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Introdução 
A escola é, por excelência, o lugar onde se aprende a comemorar as datas cívicas, 

históricas e, inclusive as religiosas. Para a comemoração, são preparados e oferecidos aos alu-
nos e aos seus familiares, desde uma programação composta de ações próprias do universo 
escolar, tais como apresentação de coral, exposição de trabalhos infantis, apresentações tea-
trais, e, muito frequentemente, acompanhadas do registro dessas ações sob a forma de foto-
grafias.  

A Escola Caetano de Campos, de São Paulo, nutria a prática de composição de ál-
buns fotográficos como é possível verificar ao analisar o acervo de documentos da escola atu-
almente sob a guarda do Centro de Referência em Educação Mário Covas. São 23 álbuns, sendo 
que a maioria deles elaborados na própria escola. Dois deles são alusivos especificamente a 
efemérides: o Álbum de Comemoração do IV Centenário de São Paulo, de 1954, e o Álbum co-
memorativo do cinqüentenário do Jardim da infância, de 1946. 

Além destes, há no acervo dois álbuns que chamam a atenção por se tratarem de 
álbuns de outras escolas. O primeiro é da Escola Normal Livre Paulo André, de Barretos-SP e o 
segundo do Colégio Estadual e Escola Normal Peixoto Gomide, Itapetininga-SP. Ambos referem-
se à homenagem ao 1º. Centenário do Ensino Normal em São Paulo, comemorado em 1946. 

Neste estudo, pretende-se analisar, com base numa retrospectiva histórica, o senti-
do da comemoração e, numa perspectiva mais ampla, o próprio sentido de comemorar e as 
representações que esse tipo de ação engendra no âmbito do universo escolar, particularmente 
na produção de conjuntos de representação, como é o caso do álbum fotográfico. 

Considerando-se que educação é um tema complexo e, por esse e outros motivos, 
como por exemplo, as diversas variáveis que articula, suscita acalorados debates. No caso es-
pecífico das comemorações enfocadas nos álbuns estudados não foi diferente, duas deles espe-
cificamente relativas ao universo escolar: centenário do ensino primário no estado de São Paulo 
e o cinqüentenário do Jardim da Infância, e uma de cunho coletivo, a do IV Centenário da cida-
de de São Paulo, da qual a escola fez parte. 

A passagem e a comemoração da efeméride suscitou acalorado debate sobre a situ-
ação do ensino no estado. Assim como já havia sido por ocasião da comemoração do centená-
rio do ensino primário no Brasil em 1927, quando os jornais asseveraram que comemorar seria 
um ato vergonhoso, corroborando o quadro, já ele próprio, suficientemente vergonhoso da 
educação no país.  

Em 2000 o Brasil “comemorou” os 500 anos do seu descobrimento. Nessa ocasião, 
intelectuais como Marilena Chauí, apontaram discussões nessa mesma linha, inquirindo sobre o 
sentido de comemorar um fato questionável e sobre a situação do país. “Comemorar o que?” 
Esse é um dos capítulos da obra Brasil: mito fundador, escrito por Chauí. 

Para além das possíveis comparações entre as comemorações das referidas efemé-
rides, o que poderia propiciar uma interessante análise, inclusive em verificar a validade desses 
grupos comparativos, o que se pretende aqui é apontar possibilidades de análise dos álbuns 
fotográficos realizados sobre essas comemorações, no intuito de procurar perceber a forma 
como uma efeméride guarda similitudes com outras efemérides comemoradas no Brasil, mas as 
formas de comemoração e registro apresentam particularidades, que deverão ser indicadas ao 
longo deste estudo. 

Outra possibilidade investigativa repousa sobre a idéia de analisar comparativamen-
te como as efemérides foram comemoradas e registradas nos diversos estados do país e nas 
diversas escolas. Entretanto, também reserva-se esse caminho para um outro estudo. 

Parece, neste momento, mais interessante e profícuo analisar a circulação de mode-
los e de materiais a partir da comemoração do centenário de ensino primário de São Paulo, que 
envolveu diretamente a Escola Caetano de Campos. Ao investigar o acervo fotográfico da esco-
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la, verificou-se, como já mencionado, que, além dos álbuns fotográficos da própria escola, o 
acervo engloba ainda álbuns de outras escolas. Esse fato suscitou questionamento a respeito 
dos motivos que levaram a essa conformação do acervo. Desse modo, verificou-se que, como 
principal referência nas comemorações realizadas em São Paulo, não só na cidade, mas em to-
do o estado, a Escola Caetano de Campos recebeu, entre outros materiais, esses álbuns foto-
gráficos que remontam à história das escolas neles representadas, com foco no ensino 
primário. 

Assim, pretendeu-se investigar a circulação de modelos e de materiais, consideran-
do-se a existência desses álbuns nos quais é possível verificar muitas similitudes, tanto em sua 
composição, quanto nas imagens que apresentam. Interroga-se sobre a conformação desse 
modelo de se apresentar a escola e suas ações comemorativas.  

 
1. Histórias que originaram as comemorações 

A retrospectiva histórica do início do ensino primário no Brasil remonta a 15 de ou-
tubro de 1827, quando D. Pedro I assinou o decreto que oficializou a criação das escolas de 
primeiras letras em todas as regiões populosas do então Império.  

 A justificativa histórica da comemoração foi explanada nos jornais, como é fre-
quente em efemérides de caráter amplo e coletivo. Como exemplo, pode-se citar o jornal O 
Correio da Manhã, que publicou do dia 15 de outubro de 1927, o próprio dia da efeméride, arti-
go que apresentava informações sobre a data histórica.  

A lei de 15 de outubro de 1927 foi verdadeiramente a criadora da ins-
trução primária em nosso país. Em seu artigo 1o diz - .em todas as ci-
dades, vilas e lugares mais populosos haverá as escolas de primeiras 
letras que forem necessárias. Foi essa lei sancionada por D. Pedro I e 
referendada pelo visconde de São Leopoldo (José Feliciano Fernandes 
Pinheiro). A lei de 12 de agosto de 1834 (Acto Adcional) determinou a 
ação do governo geral quanto à instrução primária e secundária, não 
só na Corte, como em todas as províncias. A partir dessa data passa-
ram as assembléias legislativas municipais a ter a incumbência de le-
gislar sobre a instrução pública e estabelecimentos próprios à 
promovê-la. Só a instrução primária, secundária e superior na Corte e 
seu município continuou a ser da competência do governo geral. Ou-
tras disposições e regulamentos houve até que com o decreto de 17 
de fevereiro de 1854 na lavra de Luiz Pedreira do Couto Ferraz, de-
pois visconde do Bom Retiro, foi remodelado o ensino primário e se-
cundário. (Centenário do ensino de primeiras letras.1 

Alguns anos depois da comemoração, em 1933, o dia foi instituído como o Dia do 
Professor. Paula Perin Vicentini esclarece que: 

a Associação dos Professores Católicos do distrito Federal (APC-DF) 
tomou a iniciativa de festejar, no Brasil, o Dia do Primeiro Mestre em 
15 de outubro, dando origem ao Dia do Professor, que acabou por se 
consolidar como uma forma de dar visibilidade à categoria. A data es-
colhida correspondia à ‘primeira lei sobre o ensino primário’ que, em 
1827, criou as escolas de primeiras letras [...]2 

Assim, percebe-se a importância auferida à data, reforçada pela constatação de que 
o ensino primário é considerado a base fundamental do ensino e que, portanto, deveria receber 
especial atenção, tanto no âmbito político quanto social e representativo. 

Em 1946, quando se comemorou o centenário do ensino primário em São Paulo es-
ses aspectos foram retomados, enfatizando-se as “raízes históricas” das comemorações. 
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Ainda mais forte, foi a ampla exposição pelos jornais, em 1954, da história da cidade 
de São Paulo, em seus mais diversificados aspectos. No álbum fotográfico da Escola de Cam-
pos, além das ações da própria escola, enfatiza-se ainda sua participação na programação pre-
parada pela prefeitura enfocando os lugares considerados fundantes da história da cidade, 
como por exemplo, o Pátio do Colégio. A seguir serão discutidos o sentido de se comemorar e o 
aspecto fundador das datas históricas.  

No caso do álbum do Cinqüentenário do Jardim da Infância da Escola Caetano de 
Campos, percebe-se o “orgulho do passado”, que foi amplamente enaltecido e, a continuação, 
no presente, do trabalho realizado ao longo dos cinqüenta anos.  

Moisés Kuhlmamnn Júnior afirma que: 
O jardim de infância anexo à Escola normal Caetano de Campos, 
construída na cabeceira da praça da República na capital de são Pau-
lo, é a primeira instituição pública a ser criada em 1896, materializan-
do a proposta educacional do Partido Republicano. A escola primária e 
o jardim anexo seriam um local de estágio para as professoras e di-
fundiriam modelos para as escolas oficiais em todo o estado, por meio 
da Revista do Jardim-da-Infância, que teve dois números publicados. 3 

Desse modo, percebe-se como a justificativa para a comemoração é fortemente re-
tomada e enfatizada, como uma autorização e motivação para os festejos. Além disso, aponta-
se a circulação de modelos preconizada na produção da mencionada revista, que, mesmo não 
tendo tido grande duração, remete à uma intencionalidade que pode ter gerado resultados que 
poderiam ser melhor analisados num outro momento. 

 
2. O sentido de comemorar e a idéia de efeméride 

Na introdução da obra dicionário de Datas da História do Brasil, Circe Bittencourt in-
cita a reflexão acerca do valor em se estudar datas históricas, inquirindo se esse já não consti-
tuiria um tema ultrapassado para a compreensão da História. Numa perspectiva retórica, 
responde que “uma resposta a essas indagações deve partir de uma reflexão sobre a concep-
ção de datas históricas e o significado delas para a nossa sociedade”. A autora assevera ainda 
que “queiramos ou não, as datas são suportes da memória”. Desse modo, as datas históricas 
podem ser percebidas como uma forma de oportunizar a reflexão sobre os fatos que as origina-
ram. Essa oportunidade é amplamente explorada por dois universos: o escolar e o midiático. 4 

Na escola, tradicionalmente se comemora, se aprende e se discute as datas históri-
cas, cívicas e religiosas. No caso específico do centenário da criação do ensino primário em São 
Paulo e o cinqüentenário do Jardim da Infância, as datas são parte do próprio universo escolar. 
Portanto, parece lógico que haja as comemorações de aspectos que são próprios da cultura 
escolar. 

Mircea Eliade denomina de “prestígio das origens” o afã em identificar a data que 
originou a comemoração. Para o autor, “a idéia de que a perfeição estava no princípio parece 
muito antiga. Ela é, em todo caso, extremamente difundida”.5 

Além disso, reflete sobre o sentido do ano, afirmando que o ano “trata-se sempre de 
um ciclo, isto é, de uma duração temporal que tem um começo e um fim”.6 Mais do que isso, 
esse ciclo traz um sentido de renovatio, marcado por comemorações cíclicas e, ao mesmo tem-
po, a soma dos anos traz consigo um sentido de tradição. Desse modo, comemorar efemérides, 
ou seja, o aniversário de datas significativas para uma dada coletividade mobiliza a atenção e 
os esforços da sociedade na qual essa data faz sentido. Com essa premissa, poderia-se dizer 
que comemorar o centenário do ensino primário no Brasil implica impacto em grande parte da 
sociedade brasileira e não só a especificamente vinculada ao universo escolar. Eliade assevera 
ainda sobre a aura que determinadas datas produzem. A passagem das efemérides se presta a 
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produzir um processo de focalização. Nesse caso, o foco incidiu diretamente sobre a situação da 
educação no país. 

Recorrendo à perspectiva de Marilena Chauí, já mencionada na introdução, pode-se 
ainda acrescentar a elaboração de Marcel Detienne na obra Comparar o incomparável, na qual 
o autor reflete sobre a idéia de fundar. Afirma que: 

O que devemos colocar no ato de fundar que nos parece estar no co-
ração de ‘estabelecer um território?’ Sem dúvida, a singularidade de 
um espaço, marcada por um nome, traços particulares, um limite de-
terminado em um espaço mais vasto. Sem dúvida, um começo no 
tempo, em uma História, em uma cronologia; com alguma coisa como 
um acontecimento inicial, isolado, reconhecido, saliente e até solene. 
A fundação parece exigir um início significativo, pronto para ir no sen-
tido de um processo histórico. 7 

A partir dessa análise, podemos inferir que, de fato, no caso das efemérides aqui 
analisadas houve a delimitação daquilo que podemos chamar de “ato fundador”. A identificação 
dos marcos permitiu articular ações, análises e representações. Assim, passados cem anos do 
ato fundador, no caso do ensino primário, cinqüenta, no do Jardim da Infância e quatrocentos, 
no do aniversário da cidade de São Paulo, houve um grande balanço que englobou as mudan-
ças ao longo do tempo em comparação com o então momento presente, como veremos a se-
guir. Pode-se, ainda, considerar-se essa análise temporal numa perspectiva de “tradução 
cultural”, conforme asseverou Peter Burke. 

O momento, portanto, do início do século XX, era propício a manifestações sobre o 
cenário educacional no país. Muitos estados estavam em franco processo de reforma educacio-
nal, outros já a haviam realizado e, no caso do Rio de Janeiro, esta estava se iniciando. De 
qualquer forma, o que importa ressaltar é que havia clara efervescência da área educacional 
que foi posta em evidência com o advento do novo sistema político no Brasil, a República. Esse 
é outro aspecto que não pode passar despercebido: o ensino primário no Brasil foi criado, como 
vimos, durante o período imperial, pelo então imperador do Brasil. Como alerta Detienne, “pen-
sando no fundar, fazemos referência a um ato, a gestos, a um ritual ou a um cerimonial insepa-
rável de um indivíduo.”8 

Desse modo, a ocasião serviu para que se fizesse uma retrospectiva histórica das 
transformações do ensino primário ao longo de seus cem anos englobando suas implicações e 
os sujeitos que se envolveram com essas ações, seja no passado, seja no presente. 

Ainda acerca da relação entre presente e passado e sobre o significado de buscar a 
simbologia histórica da comemoração, Mônica Velloso, por ocasião da comemoração dos 500 
anos do descobrimento do Brasil faz a seguinte análise: 

Debruçando-se sobre o passado para nele buscar as fontes simbólicas 
capazes de construir uma inteligibilidade para o presente, as festas 
comemorativas [...] configuram-se como acontecimentos particular-
mente significativos para a reflexão histórica. Ao trazer à tona as mais 
distintas percepções do passado, tais festas revelam os conflitos da 
própria sociedade que comemora.9 

De fato, as efemérides proporcionam uma análise do passado, mas principalmente 
do presente. Podemos citar, como exemplo, a repercussão e as críticas veiculadas nos jornais 
da iniciativa da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que decidiu suspender suas atividades em 
comemoração ao Centenário do Ensino Primário no Brasil, em 1927: 

A Câmara dos Deputados não trabalhou, ontem. Não houve sessão 
porque, à passagem do primeiro centenário da oficialização do ensino 
primário, no Brasil, partiu de um representante da Nação, a idéia de 
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uma homenagem do parlamento aquela efeméride. Cem anos de difu-
são do ensino elementar valem bem, uma consagração. Mas esta não 
poderia ser prestada sem a sugestão do sr. Dioclecio Duarte, reque-
rendo à Câmara não marcasse para ontem, ordem do dia. O trabalho 
é, também, uma homenagem nobre. Trabalhando também se reve-
rencia um feito como esse de que foi ‘magna pars’, o visconde de São 
Leopoldo. (grifos nossos)10 

A crítica mais ferrenha versou sobre o quadro educacional qualificado como vergo-
nhoso. A sutileza observada no artigo anterior dá lugar à uma cáustica análise do papel do ce-
nário político no âmbito educacional. 

Câmara não funcionará, a título de comemoração. Fazem bem os polí-
ticos. Afinal de contas são eles que lucram com a miséria do analfabe-
tismo. Não fossem os 75% {de analfabetos, no Brasil} e não estariam 
repoltreados na preguiça a ganhar seis contos por mês, para cumprir 
as ordens de um governo que também só existe em virtude da des-
graça. Por isso não tratam, não querem diminuir a cifra. Ser-lhes-ia 
horrível reduzi-la a zero. Morreriam.”11 

O centenário do ensino primário no estado de São Paulo concentrou diversas discus-
sões sobre a escola, destacando-se às relativas à questão do analfabetismo. Essa discussão já 
havia sido muito enfatizada por ocasião da comemoração do primeiro centenário do ensino pri-
mário no Brasil, em 1927, quando, segundo estatísticas dos jornais, uma grande parte da popu-
lação brasileira ainda era analfabeta, por isso, como vimos, após os cem anos da lei do ensino 
primário, a data deveria ser motivo de vergonha nacional e não de comemoração. No caso es-
pecífico do ensino primário em São Paulo, embora as críticas e debates tenham sido mais ame-
nos, os jornais noticiaram questões que deveriam receber maior atenção do poder público em 
relação ao ensino primário. 

Para Armando Martins de Barros, há ainda outro sentido em comemorar no âmbito es-
colar relacionado aos registros fotográficos que produzem. 

Eventos? Encontraremos as fotos de festas juninas, as festas do índio, 
da árvore, do soldado, da bandeira, de fim do ano. A cada uma, na 
origem desse cotidiano festivo, a possibilidade de identificarmos o fio 
ordenador de uma pedagogia preocupada em provocar a socialização 
da criança pela ludicidade de atividades festivas, congregadoras do 
educando junto aos demais temas sociais. 12 

Essa afirmação permite refletir sobre a relação e a diferenciação entre o cotidiano 
escolar, crivado de comemorações cíclicas, anualmente realizadas, e as efemérides, que, por 
seu caráter simbólico e amplo exigem maior preparo e mobilização de esforços na realização de 
suas comemorações. 

De acordo com Cynthia Greive Veiga,  
O tema das festas como comunhão do sentimento de pertencimento 
nacional e social foi bastante analisado na perspectiva de sua vocação 
pedagógica. Da preparação, por meio da participação ativa dos pro-
fessores e alunos, à apresentação, a festa é permeada por uma idéia 
de educação integral e permanente [...] As festas, expressão da arte, 
devem ser dias de regozijo público e devem estar na rua e no coração 
de todos os cidadãos.13 

Desse modo, as festas e comemorações estão impregnadas no cotidiano e na cultu-
ra escolar e na sociedade na qual essa cultura se insere. Configura-se como parte significativa 
da educação, pois, a partir de sua preparação e realização pode-se trabalhar preceitos morais e 
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conteudísticos. Representam assim, um caráter pedagógico inegável e propício a outros desdo-
bramentos como, por exemplo, o seu registro por meio de fotografias, com o intuito de preser-
var esses momentos. 
 

3. A circulação de modelos – o caso dos álbuns fotográficos da e na Escola Cae-
tano de Campos 
Os quatro álbuns objetos desta análise apresentam os seguintes aspectos em comum: 

são de cunho artesanal, o que pode ser constatado pelas inscrições das legendas e de textos 
escritos à mão; e constituem-se como uma narrativa que engloba desde aspectos que remon-
tam à história da data a ser comemorada, até a identificação dos principais atores envolvidos 
nos festejos, tanto no passado quanto no presente. Considerando-se o aspecto fundante, apre-
cem representados os responsáveis pelo fato comemorado, como exemplo, no caso do IV Cen-
tenário de São Paulo, a ampla veiculação e louvação da figura do Padre Anchieta, reconhecido 
como um dos fundadores da cidade.  

Pelas legendas das fotos do álbum, percebe-se a inclusão da Escola nos Festejos re-
alizados pela Prefeitura em 9 de julho. Além de participar das comemorações da cidade, a esco-
la realizou sua própria comemoração entre 25 e 31 de outubro, como é possível constatar pela 
inscrição no álbum, em cuja página é fixado o panfleto especialmente produzido pela escola 
para a ocasião. 

O álbum é o registro das atividades de comemoração. Apresenta aspectos da execu-
ção do orfeão do Curso Normal no auditório da escola; do Corpo cênico, em foto posada dos 
atores e aspectos da representação da peça teatral; das Conferências, como fotos dos confe-
rencistas e da atenta platéia; da Exposição escolar comemorativa, com fotos das autoridades na 
abertura da exposição e de registros dos objetos e trabalhos expostos. 

A organização do álbum também remete aos diversos níveis de ensino englobados 
na escola: festejos do pré-primário, do curso normal e do ginásio. 

A principal tônica que norteia os registros fotográficos apresentados no álbum alusi-
vo à comemoração da Escola Caetano de Campos do IV Centenário de São Paulo é a da ação. A 
maioria das fotos apresenta as diversas atividades realizadas, como por exemplo, a da partici-
pação da escola no desfile realizado pelas ruas da cidade. Em uma das fotografias do álbum a 
legenda remete a este aspecto enfatizando a ação: “em pleno desfile”. 

As fotos dos diversos desfiles realizados pela escola e com a sua participação com-
preendem grande parte dos registros apresentados no álbum, donde se apreende que o desfile 
deve ter tido realmente lugar de destaque durante os festejos. 

De acordo com Armando Martins de Barros, 
Os desfiles, embora de curta duração e representando um tempo ín-
fimo daquele que vivemos na escola, dispõem de um número despro-
porcional de fotos ao longo de nossa vida escolar. Por que dar ênfases 
nesse desfiles: para a comunidade? É possível identificar na materiali-
dade das fotografias o registro da marcha, as bandas, a homogenei-
dade das formações em ordem unida ao esforço da escola em ser 
apresentada como disciplina. 14 

O total envolvimento da escola Caetano de Campos nas atividades de comemoração 
são enfatizados em legendas como esta: “todo o instituto no pátio do colégio”. 

No caso dos álbuns da Escola Normal Livre Paulo André, de Barretos-SP e do Colégio 
Estadual e Escola Normal Peixoto Gomide, Itapetininga-SP, ambos homenageiam o 1º. Cente-
nário do Ensino Normal em São Paulo, comemorado em 1946. Desse modo, apresentam algu-
mas características em comum. E, apresentam também características que marcam a 
composição de álbuns escolares, tais como a narratividade e a composição artesanal.  
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O álbum da escola de Barretos é iniciado com um retrato do então presidente da 
República, Eurico Gaspar Dutra, com o epíteto de homenagem. Esse é um exemplo da já aludi-
da prática de marcar os responsáveis no presente e no passado pelas efemérides. Seguem-se a 
esse, outros retratos, como o do inspetor geral de instrução em visita à escola.  

O álbum é composto também por diversos registros das instalações da escola. São 
aspectos da fachada (sem e com alunos), do salão de festas, da sala de desenho (com alunos), 
da sala de ciências físicas e naturais (sem e com alunos), do gabinete biométrico, vestiário, da 
fachada interna e do pátio de recreio com alunos.  

Essa característica também é observada no álbum da escola de Itapetininga que 
apresenta aspectos do pátio interno, da sala da diretoria, da vice-diretoria, do salão nobre, da 
sala de aula, da escada interna, dos corredores, da sala de trabalho manuais - seção masculina, 
da sala de educação física, galpão, da sala de geografia, da sala de química e da sala de física. 
No caso do álbum da escola Peixoto Gomide, de Itapetininga, fotos das instalações com pesso-
as é rara, contando-se apenas uma ocorrência. 

 A composição desses álbuns e o seu envio para compor o acervo da Escola Caetano 
de Campos parecem ter sido uma oportunidade de apresentar e de enaltecer as duas escolas. A 
própria Escola Caetano de Campos, em duas ocasiões, em 1898 e em 1908 realizou álbuns com 
essas características. A ênfase nas instalações e nas condições materiais das escolas é reforça-
da pelas poucas aparições de pessoas, alunos e professores, nas fotos. Nos quatro álbuns essa 
é uma característica marcante. Considerando-se que os álbuns produzidos pela Escola Caetano 
de Campos são anteriores e que esta escola foi constituída como uma referência no estado, 
pode-se delinear a possibilidade de seus álbuns terem servido como modelo para os demais, 
mas não há até o momento, como se comprovar tal teoria. De qualquer forma o princípio de 
procedência e de cronologia são indícios que permitem elaborar esta hipótese.  

O álbum da escola Paulo André de Barretos é ainda composto por registros de ou-
tras festas comemoradas no âmbito da escola, como por exemplo, o do altar da Festa do Expe-
dicionário, realizada em outubro de 1945, e outras Festas cívicas realizadas no recinto da 
escola, como a Semana da Pátria, a Homenagem ao Expedicionário Barretense, e ainda, aspec-
tos de excursões escolares das normalistas. 

 A homenagem ao 1º Centenário do Ensino Normal em São Paulo está explicitada 
em uma das páginas do álbum especialmente dedicada à efeméride. 

Uma das primeiras fotos do álbum da Escola Peixoto Gomide de Itapetininga é jus-
tamente do altar da missa em comemoração ao centenário do ensino normal no estado de São 
Paulo. A esta, segue-se a fotografia da missa realizada em homenagem à efeméride.  

O álbum é finalizado com retratos dos grupos representantes da escola no campeo-
nato inter-colegial e de aspectos da aula de educação física 

Por último, o álbum comemorativo do cinqüentenário do Jardim da Infância da Esco-
la Caetano de Campos, 18 de maio de 1846- 1946, também enfatiza o prédio, pois a primeira 
fotografia apresentada é do prédio, com inscrições de apreço. Em seguida, um retrato do Prof. 
Gabriel Prestes, com a legenda: “1º. Director e creador do Jardim de Infância”. O retrato da 
atual diretora, Profa. Carolina Ribeiro e dos atuais professores seguem ao do criador, reforçan-
do uma ênfase do papel da história e da hierarquia educacional, como já foi observado nos ou-
tros álbuns.  
 
Considerações finais 

Para além de perceber as similitudes encontradas entre os quatro álbuns analisados, 
é preciso considerar suas condições de emergência, que, embora estejam relacionadas a efe-
mérides comemoradas no âmbito escolar, são efemérides diferentes. Nos registros das instala-
ções detecta-se uma intenção de valorização que remete a uma tradição.  
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Desse modo, o sistema de representação das ações e da materialidade da escola 
circula em diferentes momentos e em diferentes suportes. Nesse estudo procurou-se analisar o 
caso de alguns álbuns fotográficos que poderiam subsidiar essa reflexão. Os álbuns produzidos 
pela Escola Paulo André de Barretos e pela Escola Peixoto Gomide de Itapetiniga não ficaram 
restritos ao âmbito do espaço que representam, mas foram compostos visando uma apresenta-
ção dessas escolas em outros espaços. Poderia-se dizer que a sua composição tem um objetivo 
e um interlocutor bem definidos. Poderia-se, mais do que isso, inferir que esse interlocutor é 
justamente a principal referência para a composição desses álbuns: a Escola Caetano de Cam-
pos. E, para a Escola Caetano de Campos a referência e a interlocução seria com sua própria 
história e com sua lugar na sociedade e na memória paulistana e educacional. 

 
Fontes 
Álbuns Fotográficos de Escola Caetano de Campos: de 1895, de 1908, álbum de Comemoração 
do IV Centenário de São Paulo e álbum do cinqüentenário do Jardim de Infância. Centro de 
Referência em Educação – Mário Covas 
Álbum fotográfico da Escola Normal Livre Paulo André, de Barretos-SP homenagem ao 1º. Cen-
tenário do Ensino Normal em São Paulo, 1846-1946. Centro de Referência em Educação – Mário 
Covas 
Álbum do Colégio Estadual e Escola Normal Peixoto Gomide, Itapetininga-SP. Centro de Refe-
rência em Educação – Mário Covas 
Álbuns de recortes de jornal do Acervo Fernando de Azevedo do Instituto de Estudos Brasilei-
ros-IEB/USP 
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Este texto faz parte de um estudo que analisa aspectos da cultura escolar de uma 
instituição católica de Pelotas, o Colégio Gonzaga, nas primeiras décadas do século XX, enfo-
cando determinadas práticas escolares e os processos envolvidos na aquisição de uma cultura 
fundamentada nos princípios do catolicismo.  

A partir de uma visão que privilegia a participação discente, busca-se enfocar as 
ações dos sujeitos (corpo docente e discente) de uma escola através da imposição, apropriação 
e uso que faziam de práticas culturais que extrapolavam as atividades desenvolvidas na sala de 
aula: as associações católicas de alunos e o teatro. Práticas culturais entendidas conforme for-
mulações de Roger Chartier como estratégias de pensar a realidade e construí-la. 

Estas eram atividades que, indubitavelmente, serviam como estratégia de adesão aos 
princípios do catolicismo e de normalização disciplinar, gerando valores, atitudes, posturas, sen-
timentos e idéias compartilhados, que resultavam das táticas de apropriação e das estratégias 
de imposição de modelos culturais, ou seja, da forma pela qual os indivíduos reinterpretam e se 
utilizam de modelos culturais impostos e que estão em circulação num determinado momento 
(CERTEAU, 1994).  

No Brasil, nas duas últimas décadas, os estudos que envolvem a temática cultura es-
colar, no âmbito da História da Educação, têm contribuído para a construção paulatina de uma 
história cultural da educação cuja configuração ainda encontra-se em construção.1  

Nesta análise busca fundamentar-se a utilização do termo cultura escolar em JULIA 
(2001, p. 10), que a identifica como 

um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 
condutas a inculcar, um conjunto de práticas que permitem a trans-
missão desses conhecimentos e a incorporação desses comporta-
mentos: normas e práticas coordenadas a finalidades que podem 
variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sócio-políticas ou 
simplesmente de socialização) 

Este autor nos alerta para o fato de que a cultura escolar não pode ser estudada sem 
a análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua 
história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, cultura 
política ou cultura popular. 

FRAGO (1994), a partir de uma concepção mais ampla afirma que cultura escolar de-
ve ser entendida como um conjunto dos aspectos institucionalizados que caracterizam a escola 
como organização, o que inclui,  

práticas e condutas, modos de vida, hábitos e ritos - história cotidia-
na do fazer escolar -, objetos materiais - função, uso, distribuição no 
espaço, materialidade física, simbologia, introdução, transformação, 
desaparecimento... -, e modos de pensar, assim como significados e 
idéias compartilhadas. FRAGO (1994, p. 5) 
 

Embora com este estudo busque-se identificar características da cultura escolar de 
uma determinada escola católica sabe-se que esta é uma forma de possibilitar reflexões sobre 
práticas que se repetiam nas demais escolas católicas do país no período analisado. Dessa for-
ma, nesta pesquisa, são seguidos alguns passos metodológicos indicados por FRIGERIO e 
POGGI (1996) no que se refere à análise da instituição escolar. Segundo essas autoras,  

se considerarmos as instituições educativas como um objeto de co-
nhecimento complexo, só pode-se apreender delas alguns aspectos, 
dos quais se delineiam a questão, também complexa, do “recorte” na 
análise da instituição educacional e das prioridades para a recopila-
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ção de informações e para seu processamento. (FRIGERIO e POGGI, 
1996, p. 40). 

 
As autoras apontam caminhos de análise do território escolar, onde são tecidas es-

tratégias de atuação do pesquisador junto aos arquivos e aos atores educacionais. Da mesma 
forma, alguns conceitos desenvolvidos por NÓVOA (1992, 1995) e MAGALHÃES (1996) e (2005) 
e Werle (2005) respaldaram aspectos teórico-metodológicos desta análise que teve por base 
fontes escritas e iconográficas.  

Os relatórios anuais apresentados pelo Gonzaga à comunidade, na forma de livre-
tos com a designação de “Lembranças”, se constituíram em uma fonte fundamental na coleta 
de dados, pois possibilitaram uma aproximação dos discursos e intenções emitidos pela Escola. 
Tais fontes embora se caracterizem pelo seu caráter oficial, não deixam de ser um produto cul-
tural de uma instituição escolar específica em um determinado contexto histórico, tendo sido 
elas, analisadas a partir dessa compreensão. Nesse sentido, CHARTIER (1992, p. 18) enfatiza 
que os historiadores da cultura devem criar suas próprias estratégias para lerem os textos com 
os quais trabalham, pois eles “afetam o leitor de formas variadas e individuais. Os documentos 
que descrevem ações simbólicas do passado não são textos inocentes e transparentes; foram 
escritos por autores com diferentes intenções e estratégias”. 

Da mesma forma é importante, também, levar em conta, quando possível, os as-
pectos formais das fontes, realizando a “arqueologia dos objetos culturais”, concebidos como 
discursos que informam os valores subjacentes à educação. Esses discursos articulados nos 
documentos devem ser compreendidos como práticas de representação e, como tais, são pers-
pectivadas por uma posição determinada: a do sujeito que as produz enquanto também nelas 
se produz (CHARTIER, 1990). 

Ressalta-se que as “Lembranças”, davam, portanto, uma visibilidade das atividades 
e do andamento da vida escolar do Gonzaga. Em 1899, foi publicado pela primeira vez o relató-
rio com a premiação dos alunos em comportamento, aplicação, aproveitamento e melhor classi-
ficação nas notas das disciplinas. A partir da década de 1920, além do andamento da vida 
escolar, aparecem, nas “Lembranças”, fotos dos alunos premiados, dos participantes das asso-
ciações católicas, do batalhão militar, das festas religiosas, das excursões, dos festivais teatrais 
e musicais e de autoridades civis e religiosas. Também há muitas fotografias dos prédios do 
Gonzaga, com tomadas de seus espaços internos e externos. 

Neste trabalho foram analisadas 25 fotografias que constam nas “Lembranças” e 
que documentam aspectos das comemorações realizadas pelas Associações Católicas de Alu-
nos, nas quais as apresentações teatrais tinham um destaque especial. Na utilização de fotogra-
fias tomou-se por base LEITE (2000) e CARDOSO E MAUAD (1997). 

 CARDOSO e MAUAD (1997), além de considerarem a fotografia como a materiali-
zação da experiência vivida, das memórias de uma trajetória de vida, de flagrantes sensacio-
nais, de lembranças do passado, de mensagens codificadas em signos, consideram-na, 
também, como uma marca cultural de uma época que reflete uma dada visão de mundo, repre-
sentando uma fonte que pode transmitir-nos muito mais do que os “nossos olhos podem ver”. 
Esses autores apontam, então, para a importância da compreensão da imagem fotográfica co-
mo um documento que revela aspectos da vida material de um determinado tempo do passado 
e do qual a mais detalhada descrição verbal não daria conta. E, também, como uma ima-
gem/monumento, ou seja, aquilo que no passado a sociedade pretendia que fosse perenizado 
de si mesma para o futuro. 
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1 As Associações católicas de alunos 
No Brasil, o regime republicano consolidou a separação entre a Igreja Católica e o Es-

tado. Com a Constituição Republicana de 1891 foi posto fim ao regalismo2 que sustentava essa 
inter-relação de interesses entre a Igreja e o Estado. Nas primeiras décadas da República assis-
tiu-se a uma reorganização das escolas católicas, sendo esta uma estratégia fundamental da 
Igreja para sua própria reestruturação no país. Muitas escolas, predominantemente de ensino 
secundário, voltadas para a formação das elites, foram criadas, tendo a ordem dos jesuítas re-
levante papel neste sentido. 

No Rio Grande do Sul este processo desenvolveu-se de forma singular e muito signifi-
cativa, graças à ideologia do governo castilhista, que estimulava a iniciativa particular na área 
educacional, o que propiciou a abertura de vários estabelecimentos de ensino católicos. 

Em nosso país o Positivismo inspirou e influenciou a vida intelectual e política durante 
o século XIX e início do XX. Mas foi no Rio Grande do Sul, com a ascensão do Partido Republi-
cano Rio-Grandense (PRR), que a ideologia positivista obteve maior penetração, apresentando 
características bastante peculiares. As idéias comtianas, adaptadas à estrutura político-
administrativa gaúcha e à figura do líder Júlio de Castilhos, originaram o “Castilhismo”, que do-
minou o cenário político deste estado durante a República Velha.3 Neste contexto foi criado pe-
los jesuítas, em Pelotas, em 1894, o Colégio Gonzaga, primeira instituição católica de ensino 
primário e secundário da cidade, obra do pioneirismo dos padres jesuítas Anselmo de Souza e 
Gustavo Locher4.  

O método educacional dos jesuítas, que uniformizava a pedagogia por eles aplicada 
em toda a sua extensa rede de colégios, se fundamentava na “Ratio Studiorum”, que definia 
critérios e organizava o conhecimento escolar.5 O sistema de ensino pautado pelos princípios da 
disciplina, da obediência, do respeito e dos bons exemplos, tendo por base a inculcação moral e 
religiosa, visava a formação de alunos dóceis, obedientes mas ao mesmo tempo preparados 
para ocuparem futuramente posições e responsabilidades de mando. As permanentes ativida-
des propostas aos alunos, o controle do espaço e do tempo, a emulação e a premiação aos me-
lhores alunos eram importantes dispositivos utilizados pelos jesuítas para atingirem os seus 
objetivos educacionais.6 

Nas escolas católicas brasileiras, durante as primeiras décadas do século XX, a partici-
pação dos alunos em atividades extra-classe, através de grupos organizados, como as associa-
ções católicas e o teatro, servia de estímulo à adesão aos princípios do catolicismo e à 
normalização disciplinar. 

As apresentações artístico-culturais dos alunos, envolvendo desfiles nas ruas, a músi-
ca, o canto, as declamações e os discursos, assim como a imprensa e o grêmio estudantil, fo-
ram atividades bastante incentivadas no Colégio Gonzaga desde a sua fundação. Essas práticas, 
que faziam parte das festas escolares, eram momentos de ruptura da rotina dos estudos e do 
trabalho em sala de aula. Como acontecia em outras escolas brasileiras neste período, festeja-
vam, regularmente, as efemérides cívicas nacionais, como as proclamações da independência 
política do país e da República, o “descobrimento” da América, a abolição da escravatura e os 
dias da bandeira e de Tiradentes.  

Neste contexto, pode-se afirmar que a expressão objetiva e palpável do espírito religi-
oso dos colégios católicos era a freqüência aos sacramentos e o florescimento e desenvolvimen-
to das associações pias entre o corpo discente. Em articulação com as missas, a confissão e a 
comunhão se incorporavam nas práticas educativas diárias dos estudantes. Através da escola 
recebiam solenemente, com a presença do bispo, a primeira comunhão, a crisma e até mesmo 
o batismo. 

Um panorama sobre a vida religiosa dos alunos e a ação educacional dos Irmãos Las-
salistas dez anos após terem assumido o Gonzaga nos é relatado a seguir a partir da corres-
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pondência do Padre Lenz, capelão responsável pela direção espiritual dos alunos e dos Irmãos 
daquela escola, datada de 19367: 

Temos no Ginásio 700 alunos dos quais 70 são internos. Vou para lá 
todos os dias às 5h30min. Às 6h é a comunidade dos Irmãos. Às 
6h30min algumas confissões dos alunos internos. A seguir rezo um 
pouco de breviário e mais algumas confissões (dos alunos externos). 
Às 8h, missa para todos. Desde o princípio da missa, enchem-se to-
dos os bancos, ao todo 28 com 7 a 8 assistentes por banco. O espa-
ço da entrada é tomado de imediato e, muitas vezes, o corredor 
diante da capela. De ordinário, as comunhões são 25 a 30; por ve-
zes, 50 a 70. [...] Os grandes são precisamente os mais fiéis. Da 5a B 
aparecem todos pelo menos uma vez por semana, sendo que os da 
5a A, são mais indolentes. Aos domingos dos últimos tempos, até se 
faz preciso fechar a porta logo após o primeiro sinal, porque a capela 
não comporta todos os rapazes. (PARMAGNANI e RUEDELL, 1995, p. 
96 e 97) 
  

É importante lembrar que aos alunos era obrigatória a freqüência às missas domi-
nicais, momento em que tinham, inclusive, sua presença fiscalizada pelos Irmãos. Mas, durante 
a semana, estavam desobrigados dessa prática. Como as aulas no Gonzaga tinham início às 
8h30 min, muitos antecipavam sua chegada e assistiam às missas diárias na capela da escola. 
Percebe-se, dessa forma, o quanto, entre os alunos, fora assimilada a pedagogia de La Salle, 
que também fundamentava a formação moral e religiosa do educando através da sua devoção, 
que se manifestava na participação nas missas, freqüência nos sacramentos e oração 

Os alunos da 5a série a que se refere o capelão eram concluintes do curso ginasial. 
Naquela época, vigorava o currículo de 10 anos, sendo que 4 anos correspondiam ao Curso 
Primário, 1 ano ao Curso de Admissão e 5 anos ao Ginásio. Esses alunos “grandes” tinham, 
provavelmente, entre 16 e 20 anos.  

Em suas correspondências, Padre Lenz comenta sobre as aulas de Religião minis-
tradas diariamente aos alunos de todas as séries. Conforme a opinião do Padre, os rapazes do 
Gonzaga eram diferentes daqueles que com ele conviveram no Ginásio Catarinense: 

Aqui os alunos, também os da 5a série, têm cada dia aula de Religião 
e estas aulas preparadas pelos Irmãos com uma consciência admirá-
vel. Devem fazer eles mesmos exames bem rigorosos de Religião: 
Dogmática, Apologética e Ascética. Vi os programas. [...] Aqui ocor-
reu sem alterações todo o ano. A opinião que formei, vindo para cá, 
foi-se firmando sempre mais. Os meninos de Pelotas são de outra ra-
ça, muito mais generosos e nobres que os de Florianópolis. São me-
nos ingratos, menos preguiçosos e menos mal criados. Encontrei aqui 
meninos os quais nunca encontrei lá. (PARMAGNANI e RUEDELL, 
1995, p. 97). 
 

A disciplina de Religião, embora fosse facultativa, conforme a indicação da legislação 
federal, figurava entre aquelas em que os alunos concorriam para o recebimento de premiação. 
Além das aulas de religião, ministradas pelos Irmãos, o capelão jesuíta também se encarregava 
de realizar visitas esporádicas às salas de aula para palestrar sobre temas de interesse doutri-
nário católico. 

No Gonzaga ao corpo discente era também propiciado o aprofundamento de seus co-
nhecimentos sobre o catolicismo e vivência cristã através da participação nas associações cató-
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licas como as Congregações Marianas, Juventude Estudantil Católica, Apostolado da Oração e 
também diversos retiros espirituais dos quais geralmente participavam jovens ligados à Juven-
tude Estudantil Católica. 

Salienta-se que as associações católicas de alunos, até meados da década de 1960, 
eram dispositivos pedagógicos bastante comuns nas escolas que pertenciam a diversas congre-
gações religiosas. 

Desde os primeiros anos do século XX, sabe-se da existência, no Gonzaga, da Con-
gregação Mariana que se destinava, inclusive, à participação de ex-alunos que, ao saírem do 
Colégio, continuavam fiéis à prática da Religião e à Congregação. Em 1924, foram criadas duas 
Congregações independentes: uma para os alunos internos - “Nossa Senhora do Rosário” - e 
outra para os externos -”Nossa Senhora da Glória”. 

A Companhia de Jesus dirigiu o Gonzaga até o ano de 1926, quando os Irmãos 
Lassalistas assumiram a sua direção, tarefa à qual se dedicaram até o ano de 2003. Com os 
lassalistas no Gonzaga, as Congregações Marianas, sob a orientação dos padres capelães jesuí-
tas, continuaram a cumprir com seus objetivos de estimular os congregados a serem modelos 
de aplicação, procedimentos, moralidade e obediência, através da fervorosa prática dos deveres 
religiosos e do bom encaminhamento para uma vivência cristã na vida social. Os congregados 
participavam de conferências cujos temas eram sempre considerados altamente morais e edu-
cativos. Realizavam reuniões semanais, participavam de devoções específicas e colaboravam 
com a organização e apresentação das festas religiosas que anualmente faziam parte do calen-
dário escolar, dando-lhes um brilho especial. Dentre elas, a de São João Batista de La Salle, no 
dia 15 de maio, a Procissão de Corpus Christi, a festa de São Luiz Gonzaga, em 21 de junho, a 
festa do Coração de Jesus, as cerimônias de primeira comunhão e crisma dos alunos e as festas 
titulares das congregações de N. S. da Glória, N. S. do Rosário e N. S. da Conceição. 

Essas associações contavam com uma diretoria, eleita pelos alunos, composta por di-
versos cargos: diretor espiritual (padre capelão), prefeito, 1º e 2º assistentes, secretário, tesou-
reiro, bibliotecário e consultores. 

No Gonzaga, cada associação religiosa tinha sua própria diretoria e seus programas 
de atuação. Por vezes dividiam seus trabalhos em seções como por exemplo: 
- Congregação do SS. Menino Jesus, fundada em 1927, formada por meninos dos Cursos 
Preliminares, tendo por objetivos 

alcançar de Deus, pela meditação do Menino Jesus, 1) que em todas 
as casas de educação Deus tenha o primeiro lugar; 2) que em toda 
parte e em todo o tempo tanto os professores como os alumnos pos-
sam livremente observar as leis de Deus e da Igreja; 3) que os me-
ninos não sejam expostos a perder a fé naquellas escolas onde Deus 
é menos honrado; 4) que Deus seja servido em suscitar numerosas 
vocações para professores christãos e educadores religiosos. (LEM-
BRANÇA DO GYMNASIO GONZAGA, 1930, p. 75). 
 

- Grêmio São Tarcísio, fundado em 1930, tinha por finalidade: a devoção especial e íntima 
união com Cristo Sacramentado, assim como a contribuição para a piedade e esplendor do culto 
divino, servindo aos turnos do altar, preparando os “coroinhas”.  
- Conferência Vicentina, fundada em 1928. Segundo seus relatórios, visava ao atendimento 
material e espiritual a famílias carentes através da distribuição de gêneros alimentícios e agasa-
lhos, livros, brochuras e jornais “para fazer frente aos inimigos da fé católica e para a propaga-
ção da mesma”.  
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- Cruzada Eucarística, fundada quando os jesuítas ainda administravam o Gonzaga. Funcio-
nava em todas as classes do Gonzaga, havendo em cada uma, diretoria própria, eleita no início 
do ano, tendo por objetivo o incentivo a todos os alunos à comunhão freqüente. 
- Centro de Juventude Católica, fundado em 1934. Baseado nos princípios de vida espiritual 
intensa, espírito de renúncia e de disciplina, seus membros objetivavam apostolizar a juventu-
de.  

Portanto, essas associações religiosas visavam, além do aprofundamento do conheci-
mento da doutrina católica, o desenvolvimento de uma ação apostólica interna que acabava por 
contribuir para a consolidação do projeto político-pedagógico da Igreja, exercendo o importante 
papel de regulação da vida escolar. Esses grupos representavam um papel fundamental no con-
junto de estratégias e táticas didáticas utilizadas pelos lassalistas para alcançar a produção e 
obediência do corpo discente. 

É preciso reconhecer que os alunos participantes dessas agremiações constituíam-se 
em uma elite, um modelo de conduta a ser seguido pelos demais.  

 
2 As apresentações teatrais  

Na programação festiva anual dos colégios católicos as sessões artístico-culturais 
visavam interromper a monotonia da lida escolar. As apresentações musicais, teatrais, literárias 
e cívicas, assim como os festejos religiosos, eram considerados como de grande importância 
pedagógica no sentido de aprimorar a educação e os valores católicos. No Gonzaga, as associa-
ções religiosas dos alunos sempre se faziam presentes com sua participação através de confe-
rências, dissertações, récitas, exibições musicais, teatrais e cinematográficas. 

Ao que tudo indica, o teatro era das atividades que mais despertava o interesse dos 
alunos. Como a realização de apresentações teatrais com fins educativos estava prevista na 
“Ratio Studiorum”, elas faziam parte da cultura escolar desde o tempo em que o Gonzaga per-
tencia aos jesuítas, sendo praticadas com regularidade, geralmente só com personagens mas-
culinos e com temáticas impregnadas de religiosidade. 

Os lassalistas também foram grandes incentivadores do teatro entre os alunos. 
PARMAGNANI e RUEDELL (1995, p. 166) assinalam que no começo do século XX, os Irmãos 
dirigiam, na França, 43 internatos onde as sessões teatrais eram previstas no planejamento 
anual. No primeiro grande internato criado por eles no Brasil, o Instituto São José, em Canoas, 
no Rio Grande do Sul, logo introduziram a arte teatral, continuada no Gonzaga, com a transfe-
rência daquele internato para Pelotas.  

Em 1929 foi fundado o “Corpo Cênico”, tendo por fim o aprimoramento da “cultura 
intelectual e social dos alunos, proporcionando horas convenientemente recreativas, por meio 
de representações teatrais” (LEMBRANÇA DO GYMNASIO GONZAGA, 1929, p. 90). Em seus en-
contros mensais alguns membros do grupo faziam uso da palavra, dissertando sobre uma tese 
previamente preparada.  

O “Corpo Cênico” possuía uma diretoria eleita, sendo que dela participavam Ir-
mãos, professores e colaboradores do grupo de artistas amadores. Essa era uma forma de 
manter a vigilância, orientação e regulação do ritmo coletivo de um trabalho que divulgaria o 
nome da instituição escolar, dando visibilidade aos valores que lhes eram caros. 

As peças teatrais eram rigorosamente escolhidas para que correspondessem não só 
às expectativas da escola mas, também, de toda a comunidade católica que pagava para assis-
tir à “boa e honesta arte”. As apresentações, que eram intercaladas com números musicais e 
declamatórios, contavam, inclusive, com a presença do bispo diocesano e de autoridades locais. 
Por diversas vezes o “Corpo Cênico” organizou matinês gratuitas para outras escolas e para 
asilos. Geralmente eram encenados dramas dos séculos passados, cujos títulos eram bem su-
gestivos, como “O Remorso que Mata”, “O Triunfo da Coragem”, “Sublime Dedicação”, “Gene-
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roso Perdão”, “Os Gondoleiros da Morte”, “O Mártir da Eucaristia”, “Paixão de Cristo”, entre ou-
tros. Também representavam algumas comédias. Dentre elas, “Estudante em Apuros”, “O In-
glês Mal Vestido”, “Quiabo” e “Lamparina”. 

O “Corpo Cênico” realizava festivais de teatro que, além de serem apresentados no 
“Teatro Gonzaga” e no Colégio São José, de Pelotas, também eram levados para cidades pró-
ximas, como Arroio Grande, Canguçu e Rio Grande. Em diversos períodos, os Congregados Ma-
rianos também tiveram seus grupos teatrais que se apresentavam no Ginásio e fora dele. É 
importante salientar que essas atividades constituíam-se em uma excelente fonte de arrecada-
ção de fundos, que eram revertidos para outras iniciativas artístico-culturais e/ou religiosas. 

Um indício da importância dessa prática cultural no Gonzaga, foi a construção de 
seu teatro. Por algum tempo, ele foi um dos poucos espaços disponíveis na cidade para a reali-
zação de espetáculos, uma vez que os tradicionais teatros haviam se transformado em cinemas. 
Dessa forma, o espaço do teatro servia, também, como mais uma fonte de renda ao Colégio. 

As cerimônias e festas religiosas eram, também, abrilhantadas pela participação da 
“Schola Cantorum”, reorganizada em 1929, sendo que os cantores eram escolhidos entre os 
alunos pensionistas.  

Outra festa que motivava grandes comemorações era o aniversário onomástico do 
diretor do Gonzaga. Geralmente sua programação ficava por conta do Grêmio dos Estudantes 
que organizava “magníficas manifestações de apreço ao Rev. Irmão Diretor”. Logo cedo havia 
missa na capela do Ginásio, da qual participavam os alunos e professores. Após, acontecia ses-
são solene, onde através de discursos os alunos enalteciam as virtudes do homenageado, en-
tregando-lhe flores. À noite, as famílias dos alunos eram convidadas para assistirem às 
apresentações artístico-culturais. Todos confraternizavam, vibrando com as manifestações das 
habilidades musicais, teatrais e declamatórias que o Gonzaga proporcionava a seus alunos.  

No Gonzaga, no período estudado, havia uma preocupação em comemorar as datas 
cívico-religiosas. O dia do aniversário do Colégio, talvez por não se enquadrar nessa categoria e 
apresentar características que pudessem remeter a sentimentos considerados por demais pro-
fanos, perdia em brilho e participação para as festas dos dias de São João Batista de La Salle e 
de São Luiz Gonzaga, as festas titulares das Congregações Marianas N. Sra. da Glória (conside-
rada, nos relatórios, “das festas do Ginásio a que mais comove e empolga”) e N. Sra. do Rosá-
rio, Corpus Christi, e as comemorações de exaltação à pátria. 

Dentre as festas patrióticas, principalmente a partir da implantação do Estado No-
vo, o dia 7 de setembro era comemorado com grande entusiasmo e participação de todas as 
escolas. Não deve ser esquecido que esse é um período em que a Igreja Católica caminhava de 
“mãos dadas” com o governo brasileiro, que atendera muitas de suas reivindicações no campo 
educacional. A ditadura de Vargas, através da implantação do Estado Novo, era enaltecida. 

 
Palavras finais 

Assim como em outras escolas católica destinadas à formação da elite brasileira, no 
Gonzaga constata-se o controle e a vigilância constante sobre as atividades discentes fora do 
espaço da sala de aula, nas quais sempre havia a participação e orientação dos Irmãos. Essas 
atividades faziam parte de seu projeto político-pedagógico, sendo que muitas delas estavam 
incluídas no currículo a ser desenvolvido ao longo do ano. O controle do espaço, a escansão do 
tempo, o sistema de premiação e a emulação, podem ser considerados como mais um dos dis-
positivos que faziam parte das estratégias escolares. As atividades extra-classe desenvolvidas 
pelos alunos eram uma forma de levá-los à produção e à obediência, mantendo-os ocupados 
em seus momentos de lazer em torno de uma causa fundamental: o desenvolvimento do espíri-
to cristão católico.  
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Pode-se afirmar que a avaliação do desempenho comportamental dos alunos, no qual 
se incluía a assunção dos valores e princípios do catolicismo (participação nas associações reli-
giosas, missas, sacramentos e retiros) é um aspecto fundamental não só para caracterização da 
identidade do corpo discente do Gonzaga, mas também de toda essa instituição escolar.  

No Gonzaga, sendo ele um estabelecimento de ensino católico, a ideia de organi-
zação hierárquica permeava toda a sua cultura escolar. O olhar vigilante dos Irmãos, com sua 
presença controladora, estava presente tanto junto às organizações estudantis, quanto nas as-
sociações católicas, no Grêmio de Estudantes e no Corpo Cênico. Se não havia um representan-
te religioso organizando e orientando as atividades fora do âmbito da sala de aula, lá estavam 
os leigos, geralmente ex-alunos, que prontamente se dispunham a acompanhar os alunos. In-
clusive nas associações estudantis, a presidência de honra cabia a um Irmão da Congregação. 
Tal postura tinha como objetivo conduzir o corpo discente à produção esperada, evitando pos-
síveis “desorientações” que pudessem ser perniciosas à formação dos alunos. 

Dessa forma, propunham-se a educar novas gerações formando, junto às elites, li-
deranças católicas que se dirigiam aos cursos superiores e que se encaminhariam como profis-
sionais liberais ou trabalhadores em empresas privadas ou órgãos públicos. Buscavam, assim, 
vincular o catolicismo à organização social, cultural, econômica e política da comunidade pelo-
tense, visando a formação de indivíduos letrados, católicos, patrióticos, ordeiros, dóceis e úteis, 
enquadrados à sua classe social. 

Por este estudo constata-se que o Gonzaga poderia ser definido como “uma escola 
organizada onde tudo funcionava muito bem”, com uma disciplina exemplar, imposta pela vigi-
lância e autoridade dos Irmãos. Uma escola que propiciava um “meio seguro de aprendizagem 
e formação” num prédio com dependências amplas e modernas. Uma escola cristã destinada 
àqueles que podiam pagar e que se sujeitavam às suas regras bem definidas, em relação ao 
processo de ensino no qual incorporava-se a formação religiosa e comportamental oferecida 
aos alunos. 

Finalizando, ressalta-se a importância para os alunos do Gonzaga, dos espaços em 
que se desenvolveram práticas culturais que extrapolaram a sala de aula e propiciaram possibi-
lidades de vivências que certamente têm papel fundamental na produção do conhecimento so-
bre a realidade. Isso confirma que o papel da escola na formação de seus alunos transcende à 
mera transmissão de conhecimentos. Portanto, aos alunos que desenvolvem práticas culturais 
fora dos limites da sala de aula, são propiciadas vivências e possibilidades de superação de con-
flitos, que acabam por produzir o conhecimento da realidade. E, indubitavelmente, tais vivên-
cias se refletem de maneira positiva no encaminhamento futuro dos alunos egressos. 

Nesse sentido, cabe ressaltar a organização e atuação desses estudantes em torno 
das associações religiosas e de grupos de teatro. Certamente o envolvimento nessas práticas 
também influenciou fortemente sua adesão aos princípios do catolicismo. 
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1 Sobre as definições de cultura escolar mais utilizadas, similitudes e diferenças entre as concepções de 
autores como Dominique Julia, André Chervel, Jean-Claude Forquim e António Viñao Frago ver FARIA 
FILHO et alli (2004, p. 139 a 159). 
2 Doutrina que defende a ingerência do chefe de Estado em questões religiosas. 
3 Sobre os interesses do governo positivista gaúcho no campo educacional ver, entre outros, TAMBARA 
(1995), CORSETTI (1998), GIOLO (1997) e AMARAL (1999).      
4 O padre Locher, em sua passagem pela cidade, escreveu o livro Vade Mecum Philosophico, em 1898, 
abordando aspectos da concepção ideológica hegemônica no sistema educacional católico rio-grandense 
de então. Tal obra é um importante subsídio para o esclarecimento de questões que se referem às posturas 
dos jesuítas no campo educacional.  
5 Sobre o assunto ver FRANCA (1952), MAIA (1996), TAMBARA (1995) e SAVIANI (2007). 
6 Sobre o sistema disciplinar e de vigilância no cotidiano de uma escola católica, consultar DALLABRI-
DA (2001). 
7 Mesmo após ter-se retirado do Gonzaga,alugando a instituição aos Irmãos Lassalistas, nos primeiros 
anos da década de 1920, a Companhia de Jesus continuou a manter um padre para dar assistência religio-
sa à capelania da escola. O Padre Brentano (capelão de 1928 a 1932) foi fundador do Círculo Operário 
Pelotense; o Padre Lenz (capelão em 1936),ex-provincial dos jesuítas, veio transferido do Ginásio Catari-
nense, Florianópolis, onde exercia o cargo de Prefeito de disciplina; o padre Jaime Chemello (capelão em 
1960 e 1961) foi bispo de Pelotas e presidente da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.  
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Já impulsionada sobretudo por elementos da maçonaria no período monárquico, a Festa da Ár-
vore assume especial relevo após a implantação da República sobretudo até ao eclodir da pri-
meira Guerra Mundial (1916-1919). Intimamente associada aos ideais e valores republicanos, a 
Festa da Árvore realiza-se pela primeira vez no Seixal em 26 de Maio de 1907, promovida pela 
Liga Nacional de Instrução, entretanto criada para promover a instrução nacional, principalmen-
te a instrução primária, e que foi presidida por Bernardino Machado.  
Entre 1912 e 1915, várias iniciativas são fortemente impulsionadas pelo jornal Século Agrícola, com 
especial relevo no ano de 1913 em que, pela primeira vez, se realizou no mesmo dia a nível nacional. 
Desta época temos notícia de Festas da Árvore em vários pontos de Portugal, nomeadamente 
em Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Aveiro, Santarém, Castelo Branco, Évora, Alcáçovas, Alcoba-
ça, Lourinhã, Barreiro, Seixal, Moita, Fundão, Almodôvar, Lousã, Montemor-o-Novo e Amadora.  
A Festa da Árvore obedecia a um esquema organizativo que incluía um cortejo cívico com auto-
ridades locais, professores, alunos e povo em geral, a entoação do hino nacional e de canções 
patrióticas, plantação de árvore, recitação pelos alunos de poemas por eles compostos, discurso 
consagrador dos valores cívicos da República e eventual lanche final que acentuava a vocação 
societária e fraternal da festa. 
O valor educativo, moral e cívico da Festa da Árvore é particularmente realçado no discurso 
pedagógico republicano, nomeadamente em comunicações a congressos da Liga Nacional de 
Instrução, em revistas como Educação Nacional e a Ilustração Portuguesa e outras publicações, 
enquanto representação e expressão do ideal de regeneração que atravessa a mundividência 
republicana (Catroga, 1991 e Araújo, 1994 e 1997). A sua importância cívica e pedagógica tra-
duz-se mesmo na elaboração de um “Guia para a organização e realização da festa da árvore” 
(Walgôde e Queiroz, s.d.). Assim, sob o pretexto da festa da árvore, as elites republicanas, cul-
turais, políticas ou pedagógicas, endoutrinavam a sociedade com os novos valores republicanos 
– solidariedade, igualdade e liberdade (Teixeira Bastos) – que serviam para consagrar uma 
educação moral, cívica e patriótica que buscava, mais que criar uma rutura radical com o pas-
sado e mesmo com os ensinamentos da pedagogia iluminista e republicana do século XVIII, 
estabelecer uma continuidade com estes sobretudo retomando o ideal regenerador do nosso 
republicanismo que fazia do postulado da antropologia iluminista – o de que o ser humano é 
infinitamente perfectível – uma das suas pedras angulares. Este ideal estava bem simbolizado 
pela plantação da árvore e, para além da sua dimensão política, inscrevia-se numa mundivisão 
educacional e numa prática pedagógica que requeria um tempo lento em ordem à formação de 
“um homem novo” (Alberto Filipe Araújo) que era o cidadão republicano, imbuído de idealismo, 
de bondade, de altruísmo e de solidariedade, formado numa demopedia que se proclamava 
laica e completa numa linha da mens sana in corpore sano de Juvenal e que os pedagogos re-
publicanos, nomeadamente João de Barros, muito apreciavam.  
É portanto sob este fundo que a nossa comunicação se inscreve. Esta comunicação apresenta 
um estudo sobre a Festa da Árvore enquanto ritual, símbolo e festa escolar da I República, re-
toma e explicita as representações dominantes sobre o sentido republicano da Festa, utilizando 
como principias fontes jornais, revistas e outras publicações da época, que submete a um con-
junto de procedimentos hermenêuticos com o objetivo de recensear as metáforas utilizadas, 
identificar as ideias força recorrentes a elas associadas, sublinhar a relação entre ideologia e 
mito, ilustrar a “pregnância simbólica” (Ernst Cassirer) das manifestações ideológicas, políticas e 
pedagógicas vertidas na Festa da Árvore e evidenciar o simbolismo vegetal bem como os mitos 
subjacentes para compreender o alcance simbólico e arquetípico do ideário educacional republi-
cano. Partindo dos vários textos que publicitam a realização da Festa da Árvore e dos estudos 
mais ideologizados da autoria dos pedagogos e de propagandistas da causa republicana, procu-
ramos, num primeiro momento, realçar os ideologemas mais significativos e recorrentes que 
estão presentes nessas fontes para, num segundo momento, discutirmos se a recensão desses 
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mesmos ideologemas, que contêm já em si várias representações culturalistas da árvore en-
quanto veiculadoras dos valores republicanos, são suscetíveis já de as esgotar. O que se pre-
tende pois discutir, numa perspetiva da hermenêutica simbólica de Gilbert Durand, é se esses 
ideologemas não transmitirão, mediante o sentido mais profundo da semântica que habita a 
metáfora hortícola, um cenário simbólico, senão mesmo mítico, em que o simbolismo vegetal, 
bem estudado por Mircea Eliade, estende os seus “ramos” para paragens cujo semantismo é já 
arquitetado e condensado em mitos, heróis, deuses ou outras figuras míticas de que Anteu é 
um bom exemplo. 
Consideramos para o nosso estudo os contributos de Fernando Catroga (1991:446-449), Alber-
to Filipe Araújo (1994:122-130), Joaquim Pintassilgo (1998:177-200) e José Neiva Vieira (2010) 
sobre a Festa da Árvore na Primeira República. Os dois primeiros autores associam a Festa da 
Árvore ao tema da regeneração cósmica, discutem as continuidades e ruturas da República face 
à Monarquia e enfatizam as ideias de refundação e redenção que a revolução republicana sim-
boliza na construção de uma pátria nova e na formação de um homem novo. Por seu lado, Joa-
quim Pintassilgo (1998) retoma a Festa da Árvore como festa revolucionária, realçando-lhe o 
significado cívico-pedagógico enquanto ritual potenciador de regeneração social, e o seu es-
quema organizativo e José Neiva Vieira elenca várias festas da árvore e apresenta representa-
ções iconográficas e conferências florestais da época, ao mesmo tempo que enfatiza o culto 
ancestral da árvore, símbolo da vida, do espírito e do conhecimento, símbolo de fecundidade e 
de verticalidade, símbolo de transformação e de evolução, símbolo de segurança e de proteção. 
As interpretações culturalistas de autores, tais como Fernando Catroga (1991) e Joaquim Pin-
tassilgo (1998), em muito contribuíram para uma melhor compreensão do significado da Festa 
da Árvore na Primeira República, contudo não esgotam a riqueza semântica que a árvore como 
símbolo primário (Paul Ricoeur) contém. Por conseguinte, na presente comunicação defende-se 
uma interpretação que radicaliza a leitura culturalista na base de uma interpretação mítico-
simbólica que melhor dê conta dos fluxos metafóricos (dimensão vegetal), simbólicos (dimen-
são cósmica, onírica e poética) e míticos (dimensão arquetipal) da árvore já não como mera 
representação culturalista, mas antes como símbolo vivo e atuante do imaginário social e míti-
co. A este respeito, Fernando Catroga, no seu Republicanismo em Portugal (1991), embora 
evocando as figuras de Prometeu e de Anteu como ideais da regeneração republicana e da 
formação do seu “homem novo”, nunca terá abandonado o seu registo ideo-metafórico próprio 
do imaginário social. Já a nossa abordagem, assentando naturalmente noutros pressupostos 
hermenêuticos, ousa conferir a essas mesmas figuras um estatuto realmente mítico e pregnan-
temente simbólico. Este passo marca a diferença visto que, ao contrário de Catroga, nós defen-
demos que são os grandes mitos e a sua simbólica que eterniza as grandes ideias educativas, 
com a da “formação do homem novo”, e não as meras mundividências ideo-políticas e sociais 
ainda que estas obviamente as sirvam para as promover. 
Aquilo que se pretende discutir e defender, como conclusão final, é, na linha dos estudos de 
Jean-Pierre Sironneau, a relação entre ideologia e mito. Os autores, mediante um processo 
hermenêutico ancorado na mitanálise (Gilbert Durand), procuram a partir de um sentido apa-
rente ou patente, o do discurso ideo-pedagógico, encontrar um sentido latente onde os grandes 
símbolos e traços míticos se escondem. Resumindo, aceita-se que, por uma exigente análise de 
conteúdo de inspiração estruturalista figurativa (Gilbert Durand), os textos analisados da época 
sejam recenseados em unidades significativas de sentido para depois se proceder à sua inter-
pretação hermenêutica para deles se extrair uma espécie de sumo mítico-simbólico e no limite 
colecionarmos uma espécie de murmúrio que borbulha por detrás das estruturas sintático-
semânticas onde o sentido último do “politeísmo dos deuses” vem desaguar. 
Para este estudo, utilizamos como bibliografia auxiliar os trabalhos realizados por: Catroga, F. 
(1991). O Republicanismo em Portugal. Da Formação ao 5 de Outubro de 1910. 2º Vol. Coim-
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bra: Faculdade de Letras; Pintassilgo, Joaquim (1998). República e Formação de Cidadãos. A 
Educação Cívica nas Escolas Primárias da Primeira República Portuguesa. Lisboa: Edições Coli-
bri; Vieira, José Neiva (2010). O Culto da Árvore e a 1ª República. Lisboa: Ministério da Agricul-
tura, e Desenvolvimento Rural e das Pescas/Autoridade Florestal Nacional; Araújo, Alberto Filipe 
(1997). O “Homem Novo” no Discurso Pedagógico de João de Barros. Braga: IEP/CEEP/UM; e 
Walgôde, A. e Queiroz, Eusébio (s. d.). Guia para a organização e realização da festa da árvore. 
Porto: Companhia Portuguesa Editora. 
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 O presente texto faz parte das investigações da pesquisa que tem como objeto o Liceu 
Francês do Rio de Janeiro, um estabelecimento escolar constituído por duas seções: uma brasi-
leira e outra francesa. A consulta ao arquivo escolar sinalizou uma quantidade de indícios de 
que a celebração enquanto ritual de memória fazia parte das práticas escolares. Assim, a partir 
das consultas realizadas a festa realizada anualmente pelas comemorações do aniversário do 
Liceu ganhava a cada ano as particularidades e especificidades do ritual de premiação indicando 
para os melhores, para o aluno que se destacava no espaço-tempo da sua escolarização. 

As festas escolares podem ser compreendidas por diferentes olhares. Num primeiro ins-
tante refletem datas, rituais e personagens muitas das vezes externos ao estabelecimento esco-
lar, mas quando observados no cotidiano da instituição representam pertencimentos que se 
quer marcar, aproximar e por isso é importante reconhecer os contextos sócio-históricos em 
que estão inseridos. De outro modo, as festas relacionadas diretamente ao estabelecimento 
escolar se reportam a ritos de passagem como: as comemorações da fundação e na seqüência 
as festas do aniversário, as festas de encerramento do ano escolar, as festas de formatura en-
tre outras.  

A relação da celebração das festas de inauguração e de encerramento do ano letivo ob-
servada nos seus discursos e fotografias sugere um relatório do que acontecia durante o ano 
letivo de cada Instituição. Fazendo, portanto, parte de uma dinâmica que percebia os aconte-
cimentos e fatos do cotidiano escolar que se queria mostrar como uma propaganda, sobretudo, 
da escola republicana que se ia constituindo na virada do século XIX para o século XX.  

As celebrações desde a pedra fundamental da construção dos prédios escolares demar-
cam a ideia de prédio monumento na marcação do espaço da região onde se insere fazem par-
te deste universo de festas escolares e da constituição da Instituição escolar. 
Ao se analisar as festas escolares o conceito de cultura escolar de Julia (2001) que a percebe 
como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e 
um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e incorporação 
desses comportamentos. Portanto, as festas escolares representando aspectos da cultura esco-
lar estão em concomitância com o espaço tempo em que acontecem. Assim, a importância de 
se perceber nas festas escolares normas e práticas singulares de cada instituição escolar mes-
mo que se reportem a temáticas comuns como uma celebração de formatura.  

O presente texto aponta as festas escolares internas do Liceu Francês, em especial as 
celebrações das premiações fazendo parte da programação das comemorações do aniversário 
da fundação da instituição. O Liceu foi fundado na Rua do Catete 351 no dia 13 de novembro 
de 1915 e depois se estabeleceu no prédio construído para a escola na Rua das Laranjeiras 13-
15. O projeto de construção do prédio escolar do Liceu Francês do Rio de Janeiro no ano de 
1922 recebeu celebração da pedra fundamental constituída por personalidades tanto francesas 
quanto brasileiras. Denotando, assim, a importância daquele projeto para o contexto sócio-
histórico, político e cultural das primeiras décadas do século XX no bairro de Laranjeiras, região 
mais próxima do Centro da cidade que se modernizava na busca de país civilizado. Assim, enfa-
tizando a celebração como propaganda de um projeto franco-brasileiro. Para a França represen-
tava a propaganda e para o Brasil o desejo da elite de educar seus filhos numa escola francesa.  

Na consulta ao acervo do Liceu foram encontradas premiações ainda quando o Liceu se 
situava na Rua do Catete, indicando para uma prática da instituição escolar de premiar os me-
lhores, os mais bem sucedidos não só na escolarização, mas como uma prática difundida em 
outras atividades escolares. A festa, a comemoração da entrega de prêmios representou uma 
marca que foi se constituindo com data marcada, ou seja, se reportando as comemorações do 
aniversário da instituição. Nesse sentido, ficou uma indagação: O que se queria celebrar nas 
comemorações da sua fundação? E quem seriam os personagens desse espaço tempo? Essa 
resposta entendida dentro das permanências e rupturas que fazem parte de um processo de 
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longa duração reflete a cultura escolar como um processo dinâmico e em movimento relacional 
com o contexto sócio-histórico e político em que se está inserido. 

 
 
 

 
 Auditório do Liceu Francês. Década de 1940. AECFB 
 
 Assim, se nos reportarmos às primeiras décadas essas festas procuravam privilegiar, 

premiar os primeiros alunos de cada série e por disciplina. E isso sugeria uma exclusão permiti-
da pelo espaço da escola, sobretudo, numa data que simbolicamente deveria ser de todos e 
não somente daqueles que melhor se destacaram.   

 

 
 Premio escolar (Arquivo Colégio Franco-Brasileiro) 
 
 

 Nas narrativas memorialísticas de antigos alunos, portanto, a premiação representou uma dis-
tinção da própria escola. Assim, ficou sugerido Liceu como escola das celebrações dos 
prêmios indiciada pelos prêmios e medalhas que se seguiram por todas as décadas analisadas. 
Premiações essas que indicavam também o Liceu como a escola do outro por aqueles que não 
recebiam os prêmios.  
 A idéia de premiar e destacar os melhores vinha de encontro com outra questão apontada nas 
narrativas, ou seja, Liceu como sinônimo de boa educação e cultura foi uma chave central 
para os antigos alunos da seção brasileira quando apontaram a razão de terem ido estudar no 
Liceu. Ficou sugerido, portanto, a relação com a França, a seção francesa e terem tido profes-
sores franceses indicando prestígio para a escola. Apontaram que suas famílias escolheram o 
Liceu por acreditarem na educação e na cultura e esta foi uma questão carregada de emoção. 
Nessa boa educação indicaram o rigor, a ordem e a cultura francesa como um dos eixos cen-
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trais. Rigor e ordem que caminhavam juntos no modo de se apresentar, no comportamento, 
que era indicado e avaliado como as demais disciplinas escolares no boletim de notas. Cultura 
sugerindo contato e imersão na cultura francesa lembrada pelas músicas, filmes, imagens pro-
jetadas nas salas e paredes da escola e no convívio com professores e alunos da outra seção. 
Apontaram também para os professores franceses e atividades extraclasse indicando aproxima-
ções com os franceses e (re) significadas nas atividades culturais que a escola proporcionava. 
Interessante perceber que estas atividades eram lembradas de modo coletivo e sugerindo um 
espaço experimentado de modo diverso, mas sem a marca da premiação que excluía quem não 
recebesse o prêmio ou a medalha. 

A idéia de premiar os melhores (re) significou nas narrativas questões mais amplas do 
espaço escolar e foi na contramão de um espaço plural e acolhedor para aqueles que não esta-
vam inseridos no contexto da premiação.  

 

 
Programação de premiação  

 
Ao analisar ao longo das décadas as premiações mudam o foco, mas o ato simbólico e 

a força do ritual continuam com a concretude das medalhas na cultura escolar não só do Liceu, 
mas de outras instituições escolares. O importante, me parece é compreender a representativi-
dade dessas marcas na trajetória individual e coletiva tanto da instituição como dos alunos não 
só no tempo presente da premiação, mas como se coloca na trajetória de cada um individual-
mente. Assim, as premiações sugeriram mais significado naqueles que não a receberam do que 
dos premiados nas narrativas memorialísticas e quando apontadas pelo olhar da Instituição in-
dicam o rigor, a imagem que se quer perpetuar na memória do estabelecimento escolar. 

No contexto especifico do Liceu as premiações nas comemorações da escola ao longo 
das décadas foram se transformando em premiações de concursos internos à instituição ou ou-
tras premiações por participações em atividades externas representando o coletivo do estabele-
cimento escolar. Desse modo, sugere a premiação fortalecendo a participação de cada aluno 
num coletivo seja o do espaço restrito da escola ou o mais amplo da sociedade maior. E, por-
tanto a premiação se (re) significa produzindo dessa experiência uma complexidade identitária 
e reflexiva tanto para os participantes como para o coletivo da escola.  

 
Referencias: 
JULIA, Dominique. A cultura escoalr como objeto histórico. Revista Brasileira de História da 
Educação, Campinas. N.1, p,9-44, 2001. 
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Introdução 
 
No Rio Grande do Sul/Brasil da Primeira República, foi desenvolvida uma política educa-

cional marcada por características muito específicas, próprias desse momento histórico. O tra-
balho que apresentamos trata, no contexto dessa política, de um de seus aspectos, ou seja, a 
construção do imaginário coletivo cujo esclarecimento nos permite compreender a hegemonia 
ideológica conseguida pelos dirigentes republicanos de orientação positivista. A partir de uma 
tipologia de fontes primárias que consideramos muito significativa para esse fim, ou seja, os 
relatórios da Secretaria do Interior e Exterior, onde estava situada a Instrução Pública, a legis-
lação do período e a Revista UNITAS, revista oficial da Arquidiocese de Porto Alegre, foi possí-
vel descortinar a forma como foi construído o imaginário social legitimador do poder político 
republicano.  

O grupo político que assumiu, com o advento da República, a direção da política esta-
dual, buscou implementar um projeto de modernização conservadora que visou consolidar o 
modelo capitalista como base do desenvolvimento regional. Nesse processo, a educação teve 
um papel significativo, já que a ela foi atribuída a tarefa de formar o cidadão dos novos tempos 
do capitalismo. Nesse contexto, a política educacional envolveu ações específicas destinadas à 
constituição de um imaginário social legitimador de seu projeto, que estaremos analisando, à 
luz dos elementos empíricos obtidos na investigação sobre o tema.  

O trabalho apresentado é historiográfico, desenvolvido a partir de fontes primárias, 
analisadas a partir de uma leitura hermenêutica e de uma metodologia de caráter dialético. 
 

1. Os instrumentos de construção do imaginário republicano 
 

Os instrumentos de construção do imaginário republicano foram fundamentalmente a 
palavra escrita, os símbolos cívicos e os rituais. Em paralelo, a ação mediadora com a Igreja 
Católica possibilitou a manipulação dos símbolos e sentimentos religiosos, bem a gosto da pers-
pectiva ideológica do positivismo.  

A palavra escrita e falada foi um instrumento largamente utilizado pelos positivistas, em 
sua ação pela consolidação do domínio republicano. Seu uso foi feito através dos mais distintos 
canais, como jornais, particularmente o oficial do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), A 
Federação, como outras publicações, conferências públicas, cerimônias, enfim, em todos os 
veículos e eventos em que a oportunidade de expressar a mensagem republicana se colocou. 
Nesse momento, além da defesa veemente dos princípios programáticos, destacava-se a rea-
firmação dos valores cívicos que distinguiam os republicanos de seus oponentes liberais, como 
a transparência no trato da coisa pública, a moralidade administrativa, as virtudes dos líderes, a 
excelência do regime, a defesa intransigente da Constituição. 
 

1.1. O mito da origem 
Um aspecto da construção do imaginário cuja relevância merece ser destacada é o mito 

da origem1, através do qual os republicanos procuraram estabelecer uma versão dos fatos que, 
desde o início da República, dava legitimidade à fração político-partidária que ascendera ao po-
der. Colocando-se contra as forças do passado, os positivistas buscavam destruir a oposição 
liberal. Os acontecimentos então situados numa versão mitificada da verdade transmitiam a 
superioridade do novo momento histórico. 

Exemplo típico dessa formulação foi a sistemática identificação realizada entre o liberais 
rio-grandenses e a monarquia e desta com o atraso ou a inviabilização das soluções desejadas 
pelo povo gaúcho. As dificuldades atravessadas pelo Rio Grande eram associadas à carência de 
medidas no sentido de sua solução, sendo tudo isso atribuído aos liberais e à monarquia. 
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A condenação da monarquia, em nome do progresso, fez parte do arsenal teórico dos 
positivistas. Em paralelo, foi desenvolvida a idéia da ditadura republicana, com o apelo a um 
Executivo forte e intervencionista. Dessa forma, o progresso foi associado à ditadura e à ação 
do Estado e, portanto, às políticas sociais. Explicam-se assim as manifestações dos dirigentes 
políticos e educacionais republicanos, imputando ao “regime decaído” o atraso da educação no 
Rio Grande, especialmente no tocante à problemática da não-integração das regiões coloniais, a 
pouca presença da escola pública primária nessas regiões, entre outros elementos integrantes 
da verdade mitificada pelos positivistas. 

Para a construção do imaginário social, a escola foi posta na fala republicana como sua 
realização fundamental. Os documentos de época sinalizaram essa realidade, que perpassou 
toda a Primeira República e pode ser sintetizada pela manifestação de Oswaldo Aranha, em 
1928: 

 
O Estado ministra o ensino público primário, gratuito e leigo. A ins-
trução popular é obra da República. Iniciou-se em 1900 e, desde 
então, vem dia a dia acentuando sua ação fecunda pela alfabetização 
e preparação das crianças, pela ação de um professorado culto e de-
dicado e pela aplicação de leis oportunas e sábias.2 

 
A manifestação de Oswaldo Aranha reflete a tônica dos discursos republicanos, em re-

lação à educação pública, a qual pode ser encontrada ao longo de todo o período de nosso es-
tudo. A referência ao caráter leigo pontuava a separação entre a Igreja e o Estado, aspecto que 
interessava particularmente a setores dos segmentos médios urbanos, como militares, intelec-
tuais e professores.  

Ao contrário de um apelo abstrato ao povo, os positivistas colocavam a proposta de in-
corporação do proletariado à sociedade moderna, de uma política social a ser implementada 
pelo Estado, o que colocou a escola pública no centro da argumentação dos dirigentes republi-
canos. De forma muito especial, a construção do imaginário republicano, tendo como instru-
mento a escola pública, foi ressaltada de maneira inequívoca: 

 
... o ensino público no Rio Grande do Sol passou, pouco a pouco, por 
completa transformação. A antiga escola dos primeiros tempos da Re-
pública, que conservava o aspecto ainda dos tempos coloniais, onde o 
filho do proletário isolado aprendia a ler sob o regime da palmatória, 
olhando para as outras crianças que passavam para os colégios parti-
culares, como privilegiados da sorte, gerando sentimentos de inveja e 
outros mais baixos, foi substituída por colégios e outras escolas onde, 
ao lado da educação completa, a criança tem o sentimento de igual-
dade de origem, só quebrada pelo mérito que o esforço individual 
conquista. A escola pública, que humilhava ao que transpunha as suas 
portas, pois a freqüência significava indigência, hoje é procurada in-
distintamente; os seus umbrais são altos para deixar passar a todos 
de cabeça erguida.3 

 
Portanto, não apenas as posições filosóficas dos positivistas iam ao sentido da integra-

ção social, mas também as suas realizações. A escola pública, como obra dos positivistas, situ-
ou-se na raiz do mito de origem da República no Rio Grande do Sul.  
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1.2. O mito do herói 
Noutra direção, o regime republicano rio-grandense utilizou o mito do herói para cons-

truir o imaginário coletivo como parte de sua política educacional, o que significou a criação do 
panteão cívico republicano, destacando as figuras que deviam servir de modelo para a comuni-
dade gaúcha. Nesse sentido, a ação republicana foi em parte articulada com a Igreja Católica. 

A identidade coletiva relaciona-se, na tradição brasileira, com a construção de heróis. 
No Rio Grande do Sul o esforço de transformação dos responsáveis pela proclamação da Repú-
blica em heróis do novo regime foi significativo. Suas qualidades foram alardeadas em jornais, 
livros, manifestações cívicas, monumentos. Seus nomes foram dados à ruas e praças das cida-
des rio-grandenses. A própria legislação do período indicou o referido esforço. Exemplo típico 
disto está expresso na lei n°25, de 24 de novembro de 1898, que orçou a receita e despesa do 
Estado para o exercício de 1899, a qual designou a quantia de até 100:000$000 para a constru-
ção da estátua do Marechal Floriano Peixoto.4 Na mesma direção, situaram-se as verbas desti-
nadas, no plano das despesas extraordinárias do Estado, para a construção dos monumentos 
destinados a consagrar as figuras do Marechal Deodoro e do General Osório.5  

Em nível do processo de “heroificação” dos dirigentes republicanos rio-grandenses, des-
tacaram-se as ações relacionadas com a promoção das figuras de Júlio de Castilhos, Pinheiro 
Machado e Borges de Medeiros, sem dúvida lideranças que simbolizavam a República positivista 
do Rio Grande. Verbas extraordinárias foram destinadas para a construção de monumento glori-
ficador à memória de Júlio de Castilhos e para a edificação de monumento ao Senador Pinheiro 
Machado. Além disso, a legislação do período espelhou a autorização para o governo adquirir o 
prédio onde nascera Borges de Medeiros, transformando-o em estabelecimento de ensino.6 

Se o estabelecimento dos monumentos e outros prédios públicos tinham a função edu-
cativa de propiciar a identificação simples e cotidiana dos heróis republicanos, à escola esteve 
reservada a tarefa de sistematizar a sua divulgação através de diversas práticas. Nesse sentido, 
os ingredientes religiosos contidos no próprio positivismo oportunizaram que, no plano de sua 
relação com a Igreja Católica, a simbologia relativa ao mito do herói fosse reforçada, com a 
inclusão dos santos católicos no rol dos heróis a serem considerados pelos fiéis rio-grandenses.  

A Igreja Católica procurou educar através de modelos insistentemente colocados como 
referência de perfeição a ser imitada. Os Santos cristãos são o exemplo de maior relevância. 
Considerados os “Gigantes do Catolicismo”, os Santos mereceram todo o destaque por parte da 
Igreja, como podemos observar pelo que segue: 

 
Os que se distinguiram nas ciências, nas conquistas, na política, são 
grandes pensadores, grandes conquistadores, grandes estadistas, po-
rém grandes homens são só os santos, porque os santos são grandes 
pela sua grandeza pessoal, individual, sem o aparato de inúmeros re-
cursos; grandeza essa conquistada por mil sacrifícios e sofrimentos, 
lutas interiores e esforços maravilhosos... Lutas tenazes e longas feri-
ram os santos no terreno nobre do próprio peito, antes de aparecer 
ao mundo com essa envergadura moral, que a todos arrancava res-
peito. Incontestavelmente foram os santos os primeiros em generosi-
dade, dedicação, respeito aos outros, em prontidão de sofrer, em 
humildade, altruísmo, paciência, abnegação, energia, mansidão e jus-
tiça.7 

 
Através da UNITAS, a Igreja gaúcha reforçou nas Seções Doutrinárias o procedimento 

de utilização dos Santos como referência: 
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A grandeza dos santos jamais fez retroceder a civilização, nem por um 
só passo, jamais a sua glória foi conquistada à custa do mais leve so-
frimento alheio, de um lágrima sequer de um ente por eles oprimido. 
E não pode deixar de ser assim; porque a santidade é a perfeição do 
homem no mais alto grau possível de ordem e harmonia, de respeito 
e justiça, é a plenitude da paz, conquistadas pelo sacrifício do egoís-
mo inato, e dos sentimentos humanos, hubilados segundo o sublime 
modelo que é Jesus Cristo.8 

 
E assim foram resgatados numerosos personagens do universo santificado da Igreja, 

sempre reforçando virtudes especiais que interessava à Igreja local evidenciar. Santo Agosti-
nho, Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, São Domingos Gusmão, Santa Catarina 
de Sena, Santa Francisca Romana, Santa Brígida, Santa Joana D’Arc, São Jerônimo, Santa Tere-
zinha, enfim, em tempo de grandes perturbações eram eles que traziam a paz e o conforto, 
eram os maiores benfeitores da humanidade e um “estímulo para o ideal do homem viandante 
no caminho da eternidade”.9 

Outros personagens foram trazidos por UNITAS, como modelos ideais. Assim foi feito 
com a figura do professor José Toniolo, sobre quem a revista assim se referiu: 

 
Todos reconhecem nele o professor exímio que por mais de cinquenta 
anos ilustrou com seu saber as universidades da Itália, o campeão da 
ação católica,.... o conselheiro de Leão XIII nos memoráveis dias em 
que foi elaborada a encíclica Rerum Novarum, o economista e soció-
logo de valor incontestável, o adversário enérgico do agitador alemão, 
a cujo apelo opôs este outro: ‘operários de todo mundo, uni-vos em 
Cristo’, proclamando bem alto que a democracia ou será cristã ou não 
será democracia... Mas, o que talvez nem todos conhecem no profes-
sor Toniolo, é a sua profunda piedade cristã, fonte perene de toda a 
sua larga e laboriosa vida.10 

 
Como é possível perceber, não foram apenas valores como fé, sabedoria, obediência, 

gratidão, justiça, entre outros, que foram destacados como virtude. Os valores políticos e soci-
ais também ganharam indicação no procedimento pedagógico adotado pela Igreja do Rio Gran-
de do Sul e, entre eles, estavam a democracia cristã e o repúdio ao comunismo. Articulando 
modelos ideais com os valores a serem difundidos, a Igreja rio-grandense foi afirmando um 
modelo de sociedade idealizada segundo os padrões católicos, que acabaram por se constituir 
em prática complementar ao trabalho de mitificação desenvolvido pelo Estado, em relação aos 
seus heróis republicanos.  

Essa situação se explica se considerarmos que o positivismo comteano, base ideológica 
dos republicanos rio-grandenses, a partir de 1845 passou a integrar elementos religiosos e utó-
picos, decorrentes da “regeneração moral” de Comte provocada por seu encontro com Clotilde 
de Vaux. A partir de então o sentimento foi colocado em primeiro plano, deslocando a razão, 
base de sua obra anterior, para uma posição subordinada. A filosofia comteana evoluiu, então, 
na direção de uma religião da humanidade, com sua teologia, seus rituais, suas biografias de 
santos. Pretendendo ser uma concepção laica, fundia o religioso com o cívico, ou melhor, o cí-
vico tornava-se religioso. Os santos da nova religião eram os grandes homens da humanidade, 
os rituais eram as festas cívicas, a teologia era a sua filosofia, os novos sacerdotes eram os po-
sitivistas. Comte substituiu a caridade católica pelo sentimento de altruísmo, situando na base 
da sociedade instituições de solidariedade, aos moldes do comunitarismo católico. Hierarquiza-
das, ali estavam a família, a pátria e, no ápice do processo, a humanidade.11 
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Ficou, portanto, evidente o processo através do qual o Estado gaúcho e a Igreja Católi-
ca afinaram-se na prática real e concreta de construção de um imaginário coletivo que, de for-
ma clara, serviu aos interesses das duas instituições na busca de sua legitimação. Outros 
valores foram assim alicerçados, como a autoridade, a pátria, a hierarquia e, sobretudo, a defe-
sa da república.12 
 

1.3. Os rituais 
Tudo isso nos leva à análise de um outro instrumento de construção do imaginário so-

cial no Rio Grande do Sul, ou seja, os rituais, expressos através das comemorações e festas 
cívicas destinadas à propaganda eficiente dos valores da modernidade republicana. A escola, 
mais uma vez, contribui eficazmente nessa tarefa, conforme indicam as fontes de época: 

 
... ao lado da educação intelectual, é preciso que se incutam também 
as noções morais e cívicas, destinadas a dar aos futuros cidadãos a 
necessária intuição dos indeclináveis deveres inerentes aos diversos 
encargos que a sociedade lhes tem reservado. A verdadeira educação 
é, na frase do filósofo, aquela que nos prepara para a vida completa. 
Além disso, o sentimento de pátria não deve ficar amortecido nos ten-
ros corações de nossos patrícios; é necessário que seja cultivado por 
incessantes referências aos sucessos da nossa história, proveitosa-
mente expostos.13 

 
A utilização da escola no processo de construção do imaginário republicano, onde o 

pressuposto da integração social era fundamental, foi de relevância indiscutível, particularmente 
na região colonial sobre a qual os interesses dos positivistas se voltavam significativamente. No 
início do século, os rituais destinados à consolidar os valores da República eram comuns a elas, 
como o exemplo que expomos abaixo permite perceber: 

 
... as escolas públicas existentes nas colônias comemoram as nossas 
datas nacionais com emocionante ardor patriótico. As escolas particu-
lares, onde somente se ensinava a língua alemã, vão desaparecendo à 
proporção que se vão criando escolas públicas, que são avidamente 
procuradas pela população colonial. Quem se dedicar a um simples 
exame da vida colonial no Rio Grande do Sul, não poderá, de boa fé, 
deixar de reconhecer, que tantos os descendentes aqui nascidos, co-
mo os próprios colonos oriundos da Europa, vivem consagrados co-
nosco, colaborando ativamente na obra coletiva do engrandecimento 
nacional.14 

 
As festas escolares eram verdadeiros rituais destinados a modelar condutas. Foi o que 

vimos instaurado nas escolas rio-grandenses, especialmente as públicas, tendo sido igualmente 
uma prática corriqueira nas escolas particulares. O caráter desses encontros não era apenas 
laudatório das personalidades mitificadas. Serviam ainda para estimular condutas “positivas”, 
reforçando os comportamentos recomendados com o estímulo de premiações, as quais eram 
distribuídas aos alunos de melhor desempenho. Os demais alunos, pela exclusão das premia-
ções eram devidamente punidos por sua atuação insatisfatória. Atingia assim o ritual escolar 
seu intento.  

Nesses momentos ritualísticos da escola participavam as autoridades locais de maior 
expressão, que eram normalmente as que distribuíam os prêmios, geralmente doados pelo ins-
petor regional e pelos professores. A história registrou diversas dessas solenidades, das quais 
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selecionamos a realizada em Santa Maria, em 1898. O ato foi realizado no Teatro Treze de 
Maio, que havia sido convenientemente ornamentado. Estavam presentes as famílias, bem co-
mo as autoridades, representadas nas figuras do juiz da comarca, do intendente municipal, do 
sub-chefe da polícia, do comandante do 1o Regimento da Brigada Militar ali estacionado e o juiz 
distrital. Além desses, estavam presentes os integrantes do conselho distrital. Os prêmios foram 
entregues pelo presidente do conselho distrital e pelo intendente do município, auxiliados por 
damas “respeitáveis” da comunidade local. O Inspetor Regional, ao relatar o fato às autoridades 
educacionais, testemunhou a grande vantagem dessa prática, que deveria ser seguida em todo 
os Estado.15  

Emblemática da importância dos rituais escolares, como instrumento da política do Es-
tado no plano educacional, foi a festa realizada pela Escola Complementar na praça de despor-
tos do Futebol Clube Porto Alegre, em 1928. Descrita na Revista da Instrução Pública e relatada 
pelo Inspetor Geral, a festa espelhou, de forma bastante significativa, esse meio utilizado pelos 
republicanos para a construção do imaginário coletivo envolvendo a escola. Observemos alguns 
aspectos desse evento, que tinha a finalidade de comemorar a data da independência nacional: 

 
Já muito antes da hora marcada, as amplas arquibancadas do “sta-
dium” estavam repletas de famílias e começavam a chegar os grupos 
de alunas da Escola Complementar, animando todo o amplo recinto 
com a nota encantadora da sua jovialidade e juventude. Notava-se, 
em todos os semblantes, a mais simpática expectativa e ansiedade e, 
quando teve início a festa, a impressão recebida pela assistência foi a 
mais agradável que se possa imaginar, diante a precisão, beleza e 
harmonia com que foram executadas as lindas evoluções e provas gi-
násticas, pelas gentis meninas. Os aplausos vibrantes, que coroavam 
cada parte do programa, bem demonstram quanto agradou a belíssi-
ma festa, pela sua inteligente organização e magnífica execução. A 
festa ... teve brilhantismo excepcional, verdadeiramente inédito em 
Porto Alegre, não só pela sua execução como pela finalidade educati-
va, porque, além de sua utilidade física, a solenidade revestiu-se de 
funda expressão cívica.16  

 
Valendo-se desses momentos que mobilizavam a comunidade, os líderes republicanos 

eram promovidos, em meio a um clima de enorme motivação e entusiasmo, ficando subjacen-
tes os valores que davam legitimação ao regime. Nesses instantes de congraçamento entre a 
comunidade e seus dirigentes o reforço à autoridade à hierarquia e ao poder instituído estive-
ram presentes: 

 
Nas arquibancadas do F.B.C. Porto Alegre, premia-se uma multidão 
calculada em dez mil pessoas, composta do que a nossa capital tem 
de mais representativo na sua sociedade, reinando, nessa imensa 
massa de povo, um grande frêmito de entusiasmo à proporção que os 
números de ginástica iam sendo executados pelas alunas da Escola. 
Às nove horas, tendo chegado S. Exa. O Sr. Presidente do Estado, dr. 
Getúlio Vargas, acompanhado de sua exma. família, e o ilustre dr. 
Oswaldo Aranha, secretário do Interior e sua exma. família, teve início 
a festa ...17  

 
Junto ao Presidente do Estado e ao Secretário do Interior e Exterior estavam diversas 

autoridades civis e militares. A presença destacada das famílias das autoridades buscava possi-
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bilitar a identificação simples e imediata dessa instituição, em nível do imaginário social. O des-
taque dado aos dirigentes maiores do Estado sinalizava não só o aspecto da autoridade, mas a 
personificação dos heróis que deveriam ficar registrados pela população presente ao evento. 
Este elemento foi reforçado, na cerimônia que estamos analisando:  

 
O S. presidente do Estado foi recebido à entrada do clube, pelo dire-
tor e mais professores da escola, indo até o seu camarote entre alas 
de alunos e vitoriado não só pelos alunos da Escola como pela multi-
dão que ali se encontrava, que prorrompeu em palmas e vivas a S. 
Exa., tocando a banda da Brigada o hino rio-grandense. Também o 
dr. Oswaldo Aranha, secretário do Interior, foi recebido pelo diretor e 
professores da Escola, sendo ovacionado pelos alunos e pelo povo.18 

 
A utilização de figuras heróicas nos rituais escolares caracterizou a educação rio-

grandense, sob a influência do positivismo. Próprio dele foi também a manipulação dos símbo-
los, que analisamos a seguir.  
 

1.4. Os símbolos 
A utilização de símbolos foi muito peculiar na caracterização dos meios utilizados para a 

construção do imaginário republicano através da escola. Nesse sentido, percebeu-se a presença 
do hino rio-grandense, da bandeira e do hino brasileiros, indicados no próprio programa da co-
memoração realizada pela Escola Complementar: 

 
O programa executado obedeceu aos seguintes números: 1o. Hino rio-
grandenses entoado pelos alunos, acompanhados pela banda da Bri-
gada Militar, que causou grande entusiasmo. 2o. Marchas rítmicas, 
executadas por 32 alunas, cujo efeito empolgou a multidão, rompen-
do o Sr. Presidente do Estado em palmas, quando terminou o núme-
ro, durando bastante os aplausos. 3o. Exercícios de ginásticas 
calistênica, lindos, úteis e graciosos exercícios, que encheram de en-
tusiasmo a assistência. 4o. Todas as alunas formaram, letra a letra, a 
palavra Brasil, que causou deslumbrante efeito pois, nessa ocasião, 
todas as alunas colocaram gorros de cor amarela, umas, outras ver-
des, formando a cor da bandeira nacional e, em seguida, ao som da 
banda, cantaram o hino brasileiro.19 

 
A simbologia republicana teve no hino e na bandeira suas duas maiores expressões. In-

seridos nos eventos públicos de massa, representavam a identificação instantânea dos valores 
da República. Representação dos novos tempos, esses dois elementos estavam presentes em 
todas as solenidades cívicas, complementando com sua presença os rituais desenvolvidos. 
 

 
 
2. As ações republicanas na construção do imaginário social 
A importância conferida, em termos estratégicos, à construção do imaginário coletivo 

como parte da política educacional dos republicanos positivistas, pode ser percebida através das 
disposições relativas às comemorações, estabelecidas no novo regulamento da Instrução Públi-
ca, elaborado e aprovado pelo governo do Estado, em 1927. Esse regulamento determinava 
que deveriam ser comemoradas, como grandes datas nacionais e estaduais, as expostas no 
quadro abaixo.   
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DATAS COMEMORATIVAS DE EVENTOS OFICIAIS DO RIO GRANDE DO SUL: 1927 

DATAS EVENTOS
24 de fevereiro Promulgação da Constituição Federal 
21 de abril Glorificação de Tiradentes 
22 de abril Descobrimento do Brasil 
13 de maio Abolição da escravatura 
14 de julho Independência dos povos americanos e promulgação da Constituição do 

Estado 
7 de setembro Proclamação da independência nacional 
20 de setembro República de Piratini 
12 de outubro Descoberta da América 
15 de novem-
bro 

Proclamação da República 

19 de novem-
bro 

Instituição da bandeira nacional 

FONTE: Decreto n° 3.898, de 04.10.1927. Leis, Decretos e Atos do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul de 1927, p. 534. 

 
Se as datas selecionadas já são bastante expressivas, pelo que representam em termos 

da história tradicional, os encaminhamentos determinados pelo dispositivo legal complementa-
vam o cenário, no tocante à construção do imaginário republicano, conforme podemos apreciar 
no parágrafo 1o do artigo 102 do referido regulamento, que estabelecia que do programa deve-
riam constar, além de uma preleção do professor relativa à data, hinos e cantos cívicos, de 
molde a despertar nos alunos sentimentos de amor à pátria. Por outro lado, era vedada aos 
estabelecimentos de ensino público qualquer manifestação coletiva além das enunciadas na lei, 
salvo autorização especial da Secretaria do Interior e Exterior.20 Como vemos, as escolas públi-
cas só podiam praticar os rituais determinados pelo Estado republicano, consagrando-as como 
instrumentos ativos de elaboração dos elementos que, em nível da subjetividade, interessavam 
ao grupo que detinha o poder no Rio Grande.  

O apoio governamental aos rituais republicanos pode ser bem aquilatado através da le-
gislação da época, que indica as verbas concedidas, anualmente, para tal fim. No orçamento 
previsto para o exercício de 1911, estava destinada a quantia de 6:000$000 para a realização 
das festas nacionais na capital.21 Assim, paralelamente à ação realizada através da escola, a 
promoção dos eventos que interessavam à promoção da República estava incluída nas decisões 
políticas dos governantes do Estado.  

Nessa linha de argumentação, vale a pena observarmos as dotações destinadas ao Cen-
tro Republicano “Júlio de Castilhos”, de Porto Alegre, para organizar os festejos cívicos relativos 
à passagem do dia 15 de novembro. Data emblemática da República movimentava as escolas e, 
no plano mais geral, a sociedade como um todo. Em 1916, o governo republicano concedeu 
4:000$000 especificamente para esse fim, quantia que foi aumentada para 5:000$000 em 
1917, 10:000$000 em 1919, 12:000$000 em 1920 e15:000$000 em 1921.22 

O empenho republicano em oportunizar, tanto por meio da escola como através de 
ações articuladas que envolvessem o conjunto da sociedade, a concretização desses eventos, 
revelou o conteúdo político do direcionamento que pretenderam dar à construção do conjunto 
de valores necessários à sua legitimação. Nessas performances públicas, que buscavam envol-
ver um número expressivo de participantes, como foi o caso que a festa escolar da Escola 
Complementar nos permitiu visualizar, estava a demonstração de uma identidade social co-
mum, centrada nos ideais republicanos. O que estava sendo construído, portanto, era, em nível 
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do imaginário coletivo, uma afirmação positiva do regime que se apresentava publicamente pa-
ra ser identificado pelos cidadãos.  

Cabe ressaltar que essa estratégia republicana teve seu impacto mais abrangente, em 
relação aos eventos mais significativos, na área urbana, destinando-se portanto aos segmentos 
médios e ao operariado. Todavia, as pequenas escolas rurais, sobretudo as subvencionadas, 
foram utilizadas como espaço privilegiado para a construção do imaginário republicano, como 
instrumento da política do Estado nos mais distantes locais do Rio Grande, situação que era 
deixada entrever pelo testemunho seguinte: 

 
... em modestas escolas subvencionadas espalhadas pelo vasto terri-
tório do Estado, donde constantemente nos chegam, pelos jornais lo-
cais e por nossos fiscais, as notícias de comemorações cívicas em 
datas nacionais, significativas de que, ao lado da modesta instrução li-
terária, elas se vão impondo também à sociedade pelos complemen-
tos da educação.23 

 
A importância conferida às comemorações cívicas pelos dirigentes republicanos ficou 

estampada no decreto baixado, em 1922, por Borges de Medeiros, concedendo aos alunos dos 
estabelecimentos estaduais de ensino dez dias de férias destinadas à participação nas homena-
gens dedicadas à passagem do centenário da independência nacional.24 Argumentando sobre 
necessidade de associar todos os alunos das escolas públicas nos eventos dessa data oficial, 
reconheciam os dirigentes gaúchos a relevância que davam aos rituais republicanos. 

A prática positivista incluiu ainda, no plano da construção do imaginário republicano, a 
alegoria da mulher, bem menos relevante em termos de Rio Grande do Sul, se bem que pre-
sente. O papel destinado à mulher, por Augusto Comte, possibilitou a alegorização da figura 
feminina, símbolo da Humanidade. Exemplo da tentativa realizada no Rio Grande do Sul está 
expressa no monumento erguido à Júlio de Castilhos, que foi inaugurado em 1913. Compõe-se 
de uma pirâmide em cujo topo domina a figura da República em forma de mulher, tendo aos 
pés um globo onde se distinguem vinte e uma estrelas, que representam a Federação, e o lema 
“Ordem e Progresso”.  

No plano educacional, a figura feminina passou, no período republicano, a ser conside-
rada a educadora por excelência. Vários testemunhos históricos podem ser encontrados nessa 
direção. Por ora, resta salientar que a alegoria feminina foi inserida no conjunto dos elementos 
que buscaram constituir o imaginário republicano, como uma das tentativas táticas que revela-
ram, em termos estratégicos, a prática republicana.  

 
Considerações finais 
Manipulando símbolos e mitos, utilizando-se dos rituais cívicos, os dirigentes positivistas 

gaúchos envolveram particularmente a escola pública para alicerçar os valores indispensáveis à 
adesão da sociedade ao seu projeto de desenvolvimento do Estado. A política educacional da 
época, portanto, jogou com a subjetividade inerente ao processo de construção da consciência 
coletiva, em paralelo ao desenvolvimento bastante objetivo que davam à modernização conser-
vadora do Rio Grande. 

O papel reservado à escola foi particularmente especial no envolvimento da sociedade 
como um todo. O apelo à integração social via escola foi inegável e refletiu a visão dos positi-
vistas que dirigiam o Estado. Entretanto, não podemos esquecer de salientar que esta integra-
ção era pretendida numa sociedade profundamente desigual e hierarquizada, com cada 
indivíduo no seu lugar, realizando o seu papel social nos marcos do projeto republicano. Sem 
dúvida alguma, a importância conferida à educação merece destaque, sem deixarmos de per-
ceber, todavia, que essa valorização teve como objetivo central a constituição de uma socieda-
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de que devia se modernizar, nos parâmetros do sistema capitalista. Para tanto, a política edu-
cacional que acabamos de delinear deu sua expressiva contribuição. 

A política educacional adotada no Rio Grande do Sul, na Primeira República, visou aten-
der a uma necessidade represada ao longo de todo o Império em termos educacionais e que 
aflorou nos anos iniciais da fase republicana, ou seja, o acesso à escola. Todavia, a opção da 
classe dirigente rio-grandense, se por um lado deu vazão a esses anseios ampliando expressi-
vamente a rede escolar, refletiu a visão de mundo e os próprios interesses dos setores domi-
nantes do Rio Grande, que estabeleceram a discriminação por dentro do próprio processo de 
expansão das oportunidades de acesso à escola, com a separação dos saberes e o privilegia-
mento da iniciativa privada, que garantiu a educação da elite. 
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"Não há regime político que não cultue seus heróis e promova seu panteão cívico". A 
afirmação do historiador José Murilo de Carvalho (1990) serve como pressuposto teórico-
metodológico para essa comunicação, que tem como objetivo analisar o culto a heróis e a valo-
rização de determinadas datas e efemérides relacionadas aos fatos históricos e mitos fundado-
res da nacionalidade e que teve na escola um espaço privilegiado para sua divulgação 
(BITTENCOURT, 2003).  

Na presente comunicação, pertencente ao eixo temático “rituais, símbolos, festas escola-
res”, tomamos como fonte de investigação algumas obras que foram lidas pela infância brasilei-
ra, sobretudo livros didáticos e livros de leitura das disciplinas de História e Moral e Civismo das 
primeiras décadas republicanas. Nelas, a análise se dará além do texto propriamente dito, dan-
do ênfase, sempre que possível, à iconografia usada. 

Além do culto aos heróis nacionais, a escola republicana, como parte de seu projeto polí-
tico-pedagógico, selecionou algumas datas festivas que serão, também, objeto de nossa análi-
se. Que datas a escola primária deve celebrar?  

 
As Comemorações e Rituais cívicos como objeto da História da Educação 
Lembrar, esquecer e comemorar são ações de memória inerentes ao ser humano. Co-

memorar é típico das sociedades humanas. Não há país que, no seu processo de construção de 
identidade nacional, não promova e cultue seus fatos mais relevantes a serem lembrados à pos-
teridade, seja através do registro de sua história, seja na edificação de monumentos, seja na 
celebração de datas comemorativas e rituais cívicos. 

Quando se comemora um determinado fato ou acontecimento, o que está sendo coloca-
do em jogo não é apenas o passado de uma sociedade, mas sim, como essa mesma sociedade 
quer se constituir no presente e projetar seu futuro. Daí porque o historiador francês Pierre 
Nora considera que as datas comemorativas e os cultos e rituais a elas relacionados, são luga-
res de memória por excelência, ao permitirem o entrelaçamento entre passado-presente-futuro.  

Por sua vez, comemorar não significa apenas celebrar, mas, sobretudo, refletir sobre o 
passado que é sempre fonte de infinitas lições para as atuais e futuras gerações.  

Em vários momentos da historia da civilização ocidental, sobretudo a partir do final do 
século XIX e início do século XX, tivemos importantes comemorações alusivas a fatos históricos 
significativos. A socióloga Lúcia Lippi faz uma análise precisa sobre as comemorações na Histó-
ria. Diz ela: 

 
O fim do século XIX foi marcado por inúmeras comemorações. 

Os Centenários das revoluções Americana e Francesa, os IV Centená-
rios das viagens de Colombo e de Vasco da Gama, deram oportunida-
de aos povos do Ocidente de celebrar esses feitos do passado 
segundo as questões daquele presente. As exposições internacionais 
que acompanharam essas comemorações permitiram que cada povo, 
ao olhar para trás, afirmasse sua modernidade e seu papel em uma 
escalada evolutiva do ser humano, da barbárie à civilização. 

As comemorações de datas nacionais seguem, grosso modo, 
uma mesma trajetória: organização de comissões executivas nacio-
nais, campanhas de esclarecimento patriótico, organização de eventos 
cívicos, cortejos fluviais e marítimos, montagem de exposições, inau-
guração de monumentos, confecção de selos, medalhas, bandeiras e 
hinos. São esses atos mais frequentes que marcam as comemorações 
(OLIVEIRA, 2000, pp.185-186).  
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No Brasil, a instituição de datas comemorativas sempre foi objeto de interesse por parte 
das elites políticas e intelectuais. Em última instância, era sempre o Estado, na sua função legi-
ferante, que determinava que datas seus cidadãos poderiam comemorar.  

Assim, a tradição das datas comemorativas remonta ao período imperial de nossa histó-
ria. Logo após nossa emancipação política, o estado monárquico encarregou-se de fixar um ca-
lendário cívico nacional. Isso ocorreu na primeira legislatura da Câmara dos Deputados, com a 
edição da Lei de 9 de setembro de 1826, que pontuou as seguintes datas dignas de serem co-
memoradas: 9 de janeiro, dia do “Fico”; 25 de março, data da outorga de nossa primeira Cons-
tituição; 3 de maio, que celebrava a chegada de Cabral ao Brasil e que foi estabelecida como a 
data oficial para a abertura anual dos trabalhos do Parlamento; 7 de setembro, dia da indepen-
dência do país; e 12 de outubro, data natalícia de D. Pedro I e de sua aclamação como “Defen-
sor perpétuo e imperador do Brasil”. 

As datas oficiais mudam de acordo com os interesses do governo, da sociedade e de 
seus grupos organizados. Assim, logo após a proclamação da República, um dos primeiros atos 
do Governo Provisório foi o de editar o Decreto nº 155-B, de 14 de janeiro de 1890, em que 
assinalava as “festas públicas” que ele reconhecia como dignas de registro e comemoração. Por 
exemplo, as datas relacionadas à comemoração do nascimento do imperador d. Pedro I e à 
nossa primeira Constituição foram expurgadas do calendário nacional republicano. Nada que 
fizesse lembrar o período monárquico de nossa história, pois o regime recém-implantado ainda 
convivia com o “fantasma” do retorno da monarquia. Tratava-se, pois, de escolher símbolos, 
ícones, datas, heróis e construir novos monumentos para legitimar a República.  

Sabemos, por experiência própria e evocando os tempos de infância, que a escola, desde 
os seus primórdios, foi o espaço privilegiado para a divulgação das datas comemorativas. Quem 
não se recorda das aulas de História e de Educação Moral e Cívica em que nos era exigida a 
memorização das datas e fatos históricos por ocasião das provas e das tão temidas arguições, 
onde trazíamos tudo “de cor”, “na ponta da língua”?  

A própria literatura escolar foi pródiga na elaboração de manuais e livros didáticos que 
traziam em seu bojo a enumeração das datas comemorativas e efemérides nacionais. Exemplo 
paradigmático é o livro do escritor e deputado federal Coelho Neto, intitulado Breviário Cívico, 
de 1921, que circulou pela escola brasileira até o final da década de 1950. Para Coelho Neto 
(1921, p. 09),  

As datas nacionais são as que celebram um culto tradicional da Hu-
manidade (2 de novembro), as que comemoram um acontecimento de inte-
resse universal (1º de janeiro, 14 de julho, 12 de outubro); e as que, 
particularmente, se referem à nossa história, tendo influído no progresso e 
na civilização da Pátria Brasileira (24 de fevereiro- promulgação da Consti-
tuição da República; 21 de abril- Martírio de Tiradentes; 3 de maio de 1500- 
Descobrimento do Brasil; 13 de maio de 1888- Abolição da Escravidão; 7 de 
setembro de 1822- Independência do Brasil e 15 de novembro- Proclamação 
da República).  

Ainda hoje, a instituição de datas comemorativas e efemérides no calendário anual tem 
por finalidade precípua a construção de nossa memória como instrumento de afirmação da ci-
dadania e de valorização da identidade nacional. Com a Constituição Federal de 1988, a institui-
ção dessas datas passou a ter um respaldo constitucional. Em seu art. 215, § 2º, estabeleceu-
se que "A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os dife-
rentes segmentos étnicos nacionais”. 

No calendário das efemérides brasileiras, há datas as mais diversas com diferentes finali-
dades. Umas objetivam homenagear uma determinada categoria profissional (11 de agosto- Dia 
do Advogado), outras pretendem rememorar uma figura marcante de nossa história (25 de 
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agosto- Duque de Caxias- Dia do Soldado) ou fato político de nossa história (15 de novembro- 
Proclamação da República).  

Há, também, aquelas que tem por finalidade básica registrar o papel de luta em prol da 
conquista da cidadania de determinados segmentos da sociedade que, no decorrer de nosso 
processo histórico, foram excluídos ou marginalizados (20 de novembro- Dia Nacional da Cons-
ciência Negra). Outras, por sua vez, objetivam mobilizar a sociedade e o poder público para 
uma reflexão crítica acerca de um dado problema e a necessidade de se formular políticas pú-
blicas que objetivem atender a essa demanda social. É o caso, por exemplo, da Lei nº 11.930, 
de 22 de abril de 2009, que “institui a Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula 
Óssea”, a ser realizada, anualmente, no período de 14 a 21 de dezembro. 

 
O Panteão na História: o culto cívico aos “grandes homens” 
A ideia de glorificar os feitos e realizações dos governantes remonta às primeiras civiliza-

ções da Antiguidade. Em Roma, construiu-se um templo com o objetivo de que fosse dedicado 
a todos os deuses. Era o Pantheon. Com o movimento revolucionário francês (1789), a então 
Igreja de Santa Genoveva em Paris passou a designar o local onde se depositavam os restos 
mortais de homens ilustres e notáveis, que prestaram grandes serviços à nação francesa. Com 
o lema “Aos grandes homens, a Pátria reconhecida”, nascia o Panteão moderno.  

Assim, ocorreu uma laicização dos costumes, sendo os deuses e santos das igrejas e tem-
plos substituídos pelos heróis nacionais. Um verdadeiro Altar da Pátria foi formado, onde os heróis 
encarnavam a própria Nação. Esse modelo espalhou-se pelo Ocidente e a grande maioria dos paí-
ses, ainda hoje, cultua seus heróis nacionais, pois ver neles instrumento de afirmação do Estado-
Nação. Além do Panteão, como monumento símbolo da pedagogia do civismo, em pleno século 
XIX- a chamada era dos nacionalismos- presenciou-se a construção de vários monumentos histó-
ricos em praças públicas, cujo objetivo era o mesmo- o culto cívico aos heróis da nação. 

A república recém-implantada no Brasil (1889) via na escola uma poderosa instância para 
a formação do novo cidadão republicano. Tratava-se, pois, de formar não mais o súdito do im-
pério, mas um cidadão que valorizasse e amasse a Pátria, consciente de seus direitos e deveres 
perante a nação brasileira. Assim, o ensino da História e a chamada Instrução Cívica foram 
componentes indispensáveis nessa tarefa. Para atender essa demanda, surgiram diversos livros 
destinados à escola e que se tornaram verdadeiros “cânones literários”. Definimos cânone lite-
rário escolar como o livro que teve adoção contínua na escola, com sucessivas edições e tira-
gens consideráveis de exemplares, tendo sido leitura obrigatória de várias gerações de crianças, 
adolescentes e jovens. 

Esses livros foram escritos por expressivos nomes da intelligentsia brasileira, que tinham 
assento nas academias, associações literárias e científicas, entre as quais se destacam o Institu-
to Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o Colégio Pedro II e a Academia Brasileira de Letras 
(ABL). Eram, sobretudo, bacharéis e jornalistas que se dedicavam a escrita nos principais perió-
dicos e semanários locais. Assim, vários intelectuais, comprometidos com a causa da educação, 
pois viam nela a “regeneração da nação”, foram responsáveis pela escrita de livros escolares 
adotados nas escolas primárias e lidos pela infância brasileira nos primeiros decênios da Repú-
blica. Destaque especial deve ser dado a algumas produções didáticas de membros da ABL que 
serão objeto de nossa análise na presente comunicação. Estamos nos referindo, em especial, 
aos seguintes livros e seus respectivos autores: História do Brasil ensinada pela biografia de 
seus heróis. Livro para as classes primárias. Silvio Romero, 1ª edição: 1890; Breviário Cívico, 
Coelho Netto, 1ª edição: 1921 e História do Brasil para crianças, Viriato Corrêa, 1ª edição: 
1934. Silvio Romero (1851-1914) e Coelho Neto (1864-1934) foram membros-fundadores da 
ABL e Viriato Corrêa (1884-1967) ingressou na Academia no ano de 1938, sendo o primeiro 
autor de literatura infantil a entrar no quadro dos “imortais” da ABL. 
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Concluímos que esses manuais escolares "construíram" não um monumento de pedra e 
bronze, mas um Panteão impresso em papel na escola republicana, através da memorização da 
tríade "datas-fatos-vultos nacionais", indispensáveis à formação do sentimento patriótico que as 
elites políticas e educacionais almejavam para a formação do cidadão e esperavam da então 
escola primária brasileira (CARRETERO & GONZÁLEZ, 2004). 

Que nomes merecem entrar no Panteão da Pátria na escola? Que filhos ilustres devem 
ser exaltados por suas virtudes e ações como exemplo para as novas gerações de brasileiros? 
Nem todos os brasileiros são dignos dessa homenagem. Nesse sentido, o Panteão da Pátria a 
ser lembrado e cultuado pela escola é composto quase que exclusivamente por elementos per-
tencentes à elite branca letrada ou aqueles que possuíam o poder político-institucional. Não há 
nenhuma mulher de destaque da nossa história, nem mesmo ligada à elite política. Temos, as-
sim, um Panteão que reproduz uma história assexuada, na qual os heróis são, na sua grande 
maioria, homens.  

No entanto, há, em todos os livros analisados, a construção mítica do “Mártir da Inde-
pendência” e herói republicano por excelência- Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Sua 
imagem construída pelos republicanos é a de um “Cristo cívico” (CARVALHO, 1990), que, a 
exemplo do líder religioso, morreu em sacrifício da Pátria e pela liberdade do País. Tanto assim 
é que Tiradentes é o Patrono da Nação brasileira (Lei nº 4.897, de 1965) e sua data de morte 
(21 de abril) é feriado em todo território nacional. 

Ao estudo e comemoração festiva das datas da nacionalidade, como elemento formador 
da cultura escolar, seguia-se a celebração de rituais cívicos na escola, aliada ao respeito e culto 
aos símbolos nacionais (CATROGA, 2005). Geralmente, esses rituais cívicos na escola eram 
acompanhados de hasteamento solene da Bandeira, seguido do cântico do Hino Nacional. Cele-
bração máxima se dava por ocasião do 7 de setembro- data máxima da nacionalidade, em que 
várias escolas participavam de um desfile, assemelhando-se a uma parada militar, numa exalta-
ção ufanista do sentimento patriótico.  

Por sua vez, os heróis nacionais encontraram na literatura didática, mediante a reprodu-
ção de sua biografia, fotos ou quadros, um local privilegiado em que pudessem ser vistos e su-
as ações enaltecidas pelas gerações mais novas. Assim, um verdadeiro Panteão de papel 
impresso foi incorporado à cultura escolar brasileira (JULIA, 2001).  

 
O Panteão da Pátria na escola: os heróis nacionais na literatura didática 
Além do Panteão, os heróis encontraram nos livros didáticos, mediante reprodução de 

suas fotos ou quadros, local privilegiado em que pudessem ser vistos e suas ações enaltecidas, 
servindo de modelo às novas gerações. Na verdade, o culto cívico aos heróis nacionais também 
é instrumento de afirmação da identidade nacional. 

História do Brasil para crianças traz, ao longo de sua narrativa, uma série de heróis naci-
onais. Veremos, agora, dois deles, no contexto dessa obra de Viriato Corrêa- Joaquim José da 
Silva Xavier- o Tiradentes e Rui Barbosa. 

 
Tiradentes: o herói da Pátria por excelência1 
Tiradentes é abordado em três capítulos do livro História do Brasil para crianças, a saber: 

“O sentimento da independência”; “A figura maravilhosa de Tiradentes” e “A morte de Tiraden-
tes”. Em todos eles, seu papel é exaltado como verdadeiro mártir de nossa Independência. Isto 
estava de acordo com o ideário dos primeiros anos da República e, posteriormente, com o Es-
tado Novo, que elegeu Tiradentes o herói republicano de nossa história por excelência2.  

Dando continuidade à tradição republicana, Getúlio Vargas promoveu o culto à figura de 
Tiradentes e ao movimento da Inconfidência Mineira, ao elevar Ouro Preto, antiga Vila Rica e 
palco histórico dos acontecimentos, à categoria de Monumento Nacional (1933), bem como ao 
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transformar a antiga Casa de Câmara e Cadeia da cidade em “Museu da Inconfidência”, onde 
estão os restos mortais de alguns inconfidentes. 

 
Nesse contexto estadonovista, Viriato ainda chegou a escrever uma peça teatral a pedido 

do Serviço Nacional de Teatro do Ministério da Educação, sobre o personagem histórico – Tira-
dentes (1941), uma comédia histórica em 3 atos e 7 quadros, com música do maestro Heitor 
Villa-Lobos. 

 
Porém, vale salientar que nem sempre o tema da Inconfidência Mineira e o papel “heroi-

co” de Tiradentes estiveram presentes na literatura escolar: 
 

Até a Proclamação da República, o tema não aparecia nos ma-
nuais didáticos. No entanto as festas alusivas ao 21 de abril só come-
çaram a aparecer a partir da segunda metade do século XIX, com a 
propagação do movimento republicano. 

Após 1889, Tiradentes foi entronizado à categoria de herói na-
cional e mártir, com profunda conotação religiosa, já que sua figura 
era identificada com o sofrimento de Jesus Cristo. A imagem de Tira-
dentes é reapropriada com o Estado Novo, atribuindo-se a ela a ideia 
de que o seu sacrifício pela Pátria não foi em vão. O Estado Novo vai 
valorizar a ideia de sacrifício pela Pátria em sua pedagogia escolar: os 
brasileiros deveriam, portanto, se espelhar no exemplo de virtude e 
abnegação de Tiradentes. (FONSECA, 2006, pp. 73-4). 

Saliba considera que a imagem de Tiradentes com barba é mais uma imagem canônica 
bastante recorrente na literatura escolar: 

 
Todos nós lidamos, a todo o momento, com imagens canôni-

cas. Os livros didáticos são quase que infinitamente ilustrados com 
imagens canônicas. Na história brasileira, a imagem de Tiradentes 
com barba é uma daquelas imagens canônicas, com as quais nos 
acostumamos tanto, que sequer imaginaríamos outra possibilidade. A 
imagem de Tiradentes sem barba, veiculada em alguns raros quadros 
que tentam quebrar um pouco a imagem de mártir [...] já é desmisti-
ficadora, pois sabemos que a barba de Tiradentes foi uma criação 
bem mais tardia, da república brasileira, na época de sua fundação. 
(SALIBA, 2007, p. 88). 

 
Vejamos o que diz Viriato sobre Tiradentes, no livro História do Brasil para crianças: 

Só uma alma ficou de pé, sem se arrepender, sem acusar nin-
guém- a de Tiradentes. 

Tiradentes se conservou digno até o fim, até o fim mostrou que 
a morte não lhe metia medo, até o fim mostrou que pela liberdade do 
Brasil seria capaz de dar a própria vida. 

Tiradentes é a figura nobre da Inconfidência Mineira. 
[...]  
Vovô calou-se e, depois, com voz trêmula: 
- Tiradentes, meus meninos, é a mais bela e mais grandiosa fi-

gura patriótica da história brasileira. Foi o primeiro homem que mor-
reu pela independência e pela liberdade do Brasil, foi o que melhor 
soube morrer pela nossa liberdade. (CORRÊA, 1957, p. 159). 
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 - A forca, meus meninos, mata os homens, mas não mata a 
alma. Ao subir à forca, Tiradentes não era apenas um homem, era um 
sonho da liberdade brasileira. A forca matou-lhe o corpo, mas não lhe 
matou a ideia. A ideia, essa ficou, espalhada pelo Brasil. 

O sacrifício de Tiradentes não se perdeu. Trinta anos depois, a 
independência que ele sonhou e pela qual morreu foi proclamada no 
Brasil. E mais tarde proclamou-se a república. (CORRÊA, 1957, p. 
163). 

 
Em outros capítulos do livro, Viriato não deixa de mencionar o nome de Tiradentes como 

símbolo da liberdade e fonte de inspiração para outros movimentos revolucionários ocorridos 
em diferentes contextos e épocas: 

 
O sangue de Tiradentes, derramado na fôrca, não se perdeu, 

disse Vovô. Ao contrário, deu mais vida à ideia de liberdade que se ia 
espalhando pelo Brasil. De norte a sul os brasileiros viviam a sonhar 
uma pátria livre. 

No ano de 1817, era em Pernambuco que se reuniam os ho-
mens que mais sonhavam com a liberdade da pátria. Os que mais so-
nhavam e os que mais trabalhavam para realizar o sonho. (CORRÊA, 
19757, p. 182). 

-Meus meninos: Tiradentes havia ensinado aos brasileiros como 
se morria por uma ideia. Domingos José Martins, o padre Roma, o 
padre Miguelinho, o padre Tenório, Domingos Teotônio, Barros Lima, 
enfim, todos os revolucionários de 1817, morreram com dignidade, 
com a dignidade com que se deve morrer pelo bem da pátria e da 
humanidade. 

Guardem na memória e na alma o nome de todos, porque foi 
do sangue que eles derramaram que nasceu a liberdade que hoje go-
zamos. (CORRÊA, 1957, p. 186). 

 
O exemplo de Tiradentes, mártir da Pátria, aquele que morreu pela liberdade, é sempre 

lembrado e exaltado pelo autor. Parece até que Tiradentes reencarnou em novos personagens 
históricos, também considerados heróis nacionais, a exemplo de frei Caneca. 

[...] Nada menos de 21 republicanos sofrem a pena de morte. 
Uns são enforcados, outros fuzilados. 

- Vinte e um! Exclamamos surpreendidos. 
- Vinte e um, confirmou Vovô. Frei Caneca, o padre Mororó, 

etc. 
- E morreram todos como Tiradentes? 
- Morrem, sim, respondeu Vovô, morrem todos serenos, orgu-

lhosos de morrer pela liberdade brasileira. (CORRÊA, 1957, p. 199). 
 
Além dos jesuítas (Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Vieira), dos bandei-

rantes (Antonio Raposo Tavares e Fernão Dias – o “Caçador de esmeraldas”) e da figura de 
Tiradentes, no decorrer do livro, Viriato exalta outros personagens históricos que formam, a 
nosso ver, um verdadeiro Panteão da Pátria, constituído pelos “grandes homens”.  

No último capítulo do livro, intitulado “Palavras do Fim”, Viriato, mais vez, enumera os 
“grandes homens” que devem ter assento no Panteão da Pátria, para que sirvam de exemplo às 
crianças e à posteridade.  
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Rui Barbosa: o modelo de conduta para as crianças 
Após a enumeração dos nomes dos grandes homens, a menina Quiquita pergunta ao vo-

vô por que ele citou quatro vezes o nome de Rui Barbosa, como prosador, jornalista, jurista e 
orador. Assim, vovô responde: “– Sim, porque ele era tudo isso. Rui Barbosa foi o homem de 
maior inteligência e de maior saber que o Brasil já teve em todos os tempos.” (CORRÊA, 1957, 
p. 235). 

A figura de Rui Barbosa (1849-1923) é um exemplo paradigmático da construção do he-
rói nacional. Na acepção de Gonçalves (2000), antes mesmo de sua morte, Rui Barbosa era 
visto como exemplo de homem público que dedicou o melhor de seus esforços à Nação brasilei-
ra. Exemplar único em nossa história de construção de um herói em vida: 

Quando o senador, jurista, jornalista e diplomata Rui Barbosa 
morreu, em 1º de março de 1923, em Petrópolis, já era tratado como 
herói nacional. Em suas campanhas políticas, suas derrotas eleitorais 
foram recompensadas pela inaudita aclamação das ruas; Rui havia 
muito acumulara os mais prestigiosos títulos do Brasil da época (como 
presidente da Academia Brasileira de Letras e do Instituto dos Advo-
gados do Brasil), e no final da vida se tornara um nome internacio-
nalmente reconhecido, o que aumentava o gigantesco prestígio de 
que gozava em seu país. 

Em agosto de 1918, realizara-se em todo o Brasil, mas com es-
pecial concentração no Rio e em Salvador, o Jubileu Cívico-Literário 
de Rui Barbosa que comemorava o suposto cinquentenário de seu 
primeiro discurso público. Nunca o país parara de tal forma para cele-
brar um personagem vivo e consagra-lo de forma tão grandiosa. Con-
solidou-se, então a prática de tratar Rui como “gênio”, “semideus”, 
“apóstolo”, “super-homem” e outros epítetos do gênero. Rui consoli-
dara na ocasião seu prestígio de prócer da civilização nacional e de 
ápice da cultura brasileira, por ser o homem que trazia o Brasil para o 
nível daquelas que então se chamavam as nações adiantadas. (GON-
ÇALVES, 2000, pp. 135-136). 

 
Para reforçar o mito ruiano, a última imagem do livro traz a figura de uma criança estu-

dando, tendo ao fundo e em proporção muito maior, tal como um anjo a inspirar-lhe as lições, 
a imagem de Rui Barbosa. A legenda “estudar sempre!” reforça para as crianças a mensagem 
de que o estudo dignifica o homem e de que Rui Barbosa serve de inspiração e modelo para 
todas elas. 

Por fim, embora Viriato já tenha destacado em seus livros de crônicas históricas a impor-
tância de se mostrar o papel feminino na História, e apesar de ele ser um dos mais entusiastas 
defensores do ingresso de mulheres na ABL, o Panteão da Pátria – reproduzido no livro através 
de textos e imagens – não reserva lugar para as mulheres e as crianças. Não há imagem com 
nenhuma mulher de destaque da nossa história, nem mesmo ligada à elite política como, por 
exemplo, a princesa Isabel. As crianças, com exceção das personagens da narrativa, aparecem 
apenas como coadjuvantes da imagem principal a que se quer dar destaque. Temos, assim, 
uma história assexuada, na qual os heróis são todos homens. Não há lugar também para índios 
e negros. 

O Panteão da Pátria a ser lembrado e cultuado na escola é composto quase exclusiva-
mente por elementos pertencentes à elite branca letrada. 
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1 Tiradentes foi um dos personagens históricos mais recorrentes na produção literária de Viriato Corrêa. 
Em quase todos os seus livros infantis há referência ao Mártir da Independência e herói republicano por 
excelência.  
 
2 Sobre a construção simbólica da figura de Tiradentes como mártir da República e sua elevação à catego-
ria de “herói nacional”, consultar os seguintes trabalhos: CARVALHO, José Murilo de. A Formação das 

Almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1990; MILLIET, Maria Alice. 
Tiradentes: o corpo do herói. São Paulo: Martins Fontes, 2001 e FONSECA, Thais Nivia de Lima e. Da 
Infâmia ao Altar da Pátria: memória e representações da Inconfidência Mineira e de Tiradentes. Tese de 
doutoramento. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo, 2001. 
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Pessoas nascidas nas primeiras décadas do século XX não costumam pronunciar a pala-
vra fotografia. Em lugar dela utilizam instantâneo, o que parece mais adequado se for conside-
rado a raridade de episódios que, em sua época, mereciam documentação iconográfica, bem 
como se considerarmos o aparato técnico de então. Ou seja, além dos custos financeiros dis-
pensados para cada retrato, havia todo um ritual envolvendo o momento – o instante - o que 
levava não raras vezes a preservar para sempre um imagem não satisfatória, deixando para a 
posteridade familiar, por exemplo, um rosto assustado da tia, ou a presença de um cão que se 
atravessou no cenário naquela precisa fração de segundo. Em se tratando de décadas posterio-
res, mais precisamente a partir de meados dos anos 1950, o desenvolvimento tecnológico pas-
sou a ter influência significativa no campo do som e da imagem. O uso da fotografia passou a 
ser mais popularmente adotado, ainda que reservado para ocasiões especiais. Mesmo no início 
do século XX a escola, e alguns de seus rituais, passam a ser encarados como merecedores de 
registro documentado. Mas é em décadas posteriores que a presença de fotógrafos profissio-
nais no ambiente escolar passa a ser algo não incomum. Inúmeras produções no campo da his-
tória da educação lidam com análises envolvendo imagens de alunos e ou das instituições 
educativas (BURKE, 2004; SOUZA, 2007; BENCOSTTA, 2001; LEITE, 2000, entre outros), o que 
muito tem contribuído para maior compreensão da cultura escolar através dos tempos.  

 
Imagens podem ser encaradas como uma espécie de texto que provocam interpreta-

ções diversas, permitindo produção de sentidos tanto a partir do que parecem dizer como do 
que silenciam. Diante da mirada frente a uma foto escolar, cabe indagar até que ponto trata-se 
de algo espontâneo, quase naturalmente arrebatado, ou de algo efetivamente construído na 
tentativa de transmitir uma ideia, um valor, um modelo de atitude ou uma imagem exemplar 
retratando um episódio em determinado espaço institucional. Assim caberia perguntar: até que 
ponto o retrato conhecido como Recordação Escolar (constituído de um cenário recorrente, ali-
ado a um conjunto de artefatos ao redor do fotografado que se se posiciona sempre do mesmo 
modo) produz uma ideia única da cultura escolar de determinada época? Em que medida se 
mantem basicamente o mesmo cenário e a mesma “postura de estudante” neste protótipo? 
Seria possível encontrar este “retrato escolar” em outras regiões do Brasil ou do exterior?  

 
 
 Eis o objeto deste estudo: uma imagem comumente preservada nas famílias, um retra-

to tendo uma criança (raramente um adolescente ou adulto) como figura central, sentado fren-
te a uma mesa e, sobre ela, livros e um globo terrestre. O cenário geralmente tem como fundo 
um mapa e/ou uma bandeira. Alguns outros artefatos podem compor o conjunto, mas de um 
modo geral, ao longo de décadas e em diferentes regiões não há variação. Buscando saber 
mais acerca deste modo de representar uma parte da cultura escolar, em especial a partir de 
meados do século XX, tais retratos estão sendo colecionados e analisados. Atualmente o acervo 
compreende quase uma centena de fotos datadas entre 1949 e 2009. Os procedimentos meto-
dológicos, além da análise iconográfica, envolvem a memória de sujeitos que disponibilizaram 
tais fotos, bem como depoimento de fotógrafos que executam tais serviços. A partir do aporte 
empírico, algumas unidades de análise merecem maior detalhamento, levantando-se aspectos 
relacionados a protocolos de leitura, a suportes, a questões de gênero, e outras que emergem 
do conjunto analisado.  
 
Procedimentos metodológicos 

Desencadeou-se o processo de busca por tais fotos, inicialmente junto a pessoas mais 
próximas do cotidiano da pesquisadora. Bastava perguntar se o sujeito tinha entre seus guar-
dados dos tempos de escola, “uma foto com mapa e globo”. Não eram necessárias maiores ex-
plicações, imediatamente a resposta era positiva. Em relação à importância desta lembrança um 
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dos sujeitos, referindo-se aos anos de 1980, fez questão de narrar um pouco mais sobre o con-
texto que o envolvia na ocasião:  

 
[...] fui chamado na diretoria, logo pensei: pronto, me pegaram colando 
na recuperação de matemática - porque dez mesmo, só em educação 
física – mas era pra tirar uma foto, prática que cabia a todos os alunos 
que iam embora da escola. Ficaria uma foto pra escola e outra comigo, 
e essa guardo até hoje, eu em uma mesa, uma caneta na mão e um 
caderno, com um globo por sobre a mesa e ao fundo, livros. Essa é mi-
nha recordação de minha primeira escola. 

 
Muitas vezes as reações dos sujeitos eram acompanhadas de um mergulho em reminis-

cências: olhavam para sua própria fotografia com olhos de primeira vez, como se agora conse-
guissem atribuir outro significado, fazendo com que as fotos passassem a ser “imagens-relicário 
que preservam cristalizadas nossas memórias” (KOSSOY, 2001, p.136). O processo investigativo 
estendeu a indagação junto a pessoas de outras regiões. Através de meios eletrônicos, várias 
fotos digitalizadas foram disponibilizadas e devidamente autorizadas para o estudo. Também 
sites nacionais e internacionais foram pesquisados, vindo a comprovar que, de certo modo, este 
específico formato e cenário tem sido utilizados, ao longo dos anos e em diferentes contextos, 
como um modo de representar o aluno e uma dada cultura escolar: (...) ainda lembro quando 
juntava um monte de crianças para a famosa e clássica foto escolar (Natércia Canindé/CE. 
(http://kennedy.jimdo.com/memyria.php). 
 

Para melhor identificar semelhanças e diferenças entre o conjunto de fotos, foi constru-
ído um quadro analítico com diferentes categorias: cenário – pano de fundo, apoio (mesa ou 
carteira), ornamentos, bandeiras, livros e demais artefatos, postura da criança, vestimenta, ex-
pressão facial – ou seja, tudo que poderia ser identificado através de nosso olhar, vindo a con-
tribuir para a leitura analítica deste que pode ser considerado um “acontecimento discursivo” 
(Foucault, 1996) em forma iconográfica. Alguns sujeitos disponibilizaram mais de uma foto, 
datadas em diferentes anos. Dois sujeitos, por exemplo, alcançaram fotos do primeiro ao quar-
to ano escolar, na mesma escola. Interessante observar que não há diferença entre elas (inclu-
sive em ano diferente é o mesmo livro que o estudante tem em sua frente), a não ser o nítido 
desenvolvimento físico da criança à medida que os anos passam. Ainda no que diz respeito a 
considerações gerais, cabe observar que muitas destas fotos mostram sobre a mesa, e em fren-
te ao sujeito fotografado, uma identificação numérica. Conversando com os sujeitos e pergun-
tando acerca deste código, ficou justificado tratar-se da ordem identitária, necessária após o 
processo de revelação e venda da fotografia ao respectivo destinatário.  
 

Quanto ao suporte material, a quase absoluta maioria das fotos encontra-se sobreposta 
a um papel tipo cartolina branca, com dimensões médias de 0,18 x 0,25. Em cima, geralmente 
consta impresso Recordação Escolar (ou Lembrança Escolar). As fotos de sujeitos brasileiros 
datadas dos anos cinquenta sempre ostentam o brasão nacional. Pode também constar já im-
presso o nome da escola, embora dentre o conjunto analisado tal aspecto tenha sido identifica-
do muito raramente. Na parte de baixo, ou em uma das laterais, consta a data, ou mais 
especialmente o ano. Na maioria delas, há um espaço a ser manuscrito pela escola ou por al-
gum familiar (às vezes é visível uma grafia infantil), onde consta nome do aluno, série que fre-
quenta e às vezes o nome da professora. Poucas fotos foram disponibilizadas sem o suporte 
papel cartão. Alguns sujeitos emprestaram o quadro emoldurado, ou seja, retirado da parede 
de sua sala, permitindo sua digitalização desde que não se perdesse a estrutura decorativa, já 
que continuavam reverenciando tal retrato como importante marca da vida escolar. Uma única 
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foto tem suporte de material plástico em formato de casinha e, numa janela a foto característi-
ca. Com relação aos protocolos de leitura, além dos anteriormente citados, impressos grafica-
mente ou manuscritos para respectiva identificação, algumas carregam também a notificação 
do fotógrafo responsável (nome do profissional ou da empresa), sempre escrito em letras miú-
das num canto da foto ou, mais raramente, no verso da mesma. Há fotos com mensagem no 
verso, como esta de 1980 que aqui se transcreve literalmente:  

 
Recordação Escolar 
Srs. Pais. 
Tomamos a liberdade de tirar esta FOTO de seu filho. Caso aceite nos-
so trabalho, a fim de facilitar nosso serviço solicitamos remeter para o 
COLÉGIO, dentro de 3 DIAS a importância anotada abaixo. 
Total a remeter ao colégio no prazo de 3 Dias Cz $ 15,00 
Papai e mamãe, tenham-me nos olhos como no coração. 

 
Ainda com relação a protocolos de leitura, alguns retratos apresentam mensagens ao 

lado da foto: EU SOU O FUTURO DO BRASIL (São Leopoldo/RS, 1988). Ou ainda em forma de 
verso: Da escola sou estudante. Da professora a lembrança. Da mamãe sou o amor. Do Brasil a 
esperança. E logo abaixo: AME-O OU DEIXE-O. O BRASIL MERECE O NOSSO AMOR (Canindé, 
CE, 1980). Em outra: No Brasil de hoje há esperanças. A nossa segurança está na “Nova Repú-
blica” (Porto Alegre/RS, 1986. Grifado no original). Obviamente, tais indicadores permitem rela-
ções imediatas com o contexto sócio-político correspondente. 
 
Destaques a partir do aporte empírico 

Do conjunto analisado é possível inferir que tais fotografias em geral ocupam posição 
privilegiada nas caixas de guardados e demais acervos da família, constituindo-se muitas vezes 
a única lembrança dos tempos de escola. Tal constatação é mais evidente na fala dos sujeitos 
cujo material é datado até o final dos anos 1970. O mesmo não se pode afirmar em relação a 
décadas posteriores, quando aparelhos fotográficos tornaram-se mais populares, permitindo 
também outras fotos no ambiente escolar. Algumas raras fotos apresentam mais de um sujeito 
retratado. Um depoimento justifica o motivo: “O custo era muito pro orçamento lá de casa, en-
tão o pai disse que eu e meu irmão ficaríamos juntos na foto”. Mais raramente pode constar na 
foto o aluno e sua professora, ou até mesmo incluir a diretora (uma das fotos da década de 
1950 apresenta esta situação). Outra situação única foi encontrar a professora como figura úni-
ca e central da fotografia, vestindo guarda-pó e sorrindo para o fotógrafo. Os sujeitos em geral 
aparecem com um sorriso nos lábios, embora algumas crianças visivelmente evidenciem forçar 
tal expressão1. Algumas aparentam contrariedade ou constrangimento. Meninos e meninas es-
tão representados equitativamente, a maioria de uniforme ou guarda-pó.  

Com relação ao cenário, independente da época e do lugar institucional em que a foto 
foi tomada, são praticamente os mesmos artefatos que compõem o conjunto visualizado. Pare-
cem demonstrar que ali houve um arranjo momentâneo, buscando criar um enquadramento 
adequado para o que se convencionou denominar como “coisas de escola”. Um dos sujeitos, 
acerca da memória daquele preciso instante, narrou: “Foi no meu segundo ano, [era] um dia de 
sol, a gente foi levado até o pátio da escola e lá estava montado uma mesa, em cima tinha um 
globo e não sei mais que outras coisas”.  

No quadro analítico destaca-se nitidamente a categoria livros sobre a mesa. Com exce-
ção de dez fotos (todas referentes à pré-escola), as demais em sua totalidade mostram livros, 
ou pelo menos sempre um livro aberto em frente à criança, que porta um lápis ou caneta na 
mão, dando a entender que se trata de aluno em atitude de estudo. Algumas vezes livros em 
condições precárias, mas na maioria parecem se constituir como os mais bem cuidados da es-
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cola: um dicionário, livros de literatura infantil, ou até mesmo um livro de química ou mesmo a 
bíblia, em geral posicionados em absoluta ordem. Além disso, há três outros elementos recor-
rentes ocupam espaço considerável no enquadramento planejado como produto final. Trata-se 
de bandeira, globo terrestre e mapa. Caberia talvez indagar se a presença continuada destes 
específicos artefatos estaria ainda vinculada a marcas do escolanovismo, ou das sugestões di-
dáticas de Lourenço Filho, ou mesmo das ideias de Delgado de Carvalho2. Nas 98 fotos analisa-
das, a bandeira varia de tipo, podendo ser nacional, estadual ou local. Em uma fotografia (anos 
cinquenta), sobre a mesa, além dos costumeiros ornamentos, uma sineta de metal. Também 
deste período, aparecem flâmulas com símbolo da escola, típico artefato da época.  
 

Conforme já referido, o artefato que compõe mais da metade das fotografias analisadas 
é o globo terrestre. Ele pode variar em tamanho, mas quase sempre está ali, talvez querendo 
demonstrar que se trata de uma escola que possui material didático à disposição de seus alu-
nos. Neste sentido, é interessante salientar que alguns sujeitos quando indagados, por exem-
plo, acerca deste específico recurso audiovisual, narram que jamais tiveram ocasião de terem 
um globo em situações de aprendizagem naquela escola, confirmando o cenário de uma escola 
idealizada. Além do globo, mapas igualmente ornamentam o cenário de grande parte das foto-
grafias analisadas. Variando em tamanho e categoria, a maioria pode ser visivelmente identifi-
cada como mapa do Brasil, embora haja também mapa da América Latina e, inclusive numa das 
fotos, visualiza-se um grande mapa da América do Norte.  
 

Outros detalhes observados: há uma foto em que o aluno está sentado frente a uma 
mesa coberta por uma bandeira de identificação indefinida. Há outra em que o pano de fundo 
parece uma cortina, ou algum outro pedaço de tecido, arranjado somente para aquele instante. 
Estes e outros componentes (ou a falta deles) podem fornecer indicadores da situação da esco-
la, assim como demais detalhes um tanto modestos compondo o cenário montado para a ocasi-
ão. Por outro lado, em algumas escolas outros objetos podem ter presença no enquadramento, 
tentando representar um ambiente escolar idealizado segundo os valores referendados pelo 
educandário. É o caso, por exemplo, de estatuetas de Nossa Senhora sobre a mesa, ou de tro-
féu recebido em campeonato esportivo. Objetos lúdicos, como brinquedos de pequeno porte, 
canetas coloridas, blocos de encaixe, estão presentes sobre a mesa em fotos referentes aos 
anos de Jardim de Infância. Também é desta fase escolar uma única foto em a parede de fun-
do foge à regra da maioria. Ou seja, atrás da criança fotografada, encontra-se um painel com 
pintura a dedo, dando a entender tratar-se de produções infantis, e uma delas ostentando o 
nome da menina da foto escrito por ela própria. Trata-se da única fotografia que foge ao pa-
drão encontrado. Também chama atenção uma única foto com a presença de uma grande bo-
neca, sentada sobre a mesa. A mesma é de tamanho grande em proporção à própria criança. A 
foto torna-se ainda mais peculiar pelo fato de a boneca ser branca e a menina da foto ser ne-
gra. Cabe aqui registrar também que, no conjunto deste acervo, apenas seis são os meninos e 
meninas de origem caracterizada como não branca/europeia.  
 

No que diz respeito aos locais de origem das imagens analisadas para esta pesquisa, 
houve diversificação quanto a cidades, estados e até mesmo país. Embora18 fotos não apresen-
tam indícios de localização, as demais indicam diferente cidades, incluindo-se aí duas no exteri-
or, uma em Buenos Aires/Argentina e outra em Torralba de los Sisones/Espanha. Esta última 
localizada via rede eletrônica, sob o título Niños em El colégio, finales de los años 50 
(www.xiloca.com/galeria/details). No Brasil, além do estado do Rio Grande do Sul (da fronteira 
oeste ao litoral, e da região norte à região sul), também figuram fotografias provenientes de 
estados como Rio Grande do Norte, Ceará, Roraima e Santa Catarina. Quanto ao recorte tem-
poral, parte-se da fotografia identificada como a mais antiga do conjunto (1949), percorrendo-
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se as décadas seguintes, chegando à foto com registro em 2009. Conforme já anunciado ante-
riormente, alguns sites de empresas fotográficas oferecem atualmente modelos de fotos escola-
res, mas em nenhum deles foi identificado o cenário típico destas de que aqui se fala3.  
 

Em relação ao período escolar em que se situam os estudantes, constata-se que a tota-
lidade pertence aos primeiros anos de escolarização. Ou seja, em nenhum caso o/a aluno/a 
está matriculado/a em turma posterior ao quarto ano, sendo que a quase absoluta maioria si-
tua-se na primeira série, fato que pode ser comprovado inclusive pela dentição em processo de 
mudança, normalmente aos sete anos de idade, sempre que um sorriso esteja ali expressado. 
Nesta pesquisa, as recordações escolares referentes à fase pré-escolar (ou de Jardim de Infân-
cia) perfazem uma dezena, sendo que, conforme aludido anteriormente, todas apresentam no 
cenário apenas uma diferença em relação aos demais: os objetos a ornamentar a mesa frente à 
criança fazem alusão a atividades lúdicas. Caberia aqui mais uma vez fazer um exercício de 
imaginação, antevendo pesquisadores do futuro que, diante de tais indícios, levantassem ques-
tões como: em meados do século XX, alunos de menor idade não lidavam com livros? Se enca-
rarmos imagem como texto, estas e outras questões poderiam ser lidas frente a uma riqueza 
iconográfica que em seu conjunto ajuda a edificar um determinado discurso sobre a cultura 
escolar do período. 

 
Fazendo uma retrospectiva, cabe lembrar que as pessoas nascidas nas primeiras déca-

das do século XX não costumam pronunciar a palavra fotografia. Utilizam a denominação ins-
tantâneo, o que parece mais adequado se considerarmos a raridade de episódios que, em sua 
época, mereciam documentação iconográfica, bem como se considerarmos o aparato técnico de 
então. Ou seja, além dos custos financeiros dispensados para cada retrato, havia todo um ritual 
envolvendo o momento – o instante - o que levava não raras vezes a preservar para sempre 
um imagem não satisfatória, deixando para a posteridade familiar, por exemplo, um rosto as-
sustado da tia, ou a presença de um cão que se atravessou no cenário naquela precisa fração 
de segundo. Em se tratando de décadas posteriores, mais precisamente a partir de meados dos 
anos 1950, o desenvolvimento tecnológico passou a ter influência significativa no campo do 
som e da imagem. O uso da fotografia passou a ser mais popularmente adotado, ainda que 
reservado para ocasiões especiais. Mesmo no início do século XX a escola, e alguns de seus 
rituais, passam a ser encarados como merecedores de registro documentado. Mas é em déca-
das seguintes que a presença de fotógrafos profissionais no ambiente escolar passa a ser algo 
não tão raro. Diante disso, pesquisadores indagam: o que fotografias escolares podem revelar? 
Podemos responder com Souza (2001, p. 81): “são a expressão da forma escolar – uma manei-
ra de ser e comportar na escola- representações de uma cultura institucional veiculadora de 
conhecimentos, valores, normas e símbolos considerados legítimos. Elas representam singulari-
dades e identidades compartilhadas”. Inúmeras produções no campo da história da educação 
lidam com análises envolvendo imagens de alunos e ou das instituições educativas (POSSAMAI, 
2009; BURKE, 2004; SOUZA, 2007; BENCOSTTA, 2001; LEITE, 2000, entre outros), o que muito 
tem contribuído para ampliar a compreensão da cultura escolar através dos tempos. Tais ima-
gens podem ser encaradas como textos, os quais instigam para a construção de interpretações 
diversas, permitindo uma riqueza na produção de sentido, tanto a partir do que parecem dizer 
como do que silenciam. Assim, diante da mirada frente a uma foto escolar, cabe indagar até 
que ponto trata-se de algo espontâneo, quase naturalmente arrebatado, ou de algo efetiva-
mente construído na tentativa de transmitir uma ideia, um valor, um modelo de atitude, uma 
imagem exemplar retratando episódio educativo em determinado espaço institucional. Cabe 
questionar até que ponto a imagem conhecida como Recordação Escolar (ou Lembrança Esco-
lar) – retratando um cenário recorrente, aliado a um conjunto de artefatos ilustrativos ali expos-
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tos, além de um mesmo modo de o fotografado se posicionar - transmite uma determinada 
concepção de cultura escolar? Apoiada em Michel Foucaut, Fischer (2007, p.292), propõe fazer: 

 
[...] a história de objetos técnicos, imagens, textos, sons, produtos au-
diovisuais, obras de arte, tomando-os por dentro de certa discursivida-
de, estabelecendo as complexas relações entre um certo tempo, as 
verdades que nele se procura veicular, [reafirmando] a materialidade 
da produção dessas verdades, as lutas em jogo e os modos de sujeição 
e subjetivação a elas correspondentes  

 
A presente investigação incursionou por diferentes fontes, escritas e orais, estabeleceu 

algumas relações, buscando compreender os contextos em torno da imagem tradicionalmente 
conhecida como Recordação Escolar. Também perseguiu alguns vestígios investigando quem 
teriam sido os profissionais que percorreram por escolas públicas e privadas, comercializando 
tal proposta. De um modo geral, as fotografias mais antigas que apresentavam identificação 
(do profissional ou da empresa) referiam endereços e/ou telefones não mais existentes. Entre 
as fotografias de anos mais recentes, apenas duas divulgavam um número de telefone. Conta-
tos foram realizados. Um dos sujeitos informou que “a ideia deste tipo de fotografia já existe há 
muito tempo”, declarando que ele iniciou tal modalidade porque uma antiga diretora, há mais 
de trinta anos, lhe propôs, explicando qual o tipo de foto ele deveria fazer. Desde lá ele visita 
escolas para divulgar seu trabalho, tentando alcançar a confiança da diretora de cada estabele-
cimento. Afirmou também que “às vezes a escola recebe uma percentagem por foto vendida”. 
Indagado acerca do cenário que é montado para o aluno se posicionar diante da máquina foto-
gráfica, declarou que depende da escola: “Às vezes eu levo alguma coisa, mas geralmente é a 
própria escola que se encarrega de montar o ambiente”. Tal depoimento contrapõe em parte o 
que afirma Bencostta (2002) ao dizer que, “no caso da fotografia escolar, o que se verifica é 
um conceito de mensagem que pretende registrar comportamentos, tradições, eventos tal co-
mo o fotógrafo o percebeu” (p. 29, não grifado no original). Ao mesmo tempo indica que há por 
parte da dirigente de escola o desejo de produzir um enquadramento naquele tradicional cená-
rio. Quanto ao outro fotógrafo (53 anos), as questões foram respondidas por sua filha, que 
atua na mesma empresa. De um modo geral, corroborou com afirmações idênticas ao anterior. 
Disse que seu pai quando jovem, há mais de três décadas, iniciou aprendendo com um fotógra-
fo conhecido na região, o qual “já tinha o costume de visitar escolas para fazer estas fotos, pois 
isto já existia no mercado”. Referiu que hoje está mais difícil de “entrar na escola”, principal-
mente nas instituições da rede municipal, pois o sistema é mais vigiado. Afirmou também que a 
proposta atual é bem mais moderna: seu pai leva folders de divulgação, que as crianças levam 
para casa. Neles aparecem alternativas possíveis de se fazer lembranças escolares, com a pre-
sença ou não de mensagens acompanhando a foto. Passados alguns dias, ele retorna para efe-
tivar as fotos com aqueles alunos cujas famílias desejam comprar a lembrança4.  
 

Conforme já referido anteriormente, a presença de fotógrafos na realidade das institui-
ções educacionais não é acontecimento recente. No campo da história da educação, pesquisas 
têm analisado imagens de acordo com os diferentes períodos históricos, envolvendo docentes, 
discentes ou mesmo demais trabalhadores do estabelecimento, seja em episódios pedagógicos, 
seja em circunstâncias formais, como refere Possamai (2009, p. 931) em relação a imagens de 
edificações escolares em Porto Alegre/RS, na segunda metade do século XIX:  
 

A ida do fotógrafo à escola – não raras vezes acompanhado pelo Go-
vernador, Intendente ou Diretor de Obras – [...] deve ter sido aconte-
cimento inusitado para o cotidiano escolar. A visita, certamente, exigia 
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o envolvimento de diretores, professores, funcionários e alunos, princi-
palmente no momento culminante de realização da fotografia. Este ad-
quire importância, ainda nesse contexto, quando se observa as imagens 
de pose, revestindo o momento da captação de imagem pelo fotógrafo 
como rito solene.  

 
Na pesquisa que aqui detalhamos, os propósitos são diferentes dos acima referidos. En-

tretanto, observando as Lembranças Escolares e ouvindo os sujeitos que as disponibilizaram, 
pode-se inferir que se trata de um momento quase ritualístico, envolvendo, além do sujeito 
principal, o fotógrafo, a direção da escola, e em alguns casos certamente a professora. Em 
meio ao cenário montado perpetua-se ali uma representação de aluno e de ambiente escolar de 
meados do século XX, popularmente “gravado na retina como meus tempos de escola”.  
 
Considerações Finais 

Cabe aqui lembrar as questões que motivaram o desencadeamento desta pesquisa: 
como um modelo de “retrato escolar” espraiou-se em tempos e espaços diversos? Qual teria 
sido o acontecimento primeiro que teria gerado a proposta? Lastimavelmente, a investigação 
efetivada até o presente ainda não conseguiu responder integralmente tais indagações, man-
tendo o desafio de continuar em busca de mais respostas. O conjunto de dados analisados, 
entretanto, permite concluir que o arranjo ali proposto – às vezes pensado em minúcias – per-
petua uma imagem de escola onde há ordem e alegria (a maioria dos retratos apresenta uma 
criança sorrindo, aparentando uma postura de aluno disciplinado). Também pelo que se consta-
tou neste conjunto empírico, legitima-se a relação escola-aluno-livros. Praticamente não se en-
controu foto sem bandeira, ou outros símbolos pátrios. Estes, tão caros em períodos como o do 
Estado Novo ou do Golpe Militar, nas fotos de Recordação Escolar permanecem ocupando lugar 
de destaque, independente da época, da ideologia do governo naquele momento e mesmo in-
dependente da instituição educacional. De um modo geral, a imagem que se perpetua não ofe-
rece indicadores que permitam, por exemplo, saber se a escola tem goteiras ou se há vidraças 
aguardando reparos. Também não é possível saber se o aluno ali retratado é repetente, se ele 
acabou de ser chamado na sala da direção por razões de comportamento, ou se é aluno exem-
plar. Tais alertas ajudam não só a evitar generalizações nas pesquisas acerca dos processos de 
escolarização, ou naquelas que falam da cultura escolar de determinada época, como instigam 
a levar em frente investigações com rigor teórico-epistemológico, adicionando outras fontes que 
permitam enriquecer a análise e respectivas conclusões. 
 

É importante lembrar que pesquisadores da história da educação, trabalhando sob a 
perspectiva da cultura escolar, tem estudado com acuidade a imagem como documento, supe-
rando o seu uso como mera ilustração, passando a encará-las de diferentes modos. No caso 
desta pesquisa, conforme citado de início, o conjunto de fotografias analisadas pode ser enca-
rado como um acontecimento discursivo (FOUCAULT, 1996). Ou seja, a fotografia pode ser as-
sumida aqui como um texto que encontra condições de recorrência em determinadas ocasiões. 
Este acontecimento é encarado como a irrupção de uma determinada regularidade discursiva, 
irrupção que coloca em jogo o acontecimento discursivo com acontecimentos não discursivos. 
Em outras palavras, o conjunto aqui analisado permite dizer que a produção de tais imagens 
encontrou/encontra condições de possibilidade não só para fazê-las emergirem, mas também 
para mantê-las em tempos e espaços diferenciados, provavelmente porque existiram/existem 
forças e interesses que lhes deram/dão apoio. Nesta perspectiva, é importante lembrar: para 
que um discurso seja legítimo - autorizado institucionalmente para dizer uma verdade - precisa 
seguir padrões estabelecidos. Caberia, pois, continuar indagando: que forças circulam ao longo 
de anos, atribuindo tanto poder a uma imagem da cultura escolar, tornando tal prática tão sig-

CD-ROM DE ATAS  | 3293 |  COLUBHE 2012



nificativa para os sujeitos envolvidos? À luz de ideias foucaultianas, nosso estudo tem encarado 
esta prática como um acontecimento discursivo, por apresentar uma determinada regularidade, 
encontrando condições de possibilidade para manter-se ativa em diferentes contextos ao longo 
de décadas. Além disso, o conteúdo apresentado por Foucault em suas aulas da década de 
1980 - recentemente publicadas (AVELINO, 2011) – permite associar tal prática a uma espécie 
de liturgia, envolvendo manifestação de uma verdade e, por consequência, de uma determina-
da ordem. Em outras palavras, a repetida produção da imagem em formato Recordação Escolar 
pode ser identificada como um ritual quase litúrgico, produzido no interior das instituições esco-
lares ao longo do século XX, em especial na escola brasileira. 
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1 Uma estudante, cuja mãe era professora na mesma escola, recorda: tenho na lembrança mi-
nha mãe me vestindo aquele moletom amarelo e pedindo para que eu não sujar, pois naquele 
dia tiraríamos a foto. Em uma sala, a mesa estava preparada com os objetos: livros, atlas e 
globo. Minha mãe na situação arrumou meu cabelo e fez o pedido clássico das fotografias: sor-
ria! 
2 Delgado de Carvalho, antes de 1930, publicou pela editora Francisco Alves, quatro edições da 
clássica obra Geographia do Brasil, sobre a qual Lourenço Filho fez inúmeras referências, em 
especial sobre o indispensável uso destes recursos didáticos para garantia de uma boa aula. 
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3 Alguns sites eletrônicos de empresas fotográficas comprovam que a prática de “vender lem-
brança dos tempos de escola” continua existindo. Agora com amostras de álbuns virtuais ou 
materializados. De um modo geral, porém, os sites divulgam outros modelos de imagem que 
não aquela que aqui a pesquisa refere. As propostas destes sites são bastante diversificadas, 
envolvendo geralmente o aluno em sua individualidade, mas em diferentes cenários. Algumas 
divulgam a possibilidade de inserir também fotos da turma com a professora. 
4 Outras modalidades de documento iconográfico foram disponibilizadas para esta pesquisa. 
Entretanto, as mesmas foram consideradas não relevantes, tendo em vista não se enquadrarem 
diretamente ao protótipo que aqui se analisa. É o caso, por exemplo, de fotos variadas de um 
mesmo aluno, acompanhadas de anúncio para a família: “A Lembrança Escolar terá um valor 
imensurável para seu filho amanhã. As fotos preservam no papel as recordações que a memó-
ria não consegue guardar. SENHORA MÂE: Não destrua esta recordação descolando a foto indi-
vidual. Após a permanência de nossos entregadores/cobradores no Colégio, peça a qualquer 
tempo mais cópias ou ampliações da foto de seu (sua) filho(a), cujo negativo ficará em nossos 
arquivos por um período de 5 anos. Os pedidos poderão ser feitos pelo telefone ou fax abaixo e 
a remessa será pelo ECT” (Curitiba, 1994). 
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O governo militar brasileiro adotou para justificar o golpe que deu origem à ditadura 
militar brasileira (1964 – 1985) o discurso de serem os protetores da nação contra o comunis-
mo, a corrupção e se mostrava a única alternativa para a restauração da democracia, sendo 
isso, algo necessário e provisório. Para legitimar seu poder buscou formas de influenciar o pen-
samento do povo brasileiro, adotando como foco principal as crianças e os jovens, visando o 
controle das mentes e corpos desses indivíduos. 

Uma educação voltada para as tradições, moralizadora e cívica se mostrou ferramenta 
poderosa na construção do novo ideário nacional, com uma nova concepção de família e de 
cidadão. 

Um dos dispositivos de legitimação do poder foi a obrigatoriedade da Educação Moral e 
Cívica (EMC) pelo Decreto de nº 869/69, como disciplina e prática em todos os âmbitos do en-
sino nacional. Segundo Filgueiras (2006) a institucionalização da disciplina fazia parte de um 
projeto nacional que visava à construção de um ideário patriótico, a visão de uma nação forte, 
e com valores da família, da moral, do civismo e ainda do anticomunismo, desempenhava papel 
principal na educação das crianças e jovens.  

O governo instituiu, ainda, o Decreto-Lei nº 68.065/71 que dispunha sobre a EMC (pro-
fissionais, conteúdos e órgãos normatizadores). A partir desse decreto foi estimulada a criação 
de instituições que promovessem atividades extraclasses, com o intuito de desenvolver uma 
nova perspectiva de nação, locais nos quais o jovem pudesse entender e adquirir novos hábitos 
jurídicos, disciplinares, comunitários, manualistas, artísticos, assistenciais e de recreações. A 
escola deveria representar uma sociedade em miniatura, em todas as suas características. 

O decreto 68065/71 criou, ainda, um órgão denominado Centro Cívico Escolar (CCE), 
que funcionaria em todos os estabelecimentos de ensino privado ou público de 1º e 2º Graus. 
De acordo com a legislação os CCEs deveriam desempenhar papel determinante no projeto de 
organização da juventude brasileira, tendo como preceitos a moral e o civismo. O órgão tinha 
como objetivo desenvolver nos sujeitos, já desde crianças, os hábitos e costumes que o gover-
no vigente acreditava ser propício para a nova fase da nação brasileira. 

Sendo assim, a presente pesquisa analisou a implantação e o funcionamento dos CCEs. 
Órgão que tinha como finalidade centralizar, no âmbito do estabelecimento de ensino, e irradiar 
adequadamente na comunidade local, atividades de EMC, bem como cooperar na formação ou 
aperfeiçoamento do caráter dos alunos que deveria ser desenvolvido por meio do enaltecimento 
do civismo em decorrência da moral e dos atos cívicos que engrandeciam a Pátria.  

Seus integrantes poderiam ser professores, alunos e funcionários da escola e sua Dire-
toria era escolhida por meio de voto secreto e composta exclusivamente por alunos. 

 As escolas contavam com um orientador EMC para dirigir as atividades de moral e ci-
vismo desenvolvidas pelas instituições e pelos referidos centros. Profissional escolhido pelo Di-
retor da instituição que figurava como pessoa de confiança do mesmo. 

 Utilizamos como fonte a legislação, a documentação escolar e os relatos orais de sujei-
tos participantes (alunos e orientador), no período de 1971 a 1986 tempo de existência do ór-
gão. Os procedimentos de análise foram embasados nas concepções teórico-metodológicas de 
Edward Palmer Thompson, Eric Hobsbawm e Carlo Ginzburg. 

De acordo com Thompson (1998), o costume é o que sobrevive, é um vocabulário de 
discurso, de legitimação, de experiência. É o que hoje chamamos de cultura, que se constitui 
não por generalizações universais, mas sim por meio de uma arena de elementos conflitivos. A 
experiência, segundo esse autor, é a forma de recuperação dos homens enquanto sujeitos his-
tóricos. 

Para Hobsbawm (1997), muitas tradições que nos parecem antigas são recentes, quan-
do não são inventadas e tem por objetivo inculcar valores e normas de comportamentos por 
meio de repetições evocando um passado histórico. As tradições inventadas normalmente são 
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imutáveis, fixas e de natureza ritual e simbólica. Os militares ao assumirem o poder adotaram 
um plano de modificação da cultura nacional por meio de muitos dispositivos, repressivos ou 
não, passando a ser constituintes dos novos costumes a serem implantados. 

As contribuições de Ginzburg (1989) dizem respeito às propostas analíticas e metodoló-
gicas por ele desenvolvidas: o Paradigma Indiciário. Segundo esse autor, o historiador é como 
um médico que descobre a doença do seu paciente por meio de indícios, de sinais, de uma in-
vestigação. A história é uma ciência investigativa e as pistas, os indícios e os sinais podem nos 
auxiliar no entendimento de qualquer estrutura social. 

No presente estudo priorizamos fontes documentais (escritas e orais) para a melhor 
compreensão do objeto em questão. Para a realização da pesquisa foi selecionada a Região do 
Vale do Paraíba Paulista, especificamente instituições escolares vinculadas à rede pública esta-
dual, localizadas em três pólos geográficos, constituídos por cidades-chave no eixo Rio-São Pau-
lo. São eles: Guaratinguetá/Lorena; Taubaté/ Pindamonhangaba/Caçapava e São José dos 
Campos/Jacareí. Para a seleção das instituições foram utilizados os critérios de tradição das 
escolas e inserção cultural na região. Região que apresentou considerável crescimento econô-
mico nas décadas de 50 e 60 do século passado e apresenta até os dias atuais características 
conservadoras de tradição católica e rural, além de grande influência militar. 

Do ponto de vista metodológico, consideraram-se as contribuições da pesquisa docu-
mental (análise de conteúdo, incidência temática, categorização analítica) e da História Oral. 
Para o presente trabalho optou-se pelas ideias recorrentes ao longo da documentação e foram 
selecionadas as seguintes categorias: Pátria, Família, Saúde e Disciplina. 

A coleta de dados se desenvolveu nos arquivos de algumas escolas previamente seleci-
onadas nos pólos geográficos definidos pela pesquisa. As fontes escritas se desdobraram em: 
Documentação Oficial (decretos, diretrizes e resoluções pertinentes aos CCEs) e Documentação 
Escolar (Atas de reuniões dos CCEs). 

Como fontes orais foram selecionados para as entrevistas cinco ex-integrantes que 
atuaram nos CCEs na região do Vale do Paraíba paulista. Desse conjunto, dois sujeitos atuaram 
no período entre 1971 a 1973 (referidos no corpo do texto como Aluno A e Aluna B). Os 
demais, entre os anos de 1976 a 1984, considerados em três blocos: 1976-1978 (Aluna C); 
1980 (Aluno D) e 1982-1984 (Aluno E). 

Para a escolha dos sujeitos foram consideradas as diferentes unidades de ensino locali-
zadas em quatro municípios do Vale do Paraíba paulista. Além disso, os critérios da referida 
organização pautaram-se levando em consideração o processo histórico, no sentido de demar-
car permanências e mudanças nos diferentes ciclos de existência dos CCEs. 

Além dos alunos acima arrolados, foi entrevistado um Orientador de EMC que atuou no 
ano de 1984 numa das escolas selecionadas pela pesquisa.  
 
O Centro Cívico Escolar nas Escolas 
 
Chapas e eleições 

As eleições ocorriam uma vez ao ano para a escolha dos alunos que integrariam a 
Direção do CCE1. As escolas, em geral, apresentavam formalidades semelhantes às solenidades 
eleitorais (registro de chapas, apresentação de cada uma, votação, apuração e posse). Em 
alguns pleitos foi observado que algumas etapas não eram realizadas ou não foram registradas 
em ata. 

Para a apresentação e a análise deste item, foram consideradas, as atas das escolas: 
EEPSG Arnolfo Azevedo, de Lorena. Em seguida; EEPG Dr. Alfredo Pujol, de Pindamonhangaba 
e EEPG Coronel Carlos Porto da cidade de Jacareí. 

 
EEPSG Arnolfo Azevedo 
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Segue abaixo quadro com as atividades eleitorais da presente escola. Para a elaboração 

do mesmo considerou-se os seguintes itens: ano da eleição, registro de chapas, nível escolar 
dos concorrentes, apuração dos votos, evento de posse e quantidade de meninos e meninas 
que integravam a chapa vencedora, além do nome das chapas concorrentes. Notou-se a 
ausência de registros relacionados aos anos de 1977, 1980-1981 e 1983.  

 

 
EEPG Dr. Alfredo Pujol 
 

Notou-se duas ocorrências atípicas com relação aos pleitos realizados na presente 
escola. O primeiro deles diz respeito ao pleito do ano de 1971, no qual os alunos foram 
escolhidos por aclamação. O segundo ocorreu no ano de 1982, no qual não foram realizadas as 
eleições, tendo ficado no cargo por dois períodos seguidos a chapa eleita anteriormente. Segue 
quadro abaixo.  
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EEPG Coronel Carlos Porto 

 
Em atas localizadas na presente escola, foi possível analisar as práticas eleitorais da 

instituição no intervalo de 1971 a 1977. Observou-se que as solenidades de votação, apuração 
e posse não eram relatadas na maioria dos documentos; porém, conforme entrevista concedida 
por ex-integrante da Diretoria do CCE, as solenidades existiam e eram semelhantes às das 
outras escolas examinadas. Segue quadro abaixo. 
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As atividades eleitorais nas três escolas: algumas considerações 

Ao proceder à análise das atas de eleições das escolas foi possível constatar 
semelhanças entre os pleitos realizados, que ocorriam anualmente, com as práticas eleitorais 
características de sociedades democráticas. As atas apresentam registros de chapas, 
campanhas eleitorais, votação, apuração e solenidades de posse. De acordo com os dados 
coletados percebeu-se que os alunos denotavam grande euforia com as solenidades, o que é 
confirmado pelo relato de um ex-integrante: 

 
“Essa parte era muito legal, nós montamos uma chapa para concorrer, 
fizemos propaganda, fomos nas salas de aula em todos os períodos, 
porque nós tínhamos alunos de todos os períodos na nossa chapa, 
fizemos propaganda, falamos do nosso plano para o ano (risos), foi 
uma época muito legal, a gente era ativo, sabe, gostava mesmo de 
participar dessas coisas” (Aluno E). 
 

O registro das chapas concorrentes do Alfredo Pujol merece atenção quanto ao 
sentimento de união e coletividade expresso em períodos diversos: Companheiros Unidos com 
Amizade (1976), Unidos Seremos Pelo Pujol (1979) e Todos Unidos Pelo Pujol (1984). Pode-se 
afirmar que a denominação dos concorrentes estava, de certo modo, ligada ao momento vivido 
no país, o que ficou expresso no ano de 1984 com o registro das chapas Diretas e Diretas Já, 
em duas das escolas. 

Quanto aos cargos dos integrantes da Diretoria do CCE, de acordo com a norma 
pertinente era vedada a recondução ao mesmo cargo por dois anos seguidos. Entretanto, 
verificou-se tal ocorrência mais de uma vez numa das escolas. O Aluno A, de alguma forma, 
demonstrou a existência da referida situação:  

 
“Na época, eu fui presidente do centro cívico durante alguns anos, era 
algo muito atuante lá “(Aluno A). 

 
As atividades de posse contavam com a presença do Diretor e Orientador, bem como 

dos Professores. Percebeu-se certo direcionamento por parte desses profissionais, posto que 
nas atas foram registrados discursos nos quais eram dadas orientações quanto à atitude 
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esperada de um integrante do CCE, considerado modelo de conduta. Além disso, não deveriam 
tomar decisões sem a consulta e consentimento da orientação.  

 
“A Diretora proferiu discurso parabenizando os eleitos, desejando-lhes 
boa sorte nas atividades a serem desenvolvidas, lembrando sempre de 
que não tomem iniciativa alguma, sem antes consultar a Orientadora de 
Educação Moral e Cívica. Firmou também a necessidade de se observar 
com atenção os objetivos do Centro Cívico Escolar, bem como se 
comprometerem a auxiliar a Direção da Escola no fiel cumprimento das 
Leis Brasileiras, respeitando as tradições e instituições, dar bons 
exemplos aos demais colegas” (Ata, Escola Y, 29/05/78). 

 
“Nós cobrávamos deles mais envolvimento com a escola, mais 
disciplina, que eles fossem melhores alunos, com melhor 
aproveitamento dentro da sala de aula, porque eles teriam que ser 
exemplo para os demais” (Orientador EMC). 
 
“na verdade tinham uma chapa que já tava praticamente eleita, tipo 
assim, os mais comentados da escola, um pessoal mais conhecido, 
vamos pensar assim. Aí a professora de Português falou, vamos fazer 
uma chapa pra concorrer e tal. É importante, vocês são pessoas 
bacanas, e ela mesma sugeriu as pessoas da chapa, e aí, ela na 
verdade me sugeriu, porque eu não tinha interesse, era meio bola e 
ovo. Na verdade ela escolheu um pessoal bastante competente, bem 
compenetrado com a escola na época. Eu lembro de alguns 
componentes da minha chapa que eram estudiosos, bons alunos” 
(Aluno D). 

 
“os membros eram bem coesos, era uma turma mais centrada, eu acho 
que não era uma coisa aberta, quem quisesse participar, era meio que 
escolhido a dedo” (Aluna C). 

 
Apesar do controle que a direção e o Orientador de EMC exerciam sobre os jovens, 

alguns demonstraram certo sentimento de oposição que os motivava: 
 

“Na realidade era porque o centro cívico existia, ia ter uma eleição e 
tinha um grupo de alunos que já tava lá há algum tempo e era apoiado 
por alguns professores e a gente fez uma oposição. Aí montamos uma 
chapa de oposição. E aí foi uma coisa meio política, naquela época a 
gente vivia, era uma ditadura militar e a gente tinha um grupo de 
estudantes que era contra, então foi uma mistura, um pouco de política 
e aí nós fizemos a oposição e aí ganhamos a eleição. Ganhamos 
estourado, ganhamos muito bem a eleição, e foi motivado, é do 
interesse, é, em atividades mais sociais com os alunos, né, e teve uma 
pitada política também na época” (Aluno A). 

 
Por outro lado, para outra aluna a experiência foi diferente; de acordo com ela, não 

existia discussão política nos centros e nem interesse dos jovens em saber o que acontecia no 
governo. 
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“Naquela época não existia interesse político, nós nem nos ligávamos 
no que estava acontecendo na política, era mais um envolvimento entre 
os alunos da escola, eu era boa aluna e na primeira vez me 
convidaram, eu achei bom, gostei da experiência e continuei mais 
algum tempo participando do centro cívico, mas não era político. A 
escola ficava muito empolgada com as atividades de eleição, algumas 
chapas chegavam até a fazer campanha eleitoral, (risos) a minha eu 
não lembro muito bem não, mas a gente gostava bastante, talvez 
olhando hoje eu perceba alguma politica nisso, mas na época não 
tinha” (Aluna C). 
 

A questão do interesse dos alunos em participar das atividades eleitorais foi observada 
na documentação das três escolas selecionadas. Eram realizadas propagandas eleitorais e 
discursos com plataformas, conforme os relatos que seguem: 

 
“Essa parte era muito legal, nós montamos uma chapa para concorrer, 
fizemos propaganda, fomos nas salas de aula em todos os períodos, 
porque nós tínhamos alunos de todos os períodos na nossa chapa, 
fizemos propaganda, falamos do nosso plano para o ano (risos), foi 
uma época muito legal, a gente era ativo, sabe, gostava mesmo de 
participar dessas coisas”(Aluno E). 

 
“É, a gente fazia propaganda, saía pedindo voto, a gente fazia um 
plano do que você iria fazer pela escola na sua gestão. Dentro desse 
planejamento, podia agradar uns e desagradar outros. Era esse plano 
que submetia aos alunos. A gente saía divulgando esse plano” (Aluno 
D). 

 
Para alguns jovens, o período em que participaram das atividades do CCE foi marcante 

por diversos fatores: pela timidez a ser superada, pelo surgimento do interesse político e até 
mesmo pelas amizades conquistadas. 

 
“Uma experiência marcante para mim foi quando fui fazer a transição 
né, a passagem, nunca tinha falado em público, num microfone (risos), 
não sabia o que ia falar, não sabia o que tinha que falar, enfim, falei 
pouco e fino (risos), passei um tempo com o pessoal tirando sarro 
(risos)” (Aluno D). 

 
Para outros alunos, a experiência acabou sendo mais significativa: 
 

“O CC para mim foi muito importante, foi uma experiência sem igual, 
foi a primeira vez que me interessei por política. Hoje é o que faço da 
vida” (Aluno A). 

 
“Se não me falha a memória, foi através do centro cívico que 
montamos a nossa turma, que depois virou grupo de jovens e 
coordenador do movimento de jovens aqui em Pinda, pastoral da 
juventude, saímos daqui com uma amizade muito fort”e (Aluna B). 

 
E, por fim,  
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Eu era muito vergonhoso, sabe, quando começava a falar avermelhava, 
eu tinha vergonha das coisas e a dona Daisy falou: ‘não, vai lá, você 
tem potencial, vamos, vamos’. E eu fui. A primeira vez tremi igual uma 
vara verde, falava aqui, falava ali e fui ser o orador. Essa experiência foi 
importante para mim, hoje sou pastor e comecei a falar em público 
naquela época (Aluno E). 

 
Os ex-alunos entrevistados demonstraram uma experiência particular do período, mas o 

que se pode observar é que, independente das interpretações da época vivida, o CCE era o 
local da formação política dos jovens estudantes. Uma peculiaridade residiu no fato de o 
processo ter ocorrido dinâmica e contraditoriamente, ora de forma autônoma, ora direcionada 
(Thompson, 1981). 

No próximo item, buscou-se discutir outra prática desenvolvida pelo CCE nas escolas e 
pode-se destacar como uma das mais presentes no dia a dia das reuniões dos alunos eram as 
campanhas. 

 
Campanhas 

Tivemos acesso às atividades desenvolvidas pelos centros por meio das atas de 
reuniões dos CCEs. Destacamos algumas atividades referentes às Campanhas desenvolvidas 
pelos integrantes dos referidos centros. Em todas as escolas observou-se a promoção de 
Campanhas do Agasalho, que ocorria todos os anos.  

 
“campanha do agasalho: incentivar arrecadação de roupas, sapatos e 
agasalhos, tanto na escola como em suas imediações” (Ata, Escola Y, 
29/05/84). 
 

A Campanha do Agasalho contava com a colaboração de toda a comunidade escolar, 
porém o CCE era cobrado no sentido da “Dinamização do CCE, isto é, os membros devem 
trabalhar ainda mais, a favor da Escola e da Comunidade” (Ata, Escola Z, 06/08/82). Todo o 
material arrecadado nessas campanhas era destinado “aos alunos necessitados da escola” e à 
comunidade local. 

Outras Campanhas eram organizadas para o esclarecimento da comunidade escolar, 
tais como as de Saúde e de Higiene, Campanha Verde, Educação no Trânsito, Vacinação de 
Cães e preservação do Folclore Nacional. As estratégias de divulgação eram cartazes e palestras 
com o envolvimento da comunidade externa.  

 
Essas campanhas possuíam um caráter assistencial e informativo, pois visavam a 

melhorias na qualidade de vida dos alunos da instituição. Os integrantes dos CCEs eram 
incentivados a visitar as salas de aula e mobilizar os estudantes para colaborarem no plantio de 
frutas, verduras e legumes no espaço escolar, arrecadação de remédios, roupas, materiais de 
limpeza, etc. 

 
Comemorações Cívicas 

Outro ponto que mereceu atenção na pesquisa diz respeito às comemorações cívicas 
descritas nas atas e nos relatos dos alunos e do Orientador de EMC. Constatamos que as 
escolas, em geral, cultuavam os mesmos heróis e símbolos pátrios. 

O hasteamento da Bandeira ocorria semanalmente e os integrantes do CCE, de acordo 
com as normas vigentes, deveriam integrar o Pelotão de Hasteamento. Sendo assim, o 
Orientador de EMC emitia as seguintes recomendações  
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“aos membros do Centro Cívico para que não faltem jamais ao 
hasteamento e arreamento da Bandeira Nacional às quartas-feiras. 
Solicitou a uma das integrantes do Centro Cívico para mudar sua aula 
das quartas-feiras a fim de não prejudicar o hasteamento da Bandeira” 
(Ata, Escola Y, 14/09/1977). 
 

Os integrantes dos CCEs deveriam cantar o Hino Nacional e participar das solenidades 
organizadas pela escola. Um exemplo disso pode ser constatado nos trechos que seguem: 

“Comemoração do Aniversário, a nove de julho: se houver aula ou 
comemoração a presidente do Centro Cívico, Benedita Fontanese, fará 
uma pequena palestra sobre a data para toda a escola” (Ata, Escola Z, 
06/07/1974) 
 
“as comemorações cívicas alusivas a Tiradentes – vinte e um de abril – 
e ao Dia do Trabalho – primeiro de maio. Nas referidas comemorações 
o CCE deverá tomar parte ativa, colaborando na organização do 
programa das festividades e na confecção artística de cartazes” (Ata, Y, 
14/04/1980). 
“Hoje é o dia do Pan-Americanismo, amanhã é o dia da Conservação do 
Solo e dia dezenove é o dia do Índio, o primeiro habitante encontrado 
em nossa Terra pelos descobridores que compunham a esquadra de 
Pedro Alvares Cabral, quando aqui chegaram no dia vinte e dois de abril 
de hum mil e quinhentos” (Ata, Escola Y, 14/04/1980). 

 
Percebeu-se uma movimentação maior por parte dos alunos do CCE, profissionais da 

escola e até da comunidade nas comemorações do Sete de Setembro e as do mês de 
Novembro (Proclamação da República e Dia da Bandeira). Nestas datas, os alunos deveriam 
desfilar nas ruas da cidade e os integrantes do CCE formavam um pelotão à parte. Um exemplo 
disso pode ser constatado em alguns registros localizados na documentação: 

“Haverá, além das comemorações durante a semana, o Grande Desfile 
do Dia da Pátria, onde deverão participar os pelotões de Educação 
Física Masculino e Feminino. O uniforme que o Centro Cívico vai usar no 
desfile será: calça jeans azul marinho, camiseta branca de manga 
comprida e conga branco de Educação Física. Usará esse uniforme para 
se destacar no desfile” (Ata, Y, 07/08/1981). 
 
“Semana da Pátria – 01 a 07 de setembro – comemorações nos três 
períodos, no horário normal das aulas, sendo que no dia sete ‘Dia da 
Pátria’, haverá comemoração cívica e grande desfile escolar. Para o 
desfile, será estudada a maneira de o C.C.E. se ressaltar diante dos 
demais alunos” (Ata, Z, 06/08/1982). 
 

O mais importante em relação às comemorações pátrias não foi expresso nas atas de 
reuniões, mas sim por meio do relato do Orientador de EMC, que demonstrou um radical 
vínculo afetivo com o passado. Nas solenidades que envolviam as datas comemorativas, a 
intenção era veicular o civismo, a liberdade e o respeito ao próximo. Era a aceitação de uma 
ideia de Pátria e seu amor por ela; comportamentos pautados na solidariedade coletiva. Enfim, 
a interiorização de novos valores. De acordo com o sujeito, isso se dava da seguinte forma: 
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“Porque o Sete de Setembro? Porque existiu uma pessoa que lutou pelo 
bem da Pátria e havia um grupo de pessoas que lutavam pela 
liberdade. Então a liberdade é um bem maior e o que a gente deve 
fazer é preservar a liberdade, a gente deve respeitar a liberdade do 
próximo. Até que ponto vai a minha liberdade e a liberdade do próximo. 
Então era assim que a gente trazia os valores para que os alunos 
pudessem interiorizar, para que melhorassem enquanto pessoa” 
(Orientador EMC). 

 
Sentimento que, de alguma forma, apareceu no relato da Aluna C, que relembra 

valores relacionados às comemorações cívicas: a família e a comunidade:  
 

“Voltando ao assunto de Sete de Setembro, eu lembro que era um 
evento, eu lembro assim de como a minha mãe e outras mães 
participavam pra ajudar. Sabe, pra vir fazer roupas, no dia, pra ir lá 
arrumar cabelo. Então a gente acabava trazendo de uma maneira 
diferente o pai pra escola, pra participar junto” (Aluna C). 

 
Outra estratégia de envolvimento das comunidades dos CCEs foi a organização de 

programas de rádio semanais com a participação dos estudantes. Neles os alunos divulgavam 
as atividades dos centros e principalmente as datas comemorativas daquelas semanas. 

 
“A gente tinha um horário na rádio, aí tinha um livro que trazia as 
histórias das datas. Eu lembro que quando eu fui era o dia da secretária 
e fomos na rádio, falamos da secretária e várias pessoas ligaram e 
fomos elogiados por isso na escola” (Aluno E). 

 
Outras atividades também eram desenvolvidas pelos CCEs, dentre elas podemos desta-

car as competições e atividades de lazer e cultura organizadas pelos centros. 
 

Competições e atividades de lazer e cultura 
Durante o regime militar, as atividades físicas estavam ligadas à manutenção do corpo 

sadio e, no caso dos meninos, envolvia também o preparo para a vida militar. As atividades 
culturais estavam ligadas à recreação dos alunos, no sentido de mantê-los sob a observação de 
um adulto para que não “se desviassem do caminho certo”.  

Nas escolas, os integrantes dos CCEs, com o auxílio dos professores, promoviam 
gincanas, campeonatos esportivos, de xadrez e damas, concursos culturais, nos quais os alunos 
eram incitados a participar. Observou-se que o esporte e os jogos, em alguns momentos, 
serviam para recreação dos jovens e arrecadação de fundos para os centros, pois os 
participantes deveriam pagar uma taxa simbólica de inscrição. 

 
“Gincana: as inscrições serão feitas por casal, que deve pagar a taxa de 
um cruzeiro até o dia 27 de junho. Estarão recebendo às inscrições: 
Marcos, da 7ª A e Haruo do 6ºB. Deverão ser apresentados os recibos” 
(Ata, Escola Z, 15/06/1973). 
 

As atividades eram desenvolvidas no horário escolar e aos finais de semana. Segundo o 
Aluno A, era grande a participação e o interesse dos estudantes: 
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“Ah, eu acho que o que marcou muito lá, e somente hoje eu percebo. É 
que os alunos sempre queriam sair da escola, queriam ir embora logo. 
Lá era o contrário, terminava a aula o pessoal ficava, final de semana o 
pessoal queria ir para escola, a gente fazia atividades de finais de 
semana. Então a gente percebeu que os alunos queriam ficar na escola, 
tinham afinidade com a escola, isso eu nunca esqueci. Tinha gente que 
antes pulava o muro pra ir embora, né? Na nossa época, o pessoal 
pulava o muro para voltar (risos). Então isso marcou, interessante, o 
pessoal voltava pra escola, gostava da escola” (Aluno A). 
 

Nas gincanas, eram promovidas atividades culturais nas quais os estudantes produziam 
poemas, redações, letras de músicas, desenhos, dentre outros. Ou seja, eram atividades para o 
entretenimento e a integração do grupo escolar.  

 
“Olha, eu acho que a principal função do centro cívico era a integração 
dos alunos, integrar o aluno com a direção, com as turmas, era a 
integração” (Aluno A). 

 
Os professores participavam das atividades na condição de organizadores e jurados. 
 

“Tinha muita atividade cultural para a diversão dos alunos, os 
professores incentivavam, a gente fazia festival de música, teatro, 
poesia, e os professores estavam com a gente nos intervalos, num 
salão que tinha para o recreio, era muito legal. Nossos festivais de 
música ficaram muito conhecidos na cidade toda, era igual aqueles que 
tinham na televisão (risos)” (Aluno A). 

 
Outro elemento relevante retirado dos relatos diz respeito às atividades realizadas como 

forma de expressão política, de oposição ao regime: 
 

“A gente fazia parte do movimento religioso dos jovens chamado 
Movimento Alicerce, a gente tinha ligação com os salesianos e, por 
conta disso, às vezes, a gente tava em São Paulo. Por isso, tinha um 
certo conhecimento político. Pouca coisa, mas tinha. A gente sentia 
necessidade de participar do nosso meio estudantil em São Paulo. 
Como a gente não podia, a gente tentava colocar nas músicas dos 
nossos festivais algumas coisas de oposição, porque a gente não 
gostava dos militares. Às vezes a gente colocava nas peças de teatro, 
mas era muito pouco. Nós éramos mesmo contra o regime, eu 
praticamente cheguei a me manifestar participar de alguma coisa, mas 
a gente era muito distante da seleção de poder, então para nós era 
mais uma revolta. E a gente se expressava pela música e pelas peças 
de teatro que o centro cívico fazia, mas, volto a falar, era muito pouco” 
(Aluno A). 

 
O Orientador de EMC relatou que a experiência mais marcante na função foi a formação 

de um coral de alunos, distanciando-se, de certa forma, da posição anteriormente expressa 
sobre os valores transmitidos pelo regime. 
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“A formação de um coral, eu consegui formar um coral, absurdo falar 
‘orientação moral e cívica, formação de coral’, não tem nada a ver uma 
coisa com a outra, mas tinha, a gente conseguia, lógico que da minha 
parte havia uma intenção, eu trabalhava o coral com as músicas de 
Milton Nascimento, já buscava uma música de Chico Buarque, uma 
música mais progressista para ir despertando uma consciência mais 
crítica no aluno” (Orientador EMC). 
 

As atividades físicas e culturais desenvolvidas nas escolas tinham a participação do CCE, 
mas eram organizadas e coordenadas pelos professores e orientadores de EMC. Percebeu-se 
nessa análise, principalmente em se tratando das atividades culturais, uma relativa liberdade de 
expressão dos jovens e o surgimento de interesse pela política nacional e até mesmo uma 
pequena, porém expressiva, oposição ao regime. 

 
Considerações finais 

Nos CCEs os jovens eram estimulados a respeitar e ressaltar o amor e a singularidade 
da Pátria, além de conhecer seus direitos e deveres educacionais e de “bons cidadãos”. A edu-
cação deveria auxiliá-los no sentido de realizarem suas vocações, ajustando-os à família, à es-
cola e à sociedade. Destacava ainda, a necessidade do desenvolvimento do civismo, do caráter 
e dos hábitos salutares. 

Atos cívicos passaram a fazer parte do dia-a-dia dos estudantes. Os herois eram relem-
brados e considerados modelos de comportamentos a serem seguidos. Buscava-se exaltar a 
Pátria e seus símbolos com o objetivo de veicular uma determinada ideia de civismo, de res-
ponsabilidade e respeito aos superiores. Tendo em vista a aceitação de uma concepção de Na-
ção pautada na solidariedade e coletividade. Nas referidas atividades eram disseminados 
valores a serem interiorizados. 

Os descaminhos que poderiam ser trilhados pelos jovens deixavam de ser preocupações 
e problemas sociais a serem resolvidos quando esse aluno estava na escola desenvolvendo ati-
vidades físicas e culturais, nas quais os dirigentes da escola estavam presentes, configurando 
assim, certo controle das atividades de lazer dos estudantes.  

As atividades desenvolvidas pelos integrantes dos CCEs eram direcionadas pelas nor-
mas oficiais e pelas autoridades escolares. Os estudantes eram chamados à ordem, à disciplina 
e à responsabilidade, como padrão de comportamento social. Alguns eram convocados pelos 
dirigentes escolares e eleitos por seus pares. 

As experiências relatadas e os registros expostos na documentação analisada revelaram 
que a organização e a participação nos CCEs foram marcantes para os sujeitos envolvidos no 
processo e que, de formas variadas, estudantes, professores, orientadores de EMC e diretores 
realizaram a experiência da relação com o regime militar e o civismo por eles disseminado.  

O referido texto é parte integrante da Dissertação de Mestrado intitulada: DITADURA 
MILITAR E EDUCAÇÃO: uma análise dos Centros Cívicos Escolares. (2011). Palavras-chave: His-
tória da Educação; Regime Militar; Centro Cívico Escolar. 
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A imagem de que a música é capaz de “abrilhantar a festa” não é de hoje e nem é restri-
ta ao período em que se detém este artigo: as décadas de 1930 e 1940 no Brasil. Também não é 
uma representação exclusiva da escola, embora a expressão tenha sido tão empregada, que é 
rara a festa ou comemoração escolar em que não sejam lembrados os responsáveis por “abrilhan-
tar” a ocasião. São muitas as situações em que a música tem sido vista como capaz de trazer às 
festas escolares esse brilho, notoriedade, destaque, pompa, admiração, beleza, talento. 1  

A relação direta entre a música e a festa é ampla: a associação está presente nas co-
memorações familiares, íntimas; é intrínseca às comemorações e festividades religiosas as mais 
variadas; faz parte das grandes celebrações nacionais, quer tenham caráter político, esportivo, 
social, militar. Naturalmente, no calendário de festas e comemorações escolares, a música tam-
bém se faz presente, integrando um conjunto de práticas de celebração voltadas à valorização 
da escola na formação dos indivíduos. Não menos importante, a festa é lugar de encontro, tra-
zendo os familiares para dentro da escola ou a escola para outros espaços da cidade, tornando 
visível o trabalho educativo e oferecendo uma representação de ordem, alegria, produtividade, 
disciplina, civilização, projetando através das crianças a imagem de um futuro bem-sucedido 
para o país. 2  

O objetivo deste artigo é discutir como conviveram, no cotidiano da música na escola 
dos anos 30 e 40 do século XX no Brasil, a festa e a aula, o currículo e o evento, as “pedras” e 
os “brilhantes”. Para isso, recorremos a algumas fontes impressas produzidas no período estu-
dado, privilegiando textos publicados por professoras de música que foram, elas mesmas, “abri-
lhantadoras de festas”, na qualidade de regentes de orfeões escolares. Interrogando essas 
fontes, principalmente os discursos voltados à formação de professores, busca-se levantar 
questões sobre as expectativas em relação à presença da música na escola e os objetivos da 
disciplina “canto orfeônico”, além de tentar identificar diferenças de posicionamentos encontra-
dos entre professores de música.  

A festa coloca em discussão os objetivos das aulas de música, e os educadores artistas 
que atuaram nos anos 30 e 40 respondem de formas diferentes a essas atividades que, ao 
mesmo tempo, consagram e expõem, em um evento com caráter público, o trabalho realizado 
em uma das disciplinas do currículo escolar. Seria a música fadada a ser uma disciplina “especi-
al”, distante das outras, possuidora de uma natureza diferente?  

Em 1931, com a Reforma Francisco Campos, foram estabelecidos os programas do Cur-
so Fundamental no Brasil. A disciplina Canto Orfeônico foi implantada nos três anos do curso 
fundamental, tendo por requisito professores com formação específica. Um novo decreto, em 
1934, torna obrigatório o ensino de canto orfeônico em todos os estabelecimentos escolares 
oficiais. Em 1942, pela Reforma Capanema, a disciplina será implantada também nos quatro 
anos do curso Ginasial e, em 1946, a Lei Orgânica do Ensino Normal institui o Canto Orfeônico 
nos dois ciclos. As leis e decretos que regulamentam o ensino de Música em todo território na-
cional são aqui mencionados com o objetivo de pontuar os momentos específicos em que as 
aulas de música, já presentes em alguns estados do Brasil desde o final do século XIX, passa-
ram a constar de cada um dos níveis de ensino. 3 

Seguindo a política educacional adotada em todos os âmbitos do governo de Getúlio 
Vargas, a orientação das aulas de música foi centralizada e regulamentada, com uma complexa 
estrutura de comissões, programas oficiais, aprovação de livros didáticos, registro de professo-
res qualificados, quadro de fiscais e inspetores, entre outros aspectos. Nessa estrutura, o maior 
destaque fica para a Superintendência do Ensino Musical e Artístico (SEMA), criada em 1932 e 
dirigida pelo músico Heitor Villa-Lobos (1887-1959).  

Toda essa movimentação alterava profundamente a institucionalização da música na 
sociedade brasileira e provocava o surgimento de materiais voltados ao repertório musical para 
a prática escolar: cancioneiros e hinários, manuais de canto orfeônico e complementos teóricos. 
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A necessidade de formação de professores especializados em música, por sua vez, provocou 
outro tipo de publicação, além do material estritamente didático. Aparecem depoimentos e ex-
periências de professores, com maior ou menor conformação aos programas e diretrizes ofici-
ais, contendo discursos prescritivos calcados nas diretrizes governamentais ou críticas às 
práticas existentes. Neste tipo de texto, os vestígios das práticas se fazem presentes pela pala-
vra do professor-autor e pela discussão da música na escola a partir do relato de experiência. 
Dos textos publicados no final da década de 30, selecionamos três trabalhos de professoras de 
música, que utilizaremos aqui como fontes para a discussão das práticas musicais e do repertó-
rio ligados às festas escolares. São eles:  

1) Música na Escola Nova, de Leonila Beuttenmüller (1937). A autora foi aluna de Villa-
Lobos e integrante do Orfeão dos Professores. Apresenta os pontos dos cursos ministrados por 
Villa-Lobos e inclui algumas observações, sob a rubrica “prática”, indicando como a professora 
deveria ministrar o ponto abordado. Por exemplo:  

A professora (sentada ou de pé) indica o sinal que vai fazer, para que 
a classe se levante ao mesmo tempo, sem fazer o menor ruído. Conta 
3 tempos, e no momento que disser o 4º tempo, fazendo com as 
mãos o gesto de levantar, toda a classe deve se levantar sem o me-
nor ruído, e na maior disciplina de conjunto (Beuttenmüller, 1937: 39-
40). 

 2) Notas de uma professora de música escolar, de Maria Amorim Ferrara (1938). Pro-
fessora na Escola Normal de Belo Horizonte, a autora indica ter seguido a orientação de Villa-
Lobos, expõe a correspondência com o compositor e publica uma melodia feita por ele especi-
almente para o livro. O texto tem um estilo bem definido: é escrito como se fosse um diário de 
uma professora, que comenta os sucessos do processo educativo, adianta os próximos passos a 
serem dados, introduz algumas noções e conceitos que deveriam ser conhecidos do público-
alvo: as alunas que se preparam para serem professoras de música. Os capítulos referem-se 
aos diversos cursos: primário, curso de adaptação, curso preparatório, curso de aplicação. O 
narrador é uma professora que domina o conteúdo das disciplinas, tem formação didática e 
compartilha com os objetivos oficiais da música na escola: 

Meus alunos cultuam em seus cantos tudo o que é capaz de enobre-
cer o homem e torná-lo melhor. Relacionados com os hinos, fui pre-
gando nas paredes da sala de aula cartazes sugestivos com frases ou 
versos acessíveis às crianças. Assim, amam as árvores como Bilac e as 
aves como Francisco de Assis... 
Devo, ainda, ensinar canções tipicamente brasileiras, opondo sempre 
tenaz barreira à infiltração de ritmos exóticos que possam deturpar, 
de qualquer forma, as legítimas tendências de nossa música. (Ferrara, 
1938: 26) 

 3) Coro. Orfeão, de Ceição de Barros Barreto (1938). No momento em que publicou o 
livro, a autora era catedrática de Canto Coral na Escola Nacional de Música da Universidade do 
Brasil e ex-professora-Chefe da Seção de Música e Canto Orfeônico na Escola de Educação da 
Universidade do Distrito Federal. O texto de Ceição de B. Barreto é publicado na coleção Biblio-
teca de Educação, v. 28, organizada por Lourenço Filho. Tem um caráter bem distinto dos dois 
anteriores, por seu tom crítico e pela formulação acadêmica. Apoia-se em ampla bibliografia 
internacional, relata práticas experimentais realizadas no Instituto de Educação do Rio de Janei-
ro, discute a presença da música na escola a partir dos fundamentos escolanovistas e aprofun-
da aspectos especializados do canto coletivo. Defende a presença da música na escola pela 
importância do desenvolvimento do sentido artístico.  
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Cantar, repetindo mecanicamente, não é o fim do canto orfeônico. O 
fim será cantar mais e melhor, sentindo o que se cante. Por isso, o 
ensino do canto deve levar o aluno a desejar, por si mesmo, maiores 
conhecimentos em música e em cultural geral, com que resultem mo-
dificações de atitudes que demonstrem realmente que ele aprendeu 
alguma coisa, incorporou à sua personalidade alguma coisa de novo. 
Então se dirá, legitimamente, que o educando aprendeu, modificou 
seu comportamento, com um sentido (Barreto, 1938: 121). 

 O fato de selecionarmos três textos femininos não é uma coincidência: revelam a forte 
presença das mulheres como professoras de música. Leonila Beuttenmüller e Maria Amorim 
Ferrara referem-se sempre à “professora”, sem considerarem a hipótese de um leitor/professor 
homem. Em pesquisa de doutorado voltada à produção escrita por mulheres sobre música no 
Brasil (1907-1958), identificamos que 29% do total de títulos inventariados estavam ligados à 
escolarização formal, tendo um predomínio de cancioneiros e hinários (15 títulos), além de 
obras voltadas à formação de professores (7 títulos), teoria e solfejo ou complemento ao canto 
orfeônico (4) e manuais de canto orfeônico (3) (Igayara-Souza, 2011: 85). 

Apesar de muitas pesquisas já realizadas em história da educação, ainda permanece al-
guma dúvida sobre o significado e as diferenças existentes entre “música”, “canto”, “canto or-
feônico”, “canto coral”, “orfeão”, exigindo alguns esclarecimentos. O ensino de música no Brasil 
já existia oficializado em diversos estados do país antes de 1930, em São Paulo, Minas Gerais e 
Paraná, por exemplo. A partir de 1931, as aulas de “canto orfeônico” mantiveram o uso do can-
to como prática privilegiada para o ensino de música para escolares, consolidada com o novo 
nome da disciplina, obrigatório, e com programas definidos pelas portarias ministeriais. Anteri-
ormente, embora também fossem baseadas na prática vocal e na leitura e teoria musicais, as 
disciplinas eram chamadas “elementos de música”, “música”, “leitura de música e canto”, por 
exemplo.  

Com o nome de “canto orfeônico”, portanto, unificava-se e ampliava-se a presença da 
música na escola para todo o território nacional, estabelecendo um programa único a ser cum-
prido. Todos os livros didáticos irão informar, a partir de então, que “orfeônico” é um termo 
relacionado ao mito de Orfeu. O uso do termo ficou associado à prática coral em que os objeti-
vos sociais e educacionais são prioritários em relação aos objetivos artísticos. Ceição Barreto 
explica a diferença entre “canto orfeônico” e “canto coral” nos seguintes termos: 

O canto coral, religioso ou profano, é geralmente diferenciado do can-
to orfeônico, por se atribuírem àquele maiores exigências de técnica 
vocal, maiores conhecimentos de música, de acordo com um repertó-
rio mais difícil e, por conseguinte, de execução mais complexa. 
A denominação de orfeão aos conjuntos corais, segundo Riemann 
(Dictionnarie de Musique) era dada, outrora, a sociedades corais mas-
culinas. O termo orfeão era empregado pelos músicos de ofício, com 
sentido depreciativo. 
Segundo outros autores, inclusive Henri Maréchal (L’Orpheón) a pala-
vra orfeão, no sentido de coro, foi pela primeira vez aplicada em 
1883, por Bocquillon Wilhem, encarregado do ensino de canto nas es-
colas de Paris. Passou a designação a indicar os coros constituídos pe-
los alunos das escolas municipais e demais cantores, reunindo-se 
periodicamente em audições corais. A expressão origina-se de Orfeu, 
o deus da Música, na mitologia grega, e que, segundo a lenda, com a 
suavidade de seu canto ia até dominar os infernos... (Barreto, 1938: 
26) 
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Nem sempre essa diferença, que parecia ser clara no período estudado, foi bem com-
preendida nos períodos mais recentes, o que gerou inclusive um mau entendimento do título do 
livro da autora citada. Pela disposição tipográfica da capa, as duas palavras: “coro” e “orfeão” 
vêm dispostas uma acima da outra, “coro” ligeiramente maior e acima de “orfeão”. No interior 
do livro, antes do primeiro capítulo, uma única vez o título vem grafado com um ponto entre os 
dois substantivos: “Coro. Orfeão” (título que foi adotado nesta análise), mas geralmente a obra 
vem citada como se o título fosse “Coro orfeão”, ou seja, como se “orfeão” fosse um qualificati-
vo de “coro”. A leitura do texto não deixa dúvidas de que Ceição Barreto distingue duas práti-
cas: o coro, com finalidade artística, e o orfeão, com finalidade formadora.  

No capítulo “Como o canto coletivo se tem apresentado nas escolas”, a autora comenta 
os objetivos da música escolar e manifesta-se de forma crítica com relação ao compromisso de 
“abrilhantar as festas”: 

Os programas de ensino das escolas brasileiras de muito tempo admi-
tem cantos e hinos patrióticos, sendo que num deles, o do Ceará, da-
tado de 1923, encontra-se a recomendação de que ‘os alunos devem 
cantar e não gritar’... A observação talvez fosse procedente. Tendo 
por objetivo despertar o sentimento de civismo ou apenas a preocu-
pação de abrilhantar as festas, por ocasião de solenidades nacionais 
ou escolares, o canto aparece em hinos e canções, entoados sem que 
revelem a devida preparação. Muitas vezes cantam os alunos sem 
mesmo a compreensão do que estão executando.  
Terá esta prática do canto escolar produzido os benefícios desejados 
na educação dos alunos? Terá ela fornecido ao menos oportunidade 
para o desenvolvimento do gosto pela música, ou talvez proporciona-
do possibilidades de melhor ocupação das horas de lazer? Terá sido 
pretexto para favorecer maior sociabilidade? Terá contribuído de al-
gum modo para a formação estética, intelectual e moral, dos alunos 
que a tem exercido? 
São problemas estes que exigem a atenção do professor. O canto não 
pode ser tido apenas como uma atividade formal, para exibições. Ele 
deve ser compreendido como verdadeiro instrumento de educação. 
(Barreto, 1938: 14-15. Grifos nossos.) 

 As questões deixadas por C. Barreto aos professores em formação mostram uma preo-
cupação com o deslocamento de objetivos, já que as exibições exigiam resultados que se so-
brepunham às finalidades educativas próprias da disciplina. Percebemos que Ceição Barreto 
posiciona-se no campo artístico educacional, ao valorizar a experiência estética, no sentido atri-
buído por Bourdieu (2003), como uma instituição tornada possível a partir do trabalho histórico 
e cumulativo de autonomização do campo artístico. 
 A partir das perguntas de Ceição Barreto, podemos formular algumas outras: a impor-
tância dada às comemorações cívicas e às festas escolares concorria com o desenvolvimento do 
conteúdo programático da disciplina música? Qual a relação entre a aula de música e as apre-
sentações feitas nos momentos de festa? A partir dos relatos de que a “aula de música” e o 
“coral ou orfeão” podiam ser duas práticas totalmente distintas, seriam elas lideradas pelo 
mesmo professor ou por pessoas com formações e atividades profissionais diferentes?  

Maria Amorim Ferrara (1938) responde diretamente à última questão: 
Em princípio, creio que o canto escolar deve ser ensinado pela profes-
sora da classe.  
A música está estreitamente ligada às dramatizações, aos auditórios, 
às comemorações cívicas, às aulas de linguagem, etc, fica bem entre 
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duas aulas mais fatigantes ou monótonas e, por isto, deve ser minis-
trada no momento oportuno; promove os jogos mais interessantes do 
recreio na escola. Entretanto, nem todas as professoras podem reunir 
as qualidades características, indispensáveis a uma regente de orfeão, 
mesmo no curso primário, e que são: cultural musical, ritmo seguro, 
personalidade, energia e noção exata de disciplina, controle das emo-
ções, qualidades de comando, etc. 
Quem deverá, então, ensinar a música nas escolas? 
- A professora de classe, relacionando a música com as diversas ativi-
dades, e a professora especializada que rege as audições coletivas, 
trabalha para as concentrações gerais e colabora com a professora de 
classe, sempre que o horário o permita. (Ferrara, 1938: 63-64) 

No capítulo dedicado ao curso preparatório, a autora destaca a importância da festa, 
em uma frase que aproveitamos para o título deste artigo: 

O conjunto vocal vai trabalhando ativamente para ocorrer às necessi-
dades sociais da Escola. Tem sempre em preparo muitos hinos, para 
comemorar as datas cívicas e canções diversas que, além de constituí-
rem exercícios de classe, servem para abrilhantar as festas que se 
promovem através de grêmios musicais e as aulas de socialização 
(Ferrara, 1938: 51-52. Grifos nossos). 

Fica clara a dupla perspectiva do ensino musical, como “exercícios de classe” e para 
“abrilhantar as festas” através das apresentações musicais, das saudações orfeônicas, dos can-
tos de boas-vindas e despedidas, em que sempre se procurava apresentar um repertório ade-
quado a cada situação: hinos patrióticos, cantos religiosos, canções folclóricas. Se, para Maria 
Ferrara, a perspectiva de “abrilhantar a festa” é assumida como uma necessidade da escola e, 
portanto, como uma das funções legítimas da música escolar, Ceição Barreto, conforme já vi-
mos, deixa ressalvas sobre o “treino mecanizado” e as “exibições”, que poderiam ser impedi-
mentos para o pleno desenvolvimento musical dos alunos.  

A seleção e a apresentação de canções nas coletâneas escolares confirmam as outras 
fontes, demonstrando que as apresentações eram verdadeiros objetivos das práticas musicais 
na escola, na medida em que o repertório é apresentado por temas, já sugerindo as situações 
de uso. Em O Brasil Cantando, coletânea de canções para uso “no lar e na escola, em festas e 
passeios”, de autoria do religioso Frei Pedro Sinzig, nascido na Alemanha, mas radicado no Bra-
sil, encontra-se a seguinte divisão temática:  

1) O Lar (acalantos – amor – despedida – filhos – infância – irmãos – 
lar – mãe – órfãos – pai – saudades – terra natal) 
2) Crianças (brinquedos de roda, de fila, etc) 
3) Vida popular (baladas – brindes – desafios – escravos – festas – 
trabalho, etc) 
4) Natureza (árvores – caça – estações de ano – estrelas – flores – 
frutas – luz – mar e rio – passarinhos – sol) 
5) Pátria (hinos – soldados – terra natal, etc) 
6) Religião (catecismo – cantos religiosos) (Sinzig, 1938: 6) 

A divisão e o detalhamento dos assuntos explicitam a destinação prática da coletânea e 
os temas que eram oferecidos às crianças “no lar e na escola, em festas e passeios”. A festa é 
explicitamente mencionada e percebe-se, por parte do autor, a preocupação em oferecer can-
ções que pudessem corresponder às diversas ocasiões, inclusive as comemorações religiosas. O 
repertório, portanto, também era definido, pelo menos em parte, pelas comemorações e festas 
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em que os alunos participariam cantando. Novamente encontramos um relato de Maria Amorim 
Ferrara: 

 Dou especial atenção ao ensino dos hinos cívicos. Preparei os que 
comemoram as principais datas na ordem cronológica, para tê-los 
prontos no momento oportuno. Além dos hinos Nacional e à Bandeira, 
que se cantam diariamente, ensinei o hino a Tiradentes, o da Inde-
pendência, o hino a Minas, à Escola, às Mães, aos Mestres, etc. (Fer-
rara, 1938: 25-26) 

 Em sua dissertação sobre o canto orfeônico na Escola Normal de Belo Horizonte, Ismael 
Neiva consultou os diários de classe dos professores de música, entre eles os de Maria Amorim 
Ferrara. Com relação às anotações da professora sobre o Curso Preparatório em 1934 e 1935, 
anotados em um mesmo diário, o pesquisador constata que a professora, considerada compe-
tente e rigorosa, demonstrava estar satisfeita com o resultado do curso. Com relação ao méto-
do de ensino e a distribuição das atividades, Neiva percebe grande número de apresentações, 
voltadas ao cotidiano escolar, o que não impedia a realização de exercícios, provas e aborda-
gem de conteúdo teórico: 

Ao analisar os registros da professora Maria Amorim Ferrara, nota-se 
que as canções eram preparadas para as várias apresentações que 
ocorriam no auditório, que muitos solfejos eram trabalhados cotidia-
namente e que ocorriam duas arguições orais aleatórias por dia. As 
alunas levavam uma carga considerável de exercícios para serem fei-
tos em casa, ainda mais que a quantidade de conteúdos de teoria 
musical abordados era muito grande, se levarmos em conta o número 
de aulas semanais (Neiva, 2008: 123). 

Embora tenha tido um componente nacionalista, cívico e moralizador desde o início de 
suas atividades, o canto orfeônico sofreu algumas transformações de ênfase nessas duas déca-
das, principalmente com relação ao repertório e à participação nas comemorações cívicas, que 
foram intensificadas depois da implantação do Estado Novo (1937-1945). Os hinos patrióticos e 
cívicos foram adquirindo cada vez maior proeminência. Além de datas específicas em cada Es-
tado, as escolas brasileiras comemoravam a Semana da Pátria, o aniversário do presidente Var-
gas e do Estado Novo, os dias do trabalho, de Tiradentes, de Duque de Caxias, da bandeira, da 
raça, do soldado, além das datas da própria escola e das visitas de autoridades.  

Dentre as comemorações cívicas envolvendo escolares, as mais notáveis realizações do 
período foram as chamadas “concentrações orfeônicas”, que reuniam milhares de estudantes 
sob a direção de Villa-Lobos. Chamamos a atenção para o fato de que as festas e comemora-
ções escolares faziam parte de um cotidiano, exigindo do professor planejamento e manuten-
ção do repertório de hinos e de canções adequadas. Eventos de grandes proporções, como as 
concentrações orfeônicas, exigiam adaptações, ensaios e uma complexa logística, como pode 
ser percebido pela descrição feita por Arnaldo Daraya Contier, estudioso das relações entre mú-
sica e poder e dos aspectos políticos e ideológicos do canto orfeônico como instrumento de 
propaganda do Estado Novo (CONTIER, 1985, 1998).  

Na análise da comemoração da festa da independência do Brasil, dia 7 de setembro 
de 1940, o historiador Arnaldo Contier destaca o aparato necessário para a coordenação do 
evento, visto como uma espécie de apogeu das concentrações orfeônicas que já se estendiam 
por quase uma década. Nesta data, o projeto previa a presença de 40.000 escolares e 1.000 
músicos de banda, reunidos no estádio de futebol do Vasco da Gama. 

Villa-Lobos foi assessorado por uma Comissão Central da Secretaria 
Geral de Educação e Cultura, constituída por 11 membros (coronéis, 
professores e técnicos). Foram previstas quotas para merendas dos 
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escolares, sistemas de transportes e serviço de assistência médica. 
Relacionaram-se todos os professores e suas respectivas tarefas – tais 
como: organizar os alunos nas arquibancadas, distribuir bandeiras e 
folhetos, entre outros encargos. Previram-se os locais de desembar-
que dos ônibus, bondes e trens dos alunos vindos das zonas Norte e 
Sul; preestabeleceram-se todos os ensaios a serem realizados nas es-
colas a partir de 17 de agosto, sob a supervisão geral de Villa-Lobos; 
cuidou-se da organização das bandas – dos Fuzileiros Navais, do Cor-
po de Bombeiros e da Polícia Militar, entre outras – fez-se a relação 
completa dos nomes das escolas participantes, com os respectivos 
números de alunos e alunas, estabeleceu-se a ordem de saída de ca-
da escola do estádio após o espetáculo; além de uma infinidade de 
outros detalhes (Contier, 1998: 68). 

 Somente considerando a importância da “exibição” é possível entender um dos pontos 
do Programa para o Ensino Orfeônico, explicado por Leonila Beuttenmüller: 

4º Ponto: Saudação Orfeônica 
A saudação orfeônica, entre nós, é um gesto simbólico, de mãos aber-
tas numa continência rápida que serve para favorecer a disciplina, re-
querida em todos os conjuntos vocais. Da Saudação Orfeônica, surgiu 
a Saudação de Alegria, que é um movimento simultâneo dos dois bra-
ços levantados, após a primeira saudação, agitando os dedos no alto 
da cabeça como asas de pássaros (Beuttenmüller, 1937: 42). 

 Percebe-se que a atividade musical escolar acontecia em meio a esses dois extremos: 
os objetivos musicais e os objetivos de inculcação cívico-nacionalista, ambos presentes nos con-
teúdos programáticos. Com os conteúdos pré-determinados, uma grande responsabilidade re-
caía sobre o professor. “Tudo nos leva a crer que inúmeras divergências existem entre o que os 
próprios programas de ensino têm estabelecido e o que realmente se pratica”. (Barreto, 1938: 
17). Barreto apontará dificuldades do professor, dos alunos e da administração. A partir disso, a 
professora insistitá na ideia de que a música não deveria ser uma disciplina isolada e que “o 
canto orfeônico deve participar da vida quotidiana da escola”. Apresenta uma visão da música 
como técnica especializada para trabalhar com conhecimentos globalizados. Todo o seu discur-
so se dirige não à defesa de uma especialização musical, e sim a uma integração da música 
com a cultura literária e científica e com as demais disciplinas do currículo. 

Na escola, a música não deve ser considerada como matéria especial, 
que valha por si mesma. É complemento do ensino literário e científi-
co, influindo no caráter, no sentimento, nas forças criadoras do espíri-
to (Barreto, 1938: 54). 

Chamada a participar da Biblioteca de Educação, inaugurando um importante espaço 
para os conhecimentos musicais nessa coleção pedagógica, a estratégia de Ceição Barreto foi, 
justamente, mostrar o que a disciplina “música” teria a oferecer à educação renovada, aspectos 
salientados por Lourenço Filho na apresentação do livro: 

Estamos certos de que aqui está uma valiosa contribuição ao progres-
so do ensino musical no país. Ela vale, tanto pelo que documenta, 
como pelo que sugere, no sentido de novas e mais completas con-
quistas no domínio da educação renovada, em que a formação senti-
mental da criança é fundamental, e em que, por isso também, o 
ensino das artes deve merecer especial carinho. (Lourenço Filho, A 
Música E A Educação Renovada, In: Barreto, 1938: 8) 
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Ceição Barreto dizia que “há uma educação a fazer-se em música, certamente. Ela não 
estará completa se não compreendermos, porém, que há uma educação geral das crianças e 
dos adolescentes a fazer-se pela música (Barreto, 1938: 54).  
 Por construir sua argumentação sempre a partir da prática, o livro de Ceição de Barros 
Barreto apresenta-se como uma importante fonte sobre as expectativas dos professores em 
relação ao seu trabalho. Percebe-se, por exemplo, que a participação nas solenidades era um 
imperativo ao qual o professor de música e/ou regente de orfeões era obrigado a responder. 
Isso não impede que a autora discuta a finalidade educativa do canto escolar, pois se os objeti-
vos oficiais incluíam tanto a promoção da sociabilidade e do civismo como o gosto pela arte, na 
prática cotidiana esses objetivos podiam ser postos em choque: 

Os objetivos visados pela prática do canto orfeônico derivam do pró-
prio valor educativo do canto em conjunto. É a recreação produzida 
pela execução de canções apropriadas, agradáveis, acessíveis, provo-
cando reações de emotividade, alegria e bem-estar. É o convívio com 
os outros companheiros, na cooperação de um empreendimento sau-
dável e benéfico. É a aproximação das famílias, participando com os 
professores do êxito do trabalho dos alunos. É o interesse, despertado 
na intenção superior de fazer trabalhar em grupo. É o conjunto de 
novos conhecimentos, apresentados de maneira atraente, correlacio-
nando com todas as atividades escolares, integrados na vida real.  
O canto orfeônico nas escolas não deve ser limitado à participação 
dos alunos em solenidades, com audições improvisadas. Essa limita-
ção deturpará as finalidades educativas, que se pretendem com a prá-
tica do coro escolar. As canções, embora singelas, devem 
corresponder a objetivos definidos, significando ideias aproveitáveis, 
no texto e na música; devem ser adequadas à capacidade dos alunos, 
que as deverão executar não como simples repetentes, quase sempre 
desatentos e inexpressivos, mas, como intérpretes reais do que pos-
sam realizar com satisfação e interesse. (Barreto, 1938: 22-23. Grifos 
nossos). 

 Na sequência, a autora chama a atenção para a função da arte na escola, demonstran-
do que, para ela, era o valor artístico da atividade musical o que deveria estar no centro do in-
teresse (inclusive como oportunidade de desenvolvimento para aqueles que, a partir da música 
na escola, decidissem por uma carreira cultural).  

O canto orfeônico tem sido estudado, até hoje, muito mais em relação ao caráter ideo-
lógico e doutrinador das aulas de música do que em sua função cultural, mas as questões trazi-
das por Ceição Barreto mostram que havia, sim, um objetivo cultural e artístico nas estratégias 
dos professores de música. 

Escola e Arte não são antagônicas. A escola deve ser renovada pela 
arte, e que esta encontre os seus alicerces na própria escola – não 
pretendendo a formação de artistas profissionais, mas despertando e 
encaminhando as vocações. Que a escola proporcione a formação de 
atitudes e hábitos sociais, oferecendo a todos, oportunidades de de-
senvolvimento moral, cívico, cultural... (Barreto, 1938: 23) 

Apesar das duas diferentes expressões sobre a música nas festas escolares expostas 
por Maria A. Ferrara e Ceição de B. Barreto, há que se destacar que as duas autoras comparti-
lham de muitos princípios sobre a prática da música na escola. Dirigindo-se diretamente às fu-
turas professoras e tendo também por leitores os profissionais já atuantes, as autoras 
encontram maneiras mais ou menos sutis de reprovar algumas práticas e de incentivar os me-
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canismos que trariam maior qualidade artística ao canto escolar, objetivo comum às duas. Pelos 
relatos de suas atividades como musicistas, pode-se perceber que elas são tidas como modelos 
de qualidade artística e pedagógica. As professoras de música citadas parecem concentrar seus 
investimentos como docentes na aquisição, por parte de seus alunos, do capital cultural incor-
porado que a escola deveria permitir a todos, representado pela própria cultura musical e pelas 
habilidades práticas a serem adquiridas a partir do canto coletivo (Bourdieu, 1998). “No orfeão, 
não se deve pretender apenas determinadas canções. Deve-se ensinar a sentir e a interpretar, 
por meio do canto (Barreto, 1938: 122. Grifos da autora).  

As festas escolares com apresentações musicais foram relatadas e problematizadas em 
uma grande quantidade de textos com os mais diversos estatutos. Foi preservada alguma ico-
nografia que informa sobre os espaços físicos ocupados pelos orfeões, dos palcos à rua, dos 
salões escolares aos estádios. As concentrações orfeônicas lideradas por Villa-Lobos estão entre 
as comemorações mais ambiciosas e mais comentadas do período, seja pelo papel no incentivo 
ao civismo e ao nacionalismo, diretamente ligados à propaganda governamental de Getúlio 
Vargas, seja pelos aspectos logísticos que implicavam, o que nos dá uma dimensão do potencial 
simbólico de que eram investidas essas comemorações, a se julgar pelo esforço e pela quanti-
dade de tempo e de pessoas envolvidas. 

Conclui-se que a prática do canto orfeônico e as apresentações musicais nas festas e 
comemorações escolares, entre os anos 30-40, aconteciam em meio a uma grande discussão 
sobre o que deveria ser o papel da música na escola e sobre qual a formação ideal para esses 
professores.  

Aproveitamos, em nossa análise, as conclusões de Bourdieu sobre as relações entre o 
sistema de ensino e o campo da produção erudita. Neste caso, observamos que a música na 
escola relaciona-se diretamente com o campo artístico-musical erudito, inclusive na incorpora-
ção das apresentações musicais como parte do processo formativo. Ainda a partir da sociologia 
de Bourdieu, constata-se a inserção dessas professoras no quadro das orientações oficiais, que 
delimitam “os postos possíveis e as orientações legítimas”, e as maneiras particulares como ca-
da uma delas se posicionou no campo, de acordo com as suas disposições de origem e trajetó-
rias (Bourdieu, 1990: 135 e ss). 

Outro tema em análise é a relação entre as práticas e os princípios da escola nova, tal 
como foram percebidos, expressos e desenvolvidos por professoras de música. Embora a ex-
pressão “escola nova” esteja no título do livro de Leonila Beuttenmüller, as referências pedagó-
gicas nesse texto são bastante superficiais, ao contrário do que pudemos encontrar em Ceição 
de Barros Barreto, adepta da pedagogia da escola nova e do uso de inquéritos e testes como 
orientadores das escolhas didáticas. Não sendo possível um aprofundamento deste tema aqui, 
registramos, no entanto, que a ele nos dedicamos em outro texto (Igayara-Souza, 2011).  

Por fim, demonstra-se que, ao contrário de uma representação da música como espaço 
não conflituoso da alegria, paz e harmonia, a prática musical gerava e era gerada em meio a 
tensões, disputas e confrontos no campo escolar. A música continua a ser chamada para abri-
lhantar a festa, mas resolvemos também invocar a festa para entender melhor a música que se 
praticava na escola, em um determinado estado do campo musical e educacional no Brasil.  
 
Referências documentais 
Barreto, C. de B. (1938). Coro. Orfeão. São Paulo: Companhia Melhoramentos. 
Beuttenmüller, L. L. (1937). O orfeão na escola nova. RJ: Irmãos Pongetti.  
Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. Programas de Canto Orfeônico. 
Ferrara, M. A. (1938). Notas de uma professora de música escolar. Belo Horizonte, Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais.  
Sinzig, P. (1938). O Brasil cantando. Petrópolis: Vozes.  

CD-ROM DE ATAS  | 3323 |  COLUBHE 2012



 
Referências bibliográficas 
Bourdieu, P. (1990). Leitura, leitores, letrados, literatura. In: Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense.  
______ (1996). As regras da Arte. São Paulo: Companhia das Letras.  
______ (1998). Escritos sobre Educação. São Paulo: Vozes. 
Chartier, R (1990). História cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel. 
______ (1991). O mundo como representação. SP: Estudos Avançados, 5, 11, 173-191. 
Contier, A. D. (1985). Música e ideologia no Brasil. São Paulo: Novas Metas.  
______ (1998). Passarinhada do Brasil: canto orfeônico, educação e getulismo. Bauru: EDUSC. 
Igayara-Souza, S. (2011). Entre palcos e páginas: a produção escrita sobre música por mulhe-
res no Brasil (1907-1959). Tese (Doutorado). São Paulo: Faculdade de Educação da USP. 
Neiva, I. K. de A. (2008). Educação musical escolar: o canto orfeônico na escola normal de Belo 
Horizonte (1934-1971). Dissertação (Mestrado). Belo Horizonte, Faculdade de Educação da 
UFMG.  
Souza, R. F. (2008). História da organização do trabalho escolar e do currículo no século XX. 
São Paulo: Cortez. 
                                                             
1 As qualidades citadas encontram-se diretamente relacionadas ao verbo “abrilhantar”, de acordo com o 
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001).  
2 Para o estudo das representações sociais utilizamos os trabalhos de CHARTIER (1990, 1991). 
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INTRODUÇÃO 
Investiga-se neste trabalho a concepção de educação profissional transmitida pela ins-

tituição no final da década de 1940 e início dos anos de 1960.  
Penso que a visão de mundo e sociedade pode ser transmitida através de vários ca-

nais. No caso do SENAI, um desses canais era a própria aprendizagem. Cunha1 chama esse 
canal de transmissão de “cultura institucional”. Segundo ele, a força da cultura institucional che-
ga às salas de aula e oficinas, expressa nos valores de disciplina e organização. São estes aspec-
tos que os alunos enfatizam quando se pergunta quais são as características do trabalho em 
uma escola SENAI. O aprendiz Mario Ramos de Andrade, denota abaixo a força da cultura insti-
tucional transmitida: 

Contando para você porque motivo estamos no SENAI, eu lhes digo 
que devemos dar graças a Deus de termos entrado nesta escola. Aqui 
aprendemos o ofício que mais nos convém. Peço que vocês, meus co-
legas, nunca faltem as aulas, pois, faltando com as obrigações de 
aluno, estaremos contribuindo para nossa infelicidade. Que seremos 
nos futuros dias, se agora já procuramos não comparecer a escola? 
Eu nunca falto as aulas, quer práticas ou teóricas, pois é isto que me 
deixa bem orientado para viver os dias vindouros, sem sacrifício. Para 
mim, o SENAI é a melhor escola de aprendizagem que até hoje en-
contrei. Venho com muita satisfação ao SENAI pois é aqui que estou 
me instruindo!2 

O SENAI, em seu momento de construção e organização estava sendo pensado sob o 
ponto de vista das fábricas, inserindo o operário como diferencial no processo de modernização 
das mesmas, dando-lhe qualificação eficiente. 

No Centro de Memória do sistema FIEP, localizei o periódico que constitui minha fonte 
principal3. Consta do acervo um boletim, de publicação semestral, produzido pelos alunos do 
SENAI-PR para ser um informativo dos alunos. A análise deste jornal via percepção dos alunos 
pode permitir a compreensão sobre o processo de industrialização no Paraná, bem como sobre 
os caminhos percorridos no ensino profissional do estado, uma vez que possibilita indicar ele-
mentos da educação emanada pelo SENAI. 

Como o jornal era editado apenas duas vezes por ano, normalmente coincidia de sua 
publicação sair próxima ao Dia das Mães, Páscoa e Sete de Setembro, de modo que era comum 
que os artigos explorassem temas condizentes com tais datas.  

Em relação aos artigos que os alunos escreveram sobre as atividades realizadas fora 
do SENAI-PR, estes descreveram os passeios por eles realizados, assim como apresentaram 
suas opiniões a respeito de diversos assuntos — tais como a vadiagem que existe entre os jo-
vens da sociedade, o vandalismo que acontece na cidade. Também escreveram poesias, relatos 
de experiências vividas, textos sobre personagens e temas nacionais — tais como Tiradentes, 
Santos Dumont, os indígenas, entre outros.  

Objetivei compreender a concepção de ensino desta instituição, sobretudo amparando-
me na análise documental de “O Escudo”, onde os alunos inseriram-se como atores principais e, 
sob essa perspectiva, foi possível analisar seus discursos conforme ressaltado por Chartier: 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que ten-
dem a impor uma autoridade a custa de outros, por elas menospreza-
dos, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os 
próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas.4 
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Fazer emergir a narrativa dos alunos é construir parte da história deste jornal, desta 
instituição e dos próprios alunos. Deste modo, daremos ênfase ao tratamento das fontes obser-
vando que os fatos emergem quando o pesquisador os aborda e os interpreta, 

Para Le Goff:  
A história, na sua forma tradicional, dedicava-se a “memorizar” os 
monumentos do passado a transformá-los em documentos e em fazer 
falar os traços que, por si próprias, muitas vezes não são absoluta-
mente verbais, ou dizem em silêncio outra coisa diferente do que di-
zem; nos nossos dias, a história é o que transforma os documentos 
em monumentos [...].5  

Como monumentos, os documentos também representam as escolhas do historiador, 
escolhas estas que norteiam desde a identificação até a manipulação das fontes. E é sempre 
bom lembrar que o historiador é a chave para o diálogo entre a fonte e a pesquisa histórica. 

Entendemos que o documento é antes de mais nada um resultado de 
uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da 
sociedade, que o produziram, mas também das épocas sucessivas du-
rante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante os quais 
continuou a ser manipulado, ainda em silêncio.6  

Ragazzini7 indica ainda que, fazer história também tem muita história, o desvelar do 
passado transforma-se em presente, com uma atividade intensa que existe da descoberta e 
garimpagem das fontes. Assim a análise sobre as fontes consiste em explicitar as relações que 
existem entre a variedade de fontes e os intentos buscados com a pesquisa. 

Cabe ressaltar também alguns interlocutores que ajudaram na análise do texto, esta-
belecendo sentido ao contexto e ao período estudado. O primeiro deles é Luís Antonio Cunha, 
que trata especificamente de questões conceituais sobre a educação profissional no Brasil; Bar-
bara Weinstein retrata de forma crítica o processo de racionalização da indústria e a configura-
ção do SENAI. 
 
OS SÍMBOLOS DA PÁTRIA E AS LIÇÕES CÍVICAS DO ESCUDO 
 

As comemorações cívicas e os símbolos da Pátria aparecem em vários artigos do jornal 
principalmente na década de 1950. Ali os alunos escrevem textos ufanistas e demarcam sempre 
em todas as edições analisadas a Páscoa, o Dia das Mães e a Semana da Pátria, exaltando a 
necessidade de se ter essa memória e compartilhar tais valores, fosse enquanto aprendizes do 
SENAI/PR, fosse enquanto cidadãos brasileiros. 

Há, durante o ano, dias que lembram acontecimentos notáveis passa-
dos em nossa terra. Alguns foram mais importantes, por isso, as suas 
datas são declaradas feriados. Isso quer dizer que em tais dias, não 
há trabalho nas repartições públicas, comércio e indústrias. O Povo 
assim recorda, em justas homenagens, os feitos dos seus antepassa-
dos. Nas escolas em muitas sociedades e repartições, fazem-se então 
comemorações cívicas. Explicam-se e louvam-se os acontecimentos 
recordados.Com saudade e gratidão lembram-se os heróis que toma-
ram parte nos fatos celebrados e que tanto lutaram para o bem que 
gozamos. Os nossos feriados nacionais já devem ser conhecidos: 21 
de abril-data da morte de Tiradentes, o mártir da nossa liberda-
de,1792; 7 de setembro, dia em que se proclamou a Independência 
do Brasil, em 1822; 15 de novembro, dia em que foi proclamada a 
República do Brasil, em 1889; todas essas festas e comemorações, 
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nesses dias num culto á Pátria, são representadas por seus símbolos 
principais a Bandeira brasileira e o Hino Nacional. A bandeira brasilei-
ra é constituída de um retângulo verde, dentro do qual há um losân-
gulo amarelo, no centro deste há uma esfera azul com uma faixa 
branca e da esquerda para a direita e do alto para baixo, a divisa, Or-
dem e Progresso. Acima desta faixa há uma estrela branca maior,e 
embaixo vinte estrelas menores. A estrela maior é o Distrito Federal e 
as outras os Estados do Brasil.Ordem e Progresso é a divisa que assi-
nala o maior desejo dos brasileiros. O Hino Nacional, sempre cantado 
nas escolas, é o canto e a música da Pátria, tão conhecidos e tão be-
los.Sua música foi composta por seu maestro Francisco Manoel da Sil-
va e versos são do Poeta Osório Duque Estrada.8 

Este artigo de 1958, detalhado e minucioso descreve até mesmo a composição da 
bandeira do Brasil, além das datas as quais os redatores acham mais importantes para abordar 
no jornal. Artigos como estes fazem parte da rotina de publicação do jornal, como forma de uma 
campanha cívica, de uma lição cívica. 

As homenagens e comemorações nestas datas e ainda em outras como na Páscoa, Dia 
das Mães, Dia das Crianças, não deixavam de ser lembradas pelos redatores do jornal do SE-
NAI/PR. Esta campanha cívica tinha o objetivo de formar uma juventude de aprendizes bem 
orientada, para o SENAI/PR e para o Brasil. Segundo Weinstein, os aprendizes precisavam não 
apenas ser treinados, mas também levados a se aproximar da imagem que o SENAI tinha de 
bom operário, como avalia o aprendiz Biss, 

Parada do Progresso - É o título que tem uma das maiores iniciativas 
da GENERAL MOTORS DO BRASIL. Por meio de seus técnicos e cien-
tistas, a GM vem desenvolvendo uma campanha meritória, que tem 
por finalidade incentivar a juventude da nossa terra, abrindo-lhes os 
caminhos da ciência e da tecnologia. Na era em que vivemos que é a 
era das ciências, dos satélites artificiais e dos teleguiados o maior te-
souro de uma nação é ter uma juventude bem orientada, consciente 
de seus deveres no futuro para com sua Pátria. Raul Leocádio Biss9 

Este artigo aparece repetidas vezes em outras edições do jornal, como se fosse uma 
propaganda. Propaganda liberal que prega a Pátria independente afastando-a especialmente do 
comunismo.10 

Na 1º edição do jornal, o aluno Nátalio Lecheta abre as primeiras páginas do jornal 
com seu artigo intitulado “Pátria Independente”, importante lembrar que o jornal teve sua pri-
meira edição em setembro de 1949. 

Graças a D. Pedro I, auxiliado por sua esposa D. Leopoldina e o gran-
de José Bonifácio- conhecido como Patriarca da Independência, co-
memoramos no dia 7 de setembro a liberdade política do Brasil. 
Todos sabem que esse dia é feriado, por sinal o maior entre os maio-
res. A fábrica, a escola, toda atividade, seja cultural, comercial ou in-
dustrial, cessa em homenagem á Pátria. Ela merece a nossa 
veneração, pois desde aquela tarde gloriosa que vem cumprindo ga-
lhardamente os seus alevantados objetivos. Quando a folhinha nos 
mostrar, no mês de Setembro, um número 7 , lembremo-nos que 
iremos viver o dia dessa mesma Pátria que cada vez mais avançada 
no caminho do progresso, explorando as suas riquezas do solo, enri-
quecendo-se.11 

CD-ROM DE ATAS  | 3329 |  COLUBHE 2012



 

 

O tom de ufanismo patriótico se encontra nos artigos, tanto naquele de Biss (1959), 
quanto no artigo de Lecheta (1949), na década anterior, percebendo-se a continuidade do dis-
curso, da campanha cívica do bom patriota.Embora o tom de civismo acompanhasse a movi-
mentação política do período e especialmente aquela referente á pauta dos industriais, então 
ligados á proposta SENAI de formação.12 

Em 1954 o aprendizes Arnoldo Dias lembra do dia 21 de abril, 
No ano de 1789 sucedeu no Estado de Minas Gerais o episódio da In-
confidência mineira.Essa conjuntura tramada, era para libertar o país 
de Portugal. O herói desse movimento foi o alferes Joaquim José da 
Silva Xavier mais conhecido como Tiradentes. Entre os seus colegas 
encontravam-se poetas, coronéis, padres e desembargadores. Cláudio 
Manoel da Costa, Domingos Vidal e Tomás Antonio Gonzaga, eram os 
principais. A bandeira formada por um triângulo verde trazia a seguin-
te inscrição ”libertas quae será tamem”. Porém houve entre os cons-
piradores um traidor, Silvério dos Reis.Denunciando-os foram presos e 
levados para o Rio de Janeiro. Tiradentes foi condenado com os ou-
tros. Porém Tiradentes foi enforcado e seu corpo esquartejado, no dia 
21 de abril de 1792. Desde essa data até hoje vem sendo comemora-
do, em homenagem a esse grande brasileiro que tanto fez querendo 
nos libertar de Portugal. 21 de abril, é o dia de Tiradentes- O Mártir 
da Inconfidência.13 

Os artigos sobre 21 de abril são constantes nas edições do Escudo. Títulos como ”des-
file de Heróis”, ”Tiradentes nosso Herói”, o personagem histórico aparece para reverenciar a 
data e também para fortalecer o perfil do operário aprendiz, eficiente, ordeiro e disciplinado, 
como reza a lição cívica,em que o próprio processo de formação do aprendiz disciplina sua von-
tade. 

Em 1953, o artigo comemorativo referente ao 7 de Setembro enfatiza o valor da de-
mocracia e a liberdade no país, colocando sobre os ombros dos próprios aprendizes a responsa-
bilidade pelo progresso do futuro, 

Sete de setembro, dia da Independência, dia inesquecível para os 
brasileiros. INDEPENDÊNCIA ou MORTE, foram as palavras proferidas 
pelo príncipe português, que nos tornou livres. Desde esse dia o Brasil 
é outro. È país livre. Muito antes outros brasileiros heróis tentaram, 
queriam libertar-se do jugo português, mas fracassaram vítimas de 
miseráveis traidores. No dia 7 de setembro de 1822, um português fi-
lho do Rei de Portugal, D. Pedro I recebeu uma carta que faziam nu-
los todos os serviços, por ele prestados ao Brasil. Com a indignação a 
percorrer-lhe o corpo, tirou a espada e gritou: Independência ou Mor-
te, e o Brasil tornou-se livre e independente. Nele, hoje, impera a 
democracia e a liberdade dos homens de bem, que trabalham para 
seu progresso. Por isso nos que somos os homens de amanhã, deve-
mos trabalhar com afinco e lutar por esta liberdade que custou o san-
gue de bravos brasileiros.14Erico Bittencourt 

O que chama a atenção nestes artigos, além do patriotismo ufanista, são os detalhes 
trazidos nas histórias contadas pelos aprendizes, 

Em 1955, nova coluna aparece no jornal intitulada:”Um Clássico por Vez”, e o texto 
publicado foi “ O dia da Pátria” por Osvaldo Orico, da Academia Brasileira de Letras, texto denso 
e extenso que reforça o patriotismo, e desenvolve a lição cívica e moral, 
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...Daí o sentido de entusiasmo que deve marcar as nossas jornadas. 
Reviver o nosso passado no seu esplendido espetáculo, ressaltar os 
nossos heróis na sua hora simbólica e fazer o culto da Pátria, no seu 
misticismo coletivo-eis aí uma forma cívica de rezar pelo Brasil.15 

Mas não só nos artigos de comemoração cívica continham elementos de lição cívica, os 
artigos em que eram abordados o dia das mães traduzem mais do que uma comemoração uni-
versal, neles representa-se o bom filho, o bom aprendiz, 

Neste dia 8 de maio, dedicado ao dia das mães, quero agradecer-lhe 
de todo coração pelos sacrifícios que tem feito por mim, para o meu 
bem, para que mais tarde eu seja um homem direito e honesto. Nas 
horas mais difíceis de minha vida encontro a maior ajuda da senhora, 
que esta sempre pronta para confortar-me, quer dando bons conse-
lhos, quer dando todo seu carinho e afeto. Por mais que eu procure 
ser um bom filho, nunca poderei corresponder-lhe. Se alguma vez 
procedo errado, a senhora me repreende, eu fico triste, mas depois 
concluo que a senhora o faz para meu bem. Abraço de seu filho, 
Naldy E. Canalli16 

A Páscoa era um tema de destaque nos artigos,deixando claro o elo religioso que o 
SENAI/PR mantinha, reiterando a questão do bom católico, e do bom aprendiz. Na maioria dos 
artigos os textos expressam lições morais, de boa conduta, em consonância com os parâmetros 
SENAI, 

Para nós católicos, é uma consagração a páscoa do SENAI, realizada 
todos os anos. Ela revigora nossos corações. Os alunos e funcionários 
que não tem oportunidade de confessar, de comungar, durante o 
ano, aproveitam a Páscoa do SENAI, para cumprir essa obrigação de 
bom católico. Os que não vão á igreja por preguiça, acabam se con-
vencendo que é obrigação sua, dever seu ir a missa uma vez por se-
mana.17 

Os artigos revelam a importância da data e das festividades alusivas para o Senai-PR 
Os artigos descreviam com detalhes os acontecimentos da festa, destaque para o artigo de 
1951, que narrava o Diretor do Senai-Pr como um “pai de seus discípulos”, e pregava a reden-
ção humana. 

É interessante analisar que nos anos seguintes, as comemorações das festividades da 
Páscoa, aparecem no jornal com um cronograma que destaca os acontecimentos para a festa. 

Para os servidores do SENAI (alunos, e operários), destacam-se neste cronograma in-
clusive um momento para confissões na igreja, que se situava ao lado da escola do Senai. 

Mas não era só durante as tradicionais comemorações da Páscoa que a questão da re-
ligião aparecia nos artigos dos aprendizes, na edição de 1951, o aprendiz Rubens, reforça a hora 
da “oração” de forma até poética, em seu artigo: ”Ave Maria”, 

 Arrasta-se pela face da terra os últimos raios solares; os pássaros, 
após um longo gozo de liberdade, voltam alegremente aos ninhos on-
de vão encontrar seus filhos. Reina silêncio. De quando em quando, 
apenas o zumbir do vento ou o perfume das flores quebram a placi-
dez do instante. Ouve-se agora o badalar de um sino de capela e, so-
lene, nas suas seis badaladas simbólicas, suaves, como ruído é , por 
assim dizer a continuação do silêncio augusto que por sobre a nature-
za paira.E a Ave Maria e o sino, qual prece de anjos, anuncia a hora 
da oração a mais sublime hora do dia-Ave Maria.18 
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O próximo artigo descreve a importância da família, mais um pilar forte da Igreja Cató-
lica, também destacado na integração dos aprendizes, 

Toda a pessoa deve saber honrar a sua famílias, para ser digno da 
mesma, da Pátria e de Deus. O que mais unifica uma família é o sen-
timento de confiança que uns depositam nos outros. Devem todos se 
respeitar e colaborar mutuamente, afim de nenhum membro da mes-
ma pereça. Devem compartilhar das alegrias como das tristezas, da 
fortuna e da necessidade. O lema da família deve ser: moral, traba-
lho, amor e respeito.19 

Em 1954, a primeira página do Escudo, edição número 11, salienta a já tradicional so-
lenidade de Páscoa, que acontecia na escola do Senai-Pr. A imponente festa Cristã é ovacionada 
pelos redatores do jornal, estampando as imagens fotográficas do comemorado dia de Páscoa. 

A partir de 196020, ainda continuaram os artigos sobre a semana Santa, apontando a 
festividade religiosa, como um dos momentos sociais mais importantes do Senai do Paraná. 

Importante mencionar que notas sobre Congressos Eucarísticos começam a aparecer 
também neste período do jornal. O Senai-Pr colaborou com a campanha do congresso e hospe-
dou parte dos visitantes. 

Artigos focados na Semana Santa se intercalam com outros sobre futebol, assunto que 
a partir de 1960, ganha espaço no jornal,enfatizando a questão do lazer e do convívio social 
entre os aprendizes. Tanto a Páscoa como o futebol são assuntos tratados de forma a dar 
exemplos e “lições” aos aprendizes, transmitindo tradições morais e éticas nas argumentações 
desenvolvidas nos textos. 

Com o título “O escudo nos esportes”, a edição de 1960 do jornal registra a tabela de 
jogos do Senai-Pr, 

Em março de 1960 foi oficializada a tabela dos jogos que realizaram 
no 1º semestre do corrente ano.Foi entregue a todos os capitães de 
times a tabela para a orientação do campeonato.Com a colaboração 
do Profº Alceu Picanço, foram sorteados os quadros para a organiza-
ção do campeonato.Os jogos se realizaram na aprazível Praça de es-
portes do clube Esportivo Belmonte.(...)todo e qualquer assunto 
referente ao campeonato, será resolvido pela diretoria da A.A.S.21 

 
As confraternizações que aconteciam no Senai-Pr ,priorizavam as datas comemorativas 

mais tradicionais,o que parece uma retórica tentativa de unir família e instituição na formação 
do jovem aprendiz,tanto a formação para o trabalho quanto na formação cultural. 

 Weinstein(2000) considera que todos os discursos públicos reconheciam as dificulda-
des que tinham os operários como o salário baixo, dificuldade de educação,condições ruins de 
vida. 

Á primeira vista, essa retórica parece perfeitamente compatível com a 
tendência programática do Sesi e do Senai, que propunham elevar o 
padrão cultural e material do operário brasileiro.Contudo havia serias 
diferenças entre os pressupostos dos organismos patrocinados pelos 
políticos populistas.Longe de considerar o operário (do sexo masculi-
no) como um herói que mourejava desinteressadamente por sua fa-
mília e por seu pais, o Senai e o Sesi definiam o operário antes de 
tudo como um problema.22 

Problema que se colocava por conta da falta de cultura adequada, de higiene e de mo-
tivação que caracterizava o operário brasileiro, e também a desorganização em que se encon-
trava a média das famílias da classe trabalhadora.23E uma estratégia para superar estes 
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problemas aparecem no Escudo : educar até mesmo nos momentos de confraternizam e sociali-
zação da instituição. 

Da política de Dutra repressiva para a política populista de Getúlio Vargas, inaugurou-
se um período no qual Weistein (2000) destaca : Os políticos populistas de Vargas a Adhemar 
de Barros, elogiavam calorosamente a contribuição dos operários para o desenvolvimento naci-
onal e descreviam de maneira simpática suas lutas para manter um padrão de vida digno apesar 
das circunstancias adversas.As massas operárias urbanas figuravam na retórica eleitoreira como 
o esterio do novo Brasil democrático, em processo de democratização. 

A chamada do jornal da edição de 1949 destaca a necessidade de competições espor-
tivas,competições sim, mas que promovessem a instituição, afastando os alunos de qualquer 
movimento reivindicativo. 

Sim nos precisamos de competições esportivas , para elevar o nome 
desta grande escola profissional.Se nós tivéssemos dentro do SENAI 
,agremiações tais como: futebol, voleibol, etc.,poderíamos aproveitar 
grandes elementos que se espalham por dentro da escola.E porque 
nós alunos, professores e instrutores, não nos unimos um ao outro e 
formamos isto que tanta falta faz aqui na escola, as agremiações es-
portivas .Com o apoio do Diretor e a boa vontade de todos, formare-
mos as agremiações, não é mesmo?24 

Em artigo de 1959, os alunos descrevem o esporte , como algo que não vai para a 
frente,senão encarado harmoniosa e coletivamente, 

O esporte dos alunos do Senai não vai para frente porque todos que-
rem mandar.Em ctreinos ninguém aparece, mas quando toca de dar 
palpite todos querem fazer parte do quadro escolar para saldar qual-
quer compromisso.Precisamos de colaboração de todos no espor-
te;assim como apreciam , façam parte também.Dos meus colegas 
Basílio, Walter, Pedro Nardino, Anauer, Pedro Matarazzo, e Ailton, não 
podemos ter queixa.Os demais alunos precisam seguir o exemplo des-
tes.Entusiasmo colegas!Entusiasmo.25 

Para o aprendiz Wilson, 
O futebol é o esporte de maior popularidade é considerado o ewspor-
te das multidões, porém como é natural a torcida(assistência) sempre 
é maior que os jogadores. È um esporte um tanto bruto pois certas 
vezes acontece que jogadores quebrem o braço as pernas ou sofram 
qualquer outro acidente grave..Esta serie ininterrupta de acidentes 
não faz com que o esporte violento seja deixado de lado,pelo menos 
em parte.Ele é internacional . Jogam futebol os argentinos, os ingle-
ses, os espanhóis, os gregos, os russos, os indus, os africanos, os 
brasileiros etc.O mundo todo o prática.As relações amistosas entre os 
paises se estreitam pelo fator do futebol, pois sua linguagem é uma 
só: a bola a técnica e a torcida.26 

E ai esta a grande mensagem: a técnica se bem executada promoveria o homem e su-
as relações de amizade de coletividade, pelo bem comum. 

Em 1953 o Escudo, traz uma novidade sobre os esportes,não mais relata apenas jogos 
de futebol que sem sombra de dúvidas era o esporte mais descrito dentre as colunas do jornal. 

Agora o Escudo apresentava também tabelas de jogos entre as intituições do Senai, e 
a primeira foi a tabela de jogos com senasianos de Londrina,que vieram a Curitiba disputar vá-
rias modalidades esportivas:vôlei, basquete, futebol , atletismo. 
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 Depois de tudo preparado e após uma espera de quase um mês, eis-
nos finalmente e hospedando os alunos do Senai de Londrina inte-
grantes da caravana “Centenário”.Chegaram dia 5 de outubro e tão 
logo pisaram em terras Curitibanas dominaram com sua alegria e dis-
ciplina , os seus colegas de Curitiba.O Programa de visitas foi cumpri-
do e em tudo procuramos fazer com que nossos amigos do norte 
tivessem o máximo de contentamento.Visitaram as obras comemora-
tivas do Centenário , o Clube Curitibano, o Museu Paranaense, a Ca-
tedral Metropolitana, O Colégio Estadual, o Contry Club , bem como 
as redações dos jornais”O Estado do Paraná” e a Gazeta do Po-
vo.Visitaram Paranaguá e a viagem de ida e volta os encantou.Na 
manhã do dia 6 de outubro, após visitarem as instalações da Escola 
Senai de Curitiba, em nossa praça de esportes, tomaram parte nas di-
ferentes competições desportivas cujo quadro de resultados publica-
mos abaixo.27 

 
Ainda enfatizando a vida social dos alunos na edição de novembro de 1949 ,destaca-se 

a inauguração do cinema, 
No dia 1º de outubro foi realizado neste estabelecimento de ensino 
uma festa, constou da inauguração do cinema, “Show” e coroação da 
rainha da Escola.As 19:30 em diante foram recepcionados os convida-
dos e conduzidos pelos alunos para o salão do cinema, o qual estava 
fartamente iluminado e enfeitado. AS 20:00 horas foi iniciada a proje-
ção do filme:”Três dias de vida”,0, com o artista Errol Flyn.Esta proje-
ção durou 1:30.Após teve inicio o baile de coroação que foi animado 
pela orquestra “foliões”Transcorreu com o máximo brilhantismo a co-
roação da rainha. Primeiramente foram apresentadas ao público as 
candidatas vencedoras...28  

A matéria termina descrevendo os nomes das vencedoras no concurso e também pon-
tuando os eventos que aconteceram na noite de festa como por exemplo os shows apresenta-
dos pelos alunos. 

No mesmo ano o aprendiz João André,ressalta a primeira excursão do Senai. 
Pela primeira vez este ano o Senai, faz uma excursão.Tomaram parte 
da mesma, quase todos os alunos da Escola. Na manhã do dia 24 de 
junho. Bem cedinho, já a estação achava-se infestada pelos alunos do 
Senai. Saimos em quatro vagões especiais rumo ao Marumbi.Intensa 
era a alegria de todos os alunos e professores presentes. Por onde 
passamos íamos deixando um ar repleto de melodias.29 

 
O aprendiz descreve pequenos detalhes da viagem a caminhada rumo ao pico do Ma-

rumbi, a hora do almoço, como todos abriram suas mochilas de lanche, descreve o clima , a 
vegetação e o entusiasmo geral dos alunos, até o retorno para Curitiba,enfatizando que tudo 
acabou bem “Felizmente tudo foi bem e como todos esperavam;nenhum acidente, nenhuma 
briga,Deus nos Guiou.” 

Na matéria em que destaca Guaratuba , esta aparece como a “Copacabana Paranaen-
se”, 

Guaratuba de poéticos e recantos é o balneário de nossos dias está 
tendo grande surto de progresso.As pessoas que lá estiveram antes 
dizem que não mais a reconhecem,tal foi a modificação havida.ruas 
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abertas, luz eltetrica em todos os ramos, um grande numero de novas 
casas , outras em construção.Uma estranha força parece impulsionar 
o progresso do lugar.Apenas foi preciso que séc facilitasse o acesso as 
praias ali existentes, que são tidas como as mais lindas do Sul do Bra-
sil. Seu acesso que antes era somente feito por Paranaguá e em con-
dições precárias é hoje feito mais comodamente por uma só estrada 
de rodagem, ainda que passando pelo Estado de Santa Catarina, nu-
ma extensão de 25 quilometros , aproximadamente.Guaratuba ven-
ceu, e com ela os paranaenses.Esperamos que este ano do 
Centenário da Emancipação política do Paraná, Guaratuba seja visita-
da não só pelos paranaenses mas principalmente, pelos amigos que 
nos visitarem por ocasião dos festejos que irão assinalar a glória do 
Paraná.30 

 
Se a socialização e lazer dos alunos estavam sempre contemplados,visitas a fabricas 

complementavam a formação profissional. 
Os alunos destacam visitas a fabricas como Essenfelder, fabrica de pianos,moinho pa-

ranaense,Industrias Langer,Muller & Irmãos, fabrica de papel de Morretes, Fabrica de metros 
Glória, fabrica de geladeiras Prosdócimo,fabrica de louças Steatita,fabrica Mate Leão de chás. 

Quanto a visita á fabrica de geladeiras Prosdócimo ,o aprendiz relata: 
Gostei muito, muito mesmo, da visita realizada a esta fabrica de gela-
deiras.Apesar de ser a primeira do ramo, que eu visito, posso afirmar 
que e a maior do Paraná.O fabrico de geladeiras exige acabamento 
aprimorado e técnica perfeita, pois não só exigimos dela funciona-
mento excelente como também beleza capaz de enfeitar um 
lar.Apesar de todas essas exigências, nota-se o rítimo acelerado de 
trabalho, o que demonstra a orientação eficiente dos mestres e chefes 
que sabem conseguir i máximo de seus operários altamente especiali-
zados, dentre estes alguns ex-alunos do senai.Da parte técnica muito 
há de contar.Fiquei entusiasmado com o funcionamento e precisão de 
certas máquinas, dentre elas algumas fabricadas pelos próprios técni-
cos da firma.Repito gostei muito da visita, apresentando oso agrade-
cimentos aos chefes que nos orientaram durante a mesma. 31 

Já o aluno Arley Nickel,descreve a visita feita a fabrica de papel,fazendo um pequeno 
apanhado histórico, 

Desde tempos remotos que existe o papel.O papel é fabricado no Bra-
sil a muitos anos.No Paraná temos duas fabricas: A de Monte Alegre 
que é a maior da América do Sul e a fabrica qualquer tipo de papel, e 
a de Morretes , que acabamos de visitar.Todas as espécies de papeis 
são feitas em rolo contínuos por grande máquinas modernas. A fabri-
ca de Morretes não é muito grande mas a sua produção é de mais ou 
menos 240 toneladas mensais.Morretes cidade litorânea , também 
tem seu comercio, mas o maior movimento, sem dúvida é em torno 
de sua fabrica de papel. 32 

E como em todas as matérias, as visitas ás fabricas também adquiriam um tom de 
enaltecimento á experiência vivida,complementar os estudos que realizaram, não deixando de 
ressaltar o quanto promoção profissional e social trilham os mesmos caminhos. 
 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
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As fontes foram problematizadas na perspectiva que assinalavam a concepção de en-
sino técnico profissional dentro de uma conjuntura histórica. 

A concepção de ensino defendida pelo SENAI inicialmente era a organização racional 
do trabalho, sistematizada por Frederick Taylor. O taylorismo visava a organização administrati-
va,a utilização adequada de matérias primas , da força de trabalho e da energia motriz, e tam-
bém defendia a implantação de um controle eficiente de custos, foi essa redução permitiria a 
elevação da produtividade. 

A organização e a disciplina marcam a concepção de ensino difundida pela instituição, 
o que Mange chamava de ordem educativa e social ,cujo o objetivo maior centrava-se na educa-
ção integral conjugado com uma formação técnica e social. 

Descrevendo e analisando o jornal “O Escudo”,destaco as inferências dos aprendizes 
sobre o SENAI/PR,através de seus artigos. 

Percebi que não houveram críticas as concepções de ensino do SENAI/PR através dos 
artigos apresentados. Pelo contrario a exaltaram a seriedade e qualidade de ensino proporcio-
nada pela instituição. 

Assim os alunos parecem ter aderido á disciplina, e á racionalização da cultura institu-
cional da escola, entendendo-as positivamente. 

No jornal os aprendizes apresentaram sua visão sobre a instituição, de forma a deno-
tar a unanimidade, uma só voz para nortear seus discursos. A considerar que os professores 
revisavam os artigos permanece a dúvida se alguma espécie de censura norteavam as publica-
ções.  

Importante destacar que a estrutura deste texto, foi uma escolha metodológica em vir-
tude da incidência de assuntos que aparecem no jornal,o foco na concepção de ensino e cultura 
institucional vinculadas pelo SENAI/PR ,se deu pelo número expressivo de reincidência do assun-
to no jornal,sendo deste modo o ponto central destacado.E, realmente,os dados obtidos através 
destas fontes permitem significativas leituras.  
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1 Introdução 
 

O estudo envolve tema sobre rituais e festas escolares indígenas, especificamente, a 
história da cerimônia de formatura dos concluintes do Ensino Médio da Escola Indígena Pedro 
Poti, na Aldeia São Francisco, na Baia da Traição, Litoral Norte da Paraíba, Brasil.  

O povo Potiguara, atualmente, tem aproximadamente 15.000 habitantes e é a maior 
população etnográfica do Nordeste, além de ser uma das principais de todo Brasil. Conhecidos 
desde 1501, esses índios vivem num território de aproximadamente 37.000 hectares, em 32 
aldeias, nos municípios litorâneos da Paraíba: Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição.  

As aldeias, no atual contexto Potiguara, são os povoados que existem em toda a área 
indígena, independente da quantidade de pessoas, tendo como representante local uma lide-
rança chamada Cacique. Neste século XXI, está havendo um crescimento significativo da popu-
lação indígena, e novas aldeias estão surgindo, quase todas formadas, a partir de uma família 
que faz a opção de morar num território geográfico específico.  

Com o passar do tempo, o embrião populacional vai crescendo, os filhos se casando, 
depois os netos e, assim, sucessivamente, até compor a aldeia indígena. Entre os Potiguara, há 
uma grande quantidade de crianças, as famílias são extensas, predominantemente patriarcal, 
mas, em muitos casos, a mulher vem assumindo a atribuição de chefe do grupo familiar.  

O território é muito fértil, está localizado numa extensa planície com a presença de 
pouca vegetação da antiga mata atlântica, mas que ainda preserva muitas espécies dos biomas 
típicos do litoral nordestino. Facilmente são encontrados vales com fontes de água potável, di-
versos rios perenes, correntezas, grotas, cachoeiras, açudes, pântanos, baias e lindíssimas 
praias. Uma fauna e uma flora exuberante com muitas espécies exóticas que encantam quem 
tem o prazer de visitar e apreciar essa região, ainda possuidora de tamanha riqueza natural e 
etno-cultural.  

O objetivo da presente pesquisa-ação é investigar, segundo Certeau (1994), as modali-
dades de uso ou artes de fazer as celebrações escolares de formatura, estas (re)construídas a 
partir do processo de emergência étnica do povo indígena Potiguara, movimento etnico inaugu-
rado durante o período das décadas de 1980 e 1990, época em que ocorre, conforme Arruti 
(1995), a resignificação da história e tradições dos povos indígenas do nordeste brasileiro.  

A educação escolar indígena foi o lugar primordial, eleito pela etnia, para o diálogo com 
as novas gerações sobre a reconstituição dos rituais de passagem, dentre estes destacamos as 
celebrações de formatura. O rito de formatura nasceu da vontade de educadores e de educan-
dos indígenas de marcarem um momento histórico escolar na comunidade, cujas raízes estives-
sem plantadas nos ensinamentos dos seus antepassados.  

A partir do cultivo dos marcos da tradição, os rituais de passagem sempre foram even-
tos sagrados na etnia. Esse momento ritualístico apresenta-se como coroamento de etapas 
vencidas no processo ensino-aprendizagem nos ciclos/fases da vida dentro da comunidade indí-
gena. Os “troncos velhos” ou índios idosos, lideranças e pessoas mais experientes na aldeia 
foram convidados para rememorar as maneiras de comemorar a conclusão de ciclos vitais na 
aldeia.  

A realização da cerimônia ao final do ciclo educativo significa ritual de passagem, que 
caracteriza o final de um estágio/fase e início de outra era e/ou período. Essa lógica ou noção é 
comum entre os povos tradicionais que compreendem o tempo a partir de sua contabilidade 
cíclica. Através da rememoração desses eventos ocorre a possibilidade de renova-
ção/ressurreição de sentimentos, significados e costumes. 

CD-ROM DE ATAS  | 3341 |  COLUBHE 2012



 

 
2 Discussão Teórico-metodológica 
 

A metodologia de pesquisa respalda-se no trato com a memória oral, assim como se re-
fere Le Goff (1996), tratou-a como documento vivo, que coletivamente (re) apropriado, assume 
valor sócio-histórico e cultural. Trata-se de uma pesquisa baseada em fontes orais (depoimen-
tos) e iconográficas (fotografias e filmagens) para a (re) constituição de uma etnohistória das 
festividades escolares de povos indígenas do nordeste brasileiro.  

Neste sentido, o ponto de partida é a história da educação, que no transcurso torna-se 
interdisciplinar, quando necessitamos transitar nos campos da etnografia e da antropologia in-
dígena para compreendermos o ritual que celebra a transição de uma etapa da vida escolar de 
jovens indígenas Potiguara. Segundo Boschilia (2004, p. 127) está operação é possível e neces-
sária quando dialogamos com categorias como escola, ensino, rito e cultura escolar. Neste sen-
tido, a autora afirma que 

 
O estudo das práticas rituais, inicialmente restrito ao universo dos an-
tropólogos, vem ganhando espaço no campo historiográfico, à medida 
que o movimento de aproximação entre as duas disciplinas, e a aber-
tura do leque de possibilidades na escolha dos objetos levaram alguns 
historiadores a enfatizar o papel da cultura como força motivadora da 
transformação histórica. A partir daí, aspectos subjetivos, tais como 
crenças, mitos, ritos, representações, imaginários e visões de mundo, 
passaram a ser percebidos como uma problemática legítima no campo 
dos estudos históricos. 

  
Amparados nesse redimensionamento teórico-metodológico, recentemente, são realiza-

das pesquisas que se dedicam a analisar o comportamento de indivíduos e grupos e os aspec-
tos ritualizados das suas ações como expressão cultural, as quais quando inseridas num 
contexto simbólico reconhecido por uma coletividade, ganham legitimidade e significado.  

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo que busca compreender os sentidos 
atribuídos a um evento-ritual de passagem, festa de formatura realizada por uma escola indíge-
na no Litoral Norte da Paraíba. Para tanto, utilizou-se de intervenções e observação participan-
te, o que significou envolvimento com os sujeitos pesquisados durante a vivência do próprio 
ritual. 

O registro das imagens em forma de fotografias e vídeos possibilitaram margens para 
uma análise mais apurada do evento, trazendo-nos detalhes que poderiam ser (re) visitados 
quantas vezes quiséssemos. A utilização da gravação em áudio e visual como documento e re-
curso metodológico torna-se usual na efetivação de pesquisas do tipo etnográfica e historiográ-
fica. Ao lado do diário de campo, a máquina fotográfica e a filmadora tem tornado-se fiéis 
aliados na operação de investigação das ciências sociais. São lentes que enquadram, mas que 
também ampliam o olhar sobre os sujeitos e as realidades sociais. A fotografia quebra a leitura 
linear, oportunizando o leitor, sujeito do processo, relembrar a ação prática; possibilita a articu-
lação com outros elementos do simbólico, traços da identidade. 

Nesta oportunidade, promovemos o que Paula Carvalho (1991) denomina de “cultura-
nálise” de grupos étnicos, perseguindo as lógicas das práticas e as representações simbólicas 
que estão patentes, latentes e que emergem, especificamente, dos rituais escolares. 
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3 O Ritual de Formatura na Aldeia 
 

A festa de formatura do Ensino Médio está situada entre os ritos de passagem cultiva-
dos pela comunidade Potiguara. Entre os povos tradicionais, este tipo de rito se caracteriza co-
mo marco de transição de uma fase para outra ou conclusão de um período ou estágio. Para 
etnia, terminar o Ensino Médio em escola indígena, dentro da aldeia, representa uma grande 
conquista no processo de emergência étnica e luta pela etnicidade.  
  O lugar escolhido para a realização do ritual é a Barra de Camaratuba – PB, ambiente 
natural, entre as águas doces e salgadas, em que rio, mar, fauna e flora se encontram. Con-
vencionalmente, as formaturas são realizadas em suntuosos auditórios nos centros urbanos das 
capitais. Os Potiguara elegem a natureza como cenário, cujo teto é o céu e o assoalho, a areia 
da praia, sem paredes e nem portas. Um ambiente de liberdade. 
 O termo lugar é discutido por Frago e Escolano (2001) como sendo o espaço escolhido, 
identificado pelos sujeitos como próprio, eleito para determinada ação e não outra. É o que de-
nomina de lugar próprio, aquele que atende a uma ocupação e utilização para determinado fim. 
E esse lugar próprio de realização do ritual de formatura dos índios Potiguara que transcende o 
espaço físico da escola. Esse espaço torna-se “[...] elemento básico, constitutivo, da atividade 
educativa.” (FRAGO, 2001, p.61) 
 Neste sentido, o lugar do estuário é ideal e essencial para fortalecer as tradições e iden-
tidade dos Potiguara. Naquele espaço e tempo os indígenas se identificam. Nos referimos a 
presença de uma “antropologia do espaço” que deixa ser “ao mesmo tempo, física e lírica.” 
(ESCOLANO, 2001, p. 39)  
 Antes da travessia, ocorre uma preparação dos corpos com seus adornos e pinturas. 
Apesar dos alunos terem um fardamento tradicional, neste momento especial eles trajam saias 
de jangada, colares e cocares. Eles pintam o corpo com tinta extraída do jenipapo e da flor do 
urucum. Grafam com pontas de madeira desenhos da flor da jurema e dos favos de mel, repre-
sentações da tradição religiosa que evocam força, prosperidade e doçura. 

Para chegar ao local do evento, os indígenas realizam a travessia pelo mangue, ação 
que também integra o ritual. O fato de molhar os pés, as pernas e até o corpo constitui um tipo 
de batismo, momento em que os sujeitos participantes banham-se nas águas salgadas do man-
guezal, sendo acolhidos pela mãe das águas. Para realização do evento, faz-se necessário o 
conhecer o tempo das marés. O horário de início não é cronológico, depende da maré baixa, da 
vontade da natureza. 

Ao chegarem ao ambiente, os participantes são orientados a formarem três grandes 
círculos. O primeiro círculo é constituído ao centro, onde se colocam a direção/coordenação da 
escola, pajé e músicos com seus instrumentos. O segundo, formado pelos estudantes indígenas 
concluintes. Um terceiro, formado por familiares, parentes e convidados. O posicionamento nos 
círculos obedece a um posicionamento de respeito à representação social dos sujeitos: ao cen-
tro aqueles que irão dirigir a cerimônia; posteriormente, aqueles que serão consagrados com a 
titulação do capital cultural; e por último, aqueles que são integrantes da comunidade. 

A cerimônia tem início com a musicalidade indígena direcionada pelos agradecimentos e 
pelas súplicas de benção para a nova caminhada que terão estudantes. A diretora da escola, na 
língua Tupi, agradece a Tupã por todos terem alcançado o estágio de conclusão do Ensino Mé-
dio. Os elementos da água, terra e fogo constituem a base conceitual e prática do ritual. Os 
estudantes são chamados a refletir, agradecer, preservar e perpetuar os aprendizados da tradi-
ção vivenciados na escola. O pajé participa também, fazendo reverência a Mãe Terra, ele solici-
ta força e iluminação da natureza sobre as vidas dos estudantes concluintes. Comumente, em 
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nome da turma, um estudante fala de sua gratidão para os membros da escola e, especialmen-
te, aos familiares que acompanharam cada trajetória. 

O momento da certificação torna-se único, pois os familiares participam da entrega dos 
canudos, estes são dispostos num cesto, no meio da roda, que é abençoado pela defumação de 
ervas. A diretora da escola preside a cerimônia, anunciando cada etapa, permeada por reverên-
cia e expectativa. 

A comemoração com a dança Toré é o ápice da festa. Esse é o momento singular em 
que ocorre a celebração, a gratidão a Tupã pelos saberes partilhados. Os adolescentes, conclu-
intes do Ensino Médio da Escola Pedro Poti são convidados ao envolvimento com a dança-ritual 
e embalados pelo som do bumbo, pífano e maracás.  

Para Frago (2001, p. 64) o espaço comunica, de forma que 
 
 

[...] mostra, a quem sabe ler, o emprego que o ser humano faz dele 
mesmo. Um emprego que varia em cada cultura; que é um produto 
cultural específico, que diz respeito não só as relações interpessoais – 
distâncias, território pessoal, contatos, comunicação, conflitos de po-
der –, mas também à liturgia ritos sociais, à simbologia das disposi-
ções dos objetos e dos corpos – localização e posturas –, à sua 
hierarquia de relações. 

 
  
Eis, então, a discussão sobre a dimensão social do espaço, que ultrapassa a lógica da 

materialidade e agrega variáveis outras, cujo fundamento está na subjetividade e na construção 
de sentidos. Referimo-nos a uma semântica do lugar, estabelecida pelos sujeitos que nele tran-
sitam e interagem. Tem-se a noção de lugar como localização, um espaço determinado, eleito, 
reservado, adotado para a realização de uma ação. 

A festa de formatura dos Potiguara assemelha-se ao modelo de escola peripatética de 
Protágoras, da Grécia antiga, que não necessitava de único lugar para existir. Nela os lugares 
variavam conforme as intenções, os sujeitos e os saberes a serem ensinados e aprendidos. 
Marcas de um ensino itinerante, didática esta bastante utilizada pelos sofistas. 

A festa continua no retorno às ocas quando são servidos os “manjares da Mãe Terra”, 
servidos churrasco de carne, frutas como caju, manga, mangaba e coco verde. Ainda são sabo-
reados o feijão verde, a macaxeira e a galinha de capoeira. Comida típica, livre de agrotóxicos, 
natural, saudável que revigora as forças do povo.  

O ritual na formatura dos estudantes na aldeia São Francisco, Baia da Traição, é uma 
construção social e cultural que se renova a cada final de ano letivo. Ela não só integra o calendá-
rio das comemorações, mas contribui para perpetuação de um tipo de estrutura estruturante es-
truturada que possibilita a formação de um habitus (BOURDIEU, 2008), aquele que fortalece uma 
cultura escolar, reafirma as tradições indígenas dentro da escola e na comunidade Potiguara. 

Os estudos sobre a cultura escolar tem se firmado como campo de investigação que 
busca “[...] conceber a escola como produtora de uma cultura própria e original, constituída por 
e constituinte, também, da cultura social.” (VIDAL, 2005, p. 5). A cultura escolar compreendida 
como conjunto das vivências de normas, valores, atitudes conformadores de aspectos motores, 
cognitivos, sócio-afetivos dos sujeitos. 

A cultura escolar é constituída por saberes e práticas que instituem o fazer pedagógico 
no cotidiano dos estabelecimentos de ensino. No caso da formatura do Ensino Médio que ocorre 
na Escola Indígena Pedro Poti agregam-se elementos provenientes do imaginário e da tradição. 
O ritual tem a presença da liderança da escola e da comunidade. Os “troncos velhos”, os índios 

CD-ROM DE ATAS  | 3344 |  COLUBHE 2012



 

mais experientes, são os responsáveis pela iniciação das novas gerações em práticas que evo-
cam a memória dos ancestrais e a indianidade. 

A manutenção regularidade dos atos de formatura pela escola sugere o estabelecimen-
to de “estruturas objetivas tornadas estruturas mentais no decorrer de um processo de apren-
dizagem que se cumpre num universo organizado”. (BOURDIEU, 2008, p. 198). A escola diante 
do sistema educacional legitima a cerimônia e o certificado. E para tal, se utiliza de elementos 
que estão arraigados na cultura indígena Potiguara, ao mesmo tempo, produz nos estudantes, 
pela vivencia, o significado de serem portadores de um título com distinção: um certificado que 
vai além de ser um atestado de sua trajetória escolar como concluinte do Ensino Médio, é tam-
bém produto das referencias simbólicas do povo Potiguara. 

A ritualidade da cerimônia produz a internalização de seu conteúdo pelos sujeitos parti-
cipantes, gerando especialmente nesses um capital incorporado, fruto do processo vivenciado. 
Dessa forma, o ritual da formatura passa a ser visto como ambiente da “vivencia das práticas 
educativas, onde os sujeitos compreendem o cotidiano, identificam seus pares, parceiros e ini-
migos, constroem sua identidade pessoal e social”. (PALHANO SILVA, 2004, p. 176). O ritual da 
formatura é considerado prática educativa em que é possível envolver sujeitos que compreen-
dem e incorporam os sentidos atribuídos às noções como organização e participação, além de 
assumirem a identidade étnica e manutenção de um imaginário. 

Para Monteiro (2005, p. 141) a cultura e o imaginário se integram na direção de com-
preender “os modos de sentir, pensar e agir das pessoas, dos grupos, das instituições.” Desse 
modo, as práticas escolares são revestidas da essência cultural de um povo, elas estão repletas 
de subjetividades que demonstram as concepções dos indivíduos sobre educação, docência, 
ensinar e aprender, processos de formação e saber-fazer escolar. 

A festa de formatura Potiguara demonstra a materialidade do imaginário cultural da et-
nia Potiguara no currículo escolar. A cerimônia diferenciada indica o poder da tradição no coti-
diano e nos processos de formação dos sujeitos na aldeia São Francisco. O cultivo do 
imaginário está presente na unção realizada pelo defumador de ervas, na reverência à Mãe Ter-
ra e a Tupã, no uso dos adornos, no uso de instrumentos musicais, na própria musicalidade e 
no envolvimento com o Toré. Para a etnia, estes são elementos indispensáveis na realização do 
ritual. A presença deles enobrece e espiritualiza o evento, de forma que a entrega do canudo 
torna-se apenas um ato simbólico para atender uma exigência formal do não índio.  

  
4 Considerações Finais 
 

Como conclusão, o estudo provoca a seguinte reflexão: o ritual de formatura realizado 
pela Escola Pedro Poti ocorre anualmente na Barra de Camaratuba, Litoral Norte da Paraíba, 
Nordeste do Brasil, lugar onde mar, rio e Mata Atlântica se abraçam. A festa ocorre no centro 
do estuário, momento em que os alunos e convidados, descalços entram em contato com a 
natureza e dançam o Toré.  

O Toré é uma dança circular, marca identitária dos índios que habitam o nordeste brasi-
leiro. Entre os indígenas o Toré é o ritual sagrado herdado dos antepassados que cada vez mais 
está sendo praticado e revigorado no interior das aldeias. Segundo Grünewald (2004), o ritual 
do Toré é a principal característica dos povos indígenas do Nordeste e entre os Potiguara, a 
dança é uma das principais práticas religiosas, como também um dos principais sinais de diacri-
ticidade e de referência paradigmática de etnicidade.  

No seio das celebrações étnicas, o Toré assume uma das principais fontes de expressão 
de vida física (saúde e alegria) e espiritual (equilíbrio e sintonia cósmica). Devido o seu valor 
histórico e cultural, o ritual Toré tornou-se elemento de celebração integrado ao currículo e as 
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práticas escolares indígenas. O ritual Toré congrega a comunidade indígena no cultivo das tra-
dições pela pintura e a dança corporal no ritmo do maracá, do pífano e dos bumbos.  

Na educação escolar indígena, o ritual e o corpo são elementos pertinentes no processo 
de (re) significação da memória e das tradições. O corpo é utilizado como matriz de significados 
sociais, fonte de símbolos, objeto de pensamento e representação social. Os usos rituais do 
corpo, também identificados como unidades de experiências significativas, estão ligados às prá-
ticas coletivas e individuais que variam com os tipos de sociedade, modelos de educação, for-
mas de prestígio e conveniência dos diferentes modos de vida. Segundo Barcellos (2005), os 
Potiguara procuram nos ritos força vital e através deles, perpetuam legado histórico-cultural 
repleto de simbolismo e espiritualidade. Ligados a Mãe Terra, acreditam reproduzir seus mitos, 
conforme herança verbalizada por seus ancestrais.  

Foi observado que a celebração é o ponto principal da espiritualidade indígena e das 
novas comunidades, pois evoca o uso de símbolos, músicas e danças, o que têm forte impacto 
devocional e místico entre eles. Na experiência do sagrado são atribuídos valores étnicos aos 
objetos da cultura ou que represente o momento ritualístico, como pinturas, instrumentos mu-
sicais, amuletos e/ou trajes festivos próprios para a ocasião.  

As celebrações podem ser abertas à comunidade ou restrita a um grupo determinado, a 
depender da natureza do evento. Os ritos, conforme estudos de Vilhena (2005), também tra-
zem a força do lugar que são vistos como sagrados e estabelecem uma relação com a própria 
vida, seja numa floresta ou em uma gruta, ainda onde houver aparições ou presença espiritual 
dos ancestrais, dos encantados e das forças da natureza. Esses elementos subjetivos integram 
a reconstrução da proposta curricular diferenciada do povo Potiguar, que se enquadra no mo-
vimento indígena nacional de luta pela construção de uma identidade étnica e valorização das 
tradições e cultura de grupos sociais também constituintes da nação brasileira.  

Como povo discriminado e violentado simbolicamente durante séculos, os Potiguara 
confiam no fortalecimento da escola diferenciada como alternativa para a (re)significação de 
sua matriz cultural e identitária. Através da vivência de um currículo multicultural e transdisci-
plinar, pensam na (re)construção dos fundamentos de sobrevivência e perpetuação da etnia no 
estado da Paraíba, Brasil. Nesse intuito, elegem as novas gerações como lócus de cultivo das 
tradições, dos mitos, dos ritos, do assumir-se como índio, como povo indígena que configura 
uma educação que privilegia a preservação de si mesmo, do outro próximo e do distante, da 
“mãe terra” e do cosmo na sua imensidão.  

A realização do ritual de formatura, entre os Potiguara, além de ser uma colação de 
grau, marca as maneiras de fazer o encerramento de uma etapa na vida estudantil de jovens 
indígenas que, amanhã, serão a continuidade dessa geração que, hoje, está recebendo uma 
educação diferenciada, específica e intercultural. Segundo Barcellos (2009), a educação escolar 
indígena Potiguara, recentemente, vem mudando o ensino-aprendizagem indígena, (re) incluin-
do no seu calendário escolar os ritos de passagem.  

A iniciativa de rememorar as festividades, celebrações e ritualidades no interior da es-
cola, ocorre porque a instituição está investindo em ações que aproximam a cultura indígena 
dos seus educandos, através de uma reflexão crítica, participativa, dinâmica, apoiando projetos 
de pesquisa que motivam grupo de alunos a realizarem conversações no seio de seus familiares 
na aldeia, na busca de seus mitos, suas crenças, seus lugares sagrados, enfim, realizam o culti-
vo de uma etnohistória, escutada e contada a partir da sabedoria de anciãos que guardam na 
memória, as heranças de seus ancestrais.  

É nesse ambiente inter e multicultural que o ritual de formatura está sendo cultivado e 
cada vez mais aprofundado, constituindo, assim, elementos essenciais para que as novas gera-
ções estejam mais fortalecidas e orgulhosas de ser e de viver como povo Potiguara. 
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Introdução 
Essa Comunicação Individual se constitui em um estudo sobre edições de calendários comemo-
rativos, referentes a datas cívicas, publicados na revista em quadrinhos brasileira O Tico-Tico ao 
longo da década de 1920. Para o desenvolvimento desse trabalho foram selecionadas uma ca-
pa, e quatro edições dos calendários festivos: setembro de 1925, novembro de 1925, julho de 
1926, novembro de 1926 e outubro de 1928.1 A seleção dessas fontes está vinculada ao fato de 
pertencerem a um período de releitura da memória e da identidade nacional do Brasil. Através 
da interpretação dos elementos textuais e imagéticos presentes se pretende compreender de 
que forma o discurso patriótico se fez representado em uma publicação impressa voltada ao 
público infantil. Situando-se na perspectiva de que “Instituições como o cinema, o rádio, a im-
prensa, o ensino, a literatura, assumiam papel fundamental na difusão de enraizamento de uma 
herança comum enquanto a ser compartilhada ou a ser construída enquanto tradições”. (CA-
MARA, 2010, p.120). 
O Tico-Tico, considerada a primeira revista em quadrinhos infantil brasileira, foi fundada pelo 
político Luis Bartolomeu de Souza e Silva, também o dono da revista de humor político O Malho, 
a partir de um pedido do professor e jornalista Manuel Bonfim, um dos responsáveis pelas polí-
ticas educacionais do Rio de Janeiro, então capital da República, e do caricaturista Renato de 
Castro. A criação de um impresso, exclusivo para crianças, estava vinculada ao propósito de 
levar a essa parcela da população valores cívicos e patrióticos. Segundo Hansen (2008) a revis-
ta surgiu no momento em que a atividade editorial brasileira passava por um período de ampli-
ação e segmentação do público-leitor. Exatamente no período no qual o papel social da criança 
ganhava destaque. 
A primeira edição de O Tico-Tico foi lançada em 11 de outubro de 19052. O conteúdo da publi-
cação brasileira era dividido em seções como Os Concursos D’ O Tico-Tico e a Gaiola do Tico –
Tico, voltados para temas culturais e de saúde. Além da publicação de histórias em quadrinhos 
de cunho moralizador sobre o garoto Chiquinho e os calendários cívicos. O Tico-Tico deveria ser 
instrumento de formação moral e intelectual da criança. Como foi descrito no editorial inaugural 
da publicação: 
 

Todos amam as crianças; não há poeta que não celebre a sua inno-
cencia e a sua belleza ...Entretanto, caso singular! nada se faz em fa-
vor dellas, para divertil-as, para distrahir e encantar a sua 
existência(...)Este jornalzinho (para empregar uma chapa inevitável) 
vem preencher uma lacuna. E’um jornal que se destina exclusivamen-
te ao uso, á leitura, ao prazer, á distração das crianças. Não quere-
mos a attenção nem o applauso da gente grande: os pequeninos, os 
innocentes, os simples formarão o nosso publico. (...) Contos, poesi-
as, problemas, concursos, contribuirão nas paginas do Tico-Tico, para, 
ao mesmo tempo, instruir e deliciar as crianças; e, de hoje e deante, 
ellas poderão dizer, com orgulho: “Os marmanjos têm os seus jorna-
es? Pois nós também temos nosso jornal, que é feito para nós, exclu-
sivamente para nós!”E não somente os pequeninos nos hão de 
agradecer!Todas as mais todos os que verdadeiramente amam as cri-
anças hão de comprehender que a nossa iniciativa é digna de apoio.3  

 
O período de criação de O Tico-Tico está inserido no contexto de legitimação do regime republi-
cano; proclamado em 1889. Além de estabelecer novas diretrizes administrativas e políticas, era 
preciso conseguir a legitimação da República do Brasil junto ao imaginário da população. Insti-
tuiu-se um processo de inserção de uma nova memória nacional através da renovação dos sím-
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bolos pátrios, hino e bandeira, dos heróis nacionais e das datas históricas. As referências ao 
Imperador D. Pedro II e ao regime monárquico deveriam ser substituídas. (CARVALHO, 1990).  
Com a Proclamação da República houve uma preocupação com o estabelecimento de uma nova 
ordem social e de redefinição de identidade cultural e nacional do Brasil. Os setores políticos e 
da intelectualidade no país passaram a divulgar a idéia de que se deveria criar junto à criança 
brasileira um espírito de amor a pátria. Neste sentido foram realizadas ações de cunho escolar, 
cultural e sanitário com o propósito de formar e proteger parcela da sociedade brasileira. “O 
novo lugar da criança na família e sua transformação simbólica em futuro da nação expressa-
vam um dos modos através dos quais essas mudanças alteravam o cotidiano da sociedade ur-
bana, refletindo-se até mesmo na valorização da infância e da juventude”. (HANSEN, op.cit., 
p.45). 
A escolha da década de 1920, como recorte temporal, faz referência a uma época em que a 
elite republicana percebeu que um projeto de país moderno e civilizado só poderia ter êxito se a 
crianças se constituísse como o seu grande pilar de sustentação. Esse período foi marcado pe-
las ações de promoção da alfabetização e pela perspectiva de que através dessa política educa-
cional formaria intelectualmente e moralmente esta parcela da população. Ela passou a ser 
identificada como a geração que asseguraria o futuro civilizado na nação brasileira.  
O aspecto que tornou o uso dos jornais e revistas possível no campo da pesquisa educacional 
foi à transformação da própria historiografia. A imprensa deixou de ser percebida como uma 
fonte complementar, e passou a ser empregada como um documento principal. O desenvolvi-
mento desta pesquisa, ao analisar calendários publicados em uma revista em quadrinhos, está 
centrado na perspectiva partilhada por Antônio Nóvoa de que a imprensa é se destaca como 
meio de compreensão das características polissêmicas processo educativo “através da sua 
perspectiva interna (cursos, programas, currículos) e externa (papel da família e diferentes ins-
tâncias de socialização das crianças e dos jovens)”. (s/d, p.1). Ela se tornou uma afirmação em 
um grupo e de permanente regulação coletiva. A criação de um periódico está relacionada à 
ocorrência de debates, discussões, polêmicas e conflitos.  
O uso do calendário como elemento de análise é proveniente da perspectiva do historiador e 
Jacques Le Goff (2003), de que ele é um instrumento de medição do tempo, mas também se 
constituiu como uma ferramenta de poder. Observando-se que o controle do calendário pode 
significar até mesmo a autoridade sobre a memória coletiva de uma sociedade. No Brasil, os 
grupos que apoiaram a proclamação da República decidiram mudar as datas das festas e dos 
feriados nacionais.  
Esta Comunicação se estabelece com o intuito de analisar de que modo o discurso da memória 
nacional foi trabalhado em uma publicação para crianças. 
 
 
 - As crianças como o futuro da nação 
A imagem abaixo é um trecho da história em quadrinhos publicada na capa do primeiro exem-
plar de O Tico-Tico. O conteúdo é um relato lúdico sobre o projeto de criação da revista. É des-
crita a ocorrência de um suposto protesto feito por crianças com o propósito de conseguirem 
uma publicação feita exclusivamente para elas.4  
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Os diálogos da narrativa demonstram o quanto passou a ser valorizada a participação da crian-
ça na sociedade brasileira. São usadas expressões como pequenas esperanças da Pátria, Futu-
ros salvadores da Pátria e mães de famílias futuras. A posição tomada pelos criadores da revista 
acompanhava as transformações no conceito de criança que ocorriam, por exemplo, na Euro-
pa.6  
A instituição do regime republicano no Brasil despertou em diferentes grupos: intelectuais, polí-
ticos, médicos, entre outros; a necessidade de transformar a sociedade brasileira.7 A criança 
seria o elemento principal deste processo de civilização e modernização do país. Para um novo 
país que “nascia”, nada mais pertinente do que cuidar da infância brasileira. Embora, fossem 
percebidas como um importante ator social, ela não estava pronta para exercer tal função, por 
isso a necessidade de se proteger e formar adequadamente esta parcela da população. “A ima-
gem de uma infância transformada pelo bem do país corporificou-se na representação de uma 
criança forte, saudável, bem-comportada e livre do estigma da pobreza e do atraso”. (CAMARA, 
op.cit., p.143). 
Na década de 1920, a percepção da população infantil, como os próximos condutores da nação, 
tornou-se mais vigorosa em razão da crise do regime republicano brasileiro. Grupos decepcio-
nados com os rumos da República não que não teria cumprido o processo de reformulação da 
sociedade brasileira. Segundo Sá (2010), esse momento foi marcado por iniciativas na área da 
educação. Os estados passaram a realizar reformas educacionais na instrução pública com a 
criação dos grupos escolares. Instituindo-se a necessidade da constituição de uma nova cultura 
escolar. Tendo-se a finalidade de imbuir nos alunos amor à pátria. Em trechos da seção Lições 
do Vovô publicada em O Tico-Tico, de 14 de novembro de 1928, sobre a República Brasileira é 
possível perceber essa relação: 
 

Vocês, que pelo estudo, pela conducta honesta e firme, pelo trabalho 
efficiente e digno, hão de se tornar os cidadãos uteis de amanhã, têm 
o dever de cada vez mais engrandecer a Patria, conduzindo-a para as 
finalidades luminosas do progresso, do bem estar do povo. Cum-
pram,pois, meus netinhos, esse dever. A jornada não é das mais diffi-

O Malho: - Mas isso é gréve? E’’ revolu-
ção? que é que vocês querem,afinal de con-
tas, ó pequenas esperanças da Pátria? 
- Queremos um jornal exclusivamente para 
nós.Você, seu <<Malho>>, é muito bem 
feito, é muito divertido,mas...não nos basta. 

O Malho: - Eu acho que vocês todos tem ra-
zão. Na verdade chega a ser uma injustiça que 
no Brasil todas as classes tenham o seu jornal 
e só você não o tenham. Pois bem! Futuros 
salvadores da Pátria e mães de famílias futu-
ras, d’aqui em diante, as quartas-feiras, exigi 
de vossos paes o <<Tico-Tico>>! 
- Bravos! Viva <<O Malho>> e viva o <<Ti-
co-tico>>! Viva! Vivôôôô!... 
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ceis no trabalho, no estudo, na honestidade, pela honra, pelo respeito 
a seus semelhantes, hão de, com ajuda de Deus, elevar o Brasil ao 
logar de honra que elle merece occupar entre as mais cultas e nobres 
nações do mundo. Trabalhe pelo Brasil, meus netinhos.8 

 
O texto deixa claro que a necessidade da criança ter uma postura moral sólida. Essa via só seria 
possível via o aprendizado de conhecimentos científicos e valores cívicos. É preciso salientar 
que desde e pequeno era preciso compreender a importância das ações em prol do bem da 
coletividade. Todo o esforço deve ser feito em prol da manutenção do regime republicano. 
Coincidentemente, o projeto de modernização do Rio de Janeiro, então capital da República, 
também envolvia ações para a formação de um novo cidadão brasileiro. Por tal razão foram 
instituídos padrões de comportamento e moral a serem seguidos pela população de baixa ren-
da. Na década de 1920, a passou por mais uma de suas reformas urbanas. Uma das primeiras 
medidas realizadas pelos governantes foi à destruição de locais de referência e concentração 
das pessoas mais pobres; assim como as moradias consideradas impróprias formam demolidas. 
Para que o sonho do Brasil moderno se concretizasse era necessário modificar os hábitos da 
população.9 As crianças tinham um papel primordial nesse contexto, pois eram percebidas como 
futuro da nação. Para a consolidação de qualquer projeto modernizante era preciso as guiar 
pelo caminho do bem. 
 - É tempo de fetejar a nação brasileira 
Em 14 de janeiro de 1890 foi instituido pelo decreto n.155-B os dias cívicos do ano que deveri-
am ser celebrados pela República como demostra a tabela a seguir:  
 

 
 
 
 
 

Datas Cívicas Brasileiras – 1890 

1º de janeiro 
 

Fraternidade Universal 

21 de abril 
 

Precursores da Independência Brasileira 
Tiradentes 

3 de maio 
 

Fundação do Brasil 
(dia em que o país passou a se chamar Vera Cruz) 

13 de maio 
 Fraternidade dos brasileiros 

 
14 de julho 

 
Revolução Francesa e a Independência dos povos 

americanos 
7 de setembro 

 
Independência do Brasil 

 
 

12 de outubro 
 

Descoberta da América 

2 de novembro 
 

Dia geral dos mortos 

15 de novembro 
 

Pátria brasileira 
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Os dias cívicos republicanos não foram instituídos aleatoriamente, eles tinham que dar visibili-
dade a determinadas representações acerca da História do Brasil. A escolha dos seus significa-
dos estava centrada no desejo de eliminar quaisquer referências a Portugal ou a Monarquia.10 

Para substituir a figura do português Pedro Álvares Cabral, como “descobridor” do país, o go-
verno brasileiro decidiu homenagear o italiano Cristóvão Colombo. O dia 12 de outubro foi esco-
lhido por simbolizar a conquista do ‘Novo mundo’ em 1492. A decretação de 21 de abril com 
data ligada a Tiradentes também ajudou nesse processo.11 A data de 22 de abril perdia impor-
tância, principalmente por ter se optado a considerar como ‘marco inicial’ da trajetória brasileira 
a mudança do nome do país para Vera Cruz; ocorrido em 3 de maio. A data de 13 de maio fi-
cou marcada pela assinatura da Lei Áurea, que oficializou a abolição da escravatura em 1888. 
Esse acontecimento estava vinculado à imagem da Família Imperial do Brasil, como a Princesa 
Isabel que assinou o documento. Em razão disso, o significado da comemoração tenha se con-
vertido em celebrar a Fraternidade dos brasileiros. Um aspecto a ser ressaltado é 14 de julho, 
dia da Queda da Bastilha, ser considerado uma data cívica. Esta comemoração pode ter vincu-
lação ao fato de grupos que lideraram o processo republicano terem sido influenciados pelo 
positivismo. 
Nesse sentido, estabeleceu-se a perspectiva de que a memória nacional não se forma aleatori-
amente, ela é construída. Ela faz referência a pessoas, lugares, fatos e datas selecionadas. 
Também simboliza um sentimento de pertencimento e de identificação com determinadas práti-
cas sociais e culturais. Observa-se que o controle do calendário significava ter o domínio sobre 
a natureza e o universo, como também se ter o poder sobre a organização do tempo e signifi-
car, até mesmo, a autoridade sobre a memória coletiva de uma sociedade.12 
No contexto, a nação é definida como uma comunidade política imaginada que se formam por 
meio da difusão de ideias, símbolos, ou seja, representações que permitem a instituição de um 
sentimento de coesão e identificação no interior destas comunidades imaginadas. A sua valida-
de está relacionada diretamente ao seu processo de circulação. Dessa maneira, a imprensa po-
de ser identificada como um dos principais meios para a dinamização destas idéias de 
pertencimento. (ANDERNSON, 2008).  
 
A edição do calendário, publicado em 1925, fazia uma homenagem a Independência do Brasil, 
comemorada no dia 7 setembro.13 A data foi celebrada com a ilustração de de crianças, de di-
versas idades, que parecem marchar. Elas usam roupas infantis, mas tem como acessórios cha-
péus e espadas como se fossem feitas de papel; com o propósito de imitar soldados. E 
carregam a bandeira brasileira. O grupo parece marchar para se encontrar outra criança que 
traja um uniforme de escoteiro e que espera disciplinarmente a entrega do panteão nacional. 
Observa-se que foi na década de 1920 que a prática do Escotismo foi oficializada pelo governo 
brasileiro.14  
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15 
Ao lado da imagem se tinha um verso que fazia alusão ao papel primordial da criança como 
condutor da nação: 

O Brasil espera tudo 
Do vosso civismo que arde 
Vós sereis o grande escudo 
Ao defendel-o mais tarde 

 
Como observa Camara (op.cit.) o conteúdo presente na curta estrofe se caracteriza como uma 
tentativa de produção de sentidos capaz de despertar identidade. São usadas expressões como: 
grande escudo e defendel-o; que remetem a batalha. É importante salientar que as crianças, 
desde cedo, deveriam saber que um filho seu não foge a luta.16 Por tal razão, era preciso de-
senvolver desde cedo à disciplina e a defesa dos valores republicanos.  
Em novembro de 1925, o calendário também apresentava referências ao escotismo. A ilustra-
ção em homenagem a Proclamação da República trás cinco meninas, quatro brancas e uma 
negra, trajadas impecavelmente em uniformes de escoteira e fazendo com uma das mãos, o 
símbolo do movimento. Uma delas segura o mastro com a bandeira do Brasil.  
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Naquele momento, as meninas se constituíam na própria representação da República. Durante 
muitos anos a República brasileira foi simbolizada, seja nos seus festejos ou em momentos de 
crítica, por uma figura feminina. (CARVALHO, op.cit). Junto das escoteiras estava o seguinte 
verso:  
 

 
O futuro brasileiro, 

Sois vós, mocidade amada. 
O Brasil palpita, inteiro, 
Nessa bandeira sagrada 

 
De acordo com Sá (op.cit.), neste período um cidadão brasileiro civilizado deveria cuidar do in-
telecto e do seu aspecto corporal. Havia o estabelecimento da divisão entre o papel da mulher 
e do homem desde a infância. Nas aulas de Educação física, as garotas faziam os chamados 
exercícios calistêncicos voltados para o fortalecimento dos quadris; para serem preparadas des-
de cedo para o parto. Elas eram aconselhadas a não praticarem esportes que pudessem afetar 
sua feminilidade. Deviam ser evitadas atividades que envolvessem saltos, golpes, lutas ou qual-
quer tipo de contato corporal. Para os garotos eram indicados os exercícios militares. Desde 
cedo, eles teriam noção sobre a necessidade de estarem prontos para defender e auxiliar o pa-
ís.18  
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No ano de 1926, a edição de julho não trazia a ilustração das crianças, mas ensinava a elas a 
importância da data de 2 de julho de 1823. Ela descrevia o fim dos conflitos pela consolidação 
da Independência com o fim dos conflitos na província da Bahia e a aceitação de D.Pedro I co-
mo soberano do Brasil. A imagem parece ser a visão de alguém que está em uma embarcação 
brasileira e que observa a retirada dos soldados portugueses; vindos ao Nordeste brasileiro pa-
ra ajudar os grupos políticos que, após o a Independência, insistiam em seguir apenas as or-
dens provenientes de Portugal. 
 
 

19 
 
Como é descrito no calendário: 
 

OI a 2 de julho de 1823 que terminaram as luctas pela consolidação 
da Independencia do Brasil. Nesse dia, o exercito brasileiro que sitiava 
a Bahia entrou na cidade, expulsando dali as tropas portuguezas, que 
fugiram para o seu paiz numa frota de trinta caravellas. Lord Cochra-
ne, commandante da esquadra brasileira, perseguiu as caravellas por-
tuguezas até a foz do Tejo, rio de Portugal. 

 
É importante perceber que mesmo a tentativa republicana de suprimir a memória coletiva sobre 
a Monarquia brasileira continuavam a ser lembrados. Neste caso, o uso da ilustração como au-
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xílio ao processo de contextualização histórica se insere na percepção de que “As imagens nos 
permitem imaginar o passado de forma mais vívida”.(BURKE,2004,p.17). 
O calendário de novembro publicado no Almanaque O Tico-Tico de 1926 e a capa da revista de 
10 de outubro de 1928 possuem em comum o fato de trazerem ilustrações de uma mulher co-
mo representação do regime republicano brasileiro. Como demonstram as imagens a seguir: 

20 21 
  
O calendário de novembro de 1926 faz uma homenagem ao Dia da Bandeira comemorado em 
19 de novembro. Como exemplifica o texto: 
 

A FESTA DA BANDEIRA é uma das que mais enthusiasmam e estimu-
lam o culto civico da mocidade. Imagem symbolica da Patria, a ban-
deira auri-verde do Brasil, ordeiro e progressista, deve merecer de 
todos os brasileiros sagrado culto de respeito e acentuado 
amor.Instituiu-se a actual bandeira em 19 de Novembro de 1889. 

 
A capa de O Tico-Tico de 10 de outubro de 1928 faz uma homenagem ao Dia das Crianças e ao 
Dia da América, ambos comemorados em 12 de outubro. Na imagem se encontra a figura de 
uma das caravelas de Cristóvão Colombo, uma árvore com frutos e uma criança que parece 
vestir um uniforme de escola. Junto à ilustração se tem três versos. O primeiro uma celebração 
aos meninos e meninas do Brasil:  

 
Menino! Semente rica! 

Tão pequenina que encerra 
A fortuna abençoada, 
O futuro desta terra 

 
A segunda narrativa poética era sobre o Descobrimento da América: 
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Terra bendita! Colombo! 

Celeiro bom! Mundo Novo! 
Gigante que foi gerado da singeleza de um ovo 

 
Por fim, o poema sobre a árvore também estava vinculada a imagem de uma terra próspera 
que precisava festejar suas conquistas e aqueles que estão se preparando para continuar a tri-
lhar este caminho: 

E tu, ó arvore boa 
Dum caroço germinada! 
A Patria beija contricta 
Tua fructa sazonada. 

 
Nas duas edições, a República é simboliza por mulheres que trajam túnicas brancas e possuem 
um manto com símbolos nacionais. As duas utilizam o manto estrelado composto pelas conste-
lações que podem ser vistas do céu do Brasil. Em razão de homenagear o pavilhão nacional, a 
ilustração de 1926 carrega uma bandeira. Nas duas imagens, as figuras femininas parecem pro-
teger e acompanhar as crianças. Na capa de 1928, ela está ao lado de várias crianças que usam 
novamente o uniforme de escoteiro. 
Ao longo das edições dos calendários se percebeu a necessidade da construção de uma memó-
ria afetiva do Brasil junto à criança. Nada mais simples e, ao mesmo tempo, de extrema funcio-
nalidade em inserir ilustrações em que elas se faziam representar.  
Considerações 
Os calendários publicados na revista O Tico-Tico traziam, nos seus textos e imagens, a ncessi-
dade de se consolidar junto as crianças brasileiras uma memória nacional republicana. A ima-
gem da República, protetora como uma mãe, tinha o objetivo de despertar sentimentos de 
identificação. Estabelecendo-se a perspectiva de que a memória coletiva se constitui em um 
elemento de poder. O mesmo acontece com a concepção de tempo, já que alguns dias do ano 
deveriam ser dedicados a celebração de determiandos acontecimentos; que não foram escolhi-
dos de forma imparcial. 
A ênfase na ilustração da criança como parte integrante do projeto de um Brasil civilizado e 
moderno, está inserido no contexto dela ser percebida como um indivíduo que é influenciado, 
mas também influencia o meio social. Ela se constitui na mesageira dos valores cívicos e nacio-
nais. A leitura de O Tico-Tico trazia a possibilidade da circulação das representações positivas 
sobre a nação. Estabeleceu-se uma inversão no processo do conhecimento. Não seriam os pais 
a ensinar as crinças, mas seriam elas a conseguir modificar o comportamento e os hábitos de 
sua família.  
As tentativas republicanas não conseguiram cumprir de forma definitiva cumprir seu objetivo. 
Em 1930 com a revolução liderada por Getúlio Vargas, a identidade e a memória nacional pas-
saram por novas modificações, incluindo-se em relação aos dias cívicos. 
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A presente comunicação tem como tema as festas escolares de fim de ano letivo, na ci-
dade de Santos, no primeiro governo Vargas(1930-1945), a partir do noticiário da imprensa local. 

 
Pretendeu-se conhecer o significado das festas de fim de ano, em especial de formatu-

ras, analisando seus programas, buscando-se observar as permanências e as descontinuidades 
com relação ao período da Primeira República brasileira (1889-1930). Também privilegiaram-se 
as análises dos discursos dos paraninfos, de sua estrutura e de seus conteúdos, tendo presente 
a sua identidade. 
 

1. , 
 em Santos, 14/12/1935 

 
Estudar as festividades de fim de ano letivo, o pensamento dos professores paraninfos 

é fundamental, pois, são outras situações de ensino, fora da sala de aula. Como observa 
Nóvoa, é importante compreender a prática escolar nas suas mais diversas configurações. 

O estudo dessa temática vem sendo perseguido pelos historiadores da educação nestes 
últimos tempos, mas, sobretudo nas festividades da Primeira República e bem pouco nas festas 
de fim de ano. No período getulino, a abordagem é geralmente feita envolvendo as datas e fes-
tas cívicas. 

 
Foram feitos inicialmente levantamentos documentais na imprensa diária da cidade de 

Santos. Os documentos analisados são extensos: os programas das festas de fim de ano letivo, 
de formaturas e - menos frequentes, mas em número significativo - discursos de paraninfos e 
de alguns alunos. 

 Pesquisaram-se, para este estudo, os meses de novembro e dezembro dos anos de 
1930 a 1945 de “A Tribuna”, um dos jornais mais importantes da cidade de Santos, que dá bas-
tante destaque à educação. É nesses meses, principalmente no último, que aparecem as notí-
cias sobre as festividades de fim de ano. Possui uma coluna bem antiga denominada “Pela 
Instrução” onde as escolas mandam seus comunicados. No fim do ano aparecem também mui-
tas informações sobre os exames (datas, composição das banca, relação dos alunos e posteri-
ormente o resultado de cada um com as respectivas médias). Fora dessa coluna, o jornal 
apresenta em destaque algumas solenidades de formatura com maiores informações, inclusive 
com a transcrição de discursos. 

O material iconográfico que acompanha as reportagens é grande, dando condições de 
se analisarem alguns dados, como os trajes de gala, o semblante risonho dos alunos fotografa-
dos, a presença dos paraninfos, a assistência sempre grandiosa de um público, que lotava 
grandes ambientes (salões, auditórios, teatros) que não eram o local da escola. 

CD-ROM DE ATAS  | 3367 |  COLUBHE 2012



 

O material sobre as festividades de fim de ano letivo apresentadas nesse tipo de docu-
mentação mostra os vários tipos de cursos e escolas: grandes colégios particulares de renome 
na cidade, escolas municipais e de sindicatos; de instrução primária ou nível médio, humanida-
des ou ensino profissional. Aparecem também festividades de cursos de Corte e costura e de 
formação musical. 
 

2.  
 

Após o levantamento exaustivo das orações laudatórias e programas das festividades, 
passou-se a classificar os vários discursos seguindo algumas categorias de análise: tipos segun-
do o orador (professor; benfeitor da escola; autoridades políticas, como prefeito, vereador; 
formando, aluno); segundo a temática principal abordada (situação do mundo; acontecimento 
histórico; a importância da instituição etc.); estruturas dos discursos (partes ritualizadas: mo-
déstia na escolha; ligação entre passado escolar e futuro profissional; conselhos etc.); caráter 
político (pátria, civismo), pedagógico e filosófico (normas, orientações, valor da família, da edu-
cação, questões de gênero) etc. Nessa etapa foi importante a comparação analítica dos discur-
sos. 
 

3.  
 

Foram de grande valia, para a análise do tema, alguns estudos: 
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Para a conceituação de festa em geral, aspecto mais teórico, foi utilizado o trabalho de 
Norberto Luiz Guarinello: ”Festa, trabalho e cotidiano” (2001) onde define os significados de 
festa, para a compreensão da vida cotidiana, como algo que quebra o ritmo diário e celebra 
acontecimentos. O estudo de Roberto da Matta, “O que faz o Brasil, Brasil?” (1986) conceitua 
também o termo festa e aponta para um de seus tipos, que nos interessa na análise, “as festas 
da ordem”. 

Para o significado das festas escolares na República Velha, o capítulo 5, “Templos de 
espetáculos e ritos” do livro “Templos de civilização: a implantação da escola primária graduada 
no Estado de São Paulo” (1998) de Rosa Fátima de Souza, onde mostra o sentido das festas 
como meio de dar visibilidade à instituição republicana que está se consolidando, os grupos 
escolares em especial. 

Para a questão dos discursos de formatura, as idéias mais valiosas para o seu entendi-
mento vieram do texto de Maria Helena Aguiar da Silva “Sobre professores: poder, memória e 
tradição (1923-1930)”, que nos orientaram e se tornam mais evidentes nas considerações fi-
nais. 

Selecionamos algumas solenidades que mostram o sentido levado pelas escolas santis-
tas no período getulino. Iniciamos por dois grupos escolares. 

1. As escolas primárias, os grupos escolares faziam também suas festas de encerramento, 
algumas com maior pompa (os três grupos estaduais da cidade), tanto os da rede par-
ticular como os da rede pública. 
As escolas municipais juntavam-se nas comemorações. 
A solenidade de encerramento do ano letivo de escolas municipais, anunciada como 

“Festival de encerramento das aulas” reuniu no dia 3 de dezembro de 1931, na sede da Socie-
dade União Operária, os grupos escolares Olavo Bilac e Auxiliadora da Instrução. Presentes 800 
crianças acompanhadas de suas professoras, o programa desenvolvido foi somente o de entre-
ga de certificado pelo prof. Delphino Stockler de Lima, o Inspetor da Instrução Municipal, sob 
“calorosas salvas de palmas” e os discursos do paraninfo, dr. Ismael de Sousa Inspetor Superin-
tendente da poderosa Cia. Docas de Santos (que o jornal não publica) e duas alunas.  

A aluna Elza Cury homenageia o paraninfo, pronunciando palavras de gratidão, que 
mostram a importância do paraninfo para a instituição seguramente não indicado por elas: “Es-
te momento chegou e junto às nossas alegrias, com elas entrelaçada está a honra de termos 
como paraninfo a vossa pessoa, que além de qualidades intelectuais e morais, sobejamente 
conhecidas, sois ainda um amigo da infância e um dedicado entusiasta das escolas”.  

A seguir a aluna M. Apparecida R. Santos pronuncia um discurso, também publicado na 
integra. Dele destacamos trechos que evidenciam as mestras e mostram a idéia da instrução 
como luz e a concepção corrente de magistério: 

   
   De todos os lances da existência e, por,certo, um dos que mais confrangem a alma e o coração é o instante 

emocional da despedida. É o momento do adeus! É o momento da 
saudade. 
Depois de alguns anos de agradável e de utilíssima convivência entre 
as bondosas coleguinhas e carinhosas mestras, eis-nos chegadas ao 
momento de nos separar para rumos diversos, porém, aclaradas pela 
luz brilhante da instrução que, vós, caríssimas mestras, infundistes 
com desvelo em nosso cérebro [...] soubestes cumprir rigorosamente 
o argumento exarado nas Sagradas Escrituras de que “não só de pão 
vive o homem [...] Esse sagrado alimento [da alma] vós nos ofereces-
tes com toda a liberdade de mestras, de amigas e de sacerdotizas do 
Bem [...] o reconhecimento que de vós levamos pela orientação des-
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velada que sempre imprimistes ao templo de luz e que recordaremos 
sempre bendizendo os nomes de vosso diretor e queridas mestras.  

 
A sessão foi encerrada com o Hino Nacional, executado pela banda dos Bombeiros. (A 

Tribuna, 4/12/1931, p.3)  
2. 
Uma cerimônia digna de ser conhecida é a do Instituto de Ensino Profissional “D. Escholastica 
Rosa”.Essa solenidade feita com pompa realizou-se no salão de festas do Miramar em 
26/11/1937, às 20h30 com a entrega dos certificados de habilitação da 2º turma de diploman-
dos do Instituto Profissional “D. Escolástica Rosa”, fundado em 1908 pela Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Santos e que, em 1934, passou a ser administrado pelo Poder Público 
Estadual. 

 
São 113 diplomados no Ensino Profissionalizante, a maior turma das escolas profissio-

nais do Estado: Desenho, Esteno-Datilografia, Confeccções e Corte e Costura, Roupas brancas, 
Rendas e bordados, Flores, chpéus e artes aplicadas; Mecânica e Artes Gráficas. 
 O ato foi presidido pelo Prof. Stockler de Lima, diretor da Instrução Municipal, represen-
tando o Dr. Antonio Iguatemy Martins Jr., prefeito da cidade. A cerimônia teve início com o Hi-
no Nacional Brasileiro, pelo Orfeão da escola sob regência do professor Paschoal de Muzzio, 
vice diretor. Presentes à mesa, várias autoridades, entre elas: Mons. Luiz Gonzaga Rizzo repre-
sentando D. Paulo de Tarso Campos, 2º bispo diocesano; Prof. Luiz Damasco Penna, Delegado 
Regional do Ensino; Dr. Ismael de Sousa, Inspetor Geral das Docas e que paraninfou a turma. 

Prof. Pedro Crescenti, diretor do Instituto, do magistério público estadual proferiu o se-
guinte discurso: 
 

Orgulhoso por me achar à testa daquele grandioso estabelecimento, 
jóia querida desta cidade e uma das escolas mais importantes do país, 
casa de ensino à qual dedico todo o meu entusiasmo e que faz parte 
integrante de minha vida. [...] 
 
Eu quero dirigir a palavra aos diplomandos de hoje, não para aconse-
lhar nem mimosear com uma peça oratória, mesmo porque outra voz 
se fará ouvir, a de um ilustre paraninfo aclamado, mas a voz amiga 
do diretor que tanto quer aos seus alunos e que muito se honra em 
ser modesto mestre-escola  

 
Faz menção especial ao grupo feminino: 

 
Parte para a vida prática, valorosa falange de jovens que, adestrados 
ao manejo das ferramentas uns, preparadas outras ao cumprimento 
da mais nobre missão destinada à mulher, será por certo valioso con-
tingente a trabalhar para a grandeza da pátria, dentro dos mais no-
bres e alevantados princípios. [...] A turma que hoje se diploma é 
constituída das moças que conquistam os títulos dentro de uma col-
méia de trabalho e onde somente triunfam os verdadeiros capazes. 

 
 
 Ao final, lembra aos formandos que o diploma que recebem 
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representa grande responsabilidade á vossa guarda, porque é a chave 
que vos abre as portas do futuro, essa grande estrada ora semeada 
de flores e quase sempre pontilhada de espinhos. [...] Quando os 
traiçoeiros espinhos vos ensanguentarem os passos, não retrocedais, 
curai as vossas chagas com santa resignação e confiai no vosso esfor-
ço, que os amargos acúleos se transformarão em suave bênção, a vi-
da vos sorrirá e saireis vencedores.  

 
Após a entrega dos diplomas, a fala dos representantes dos alunos Ary Lopes e Zilda 

Silveira, e alguns números musicais pelo Orfeão, segue a oração do paraninfo, Dr. Ismael de 
Souza, Engenhieor Inpetor Superintendente da poderos Docas de Santos.  
 

A Cia. Docas de Santos foi importante na implantação do curso de Mecânica Naval, e a 
parte prática era realizada nas oficinas do porto. O paraninfo Dr. Ismael colaborou não só na 
implantação do curso, mas também na orientação técnica dos alunos. 

No sábado realizou-se o baile no Miramar, centro de grandes festividades da cidade. 
3. 
Em 29 de novembro de 1930, as diplomandas normalistas do Liceu Feminino Santista 

são brindadas por um bem estruturado discurso de paraninfa. A escola tem prestigio na cidade, 
ainda hoje, com mais de cem anos ( fundada em 1902). 

A paraninfa da turma foi Zulmira Campos, professora de Língua Portuguesa de prestígio 
em várias escolas da cidade. 
 Inicia o discurso, agradecendo, como de praxe: 
 

Da vossa grande generosidade, de vosso sentimento afetivo, de uma 
benevolência imerecida procede honradíssimo convite com que me 
distinguistes.[...] Relevai-me,portanto, a linguagem distanciada de 
encantos, descolorida e pobre; excusai-me a deficiência da minha in-
capacidade. 

 
O discurso está sintetizado em ideias básicas: importância da escola, o papel da mulher 

e o patriotismo, centrado na defesa da língua. 
Tarefa da escola que as formou e que elas devem dar continuidade.  

Continuidade, no programa traçado por este instituto, que visa instruir 
e educar e tem como finalidade a difusão da boa semente; esta última 
tarefa vos cabe, prezadas alunas e a encontrareis tão árdua como no 
tempo dos Apóstolos.  
Sois as embaixatrizes deste Instituto, criado pelo carinho, pela cons-
tância e pelo patriotismo da mulher, nesta legendaria cidade. 

 
Quanto a carinho e constância, não vos falo, pois constituem a própria 
essência da mulher; patriotismo, entretanto requer uma menção es-
pecial pois é a base e o esteio da nobre missão que ora nos é confia-
da.  
Ao definir patriotismo, como amor à pátria, Zulmira Campos vai utili-
zar o significado dado por Ruy Barbosa, a que chama de apóstolo. 

 
Pátria não é um sistema, nem uma seita, nem uma forma de governo, 
é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos fi-
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lhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da 
liberdade.  
Defendei, pois, o solo contra a alheação, o povo contra a ignorância. 

 
[...] E por isso, defendei a “língua” e tereis garantido o solo mas sentenças arbitraes; 

defendei a língua e tereis instruído o povo e garantido seu patriotismo; defendei a língua e te-
reis honrado os vossos antepassados.  
 

Citando A. Dougat, diz: 
 

A língua constitui o símbolo mais tangível do caráter, da cultura e da 
civilização de um povo! A língua é o espelho que reflete a intelectuali-
dade de um povo; a mentalidade da raça está estereotipada na sua 
língua como se fôra o cunho de uma medalha.  
Patriotismo é, pois, caras afilhadas, conhecer bem e melhor defender 
a vossa língua, em todo e qualquer terreno. Este é o vosso magno 
dever[...] 

 
Da sentença de Ruy Barbosa, deixei, por último o “ lar” e o “ berço” 
para melhor descrever a extensão de vossa responsabilidade. O lar é 
a ordem e a harmonia presididas pela esposa. [...] 

 
Utilizando figuras de estilo pomposo, conclui: “A escola é o prolongamento do lar. O 

berço é a nascente do rio da vida; é ainda a pátria- a origem e o início [...]”. 
 

Assim é o berço - o início e a origem - a espera de uma força criadora 
que lhe dê a força e caráter, a majestade de modo que, em suas 
águas cristalinas, se reflita, em todo o seu percurso, a imagem daque-
la força sublime que da crisálida inerte fez o ser consciente - Mulher e 
Mãe! A escola é o prolongamento do berço. 
Encetai pois, caras colegas, a vossa missão, escudadas na tradição 
desta casa! Estareis sempre “ presente” na “ausência”, graças magia 
da saudade. ( A Tribuna 03/12/1930 p.7).  

4. 
Outra festividade de fim de ano que teve destaque em “A Tribuna” foi a entrega de di-

plomas aos 15 bacharelandos de 1935 do Gymnasio Luso-Brasileiro, realizada em 12 de dezem-
bro, nos salões da Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio de Santos (A Tribuna 
13/12/1935, p.4).  
 O paraninfo é o professor dr. Álvaro de Carvalho que fala, em seu discurso dos 5 anos de es-
treito convívio na escola “quando pouco aprendemos da vida, mas muito trabalhamos”.  
 Segundo o paraninfo, os diplomandos têm que ter presente, na sociedade em que vão atuar, 
as relações da vida individual com as leis da vida social. Há normas que restringem os nossos 
desejos, as nossas aspirações, o nosso egoísmo que devem ser harmonizadas com os dos nos-
sos semelhantes, gerando as tendências altruísticas da espécie: são esses princípios educacio-
nais.E importante a educação que deve : “fazer-vos homens pela inteligência”, pelo caracter e 
pelo coração: 
  No lar e na escola aprendestes tudo o que vos é necessário a essa jornada: colhestes a provi-

são de amor, de bondade, da solidariedades e da tolerância necessá-
ria à vida entre os homens; aprendentes com vossos pais e são eles 
os vossos melhores mestres, o significado e a extensão da palavra 
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honra, amor à verdade, ao Direito, à justiça. “Com a religião ou sem 
ela”, ensinaram-vos o amor ao próximo, à pátria, à humanidade.  

 Preparados para a chamada luta da vida, esses princípios são a bússola. 
[...] Agora vos falo pela última vez, dizer-vos em surdina de coisas da 
vida, indicando-vos os rumos que deveis levar para que ela não vos 
seja fonte perene de aborrecimentos, de tristezas e mal-estar. 
Amai, pois, o mundo e a vida no que eles tem de grande, de belo, de 
elevado, de superior. Amai a natureza de que sois parte e em cujo 
seio viveis [...]. Amai a humanidade e a sociedade que é o espaço es-
piritual do homem. 
Amai a Pátria e senti-a em sua esplendorosa grandeza. 
Aproveitai o instante em que vivemos, só o presente nos pertence. 
Aproveitá-lo utilmente é o modo mais inteligente de preparar o futuro 
com discernimento a Pátria. 
Estudai-lhe a Pátria, amorosamente, apaixonadamente a história e a 
vida. Conhecei-a para que dela vos orgulheis. Servi-a com dedicação e 
afeto para que nela, nos seus triunfos, vos seja dado rever a energia 
dos vossos Pais, dos vossos antepassados e a concretização das vos-
sas próprias energias. Sede homens.  

 
 
 
Discurso de um aluno: 
 

Agora que acabado o curso ginasial cuidamos de entrar em uma esco-
la superior; é uma hora incerta da nossa juventude. 
Aspiramos ser doutores, porque cremos que o pergaminho há de ser 
condão maravilhoso que há de abrir-nos a porta a todos os excetos. 
[...] Se uma posição relevante pretendermos ocuparmos um dia, e es-
ta deve ser a nossa suprema aspiração deverá ser o fruto de nossos 
esforços e não nos deve ser dada pela posse de um pedaço de papel, 
que nada exprime, se não for merecido. Desejamos ser médicos, en-
genheiros, advogados talvez porque nossos ouvidos se habituaram 
desde a infância á cantilena de que estas são belas profissões. Mas 
qualquer profissão é bela, desde que a desempenhamos com amor. 

 
 A seguir, firma a idéia de vocação, aptidão:  
  Não devemos escolher esta ou aquela profissão, porque são belas, mas, sim, antes porque 

reconhecemos que nossas aptidões a ela se ajustam. Falo-vos assim, 
porque impressionado estou com o número elevado de náufragos das 
carreiras brilhantes e não é do meu querer, por certo, que um de nós 
chegue a fazer parte desse número.  

 “Tudo fazer pela grandeza de nossa pátria” é outra idéia que desenvolve no discurso.  
 Por fim, firma a importância do momento: 

É esta, talvez, a última ocasião em que, todos nós, nos encontremos 
reunidos, como se fosse uma daquelas inúmeras aulas do Ginasio cuja 
recordação se conservará sempre viva, inextinguível, no fundo dos 
nossos corações.  
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 Mais de uma dezena de discursos foram levantados. Nesta comunicação apresentamos 4 que 
são representativos das idéias do período. 
 

 
Algumas conclusões fundamentais 

 
 

1. A festa de formatura é um grande acontecimento na história da Escola e mostra ser o 
marco da passagem do período de uma etapa de formação (curso primário, ensino mé-
dio ou curso profissionalizante) para uma outra que pode ser apenas enfrentamento da 
vida. 

2. São festas da ordem, segundo Da Matta, com ritual a seguir com uma preparação ante-
rior. Percebe-se todo o ritual nas cerimônias estudadas, lembrando entretanto das pon-
derações de Certeau, quando a apropriação pode se dar com certas transgressões, o 
que faz variar aspectos desses eventos. 

3. Os discursos são variados. Uma primeira diversidade está nos seus atores. Há, como 
paraninfos professores, benfeitores de escolas, líderes católicos e das instituições, polí-
ticos, sobretudo, os prefeitos municipais da época, à medida que evolui a década de 
1930. 

4. Na análise de discurso do paraninfo são notadas algumas ideias (cf. Silva, 2003) que se 
repetem, umas sim, outras não: 
a) Os protocolos de agradecimento, com veios de modéstia, como peças de retórica, 

são frequentes. 
b) A referência àquele tempo escolar que finda; ligação entre passado escolar e futuro 

profissional, de incertezas.  
c) As últimas lições, sintetizadas em conselhos, tipos de comportamento e apelos à 

responsabilidade social onde são valorizadas família, pátria, religião, vida, natureza, 
trabalho.A festividade, ainda como na Primeira República, é sinal de visibilidade e 
prestígio da escola. A valorização da mulher, ainda dentro do contexto da época, 
como esposa e mãe e das atividades continuadoras das tarefas do lar. Em formatu-
ras, “resgata-se sempre algum tipo de exemplo, alguma forma de modelo [...], pa-
ra o formando seguir” [...] “São situações privilegiadas em que os grupos se 
comprazem na busca de um sentido profundo para suas vidas. Sentido que assegu-
ra a continuidade da vida coletiva [...]”. (Da Matta, 1999, p.89). 

d) Nos discursos, marcados pela emoção de partida, pela lembrança da vivência de 
tantos anos juntos, são lembrados os aspectos bons e esquecidos os problemas 
como se tudo tivesse sido um mar de rosas perfumadas: só professores dedicados, 
compreensivos; momentos felizes de amizades entre os colegas. Houve dificuldades 
mas o cotidiano é abafado. 
 Contudo, este clima de festa, de suspensão do cotidiano (cf. Guarinello, 2001, 
p.969-975), de exemplos positivos marcam a intenção dessas cerimônias, de se sin-
tetizar a filosofia da Educação que se procurou desenvolver numa última lição. 

5. Como parte do período abrangido por este estudo está marcado pela II Grande Guerra, 
as cerimônias de encerramento de fim de ano parecem que se tornam mais simples, 
ou, pelo menos, não têm visibilidade nos jornais, onde as notícias do conflito mundial 
aparecem em primeiro plano, em manchete e em quantidade. 
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1.  
 

6. Constante é a colocação da juventude como esperança da Pátria, num momento difícil 
pelo que o mundo passa (o conflito da II Guerra). Para exemplificar, elejo trechos do 
discurso do paraninfo Dr. Gervásio Bonavides na formatura dos bacharelandos de ins-
trução secundária do Ginásio Luso-Brasileiro, em 18 de dezembro de 1937 (A Tribuna, 
Santos, 22/12/1937, p.6):  

 
Abre-se doravante a segunda ciclo de vossa atividade a um tempo 
mais largo e de responsabilidades maiores a exigir o concurso de vós 
outros pela disciplina da inteligência, interessando-vos pelos graves 
problemas da vida moral, intelectual e política para que o homem do 
Brasil viva a realidade do momento.  
Faz-se mister mobilizar, como fator precípuo da civilização contempo-
rânea, as valiosas aquisições da experiência humana, a fim de que se 
elabore, sem as teimosas turgivergências da vida, o plano definitivo 
onde há de surgir o engrandecimento da nacionalidade e a felicidade 
coletiva.  
Precisamos para isso que a mocidade brasileira se capacite do rele-
vante que lhe está destinado na obra de construção modelar da Pá-
tria, vigilante na sua soberania política, no sentido de manter integral 
a sua independência, laureando-a de brilhantes posições, no conceito 
dos outros povos, e entregando-a, engrandecido e cheia de gloria às 
gerações futuras, futuro que deve ser integrado com aquilo que já re-
aliza. [...] 

 
O paraninfo continua a incitar a juventude no desenvolvimento de suas virtudes, base-

adas no amor ao homem e à vida. Nesse trecho final usa de figuras de retórica, próprias para a 
ocasião, entendida por eles, tão solene. 

 
O Brasil nesta hora inquieta em que vivemos há de realizar os gran-
des-destinos com a ajuda energia e a inteligência dos seus filhos, pre-
servando os órgãos vitais de sua nacionalidade por meio de um 
trabalho seletivo de suas fontes principais de riqueza de suas necessi-
dades imediatas, de seus instrumentos de vitalidade e de sua circula-
ção econômica.  
 
Na aprimoração de vossas virtudes e nas resistências de vossos cará-
teres conquistareis os louros dos que são capazes de se realizarem a 
si mesmo na simplicidade da Beleza, do Patriotismo e de Glória. 
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A mocidade é a árvore de onde frutificou as quimeras, em dourados 
nomes de Fé, realizando o seu próprio valor, na perpetuidade ilumi-
nada dos séculos. Tendes de cumprir os vossos desígnios, empreen-
dendo pela mão abençoada de Deus, o milagre da ressurreição da 
Pátria para que nos aclare sempre em liberdade o formoso Cruzeiro 
do Sul e nos envaideça de perene cintilações a Terra fecunda de San-
ta Cruz.  
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Esta pesquisa situa-se no contexto das escolas étnicas, de imigração europeia que exis-
tiram no Paraná, desde o século XIX, até 1938, quando houve a nacionalização compulsória. 
Aqui serão abordadas as escolas étnicas polonesas, ucranianas e alemãs. Estas escolas foram 
fundadas por iniciativa das comunidades étnicas, atendia as demandas específicas destes gru-
pos étnicos como o ensino da língua e cultura de origem do grupo e foram fechadas compulso-
riamente pelo Estado em 1938, pela política de nacionalização. 

 O objetivo principal deste trabalho é de analisar as festas cívicas e religiosas como 
elementos de formação de uma memória coletiva; compreender a celebração das datas cívicas 
do país de origem, como a manutenção da identidade étnica e resistência cultural; compreen-
der a imposição da legislação como elemento de coação na formação do cidadão brasileiro; en-
tender a importância dos símbolos pátrios para a construção da identidade nacional; entender 
os ritos cívicos e religiosos como forma de disciplina escolar. 

As questões de pesquisa são: como as festas e ritos cívicos, foram usados pelo Estado 
e pelas instituições escolares para disciplinar, normatizar e ordenar os comportamentos dos 
alunos? Como as escolas étnicas fizeram uso dos ritos religiosos em sala de aula para disciplinar 
os alunos e manter a identidade étnica?  

Para responder a estas questões de PESQUISA recorremos a inúmeras fontes de pes-
quisa que representam os sujeitos desta pesquisa, a saber, o Estado, as escolas, as instituições 
e os alunos. As fontes de pesquisa são as falas do Estado através dos documentos oficiais, co-
mo os Relatórios de Governo; as correspondências de Governo; a legislação educacional desde 
1900 até 1938; as falas das instituições através dos documentos guardados nos arquivos esco-
lares, tais como, os cadernos, os livros e as fotografias; as falas da imprensa registrada nos 
jornais de circulação local e regional e as falas dos ex-alunos que através da história oral permi-
tem que se revele a importância das festas e rituais no espaço escolar. (Os ex-alunos serão 
identificados apenas pela inicial do seu nome e sobrenome). Os documentos são encontrados 
nos Arquivos Públicos, arquivos institucionais e particulares e também as entrevistas e depoi-
mentos, que serão analisados sob a perspectiva da análise histórica. As fontes documentais e 
os depoimentos possibilitarão que se analise o processo de realização das festas escolares, sob 
a perspectiva do Estado, das instituições escolares e dos alunos. Estes diferentes olhares permi-
tem que se contextualize e se analise o objeto de pesquisa. Através da história oral será possí-
vel dar voz aos sujeitos que vivenciaram o processo e cujas falas e percepções não estão 
registradas em documentos. Estes sujeitos hoje têm aproximadamente 80 anos de idade e rela-
tam a experiência única na história da educação brasileira, que foi a nacionalização compulsória 
do ensino.  

As memórias expressas nos depoimentos traduzem o relato da experiência, dão voz aos 
sujeitos que vivenciaram o processo de nacionalização, que é o caso dos ex-alunos das escolas 
étnicas. Estas memórias agora são transformadas em fonte de pesquisa histórica. A memória é 
uma operação afetiva, que se nutre de lembranças particulares e simbólicas e é uma fonte de 
pesquisa histórica. As diferentes falas serão analisadas e cotejadas para a construção do objeto 
da pesquisa. O cotejo das fontes possibilita fazer inferências à trama que envolveu os sujeitos 
desse processo, suas estratégias para manter a identidade étnica. Permite ainda apreender as 
tensões geradas entre o Estado e as escolas étnicas e dos impactos da legislação escolar na 
organização escolar durante o processo de nacionalização.  
 
A escola e a formação da identidade nacional 

Nas primeiras décadas do século XX, a discussão sobre o processo de formação da na-
cionalidade brasileira, esteve em pauta na imprensa, nas tribunas e nos escritos dos intelectu-
ais. Um marco importante foi o Centenário da Independência do Brasil, em 1922, comemorado 
com várias festividades cívicas e patrióticas. As comemorações tomaram conta das principais 
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ruas e praças. Bandas de música, mais de cinco mil estudantes acompanhados de seus profes-
sores e o Exército levaram bandeiras do Brasil, entoando o Hino Nacional e desfilando pelas 
ruas centrais de Curitiba até o palácio do governo.  

As festas patrocinadas pelo Estado, como as comemorações da Inde-
pendência, também celebram uma ocorrência real, o nascimento de 
uma nação, e por isso são eventos paradigmáticos que justificam a 
importância da data. Aqui estamos diante de um rito de calendário co-
letivo, um aniversário nacional. Evento que congrega simultaneamen-
te, numa espécie de síntese, uma série de ritos de passagem. 
(MATTA, 1981, p. 89)  

 
A identidade nacional brasileira, ainda precisava ser formada com elementos comuns 

que fossem comuns a todos, como a língua, a cultura e o sentimento de pertencimento (AN-
DERSON, 1989). Os primeiros anos da República precisavam criar e consolidar o sentimento 
nacional, através “da construção de uma nova sociedade organizada politicamente pelos nacio-
nais [...] inventar a autenticidade - buscar as raízes nacionais de autenticidade” (OLIVEIRA, 
1997, p. 187). Nas primeiras décadas do século XX, os intelectuais tiveram um papel muito im-
portante na divulgação de uma literatura e uma imagem do homem nacional. Monteiro Lobato, 
Afrânio Peixoto, Belisário Penna e Olavo Bilac propunham ações para a superação desse atraso, 
como o serviço militar obrigatório, campanhas pró educação e contra o analfabetismo, campa-
nhas pró saneamento, para eliminar as doenças crônicas que afetavam a população. 

Ainda nas primeiras décadas do século XX, a escola era vista como centro irradiador 
das práticas higiênicas moralizadoras, disciplinares e nacionalistas. (MARQUES, 1994). Daí a 
importância dada à escola como lugar de homogeneização da população, através da organiza-
ção curricular com um programa oficial de ensino, adoção de livros didáticos únicos, estímulo às 
atividades cívico-patrióticas. Verbas públicas foram destinadas à compra de mobiliário escolar e 
à arquitetura dos grupos escolares que precisavam atender aos modernos preceitos de higiene 
e salubridade. (MENSAGENS DE GOVERNO, 1918, 1919 e 1921). 

Para formação do caráter dos alunos, nos anos de 1920 foram introduzidas aulas de 
canto orfeônico nas escolas do Paraná. Essas aulas teriam o caráter pedagógico de contribuição 
na formação do sentimento de pertencimento nacional. (LEMOS JÚNIOR, 2005). Nos anos de 
1920, o Inspetor Geral de Ensino do Paraná avaliava que a música era um instrumento de di-
vulgação das canções patrióticas, com grandes contribuições na formação cívica dos alunos, 
aperfeiçoamento moral, intelectual e físico. Para isso, o inspetor relatava a contratação de um 
professor de música para os grupos escolares da capital, o qual que deveria criar um orfeão, 
uma “instituição grandiosa para o aperfeiçoamento da instrução infantil” (RELATÓRIO DE GO-
VERNO, 1921).  

Os benefícios das aulas de canto, no entendimento do Inspetor de Ensino, Prieto Marti-
nez, podem ser conhecidos:  

1.º Da influência sobre o desenvolvimento do aparelho respiratório e aperfeiçoamento 
do aparelho auditivo. 
2.º Da influência pedagógica, facilitando a disciplina e inspirando amor pela causa da 
instrução. 
3.º Da influência sobre o intelecto pela aprendizagem da leitura musical. 
4.º Da influência na formação do civismo pelo entusiasmo que despertam as canções 
patrióticas; 
5.º Da influência sobre o moral, provando o aparecimento e reforço das boas inclina-
ções, dulcificando o caráter, predispondo o afeto, atenuando os maus instintos, sobre 
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tantas e tão consideráveis vantagens atua de maneira preponderantemente na forma-
ção de sentimentos estéticos. (RELATÓRIO DE GOVERNO, 1920) 
Nas escolas da época, o ato de cantar os hinos patrióticos, configurou-se como um ver-

dadeiro ritual. As memórias de A.K, (que no período abordado por esta pesquisa era o aluno de 
uma escola étnica), não se esqueceram do ritual de cantar os hinos: “O hino a gente cantava 
todos os dias, se não me engano tinha um dia no mês ou na semana que a gente cantava tam-
bém na saída.” A intenção da repetição rotineira dos hinos (Nacional e da Bandeira) era a de 
formação de uma identidade nacional. O processo de construção da identidade ocorre em um 
contexto de relações de poder introduzidas pelas instituições dominantes para expandir e racio-
nalizar sua dominação (CASTELLS, 2000). 

O Código de Ensino de 19171 (artigo 4º.) determinava que era obrigação do poder pú-
blico inspecionar os estabelecimentos de ensino, particulares e públicos, iniciando assim o Ser-
viço de Inspeção Escolar. E mais: era competência do poder público difundir e despertar no 
povo o interesse pela educação das crianças por meio de conferências e festas educativas.  
 
 
Festas cívicas no espaço escolar 

 
As festas escolares são representações de momentos cívicos importantes para a nação 

e até os anos de 1940 envolviam os alunos e os professores. “Todas as festas – ou ocasiões 
extraordinárias – recriam e resgatam o tempo, o espaço e as relações sociais” (MATTA, 1981, 
p. 81). O autor classifica as festas em aquelas que marcam o espaço pelas hierarquias e a or-
dem social, entendidas como as festas da ordem, e as festas da desordem, que permitem a 
inversão dos papéis sociais. As festas da ordem são entendidas como as festas cívicas, e as fes-
tas religiosas, que têm uma parte sacra (no interior dos templos) e outra profana (fora dos 
templos). A festa da desordem é o carnaval, entendido como a festa da inversão da ordem e da 
hierarquia social.  

Algumas festas no espaço escolar constituem representação de datas cívicas e patrióti-
cas nacionais. São momentos solenes carregados de caráter simbólico e representação de me-
mórias sociais que não podem ser esquecidas. As datas cívicas inseridas no calendário escolar, 
representando eventos e autores da história oficial, tendo sido criadas para serem festejadas e 
fixadas na memória coletiva: 

 
Ao tornar as datas cívicas uma atividade escolar, o Estado fez da es-
cola primária um instrumento de perpetuação da memória nacional. 
As festas escolares, diferentemente das festas do calendário social, 
não contrapõem o tempo livre ao tempo do trabalho, pois elas consti-
tuem tempo de atividade educativa, um tempo a aprender. (SOUZA, 
1999, p. 134)  

 
Segundo Antonio Vinão Frago (1998), o tempo escolar é um tempo institucional e cultu-

ral. É um tempo cultural, uma construção social, implicando determinada vivência ou experiên-
cia temporal. No calendário escolar, o tempo de início e de termino das atividades letivas, 
ocasiões a serem celebradas.  

Enquanto um espaço sociocultural, a escola incorpora certas práticas sociais, como as 
festas, os desfiles cívicos ou o ensinamento dos hinos, produzindo na vida dos alunos sensa-
ções e emoções que permanecerão pela sua vida. Assim, as práticas específicas possuem signi-
ficados diferenciados para os diferentes atores sociais e Marcel Mauss nos indica que é preciso 
considerar as representações coletivas como as matrizes de práticas construtoras do próprio 
mundo social (CHARTIER, 1990). 
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A partir de 1917, as autoridades estimularam as atividades de civismo e patriotismo, in-
corporando no calendário escolar as comemorações de datas cívicas e patrióticas. Além disso, 
em 1923 foi oficializado o escotismo na instrução pública (Lei 2.196, 24 mar. 1923). A partir 
dessa data, nos grupos escolares as aulas de educação moral e cívica foram substituídas por 
aulas de escotismo. (RELATÓRIO DE GOVERNO, 1922). 

Nas escolas étnicas, antes de 1920 se celebravam as datas comemorativas e o calendá-
rio cívico da pátria de origem e muito pouco as celebrações nacionais, com exceção para o dia 
Sete de Setembro. Nas colônias de imigração polonesa do interior do Paraná, o dia 3 de Maio 
(data importante nas comemorações do calendário cívico da Polônia) era uma data muito co-
memorada nos clubes, nas escolas, e em especial pelos jovens.  

Quando era dia 3 de maio, uma data muito importante na Polônia, en-
tão vinha gente lá de Rio Azul, de Rebouças, do interior, então vi-
nham comemorar em Irati. Tinha banda. Primeiro era missa, depois 
tinha almoço na sociedade e de tarde tinha as festividades, os jogos. 
Às vezes era assim, sábado e domingo. Sábado, às vezes tinha baile. 
Tinha muita gente, vinha gente até de Curitiba. (H.W. ex- aluno de 
escola étnica polonesa) 

Depois de 1920, por força da legislação, as escolas étnicas foram obrigadas a respeitar 
os feriados nacionais e isso mudou o perfil das comemorações. Passaram a ser celebradas da-
tas do calendário cívico brasileiro como 1.º de Maio, 7 de Setembro, 15 de Novembro, impor-
tantes no calendário cívico nacional. As culturas são práticas de uma história das 
representações “inscritas nos textos ou produzidas pelos indivíduos” (CHARTIER, 1991, p. 179). 

À medida que a legislação escolar obrigava a comemoração das datas cívicas brasilei-
ras, elas ganhavam visibilidade nas ruas. O Decreto 19.488 (15 dez. 1930) estabelecia que to-
dos os estabelecimentos escolares deveriam obrigatoriamente cantar o Hino Nacional e celebrar 
as data cívicas nacionais. Para a então aluna, as lembranças da infância numa escola étnica, 
demonstram os esforços estatais em estimular a formação nacional e ao mesmo tempo os ritu-
ais religiosos na língua de origem do grupo.  

 
Na época tinha que cantar o Hino Nacional todos os dias, sem cantar 
o Hino, a aula não começava. Quando entrávamos em sala a primeira 
coisa era rezar, quando podia rezava em ucraíno e depois em portu-
guês e cantávamos o Hino. (A.N.) 

 
Nas áreas de imigração, onde a língua portuguesa era pouco ou nada ensinada nas es-

colas, a entoação dos hinos, diariamente, no espaço escolar, até serem internalizados, objetiva-
va o esquecimento da cultura de origem do grupo e a formação do sentimento de 
pertencimento à nação brasileira. Nesse sentido, 

as atividades organizadas, enquadradas por especialistas, regulam e 
estruturam o tempo das crianças [...]. Uma parcela dessas atividades 
depende de aprendizagens no decorrer das quais a repetição, o res-
peito pelas regras [...] são essenciais (VINCENT et al., 2001, p. 39-
40). 

 
Os desfiles cívicos: a ritualização das datas cívicas 

A imprensa regional divulgava os eventos comemorativos das atividades cívico-
patrióticas, ressaltando a participação dos estudantes. As datas cívicas eram intensamente co-
memoradas: 
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A parte que mais curiosidade despertou ao espírito da nossa popula-
ção, pela sua originalidade, foi a passeata no mundo infantil das esco-
las da capital. Desde as 16 horas turmas e turmas de crianças, todas 
vestidas de branco e uniformizadas, iam chegando à avenida Luiz Xa-
vier, que era o ponto de conjunção. [...] rumando, então o préstito à 
Praça Municipal. Cerca de três mil crianças reuniram-se no espaçoso 
largo, da seguinte forma: postadas defronte ao Paço Municipal, dividi-
ram-se em dois grupos, os meninos do lado direito e as meninas do 
lado esquerdo, separados todos da multidão por um cordão de isola-
mento. As 17h30 foi entoado de uma maneira estupenda, o Hino da 
Independência, pelas três mil vozes juvenis. Era um espetáculo inédi-
to assistir-se aquela multidão infantil cantar o Hino da Independência, 
em conjunto [...]. Ao préstito incorporaram-se além das crianças das 
escolas os alunos da Escola Normal e Ginásio. (GAZETA DO POVO, 8 
set.1920) 

 
As ruas centrais da cidade tornaram-se a passarela do desfile da ordem, representando 

a manutenção da hierarquia social. “Disciplina, ordem e hierarquia são recursos do discurso 
educativo que possibilitam a ênfase na preparação do patriota, no planejamento escolar.” 
(TRINDADE, 1996, p. 92) Mas, não se pode esquecer que esse espetáculo público não era uma 
manifestação espontânea e sim a imposição da legislação escolar.  

Nas lembranças de alunos que estudaram em escolas étnicas, os desfiles em datas cívi-
cas caracterizavam-se como momentos diferenciados da rotina escolar. “O uniforme de todo dia 
era o guarda-pó. E pra 7 de Setembro tinha lá no Ivaí, tinha a saia azul e blusa branca e sapato 
e meia.” (I.K.). O uniforme é o símbolo da homogeneização, da ordem e da disciplina, repre-
sentando a igualdade, eliminando-se as diferenças individuais que as roupas apresentam.  

As Bandeiras e os estandartes são símbolos da pátria. Nas comemorações cívicas, eram 
carregados pelos alunos nas ruas centrais das cidades. O símbolo pode ser entendido como um 
instrumento político de imposição e legitimação da dominação. O Estado tem o monopólio da 
violência simbólica, por meio da coação e da legislação tem o poder de impor um conjunto de 
práticas para a formação da memória coletiva nacional (BOURDIEU, 2007). 

As escolas constituíam espaço de formação do civismo e demonstração de amor à pá-
tria. O pátio escolar também adquiria a função de uso como expressão de demonstração de 
patriotismo: 

 
Às 11h os alunos formados entoaram em frente ao grupo o Hino à 
Bandeira, sendo esta levantada simultaneamente. Ao terminar o Hino, 
foi a bandeira saudada por diversos alunos, conforme a ordem do 
programa já publicado [...]. Os recitativos foram feitos duma maneira 
admirável: com entusiasmo e sem atrapalho algum. (GAZETA DO PO-
VO, 9 set. 1920) 

 
As festas da ordem são marcadas pela disciplina, considerada fundamental na formação 

de bons cidadãos. “A disciplina do corpo induz à do intelecto [...]. Estreitamente ligada à disci-
plina, a ordem é a segunda estratégia utilizada na configuração escolar, sob a forma lei, regu-
lamento ou programa.” (TRINDADE, 1996, p. 90-91).  

As festas cívicas e patrióticas eram comemoradas com o hasteamento da bandeira, as 
declamações e os cantos patrióticos, conforme consta no Relatório do Inspetor de Ensino de 
1917.  
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Por iniciativa de V.Exa. foi a 19 de novembro próximo passado, reali-
zado nessa Capital, imponente festividade, com o concurso de todas 
as escolas simples e grupos e alguns Colégios, em homenagem à da-
ta, sendo em todos os edifícios escolares hasteado o Pavilhão Nacio-
nal, ao som do hino da Bandeira, cantado pelos alunos em forma à 
frente do Grupo, seguindo-se conferência alusiva à data. A Bandeira 
Nacional é conservada em sala de aula, nos grupos, à vista dos alu-
nos, ficando assim, numa belíssima e solene lição de civismo nas es-
colas, o culto à Bandeira.  

 
No processo de construção da nacionalidade os símbolos representativos da nação de-

vem ter destaque, vistos e respeitados por todos. A avenida onde os alunos desfilarão é o cen-
tro das atenções da população. É um momento muito solene que requer dos pequenos alunos 
muita disciplina e até preparo físico para enfrentar as horas de duração. O dia de Sete de Se-
tembro foi assim descrito pelo jornal Gazeta do Povo, de 1920. 

A parte que mais curiosidade despertou ao espírito da nossa popula-
ção, pela sua originalidade, foi a passeata no mundo infantil das esco-
las da capital. Desde as 16 horas turmas e turmas de crianças, todas 
vestidas de branco e uniformizadas, iam chegando à Avenida Luiz Xa-
vier, que era o ponto de conjunção. (...) rumando então até à Praça 
Municipal. Cerca de 3.000 crianças reuniram-se no espaçoso largo, da 
seguinte forma: postadas defronte ao paço Municipal, dividiram-se em 
dois grupos, os meninos do lado direito e as meninas do lado esquer-
do separados todos da multidão por um cordão de isolamento. Ás 
17,30, foi entoado de uma maneira estupenda, o Hino da Indepen-
dência, pelas 3 mil vozes juvenis.Era um espetáculo inédito assistir-se 
aquela multidão infantil cantar o Hino da Independência, em conjun-
to(...)  

 
As escolas se constituíam em espaço e tempo de formação do civismo e demonstração 

de amor à Pátria. Portanto os rituais eram solenes e os hinos eram cantados e a Bandeira re-
presentava a presença simbólica da Pátria.  

As festas da ordem são marcadas pela disciplina, considerada fundamental na formação 
de bons cidadãos. “A disciplina do corpo induz à do intelecto (...) Estreitamente ligada à disci-
plina, a ordem é a segunda estratégia utilizada na configuração escolar, sob a forma lei, regu-
lamento ou programa.” (TRINDADE, 1996, p. 90-91). Michel de Certeau (1994) afirma que as 
“maneiras de fazer” constituem “as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço 
organizado pelas técnicas de produção sócio-cultural” ( p.41).  

 
A ação do Estado na criação da Juventude Brasileira e da Liga de Defesa Nacional 

 
Prosseguindo nas medidas de formação do sentimento de pertencimento à nação, em 

1940, foi criada a Juventude Brasileira, através do Decreto 2.072/1940 (8 mar. 1940) foi criada 
a Juventude Brasileira, em especial para jovens de 11 a 18 anos. Entre as suas atribuições 
estava a formação de centros cívicos nas escolas e também a obrigatoriedade da formatura 
geral, principalmente no Sete de Setembro. O Estado, desde a década de 1930 já havia 
produzido uma legislação que tornava obrigatória a participação dos estudantes nas 
comemorações cívico-patrióticas (Decreto 19.488/1930 (15 dez. 1930), a Lei 259/1936 (1.º out. 
1936) – e também nos anos 1940 – Decretos-lei 7.807/1941 e 3.546/1941). Por meio dessa 
legislação, o Hino Nacional deveria ser ensinado e cantado diariamente em todas as escolas. As 
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escolas por sua vez, incorporavam a legislação, ritualizando estes momentos, como lembra uma 
ex-aluna: “Tinha que aprender o Hino da Bandeira e o Hino Nacional. Todo dia tinha que 
cantar. Cantava o hino na sala.” (P.L.).  

Além dos Hinos, as comemorações cívicas (paradas, desfiles ou formaturas) passaram a 
ser atividades obrigatórias nas escolas, nas datas como o Sete de Setembro, a Semana de 
Caxias, a Semana da Pátria e também o aniversário do Presidente da República (Getúlio 
Vargas), após 1942. Esses eventos objetivavam a formação de uma memória social nacional, 
considerando os mitos nacionais e a exaltação dos “grandes homens”. A imprensa registrava os 
eventos: 

 
Desde as primeiras horas do dia de ontem as ruas da cidade se 
encheram de agitação invulgar. E a própria natureza, através de um 
dia da Semana da Pátria, o mais imponente e significativo de todos 
eles. Crianças aos magotes de todos os cantos, e dirigiam-se para o 
local da concentração e os pais, que eram a cidade toda (sic), 
pressurosos de tomar posição para a satisfação fugaz de assistir à 
passagem do filho, iam enchendo literalmente as ruas da nossa 
capital. E realmente às nove horas da manhã, hora em que teve início 
a parada escolar, a cidade era um formigueiro humano. Por certo, 
culminaram neste dia causador de impressão inapagável as 
solenidades da Semana de Caxias. Foi a mais empolgante expressão 
de civismo, a mais tocante demonstração de brasilidade. (GAZETA DO 
POVO, 28 ago. 1941) 

 
As lições de civismo e as demonstrações públicas de patriotismo marcaram a juventude 

daquela época, principalmente os descendentes de estrangeiros: “A gente tinha aula de música 
e a gente cantava o hino na aula toda semana. Aprendia os hinos para essas ocasiões. A gente 
desfilava com bandeira e tudo na Rua XV, cantando o hino.” (P.S.) Mas, enquanto a escola se 
esforçava para cultuar o sentimento de nacionalidade brasileira, em casa a família fazia a 
resistência: “No meu tempo a gente aprendia o hino da Polônia em casa, na escola não podia 
cantar não.” (P.L.) (Estes são relatos de ex-alunos de escolas étnicas do Paraná) 

O civismo, por meio das comemorações, foi importante no processo de construção da 
nacionalidade brasileira. Sob a forma de apelo, os alunos e professores participavam das 
celebrações cívicas. “No dia 5 de setembro último, atendendo ao apelo do senhor ministro da 
Educação, houve a Parada da Juventude, tendo desfilado em todo o estado, 50.771 escolares, 
sendo do sexo feminino 23.706 e do masculino 27.165.” (RELATÓRIO DE GOVERNO, 1941, p. 
38. A imposição oficial das celebrações cívicas passou a fazer parte do calendário escolar e a 
escola era um espaço de formação do sentimento de pertencimento à nação. O desfile era uma 
das estratégias de “instrução cívica” que os alunos recebiam nos ensinamentos escolares e 
também se cultuava a imagem de Vargas como o grande benfeitor da nação. 

  
Em 1915 foi criada a Liga de Defesa Nacional (LDN) cujo objetivos eram lutar pela 

ordem, o patriotismo, a instrução e a higiene, por meio de atividades e festividades cívicas de 
modo a revigorar o sentimento cívico nacional (FAVERI, 2004). Posteriormente, em 26 de 
março de 1942, foi ‘recriado’ o diretório da LDN no Paraná. O revigoramento cívico-patriótico 
deveria atingir toda a juventude brasileira, em especial os jovens descendentes dos imigrantes. 
A LDN promovia debates de caráter nacionalista e comemorações cívicas. “Todo brasileiro 
consciente deve inscrever-se na LDN” era a manchete de um jornal de 17 de abril de 1942. Nos 
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desfiles e comemorações cívicas, as bandeiras estavam presentes, assim como eram cantados 
os hinos pátrios: 

  
O uso dos signos nesses regimes produziu um imaginário político em 
que se define, com igual força, os aliados e inimigos. A chama de 
consciência e as veleidades de resistência se enfraquecem nesse 
universo onde todos os sentidos são agredidos permanentemente. O 
signo fascina os olhares, mobiliza as energias, compensa as 
frustrações e infla as vaidades. Por um jogo de identificações, ele 
encadeia a sorte dos amigos do líder e, ao mesmo tempo, catalisa a 
violência, permitindo descarregá-la sobre os inimigos, “bodes 
expiatórios” do momento. (CAPELATO,1998, p. 52)  

  
A LDN manifestava publicamente os apoios recebidos de diversas entidades como ex-

sociedades étnicas e o Estado. O apoio da Diretoria Geral da Educação foi protocolado sob a 
forma da Portaria 72, que determinava que professores e alunos das escolas públicas e 
particulares participassem dos eventos promovidos pela LDN. Apesar de aparentemente apoiar 
de maneira espontânea, por certo as escolas se sentiam coagidas a participar. Assim, nas 
palavras do presidente Vargas, “o Brasil espera da juventude enquadrada perfeitamente nas 
aspirações do Estado Novo”.  

 
 
Os rituais religiosos nas escolas 

As celebrações religiosas eram parte da rotina em muitas escolas particulares. Nas es-
colas religiosas os alunos eram iniciados nos ensinamentos sagrados ao mesmo tempo em que 
eram alfabetizados e aprendiam as lições. Nas escolas religiosas étnicas, as orações na língua 
de origem do grupo étnico eram rezadas diariamente. Representavam uma maneira de manter 
viva a língua e a cultura de origem, apesar de todas as medidas de nacionalização da infância. 

 
Os rituais partem das igrejas e locais sagrados, pretendendo ordenar 
o mundo de acordo com os valores que são articulados como os mais 
básicos. O mundo de Deus – representado pela Igreja Católica e pelas 
formas de religiosidade que a ela se referem – é um universo onde as 
coisas se ordenam de modo plenamente vertical.(...) O corpo, então, 
entra na Igreja e nas solenidades da ordem é marcado pela rigidez 
dos gestos e por formas obrigatórias de gesticulação.(DAMATTA, 
1981, p. 83, 84). 

 
Iniciar a aula com uma oração tornara-se parte da rotina escolar. Não se podem des-

considerar os ensinamentos e rituais religiosos nas escolas étnicas religiosas, objetivando a 
formação cristã e moral dos alunos. A devoção á Deus ficava evidenciada nos momentos de 
espiritualidade no início das aulas, ritualizados e na preparação para a catequese. Inúmeros ex-
alunos lembram que a aula só começava após o momento religioso. Era um momento educati-
vo, pois os alunos permaneciam em pé, em silêncio, repetindo as orações. Como os professores 
e professoras eram os religiosos, a religião e o ensino eram muito próximos. A aula só começa-
va após a oração, que em muitas escolas não era proferida em língua portuguesa. Estas medi-
das obrigatoriamente imprimiram suas marcas nos corpos e nas almas dos alunos 

As relações entre as escolas particulares (em especial as escolas religiosas) e a Igreja 
Católica ficavam mais visíveis quando as crianças aprendiam a catequese e recebiam a Primeira 
Comunhão. Era um momento solene e esperado pelas famílias e pela Igreja, ritualizado, mar-

CD-ROM DE ATAS  | 3386 |  COLUBHE 2012



cando a primeira eucaristia que as crianças receberiam.  
(...) às 8 horas da manhã as crianças foram conduzidas em procissão 
das respectivas escolas a Igreja alemã festivamente ornada. (...) O 
ponto culminante da festa foi naturalmente o momento em que os 
neocomungantes receberam a Santa Eucaristia. (...) Terminada a 
ação de graças as crianças foram acompanhadas às suas escolas onde 
lhes foi servido café e bolo. Ás 2 da tarde reuniram-se novamente pa-
ra serem recebidas na Irmandade do escapulário (...). (DER KOM-
PASS, 10 de abril de 1907). 

O evento acima descrito foi devidamente organizado pela escola que acompanhava as 
crianças até a Igreja contando sempre com a presença dos pais. Assim, a escola, a família e a 
igreja apoiam e celebravam esta iniciação.  

Damatta (2001) analisa as festas religiosas e cívicas no Brasil e entende que são consi-
deradas como ‘festas da ordem’, pois reafirma a forma de organização social como a disciplina 
e a hierarquia. Quando realizadas pela escola, este sentido permanece como elemento educati-
vo, formador e disciplinar.  
 
Para concluir  
 

O espaço escolar pela sua abrangência foi escolhido como o espaço para a formação 
moral e cívica e patriótica do cidadão. As festas patrióticas e cívicas são a culminância de um 
longo período de aprendizagem, de ensaio e preparação, para comemoração pública dos even-
tos ou feitos que devem ser lembrados, em forma de espetáculo. A ritualização implica no acio-
namento de vários elementos simbólicos, como os cânticos, as bandeiras, os discursos, os 
uniformes, a parada e o desfile, que fazem parte do processo de formação da cidadania. O le-
ma Ordem e Progresso assume a forma de edificação moral e do progresso. Portanto o proces-
so educação escolar é também uma forma de educação moral dos educandos. Guy Vincent 
afirma que as ações organizadas visam não somente vigiar as crianças, mas, também levá-las a 
adquirir hábitos como a assiduidade e pontualidade. O tempo e o espaço escolar também as-
sumem a função de ordenar, disciplinar e formar cidadãos. 

O espetáculo público demonstra o amor pela pátria e requer que isto seja demonstrado 
com eloquência. Portanto, o espaço escolar é o espaço que o Estado tem para a formação da 
cidadania. Assim, as manifestações festivas, exaustivamente ensaiadas pelos alunos, apresen-
tadas em praça pública e a ordem dos desfiles exibida nas ruas centrais, eram a demonstração 
do amor à Pátria. As autoridades precisavam da presença dos alunos para a confirmação da 
importância e da grandiosidade do evento. A Educação Moral e Cívica do povo estava a cargo 
das escolas e as festas da ordem eram uma demonstração da hierarquia e da disciplina. O na-
cionalismo foi sendo construído ao longo das primeiras décadas do século XX, pois era preciso 
construir o país como uma nação. No currículo escolar, as disciplinas de História, Geografia, 
Educação Física, Canto Orfeônico e Moral e Cívica tiveram papel importante nesta construção.  
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INTRODUÇÃO 
O presente artigo tem por objetivo apresentar as Festas Cívicas e Religiosas que 

ocorriam respectivamente no Orfanato de São Cristóvão e na Escola Imaculada Concei-
ção, na cidade de São Cristóvão, localizada no Estado de Sergipe, Brasil. E tem sua 
fundamentação teórica e metodológica nos pressupostos da Nova História e História 
Cultural e nas pesquisas relacionadas à História da Educação e Cultura Escolar produ-
zidas por pesquisadores como Viñao Frago (1995), Souza (2000, 2009) e Nascimento 
(2004). As festividades aqui apresentadas têm como marco temporal o período de 
1944 e 1958. Tal delimitação foi pensada a partir das fontes levantadas que apresenta-
ram com riqueza de detalhes essas manifestações festivas. A metodologia utilizada 
consistiu em coleta de entrevistas, que ocorreram no período de 2004 a 2009. Foram 
entrevistadas 06 ex-internas do Orfanato de São Cristóvão, que também fizeram parte 
do corpo discente da Escola Imaculada Conceição; 04 ex-professoras da Escola da 
Imaculada Conceição e 02 religiosas da Congregação das Irmãs da Imaculada Concei-
ção, ambas ex-diretoras da instituição. Os relatos orais aconteceram mediante conver-
sa prévia onde foram esclarecidos os objetivos da pesquisa. Quanto às fontes, fizemos 
uso do Livro de Crônicas da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Concei-
ção da Mãe de Deus 1922-1958 (Arquivo do Lar da Imaculada Conceição); Livro de 
Ponto Diário da Escola Imaculada Conceição, dos anos de 1945 a 1947 e 1947 a 1956 
(Arquivo Público de Sergipe- APES e Arquivo do Lar da Imaculada Conceição- Antigo 
Orfanato de São Cristóvão); Relatório de Atividades do Orfanato de São Cristóvão de 
1941 e Ata Comemorativa do Dia do Soldado e do Marinheiro de 1948 (Arquivo da Es-
cola da Imaculada Conceição). Além das fontes citadas, utilizamos também bibliografia 
específica. 
 
1- São Cristóvão uma cidade de festejos 
 

São Cristóvão era uma cidade onde se festejava todo dia. Tinham os dias san-
tos e dias cívicos, dias de guarda e dias em que as máscaras enfeitavam as ruas. As-
sim, não podemos ver as celebrações realizadas no orfanato, dissociadas das 
celebrações da cidade. Evidente que para as meninas sair daquele ambiente era algo 
difícil, mas o próprio ritmo festivo da cidade se manifestava além dos muros do orfana-
to, mesmo que longe, mesmo que acompanhando pelas frestas das antigas janelas ou 
as vivenciando, sempre que possível. 

Ao apresentar o conceito de Cultura Escolar, Viñao Frago (1995) remete, entre 
outras coisas, aos “hábitos y ritos – historia cotidiana del hacer escolar”1 (p.68). 

Como tratamos de festas, chamamos atenção para os ritos que, por sua vez, 
podem ter o cunho sacro ou simbólico, que seguem determinados preceitos já estabe-
lecidos. 

No Orfanato de São Cristóvão havia muitas comemorações, por isso buscando 
um melhor entendimento dessas comemorações, elas foram organizadas a partir de 
seus significados: festas cívicas e festas religiosas. 

 
Algumas festas estavam articuladas a comemorações cívicas e a even-
tos necessários ao funcionamento das atividades produtivas [...]. En-
tretanto, tais festas exprimem sentimentos de brasilidade de 
pertencimento à comunidade dos brasileiros confirmando um conjunto 
de valores que nos fazem parecer iguais. Além disso, as festas cívicas 
divertem e emocionam através da difusão de valores e virtudes regu-
ladores da vida social (Nascimento, 2004, p.235). 
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As comemorações cívicas nas escolas primárias tinham por objetivo dar notori-
edade às atividades escolares e divulgar a administração pública. Assim, essas come-
morações ajudaram a firmar a idéia de nacionalidade brasileira, à medida que 
trabalhavam os valores morais, cívicos e patrióticos vinculados à República e à cons-
trução de uma memória nacional: 

 
Para o espaço sagrado da pátria convergiam as finalidades da institui-
ção escolar e todas as atividades educativas [...] Assim a pátria, mãe, 
entronizada no hino nacional – “Terra adorada! Entre outras mil, és tu 
Brasil, ó Pátria Amada! Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria 
amada Brasil!” - encontrava na escola primária o amparo seguro e in-
contestável de suas virtudes. O sentimento nacional nutria-se na ve-
neração aos símbolos nacionais e aos heróis, exemplos de coragem, 
probidade e abnegação como José Bonifácio – O Patriarca da Inde-
pendência; Duque de Caxias, o patrono do exército brasileiro; Tira-
dentes o mártir da Inconfidência; Zumbi dos Palmares, o rei do 
Quilombo, Princesa Isabel, a redentora (Souza, 2009, p.109). 
 

As festas cívicas encontraram um campo fértil nas escolas, principalmente nas 
primárias, pois a busca por uma identidade nacional trazia consigo o culto aos chama-
dos heróis e, baseado em suas virtudes, as crianças seriam educadas. Ou seja, o ideal 
do homem íntegro, de boa índole, ficaria perpetuado através dessas ações, despertan-
do, assim, a “idéia de um sentimento patriótico, nacionalista e convergente, que justifi-
caria o trabalho em prol da pátria e até mesmo sacrifício supremo por ela” (Fonseca, 
2009, p.118). 
 
2 – “Pátria Amada, Brasil!”: As festas cívicas na Escola da Imaculada 

Conceição e no Orfanato de São Cristóvão. 
  

As celebrações cívicas em São Cristóvão ocorrem há muito tempo. As mais con-
corridas eram as de 07 de Setembro e 24 de Outubro, através das quais 

 
bandos representando as antigas escolas, cujos alumnos vestiam 
chambres com um grande quarta-passo de forte papelão a tira-collo, 
trazendo nas mãos um mesmo pedaço do mesmo papelão[...]onde se 
achava escripto em letras maiúsculaso A.B.C (Santiago, 2009, p.270).  
 

A animação das festas da Independência se misturavam com o culto a Nossa 
Senhora das Vitórias, a quem a cidade era consagrada e cuja data era muito comemo-
rada pelos moradores, assim: “no dia 31 de agosto tinha começo as novenas de N. S. 
da Victoria, nossa padrueira, até dia 8 de setembro, quando se celebrava a grande fes-
ta” (Santiago, 2009, p.268).  

Estando a festa tão presente na sociedade sãocristovense, o orfanato não esta-
ria alheio, a tantas comemorações, por isso embora a instituição se caracterizasse co-
mo instituição religiosa, as homenagens às figuras históricas era algo presente em seu 
cotidiano. Exaltar, enobrecer, enfim, divulgar às suas alunas os atos de bravuras des-
ses vultos históricos fazia parte da dinâmica da instituição.  

Para cada data havia uma cerimônia a ser planejada e um ritual a ser seguido. 
Por isso, não apenas as datas ligadas aos grandes heróis eram lembradas, mas tam-
bém as relacionadas às comemorações esporádicas, como por exemplo, os centenários 
da Princesa Isabel, do escritor Tobias Barreto e a Promulgação da Constituição Brasilei-
ra de 1946. Desse modo, encontramos nos registros do Livro de Ponto Diário da Escola 
da Imaculada Conceição as seguintes anotações quanto a essas festividades, no mês 
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de setembro de 1946: “O dia 29 foi feriado em homenagem ao centenário da Princeza 
Isabel, filha de D. Pedro II e d. Tereza Cristina”2 (Livro de Atas, 1946, p.16) ou ainda: 
“No dia 18 foi promulgada a nova constituição brasileira”3 (Livro de Ponto, 1946, p.20). 
As festas cívicas mais comemoradas no Orfanato de São Cristóvão foram: 

 
TABELA 1 
Festas Cívicas comemoradas no Orfanato de São Cristóvão 
Festividade Data Programação 
Dia do Soldado 25 de agosto Preleção e vacinação de todas as 

alunas
Dia do Marinheiro 25 de agosto Preleção e execução dos Hinos à 

Bandeira e Nacional 
Independência do Brasil 07 de setembro Desfile Cívico 
Dia da Árvore 21 de setembro Preleção e Recital de Poesias 
Dia do Aviador 23 de outubro Preleção e Execução do Hino 

Nacional
Nota. Dados da tabela são provenientes do Livro de Ponto Diário Escola da Imaculada Conceição (1940-1948). Arquivo 
da Escola do Lar da Imaculada Conceição. 

 
A partir dos anos de 1960, outras festas cívicas foram incorporadas ao calendá-

rio da instituição como: Revolução do Dia 31 de março de 1964,4 Dia das Mães e dos 
Pais, Dia de Tiradentes, Dia do Trabalho, Dia da Proclamação da República e Dia da 
Bandeira. Embora nos relatórios analisados não façam menção às comemorações ao 
Dia da Criança, encontramos registros que informam a realização de passeio anual ao 
“Sítio Bom Presente,” doado aos cuidados das Religiosas Missionárias da Imaculada 
Conceição da Mãe de Deus, pelo Sr. Lourival Baptista, em 1956: 

 
Foi inaugurada a casa do Sítio Bom Presente, iniciando com a benção 
da mesma, presidida pelo Revmº Frei André, estando presentes algu-
mas Irmãs do Carmo e o Snr. Dr. Lourival Batista doador da proprie-
dade, após a benção foi oferecida um lanche aos assistentes5 (Livro 
de Crônicas, 1956, p.122). 
 

Enquanto algumas datas contavam com a explicação da professora que geral-
mente ocorria na própria sala de aula, outras, porém, apresentavam maior visibilidade, 
pois não envolviam apenas o universo escolar, mas a comunidade como um todo, além 
de representar, para as internas, a oportunidade de demonstrar as habilidades adquiri-
das durante as aulas.  

Em 25 de agosto de 1942, “dia consagrado à memória do Duque de Caxias, foi 
feriado, houve preleção e foram vacinadas e revacinadas todas as alunas” 6 (Livro de 
Ponto, 1946, p. 20).  

Observamos que as festividades em memória ao Duque de Caxias foram mar-
cadas pelo ato de “vacinar e revacinar todas as alunas;“ isso nos chama a atenção pa-
ra a preocupação existente com as práticas “higienistas” que objetivavam evitar 
doenças, bem como criar hábitos saudáveis para a sociedade” (Azevedo, 2004, p.29). 
Assim, nada melhor do que a participação da escola nesse processo que visava, dentre 
outras coisas, moldar a sociedade, através das crianças, principalmente das meninas, 
cujo futuro papel de mães seria fundamental no modelo educacional vigente, evitando 
vícios e alimentando uma vida com hábitos saudáveis.  

Logo, percebemos que “a educação feminina tornava-se um ponto chave para a 
medicina, pois através dela pretendia-se o aperfeiçoamento físico e moral da mulher, 
da mãe e das futuras gerações do país” (Matos citado por Almeida, 1998, p.41). Com 
base nesses preceitos as meninas do Orfanato de São Cristóvão eram educadas e as 
festas cívicas se tornavam uma boa oportunidade para o aprendizado das mesmas.  
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Em 25 de agosto de 1948, o orfanato parou novamente para festejar as figuras 
de Duque de Caxias e Almirante Barroso. A comemoração contou com a preleção feita 
pela professora Maria Paiva Monteiro que, entre outras coisas, exaltou os feitos e a 
bravura de ambos. Após esse momento houve a execução do Hino à Bandeira e do 
Hino Nacional. Tudo isso pode ser observado na descrição feita pela professora, na Ata 
de comemoração do Dia do Soldado e do Marinheiro, datada de 25 de agosto de 1948: 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de mil novecentos e quaren-
ta e oito, no salão onde funcionam as aulas do 2º, 3º e 4º anos da 
Escola do Orfanato Imaculada Conceição desta cidade, teve lugar a 
solenidade Cívica em Homenagem ao Duque de Caxias e ao Almiran-
te Barroso. Cantado o hino à Bandeira, expliquei às alunas o que foi 
para a Pátria Brasileira o valor de Caxias, pacificador por excelência, 
lembrando os seus feitos, pelo que é considerado Patrono do Exército 
Brasileiro. Digno de igual admiração, historiei a bravura do Almirante 
Barroso, do mesmo modo consagrado Patrono da nossa Marinha. En-
cerrando a solenidade, erguemos vivas à memória dos dois grandes 
vultos patrícios e, para terminar, foi cantado o Hino Nacional7 (M. P. 
Monteiro [comunicação pessoal] 25 de agosto de 1948). 
 

Os festejos relacionados ao dia 07 de Setembro tinham seu auge no desfile cí-
vico pelas ruas da cidade. Esse era um dia especial, pois era uma das poucas ocasiões 
em que as internas saiam da instituição. O desfile acontecia em conjunto com as ou-
tras escolas, o que proporcionava às meninas ter acesso, mesmo que de modo restrito, 
a outras pessoas: 

Em setembro, no dia 7, data em que se commemora a Independência 
do Brasil, as orphãs foram saudar a Bandeira da Pátria, o Auri-verde 
Pavilhão Brasileiro, hasteado no prédio da Intendência, e ao regres-
sar, foram acompanhadas pela Banda de Música da Cidade, até aqui 
ao nosso orfanato8 (Livro de Crônicas, 1948, p.57). 
 

As comemorações do Dia da Árvore eram marcadas por apresentações de poe-
sias e palestras sobre a importância da natureza e a relação entre a criação e o Cria-
dor. O mesmo era visto nas comemorações do dia do Aviador, no qual a inteligência do 
“pai da aviação” era exaltada e apresentada como um modelo a ser seguido. 

As festividades escolares que aconteceram no Orfanato de São Cristóvão con-
tribuíram no tocante ao civismo, para a difusão dos ideais republicanos e tudo o que 
fazia parte dele, como os “valores cívicos e patrióticos” (Souza, 2009, p.10). As freiras 
apresentavam todo um cuidado com relação à participação do orfanato nos desfiles 
cívicos, por isso o fardamento era inspecionado; nada poderia estar em desacordo. 
Afinal as meninas do Orfanato eram reconhecidas pela organização e disciplina. Além 
disso, o ideal cívico era trabalhado em todo o ano, reforçando, assim, o patriotismo 
nas internas: 

  
Todo o tempo tinha o hino para cantar. Um dia na semana tocava-se 
o hino e hasteava a bandeira, porque dentro do orfanato tinha o lugar 
para hastear a bandeira. Tinha o Hino da Independência, tinha o Hino 
da Bandeira e o da Proclamação da República9 (V. Santos [comunica-
ção pessoal] 6 de setembro de 2009).  
 

As festas cívicas serviam para criar, além de exemplos de boa conduta, mulhe-
res disciplinadas, capazes de conduzir, de forma organizada, o lar, o marido e a educa-
ção dos filhos. Daí, a necessidade de ensinar as meninas, através de vultos históricos, 
características como diligência, honestidade e ordem, conceitos facilmente assimilados 
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através dos discursos utilizados pela escola. Exemplo disso, era a forma como se falava 
das personagens históricas, enfatizando esta ou aquela característica. A partir da apre-
ensão desses valores, a interna poderia, enfim, cumprir sua tarefa, que consistia em 
dar ao país novos cidadãos, pessoas orientadas com uma boa base moral, permane-
cendo, desse modo, afastadas de todo e qualquer distúrbio ou perturbação. 

 
2 – “Ave gratia plena”: festejando a religiosidade. 
 

Mesmo a cidade apresentando uma forte característica festiva, nada era mais 
marcante que as festas religiosas. Praticamente todos os meses do ano algum santo 
ou santa era referenciado. Seguindo a dinâmica da cidade, o orfanato também se ma-
nifestava. 

As festividades religiosas eram realizadas nos chamados dias santificados. É 
possível encontrar, nos registros dos Livros de Ponto Diário da referida instituição, a 
suspensão das aulas devido às comemorações de cunho religioso, como aconteceu em 
15 de agosto de 1944, dia dedicado a Assunção de Nossa Senhora. Outro momento 
que nos chamou a atenção foi a suspensão das aulas, no dia 01 de novembro do 
mesmo ano. Neste dia a Igreja comemorou a festa de “Todos os Santos”10 (Livro de 
Ponto, 1944, p.31). As festividades religiosas comemoradas no Orfanato de São Cristó-
vão eram: 
 
 
 
 
TABELA 2 
Festas Religiosas comemoradas no Orfanato de São Cristóvão 
Festa Religiosa Data Programação 
Ascensão de Cristo 06 de maio Missa
Corpus Christi Data móvel Missa e procissão 
Morte e Ressurreição de Cristo Data móvel Cortejo, celebrações, ladainhas
Coroação de Nossa Senhora Último domingo de maio Missa
Festa de São João Batista 24 de junho Missa e festejos 
Assunção de Nossa Senhora 15 de agosto Missa, ofícios e ladainhas 
Todos os Santos 01 de novembro Missa e ladainhas 
Nossa Senhora da Conceição 08 de dezembro Missa e procissão 
Natal 25 de dezembro Missa, autos e festejos 
Nota. Os dados da tabela são provenientes do Livro de Ponto Diário do Lar da Imaculada Conceição (1940 – 1948). 
Arquivo da Escola do Lar da Imaculada Conceição. 
 

As comemorações religiosas eram muitas, pois seguiam o calendário litúrgico da 
Igreja Católica, por isso não podemos atribuir um grau de importância para esta ou 
aquela festividade. Porém, algumas recebiam maior atenção, como por exemplo, as 
relacionadas à figura de Nossa Senhora. Essa predileção se justifica pelo fato da con-
gregação responsável pela instituição ser consagrada à figura da mãe de Jesus. 

Por esse motivo, dias como a “Assunção,” 15 de agosto, ou “Imaculada Concei-
ção,” 08 de dezembro, eram esperados por todos que faziam parte do orfanato. A pro-
gramação era composta de missas, orações diárias, recitação das ladainhas e cânticos. 
Às internas cabiam, além da participação, apresentar o uniforme de maneira impecá-
vel. Desse modo, a saia azul marinho plissada e a jardineira abaixo do joelho, identifi-
cavam as alunas de uma das mais respeitadas instituições de ensino da cidade. 

O fardamento tinha sua função pautada não só na distinção, mas auxiliava na 
disciplina, pois o uniforme igualava a todas. A farda devia estar sempre impecável: 
limpa, bem engomada e sem amassados. O mesmo valeria para as meias e os sapatos. 
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Das festividades religiosas, uma tornou-se o ponto alto, não por ser mais im-
portante que as outras, mas porque, de alguma forma, mexia com o imaginário das 
internas: a chamada “Coroação de Nossa Senhora,” que geralmente acontecia no últi-
mo domingo de maio, pois todas as alunas sonhavam em ser anjos ou as responsáveis 
pela coroação. Essa solenidade contava com a presença das freiras que dirigiam o or-
fanato, das professoras, das alunas e da comunidade em geral.  

 
Os festejos que se costumavam effectuar em São Christovão em Maio 
– Mez Mariano- Nenhum outro nome encerra ou encobre uma sagra-
ção tão solemne, tão real como seja o chamar-se a este mez- das flo-
res[...]. No dia primeiro começam as solemnidades do Mez Mariano na 
antiga Matriz da velha cidade. Era crescido o numero de Senhoritas e 
jovens cantores, que alegremente tomava parte activa nas referidas 
solemnidades. As Senhoritas mais pobres empregavam-se em auxiliar 
ás floritas ali residentes, preparando grinaldas de flores de laranjeiras 
(artificiaes) com que circundavam as frontes, [...] preparavam da 
mesma forma seus lindos vestidos de cambraia de linho ou cassa 
transparente, enquanto as mais ricas mandavam vir das lojas estes 
ornatos de fino setim já confeccionados (Santiago, 2009, p.232).  
 

A celebração da Coroação de Nossa Senhora ou Mês das Flores, movimentava e 
muito a cidade, inclusive dando a oportunidade às internas, de saírem do espaço em 
que viviam, uma vez que as saídas eram raras e nestes dias santos, afinal “o mês de 
maio era o mês de oferta flores a Maria,”11 (M. E. V. Santos [comunicação pessoal] 3 
de agosto de 2006) a cidade estava em festa; assim elas poderiam contemplar melhor 
os enfeites, as roupas, o casario, enfim, tudo se transformava em novidade.  

Dentre as internas, algumas eram escolhidas para participarem da cerimônia 
como “anjos”, apenas duas elevavam a coroa à cabeça da imagem e as outras eram 
encarregadas de ofertarem rosas para Nossa Senhora. Essa comemoração acontecia 
na Igreja Matriz de São Cristóvão: “sempre quem coroava Nossa Senhora eram as du-
as meninas do orfanato. Todas levavam flores! E em todo mês de maio se escolhia o 
dia do orfanato, e as meninas coroavam”12 (M. Santos [comunicação pessoal] 27 de 
setembro de 2006). Nessa ocasião, todas as alunas cantavam o hino de entrada, cuja 
estrofe, dizia assim: “Virgem Mãe, Mãe de Deus, toda cheia de graça e de luz! Pois és 
Tu que nos leva a Jesus!”13 (L. T. Santos [comunicação pessoal] 24 de abril de 2004). 

Em outro relato, encontramos: 
 

Inclusive eu já fui anjo. Já coroei, uma vez, Nossa Senhora, que até 
teve umas colegas que disse que só botaram a mim porque eu era 
branca. E na hora que fui botar a coroa eu não tava vendo o buraqui-
nho e fui com o dedo para puder coroar Nossa Senhora. Porque tem 
um furuzinho para puder encaixar a coroa14 (M. M. C. Góes [comuni-
cação pessoal]12 de maio de 2006).  
 

 A adoração à pessoa de Maria Santíssima era algo bem marcante na educação das 
meninas que faziam parte daquela casa de educação. A boa menina, que mais tarde 
seria a futura mulher deveria ter como seu modelo as diversas virtudes da Mãe de 
Deus, assim:  
 

A figura da Virgem Maria, ressaltada e tomada como exemplo, insta-
lou o mito da mãe que redimia e perdoava, da mulher redentora que 
possuiria a mais absoluta pureza e espírito de sacrifício por ser isenta 
de qualquer pecado (Almeida, 1998, p.119). 
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Outra festividade marcada pela participação das internas do Orfanato de São 
Cristóvão era a “Procissão do Senhor Morto” que acontecia às 15 h, na Sexta-Feira da 
Paixão. Todas as meninas participavam do cortejo que acontecia pelas principais ruas 
da cidade. A referida procissão foi assim descrita: 

 
Às três da tarde da Sexta-Feira Santa tinha, assim, uma procissão do 
Senhor Morto. Na época o padre daqui era o Frei André e aí ele fazia 
aquela procissão e tirava a imagem da cruz e parecia que ele estava 
morto. 

Quando tirava os cravos das mãos, descia como se fosse o braço de 
uma pessoa. E era assim, aquela procissão, com tanto respeito e nin-
guém dava uma palavra15 (M. M. C. Góes [comunicação pessoal]12 de 
maio de 2006).  
 

Compreendemos como as meninas eram educadas; o silêncio era um compa-
nheiro permanente. Durante a Semana Santa o ambiente do orfanato deveria perma-
necer em silêncio. Para algumas alunas esse era um bom momento, pois possibilitava 
o descanso das atividades diárias. 

Apesar das festividades de cunho mais solene o orfanato também contava com 
celebrações mais animadas, como as em homenagem a São João que, embora fossem 
de cunho religioso, eram marcadas pelo lúdico, o que muito alegrava às internas. “Nes-
te dia tinha quadrilha, pipoca e drama no teatrinho do orfanato”16 (M. Santos [comuni-
cação pessoal] 27 de setembro de 2006).  

 
São João era maravilhoso. Tinha uma festa junina; a gente tomava 
café mais cedo, umas 17h, na véspera de São João. Tomava café 
normal, para dar tempo lavar tudo e depois tinha a canjica. Hoje eu 
acho que eu, e muita menina do orfanato, só come canjica fria porque 
colocava nos pratos e 20h era a festa, aí a gente brincava de tirar a 
canjica e colocar na mão, porque ficava dura. E sabe quem da tudo 
do orfanato? Dona Cezartina17 e a Família Régis. Fogos, nunca deixa-
mos de ter; a fogueira ardia de 23 de junho até acabar São Pedro. 
Aquele mastro ardia o tempo todo, dentro do orfanato. Tinha quadri-
lha [...] com aquelas roupas maravilhosas. Eu mesmo saí de homem, 
de bigode18 (M. A. S. Pedro [comunicação pessoal] 4 de junho de 
2007). 
 

As festas juninas do orfanato eram marcadas pela alegria que contagiava a ci-
dade pois, cada morador já sabia muito bem o que fazer para “agradar os santos de 
junho”. Primeiro as trezenas para Santo Antônio, Nas quais as moças iam pedir casa-
mento, depois comemorações para o primo de Jesus, São João Batista, e, por último, 
seu fiel discípulo, São Pedro: “erguia-se na porta da casa de sua residência o alto mas-
tro. O mez de junho é o mez das fogueiras e dos mastros [...] Celebra-se nelle, Santo 
Antônio à 13; São João Baptista, à 24; São Pedro à 29; as fogueiras são levantadas na 
vespera. O alegre mez commemorava em festa” (Santiago, 2009, p.240-244). 

Quanto ao Natal era um momento muito esperado. As meninas iam à celebra-
ção da missa que era realizada na Igreja da Imaculada Conceição (anexo ao prédio do 
orfanato), na qual participavam do coral. Ao final todas se dirigiam para a instituição e 
à meia-noite as freiras presenteavam todas as internas, cada uma recebia uma bolsi-
nha com “pasta de dente, sabonete, óleo de lavanda e um santinho, meia-noite todas 
as alunas desciam cantando hinos religiosos”19 (M. Santos [comunicação pessoal] 27 
de setembro de 2006).  
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Foi celebrada a S. Missa em nossa capela as 6 horas da manhã pelo 
nosso Vigário Frei Domingos. Após a santa missa, qual não foi a sur-
preza para as nossas órfãs, na mesa continha em cada lugar doces, 
brinquedos, bolas e bonecas, a radiola acompanhava festivamente os 
hinos apropriados de Natal e as meninas com os olhos brilhantes de 
alegria, renderam graças ao Divino Infante20(Livro de Crônicas, 1958, 
p. 131). 
 

Além das festividades citadas, as freiras ainda organizavam outros eventos co-
mo uma feirinha de artesanato que além de apresentar à comunidade o aprendizado 
das internas, no tocante aos trabalhos manuais ainda servia para arrecadar verbas pa-
ra a manutenção da instituição, uma vez que os recursos eram parcos. 

Algumas comemorações também merecem ser citadas. Embora não fizessem 
parte do corpo de festejos permanente da Instituição, mas são encontradas como for-
ma de registro nos livros da escola, são elas: Dia de São Francisco (04 de outubro), 
aniversário das freiras, aniversário de profissão das irmãs, Dia de Finados (02 de no-
vembro).  

As festividades religiosas tinham como objetivo a difusão do ideal católico. Para 
muitos era impossível educar meninas sem contar com o apoio do braço forte da Igre-
ja. Embora a República não priorizasse o catolicismo como religião oficial do Estado, 
ele continuava a ser a referência quanto à educação moral. Dessa maneira, as meninas 
eram educadas a partir dos preceitos católicos que consideravam, dentre outras coisas, 
boa conduta e perfeição moral.  

Portanto, rezar, repetir ladainhas, participar das missas e confissões, tudo isso 
fazia parte da construção do que se desejava para as mulheres, ou seja, esposa ex-
tremosa e mãe piedosa: qualidades bem ressaltadas na educação dessas meninas. En-
fim, essas comemorações faziam parte do “fazer escolar” como muito bem nos, lembra 
Viñao Frago, e através delas as alunas do Orfanato de São Cristóvão adquiriram não só 
os valores cívicos ou religiosos mais a vivência de momentos especiais, como recitar 
poesias, cantar, fazer a leitura em voz alta, dramatizar, mostrar à comunidade tudo o 
que foi aprendido na sala de aula. 
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Introdução 
 
 Como constituintes da cultura material e simbólica escolar, os rituais são componentes 
do fenômeno educativo e expressam aspectos diversos da formação pedagógica, abrangendo o 
pessoal administrativo, a organização burocrática, os programas, os controles e as provas 
(CURY, 1987), sendo as cerimônias e festas escolares um dos momentos do ritualismo.  
 Este estudo se alicerça na hipótese de que o ritual serviu a uma formação específica da 
infância no período republicano, pois a escola pública primária que se buscou instituir deveria 
incorporar novas orientações, segundo a ideia de afirmação de um regime político intimamente 
vinculado ao nacionalismo. Por isso, esta investigação dialoga com estudos que mostram que, 
sobretudo nas décadas de 1930 e 1940, momento do governo de Getúlio Vargas, as instituições 
escolares foram utilizadas como ambiente para uma campanha de nacionalização em que os 
rituais tomaram parte.  
 O objetivo é apresentar e discutir o ritualismo como um aspecto da organização política 
e pedagógica de escolas primárias do Sul do Brasil nesse período. Devido à utilização das esco-
las para um projeto de “abrasileiramento”, busca-se identificar e analisar rituais escolares en-
tendidos como expressão de parte do conjunto de práticas e políticas que buscaram forjar 
atitudes cívico-patrióticas na formação infanto-juvenil.  

Logo, analiso a programação de solenidades e festividades descritas em documentos 
produzidos em instituições que foram alvo da campanha de nacionalização, notadamente esco-
las primárias rurais do estado de Santa Catarina, região que abrigou um grande contingente de 
imigrantes alemães e seus descendentes, visto pelo governo como alienígena. A busca é por 
uma interpretação da natureza e pela contextualização das finalidades sociais, culturais e políti-
cas dos rituais. Embaso-me em pesquisa documental, utilizando fontes como atas e programas 
de rituais que expressaram essa atividade curricular em escolas primárias.  

 
Um mergulho nos rituais: as cerimônias e festas escolares na escola primária 

 
 Numa caracterização do contexto da educação escolar no Brasil republicano, inicio in-
troduzindo alguns elementos históricos do período que constitui a Primeira República ou Repú-
blica Velha (1889-1930). Segundo Nagle (1997, p.268), nessa época a escola primária era 
incumbência da administração de cada um dos Estados e, por esse motivo, o Governo Federal 
tardiamente veio a se preocupar com a qualidade do ensino existente, o que teria ocorrido mui-
to mais em função de vir à tona a “situação humilhante revelada pelas estatísticas escolares, 
referentes à escola primária”, propagada na Conferência do Ensino Primário de 1921. De acordo 
com a tese de Nagle (1997, p.269), a defesa da escola primária foi uma das características do 
processo de “entusiasmo pela educação”, questão de fundo político que preconizou o aumento 
do número de instituições de modo a ter escola para todos; outrossim, tal aspecto constituiu 
um dado típico da “republicanização”, envolvendo os Estados numa difusão da escolarização 
com cunho nacionalista sendo que, particularmente na região meridional do país, fundiu-se a 
luta contra o descaso pela educação primária com as campanhas nacionalistas. 
 Estas características do contexto político, econômico, social e cultural do Brasil meridio-
nal nas primeiras décadas do século XX informam minha justificativa de abordar os rituais de 
um conjunto de instituições escolares do estado de Santa Catarina como representativos dos 
processos históricos de que foi alvo a escola primária brasileira. Há uma dialética relação que 
evocam os conceitos de “republicanização e nacionalismo” e, por conseguinte, o ritualismo que 
penetrou as escolas sob a égide desse binômio foi resultado de políticas e práticas pedagógicas. 
 Para que se tornem ainda mais claras as águas em que convido a mergulhar, ratifico 
novamente alguns argumentos: “Duas tendências precisam ser ainda mencionadas a respeito 
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da escola primária [...]: a da nacionalização e a da regionalização e ruralização” (Nagle, 
1997, p.272, grifo meu). 
 Nesse âmbito, era preciso agir na internalidade institucional, chegar às salas de aula 
mas também aos outros espaços públicos com os quais se relaciona o trabalho escolar – pátio, 
ruas, igrejas, salões comunitários, entre outros -, atuando no ambiente social e orientando as 
comunidades no sentido das mudanças preconizadas. Para tanto, às práticas pedagógicas – 
como práticas sociais e históricas – foram incorporados ritos formativos de cariz didático-
pedagógico cívico e moralizador. Noutros termos: “Maiores cuidados são tomados para registro 
das escolas primárias particulares. Por exemplo, estas exigências: respeitar os feriados nacio-
nais; ensinar os cantos nacionais aprovados; ministrar o ensino em vernáculo” (NAGLE, 1997, 
p.272). 
 Particularmente em Santa Catarina, medidas que pretendiam a “modernização” da edu-
cação escolar foram lançadas a partir da década de 1910: 
 

 Durante o Governo Vidal Ramos (1910-1914), realizou-se uma 
reestruturação significativa na instrução pública do Estado de Santa 
Catarina, chefiada pelo professor paulista Orestes de Oliveira Guima-
rães. Ela reformou a Escola Normal Catarinense e as escolas isoladas, 
implantou as escolas reunidas, as complementares e os primeiros 
grupos escolares, além de redesenhar profundamente a Diretoria Ge-
ral da Instrução Pública.  
 Para modernizar o ensino primário, a Reforma Orestes Guima-
rães começou pela reestruturação da Escola Normal Catarinense...” 
(TEIVE; DALLABRIDA, 2011, p.15). 
 

 A citação destaca a íntima ligação entre a transformação no ensino primário e a forma-
ção docente. E foi justamente na atuação magistral que se depositaram esperanças de trans-
formação.  
 Se “a partir da década dos anos vinte desenvolve-se um grande interesse pela educa-
ção” (NAGLE, 1997, p.268), notadamente nas décadas de 1930 e 1940, sob a liderança nacio-
nal de Getúlio Vargas, são empreendidas profundas alterações na educação brasileira. E o 
ritualismo se constituiu numa das marcas da Era Vargas, notadamente durante o Estado Novo 
(1937-1945), como já mostraram diversas pesquisas (Cf. SANTOS, 2010; 2009; PANDOLFI, 
1999).  
 A realização de rituais de fundo cívico era exigida, sendo incumbência dos professores. 
O ofício de 16 de abril de 1923, assinado pelo Diretor da Instrução Pública de Santa Catarina 
Henrique Fontes e endereçado ao Secretário Municipal de Joinville Aristides Rego tem texto in-
cisivo: “Confirmo meu telegrama de 14 do corrente, do teor seguinte: Professor João Welsch 
não poderá ser aproveitado porque foi exonerado por não querer participar festa cívicas 
realizadas por occasião centenario independência. Saudações. Saúde e fraternidade” (sic). 
(SANTA CATARINA, 1923, grifo meu). 
 O ambiente histórico era de ritualidade. Evidencio agora ritos referentes a Getúlio Var-
gas. Da Escola Duque de Caxias, localizada no nordeste de Santa Catarina, transcrevo o Pro-
grama da inauguração dos retratos dos Exmos. Srs. Dr. Getúlio Vargas e Dr. Nereu Ramos, de 
novembro de 1941. Dividido em duas partes, na primeira indica o dia 10, data que rememorava 
a implantação do Estado Novo, trazendo elementos políticos aos quais escola e comunidade 
eram subordinadas:  
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I. Às 9 horas concentração dos alunos e do povo. 
II. Às 9 e 30 na sala de aula discurso da professora sobre o aconteci-
mento sendo em seguida inaugurado o retrato do Chefe da Nação.  
[...] VIII – Hino Dr. Getúlio Vargas. (ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, 
1941). 
 

 Em seguida, na parte cujo registro é 15 de novembro de 1941: 
 

I. Às 9 horas concentração dos alunos e do povo do pateo da escola.  
II. Às 9 e 30 reunião de todos os presentes na sala de aula onde usou 
a palavra a professora sendo em seguida inaugurado o retrato do Sr. 
Dr. Nereu Ramos. (ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, 1941). 
 

 Durante a campanha de nacionalização eram expressivas as exigências de ritualização 
envolvendo a população infantil estudantil, seja em grandes atos públicos em que o próprio 
Getúlio Vargas comparecia e que geralmente tinham lugar na capital federal ou em cidades 
maiores como São Paulo, seja nas iniciativas que eram construídas nas pequenas escolas interi-
oranas e que reproduziam a ritualística conforme seus recursos. Uma fonte datada de 10 de 
novembro de 1941, da Escola Pública Municipal General Osório, situada em Jaraguá do Sul, 
descreve dois ritos de mesma natureza. O “Programa dos festejos realizados nesta escola em 
prol do Brasil Novo” mostra a capilaridade na penetração da proposta de formação cívica com 
fins de abrasileiramento da infância em regiões onde houve intensa imigração europeia. Man-
tém o tom de enaltecimento dos líderes nacionais próprio do autoritarismo:  
 

2º.) Inauguração das fotografias de Dr. Getúlio Vargas e do Dr. Nerêu 
Ramos e preleção pela professora. 
3º. ) Brasil Novo – canto. 
4º.) Minha terra – pela aluna Edite Becker.  
5º.) Brasil – pelo aluno Evaldo Lierman 
6º.) A juventude – pela aluna Arací Luneli. (ESCOLA PÚBLICA MUNI-
CIPAL GENERAL OSÓRIO, 1941). 
 

 Outro, o “Programa dos festejos nesta escola dia 15 de novembro” alude à Proclamação 
da República, mas nem por isso deixa de incluir itens como “Pirolito (bailado) pelos alunos”, “O 
Batalhão (comédia) por um grupo de alunos” e “Carteei - pelo aluno Evaldo Lierman” (ESCOLA 
PÚBLICA MUNICIPAL GENERAL OSÓRIO, 1941).  
 E foi num domingo, 29 de novembro de 1942, que ocorreu a Festa de Encerramento da 
Escola Isolada Municipal Duque de Caxias. Constam 3 partes que envolviam os hinos Nacional e 
à Bandeira, mas também “As violetas (poesia)”, “Jogos e brinquedos infantis e distribuição de 
prêmios” e “Exercício de Ginástica” (ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, 1942). 
Os exercícios de Ginástica visavam incutir obediência e respeito, circunscritos numa perspectiva 
de militarização da infância. No caso das reformas do ensino catarinense nas primeiras décadas 
do século passado, numerosa foi a literatura escolar destinada à orientação docente para tais 
práticas. Os Exercicios de Gymnastica – Usados nas escolas publicas do Estado de Santa 
Catharina reúnem instruções “Preliminares” como “O professor dará as vozes, tendo em vista 
que ellas sempre se compõem de dois tempos: o de advertencia e o de execução”, “Exercicios 
preliminares para formatura” como “Direita – volver”, “Descan-çar” e “Sentido”, Formatura e 
Exercicios calistehnicos, sendo estes últimos destinados também às seções femininas (SANTA 
CATARINA, 1920). Esta militarização infantil, componente do ritualismo destinado ao corpo, se 
espelhava nos ideais do escotismo então em voga. 
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 Sob perspectiva legal, o Diário Oficial do Estado datado de 18 de dezembro de 1941, 
onde consta a Portaria n. 275 assinada por Ivo D’Aquino, Secretário de Estado nos Negócios do 
Interior e Justiça, confirma a presença dos rituais escolares e indica o seu controle mediante o 
artigo 1º. “Os processos ou papéis, relatórios, mapas, quadros, balancetes, atas, programas 
de festas, jornais escolares e, em geral, os documentos que, por si, contenham as informa-
ções necessárias não devem ser acompanhados de ofício.”; e o parágrafo 4º. recomenda aos 
inspetores que a “realização de festas e solenidades escolares” devia ser registrada no 
“verso dos mapas de movimento” (p.4, grifos meus). 
 Dada a política educacional da época, cabe ressaltar que o serviço de inspeção escolar 
foi comprometido com os processos da campanha de nacionalização. E os termos de Visita às 
escolas revelam um fundamento étnico distintivo (Cf. SANTOS, 2008a). Por exemplo, o termo 
de 29 de outubro de 1941, assinado por João Romario Moreira, assim se refere ao alunado da 
Escola Municipal Desdobrada de Estrada Isabel Alto: “Alunos – mais ou menos desembaraçados 
e disciplinados; há 13 genuinamente brasileiros, 14 de origem italiana, 18 de origem polonesa e 
41 alemã” (ESCOLA MUNICIPAL DESDOBRADA DE ESTRADA ISABEL ALTO, 1941). Cabe questi-
onar o que o inspetor entendia por “genuinamente brasileiro”, justamente um dos pontos polê-
micos, de fundo racial, da campanha da nacionalização.  
 A maioria dos programas e atas é manuscrita. Já o “Convite” e o “Programa de Home-
nagem ao Dia da Pátria”, títulos que constam num mesmo documento, são datilografados. Ela-
borados por alguém ligado à Escola Isolada Municipal Osvaldo Cruz, têm uma programação 
extensa que começava na escola com hasteamento e saudação à bandeira e com um “Discurso 
em homenagem à data pela Professora”. Previa em seguida um “desfile até o salão” (um espa-
ço comunitário) onde se realizou um “Programa Desportivo” com 7 itens, dentre os quais “De-
monstração de Educação Física”. Por fim, uma “Parte Cívica no Salão” que incluía 3 partes: na 
primeira envolvendo os hinos e a declamação, na segunda trazendo 4 novas declamações poé-
ticas com conteúdo cívico como “Independência ou Morte” e “Viva D. Pedro” e, na terceira par-
te intitulada “Ato Variado” constam 6 itens com títulos curiosos como “Os Astros”, “Eu Dei 
(Canto)”, “Os Pretinhos da Guiné” e “As cozinheiras” (ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL OSVALDO 
CRUZ, s.d.). Particularmente sobre esta terceira e eclética parte, pode-se perguntar sobre suas 
intencionalidades e função formativa e moralizadora.  
 Já o programa de encerramento das aulas de 1944 da Escola General Osório, datado de 
30 de novembro, ao invés de um desenho de fundo cívico, comumente encontrado, traz um 
desenho colorido com lápis de cor que retrata uma menina de vestido azul, com laços de fita e 
que carrega um buquê de flores. O eclético programa estabelecia: 
 

1º.) Hasteamento da Bandeira com o Hino nacional.  
2º.) Saudação pelo aluno Vanderlei Mauro Lenzi. 
3º.) Preleção pela professora. 
4º.) As férias – poesia – pela aluna Eri Gorisch. 
5º.) As aulas – poesia - pela aluna Darci Paulo. 
6º.) As férias – canto. 
7º.) Escola – poesia – pela aluna Rita Lenzi. 
8º.) O luar – canto. 
9º.) Caipira – comédia – por diversos alunos. 
10º.) Encerramento com o canto do Hino Nacional. 
A professora Sofia P. Lenzi”.(ESCOLA MUNICIPAL DESDOBRADA GE-
NERAL OSÓRIO, 1944). 
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 Nota-se que, por vezes, os programas de encerramento do ano letivo, mesmo zelando 
por elementos da formação cívica admitem maior leveza, incluindo números em que os alunos 
podiam expressar outras linguagens, como a teatral.  
 No panorama nacional, em 1943 veio a público a obra Comemorações do Estado Nacio-
nal 1932- 1942: na voz das classes e na palavra do chefe, destinada a historiar em tom apolo-
gético eventos acontecidos sob o comando de Vargas. Uma das seções traz “As homenagens do 
mundo infantil”, relatando celebração realizada no Rio de Janeiro “onde milhares de crianças 
das escolas públicas do Distrito Federal se reuniram para homenageá-lo, na manhã de 10 de 
novembro” (COMEMORAÇÕES..., 1943, p.45). 
 Sob tal ideário, na Escola Isolada Pública Municipal Luis Delfino, atual município de Co-
rupá, confeccionou-se a Ata de 7 de setembro de 1944, aludindo à comemoração da Indepen-
dência do Brasil:  
 

tendo comparecido os alunos de ambos os sexos, em número de 29 
alunos matriculados nessa escola. As 8 horas da manhã deu-se início 
a festa, o Hasteamento da Bandeira ao som do Hino Nacional poesias 
recitativas e cantos pelos alunos. Lavrei a presente ata, que vai assi-
nada pelos presentes e por mim. Tendo comparecido alguns colonos. 
(ESCOLA ISOLADA PÚBLICA MUNICIPAL LUIS DELFINO, 1944). 
 

 Nesta programação constam 18 itens, sendo o último deles “Meu Brasil por 8 alunos. 
Hino Getulio Vargas pelos alunos”. Ao final se tinham “jogos lícitos” tais como “corrida da agu-
lha, corrida de saco, corrida dos ovos, a cadeira e o bombom, jogo do galo, o carrinho humano, 
o anel, o lápis, etc” (ESCOLA ISOLADA PÚBLICA MUNICIPAL LUIS DELFINO, 1944). Evidencia 
que em tempos de nacionalismo era importante que a comunidade demonstrasse as atividades 
de cunho cívico-patriótico em que se envolvia. O fato de serem citados os “colonos” presentes 
indica a descendência de imigrantes.  
 O programa de 7 de setembro da Escola Mixta Municipal Duque de Caxias, de 4 de se-
tembro de 1945, em sua primeira parte inclui 10 itens, todos de fundo cívico: os hinos Nacional, 
da Independência e à Bandeira, marcha e desfile, os títulos “O grito do Ipiranga” e “Auri-verde 
Pendão”; mas na segunda parte cita uma “Tarde desportiva”. (ESCOLA MIXTA MUNICIPAL DU-
QUE DE CAXIAS, 1945). Da mesma escola, fonte de 28 de novembro de 1945 se refere aos ri-
tos de encerramento do ano letivo trazendo observação peculiar: “Preleção da professora em 
homenagem de nosso Estado e seu digno Govêrno que emprega todos os meios possíveis para 
a alfabetização de seus filhos”. A linguagem demonstra o quanto o grupo docente estava ali-
nhado às propostas previstas na legislação educacional. Atendendo aos propósitos de ultrapas-
sar os muros da escola nas demonstrações de civismo, a programação incluía também “As 10 
horas – Desfile pela rua e canções patrióticas” (ESCOLA MIXTA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, 
1945). 
  Os conflitos gerados pela exigência de uso do vernáculo num cenário em que nos pri-
mórdios prevalecia o idioma alemão ficam evidentes quando se observa o programa de encer-
ramento da Escola Lauro Muller, de 28 de novembro de 1945, do qual extraio a redação em 
que se notam diversos erros: “O enceramento do fim das aulas, desta escola se deu no dia 28 
de novembro de 1945. E nós tivéramos como enceramento, os seguintes números” (ESCO-
LA MISTA MUNICIPAL LAURO MÜLLER, 1945, grifos meus). 
 As fontes evidenciam rituais mantidos pelas organizações do trabalho intraescolar co-
mo, por exemplo, a Liga Pró-Língua Nacional. Tratava-se de organismo da escola primária típico 
da época, criado sob inspiração da campanha de nacionalização para dar conta da questão lin-
guística, um dos problemas enfrentados na escolarização das crianças descendentes de imi-
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grantes. Segundo um “Relatório das atividades das principais associações, anexa a esta escola”, 
datado de 30 de novembro de 1946, uma série de ritos envolviam a Liga Pró-Lingua Nacional. 
Conforme o texto manuscrito à caneta e assinado pela professora Lilia Sevilha Ayroso, mas que 
contém várias marcas de correção a lápis:  
 

No princípio deste ano foi eleita a nova diretoria e adquirido um livro 
especial para o registro dos atos mais importantes desta associação. 
Os membros da diretoria passaram a usar no braço esquerdo um dis-
tintivo, uma fita verde e amarela bordada, de 5 x 3 cm. Todos os sá-
bados é enfeitado com flores naturais dois vasos que estão colocados 
ao pé do mastro onde se hastea a Bandeira Brasileira. Os alunos que 
compõe a diretoria se encarregaram com perseverança e entusiasmo, 
corrigindo os principaes defeitos de pronúncia da nossa bela língua 
vernácula, tais como: tera, sera, guera, pincha, etc, dando ótimo re-
sultado esta providencia, que foi tratada com fé pela grandeza do 
Brasil. (sic). (ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL ORESTES GUIMARÃES, 
1946). 
 

 Vê-se com clareza a intenção de combater as questões de pronúncia própria de uma 
população infantil que de repente deveria se tornar bilíngue, destacando-se as palavras que são 
grafadas com dois erres e cuja pronúncia também deveria atender à fonética correta, mas que 
pelas crianças da época, falantes do alemão como primeira língua, acabavam sendo escritas e 
pronunciadas como se tivessem apenas um erre! 
 O Programa da festa do encerramento da Escola Municipal Darci Vargas, de 30 de no-
vembro de 1947, com 16 itens, inclui poesias com títulos como “A bandeira”, “O marinheiro”, 
“Nosso Brasil”, “O gato vaidoso”, “A chuva”, , “A loirinha”, “Os cinco dedos da mão”, “O ‘pão-
duro’”, “O estudante”, “O Doutor”, “Minha filha”, “Uma carta”, permeadas pelos hinos cívicos 
(ESCOLA MISTA MUNICIPAL DARCI VARGAS, 1947). Da mesma escola, programação de 7 de 
setembro de 1946, em que aparecem item novos, não encontrados em outras cerimônias, co-
mo, por exemplo “Papai partiu para a guerra”, “Eu sou catarinense” e títulos que sugerem um 
fundo moralizador como “A mentira” e “A menina desobediente” (ESCOLA MISTA MUNICIPAL 
DARCI VARGAS, 1946). 
 As cerimônias podiam ser complexas e estruturadas, conjugando diversas atividades. 
Destaco agora o “Programa da festa escolar a realizar-se nesta escola no dia 21 do corrente”, 
documento datado de 11 de agosto de 1949 e que noticiava o evento da Escola Estadual Des-
dobrada Mista de Barra do Ribeirão Grande do Norte, do município catarinense de Jaraguá do 
Sul. Note-se que embora datada de fins da década de 1940, pós Estado Novo getulista, trata-se 
de uma programação que envolve aspectos da gestão política mais ampla, mas também da re-
ligiosidade, indicando a permanência do hábito de ritualizar:  
 

1ª. parte: 
Às 9 horas – Inauguração pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal do no-
vo prédio da escola e entronização na sala de aula da imagem 
de Jesus Crucificado.  
Às 9,30 horas – Missa solene e campal em ação de graças pelo 
restabelecimento da saúde do preclaro Governador do Estado Dr. 
Aderbal Ramos da Silva. 
2ª. parte: 
Das 11 às 13 horas – Os alunos da escola desenvolverão seleto pro-
grama de cantos, recitativos e diálogos escolares.  

CD-ROM DE ATAS  | 3408 |  COLUBHE 2012



 

 

3ª. parte: 
Às 13 horas – Encontro amistoso de futeból (sic) entre os princi-
pais esquadrões do Sport Club Paraná local e do valoroso Independi-
ente da cidade de Jaraguá. 
Às 15 horas – Jogo amistoso entre as equipes do Estrela Footbal 
Club de Nereu Ramos e do D. Pedro II de Corupá.  
Haverá churrascada, café, doces, bebidas, tiro ao alvo etc. – 
Abrilhantará a festa o famoso Jazz Gadotti. 
Convidam-se as Autoridades e o Povo em Geral. (ESCOLA ESTA-
DUAL DESDOBRADA MISTA DE BARRA DO RIBEIRÃO GRANDE DO 
NORTE, 1949, grifos meus). 

 
 Na Escola Lauro Müller houve, em 5 de novembro de 1949, a comemoração “Homena-
gem a Centenário Rui Barbosa”, que embora dedicada ao político e intelectual brasileiro, reu-
nindo 14 itens misturando hinos e poesias, tinha apenas uma parte dedicada a Rui Barbosa: 
“11º. – Preleções: sobre a data, pela Professora” (ESCOLA MISTA MUNICIPAL LAURO MÜLLER, 
1949). 
 Uma das datas mais festejadas era a Independência do Brasil. Assim, a Homenagem ao 
Dia da Pátria, de 7 de setembro de 1949, na Escola Orestes Guimarães tinha duas partes: um 
Ato Cívico, com os habituais hinos e poesias e a outra Ato Variado incluindo “1º. Exercícios ao 
ar livre, tais como: corridas e outras manobras; 2º. Distribuição de prêmios, balas, doces, etc” 
(ESCOLA MISTA MUNICIPAL ORESTES GUIMARÃES, 1949). 
 Também da Escola Orestes Guimarães há o Programa de encerramento da Semana da 
Criança, de 7 de outubro de 1949, constando de duas partes, sendo que na primeira destaco: 
“4º. Preleção sobre a “Semana da Criança” pelo professor, apelando para a sua colaboração 
nesse sentido [...] 6º. A criança brasileira e a sua atual proteção esplicado (sic) por um aluno 
do terceiro ano”; já noutra parte os rituais se prestam como cenário para atuação da adminis-
tração local que aproveitava a oportunidade para “Distribuição de cadernos, fornecidos especi-
almente pela Prefeitura Municipal” (ESCOLA MISTA MUNICIPAL ORESTES GUIMARÃES, 1949). 
 A “Homenagem do dia 15 de novembro de 1950”, na Escola Mista Municipal Princesa 
Isabel de Pedra d’Amolar Alto, envolveu um programa com 24 itens, sendo o último dedicado a 
várias canções que foram apresentadas individualmente por algum aluno ou entoadas por to-
dos: 12 músicas com títulos como Mocidade, Canção do Soldado, Hino ao Brasil, Canção do 
Marinheiro, Sítio de Caboclo e Hino da Despedida. (ESCOLA MISTA MUNICIPAL PRINCESA ISA-
BEL DE PEDRA D’AMOLAR ALTO, 1950). Cabe questionar o que essas canções significavam em 
termos de relação com o cotidiano das crianças. Que sentido tinha a Canção do Marinheiro nu-
ma região rural, distante do litoral e onde os habitantes muito provavelmente não tinham ainda 
visto o mar? 
 Da mesma escola temos a “Homenagem ao Dia: Semana da Criança”, de 18 de outubro 
de 1950. No alto consta “A Criança de hoje é o Brasil de Amanhã”, aludindo à data em tela; no 
final da página manuscrita encontra-se outro lema: “Tudo pela Grandeza do Brasil” (ESCOLA 
MISTA MUNICIPAL LAURO MÜLLER, 1950). Nota-se que mesmo findo o período ditatorial de 
Getúlio Vargas e adentrado os anos 1950, ainda persistem os indicativos de práticas de nacio-
nalização, concordando com o que foi mostrado em outras investigações (Cf. SANTOS, 2008b). 
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Considerações finais 
 
 Os resultados evidenciam as características do ritualismo e seus objetivos formativos 
político-pedagógicos durante as décadas de 1930 e 1940, momento de conformação da escola 
ao ideário republicano, mas também marcado pelo regime autoritário do Estado Novo. 
 A análise do teor das atas e programas das cerimônias realizadas nas escolas primárias 
de Santa Catarina desvela seu caráter ritualista. Em alguns casos a escrita apresenta erros. Vá-
rios destes manuscritos foram ilustrados com as cores nacionais, bandeiras e brasões, embora 
haja desenhos de outros tipos.  
 Quanto ao conteúdo, alguns documentos citam discursos dos professores. Mas a maior 
parte da cerimônia envolvia atividades de recitar, cantar e mesmo interpretar realizadas pelas 
crianças, aludindo a datas como a Independência do Brasil e a Proclamação da República. Ou 
comemoravam-se personagens como Rui Barbosa. Mas principalmente se festejou o presidente 
Getúlio Vargas, sobretudo no regime ditatorial do Estado Novo (1937-1945). Os ritos também 
marcavam a Semana da Criança e o encerramento do ano letivo. Em alguns casos, equivaliam a 
festas escolares destinadas a prover fundos e incluíam venda de bebidas, assados e café com 
doces. Podiam abrigar atividades com participação da comunidade como partidas de futebol 
entre times regionais, tiro ao alvo e a apresentação de grupos musicais que animavam a cele-
bração - estas duas últimas atividades características da cultura alemã que resistia naquele ce-
nário.  
 Por vezes o programa configurava um ritual extenso, dividido em partes e ocupando um 
dia inteiro, iniciando pela manhã com os alunos perfilados para o hasteamento da bandeira e 
continuando à tarde quando ocorria o arriar do pavilhão e outras atividades. Entoavam-se os 
hinos oficiais, mas também aqueles dedicados a vultos históricos. A ritualística admitia canções 
cívicas que exaltavam o Brasil Novo e a postura que se desejava das crianças como futuros ci-
dadãos: Ó Pátria Formosa, Sabemos Lutar, Mocidade Brasileira, Sou Brasileiro, Canção do Sol-
dado, O Valente Militar e Canção ao Marinheiro. Os alunos recitavam poemas de vários tipos, 
destacando-se os de inspiração nacionalista como O Brasil, Saudação à Bandeira, A Indepen-
dência, Defendamos o Brasil, Avante, Pátria Sacrossanta, O Grito do Ipiranga, Minha Terra, 
Grande Pátria; em alguns deles se vê o caráter regionalista: Santa Catarina, Eu sou catarinense. 
Outras poesias selecionadas para compor os rituais tratavam de questões morais ou religiosas. 
Diversos itens apresentados no rol dos rituais sugerem a veneração da terra brasileira, dos seus 
heróis e feitos. 
 Há programas incluindo atividades teatrais, além de jogos e brinquedos: corrida de 
agulhas, corrida de sacos, corrida dos ovos, corrida de estafeta, corrida de garrafas, a cadeira e 
o bombom, capitão e os soldados, carrinho humano, saltos em altura e em distância, o anel, o 
lápis. Havia demonstrações de Educação Física, de ginástica e exercícios ao ar livre, também 
usadas para a formação da infância. Um caráter étnico emana de títulos como Os Pretinhos da 
Guiné, A Baiana, Os Lavradores e a Morena, A Vida do Campo e Sítio de Caboclo.  
 Ficou evidente a centralidade da questão linguística nos processos de nacionalização 
sintonizados com o funcionamento da escola primária no período republicano nas primeiras dé-
cadas do século passado e que, em maior ou menor grau, tinha lugar nos rituais. Comprova tal 
aspecto a referência às Ligas Pró-Língua Nacional, que tinham como tarefa combater o bilin-
guismo da população infantil: muitas crianças falavam o alemão como primeira língua, apresen-
tando problemas na aprendizagem da escrita e da fala em português. Foram necessárias 
correções da escrita infantil e também da pronúncia do vernáculo, o que se buscava fazer atra-
vés dos cantos e do recitar inclusos nas cerimônias, por exemplo. Alguns programas citam a 
distribuição de prêmios, doces e balas.  
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 Participavam das cerimônias os alunos da escola capitaneados pelos seus professores, 
mas também autoridades e a comunidade em geral, notadamente os pais das crianças. Estas 
aconteciam nas instalações da escola, mas também podiam avançar para outros espaços públi-
cos da comunidade do entorno. Às vezes ultrapassavam os muros escolares, envolvendo as cri-
anças em passeatas, marchas e desfiles pelos arredores. Estes podem ser entendidos como 
tendência de militarização, também atribuída à educação física e incorporada às escolas primá-
rias desde as primeiras décadas do século passado, quando se tomou o escotismo e o serviço 
militar como padrões de modelagem. 
 A variedade de itens presentes evidencia uma perspectiva de fundo moralizante desti-
nada à formação de acordo com o nacionalismo em voga. Analisado o conjunto documental, 
ficou nítido seu cariz ritualista, com a presença de fórmulas que deviam ser baseadas no uso e 
repetição das componentes das solenidades. Assim, as atas e programas das cerimônias e fes-
tas escolares delineavam ritos com finalidade explícita: contribuir para a nacionalização da po-
pulação infantil em meio cultural com presença de aspectos estrangeiros.  
 Sob a perspectiva de ampliação do debate no campo da história das instituições escola-
res, os rituais podem ser integrados ao conjunto de aspectos da prática educativa historicamen-
te engendrada nas primeiras décadas do Brasil republicano. Como ratifica Araújo (2004, p.135): 
“A década de 1920 foi pródiga em reverenciar símbolos nacionais (hinos, bandeiras, datas co-
memorativas, heróis, estátuas, obras e instituições), [...] como que garantidores de uma coesão 
social e de uma identidade dos indivíduos com a nação.” 
 A pesquisa confirmou perspectivas historiográficas que identificaram prerrogativas da 
campanha de nacionalização da era Vargas noutras fontes documentais como livros didáticos, 
cadernos escolares e fotografias, bem como na literatura da época que serviu de propaganda 
para o regime em seus propósitos de nacionalização (GUASTINI, 1943; BETHLEM, 1939). Os 
rituais podem ser incluídos nas atividades da escola primária com propósitos de abrasileiramen-
to, mostrando que há uma natureza peculiar nas propostas curriculares previstas pela legislação 
da época, particularmente para as instituições escolares situadas em núcleos de colonização 
alemã (cf. SANTOS, 2010).  
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INTRODUÇÃO 
 

Este estudo, na interface da sociologia da educação com a história da educação, apre-
senta uma análise sobre os ritos de instituição descritos no romance O Ateneu, de autoria do 
escritor brasileiro Raul Pompéia, publicado originalmente em 1888.  
 O Ateneu, considerado uma das obras literárias brasileiras de maior destaque do século XIX, 
narra a trajetória escolar de Sérgio (menino de 11 anos) como aluno interno em colégio da elite 
brasileira da época. Representado no romance como uma escola, o Ateneu é lugar de produção 
e preservação de ritos, crenças e técnicas produtoras de um ethos específico. Assim, o romance 
de Pompéia, ao “retratar” (tal como o realismo funcionalista o faria) a vida em um colégio – que 
muitos supõem ter sido por ele mesmo frequentado – permite compreender o que Bourdieu 
(1996) enuncia em sua obra As Regras da Arte como sendo o trabalho de “dessacralização” da 
obra literária eleita como objeto de estudo das Ciências Sociais: a literatura pode, por vezes, 
dizer mais sobre o mundo social que muitos estudos com pretensão científica. 

Buscamos, portanto, a fundamentação metodológica desta análise sócio-histórica d´O 
Ateneu na obra As Regras da Arte de P. Bourdieu, onde o autor considera que as formalidades 
do discurso literário (conduzidas pelo escritor) condicionam a leitura interna do romance, susci-
tando um modo de apreciação inerente ao espaço social nele representado. No caso deste es-
tudo, o “colégio Ateneu” – educandário de elite – representado no romance de Pompéia como 
um microcosmo da sociedade brasileira no Segundo Império. 

 Neste artigo considera-se que os ritos de instituição que atuam no Ateneu fazem parte 
de um sistema orientado para instituir e preservar, reproduzindo, o arbitrário cultural vivenciado 
no colégio. Por conseguinte, nosso objetivo é destacar as condições simbólicas que permitem 
que os ritos de instituição atuem no colégio de modo a assegurar sua ordem interna.1 

Os ritos escolares (solenidades, eventos festivos, prêmios, louvores, condecorações, 
etc.) podem ser compreendidos, de acordo com Saviani (2007, p.52), como “mecanismos de 
incentivo ao trabalho escolar” e sinalizam, na história da educação, uma mudança no modus 
operandi (a passagem do modus italicus para o modus parisienses) do sistema de ensino oci-
dental a partir do século XVI. Neste artigo apreendemos esses “mecanismos de incentivo”, ou 
esses ritos escolares, do ponto de vista sociológico, como “ritos de instituição”.  

Os “ritos de instituição” são um conceito desenvolvido por Bourdieu (1982) a partir do 
conceito clássico em antropologia social de “ritos de passagem”. Nesse novo conceito Bourdieu 
pretende conferir aos ritos (mais especificamente escolares) características além daquelas já atri-
buídas aos ritos de passagem, notadamente pelos antropólogos VanGennep ([1909]1978) e Tur-
ner (1974). Para Bourdieu (1982, p. 58) “todo o rito tende a consagrar ou a legitimar, ou seja, a 
fazer desconhecer enquanto arbitrário e reconhecer enquanto legítimo, natural, um limite arbitrá-
rio”. O “limite” a que o autor se refere é a linha simbólica que marca a passagem entre o antes e 
o depois. Isto é, a linha (demarcada pelo rito) que sinaliza uma mudança de estado; que sinaliza 
a passagem de uma determinada condição a outra. Assim, os ritos de passagem são também 
compreendidos como “ritos de iniciação”, pois marcam essa transição - metaforicamente compre-
endida como “morte” e “renascimento” simbólicos - de um status social a outro.  

De acordo com autores da antropologia social o ritual é um sistema de comunicação 
simbólica que serve para “organizar” aspectos da vida social, lhes emprestando formas conven-
cionais e estilizadas. Sabe-se, a partir disto, que uma característica comum a rituais de todo 
tipo é a repetição que tem a função de conceder familiaridade e, portanto, segurança às pesso-
as (Rodolpho, 2004). Esse sentimento de segurança (ontológica) nos acomete porque, a partir 
da familiaridade que temos com determinados rituais e seus desdobramentos, ou sequências, 
“sabemos o que vai acontecer, celebramos nossa solidariedade, partilhamos sentimentos, en-
fim, temos uma sensação de coesão social” (Rodolpho, 2004, 139). Trata-se, portanto, também 
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do sentimento de pertencimento a determinado grupo, instituição, nação, etc. Nesse sentido é 
que os rituais podem ser compreendidos como “manifestos contra a indeterminação”; portanto, 
como atos simbólicos que visam expurgar as incertezas (e inseguranças) que constituem, por 
outro lado, nossa (regrada) vida social. Podendo os rituais ser profanos ou de caráter religioso 
têm, de todo modo, a capacidade de tornar visível o invisível: no caso dos rituais escolares que 
são os que aqui nos interessam, eles tornam visíveis, demarcam, reforçam, tornam patentes as 
relações sociais presentes no universo escolar fortemente estruturado pela hierarquia de posi-
ções e pela demarcação de diferenças quanto a condutas e desempenhos prescritos/proscritos 
no espaço escolar.  
 De acordo com VanGennep ([1909] 1979) as cerimônias são etapas daquilo que se deseja 
marcar ou revelar socialmente, uma espécie de “moldura” que se deseja aplicar a determinada 
realidade (seja ela qual for). Nesse sentido, o rito da cerimônia circunscreve e torna consciente 
(visível), enfim, o fato social. Assim, Bourdieu pretendeu enfatizar a “função social” dos ritos de 
passagem e do significado social da linha divisória (separação) que o ritual institui entre os que 
foram submetidos (ou ainda serão) a essa ação simbólica e aqueles que não a sofrerão (insti-
tuindo assim, uma diferença durável entre agentes) (Bourdieu, 1982). É por causa dessa de-
marcação social que esse autor renomeia os ritos de passagem como “ritos de consagração”, 
“ritos de legitimação” ou, mais precisamente, “ritos de instituição” (rites d'institution), conferin-
do a essa última expressão seu sentido “ativo”, isto é, o de instituir, de dar forma, de “fazer 
ver” (e, portanto, de fazer crer).  
 Os ritos escolares são representados n’O Ateneu como festas, exames, solenidades, condeco-
rações, eventos esportivos, literários, entre outras atividades que instituem a rotina escolar. 
Dentre esses, os ritos analisados nesse estudo são: os exames de avaliação aos quais os alunos 
são submetidos, a posterior divulgação das notas por meio do “livro das notas” e as solenidades 
de final de ano (notadamente, a “festa da ginástica”), que reúnem apresentações artísticas que 
tornam visíveis os resultados obtidos no decorrer do ano letivo e que contam também com a 
participação da comunidade externa, isto é, dos pais dos alunos, de políticos proeminentes, de 
professores e nobres da sociedade da época que o romance descreve.  

 
 

 A FESTA DA GINÁSTICA E “AS GALAS” QUE FAZEM “SORRIR A PAISAGEM” 
 
 No âmbito da história da educação, Gondra (2004) assinala que, no século XIX, “educar” e “civili-
zar” tinham o mesmo sentido e que a pedagogia, no projeto utópico de uma “educação integral”, 
se constituía, no marco positivista da época, como “educação do corpo”, como “disciplina da inte-
ligência” e como “ginástica da vontade”. Assim, os eventos ginásticos realizados no colégio Ate-
neu podem ser analisados como um jogo com regras bem definidas em que se disputam bens 
simbólicos e se exibe o resultado de corpos produzidos pela disciplina da “educação física”. Nas 
palavras de Sérgio - personagem narrador do romance: eventos que apresentam o “triunfo espe-
taculoso da saúde, da força, da mocidade” que cabe aos ritos a função de consagrar.  

A transformação do espaço escolar faz parte do caráter extraordinário que se confere 
aos ritos da “festa da ginástica” n´O Ateneu. Este caráter extraordinário só pode ser percebido 
em relação ao caráter banal ou ordinário em que se apresentam outras atividades no cotidiano 
escolar e que o definem enquanto tal: o regime dos horários, as disciplinas, o mobiliário, etc. 
Mas, as galas – e sua forma extraordinária – não podem ser completamente abstraídas da roti-
na do colégio pois nela estão também previstas. Portanto, se os ritos se destacam do cotidiano 
escolar, isto se deve porque atuam como forças que tornam extraordinário o caráter ordinário 
da vida escolar, transformando-a momentaneamente:  
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Transformara-se em anfiteatro uma das grandes salas da frente do 
edifício, exatamente a que servia de capela; paredes estucadas de 
suntuosos relevos, e o teto aprofundado em largo medalhão, de ma-
gistral pintura [...] Desarmado o oratório, construíram-se bancadas 
circulares, que encobriam o luxo das paredes. Os alunos ocupavam a 
arquibancada. Como a maior concorrência preferia sempre a exibição 
dos exercícios ginásticos, [...], o público, pais e correspondentes em 
geral, porém mais numeroso do que se esperava, tinha que transbor-
dar da sala da festa para a imediata. (Pompeia, 1993, p. 25) 

 
A transformação da arquitetura do espaço escolar por ocasião dos ritos implica na valo-

rização desses. Ora, dispensar tempo, energia e trabalho a favor das atividades rituais pressu-
põe a sua legitimação no espaço escolar. Deste modo, os integrantes do colégio, sejam 
professores, diretor, alunos, bedéis etc. mobilizam-se em torno dessas atividades fazendo delas 
produto de um trabalho comum e solidário; isto é, produto de uma emoção ou sentimento par-
tilhado. A modificação do espaço escolar, consequentemente, modifica também a impressão 
que dele se tem. Assim, o caráter melancólico da escola descrito pelo protagonista Sérgio é co-
locado em suspenso por ocasião da transformação do espaço que o rito provoca:  
 

As eminências de sombria pedra e a vegetação selvática debruçavam 
sobre o edifício um crepúsculo de melancolia, resistente ao próprio sol 
a pino dos meios-dias de novembro. Esta melancolia era um plágio ao 
detestável pavor monacal de outra casa de educação, o negro Caraça 
de Minas [...] No dia da festa da educação física, como rezava o pro-
grama [...] não percebi a sensação de ermo tão acentuada em sítios 
montanhosos, que havia de notar depois. As galas do momento fazi-
am sorrir a paisagem (Pompeia, 1993, p. 26). 

 
A presença de um “público, pais e correspondentes em geral” “mais numeroso do que 

se esperava” permite observar que os ritos contam com uma adesão pública seleta, fortalecen-
do a legitimidade dos ritos e sua execução. As solenidades de fim de ano n’O Ateneu contavam 
com apresentações artísticas, laureação dos melhores alunos, discursos acerca da educação e 
da política e com figuras da corte imperial como espectadores. Assim, essas apresentações 
eram aplaudidas por um público que razoavelmente compartilhava do mesmo habitus dos seus 
protagonistas (os alunos), o que conferia adesão imediata às mesmas. Nesse aspecto, atuando 
como instrumentos de diferenciação, os ritos que envolvem as laureações conferem títulos de 
distinção, marcas, classificações; ou numa palavra: identidades. Essas tendem a inscrever nos 
agentes o “dever-ser” que implica condutas que os ritos prescrevem (Bourdieu, 1982). Assim, 
devido à magia que o ritual produz, a laureação mantém velada a ideia de que os alunos de 
comportamento e rendimento “exemplar” são mais precisamente exceções em um determinado 
grupo.  

Ao reconhecer que os valores que os rituais procuram inculcar são legítimos, estabele-
ce-se um tipo particular de dominação simbólica no interior do colégio. Esta dominação permite 
que a ordem social se reproduza, naturalizando os valores que a sustentam. Contudo, esta do-
minação é branda, pois implica num acordo entre as partes envolvidas. A dominação simbólica 
no Ateneu só pode ser aceita à medida que coloca em jogo lucros simbólicos amplamente reco-
nhecidos, como no caso dos méritos que os rituais destacam.  

A realização dos rituais contribui na produção de um habitus. A participação dos alunos, 
que têm idade média de 11 a 17 anos, permite que a força do costume, do hábito, se estabele-
ça em suas vidas. Esta força os faz se familiarizarem pouco a pouco com rituais, por ventura, 
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também exteriores ao internato. Como integrantes de colégio de elite, os alunos são fortemente 
inclinados a ocupar cargos de notoriedade pública na vida adulta, a discursar em público, a par-
ticipar de cerimônias requintadas. Ou seja: a ocupar posições sociais onde os ritos de distinção 
são comuns. Deste modo, exige-se que correspondam às expectativas sociais referentes à for-
mação que obtiveram no seio de um grupo prestigioso, neste caso, no colégio Ateneu. Portan-
to, supõe-se que o processo de familiarização com os rituais, que se inicia no colégio, permite 
que os alunos, em sua vida social adulta lidem com eventos da mesma ordem de maneira de-
sembaraçada. A admiração e o encanto do seleto público que assiste aos eventos ginásticos 
coloca em suspenso (faz esquecer), dessa forma, os investimentos materiais e simbólicos que 
são as condições mesmas de produção de um ethos masculino socialmente distinto. 

Aristarco, o diretor do Ateneu, é o agente que, concentrando determinado volume de 
capital social e simbólico, aciona, com sua autoridade, os ritos. Ele é a instituição incorporada e 
nele personificada:  

 
Diante da arquibancada, ostentava-se uma mesa de grosso pano ver-
de e borlas de ouro. Lá estava o diretor, o ministro do império, a co-
missão dos prêmios. Eu via e ouvia. Houve uma alocução comovente 
de Aristarco; houve discursos de alunos e mestres; houve cantos, po-
esias declamadas em diversas línguas. O espetáculo comunicava-me 
certo prazer respeitoso. (Pompeia, 1993, p. 25) 

 
 A figura majestática de Aristarco expressa o reconhecimento coletivo imanente às práti-
cas rituais:  
 

Nas ocasiões de aparato é que se podia tomar o pulso ao homem. 
Não só as conde-corações gritavam-lhe do peito como uma couraça 
de grilos: Ateneu! Ateneu! Aristarco, todo era um anúncio. Os gestos, 
calmos, soberanos, eram de um rei [...] (Pompeia, 1993, p. 24) 

 
Como parte das relações sociais presentes no Ateneu, a relação de hierarquia permite 

uma atuação destacada e legitimada de Aristarco nos ritos. Atuação que lhe confere lucro simbóli-
co ao ser reconhecido agente das propriedades valiosas que os ritos acionam. Deste modo, a po-
sição hierárquica ocupada por determinados agentes os autorizam a exercer a nomeação que os 
ritos operam (como é o caso também dos nobres que participavam das solenidades n´O Ateneu):  

 
Deram fim à festa os saltos, os páreos de carreira, as lutas romanas e 
a distribuição dos prêmios de ginástica, que a mão egrégia da Sere-
níssima Princesa e a pouco menos do Esposo Augusto alfinetavam so-
bre os peitos vencedores. (Pompeia, 1993, p. 28) 

  
A “distribuição dos prêmios de ginástica” se inscreve em um regime meritocrático que 

recompensa talentos individuais e que não está necessariamente ligado aos ritos, mas esses se 
apropriam de tal regime à medida que consagram seus resultados. A “Sereníssima Princesa”- 
que distribui os prêmios- confere marcas que classificam os alunos entre recompensados e não 
recompensados, sendo que o valor da recompensa está precisamente na raridade dos momen-
tos dessa concessão e na singularidade de quem (agente ou instituição) a concede. Enquanto 
personagem singularmente ilustre, a Princesa é representante máxima dessa raridade.  

Embora os ritos pareçam atuar sempre de forma harmônica – como uma orquestra que 
é interrompida apenas quando chega à última nota – sempre pode haver aquele como Jorge - 
paradoxalmente filho de Aristarco - que resiste ao rito: 
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Uma coisa o entristeceu [a Aristarco], um pequenino escândalo. Seu 
filho Jorge, na distribuição dos prêmios, recusara-se a beijar a mão da 
princesa, como faziam todos ao receber a medalha. Era republicano o 
pirralho! Tinha já aos quinze anos as convicções ossificadas na espi-
nha inflexível do caráter! (Pompeia, 1993, p. 29)  

 
 Jorge é uma forma de apóstota, aquele que renuncia à crença coletiva. Renegar uma parte da 
sequência que compõe o rito é uma forma de profaná-lo em sua totalidade. Neste sentido é 
como se Jorge cuspisse uma hóstia em meio à celebração religiosa. Deste modo ele fica sujeito 
à coerção que procura restabelecer a ordem simbólica não somente do rito, mas, da ordem 
(ameaçada) no colégio. É um tipo de resistência que exprime uma relativa autonomia do indiví-
duo perante a autoridade:  
 

Aristarco, porém, chamou o menino à parte. Encarou-o silenciosamen-
te e – nada mais. E ninguém mais viu o republicano! Consumira-se 
naturalmente o infeliz, cremado ao fogo daquele olhar! Nesse mo-
mento as bandas tocavam o hino da monarquia jurada, última verba 
do programa. (Pompeia, 1993, p. 29) 

 
O sentido lúdico ou festivo do rito que compõe a festa da ginástica se intensifica na 

medida em que conta com a exibição da atividade ginástica reconhecida, a priori, como jogo. O 
jogo “se processa dentro de certos limites temporais e espaciais, segundo uma determinada 
ordem e um dado número de regras livremente aceitas, e fora da esfera da necessidade ou da 
utilidade material” (Huizinga, 2001, p. 147). O sentido lúdico da ginástica recebe, portanto, 
uma dose maior de magia quando dispõe dos mecanismos consagradores da festa que incitam 
subjetivamente os agentes a participar das (ordinárias) atividades escolares da ginástica, lhes 
oferecendo a possibilidade (extraordinária) de compartilhar glórias. 

 
 

“DE FAZER FEBRE”: O RITO DOS EXAMES 
 

Os exames escolares são tão ritualizados quanto as festas de fim de ano, mas em con-
traste com essas, afastam o lúdico e a gala, destacando a seriedade, o rigor e o que há de 
sombrio em uma avaliação escolar. Assim, se as galas da festa da ginástica fazem “sorrir a pai-
sagem” da escola, os ritos dos exames são de “fazer febre” aos estudantes, pois um corpo de 
professores orienta esses ritos por meio de comissões “cada qual mais poderosa e carrancuda” 
que a outra. A autoridade simbólica “das mesas” (de Filosofia, de Francês, de Geografia, etc.) 
garante a condição de produção (com a adesão dos avaliados) de juízos que variam da “repro-
vação” até a “aprovação com louvor”. Os juízos são dotados de uma força de convencimento 
que orienta todo o corpo do colégio a aderir ao ponto de vista que se impõe como legítimo. 
Esse ponto de vista dominante estabelece princípios que distinguem a boa da má nota produzi-
da nos exames.  

Os exames, considerados por Sérgio como “o terror acadêmico!”, são marcados por su-
cessivas práticas que, mais tarde, com a divulgação das notas, (re)definem o estado ou posição 
dos agentes. Esses exames ocorrem em determinados dias e por meio de rotinas próprias, con-
figurando assim, emoções específicas, muito diferentes, como se viu, daquelas das festas de 
fim de ano:  
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A estreia do primeiro exame foi de fazer febre. Três dias antes pula-
vam-me as palpitações; o apetite desapareceu; o sono depois do ape-
tite; na manhã do ato, as noções mais elementares da matéria com o 
apetite e com o sono. Memória in albis. (Pompeia, 1993, p. 167) 

 
Se a apreensão causada pelos exames chega a “fazer febre” no agente é porque este 

os compreende como práticas que definem e apontam destinos. E cuja incerteza só acaba com 
a divulgação das notas. A confiança nos vereditos dos exames escolares de alguma forma se 
manifesta, portanto, através da crença na capacidade do rito imprimir o caminho a ser seguido. 
Se o rito dos exames se apresenta por vezes como algo intransponível para alguns agentes - 
como no caso de Sérgio - é porque está a todo momento interrogando objetiva e subjetivamen-
te a dignidade daquele que a ele se submete. Afinal, reconhecer-se capaz de cumprir as exi-
gências previstas no rito significa incorporar aquilo que os ritos autorizam ser, cumprindo um 
conjunto de expectativas sociais. Neste sentido os ritos conferem mais do que um caminho a 
ser seguido: eles prescrevem o que o agente deve ser. 

Uma das etapas implícita no rito dos exames é a da convocação, cujo tempo de espera 
é o tempo da indefinição. Um tempo em suspenso e cujo ‘suspense’ anuncia o drama de uma 
condenação: as emoções que cercam a convocação são a sensação de “quase morte” para os 
estudantes que a aguardam:  
 

Ali estive não sei que tempo, como um condenado em oratório. Em 
redor de mim, morriam de palidez outros infelizes, esperando a cha-
mada. [...] De repente abre-se uma porta. De dentro, do escuro, saía 
uma voz, uma lista de nomes: um, outro, outro... ainda não era o 
meu... Afinal! Não houve nem tempo para um desmaio. Empurraram-
me; a porta fechou-se; sem consciência dos passos, achei-me numa 
sala grande, silente, sombria, de teto baixo, de vigas pintadas, que 
fazia dobrar-se a cabeça instintivamente. (Pompeia, 1993, p. 167) 
 

 O sentido dramático que Sérgio atribui aos processos do exame pode ser compreendido 
na medida em que sua experiência escolar é tomada como uma aventura mais ou menos épica. 
Contando que provações, desafios, riscos, conquistas e derrotas fazem parte da vida escolar, os 
ritos transferem a essa rotina dimensões épicas porque destacam os elementos que a com-
põem. Os ritos fazem crer que a vida é uma aventura que se estabelece em meio a travessias 
nas quais eles representam não apenas a consagração do ponto de chegada, mas também um 
novo ponto de partida. Essa nova partida contempla horizontes relativamente previsíveis a se-
rem perseguidos pelos agentes que levam em conta o sentido de destino que os ritos tendem a 
lhes conferir. Desta forma os ritos propõem sentido à vida escolar nos dois sentidos da palavra: 
atribuindo significado e direção a ela.  
 O cenário das provações pelo qual é preciso passar nos exames escolares n´O Ateneu 
pode ser representado pela ilustração do próprio autor do romance (Pompeia, 1993, p. 165):  
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Figura 1 – A mesa dos examinadores 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O LIVRO DAS NOTAS - “A MAIS TERRÍVEL DAS INSTITUIÇÕES DO ATENEU” E O 
“CONTÁGIO DA CONVICÇÃO” 
 
 Como espaço educativo que procura inculcar disposições físicas e intelectuais, o Ateneu 
também estabelece ritos acerca da divulgação do aprendizado escolar. O “livro das notas” (que 
as torna públicas), tem “capa de couro” e é lido, “infalivelmente, perante o colégio em peso”, 
“todas as manhãs”, “às oito horas”. Tornado legítimo e distinto por uma série de condições 
simbólicas, o livro das notas confere distinção entre agentes que, a princípio, ocupam uma 
mesma posição (a de alunos). Deste modo, o livro se inscreve como rito de instituição de dife-
renças, bem como de identidades, uma vez que os alunos são, através dele, alvo de classifica-
ções positivas ou negativas que transformam ou preservam suas posições ou status por meio 
da atribuição das notas. Assim este rito cumpre funções ambíguas: a de valorizar ou de estig-
matizar aqueles submetidos ao seu juízo.  

Os ritos, portanto, nem sempre têm a função de consagrar prestígio como o atribuído 
na festa da ginástica. Eles podem também estar explicitamente orientados para produzir estig-
mas, isto é, marcas que desvalorizam publicamente o agente: 

  
A mais terrível das instituições do Ateneu não era a famosa justiça do 
arbítrio, não era ainda a cafua, asilo das trevas e do soluço, sanção 
das culpas enormes. Era o Livro das notas. Todas as manhãs, infali-
velmente, perante o colégio em peso, congregado para o primeiro al-
moço, às oito horas, o diretor aparecia a uma porta, com a solenidade 
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tarda das aparições, e abria o memorial das partes. (Pompeia, 1993, 
p. 67) 

 
O ritual da leitura do Livro das Notas permite observar a relação entre os ritos dos 

exames e os da divulgação de seus resultados. O livro é depositário do arquivo produzido por 
intermédio dos exames. Ele armazena não apenas nomes e notas dos alunos, mas também o 
histórico de provações no interior do colégio experimentado por cada aluno. Este histórico per-
mite a verificação do desenvolvimento de cada um com relação ao grau das competências cur-
riculares esperadas no Ateneu. E permite, além dessa verificação individual, comparar alunos, 
inserindo-os em uma rede hierárquica decorrente do veredicto de “bom” ou “mau aluno” arbi-
trado pela atribuição das notas.  

Receber a divulgação das notas “todas as manhãs”, no mesmo instante do “primeiro 
almoço”, pode ter o sentido de ser o primeiro alimento do dia. Compondo a mesa do café da 
manhã, os resultados divulgados se inscrevem no roteiro da digestão matinal. De modo que as 
notas são a ‘impressão’ do colégio a respeito dos alunos, elas os fazem conhecer a “opinião do 
Ateneu” como força coercitiva, para o bom ou o mau resultado. O que da leitura resulta é a 
instituição de uma verdade tão objetiva quanto o podem ser os números que exprimem as no-
tas. Desta forma, uma marca, uma diferença se impõe diariamente aos alunos, procurando tor-
ná-los cientes (e, com isso, responsabilizá-los) de sua atuação no colégio. Se as notas fossem 
lidas à noite, contando com o intervalo do sono, a marca que elas conferem poderia ser parci-
almente esquecida. No entanto, a leitura das notas pela manhã suspende essa possibilidade 
porque ela perdura por todo o dia como sentença que circunscreve cada um.  

A ilustração abaixo representa o momento da leitura das notas (Pompeia, 1993, p. 65): 
 

Figura 2 – A leitura do “Livro das notas”. 
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A força que exerce a divulgação das notas reside também na posição do agente divul-
gador que se define em relação às outras posições. Quem divulga as notas ocupa a posição de 
Diretor. No entanto, o poder de convencimento das palavras do diretor não reside nas mesmas 
e sim na especificidade da relação entre agentes que se concebem como emissores e recepto-
res de palavras consideradas legítimas:  
 

E pior é que lavrava o contágio da convicção e surpreendia-se cada 
um consecutivamente de não haver reparado que era mesmo tão or-
dinário tal discípulo, tal colega, reforçando-se passivamente o concei-
to, até consumar-se a obra de vilipêndio quando, por último, o 
condenado, sem mais uma sugestão de revolta, achava aquilo justo e 
baixava a cabeça. A opinião é um adversário infernal que conta com a 
cumplicidade, enfim, da própria vítima. (Pompeia, 1993, p. 68). 

 
É confiando, portanto, na emissão de um juízo capaz de definir realidades e identidades 

que ele pode ser tomado como instrumento de ‘revelação’ do real ou como verdade. Deste mo-
do o Livro das Notas surte o efeito de revelar, a cada consciência, o que lhe estava até então 
velado. A cada um cabe a tarefa desse auto convencimento, da aceitação de um fato que, se 
antes não estava claro é porque ainda não havia sido percebido como verdade. O livro das no-
tas é que a revela, ao mesmo tempo, a todos. Assim, o que o protagonista chama ironicamente 
de “contágio da convicção” pode ser entendido como metáfora de moléstia que se alastra pelo 
contato (contaminação) ou o que os antropólogos sociais hoje consideram como parte do pro-
cesso de estigmatização social: a crença que marca indelevelmente aqueles a que ela se refere. 
Deste modo “a opinião”, “que conta com a cumplicidade, enfim, da própria vitima”, se inscreve 
em uma rede de reconhecimentos que faz dos alunos efetivamente cúmplices de um julgamen-
to (os resultados dos exames) que lhes é, ao mesmo tempo, alheio e próprio, pois tornados 
responsáveis por sua enunciação.  
 

À medida que se desenrolava a gazetilha, as ânsias iam serenando. 
Os vitimados fugiam, acabrunhados de vergonha, oprimidos sob o 
castigo incalculável de trezentas carinhas de ironia superior ou com-
paixão de ultraje. Passavam junto de Aristarco ao sair para a tarefa 
penal de escrita (Pompeia, 1993, p. 68). 

 
Ao ritualizar a emissão de um juízo e a atribuição de uma marca depreciada ou estigma 

(morte simbólica) o rito permite que sobre essa se atue no sentido de corrigi-la. No regime es-
colar tradicional essa correção passa pela punição escrita ou pela “tarefa penal de escrita”. Essa 
punição ao mesmo tempo que procura reabilitar os agentes à normalidade da conduta escolar, 
os torna conscientes de suas falhas e de seu estado desviante ou anormal. Somente o ritual 
seguinte de divulgação das novas notas poderá retirar (relativamente) ou confirmar a perma-
nência do estigma. É por essa razão que o ritual do livro das notas se repete a cada dia, pois a 
divulgação do resultado de uma nota positiva pode ser uma forma tácita de redenção (renasci-
mento simbólico). 

No entanto, a trajetória escolar de Sérgio revela não um processo de redenção, mas, 
uma degradação progressiva de sua condição, diariamente reafirmada pela divulgação das no-
tas:  
 

No dia seguinte ao almoço, amargava eu, sem açúcar que me bastas-
se, o resto do café quinado da expectativa (porque Mânlio tinha-me 
prevenido), quando ouvi Aristarco, alargando pausas dramáticas de 
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comoção, ler, claro, severo: “O Sr. Sérgio tem degenerado...” [...] Di-
as depois da terrível nota, voltava eu a figurar com outra má, menos 
filosoficamente redigida, porém agravada de reincidência. Aristarco 
não perdoou mais. Houve ainda terceira, quarta, por diante. (Pom-
peia, 1993, p. 69). 

 
  
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Se os ritos de instituição compõem a rotina escolar é porque eles cumprem funções não 
apenas objetivas como as de dividir e diferenciar os agentes por meio da distribuição de títulos 
de distinção ou estigma. Os ritos também cumprem a função subjetiva de atribuir sentido à vida 
escolar. É nessa perspectiva que funcionam como “mecanismos de incentivo” ao trabalho reali-
zado na escola, no sentido apontado por Saviani (2008, p. 52). Forma de vida institucionaliza-
da, a escola só pode ser considerada admissível enquanto oferece razões convincentes para ser 
aceita e vivida pelos agentes. É por isso que os ritos de instituição escolares também reconhe-
cem o fato da vida não ser algo que se encerra na escola. Ela age como meio de formação que 
propicia a passagem para outro meio e posição social. Os ritos tendem, assim, a produzir nos 
agentes que os sofreram, a capacidade de deslumbrar novos horizontes enquanto promessas 
daquilo que o rito enuncia explicita e implicitamente.  
 O rito também produz sensações corpóreas, isto é, que se manifestam visualmente no 
agente na forma de ansiedade, nervosismo, medo, insegurança, etc. Estes sentimentos podem 
ser compreendidos como efeitos da própria crença que é depositada no rito, isto é, naquilo que 
o rito anuncia (a mudança de status). A margem de tempo que antecede o rito é o tempo, por-
tanto, da incerteza, da indecisão entre aquilo que se é e aquilo que se poderia ser. É o tempo 
da margem ou da liminaridade social. Momento suspenso no tempo porque suspende as identi-
dades, quando ainda não se é uma coisa nem outra. 

Os sentimentos que acompanham a execução dos ritos ganham sua forma mais dramá-
tica pela possibilidade do agente ser capaz de prever uma “pequena morte”. O veredito formu-
lado a partir dos exames e da divulgação das notas faz lembrar que a vida escolar pode ser 
continuamente descontínua, isto é, uma vida sujeita a interrupções devido às provações que ela 
demanda. Trata-se de uma morte “pequena” porque é simbólica, momentânea e não se realiza 
completamente. O próprio circuito de ritos do Ateneu oferece os meios de superar essa “morte” 
à medida que incita o agente a se nutrir de novas expectativas. Viver a possibilidade da “pe-
quena morte” significa, portanto, experimentar o espaço escolar como espaço onde se corre os 
“riscos do jogo”. 

Os ritos permitem regular uma forma específica de illusio, isto é, uma forma “de reco-
nhecer o jogo e reconhecer o que está em disputa no jogo” (Bourdieu, 1994, p. 151). Tanto nas 
consagrações quanto nas estigmatizações executadas nos ritos são enunciados implicitamente 
os princípios que orientam o jogo escolar do Ateneu. O rito confirma desde cedo que existem 
regras, condutas que devem ser preservadas ou transformadas.  
 O Colégio Abílio Cesar Borges, onde o autor do romance fez seus estudos secundários, “procu-
rava se apresentar como portador mais legítimo da modernidade pedagógica da época” (Gon-
dra, 1999, p. 41) Supõe-se, portanto, que sendo o Ateneu também uma forma de 
representação do colégio frequentado por Pompeia, ele guarda o sentido de suprassumo daqui-
lo que se compreendia, na época, como educação. Sobre este pano de fundo, as práticas que 
compõem os ritos no Ateneu são também valorizadas enquanto suprassumo da educação, uma 
vez que fazem parte do conjunto. Ou seja, a crença que torna legítima a prática dos rituais não 
se apoia fundamentalmente neles mesmos; ela advém da compreensão da educação em senti-
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do mais amplo. Cabe, assim, ao rito, a função de ratificar e reproduzir a crença atribuída à es-
cola, consagrando-a.  
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Os periódicos normalistas escritos por alunos deram um novo significado a história da 
educação quanto à formação de professores. Dessa forma o presente texto tem origem na pes-
quisa de doutorado sanduíche concluído em 2010 na UNESP de Marília/SP sob a orientação da 
professora Dra Ana Clara Bortoleto Nery e do co-orientador estrangeiro lotado na Universidade 
de Lisboa professor Dr. Joaquim Pintassilgo que possui como tema as práticas presentes nas 
Escolas Normais de São Paulo - Brasil e de Portugal. Tais práticas tinham por finalidade formar 
o normalista para as práticas pedagógicas e colegiadas a serem desenvolvidas nas escolas pri-
márias. Assim este texto apresenta uma dessas práticas, as festas escolares.  

Dentre os cinco periódicos estudados durante o desenvolvimento da tese As Associa-
ções de Alunos das Escolas Normais do Brasil e de Portugal: Apropriação e Representação 
(1906-1927) foram analisados os periódicos brasileiros: Excelsior, revista do Grêmio Normalista 
“22 de Março” da Escola Normal de São Carlos; O Estimulo, revista do Grêmio Normalista “2 de 
agosto”, da Escola Normal da Capital; e quanto aos periódicos portugueses: O Alvorecer, quin-
zenário pedagógico da Escola Normal do Porto; Educação Feminina, jornal do Órgão das Nor-
malistas de Lisboa, da Escola Normal Primária de Lisboa; e Os Novos, revista da Associação dos 
Alunos da Escola Normal Primária de Coimbra.  

A seguir apresenta-se o quadro número 1 com os principais aspectos da materialidade 
de cada periódico em questão. 
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Fonte: EDUCAÇÃO FEMININA. Quinzenario literario, cientifico e artístico. Orgão das Normalis-
tas de Lisbôa, 1913. EXCELSIOR! Revista do Grêmio Normalista “Vinte e Dois de Março”, 1911 – 
1916. O ALVORECER. Quinzenario pedagogico, literario e scientifico. Orgão dos normalistas do 
Porto, 1912 - 1914. O ESTIMULO. Orgam do Gremio Normalista “Dois de agosto” - Escola Nor-
mal de S. Paulo, 1911 – 1927. OS NOVOS. Revista sos alunos da Escola Normal Primária de 
Coimbra, 1925-1927. 

 
Nos artigos e matérias publicados nos referidos periódicos observa-se que as Festas Es-

colares são incluídas como uma prescrição para a prática pedagógica normalista. Nos cinco pe-
riódicos analisados pode-se se dizer que as festas, os rituais giram em torno da festa da árvore, 
festa das aves, festa a Pátria, festa a primavera, festa a bandeira, festa em comemoração as 
datas nacionais, no caso brasileiro, 7 de setembro, 15 de novembro, 13 de maio e em Portugal 
a Pátria livre, o ritual é o culto aos heróis, como por exemplo: Camões. No Brasil um dos mais 
venerados é Rio Branco e em Portugal Camões. Porém para este trabalho tratar-se-á somente 
da festa da árvore, primavera, aves e 13 de maio, sendo selecionado somente para este traba-
lho um artigo em cada um dos periódicos supracitados.  

Nery (2009) aponta que Carlos da Silveira (1921) escreveu no artigo Assumptos Escola-
res que há necessidade de alguns elementos essenciais para a formação dos alunos das Escolas 
Normais quanto à formação cívica, e dentre eles destacou a música, o desenho, a ginástica, os 
trabalhos anuais, o escotismo, a língua nacional, as festas cívicas e escolares. 

De acordo com Serra (2010 as normatizações administrativas e políticas são bastante 
explícitas em algumas das edições dos referidos peródicos. As mais presentes são a do “civis-
mo”, na década de 1910, e a do “nacionalismo”, na década de 1920. Com seus estudos Serra 
constata que nos inúmeros textos (artigos e matérias) registrados nos periódicos brasileiros 
encontrava-se presente esses dois temas na qual nesse tipo de formação vai sendo incutido nos 
alunos mediante a organização e celebração das festas escolares e cultos cívicos.  

Ainda para Serra (2010) são muitas as referências ao termo civismo presente em muito 
conteúdos e nas festas escolares cívicas nos periódicos brasilerios. Um exemplo a ser citado é a 
revista do grêmio da Escola Normal da Capital, onde edições inteiras são dedicadas à “festa da 
árvore”, e à “festa das aves”. São registradas pelos alunos as inúmeras atividades cívicas, orga-
nizadas pelo referido grêmio normalista. Outro exemplo a ser citado encontra-se na edição de 
06/10/1913, na qual todos os artigos tratam de patriotismo devido ao lançamento do navio de 
guerra, o encouraçado São Paulo, das homenagens ao almirante responsável pelo encouraçado: 
Alexandrino de Alencar e a exaltação ao simbolismo da bandeira nacional. De acordo com Nu-
nes (2003) citada por Serra (2010), “inúmeras cerimônias para comemorar o Dia da Bandeira 
eram realizadas nas diversas cidades brasileiras. As festividades em São Paulo, nos anos de 
1920, ficaram famosas” (p. 372), “a bandeira em que o corpo do menino se transforma é o 
símbolo máximo do Brasil republicano”. Ainda para Nunes (2003) citada por Serra (2010), ensi-
nava-se o “comportamento daquele que serve o próximo, à cidade e o país” (p. 372).  

Serra (2010), apresenta também as revista Excelsior!, do grêmio da Escola Normal de 
São Carlos, onde também aparecem os temas civismo e nacionalismo quanto às festas escola-
res e os textos das conferências, mas com uma ênfase menor, visto que não há nenhum exem-
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plar exclusivamente dedicado a uma data especifica. No caso de Portugal Serra (2010) aponta 
que em Educação Feminina e em O Alvorecer, há o registro da “festa da árvore”, uma data for-
temente comemorada pelas escolas portuguesas. Para Pintassilgo (1998), tratava-se a festa da 
árvore como uma religiosidade cívica republicana que caracteriza a 1ª República.  

De acordo com Pintassilgo (1998) citado por Serra (2010), esses cultos cívicos teriam a 
intenção de substituir “[...] os rituais, cultos e símbolos associados ao catolicismo e apresentar 
alternativa rituais, cultos e símbolos inspirados no laicismo”. (p. 151-152). Recorrendo a C. Ri-
viére, Pintassilgo afirma que essa ritualização das sociedades modernas é designada “pela ex-
pressão «liturgia política», constituindo-se na seguinte: Séries d´actes solennels, répétitifs et 
codifiés, d´ordre verbal, gestuel et postural, à forte charge symbolique”. (p. 156). 

Ainda de acordo com Pintassilgo (1998) citado por Serra (2010), essa “liturgia política”, 
caracterizada como um ato repetitivo, estereotipado e simbólico, tinha por objetivo favorecer a 
integração social dos grupos e reforçar os laços de identidade. Um recurso “característico dos 
momentos em que uma ideologia (e um poder) necessita de se firmar [...]” (p. 156).  

Segundo Serra (2010) na revista O Estimulo e a revista Excelsior! trataram muito do ci-
vismo enaltecendo heróis, como exemplo, Rui Barbosa, Olavo Bilac, e grandes homenagens ao 
Barão do Rio Branco. 

Serra (2010) também aponta que nas escolas paulistas, essas festas cívicas eram pro-
movidas primeiramente pela direção dos grêmios e, depois, a partir de 1916, pelos professores 
membros da Liga Nacionalista. Com isso, um sinal importante dos anos iniciais das escolas 
normais paulistas, ocasiões fortemente marcadas pela presença do Orfeão normalista, desen-
volvendo atividades musicais diversas e outras, era sempre tudo organizado pela direção do 
grêmio normalista, como foi possível comprovar em vários textos (artigos e matérias) publica-
dos nos periódicos em questão. Reporta-se aqui ao conceito “estratégia”, proposto por Certeau 
(1994, p. 99), quando esse autor a define como o cálculo ou manipulação das relações de for-
ças que se torna possível a partir de um momento em que um sujeito de querer e poder, no 
caso aqui, uma instituição (a escola normal e o grêmio) tem como “estratégia” imprimir à for-
mação dos normalistas um sentido fortemente patriota.  

Dentro desse contexto foram selecionados os artigos dos periódicos portugueses: Jornal 
Educação Feminina de número 1, publicado em 01/04/1913 o artigo A Festa da Árvore de Alice 
Oeiras; o Jornal O Alvorecer de número 36, publicado em 16/04/1914 traz o artigo Festa da 
Árvore sem autoria, isto é assinado somente por B.; na Revista Os Novos, número 3, publicada 
em 12/03/1926 o artigo A primavera de Maria C. Amado. Já nos periódicos brasileiros na Revis-
ta O Estimulo o artigo selecionado é a Festa das Aves publicado na edição de número 39 em 
13/05/1919. E na revista Excelsior!, o artigo selecionado Festas da Escola – 13 de maio publi-
cado em setembro de 1914. 

No jornal O Alvorecer, artigo Festa das Arvores nas Escolas anexas á Escola Normal do 
Porto o autor descreve a festa primeiramente agradecendo ao convite feito a equipe dos nor-
malistas da Associação dos alunos da Escola Normal do Porto para colaborarem na organização 
e realização da Festa da Arvore junto às crianças da escola anexa.  

O diretor da Escola Normal do Porto iniciou a festa e as crianças cantaram a música 
Sementeira, na seqüência os normalistas discursaram sobre o tema árvores, as crianças canta-
ram novamente e recitaram poesias, a seguir outro normalista discursou sobre os descobrimen-
tos portugueses e Vasco da Gama. Na seqüência mais discursos sobre a árvore e em seguida 
plantaram uma árvore enquanto que as crianças cantavam Viva a Escola e o Hino da Árvore. A 
festa terminou com “exercícios ginásticos pelos rapazes, enquanto as meninas executou jogos 
infantis” (p.2). A festa foi encerrada com um lanche oferecido pelo diretor e professores.  

Em Educação Feminina no artigo escrito pela aluna normalista Alice Oeiras A Festa da 
Arvore esta escreve sobre o tema tratando que “os poetas falam a linguagem sentida e os filó-
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sofos a linguagem pensada. Os que não são filósofos nem poetas devem possuir a linguagem 
da educação” (p.1). E continua: “portanto, quando privados da emoção dos poetas e a profun-
desa dos filósofos, nos devemos promover pela educação do espírito a perceptividade da gran-
deza do que nos rodeia, em seus benefícios moraes e materiaes” (p.1). Oeiras continua a 
discorrer sobre o tema árvore e festa da árvore de maneira filosófica e com analogias enalte-
cendo a festa e a importância da árvore. 

Na revista Os Novos a aluna Maria c. Amado escreve o artigo A Primavera na qual esta 
trata da Festa da Primavera chamando a atenção, para o fato que em Portugal nos anos de 
1926 as festas da primavera já não eram comemoradas da mesma forma, muitas escolas e pro-
fessores nem as organizam mais. Porém continua seu artigo falando das maravilhas da Festa da 
Primavera escrevendo que “são as almas dos alunos da Escola Normal Primária de Coimbra 
que, unidas à dos seus professores, abandonam nêsse dia a Escola e correm ao campo a colher 
as flores novas” (p.4). Recorda-se da festa de 1925 onde a Festa da Primavera foi a tradicional 
Lapa dos Esteics ou Lapa dos Poetas. Descreve também a festa e suas minúcias encerrando o 
artigo: “em suma, foi um dia encantador, pela alegria e bem estar sentido pelo seu alto signifi-
cado e grande poder educativo” (p.4). 

Na revista Excelsior! no artigo de R. C. este tratou da Festas na Escola – 13 de maio 
promovida pelo Grêmio Normalista 22 de março. O autor discorre sobre a festa “civica comme-
morativa daquella gloriosa data nacional” (p.10), apresentando o cronograma das atividades 
realizadas como a sessão de abertura feita pelo professor Antonio Proença, os coros, as poesi-
as, a conferencia e o encerramento se deu com as “Vivas – BOHEMIOS – marelas a dois coros” 
(p.4).  

Na revista O Estimulo, artigo Festa das Aves o autor que não assina o texto descreve a 
referida festa que aconteceu em 24 de abril de 1918 realizada pelos alunos, professores e fami-
liares apresentando o programa da mesma. De acordo com o autor esta teve inicio com o Hino 
as Aves, na seqüência muitos cantos e diálogos foram entoados pelos alunos, brincadeiras de 
adivinhação “brinquedo por diversas alumnas do 1º anno” e encerramento com a música Liber-
dade dos Passaros. A seguir visualiza-se a imagem do programa publicado na revista O Estimu-
lo. 
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Considerações finais 

 
Os artigos analisados em sua maioria expõem o programa das festas, assim como o 

conteúdo tratado pelos conferencistas em sua maioria alunos normalista no caso português e 
professores no caso brasileiro. 

Pintassilgo (2007) quando trata das festas cívicas versos festas escolares alega que a 
importância atribuída pelos republicanos portugueses se deve a imagem da Terceira República 
Francesa. Portanto, para este autor os rituais cívicos, os cultos e as festividades tinham uma 
conotação laica, um projeto que tinha como principal referência a pátria e a república ainda 
para este autor o meio escolar foi um campo privilegiado de expressão ou de manifestações de 
cultos da pátria. Entre eles o culto dos heróis da sua história ou dos seus símbolos, a bandeira e 
o hino, e a festa da árvore. 

Para Carvalho (1985) 
 
À instrução cívica estava indissoluvelmente ligada ao sentimento pa-
triótico, como aliás sempre estivera desde a instauração do regime 
republicano, mas agora procurando novos espaços para a sua intro-
missão... a criação de associações escolares dirigidas pelos alunos on-
de se cante o hino nacional, se pratique o culto da bandeira, se 
comemorem datas históricas nacionais e se exaltem os homens notá-
veis de Portugal. (CARVALHO, 1985, p.686). 

 
No Brasil de acordo com Souza (1998) as comemorações cívicas receberam especial 

atenção dos legisladores na prescrição do calendário escolar no início do século XX. Em 1904, a 
legislação incluiu uma disposição em relação às datas cívicas: “na véspera dos dias de festa 
nacional, cada professor fará no último quarto de hora, preleção a respeito da data que se vai 
comemorar” (Decreto 1253, de 23 de novembro de 1904). 

Cavaliere (2003) aponta que a reforma de 1920 proporcionou uma autonomia didática, 
uma nova concepção em educação cívica e na prática pedagógica nas escolas normais, reto-
mando o tema da autonomia didática afirmado por Sampaio Dória. Para esta autora na 
 

[...] proposta de educação cívica, Sampaio Dória explica que preten-
deu substituir o ensino teórico, por ele definido como ‘aqui e ali, um 
curso prático de hipocrisia e o culto formal das aparências’, pela aqui-
sição de hábitos por meio da criação das associações de educando. 
Para defender suas idéias, Sampaio Dória invoca as ‘repúblicas escola-
res’ americanas fundadas por Wilson Gill, que defendia a ‘escola cida-
de’ como remédio contra a apatia e a corrupção políticas. Aparecem 
aqui as idéias educacionais baseadas no estudo da psicologia huma-
na, na co-participação do educando no processo educativo e na 
aprendizagem pela experiência. (CAVALIERE, 2003, p.40). 
 

Ainda para Souza (1998) anos mais tarde, ao sabor do nacionalismo da década de 
1920, a essa prescrição foi acrescentada a seguinte indicação: “as datas de 3 de maio, 7 de 
setembro e 15 de novembro serão comemoradas solenemente no respectivo dia, com a presen-
ça do corpo docente do estabelecimento” (Decreto 4600, de 30 de maio de 1929).  

As festas escolares marcam ritos de passagem e renovação. Estas de acordo com Souza 
(1998) foram instituídas com vistas a atrair a população à escola pública. Essa prática de visibi-
lidade tornou-se um acontecimento público, uma solenidade oficial que reunia os docentes, dis-
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centes, a comunidade, as famílias dos alunos, as pessoas “gradas” da sociedade, autoridades 
públicas e a imprensa.  

Assim o ambiente nacionalista e o clima de respeito à Pátria e seus símbolos, são pon-
tos que merecem destaque nas festas escolares das Escolas Normais paulistas. Isso confirmado 
nos artigos e matérias dos periódicos em questão. Um ambiente nacionalista na qual a valoriza-
ção da Pátria é um ponto crucial. Pois nas festas além dos hinos, ainda tinham as canções cívi-
cas que apresentam temas relacionados ao ensinamento de moral social.  

Em resumo, é possível afirmar que entre as várias práticas escolares sedimentadas por 
meio da instituição escolar nos primeiros tempos da república brasileira e portuguesa, a festa 
cívica foi considerada um dos principais elementos para a concretização dos princípios, orienta-
ção teórica e legislação, que com grande força mobilizadora, atingia os propósitos pretendidos 
quando transformada em ação no interior da escola e realizada pelo os alunos na forma de uma 
realidade escolar. 

O propósito neste texto foi apresentar, dentre as práticas presentes na escola de for-
mação de professores - Escolas Normais, a existência das festas escolares. Um olhar para os 
sentidos das práticas presentes nas Escolas Normais, bem como pelas apropriações que fazem 
dos saberes pedagógicos nos artigos publicados nas páginas dos periódicos em questão, signifi-
cou novas possibilidades de aproximação com o universo dessas instituições, um modelo de 
formação de professores disseminado pelos periódicos que passa de uma forma normativa e 
aconselhadora para um modelo de divulgação das práticas de formação.  

Os dados obtidos com este estudo confirmam que o meio escolar foi um campo privile-
giado de expressão ou de manifestações de cultos da pátria, e que os rituais cívicos, os cultos e 
as festividades tinham uma conotação laica, porém um projeto que tinha como principal refe-
rência a pátria e a república. 
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Este trabalho apresenta parte dos resultados obtidos na pesquisa que aborda o campo 
escolar de Pilar do Sul1, que era composto por quatro tipos de escolas: as isoladas rurais, o 
grupo escolar, o ginásio estadual e a escola japonesa e internato. 

 Neste trabalho, procuramos analisar os rituais e festas de uma das escolas que com-
põe o campo escolar de Pilar do Sul: a Escola de Língua Japonesa e Internato no período com-
preendido entre 1950 a 1970. Olhamos os rituais e festas como parte das práticas que 
compõem a cultura escolar. 

Entendemos a cultura escolar no mesmo sentido adotado por Dominique Julia: 
Poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de normas 
que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um 
conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimen-
tos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas co-
ordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (JULIA 
2000 p.10). 

Optamos por utilizar a cultura escolar, como categoria de análise, por nos permite ana-
lisar, segundo Viñao Frago (1995, p. 200), a organização, valores, saberes, estratégias e dife-
rentes práticas estabelecidas e compartilhadas no interior das escolas por todos os sujeitos 
envolvidos nas atividades específicas de natureza escolar, sejam elas realizadas por alunos, pro-
fessores, outros profissionais da escola ou até mesmo pela comunidade. 

Tendo em vista a abrangência dessa categoria, fizemos um recorte em nossa problemá-
tica, priorizando os rituais e festas do cotidiano da Escola de Língua Japonesa e Internato de 
Pilar do Sul. 

Compreendemos os rituais como um conjunto de gestos, palavras e formalidades, vá-
rias vezes imbuídas de um valor simbólico, cuja performance é usualmente prescrita por uma 
religião ou pelas tradições da comunidade. Eles podem ser executados por um único indivíduo, 
um grupo, ou por uma comunidade inteira, em locais específicos ou diante de determinadas 
pessoas.  

Assim como os rituais, as festas possuem formas de organização, seleção, com regras 
próprias, que também são imbuídas de um valor simbólico e de significados. Nesse sentido es-
ses eventos podem ser apreendidos como registro da identidade cultural de um grupo. De 
acordo com Bentecostta: 

As festas escolares são compreendidas como emissoras de uma lin-
guagem coletiva que não deixa de lado sua característica primaz: ex-
pressar planos simbólicos diversos, aprendidos por aqueles que delas 
têm algum tipo de participação...(Bencostta, 2006, p. 3.858). 

 Para analisar os rituais e festas da Escola de Língua Japonesa e Internato de Pilar do 
Sul, foram utilizadas fontes secundárias e primárias: documentos escritos, fontes orais e icono-
gráficas. 

As fontes orais e as iconográficas se tornaram imprescindíveis para esta pesquisa, prin-
cipalmente pela escassez de documentos escritos sobre os japoneses em Pilar do Sul, além de 
que os poucos, redigidos estão em japonês. Le Goff (1990) adverte sobre a ampliação da noção 
do documento, tomando-o em um sentido mais amplo, “documento escrito, ilustrado, transmi-
tido pelo som, a imagem ou qualquer outra maneira”; ele destaca ainda que na falta do docu-
mento escrito cabe ao historiador “fabricar o seu mel, na falta das flores habituais”, com 
palavras ou outros meios. 

O entrelaçamento das diversas fontes orais com as imagens permitiu a interpretação 
das memórias dos imigrantes japoneses em Pilar do Sul e suas imagens. Segundo Mauad: 

as imagens não falam por si mesmas, interpretar seus significados, 
atribuir-lhe valor estético, compreender suas representações sociais, 
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descrever seus espaços de sociabilidades comportamentos subjacen-
tes, identificar seus personagens, tudo isso obriga ao estudiosos das 
imagens do passado o recurso a outras fontes de informação. Dentre 
estas, o relato oral, quando possível, é o que mais se acomoda às 
tramas da memória (MAUAD, 2009, p.03). 

Tendo em vista o cotejamento de informações entre as fontes, utilizamos a fotografia 
entrelaçada, principalmente, com fontes orais, sem a exclusão das demais. 

Fruto deste constante diálogo com as fontes, apresentaremos de forma breve a presen-
ça dos imigrantes japoneses em Pilar do Sul, a criação da escola japonesa e seu processo de 
legalização e por fim os rituais e festas da Escola de Língua Japonesa e Internato de Pilar do 
Sul, como parte da cultura escolar que indicava tradições, comportamentos e valores que se 
pretendia perpetua. 
 A chegada e presença dos imigrantes japoneses em Pilar do Sul 
 Os imigrantes japoneses chegaram a Pilar do Sul em 1945, após terem vivido anos em 
fazendas principalmente de café, e estavam tentando comprar suas próprias terras depois tem-
po de economia.  

A região era considerada ideal para se estabelecer, pois continha muitas terras apropri-
adas para o plantio dos novos produtos que os imigrantes japoneses queriam cultivar. Eles sa-
biam identificar a qualidade das terras, o melhor clima e tinham conhecimento de técnicas de 
manejo, possibilitando assim uma maior produção. Algumas poucas famílias japonesas chega-
ram a Pilar do Sul já com suas terras compradas, pois o dono da Fazenda Moquém tinha lotea-
do a fazenda e vários corretores tinham vendido esses lotes para os japoneses e descendentes. 
A maioria dos japoneses e seus descendentes que vieram para a cidade não tinha comprado 
suas terras. 

Esses japoneses e descendentes chegaram com a proposta de comprar as terras que 
não eram cultivadas pelos antigos moradores. Adquiriam as terras deixando os moradores lo-
cais com suas casas e lhe ofereciam emprego. 

As famílias que se estabeleceram em Pilar do Sul procuravam facilitar a vinda de outras 
famílias japonesas para a região, estivessem elas no Brasil ou no Japão, aumentando assim o 
número de imigrantes japoneses e a formação de colônias2. As colônias eram formadas por 
grupos de famílias japonesas em diversas regiões rurais de Pilar do Sul. 

Segundo documentos da Associação Cultural e Desportiva (KAIKAN), foram fundadas 
em Pilar do Sul as colônias “Sertão”, “Barra” “Bandeirantes”, “Sul Brasil” e “Tozan”.  

Com o crescimento das colônias, foi necessária a organização de uma nova forma de 
comercializar os produtos que eram cultivados pelas famílias, pois elas encontravam dificulda-
des para o escoamento da produção até São Paulo. O desenvolvimento do sistema de comer-
cialização estava estreitamente relacionado com o desenvolvimento global da economia, ou 
seja, havia a necessidade das colônias ampliarem sua forma de comercializar o seu produto, 
por meio do cooperativismo3. Segundo Ricciardi (1990):  

A premissa das cooperativas japonesas eram as mesmas do coope-
rativismo: tendo como identidade de propósitos e interesses; ação 
conjunta, voluntária e objetiva para a coordenação de contribuição 
e serviços; obtenção de resultado útil e comum a todos. (RIC-
CIARDI, 1990, p.101). 

As cooperativas tiveram grande importância na produção e comercialização de produtos 
da agricultura, atuando em todas as fases do complexo agroindustrial, produzindo insumos4, 
principalmente ração e fertilizantes, promovendo a produção agropecuária e realizando a co-
mercialização. 
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As cooperativas contribuíram para, a ascensão social dos imigrantes japoneses e o de-
senvolvimento econômico da cidade. Segundo documento fornecido pelo AME5 à Prefeitura Mu-
nicipal, Pilar do Sul foi considerado, na década de 50, o quarto município com maior produção 
agropecuária da região e um dos maiores produtores de batata, tomate e uva Itália, sendo su-
perado apenas pelos municípios de Itapetininga, Piedade e São Miguel Arcanjo. 

Esse crescimento econômico contribuiu para o processo de urbanização na década de 
50 e para a melhoria da infraestrutura da cidade. Em diversas atas de sessões da Câmara Muni-
cipal, entre 1953 e 1959, há registro sobre o andamento da instalação de serviço de correio, 
água e esgoto, coleta de lixo, instalação de um campo de aviação e informações sobre o 
convênio com o governo do Estado para fornecimento de energia elétrica. 

A presença da imigração japonesa mudou a economia, ampliou os serviços da cidade e 
trouxe principalmente novos modos de viver e pensar que causaram euforia, estranhamento, 
curiosidade, distanciamento e até repressão. 

Nos primeiros anos, os antigos moradores de Pilar do Sul estranhavam sua forma de vi-
ver e se relacionar. Os imigrantes, por sua vez, também estranhavam os costumes do povo lo-
cal. Esse estranhamento gerava formas de exclusão surdas e mudas de ambas as partes, que 
eram frutos das diferenças culturais e também resquícios das restrições impostas aos imigran-
tes japoneses durante o período de guerra. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os imigrantes japoneses, assim como os alemães e 
italianos, sofreram restrições, foram proibidos de possuir aparelhos de rádio, falar a língua ma-
terna em público, fazer reuniões, foi imposto o salvo conduto6 e as escolas foram fechadas. 
Essas restrições continuaram a ser praticadas por alguns anos, após o fim da guerra. Segundo 
Morais (2001, p.335), foi somente em 1956, no governo de Juscelino Kubitschek, que as restri-
ções de guerra impostas aos imigrantes japoneses foram abolidas e os presos japoneses foram 
libertados. Na vida cotidiana, porém, os imigrantes japoneses e seus descendentes ainda se 
sentiam censurados, pelas formas de tratamento que a população brasileira impunha aos es-
trangeiros ou seus descendentes, principalmente japoneses (mesmo porque, estes não tinham 
como esconder sua nacionalidade, estampada em sua fisionomia).  

Os moradores japoneses ou seus descendentes de Pilar do Sul continuavam constrangi-
dos em falar a língua japonesa fora das colônias. Havia uma repressão não declarada e isso 
também acontecia com qualquer outro tipo de manifestação cultural.  

Em Pilar do Sul, desde sua chegada os japoneses se relacionavam mais com seus pares 
devido à dificuldade de falar português e também com intuito de manter suas tradições. Preser-
vavam o culto ao imperador, as festas típicas, os costumes do cotidiano, sobretudo os voltados 
à alimentação e, principalmente, mantinham como exigência entre os mais jovens o casamento 
entre japoneses ou descendentes. 

 Pedro Antonio de Carvalho, morador local, relata como sua mãe e as mulheres da regi-
ão estranhavam a forma como as mulheres japonesas se vestiam, com chinelos e meias; acha-
vam que elas não sabiam cozinhar e por isso comiam tudo meio cru. Muitas zombavam das 
japonesas por não saberem ordenhar as vacas, que para elas era uma habilidade essencial que 
se aprendia quando criança.  
 Os japoneses e descendentes também estranhavam a forma de viver do povo local, 
com uma alimentação regada a banha de porco, muito enfarinhada. Estranhavam também seus 
hábitos de higiene, com banhos em bacias, já que as casas, apesar de grandes, não tinham 
uma sala de banho. 

Os hábitos e costumes do cotidiano japonês eram considerados estranhos pelos antigos 
moradores da cidade. Estes, depois que perceberam que as terras que haviam vendido estavam 
produzindo e gerando lucro, revoltaram-se contra os japoneses, o que criou mecanismos e es-
tratégias de repressão. 
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A revolta não foi de toda população em geral, mas sim de um grupo dentro dela, for-
mado por aqueles que tinham vendido suas terras aos imigrantes japoneses, os proprietários 
rurais e os comerciantes locais, se sentiram enganados quando perceberam o crescimento 
econômico das famílias japonesas e seus descendentes. 

Reprimiam a Associação Japonesa, fazendo denúncias. Entre elas, denunciavam a esco-
la japonesa, já que durante certo período foi proibido o ensino em língua estrangeira para cri-
anças menores de doze anos. Várias vezes os imigrantes japoneses foram chamados ao Grupo 
Escolar para serem alertados dessa proibição e o risco de serem presos. 

Para os imigrantes japoneses não foi fácil chegar a uma nova cidade, desbravando no-
vas terras, quase não falando português, com costumes muitos diferentes dos da população 
local. Para os moradores locais, também não foi fácil aprender a conviver com os recém-
chegados. Essas dificuldades criaram uma barreira de estranhamento e exclusão que foi supe-
rada aos poucos, no decorrer dos anos, por meio do convívio no cotidiano e principalmente na 
relação de trabalho e no contexto escolar. A permissão do funcionamento da Escola de Língua 
Japonesa e a criação do internato, em 1962, dentro da legalidade contribuiu para dissolver es-
sas barreiras. 

 
A Escola de Língua Japonesa e Internato de Pilar do Sul 

Nas colônias japonesas, um dos objetivos era a educação dos filhos e a promoção 
da cooperação entre os membros da comunidade. Algumas vezes, antes mesmo da constru-
ção das sedes de associações para seus encontros comunitários e sociais, os japoneses pro-
curavam construir uma escola. Era aí que se reuniam para discutir os problemas da 
comunidade ou simplesmente comer e beber (HANDA, 1987). 

Na colônia “Sertão”, em 1949, com dez famílias, foi fundada a primeira seinenkai (asso-
ciação dos jovens), onde começou a funcionar, em 1950, a primeira escola japonesa. Era uma 
pequena escola construída com a sobra da madeira que foi retirada do local onde foram culti-
vadas as plantações. O professor Furutani ensinava às crianças a língua escrita e as tradições 
japonesas. 

No início da imigração, a escola construída pelos japoneses, principalmente nas colô-
nias, não exigia muitos gastos. Dependendo do caso, uma casa de pau a pique já servia, com 
as paredes de barro, a cobertura de sapé e o chão batido. Se o número de alunos fosse peque-
no, as aulas podiam ser ministradas em alguma casa particular. A escola da colônia “Sertão” se 
encaixava nessas características (CEHOAJIB,1992, p.32). 

A escola foi fechada após o falecimento do professor Furutani e voltou a funcionar em 
1952, com o professor Soichi Yoshiba. Este professor, após fundar um curso noturno na cidade, 
na casa de Guiti Watanabe e no barracão de Omori, começou a ir de bicicleta lecionar na colô-
nia “Sertão” e na “Barra”7. 

 Após dois anos viajando de bicicleta e com a fundação do Kaikan na cidade, o profes-
sor Soichi Yoshiba passou a residir na colônia “Barra”, onde continuou a ensinar a língua japo-
nesa e frequentemente organizava festas da cultura japonesa . 

A direção do Grupo Escolar comunicou os pais por três vezes, mas as aulas continua-
ram sendo dadas, apesar da ilegalidade, em casas de colonos da zona rural e, a partir de 1956, 
na garagem da Cooperativa Agrícola de Cotia, no centro da cidade. Em 1959, com autorização 
para a abertura da escola, o Kaikan adquiriu da Cooperativa Agrícola Cotia um terreno onde 
passaram a funcionar, em 1962, a Escola de Língua Japonesa e Internato de Pilar do Sul. 

A Escola de Língua Japonesa e Internato de Pilar do Sul começou a funcionar legalmen-
te em 1962, e tinha como objetivo manter as tradições japonesas por meio da educação. Os 
alunos frequentavam o Grupo Escolar ou Ginásio e no outro período a Escola de Língua Japone-
sa. 
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Segundo Demartine (1995), a preocupação dos japoneses em educar seus filhos no 
Brasil foi influenciada por dois fatores: primeiro, valorização da educação no começo do século 
XX no Japão na Era Meiji; segundo, o alto grau de escolaridade dos nipônicos em relação a ou-
tras levas de imigrantes, sendo superados apenas pelos alemães8. Miyao afirma:  

A revolução política e social iniciada na Era Meiji, em 1868, trouxe 
profunda transformação no regime da nação nipônica, dando priori-
dade à difusão da educação, difundindo-a de modo drástico (...). 
Desde então o Japão emergiu de uma nação fechada, de 300 anos de 
isolacionismo, conseguindo rápida modernização com a introdução 
maciça da cultura ocidental. O japonês que viveu uma época assim 
peculiar sentia no seu âmago que a instrução era a coisa mais impor-
tante da vida, sobrepondo-se a qualquer outra opção. O imigrante ja-
ponês que começou a chegar ao Brasil em 1908 também foi criado 
nesse ambiente (MIYAO, 1980, p.91). 

Essa preocupação pode ser constatada entre os japoneses e seus descendentes, em Pi-
lar do Sul, por meio das iniciativas de organização de associações e abertura da escola, que, 
mesmo sofrendo represálias e ameaças caso fosse descoberta, era mantida em funcionamento 
na ilegalidade, até conseguir obter sua autorização legal de funcionamento. 

A Escola de Língua Japonesa e Internato de Pilar do Sul era uma escola comunitária, 
mantida pela contribuição social, o que Cehoaijb denomina como 

contribuição social (mensalidade paga à Associação de Japoneses pe-
los sócios), doações espontâneas, subsídio oficial etc. O principal item 
das despesas é a remuneração do professor, mínima de 100 mil-réis e 
máxima de 400 mil-réis. (...) Quanto à mensalidade escolar, varia 
conforme a situação dos pais (proprietário ou arrendatário e ainda do 
número de crianças que uma família manda à escola (CEHOAIJB, 
1992, p.127). 

A contribuição social era destinada para pagar os professores, comprar livros, materiais 
e manter a estrutura da escola, tendo como parâmetro o modelo de escolas japonesas. Os imi-
grantes consideravam que dessa forma aproximariam as crianças das tradições japonesas, uma 
vez que aprendendo a língua e os costumes dos pais elas teriam uma formação adequada para 
viver no Japão. 

Diferentemente de outras escolas japonesas que funcionaram no Estado de São Paulo 
que foram pesquisadas por Demartini e Kreutz, a Escola de Língua Japonesa e Internato de 
Pilar do Sul não era uma escola primária ou secundária. Seus alunos, mesmos os internos, fre-
quentavam em período oposto o Grupo Escolar “Padre Anchieta” ou Ginásio Estadual de Pilar do 
Sul.  
 Além de vivenciar as tradições e um pouco da cultura japonesa, os alunos estudavam 
principalmente a língua japonesa escrita, uma vez que a língua oral só precisava ser aprimora-
da, já que os alunos aprendiam em casa com a família. Segundo o depoimento do morador lo-
cal Mineo Maruya, nas casas dos japoneses ou seus descendentes uma criança aprendia 
primeiro a falar o japonês e depois o português. Elas ingressavam na escola japonesa para 
aprender a escrever, ler e conhecer um pouco das tradições. 

As atividades não eram divididas em disciplinas. Elas compunham um bloco de ativida-
des e, como já destacamos, o método de ensino utilizado tentava aproximar-se ao máximo do 
método utilizado do Japão, com materiais e livros utilizados nas escolas japonesas. 

O método de ensino na seção de idioma nipônico nas escolas segue 
geralmente o modelo japonês, regime de seis anos... As matérias são 
vernáculo, educação moral, aritmética, geografia, história, ciências, 
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ginástica e canções. Os livros escolares estavam baseados nos textos 
oficiais de ensino primário do Ministério da Educação do Japão. De 
maneira que havia muitas coisas incompreensíveis para os alunos, por 
muito que o professor se esforçasse em explicá-las. (CEHOAIJB, 1992, 
p.126) 

 Além dos conteúdos regulares, a escola oferecia atividades esportivas e cursos, como o 
de corte costura, para meninas. 

Segundo ex-alunos dessa instituição, as crianças, para serem matriculadas, deveriam 
ser japonesas ou descendentes de japoneses, não sendo aceita a matrícula de crianças não 
descendentes ou de outra nacionalidade. Nas décadas de 1960 e 1970, se um dos pais da cri-
ança não fosse japonês ou descendente, sua matrícula também não era aceita, o que a impedia 
de frequentar a escola e as atividades do Kaikan. 
 Analisando os depoimentos dos ex-alunos e fotografias da Escola de Língua Japonesa e 
Internato podemos destacar a presença de alunos de diferentes idades no mesmo grupo. Isso 
ocorria porque a escola não era seriada, diferentemente do modelo de escola graduada das 
escolas estaduais como o grupo escolar e o ginásio. Existia apenas um grupo de alunos partici-
pando das diferentes atividades da escola, como aulas de língua japonesa, atividades sobre a 
história, geografia, cultura japonesa, atletismo ou curso de corte e costura9. 

Segundo depoimento da ex-aluna Yoshi Yonemura Sasaki, assim como ela, muitas cri-
anças, mesmo antes de ingressar no grupo escolar, frequentavam a escola japonesa, na qual 
ela ingressou com cinco anos. 
 As fotografias a seguir retratam mais que um momento escolar. Elas eternizam o cotidi-
ano da escola, o grupo de alunos e professores. A disciplina e rigidez são representadas nas 
fotos pousadas, mas também a espontaneidade da infância nas brincadeiras, nos sorrisos e até 
mesmo no cachorrinho de estimação do professor Kobayashi são registrados.  

 

 
Figura 01: Alunos da Escola de Língua Japonesa e Internato e os pro-
fessores Kobayashi e Miyo. 
Fonte: Arquivo pessoal professora Miyo Yoshiba 
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Figura 02: Alunos da Escola de Língua Japonesa e Internato e os pro-
fessores Kobayashi e Miyo. 
Fonte: Arquivo pessoal professora Miyo Yoshiba 

 
 Mergulhar no interior da escola japonesa e analisar práticas peculiares da cultura esco-
lar propicia compreender não só o contexto escolar, mas também a insistência de um povo dis-
tante de sua terra natal em manter seus costumes e tradições perpetuando sua cultura entre as 
novas gerações.  

Neste contexto as festas e rituais tinham papel importante dentro da organização esco-
lar, pois eram uma forma de proporcionar experiências e vivências da cultura japonesa. 
 
Rituais e festas 

Analisar a história da Escola Japonesa e Internato significa falar de uma cultura escolar 
peculiar, com tradições e costumes singulares segundo os quais o ensino era pautado por dire-
trizes e normas disciplinares similares às das escolas no Japão. Essa escola não se restringia 
apenas ao ensino de língua japonesa, mas também de regras disciplinares, conteúdos e práticas 
que tinham como intuito a formação do corpo, mente e alma, proporcionando subsídios para 
que a criança, quando adulta, tivesse condições de viver no Japão. 

 A questão da hierarquia era muito importante, pois essa era uma forma de manter a 
disciplina e criar hábitos para a vida em família e sociedade. Na cultura japonesa o respeito aos 
mais velhos é muito importante. Quando alguém de mais idade fala, o mais jovem obedece sem 
discutir. 

A disciplina era rígida, com horários seguidos com precisão, e toda atividade a ser reali-
zada tinha um ritual indicativo do respeito devido a quem de direito: aos que têm mais idade, 
consequentemente mais experiência, ao Imperador, à família, aos costumes e às tradições.  

Para que a disciplina fosse mantida, castigos corporais eram utilizados. As crianças que 
não seguissem as regras disciplinares, como o cumprimento de horários, o silêncio em sala, o 
respeito aos mais velhos e o culto ao imperador do Japão, eram castigadas. Segundo depoi-
mento da ex-aluna Yoshie Yonemura Sasaki, os castigos corporais eram frequentes: “se fizesse 
alguma coisa errada apanhava com varinha de marmelo”. 

Para que o aluno recebesse uma formação que articulasse corpo, mente e alma e pu-
desse mergulhar um pouco nas tradições japonesas, os rituais e festas tinham um lugar de des-
taque.  

 Segundo depoimentos de ex-alunos, o ano escolar da Escola Japonesa e Internato co-
meçava com a limpeza geral do prédio, realizada por todos os alunos e pais e, em seguida, com 
uma aula inaugural. O ano escolar terminava com a festa de formatura reunindo toda a comu-
nidade. A solenidade de formatura iniciava-se com o hino nacional japonês, entrada dos for-
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mandos, discursos dos diretores do Kaikan, entrega de certificados e premiações aos alunos, 
discursos de encerramento e música de entoada por todos os membros da escola. Da solenida-
de de formatura, todos os alunos participavam, mesmo os não formandos. A cada pessoa que 
tomava a tribuna para discursar, os alunos se levantavam e faziam reverência, assim como ca-
da formando fazia reverência ao público após o recebimento do certificado. Após a solenidade 
de formatura acontecia uma confraternização, registrada nas fotos a seguir. 

 

 
Figura 03: Confraternização dos alunos da Escola Japonesa e Internato.  
Fonte: Fonte: Arquivo pessoal professora Miyo Yoshiba 

 
Os rituais estavam presentes, também, no cotidiano escolar e não apenas em momen-

tos especiais. Boa parte dos alunos, mesmo os não internos, realizava suas refeições na escola. 
No horário marcado, todos deveriam entrar em fila, em silêncio, posicionar-se próximos ao seu 
lugar e esperar a ordem do professor ou responsável para se sentar. Deveriam, em seguida, 
agradecer dizendo “itadakimassu”, que é uma expressão de saudação usada no início da refei-
ção. Após isso a refeição era servida. Depois dela, os alunos deveriam esperar o comando do 
professor para se levantar, dizendo “gotissousama”, que significa comida saborosa, e se retirar 
em silêncio. O espaço onde foram realizadas as refeições tinha que ser deixado em perfeita or-
dem. Os alunos internos tinham as refeições oferecidas pela escola. Os não internos, conquanto 
pudessem fazer as refeições na escola, tinham que trazer o alimento de casa. Boa parte dos 
alunos que não ficavam no internato morava na cidade e fazia as refeições em sua própria ca-
sa.  

As aulas de caligrafia auxiliavam a disciplinar mente e alma, exercitando a concentração 
e a paciência. Os exercícios de grafia eram essenciais para o bom entendimento da língua, 
mesmo porque os trabalhos tinham sempre que ser feitos com extrema organização e capricho. 

Havia várias festas durante o ano, mas gostaríamos de destacar as principais: a come-
moração do aniversário do Imperador do Japão, a festa da colheita e o Undokay (gincana es-
portiva familiar).  

A festa em comemoração ao aniversário do Imperador do Japão, apesar de simples, era 
considerada importante. Segundo depoimento do ex-aluno Akira Morioka, os alunos realizavam 
juramentos de lealdade e prestavam homenagens ao Imperador se posicionando e fazendo re-
verências para o lado do sol nascente.  

Segundo Akira Morioka, o Undokay acontecia sempre entre maio ou junho e durava o 
dia todo. A festa, organizada pelo Kaikan, envolvia todas as famílias em um momento de en-
contro e de confraternização entre as gerações, com a participação em diversas atividades. As 
principais eram o “Gojyû meetoru kyoso”, corrida de 50 metros para crianças; o “Hyaku me-
etoru kyoso”, corrida de 100 metros; o “Riree”, corrida de revezamento 4 X 100 metros; o “Ni-
nin sankyaku”, corrida de 3 pernas – amarra-se a perna direita de uma pessoa à perna 
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esquerda da outra e, abraçadas pelos ombros ou pela cintura correm juntas por 50 metros; o 
“Yomesan sagashi”, corrida da "procura de noiva" – um grupo de rapazes é formado na linha 
de partida, e um grupo de igual número de moças é formado na metade do percurso da corri-
da. Na metade da distância entre os dois grupos, cartões com os nomes de cada moça são dei-
xados no chão. Os rapazes saem correndo, cada um pega um cartão e vai até o grupo de 
moças, procurando e chamando pela jovem cujo nome pegou. Assim que encontra seu par, 
ambos devem correr de mãos dadas até a linha de chegada; o “Supuun reesu” – equilibrando 
um ovo em uma colher de sopa em uma das mãos, as senhoras devem percorrer 50 metros 
sem deixar o ovo cair; o “Karimono kyoso”, corrida do "empréstimo", na qual meninos e meni-
nas correm numa pista que tem na metade do percurso cartões com o nome de um objeto co-
mum (cinto, lenço, relógio de pulso, presilha de cabelo, pulseira etc.). Cada um pega um cartão 
e vai até amigos e familiares, pedindo emprestado o objeto citado no cartão. Assim que alguém 
lhe dá o objeto, a criança volta ao percurso para terminar a corrida e devolve o objeto a seu 
dono; o “Tsunahiki”, cabo-de-guerra; o “Takara sagashi”, corrida da "caça ao tesouro", na qual 
divide-se a distância a ser percorrida em 3 terços. A um terço da linha de partida, são colocados 
no chão cartões com o desenho de um objeto, a dois terços são colocados fora de ordem car-
tões com o nome de cada objeto correspondente. As crianças devem sair correndo, pegar um 
cartão desenhado, chegar aos cartões escritos e encontrar aquele que corresponde ao cartão 
desenhado. Assim que achar o cartão correto devem terminar o percurso; o “Taiya korogashi 
kyoso”, corrida de pneus; o “Kani kyoso”, corrida de caranguejo; o “Keisan kyoso”, corrida do 
cálculo, em que cartões com uma proposta de cálculo simples sem o resultado são deixadas no 
chão, na metade do percurso (por exemplo, 5+3=, 7X2=, 10-8= etc.). Munidas com um lápis, 
cada criança corre, pega um cartão, escreve o resultado e termina o percurso. Obviamente 
vence a criança que chegar primeiro com o resultado correto escrito no cartão; o “Tamaire kyo-
so”, bolinhas ao cesto, em que as crianças são divididas em dois times, que correspondem às 
cores - geralmente branco e vermelho - de dezenas de bolinhas de pano recheadas com reta-
lhos, do tamanho de bolas de beisebol. Uma pessoa, preferência com um capacete na cabeça, 
segura no centro do campo um grande balde instalado na ponta de uma vara ou cano com 
aproximadamente 4 m de altura, no qual as crianças devem durante 5 minutos jogar e tentar 
encestar o maior número de bolas da cor de seu time. 

 

 
Figura 04: Alunas da Escola de Língua Japonesa e Internato partici-
pando do Undokay. 
Fonte: Arquivo pessoal família Takahashi  

 
 O Undokay, era encerrado com as crianças jogam bolinhas para quebrar um recipiente 
que ficava no alto de uma vara. Quando ele é quebrado, caia uma chuva de pedaços de papel, 
como podemos observar na figura 07. 
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Figura 05: Crianças durante o encerramento do Undokay. 
Fonte: Arquivo pessoal Miyo Yoshiba  

 
A festa em comemoração à colheita era o momento de agradecer a boa colheita e se 

confraternizar depois de meses de trabalho, com danças realizadas por toda comunidade e 
cantos.  

As festas reuniam os alunos e os pais: eram momentos em que os trabalhos escolares 
eram expostos, os alunos e os pais faziam apresentações de música e danças. Os rituais e fes-
tas eram mais do que atividades escolares; eram momentos de encontro das famílias e de revi-
ver e perpetuar a cultura japonesa entre as gerações.  
Considerações 

A Escola de Língua Japonesa e Internato de Pilar do Sul, não apenas ensinam os cos-
tumes, valores e tradições japonesas, era a guardiã desses valores que constituíam a identida-
de e a memória de um grupo. 

Desta forma, ao estudar os rituais e festas escolares não podemos reduzi-los a momen-
tos do cotidiano ou confraternização, descontração e alegria, mas precisamos entende-los como 
comento especiais, de integração, de exaltação de valores e tradições de um grupo. Em outras 
palavras, os rituais e festas eram momentos propícios para a difusão de conhecimentos, normas 
e valores legitimados pela escola e pela comunidade japonesa. Sendo compostos por normas 
práticas com objetivos educativos, os rituais e festas escolares, revelam características impor-
tantes da cultura escolar.Sendo próprios da cultura escolar, os rituais e festas transformam-se 
de acordo com o momento histórico e nesse sentido, são concebidos, apropriados e represen-
tados pelos sujeitos envolvidos de diferentes maneiras. 
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1 Pilar do Sul, atualmente possui aproximadamente 26.000 habitantes,  economia baseada na produção 
agrícola e localizada na região sudoeste do estado de São Paulo – BR. 
2 As informações sobre as colônias japonesas de Pilar do Sul foram extraídas da revista de comemoração 
do cinquentenário da imigração japonesa em Pilar do Sul.  
3 É uma forma de associação de pessoas que se reúnem para atender a necessidades comuns por meio de 
uma atividade econômica. 
4 Combinação dos fatores de produção  que entram na produção de determinada quantidade de bens ou de 
serviço. 
5 Não encontrei nenhuma informação sobre a sigla. 
6 O salvo conduto foi introduzido no Brasil pela polícia do Distrito Federal, com base nas Portarias nº 
7576, de 26 de janeiro, e nº 8604, de 30 de outubro de 1942, legalizando o controle aos chamados “súdi-
tos do Eixo”. Assim, para se locomover de uma localidade para outra, esses estrangeiros eram obrigados a 
portar um documento temporário que controlava o ato de “ir e vir” de todos os cidadãos alemães, japone-
ses ou italianos... (TAKEUSHI, 2002, p.32) 
7 As aulas não eram diárias, pois as colônias eram distantes da cidade, como também eram distantes uma 
das outras e as estradas eram precárias. As aulas das colônias aconteciam em forma de rodízio. No perío-
do que a escola funcionava na ilegalidade ela teve os sguintes professores Furutami – 1950, Yoshiwa 
Soishi – 1952, Yasuda – 1953, Nagatomo – 1953, Saito Masako – 1956 e Kobayashi Tadashi – 1956 a 
1964. Não encontramos informações sobre sobre a formação desses professores. 
 
8 Segundo pesquisa da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que fez um levantamento a esse 
respeito com os imigrantes que desembarcaram no Porto de Santos entre 1908 e 1932. 
 
9A professora Miyo Yoshiba deu aulas de corte e costura por quase dez anos na Escola de Língua Japone-
sa de Pilar do Sul. Era formada como professora de língua japonesa e corte e costura Além dessa profes-
sora, a Escola de Língua Japonesa e Internato de Pilar do Sul teve os professores Kobayashi Tadashi – 
1956 a 1964, Osaki Mamoru – 1964, Jujii – 1968. 
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Introdução 
O interesse pelo desenho infantil, manifestado nos dois últimos séculos por parte de 

educadores, intelectuais e artistas pode ser pensado, segundo Kelly (2004), a partir de três di-
ferentes perspectivas: a primeira, motivada pela necessidade de mão de obra resultante dos 
processos de industrialização, defendia a importância de as crianças aprenderem a desenhar 
para se tornarem artesãos competentes para as fábricas. As escolas de artes e ofícios, populari-
zadas no século XIX, bem como a inclusão da disciplina de desenho nos currículos escolares 
poderiam ser consideradas consequências pragmáticas dessa corrente de pensamento.  

A segunda perspectiva, advinda das reflexões do campo da psicologia e denominada 
pela autora de Paradigma do Espelho, ou corrente pedagógica, teria no desenho uma chave 
para a compreensão da mente infantil. Seria ele uma espécie de superfície reflexiva tanto das 
diversas fases do desenvolvimento infantil como de suas funções cognitivas, podendo ser utili-
zado para uma melhor compreensão da criança como um todo e como instrumento para uma 
educação baseada em pressupostos científicos e renovadores. Entre os intelectuais vinculados a 
essa perspectiva, entre outros, podem ser citados James Sully, Conrado Ricci, Georg Kerschens-
teiner e Georges Rouma. 

Já a terceira abordagem, de orientação estética e denominada pela autora como Para-
digma da Janela, contou com a adesão de profissionais do campo da arte tais como artistas, 
historiadores, críticos, filósofos e educadores. Para eles, a produção artística infantil serviria 
como uma janela que tornaria visível um fragmento desse mundo. A imagem produzida pela 
criança seria parte de sua realidade, e seu ato de representar o mundo deixaria de configurar 
um meio para se constituir no fim em si mesmo (KELLY, 2004, p. 6). Os profissionais relaciona-
dos a essa tendência seriam movidos por interesses mais diversos, levando em consideração os 
valores intrínsecos à produção infantil e pautando-se não só por critérios relacionados às artes 
plásticas e à sua materialidade, mas por qualidades abstratas como a expressão individual e a 
originalidade. O educador austríaco Franz Cizek, um de seus mais ilustres representantes, é 
considerado o responsável pela cunhagem do termo arte infantil, amplamente utilizado ao lon-
go do século XX.  

A experiência de Cizek em sua escola para crianças e adolescentes, criada em 1897, foi 
relatada por Wilhelm Viola (1936) na obra Child Art and Franz Cizek, ocasião em que algumas 
premissas para o uso do termo foram estabelecidas. Na opinião de Viola, podemos falar de arte 
infantil sob duas condições: “precisamos primeiramente concordar que arte não tem nada a ver 
com talento, exatidão, ou mesmo com uma fiel repetição e cópia da natureza (que é em sua 
melhor expressão talento, habilidade técnica), mas arte é criativa, única”. (VIOLA, 1936, p. 
10).1 A outra condição formulada por Viola partia principalmente do princípio de que a criança 
deve ser respeitada por suas especificidades e não concebida como um futuro adulto: 

Se [...] nós considerarmos a criança como um ser com suas próprias 
leis, leis eternas talvez mais próximas da natureza do que aquelas inú-
meras convenções, se não ilusões, que dominam o mundo dos adultos; 
e se lhe garantirmos o direito de expressar seus próprios pensamentos, 
suas ideias, sua personalidade sem consideração dos adultos, e se esti-
vermos verdadeiramente convencidos que a criança como parte da na-
tureza é em muitos casos mais forte e mais criativa que a maioria dos 
adultos, então podemos, devemos falar de Arte Infantil. (VIOLA, 2936, 
p. 10). 2  

A filosofia de ensino de Cizek, centrada na auto-expressão da criança e do adolescente, 
causava sensação em eventos relacionados à educação artística na Europa do início do século 
XX, com suas teses expressas em bordões como “Nada ensinar, nada aprender! Deixar crescer 
das próprias raízes!” (WICK, 1989, p. 126).  
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Ao longo do século XX, as três tendências apontadas anteriormente coexistiram, a pri-
meira dando progressivamente lugar às correntes pedagógica e estética, que muitas vezes se 
confundiram e misturaram, mantendo em comum o interesse pela manifestação gráfica e artís-
tica da criança livre de interferências dos adultos.  

Paralelamente ao surgimento das ideias relacionadas à expressão artística infantil e de 
suas primeiras aplicações no contexto escolar, as exposições de arte infantil surgiam, já nas pri-
meiras décadas do século XX, como estratégias privilegiadas para a disseminação dos ideiais de 
liberdade professados não só por Cizek, mas também por intelectuais e educadores como Victor 
Lowenfeld, Rudolf Arnheim, Herbert Read e Marion Richardson. Interessados nas interfaces entre 
arte e educação e empenhados na crítica da escola dita tradicional e no estabelecimento de novos 
parâmetros para a educação de crianças e jovens, muitos teóricos passaram a ver, nesse tipo de 
evento, um potencial de grande efetividade se comparado ao discurso falado ou escrito. Afinal, as 
imagens produzidas pelas crianças configuravam argumentos concretos a favor de ações refor-
madoras, atingindo diretamente não só especialistas da arte e da educação, mas também o públi-
co em geral e ampliando, assim, as possibilidades de convencimento junto à sociedade. Entre as 
primeiras iniciativas do gênero podemos citar a organização de uma exposição de desenhos infan-
tis pelo educador alemão Georg Kerschensteiner em 1902, e a primeira exposição internacional de 
arte infantil, realizada na França em 1922. (COUSINET, 1976, p. 55). 

A prática de realização de exposições dos trabalhos das crianças pode ser relacionada, 
por um lado, às grandes exposições do século XIX, destinadas a demonstrar os avanços tecnoló-
gicos e científicos da civilização ocidental, e que muitas vezes traziam seções dedicadas à educa-
ção. Esses eventos tiveram como desdobramento as exposições escolares, pensadas como 
mecanismos de prestação de contas e de divulgação dos progressos pedagógicos junto à comuni-
dade local. No Brasil, essas exposições se popularizaram nas primeiras décadas do século XX, 
mobilizando pais, professores e os próprios alunos durante as festividades de fim de ano.3  

Não obstante, é nas exposições de obras de arte que as mostras de arte infantil encon-
tram seus referenciais mais diretos. Surgidas a partir do século XVIII, as exposições de arte tive-
ram como um de seus marcos iniciais a instituição do Museu do Louvre, aberto ao público em 
1793 em decorrência da Revolução Francesa e denominado inicialmente Museu Central de Artes 
(LOUVRE, 2012). As primeiras exposições foram organizadas por associações de artistas e tinham 
por principal objetivo a exibição dos trabalhos dos associados e dos premiados nas competições 
então organizadas. Já no século XIX, passaram a ser também iniciativa dos próprios artistas, que 
em alguns casos, não concordando com os critérios de avaliação vigentes, se organizaram inde-
pendentemente dos salões oficiais de arte para mostrar sua produção. Assim como acontece com 
as exposições de obras de arte, as exposições de arte infantil, para se concretizar, necessitavam 
de elementos motivadores, de uma ideia norteadora, de objetivos, financiamento e de uma orga-
nização logística que incluía a escolha de um local e divulgação adequados, para que houvesse 
sucesso de audiência e que seus propósitos pudessem ser atingidos. (TURNER, 1988). Não obs-
tante, enquanto as exposições de artistas contavam com as iniciativas de seus protagonistas, 
além de outros profissionais da área das artes, as exposições infantis resultavam das motivações 
e propósitos de adultos, refletindo seus pensamentos e ideais. 

Foi a visita a uma mostra desse tipo que motivou a educadora inglesa Marion Richard-
son a continuar os investimentos na direção de um ensino de arte de tendência renovadora, o 
qual se tornaria exemplar para as gerações sucessoras de educadores. Organizada pelo crítico 
de arte Roger Fry, a “Exhibition of Children’s Drawings”, apresentava desenhos realizados por 
crianças filhas de artistas. O evento, que teve lugar em 1917 no Omega Workshops, impressio-
nou a educadora, e desencadeou a conseqüente troca de ideias e experiências entre os dois 
profissionais. Fry não concordava com os métodos de ensino de arte no contexto escolar, con-
siderando que os mesmos não respeitavam a espontaneidade infantil nas diferentes fases de 
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desenvolvimento da criança. O crítico viu nos desenhos dos alunos de Richardson, com quem 
encontrou casualmente no local do evento, uma liberdade de expressão que confluía com as 
ideias que defendia. A partir daí, a educadora passou também a utilizar as exposições como 
estratégia para a divulgação de seus métodos de ensino. (RICHARDSON, 1948). 

Embora o Brasil já tivesse anteriormente4 recebido algumas mostras de trabalhos artísti-
cos de crianças, foi uma exposição de desenhos de crianças inglesas a mola propulsora de ações 
similares em maior escala a partir da década de 1940. A mostra, organizada por Herbert Read no 
contexto da Segunda Guerra Mundial e apoiada pelo Conselho Britânico, chegou ao Brasil em 
1941, sendo exibida no Museu de Arte do Rio de Janeiro (INEP, 1980, p. 25). Essa ação, que pre-
tendia estreitar os laços entre os países aliados, entusiasmou intelectuais e educadores brasileiros, 
impressionados com a qualidade e expressividade dos trabalhos, resultando em projetos como as 
escolinhas de arte5 e as exposições de arte infantil.6 Essa exposição foi trazida a Curitiba no ano 
seguinte, e seus pressupostos vieram ao encontro dos anseios de educadores como Erasmo Pilot-
to, que organizou, em 1943, a Primeira Exposição de Desenho Infantil e Juvenil do Paraná, auxili-
ado por intelectuais e artistas. Pilotto era partidário do Movimento pela Escola Nova e intelectual 
ativo no meio paranaense. Defensor da importância da arte nos processos educativos, mantinha 
estreitas relações com artistas e educadores de orientação moderna como Guido Viaro, Emma 
Koch e Raul Gomes, este último signatário do Manifesto dos Pioneiros pela Escola Nova. A partir 
de então, foram vários os empreendimentos buscando o estreitamento das interfaces entre arte e 
educação, muitas delas envolvendo exposições de arte infantil7, entre os quais os esforços aqui 
analisados da educadora e artista Emma Koch8 se inserem. 
 
Educação e arte, de Lwów a Curitiba.  

Considerada um dos agentes responsáveis pela difusão e expansão do ideário da Escola 
Nova no Paraná, Emma Klèe Koch nasceu na Polônia em 1904, tendo ali vivido até completar 
seus estudos superiores, entre 1923 e 1928. Graduou-se em Artes Plásticas e em Didática Su-
perior pela Escola Superior de Belas Artes em Lwów9, cidade considerada na época um dos cen-
tros urbanos mais ativos do Leste Europeu. No período de sua formação universitária, as 
vanguardas artísticas agitavam as cidades europeias, ainda impactadas com as reverberações 
de movimentos como o cubismo, o fovismo, o suprematismo e o dadaísmo, entre outros. Ao 
mesmo tempo, as articulações pela renovação da educação experimentavam um processo de 
expansão, mobilizando intelectuais nos Estados Unidos e Europa. Esses acontecimentos possi-
velmente tiveram seus reflexos no ambiente acadêmico frequentado pela educadora, revelan-
do-se no trabalho que seria realizado posteriormente no Brasil. 

Ainda nos anos de universidade Emma conheceu seu marido, Ricardo Koch, colega de 
classe do curso de Artes Plásticas e estudante de Engenharia na mesma Instituição. Em 1929, o 
casal resolveu emigrar para o Brasil, estabelecendo-se inicialmente na cidade de Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, ele compondo uma equipe que trabalharia na instalação de uma rede elétri-
ca e telefônica na cidade, ela trabalhando como professora de arte na Escola Polonesa Águia 
Branca, onde ministrou aulas de teatro, artes plásticas e piano. A convite do Consulado da Po-
lônia no Paraná, os Koch se mudaram para Curitiba no início de 1940, vindo a desenvolver ati-
vidades como educadores e artistas, destacando-se nesse ramo de atividade e logrando 
premiações e menções honrosas pelos trabalhos realizados. Foi numa exposição de arte, em 
1947, que o educador paranaense Erasmo Pilotto contatou Emma Koch, convidando-a para tra-
balhar com ele na Secretaria de Educação e Cultura do Paraná, junto ao cargo para o qual es-
tava sendo sondado e que assumiria mais tarde, em 1949. 

A reforma no ensino artístico da qual Emma Koch foi incumbida, atuando como Diretora 
Geral do Ensino das Artes Plásticas de Curitiba, fazia parte de um projeto modernizador da so-
ciedade proposto pelo Governador Moysés Lupion por ocasião de sua candidatura (PARANÁ, 
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1948). Dentro deste contexto, a designação de Pilotto para o cargo de Secretário da Educação 
e Cultura se justificava não só por ser ele um dos grandes articuladores as artes e das letras no 
Estado, ou por suas ações em favor da difusão das ideias do Movimento pela Escola Nova no 
Paraná, mas também por sua colaboração na elaboração do plano de governo de Lupion. Além 
disso, Pilotto vinha de uma experiência anterior, tendo sido o idealizador das Diretrizes de Edu-
cação do Anteprojeto da Lei Orgânica de 1946. Embora o documento não tenha sido aprovado 
naquela ocasião pela Assembleia Legislativa, constitui, na opinião de Miguel (1992, p. 13), peça 
importante para a compreensão da história da educação pública do Paraná. Para Pilotto, a esco-
lha de Emma Koch para o cargo vinha de encontro à sua própria concepção pedagógica, que 
ele afirmava ser “fortemente impregnada de esteticismo”, justificando-se igualmente pela “firme 
formação pedagógica e alta seriedade no trabalho” da educadora. (PILOTTO, 1974). 

Na mensagem do governador Moysés Lupion, enviada em 1948 à Assembleia Legislati-
va, bem como em mensagem dirigida em 1949 ao povo do Paraná, fica evidente o desejo de 
interlocução social por meio de projetos que articulavam as áreas da educação, da arte e da 
cultura. Para realizar tal intento, a escola pública seria o principal veículo de difusão das normas 
e das práticas escolares defendidas pelo Movimento pela Escola Nova10. Lupion estava atento à 
movimentação cultural motivada pelo desejo de modernidade que Curitiba nutria, e que se 
apresentava por meio de iniciativas na literatura como a Revista Joaquim, editada por Dalton 
Trevisan e por Erasmo Pilotto, e nas artes plásticas, nos encontros para debates sobre arte e 
produção artística de cunho modernista que aconteciam no espaço denominado “Garaginha”, 
da artista Violeta Franco. As ideias renovadoras de Pilotto para a educação também vinham 
sendo postas em prática no Instituto de Educação, o que era de conhecimento do recém-
empossado governador. Orientado por Pilotto, Lupion depositou na escola primária fartos inves-
timentos com o intuito de, por meio da educação pública, dar visibilidade à nova prática política 
e atingir a modernização do Paraná. Coube portanto a Emma Koch, por intermédio da implan-
tação das escolinhas de arte, articular arte, escola e sociedade. 

Vários textos de autoria de Emma Koch, muitos deles inéditos, apontam para diálogos 
com as ideias de intelectuais como Viktor Lowenfeld, Herbert Read, Artus Perrelet e especial-
mente John Dewey (1929). Esses referenciais a auxilaram na elaboração do “Programa de Edu-
cação Artística Infantil”, realizado após visita feita a dezoito grupos escolares da Capital, e que 
tinha como principais finalidades o desenvolvimento do talento e da capacidade artística dos 
alunos das escolas primárias, o incentivo ao convívio social das crianças e a contribuição para a 
apropriação e colaboração entre as escolas (KOCH, 1949). Um dos itens incluídos nesse pro-
grama, além da implantação de escolinhas de arte nos grupos escolares do Paraná, foi a obri-
gatoriedade, por parte do Departamento de Educação Artística Infantil, da realização de pelo 
menos uma exposição infantil por ano, de preferência na semana da criança, aliada a demons-
trações artísticas (KOCH, 1949), o que a educadora procurou seguir à risca. 
 
Exposições de arte infantil: Rituais pedagógicos para além dos muros escolares. 

Segundo as palavras de Emma Koch, “para ensinar arte criativa deve o professor ter 
ideias precisas sobre o papel da Arte na sociedade, e a convicção de que a arte não é somente 
fruto de ornamento de uma civilização, mas constitui-se numa expressão, num expoente de 
vida daqueles que participam dela” (Koch, [s/d.]f). Nesta perspectiva, uma das primeiras ações 
na Secretaria foi a organização de um curso para as professoras da rede pública de ensino pri-
mário, que tinha como objetivo preparar o corpo docente da escola pública primária para a im-
plantação das escolinhas de arte mediante o convencimento e a adesão àqueles princípios 
educacionais e artísticos. A iniciativa teve como conseqüência direta a adesão das professoras 
para projetos como o das exposições de arte. Assim, fundamentada nas teorias de John Dewey 
e motivada pela ideia de mudar a sociedade por meio da arte, Emma Koch organizou em Curiti-
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ba, em 1949, a 1ª Exposição de Desenhos Infantis. É curioso o fato de esta exposição ter sido 
denominada como a primeira, mas isso se deu com a anuência de Erasmo Pilotto, realizador de 
experiência similar anteriormente citada. Talvez a intenção fosse marcar a gestão política então 
em curso, por meio da afirmação de pioneirismo. 

As exposições idealizadas por Emma Koch tinham como fim pedagógico apresentar as 
atividades realizadas nas escolas pelas crianças da rede pública, mas também cumpriam o obje-
tivo político previsto na plataforma do governador Moysés Lupion de fomentar as atividades 
culturais. Não obstante, buscavam interferir no desenvolvimento intelectual, artístico e social 
dos educandos. Isso se percebe nos textos elaborados pela educadora com o objetivo de orien-
tar pedagogicamente os professores para a organização dos eventos, os quais expressam, tam-
bém, preocupações pedagógicas com sua repercussão no universo infantil, na família e no 
público em geral. Este cuidado se justificava pelo desejo da professora de comunicar aos visi-
tantes que os desenhos infantis não poderiam ser julgados de acordo com os parâmetros do 
mundo da arte, mas configuravam uma produção pictórica infantil peculiar, que valorizava a 
expressão artística individual da criança. Em texto sobre o assunto, Koch denota o desejo de 
também educar o olhar do público adulto para a compreensão da produção pictórica da infância 
como parte de seu processo natural de desenvolvimento: 

Para familiarizar os visitantes com os esforços do aluno, munimos os 
trabalhos sobre escritos (legendas) elucidativos. Assim, o leigo visitan-
te, principalmente pais e parentes do aluno compreenderão que os tra-
balhos embora “horríveis” no conceito do visitante, demonstram valor 
real pelo esforço e procura de uma expressão original e individual. 
(KOCH, [s./d.]d) 

O cuidado da educadora em relação à apreciação dos adultos leigos estava fundamen-
tado em experiências anteriores de educadores como Marion Richardson (1948, p. 30). Em cer-
ta ocasião, ao pleitear um novo emprego como professora de arte, a educadora inglesa teve 
uma desagradável surpresa quando os trabalhos de seus alunos foram considerados crus e in-
competentes pelo Comitê de Seleção do seu país. Tal comitê se baseava, para tal julgamento, 
em parâmetros relacionados com a arte de orientação acadêmica, desconsiderando o respeito 
pela expressão infantil em suas diversas fases. A partir desta experiência, Ricardson organizou 
um roteiro explicativo a respeito dos desenhos infantis, justamente para advertir o público visi-
tante de que a exposição de desenhos infantis não visava se aproximar, tão pouco alcançar, o 
cânone acadêmico. Ao que parece, Emma Koch se inspirou nas proposições de Richardson, da-
da a similaridade de ambos os roteiros. As exposições propostas por ambas valorizavam, do 
ponto de vista pedagógico, mais a criatividade, o psiquismo, a coordenação motora e o uso das 
cores, que uma perfeição clássica de ideais de beleza.  

Para evitar passar pelo mesmo impasse vivenciado por Marion Richardson, Emma Koch 
propôs, já para a 1ª exposição, algumas estratégias de observação ao público visitante, entre 
elas o fornecimento de informações para facilitar a interpretação dos trabalhos apresentados: 

Pode-se também confeccionar, numa folha de papel, uma espécie de 
catálogo, com itens conforme o agrupamento dos trabalhos. Por exem-
plo: 1) Figura Humana, 2) Criações e composições, 3) Reminiscências 
de cenas observadas e vividas, 4) Observações de atitudes e movimen-
tos dos animais, 5) Pintura do natural, 6) Ilustrações, 7) Assuntos his-
tóricos, 8) Pintura coletiva. O visitante, introduzido desta forma na 
evolução do desenho infantil, não terá motivo de crítica e deboche, 
mas compreenderá o esforço do aluno despendido no processo de for-
mas cada vez melhoradas para a representação. (KOCH, [s./d.]d). 

CD-ROM DE ATAS  | 3459 |  COLUBHE 2012



 

As concepções de Emma Koch sobre a produção artística infantil foram apontadas pe-
la historiadora e Crítica de Arte Adalice Araújo: 

 Emma Koch tinha finalidades bem definidas em seu trabalho, que não 
visavam encontrar na criança um artista. Buscava, através da educação 
criativa, o desenvolvimento do psiquismo, da coordenação motora, da 
sensibilidade para as cores e formas. Tinha, como objetivos primeiros, 
desenvolver mais a criatividade do que formar o artista, mais o ser 
humano do que o técnico (Araújo, 1988, p. 10). 

Suas preocupações com o itinerário e com a apreciação dos visitantes eram precedidas 
pelos cuidados tomados para organização da mostra:  

Para demonstrar os trabalhos feitos durante o ano letivo, precisa-se ter 
cuidado de não abarrotar a sala de exposições com todos os trabalhos. 
É melhor escolher trabalhos mais característicos de cada aluno, e nun-
ca só os bem feitinhos de alguns alunos. Procedendo assim, evita-se a 
grande injustiça que é de deixar de apresentar o trabalho de qualquer 
um dos alunos. (KOCH, [s./d.]b) 

Embora a educadora primasse pela qualidade da montagem e da ocupação do espaço 
físico, fica claro seu compromisso com os autores dos trabalhos, as crianças, expresso na orien-
tação de que nenhuma criança ficasse de fora, independente da qualidade dos trabalhos apre-
sentados. 

As exposições de arte infantil organizadas por Emma Koch e Erasmo Pilotto tiveram pe-
riodicidade anual, totalizando quatro edições de 1949 a 1952, ano em que Koch também coor-
denou, a pedido do Instituto de Educação do Paraná, uma exposição do gênero como parte das 
comemorações do aniversário de trinta anos daquela Instituição. Esses eventos ocupavam es-
paços físicos de relevância na sociedade, como o saguão do Instituto de Educação e a Bibliote-
ca Pública do Paraná, locais também utilizados com frequência para exposições das produções 
plásticas dos artistas da cidade, tendo em vista que Curitiba nesta época não possuía galerias 
de Arte, tampouco Museus para a fruição plástica dos habitantes da produção artística local. 
Portanto, o fato das Exposições Infantis ocuparem o mesmo espaço no qual ocorriam as mos-
tras do circuito artístico profissional, agregava às exposições infantis valor simbólico na sua vi-
sibilidade social, que resultava em dividendos para a Escola, para Emma Koch como 
organizadora, e claro, para o Governo. 

O itinerário pedagógico de Emma Koch, na experiência à frente do Departamento Artís-
tico da Secretaria de Educação do Estado, aliado às suas habilidades e saberes pedagógicos, 
converteu o espaço escolar em um lugar possível de aplicação das linguagens artísticas na es-
cola primária por meio da Pedagogia da Escola Nova. Naquele momento, o ensino artístico pos-
sibilitou uma experiência sem precedentes para as crianças, que tiveram a oportunidade de ser 
vistas como sujeitos participantes da sociedade, aspecto que foi percebido por Edwino Tempski: 

 
[...] porque as crianças eram despertadas para um determinado cami-
nho, é claro que reconhecendo suas próprias aptidões, sentiam-se feli-
zes por verem o seu modo íntimo exteriorizado em produções 
pictóricas que eram admiradas pelos concidadãos. Isso é uma coisa na-
tural que eu tenho encontrado assim, como médico, muitas daquelas 
crianças que estudaram com Dona Emma quando meninos, alunos da 
escola e mais tarde lhes perguntei, após contemplar o ambiente do-
méstico - “Quem é que pintou esses quadros? Ah, fui eu que pintei”. É 
um nome desconhecido, não eram pessoas que estavam expondo seus 
quadros, que me falava desta maneira, era uma dona de casa, era um 
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senhor de um bar, mas que as lições aprendidas ao lado de Dona Em-
ma estavam ali como homens que desenvolveram suas aptidões artísti-
cas. (TEMPSKI, 1987). 
 

Os livros de assinaturas das exposições infantis, nos dias de suas inaugurações, reve-
lam a presença de autoridades como o Governador, o Secretário de Educação, e de artistas 
plásticos já renomados na época, como Violeta Franco, Guido Viaro e Poty Lazarotto. Também 
há registro da presença das diretoras, professoras e alunos dos demais Grupos Escolares da 
Capital, e ainda, de escolas particulares, de excursões de escolas de outras regiões do Estado, e 
até de uma excursão norte-americana que visitou a IV Exposição, em 1952. Por meio desses 
dados é possível vislumbrar o alcance social da escola primária paranaense naquele período, 
logrado por meio do ensino de arte. 

As ações das Escolinhas de Arte que resultaram nas Exposições Infantis não se altera-
ram apenas nas relações da escola com a sociedade em que se inseria, mas saltaram para além 
do Estado do Paraná. Um exemplo disso foi a participação dos alunos dos grupos escolares pa-
ranaenses em um concurso de Desenhos Infantis ocorrido da Dinamarca, em 1952, os quais 
lograram premiação (ARAÚJO, 1988, p. 9). Também é importante assinalar que Emma manti-
nha intensa correspondência com arte-educadores da Europa e dos EUA, tendo publicado nesse 
período um artigo intitulado “Ritmo e Representação”, na revista norta-americana “School Arts” 
(1951), em que trabalhos de crianças paranaenses foram reproduzidos. 
Considerações finais 

As Exposições de Arte Infantil tinham como fim pedagógico apresentar as atividades 
realizadas nas escolas pelas crianças, frutos de um ensino experimental de orientação moderna, 
mas também cumpriam o objetivo político maior de dar visibilidade à instrução pública, “carro-
chefe” da campanha política de Lupion em prol da modernização via Escola Nova. Esse “fazer 
ver” da escola por meio das Exposições de Arte pode ser relacionado aos preceitos seguidos por 
Erasmo Pilotto em suas ações no Instituto de Educação do Paraná, as quais incluíam com fre-
quência atividades culturais como exposições de artistas paranaenses e concertos musicais. 
Para Prosser (2001, p. 312), Pilotto agia de acordo com uma das principais propostas de mu-
dança contidas nos princípios da Escola Nova em relação ao ensino tradicional, que seria a ên-
fase à vivência, por parte do aluno, da sua realidade extra-escolar. Assim, não só a cultura no 
sentido geral, mas também o conhecimento acumulado ao longo da história, “poderiam e deve-
riam ser vividos e consequentemente, aprendidos e apreendidos em museus, em cinemas, em 
salas de concertos, em exposições, entre outros”. (Prosser, 2001, 312). 

As Exposições Escolares também podem ser pensadas a partir do conceito dos Rituais 
Escolares, conforme enunciado por Roberto DaMatta. Para o autor, “os elementos que constitu-
em os rituais são os mesmos que compõem a vida diária, sua matéria prima é a mesma das 
demais relações sociais, no entanto, o ritual coloca em foco, em destaque algum elemento da 
vida social. (1983, p. 36-37). As Exposições Infantis para Emma Koch, assim como para a Se-
cretaria de Educação, eram exatamente esse colocar em destaque aquelas novas práticas edu-
cativas que estavam sendo instituídas, rituais que “seriam o momento em que a escola se 
desdobra em si, mira-se no seu próprio espelho social e ideológico e projeta múltiplas imagens 
de si mesma” (DAMATTA, 1983, p. 65). Para Rosa Fátima de Souza, celebrações “extra-muros”, 
como as exposições de arte infantil aqui analisadas, constituíram uma característica dos Grupos 
Escolares na construção da sua cultura escolar em relação à sociedade. A autora reafirma a 
importância, desde o início da República, das festas oficiais escolares para a reafirmação da 
identidade e do valor social da escola: “nada melhor para divulgar o seu trabalho e o seu pres-
tígio do que o ar solene, grave, formal dessas festas, juntamente com o espetáculo, a encena-
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ção realizada pelos próprios alunos – sentido primeiro da existência da escola”. (SOUZA, 1998, 
p. 253).  

Embora as exposições de arte infantil fossem mais coloridas e informais que as festas 
escolares analisadas por Souza, pode-se pensar nelas como partícipes desse processo de afir-
mação da escola como instituição moderna no contexto paranaense da década de 1940. Não 
obstante, a prática pedagógica de Emma Koch, por meio do ensino artístico, além de cumprir os 
propósitos governamentais de modernização da educação e da sociedade, atingiu o objetivo de 
buscar, em cada aluno, uma expressão distinta e expressiva das suas capacidades criadoras ao 
ponto de levá-los, anos mais tarde, já adultos, a manter emoldurada a representação mais sim-
bólica de seus anos escolares, um quadro realizado por suas mãos ainda de criança. Isso leva à 
reflexão sobre a espécie singular de educadora que foi Emma Koch no trato pedagógico propri-
amente dito: ainda que cumprindo uma normativa governamental, apostou na educação por 
meio do ensino de arte, na promoção humana e no desenvolvimento estético dos seus alunos. 

Pode-se dizer, enfim, que os pressupostos defendidos pela educadora com relação ao 
ensino da arte tem suas origens tanto na corrente pedagógica quanto na estética. Ao mesmo 
tempo em que Emma Koch se preocupava com o desenvolvimento da criança, utilizava-se 
igualmente de expedientes do campo da arte, como as exposições de arte infantil. Mostras que 
podem ser pensadas como espelhos da alma criança, também se revelam janelas coloridas por 
onde, ainda hoje, podemos vislumbrar aspectos do mundo pelo olhar da criança daquele perío-
do. Janelas que nos fazem perceber, ao mesmo tempo, como essa criança era vista pelos adul-
tos de seu tempo. 
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1 Tradução das autoras. Do original: “We must first of all agree that art has nothing to do with 
skill, exactitude, or even a faithful repetition and copy of nature (that is at its best talent, techni-
cal skill), but art is creative, unique”. 
2 Tradução das autores. Do original: “If [...] we regard the child as a being with lawx of his own, 
eternal laws perhaps closer to nature than those innumerable compromises, if not illusions, wich 
dominate the world of adults; and if we are  truly convinced that the child as a part of nature is in 
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many cases stronger and more creative than the majority of adults, then we may, we must, 
speak of Child Art”. 
3 Sobre esse assunto, ver Kuhlmann Junior (2001); Souza (1998); e Pesavento (1997). 
4 Pode ser citada iniciativa precursora uma exposição realizada em São Paulo em 1933 no 
Clube dos Artistas Modernos (CAM) dentro da Semana dos Loucos e das Crianças. (FUSARI; 
FERRAZ, 1992, p. 32). 
5 Pode ser considerada paradigmática a criação no Rio de Janeiro e em 1948, da Escolinha de 
Arte do Brasil, iniciativa do artista plástico Augusto Rodrigues. (INEP, 1980). 
6 Ver Osinski; Antonio (2010). 
7 Para maiores informações sobre exposições de arte infantil no Paraná, ver Osinski; Antonio 
(2010). 
8 Sobre Emma Koch, ver Osinski (1998) e Simão (2003). 
9 Lwów, a cidade de formação de Emma e Ricardo (marido de Emma), foi fundada no século 
XIII pelo Duque da Galícia. Após o predomínio austríaco (1772 e 1918) e breve dominação 
ucraniana, integrou a parte oriental da Polônia (1919 a 1944), tendo sido domínio da URSS até 
1988. Com cinco universidades de nível superior, era antes da ocupação russa um dos centros 
culturais mais ativos da Polônia, contando seu patrimônio histórico com importantes documen-
tos datados do século XIV, em que se mesclam influências orientais e ocidentais. (ARAÚJO, 
1998. p. 6). 
10 Para Carlos Eduardo Vieira (2001, p. 54), a expressão “Movimento pela Escola Nova” se re-
fere ao movimento cultural que, na década de trinta do século passado, no Brasil, mobilizou um 
conjunto significativo de intelectuais brasileiros em torno de um projeto que, nas palavras de 
Lourenço Filho, visava a organização nacional através da organização da cultura”. Em sua opi-
nião, a “atuação dos intelectuais envolvidos com o movimento foi decisiva na configuração do 
campo educacional brasileiro, a partir de suas iniciativas na definição de políticas públicas para 
a educação, na organização do sistema nacional de ensino, na reformulação dos métodos pe-
dagógicos, bem como na orientação da formação de professores”. 
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Este trabalho investigativo representa uma parcela significativa da minha tese de doutorado, 
em andamento, a temática encontra-se contemplada no protótipo do terceiro capítulo, intitula-
do: festas cívicas e religiosas: a perspectiva da cultura escolar, sendo explorada minuciosamen-
te através dos itens: o cotidiano das normalistas: eventos cívicos e religiosos produzindo o 
habitus pedagógico; a professora primária e a construção de um capital simbólico e código de 
valores nacionalistas e católicos traduzidos na cultura escolar. O recorte representado neste 
artigo tem como principal objetivocompreender a contribuição dos eventos festivos: cívicos e ou 
religiosos para a composição da cultura escolar, analisando os rituais cotidianos que evidenciam 
sua materialidade no projeto curricular de formação da escola normal e na manifestação do 
habitus pedagógico das futuras professoras. A categoria habitus é apropriada neste trabalho a 
partir das discussões de Pierre Bourdieu, ressignificá-la enquanto habitus pedagógico é a opção 
indicada para melhor compreender e elucidar a diversidade de rituais expressos no cotidiano 
das normalistas, de modo planejado ou improvisado. As normalistas as quais este trabalho faz 
referência foram alunas da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo em Belo Jardim, 
cidade localizada no interior pernambucano, do nordeste brasileiro. Encontramos a expressão 
dessa ritualidade nos eventos cívicos e religiosos, assumindo feições de eixo integrador da for-
mação de professores. A relevância pedagógica reservada às manifestações festivas, analisadas 
neste trabalho investigativo vem caracterizá-las como uma expressiva manifestação da cultura 
escolar. Apesar de sua evidente polissemia a discussão sobre cultura escolarrecupera de Viñao 
Frago, o conceito de história cotidiana do fazer escolar; aqui, este fazer escolar mantem uma 
relação de proximidade com a identidade social das normalistas, o seu lugar social de fala ou de 
representações. No recorte estudado, fizemos(re) apropriação das metáforas jardimepântano 
para identificarmos o lócus de produção de sentidos do habitus, ou seja, o grupo social ao qual 
pertenciam as normalistas será tomado como indicador da objetividade internalizada para a 
formação e dialeticamente, exteriorizada na expressão da cultura escolar. Neste sentido o pro-
cesso de socialização desses sujeitos através da (re) produção do habitus tem na escola normal 
seu principal espaço de sistematização e, consequentemente, de manifestação. O forte envol-
vimento da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo nas festividades cívicas e religio-
sas da cidade, apesar de sua natureza não confessional, e seu pertencimento à esfera privada, 
evidencia um encontro intencional entre os textos de uma cidade que edificava seu discurso 
moderno-conservador reservando à formação de normalistas o dever de preparar, na perspecti-
va missionária,as novas protagonistas desse discurso, bem como, sua subordinação e fidelidade 
ao mesmo. Os discursos político, religioso e pedagógico marcaram encontro nesse cenário e 
tornaram-se responsáveis pelo anúncio de uma moralidade nova,moderna, sem, entretanto, 
apresentar rupturas com as velhas tradições. O novo, nessa perspectiva, assume feições de 
desenvolvimento, industrialização e urbanização, expressões que, para muitos, caracterizaram o 
moderno naquele momento histórico vivido pelo Brasil. O âmbito cronológico deste trabalho de 
investigação refere-se a meados do século XX, especificamente a década de 1950, quando se 
impunha às cidades brasileiras e, especificamente, às nordestinas, a obrigatoriedade de fomen-
tar uma objetividade, consonante com os ideais desenvolvimentistas e progressistas. Além da 
implantação do primeiro curso normal regional, a cidade de Belo Jardim recebera, também, as 
primeiras fábricas, a agremiação de futebol, os clubes recreativos, o açude, a rádio e a energia 
elétrica dentre outros signos modernos que invadiram o interior pernambucano à época. A ci-
dade define-se, enfim, como nova e moderna, elegendo a Escola Normal Regional Nossa Se-
nhora do Carmo enquanto importante espaço de sistematização dos seus novos valores 
simbólicos. Consequentemente o cotidiano da cidade e das normalistas é alterado em favor das 
novas demandas colocadas pelo novo contexto. Os jornais locais, os programas radiofônicos, os 
arquivos pessoais e as memórias das ex-normalistas foram transformadas em fontes de pesqui-
sa, responsáveis pela elaboração de respostas às questões formuladas inicialmente. Esta pes-
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quisa teve como trajetória metodológica otrabalho de campo,garantido, inicialmente, através da 
análise de documentos e impressos, seguidados testemunhos orais, apresentados através das 
entrevistas semiestruturadas realizadas com quatro ex-normalistas, com faixa etária entre 67 e 
74 anos,atualmente todas as professoras estão aposentadas. A aplicação dos questionários 
ocorreu entre os meses de junho e julho de 2011. Os jornais foram localizados no Arquivo Pú-
blico do Estado de Pernambuco, em catálogo próprio, reservado aos impressos ou jornais publi-
cados no interior do estado desde o início do século XX; revelaram-nos, através dos textos 
escritos e iconográficos, o cotidiano da cidade e da escola na década de 1950, tais jornais eram 
propriedade de grupos políticos ou religiosos com forte influência local. Esses impressosprota-
gonizavam os novos adventos da educação no Brasil e no mundo, oferecendo destaque aos 
métodos da escola nova e dedicando especial atenção aos discursos higienistas e eugênicos. 
Estas publicações evidenciavam, também, os anúncios das festividades locais. Além da impren-
sa escrita abrimos os arquivos da rádio local, foi-nos possível localizarevidencias sobre sua gê-
nese, quadros de programação, anúncios comerciais e outros, tais elementos auxiliaram esta 
pesquisa acerca dos entendimentos sobre a categoriahabitus enquanto matriz de percepção 
que orientou a produção de sentidos na cidade e na escola normal. Os arquivos pessoais, mar-
cados pelo empoeiramento e amarelidão dos álbuns de recordações, os diplomas, os históricos 
escolares, o manual das normalistas, o discurso de inauguração da Escola Normal Regional 
Nossa Senhora do Carmo, acompanhados dos testemunhos orais foram elementos que corrobo-
raram na construção desse texto, na representação deste passado. Aspegadas ou rastros trazi-
dos pelos impressos, documentos ou testemunhos orais nos devolvem à temática inicial: festas 
cívicas e religiosas: habitus e cultura escolar na formação de normalistas pernambucanas, neste 
espaço, dedicado às considerações finais, desvelamos o congraçamento entre a religião católi-
ca, a política local e a proposta de formação das normalistas, estes atores definiam através dos 
seus novos textos o habitus pedagógico das novas professoras do belo jardim. O habitus se 
constituía enquanto espaço de definição de uma moralidade ambivalente, porque enquanto no-
va e moderna, também era defensora da velha tradição e da manutenção de velhos modelos de 
representação social encontrados, preponderantemente, na igreja católica e na família, espera-
va-se da nova professora o perfil de uma mãe melhorada, urbanizada, civilizada.A cultura esco-
lar desfilava pelas ruas da cidade e recebia dos seus espectadores a acolhida esperada, estava 
simbolizada nos uniformes, nas bandeiras, no coral da igreja, nas lamparinas ou lanternas das 
noites marianas, nas alegorias e estandartes. Era significativo o destaque ocupado pelas ativi-
dades festivas, religiosas e ou cívicas na composição do currículo da formação de normalistas, 
assumindo feições de cultura escolar e sendo tradutor de umhabitus. A cidade parava para as-
sistir suas normalistas desfilarem fardadas e perfiladas. As fontes pesquisadas desvelaram aexi-
gência do cumprimento das atividades extraescolares, geralmente, de caráter cívico ou 
religiosocomo: frequências à missa dominical para participar dessa atividade as normalistas 
eram obrigadas a desfilar uniformizadas em direção à igreja matriz, lá respondiam à chamada 
feita pelo pároco local que, também, exerciaa função de professor de religião no curso normal; 
segundo relatos das fontes orais, apresentava a missa em latim na ocasião da aula, enquanto, 
didaticamente explicava seu significado. As normalistas participavam, ainda,das quermesses, 
dos retiros espirituais coordenados por padres, das procissões edos desfiles com ênfase à civili-
dade e ao patriotismo, aprendidos como lições nas aulas de Moral e Cívica, estes últimos ocorri-
am em função das comemorações cívicase patrióticas e também nos eventos de inauguração de 
obras públicas. Além do padre, o quadro docente do curso normal era composto, principalmen-
te, por médicos, dentistas, o juiz de direito e o promotor público, sujeitos que, indubitavelmen-
te, gozavam de prestígio social e influenciavam as decisões locais, eram defensores ferrenhos 
de uma moralidade católico-cristã e, por conseguinte, guardiões do novo habitus pedagógico. A 
pesquisa bibliográfica deu-se a partir da seleção de obras que ofereceram sustentação e densi-
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dade teórica às categorias principais destainvestigação, assim sendo, destacamos os diálogos 
teóricosmantidos com Pierre Bourdieu para as categorias habitus e capital simbólico; Michel de 
Certeau às definições e apropriações sobre cotidiano; Viñao Frago e Maria Teresa Santos Cunha 
foram nossos interlocutores para a categoria cultura escolar; Kuleszapara escolas normais, igre-
ja e cidade.  
PALAVRAS-CHAVE: Habituse Cultura Escolar, Cotidiano e Currículo, Escola Normal,Igreja e Ci-
dade.  
 
 
 
FESTAS CÍVICAS E RELIGIOSAS: HABITUS E CULTURA ESCOLAR NA FORMAÇÃO DE 
NORMALISTAS PERNAMBUCANAS. 
 
Introdução 

Colocar-me diante dos textos narrados e escritos, desvelar suas simbologias e ainda 
compreendê-los a partir do seu contexto historiográfico e cultural tem se revelado como um 
exercício prazeroso e desafiador que a problemática proposta pelo objeto de estudo tem susci-
tado na minha natureza de professora e, evidentemente, provocado e desafiado a minha es-
sência de pesquisadora.  

Este trabalho tem como objetivo compreender a prática de formação de professoras 
normalistas na década de 1950, a partir da experiência da Escola Normal Regional Nossa Se-
nhora do Carmo, localizada em Belo Jardim, Pernambuco, Brasil, desvelando a construção e 
expressão do habitus pedagógico no cotidiano da escola e da cidade, serão analisadas, de mo-
do particular, a organização e efetivação dos eventos festivos, de caráter cívico e religioso na 
perspectiva da cultura escolar. Estas atividades de natureza extracurricular endossavam o com-
promisso católico e civilizatório da formação de professores em Belo Jardim, Pernambuco. 

Belo Jardim é uma cidade pernambucana, localizada à agreste do estado de Pernam-
buco, possui atualmente aproximadamente 80.000 habitantes, localiza-se a 186 km da capital 
do estado. Este recorte temporal refere-se à década de 1950, referência temporal da criação e 
fechamento da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo. Estaremos durante todo o 
texto utilizando os entendimentos que foram trazidos para este trabalho através dos depoimen-
tos (história oral) e da análise dos documentos e impressos.  

Ficam reservadas à década de 1950 considerações relevantes acerca de uma significa-
tiva mudança na infra-estrutura da cidade de Belo Jardim, suas feições ainda bucólicas e brejei-
ras, apressadamente foram travestidas de ares modernos. A construção do açude do Bitury, a 
chegada da energia elétrica, a revitalização e reforma de praças e avenidas, a construção do 
parque escolar municipal e a implantação da Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo 
fortalecem, no imaginário popular, a ideia de progresso e modernização. 

As mudanças trazidas pela invenção do urbano no contexto do Brasil - República fo-
ram bastante heterogêneas e assimétricas, considerando a diversidade de características e ex-
periências próprias de cada grupo ou região. Neste sentido, os discursos publicados para a 
formação de professores no Brasil dialogam ou confundem-se com os textos pautados para os 
compromissos republicanos e progressistas dos quais a imprensa falada e escrita, a igreja, as 
instituições políticas e a escola foram importantes interlocutoras.  

As feições rurais do interior nordestino tornavam possível a apresentação de uma pai-
sagem quase pacífica estabelecida entre o chiado do carro de boi e o apito do trem ou dos pri-
meiros automóveis; as artesanais bolandeiras e as primeiras fábricas com o maquinário inglês, 
o novo e o velho entre tensões e aproximações que garantiram a cidades como Belo Jardim 
uma modernização econômica, dada, unicamente, pelo viés de uma tímida indústria que teria 
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seu apogeu no final da década de 1960 com a institucionalização do primeiro distrito industrial 
da cidade. 

É neste contexto que surge em meados da década de 1950, a primeira escola 
normal, originada em meio às novas tramas sociais demandadas por esse conjunto de discursos 
e atores novos que vêm significar o cenário moderno, marcado por uma diversidade de valores 
e mudanças no seu cotidiano. Torna-se premente a necessidade de se formar professores para 
um novo modelo de organização social e econômica que demandava a preparação de novos 
atores sociais com vistas a assegurar a convivência pacífica entre uma estrutura moderna, pro-
gressista e socialmente higienizada e as velhas e conservadoras tradições locais e nacionais, 
concentradoras de poder e riqueza. 

A Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo se constituiu como importante 
agência de formação de professores na mesorregião do agreste setentrional, antes da sua im-
plantação a cidade encontrava-se circundada por grandes internatos religiosos responsáveis 
pela formação de professores, localizados numa distância média de 100 km, entre as cidades de 
Pesqueira, Colégio Santa Doroteia; Caruaru,Colégio Sagrado Coração; Garanhuns, Colégio San-
ta Sofia. Apenas as filhas das famílias abastadas podiam frequentar essas instituições, suas 
mensalidades eram consideradas altas, a postulante à normalista teria que se apresentar no 
internato portando um luxuoso enxoval de interna. 

Com claros propósitos em atender as filhas da elite local que não podiam se deslocar 
para outros centros, a Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo fora bastante seletiva, 
cobrava mensalidades, assim sendo, limitava o acesso das moças de outras camadas sociais 
que desejassem frequentá-la. As filhas dos proprietários de terra, dos funcionários públicos e 
dos comerciantes compunham o pequeno e seleto grupo das primeiras professoras da cidade 
de Belo Jardim. 

Os discursos que circulam sobre a criação das escolas normais se sustentavam na jus-
tificativa de se institucionalizar um lugar que pudesse garantir a formação profissional e moral 
de professores da instrução primária. A organização do espaço escolar era ambientada por uma 
diversidade de representações e símbolos expressivos dos valores ligados ao lar e a igreja. 

O discurso da formação de professores se estruturava a partir desta premente neces-
sidade em reformular traços rurícolas e bucólicos em comportamentos urbanizados, civilizados, 
higienizados e patrióticos. A Escola Normal tornou-se o espaço oficial de sistematização desse 
discurso moderno, entretanto também se firmara como lócus de conservação de valores morais 
ligados à tradição política e religiosa da cidade. 

Diferentemente das escolas normais implantadas nas grandes cidades brasileiras des-
de o fim do império, a Escola Normal Regional de Belo Jardim pertencia ao segmento privado, 
sua natureza não-confessional a isolava das grandes escolas normais da região, todas, à época, 
de tradição católica, com regime de internato.  

Sem grandes pompas, nem prédios monumentais que precisassem representar a pu-
jança da república, a escola normal de Belo Jardim iniciou suas atividades em 1950, numa casa 
residencial, no centro da cidade, logo depois foi transferida para uma sede própria, grande, po-
rém, modesta, localizada à Rua Geminiano Maciel, nas imediações do centro. 
O arcabouço legal e teórico 

No ano de 1946 inaugura-se um novo discurso para a formação de professores no 
Brasil, em 02 de janeiro de 1946, publica-se o Decreto-Lei Nº 8.530, denominado Lei Orgânica 
do Ensino Normal. A referida legislação integrava, na verdade, um conjunto de Leis Orgânicas 
que compunham a “Reforma Capanema”, consubstanciou-se em seis decretos-leis que orienta-
vam, além do ensino normal, o primário, o secundário, o agrícola, o industrial e o comercial.  
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No discurso da disciplina ou das atividades extraescolares, a legislação endossa, no 
horizonte da formação de professores, o compromisso com os deveres cívicos e patrióticos, o 
despertar de uma sensibilidade para as problemáticas nacionais. 

O combate às doenças estava apontado nesse horizonte, os ideais higienistas consoli-
daram uma nova moralidade no que se refere a banir as irregularidades que punham em risco a 
saúde e a integridade da sociedade brasileira. A moralidade higienista estabelecia suas doutri-
nas e transformava a escola em sua grande parceira, através de ações consorciadas que a 
transformavam em importante espaço de divulgação e inspeção das políticas de higiene, pró-
prias de uma nação em desenvolvimento. 

Discursos higienistas, patrióticos, eugenistas, progressistas e urbanísticos assumiam o 
tom e anunciavam uma sociedade nova regida por um modelo de educação moderna. A forma-
ção de normalistas seria, então, o espaço de construção de um novo habitus. 

As categorias habitus e valor simbólico estarão ancoradas na perspectiva teórico-
metodológica de Pierre Bordieu, a partir dos seus estudos sobre os mecanismos simbólicos de 
dominação. Nesse sentido a apropriação do conceito habitus, na construção deste trabalho, 
assume uma nova feição cultural, a partir desta configuração entendemos o referido processo 
de construção do habitus individual como sendo mediado pelos espaços diversos, produtores de 
valores culturais, neste sentido estaremos considerando as conexões entre família, igreja e es-
cola normal na consolidação desses valores, garantindo-se pela sua continuidade ou quiçá pelas 
rupturas. Revelando a dinâmica do poder nas relações sociais trazemos, para este trabalho, o 
seguinte conceito: 

O habitus fornece, ao mesmo tempo, um princípio de sociação e de 
individuação: sociação porque nossas categorias de juízo e de ação, 
vindas da sociedade, são partilhadas por todos aqueles que foram 
submetidos a condições e condicionamentos sociais similares (assim, 
podemos falar de um habitus masculino, de um habitus nacional, de 
um habitus burguês etc.); individuação porque cada pessoa, tendo 
uma trajetória e uma localização únicas no mundo, internaliza uma 
combinação incomparável de esquemas. Por ser simultaneamente es-
truturado (por meios sociais passados) e estruturante (de ações e re-
presentações presentes), o habitus opera como o “princípio não 
escolhido de todas as escolhas” guiando ações que assumem o cará-
ter sistemático de estratégias mesmo que não sejam o resultado de 
intenção estratégica e sejam objetivamente “orquestradas sem serem 
o produto da atividade organizadora de um maestro”1.  

 
No contexto analisado pela pesquisa os entendimentos sobre a categoria habitus esta-

rão significados enquanto pedagógico, nossa reapropriação da categoria dar-se-á com a ex-
pressão habitus pedagógico. Neste sentido buscamos compreender a contribuição dos eventos 
festivos: cívicos ou religiosos traduzidos enquanto cultura escolar, assumindo feições do habitus 
pedagógico. 

 Os rituais cotidianos da cidade e da escola normal evidenciaram esta materialidade na 
formação de professores, enquanto modos de pensar, agir e sentir como exigências e determi-
nações próprias, imbricadas naquele contexto educacional. Os depoimentos orais, os documen-
tos e impressos analisados apontarão o habitus como a matriz de percepção que orientará a 
produção de sentido na cidade de Belo Jardim e na Escola Normal Regional Nossa Senhora do 
Carmo. 

Pensar a cidade enquanto lugar das polissemias, de múltiplas e plurais narrativas nos 
conduz a Michel de Certeau que contribui com este debate através das suas reflexões na obra 

CD-ROM DE ATAS  | 3471 |  COLUBHE 2012



 

“A Invenção do Cotidiano”, sobre os relatos, e narrativas, sobre a memória, destacamos a se-
guinte citação: 

(...) De fato a memória é o antimuseu: ela não é localizável. Dela sa-
em clarões nas lendas. Os objetos também, e as palavras, são ocos. 
Aí dorme um passado, como nos gestos cotidianos de caminhar, co-
mer, deitar-se, onde dormitam revoluções antigas. A lembrança é so-
mente um príncipe encantado de passagem que desperta, um 
momento, a Bela-Adormecida-no-Bosque de nossas histórias sem pa-
lavras. “Aqui, aqui era uma padaria; ali morava a MereDupuis”. O que 
impressiona mais aqui é o fato de os lugares vividos serem como pre-
senças de ausências.2. 

Os depoimentos orais, os impressos e os documentos representam as diversas manifes-
tações do cotidiano traduzindo as particularidades locais que evidenciaram o habitus pedagógi-
co presente no referido processo de formação.  

O entendimento acerca das diversas interlocuções costuradas ente a cidade, a igreja e 
a escola normal, bem como o fortalecimento de uma disciplinarização que assegurasse o aten-
dimento à formação de homens e mulheres diante das exigências do novo tempo, ancora-se na 
publicação intitulada: A Escola e a Igreja nas Ruas da cidade (Cardoso e Kulesza,2010).  

Sobre cultura escolar nos favorecem as contribuições de Maria Teresa Cunha, serão uti-
lizadas para aprofundar nossos entendimentos e discussões sobre os fenômenos educacionais, 
na perspectiva da História Cultural, assim sendo estaremos nos utilizando também de outras 
publicações organizadas por Marcus Levy Bencosta acerca das culturas escolares, saberes e 
práticas educativas enquanto itinerários históricos. Aponta a cultura escolar na seguinte pers-
pectiva: 

Conjunto de aspectos institucionalizados – práticas e condutas, modos 
de vida, hábitos e ritos – a história cotidiana do fazer escolar- objetos 
materiais- função, uso, distribuição no espaço, materialidade física to-
da a vida escolar: fatos e ideias, mentes e corpos, objetos e condutas, 
modos de pensar, dizer e fazer.3 
 

A abertura dos arquivos 
As narrativas e testemunhos das ex-normalistas, presentes na pesquisa de campo, 

transformam a memória em importante categoria de análise, recuperada neste trabalho de 
pesquisa, indispensável aos entendimentos formulados sobre o cotidiano da cidade e da Escola 
Normal Regional Nossa Senhora do Carmo.  

A abertura de um rico acervo memorialístico que ainda não foi sepultado no esqueci-
mento colocou-nos diante das reminiscências do curso normal, da vida familiar, do cotidiano da 
cidade, do habitus de professora. Os documentos, marcados pela passagem do tempo, foram 
acompanhando nossas interlocuções. A memória individual, de propriedade das ex-normalistas, 
nos auxiliava na composição da memória coletiva sobre a Escola Normal Nossa Senhora do 
Carmo. 

 Os documentos pessoais, cedidos com extrema gentileza, pelas ex-normalistas, per-
mitiu-me a construção dos entendimentos necessários ao cenário institucional daquela esco-
la.Foram eles: diplomas, históricos, boletins, convites de formatura, discursos e manuais 
escolares.  

As casas das ex-normalistas e ex-professora da Escola Normal foram atenciosamente 
abertas às nossas indagações, seus arquivos e depoimentos nos foram confiados, entregavam à 
história a confiança na sua capacidade reconstitutiva.  
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A emoção da narrativa colocava o passado bem presente, as lembranças eram saudo-
sas, os testemunhos emocionados, entre lembranças e esquecimentos, havia imagens, livros 
convites de formatura, álbuns de fotografias, vestidos de formatura guardados em meio às re-
miniscências, ilustrando nossas conversas, fazendo o passado quase presente. Era quase possí-
vel (re) vê o desfile das normalistas vestidas de branco, desfilando pelas principais avenidas nas 
festas religiosas. 

Corroboram com este entendimento os depoimentos abaixo apresentados, relatando o 
cotidiano das normalistas, da escola e da cidade e as interlocuções mantidas entre a escola de 
formação e a igreja católica nos eventos religiosos, ei-los: 

(...) Lembro-me que na primeira formatura a missa foi campal, o coral 
ensaiou vários dias. A escola, também, participava da primeira comu-
nhão. (...) Durante a semana santa havia uma procissão às 4 horas da 
manhã, acompanhávamos a procissão usando véu.4 
(...) Olhando o hino da escola se percebe claramente uma reverência 
à Nossa Senhora do Carmo, íamos à missa aos domingos desfilando 
como se fosse uma festa. Chegando à igreja matriz o pároco fazia a 
chamada.5 
(...) A igreja controlava nossos atos e pensamentos pela confissão era 
como se complementasse aquilo que a escola normal deixou nas en-
trelinhas. A confissão era praticamente obrigatória. A consciência nos 
encaminhava ao confessionário.6 
 

As atividades religiosas representam, naquela realidade, uma extensão do currículo, 
assumem feições didáticas e configuram-se como cultura escolar, entendida no habitus de ser 
professora.  

O corpo docente da referida instituição era composto por médicos, odontólogos, juiz 
de direito, padre, tabelião, professoras e promotor público todos gozavam de amplo reconheci-
mento social, eram, portanto, defensores de uma moralidade católico-cristã e severos guardiões 
do habitus pedagógico. Contribui com este entendimento a seguinte narrativa:  

(...) Quando agente avistava professor Antenor Vieira morria de me-
do, certa vez eu estava tomando banho no rio, quando ele apareceu, 
mergulhei com medo, fiquei lá um tempão, até ter certeza que ele ti-
nha ido embora. Aos domingos, quando estávamos na Praça da Con-
ceição, ele resolvia aparecer para olhar nosso comportamento, 
bastava um olhar mais severo parávamos de rir ou brincar, íamos pa-
ra casa.7 

Estas narrativas foram feitas com extrema exaltação, a empolgação trazida pela re-
presentação do passado favoreceu o ambiente onde ocorreu a entrevista, uma das entrevista-
das cantou o hino da escola; a outra recitou, textualmente, uma lição ainda lembrada, 
arquivada por mais de cinquenta anos. As falas acompanhadas pelos gestos e trejeitos traduzi-
am aquele cotidiano, anunciavam a materialização da cultura escolar, definiam o habitus peda-
gógico daqueles normalistas.  

Sobre as festas cívicas e escolares, bem como outros eventos evidenciados pela cultu-
ra escolar, conseguimos os seguintes depoimentos: 

O currículo era amplo, eles faziam festas bonitas com barracas carac-
terizando as culturas de outros países, geralmente a Europa, os desfi-
les também eram temáticos, considerando a cultura geral. As atitudes 
eram muito voltadas para assiduidade, respeito às hierarquias, res-
ponsabilidade. A questão também da ênfase á civilidade; nós tínha-
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mos aula de civilidade, não havia livros nem manuais, essas aulas cer-
tamente inspiravam o currículo de Moral e Cívica, eram voltadas para 
a conduta social e moral, como se comportar na igreja, num passeio, 
num jantar. (...) Estudávamos higiene e puericultura, ambas voltadas 
para o asseio das pessoas e dos ambientes e até para a administração 
dos medicamentos em casa, os remédios caseiros. 8 
 

Noções de Higiene ou Higiene e Puericultura foram os lugares oficiais do currículo, 
onde a escola emprestou seu espaço enquanto lócus de consolidação e fortalecimento deste 
discurso. Os médicos sanitaristas ou higienistas foram responsáveis por uma grande reforma no 
cotidiano das cidades, suas ruas, casas e escolas precisavam funcionar atendendo aos preceitos 
do higienismo, ordem física e mental, urbanizar e civilizar o corpo e a mente, eis o Brasil novo.  

Retomando a discussão sobre os eventos festivos, com apresentações públicas, trou-
xemos o seguinte recorte: 

Havia uma festa no final de cada ano em praça pública com desfile cí-
vico, com a farda de gala da escola, os alunos laureados recebiam as 
láureas e homenagens em praça pública, era uma festa muito bonita, 
as famílias ficavam muito emocionadas. A banda marcial tocava, o 
público aplaudia embevecido.9 
 

A Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo possuía uma escola de aplicação, 
conhecida como Instituto Dom Luiz ou Ginásio de Belo Jardim, as atividades acima citadas são 
descritas como comuns às duas instituições, ambas eram conhecidas na cidade e região como a 
ESCOLA DE PROFESSOR ANTENOR. Havia um forte envolvimento das famílias de alunos com 
esta escola, o seu fechamento, dado em 1959, causou uma grande comoção nos jardins do 
centro, de onde saia a fina flor para estudar na referida instituição. 

A escola normal foi importantíssima para a cidade, mas fechou muito 
rapidamente, ficou um vazio na história da cidade. O espaço foi ven-
dido para ser o clube dos motoristas. Era um espaço enorme, atual-
mente é ocupado pela Escola Adventista e pela agência do INSS. 10 

Sobre os impressos, selecionamos no Arquivo Público do estado de Pernambuco, loca-
lizado na cidade do Recife, alguns jornais locais publicados entre as décadas de 1920 e 1980. 
Para atender aos propósitos deste trabalho selecionamos aqueles que circularam na década de 
1950, foram eles: A Voz da Verdade (1953-1954), A Voz do Agreste (1953-1954) e Jornal dos 
Municípios (1953). 

Os impressos em análise trazem em seus textos de rodapé uma diversidade de anún-
cios sobre o comércio local, as fábricas de doces e de beneficiamento de leite. Já há um apito 
chamando a cidade a despertar, o apito e a chaminé integram seu cotidiano, também construí-
do pela força dos seus operários e operárias ocupando o chão insalubre das fábricas, invadindo 
as ruas da cidade, definido seus espaços de lazer, habitando o periférico da cidade, ausentados 
das instituições escolares, ocupando os pântanos, distanciados do lugar da fina flor. 

Sobre a Escola Normal Regional Nossa Senhora do Carmo encontramos apenas uma 
referência, intitulada “homenagem que se impõe”, nela o pseudojornalista Murilo de Sousa des-
taca a atitude das alunas concluintes do curso normal, daquele ano de 1954, por terem escolhi-
do o Professor Antenor Vieira como homenageado, diz o texto: 

Nenhuma homenagem mais justa nem merecida. Ninguém desconhe-
ce o quanto lutou esse mestre (mestre no sentido mais nobre da pa-
lavra) para que nossa terra tivesse, como bem o merece, a sua escola 
de nível superior11.  
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Os testemunhos supracitados oferecem destaque à figura do professor Antenor como 
articulador na formação das normalistas e como sujeito de grandes interações e penetrações 
sociais. O imaginário da cidade reverencia seu nome quando a pauta é educação. O professor 
Antenor Vieira ou o mestre Antenor Vieira recebe das suas ex-alunas as seguintes característi-
cas, sábio, intelectual, rigoroso, moralista, capaz de lecionar qualquer disciplina, elegante. 
Considerações Finais 

 
Nesta perspectiva a escola normal surgiu no Brasil como instituição normalizadora e 

produtora de regras de conduta do professor, seja quanto aos seus procedimentos didáticos, às 
suas aspirações políticas, seja quanto à sua atuação profissional e aos seus comportamentos 
públicos e privados12. 

O ufanismo das narrativas trazidas para este trabalho, bem presentes no imaginário 
da cidade, faz uma clara apologia ao progresso e ao desenvolvimento, reforça a ideia de que o 
crescimento econômico e demográfico é indicador de desenvolvimento humano, naturaliza o 
constante aparecimento das zonas de pobreza e exclusão que reforça as fronteiras da cidade, 
nas relações dadas entre seu centro e seu periférico.  

O discurso da formação de professores se estruturou a partir desta premente necessi-
dade em reformular traços rurícolas e bucólicos em comportamentos urbanizados, civilizados, 
higienizados e patrióticos. A Escola Normal tornou-se o espaço oficial de sistematização desse 
discurso moderno, entretanto também se firmara como lócus de conservação de valores morais 
ligados à tradição política e religiosa da cidade. 
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O Decreto-Lei nº 2.072, de 8 de março de 1940, tornou obrigatória a inscrição de todas 
as crianças e jovens matriculados em estabelecimentos de ensino do país na Juventude 
Brasileira, organização idealizada nos moldes de movimentos de juventude de regimes 
autoritários ou totalitários europeus prevista desde a fundação do Estado Novo brasileiro. A 
Carta Outorgada à nação em 1937 já dispunha sobre o tema, tornando a educação cívica 
obrigatória em todas as escolas primárias, normais e secundárias e prevendo a fundação de 
instituições destinadas a promover “a disciplina moral e o adestramento físico” de maneira a 
preparar a juventude “ao cumprimento dos seus deveres para com a economia e a defesa da 
Nação” (Art. 132). Ao dispor sobre a família, a Carta colocava a infância e a juventude como 
“objeto de cuidados e garantias especiais por parte do Estado” (Art. 127), responsável por 
“suprir as deficiências e lacunas da educação particular” (Art. 125).  

 
A organização, no entanto, se descaracterizaria em um longo e conturbado processo de 

gestação e em função da aproximação política do país com os Estados Unidos da América no 
decorrer da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Despida de seu caráter paramilitar e 
independente, a Juventude Brasileira passaria a ter como principal objetivo a formação da 
consciência patriótica através da educação cívica e como principal atividade a organização de 
grandes formaturas públicas.  

 
Se a literatura sobre o Estado Novo é abundante, várias lacunas se apresentam quando 

o tema é educação e mobilização da juventude. Carece especialmente de estudos a linha tênue 
entre educação cívica e doutrinamento ideológico trilhada pelos educadores do período. Este 
trabalho busca contribuir à História da Educação brasileira descrevendo as formaturas do Dia da 
Juventude em Santos e contextualizando-as no âmbito das práticas e políticas educacionais do 
período. Em um momento em que o pensamento empírico de alguns pais e educadores 
brasileiros, tomados por certo saudosismo ingênuo, sugerem o retorno a práticas cívico-
educativas comuns em nosso passado autoritário como forma de resgate de valores 
supostamente perdidos entre a juventude de nossos dias, torna-se mister compreender melhor 
tais práticas e as intenções explícitas e veladas daqueles que as utilizaram. 

 
A abordagem metodológica utilizada neste estudo foi documental histórica. Foram 

pesquisados os jornais A Tribuna e O Diário, principais periódicos do município nas décadas de 
1930 e 1940; além de arquivos públicos, como o Arquivo Público do Estado de São Paulo e o 
Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro; e arquivos escolares 
da cidade de Santos. Entre as principais referências bibliográficas utilizadas, estão as obras O 
hino, o sermão e a ordem do dia – A Educação no Brasil (1930-1945), de José Silvério Baía 
Horta, obra que discute as relações entre educação e autoritarismo na Era Vargas, além da 
influência do Exército e da Igreja nos rumos da educação brasileira; Tempos de Capanema de 
Simon Swartzman, Helena Maria Bousquet Bomeny e Vanda Maria Ribeiro Costa, sobre a vida e 
a obra de Gustavo Capanema, político que esteve à frente do Ministério da Educação e Saúde 
durante todo o período do Estado Novo brasileiro; e Educando Corpos e Criando a Nação, de 
Maurício Parada, sobre as grandes cerimônias cívicas e as práticas disciplinares do regime de 
Getúlio Vargas.  

 
Os jovens e as crianças representavam o futuro do país. Sua formação cívica era, 

portanto, considerada essencial pelas lideranças do Estado Novo à construção da nacionalidade 
e à continuidade das mudanças promovidas pelo novo regime. Com o intuito de naturalizar o 
golpe de estado, o calendário cívico nacional sofreu alterações e suas comemorações ganharam 
grande destaque. O Rio de Janeiro foi, durante a vigência do regime, palco de grandes eventos 
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cívicos direcionados à juventude, dotados de forte carga pedagógica, que visavam reforçar a 
autoridade e a imagem mítica de Getúlio Vargas, chefe da nação.  

 
Durante toda a Era Vargas, os meios de comunicação sofreram forte censura 

governamental. Na década de 1930, o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (1931-
1934) e o Departamento Oficial de Propaganda (1934-1939) funcionaram subordinados ao 
Gabinete do Presidente da República. Sua abrangência, no entanto, era limitada. Em dezembro 
de 1939, após o início da Segunda Guerra Mundial, o DIP foi criado pelo governo federal com 
funções e poderes bem mais abrangentes que seus antecessores. Sob o comando do jornalista 
Lourival Fontes (1899-1967), o órgão trabalhou incansavelmente na censura aos meios de 
comunicação e às manifestações culturais, na difusão dos ideais estadonovistas e na construção 
de uma imagem mítica do líder da nação.  

 
Vargas buscava unir todas as classes sociais em torno do novo projeto de país assim 

consolidando o sentimento de nacionalidade. A construção deste aglutinante ideológico ficaria a 
cargo do DIP, cujas atribuições incluíam, além da censura aos meios de comunicação, a 
intervenção direta na produção cultural nacional. O órgão, contava com setores de 
radiodifusão, teatro, cinema, turismo e imprensa, e organizava manifestações cívicas, 
exposições, concertos e conferências voltados à difusão de ideias e valores do regime 
estadonovista, em grande parte, direcionados à juventude.  

 
Desde os primórdios da República, a formação cívica de jovens e crianças era uma pre-

ocupação presente no discurso de intelectuais e autoridades políticas do país; esta, porém, as-
sumiria um papel central no projeto de governo do Estado Novo. Em 1938, o Ministro da Justiça 
Francisco Campos, notório simpatizante do nazifascismo, apresentou ao Presidente Vargas um 
projeto de decreto-lei para a criação da Organização Nacional da Juventude (ONJ), organização 
miliciana prevista na Carta Constitucional que ajudara a redigir e que pretendia controlar.  

 
A década de 1930 foi fértil, em todo o mundo, de movimentos juvenis que tra-
ziam às ruas, em suas canções, bandeiras e marchas organizadas, uma ideia de 
dinamismo, fé, e participação social que pareciam simbolizar a força e a pro-
messa dos regimes políticos que apoiaram e ajudaram a construir. [...] O proje-
to inicial da criação de uma Organização Nacional da Juventude com patrocínio 
governamental, gerado em 1938 no Ministério da Justiça na gestão de Francis-
co Campos, inspirava-se claramente nos modelos europeus, e tinha por objetivo 
formar uma organização paramilitar de mobilização. (Schwartzman, Bomeny & 
Costa, 2000, p. 139) 

 
 
O projeto da ONJ, no entanto, receberia duras críticas de figuras influentes do regime, 

como relata Horta (1994). Alzira Vargas, filha do presidente, seria a primeira a criticá-lo como 
“obra de importação clandestina, traduzida das organizações europeias, sem a competente 
adaptação ao meio nacional”. Segundo ela, o caráter demasiado militar da organização consti-
tuiria um perigo já que o governo não tinha “o objetivo de fabricar soldados, mas o de formar 
cidadãos” (p. 215). Os principais detratores do projeto, no entanto, seriam o Ministro da Guerra 
Eurico Gaspar Dutra e o Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema. 

 
Dutra, em princípio favorável à criação de uma organização da juventude no país, opor-

se-ia terminantemente ao caráter paramilitar da entidade alegando que a fragmentação do po-
der militar proposta por Campos enfraqueceria as Forças Armadas do país. Assim como a filha 
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do presidente, o Ministro da Guerra não via com bons olhos a nítida inspiração do movimento 
em modelos estrangeiros e lembraria, em seu parecer sobre o projeto, a grande diferença entre 
a realidade social brasileira, extremamente heterogênea, e aquela dos países europeus. O anal-
fabetismo, segundo ele, seria um grave problema a ser enfrentado antes que a formação cívica 
da juventude almejada pudesse concretizar-se. 
 
 As críticas do Ministro da Educação e Saúde seriam ainda mais veementes. Capanema 
afirmou que a divisão do trabalho de formação da juventude entre poderes paralelos geraria 
conflitos e sugeriu o enquadramento da população escolar já existente na organização. Os obje-
tivos da ONJ, segundo ele, deveriam limitar-se à educação física, moral e cívica da juventude, 
legando às Forças Armadas todo tipo de instrução militar. Em seu parecer, o ministro também 
criticou a inspiração em modelos externos e denunciou as organizações juvenis da Alemanha, 
da Itália e da URSS como “órgãos políticos, entidades filiadas e incorporadas aos partidos úni-
cos nacionais”. Elogiou, porém, as “finalidades singelas” da Mocidade Portuguesa como organi-
zação, de cunho cívico-patriótico, vinculada à escola (p. 221). 
 

O projeto da ONJ foi arquivado, mas a ideia de se criar um movimento para a formação 
física, moral e cívica da juventude no país ganhou força. Coube então ao Ministro Capanema 
elaborar, durante todo o ano de 1939, um novo projeto de organização da juventude adequado 
à realidade brasileira e às diretrizes do regime. Após várias discussões, sempre arbitradas pelo 
Presidente Vargas, o Decreto-Lei nº 2.072, de 8 de março de 1940, fundou no país a Juventude 
Brasileira. À data, Capanema assim descreveu os propósitos da organização: 

 
O objetivo do projeto é, não reunir a infância e a juventude de nosso país em 
uma organização nacional para efeito meramente festivo, mas criar os quadros 
e as condições, o ambiente espiritual, que permitam a toda essa infância e 
juventude receber uma educação cívica, moral e física verdadeiramente ativa. 
Uma educação que seja vida e força, que se traduza na formação de hábitos de 
disciplina mental e corporal, favoráveis ao desenvolvimento pleno, correto e útil 
da personalidade. (Folha da Manhã, 1940, março 9, p. 2) 

 
 

Em seu Artigo 22, o decreto-lei estipulava que se realizaria anualmente uma formatura 
geral da organização em comemoração à Independência, no primeiro sábado ou no primeiro 
domingo de setembro.  
 

Entre as comemorações da “semana da Pátria”, a Formatura da Juventude Bra-
sileira ficará como uma hora nova de transfiguração cívica na consciência da 
Nação. Em todos os recantos do Brasil, das cidades mais distantes e humildes 
às metrópoles mais regorgitantes, quinhentos mil jovens, à mesma hora, como 
um sincronismo milagroso, reafirmarão o entusiasmo e a fé da mocidade na 
Pátria grande e forte que estamos criando. Será como se grande artéria se 
abrisse de Norte a sul do País, por onde desfilará a sua juventude, entre flâmu-
las e fanfarras, já agora congregada em um único ideal: a exaltação do Brasil. 
Atendendo ao pregão cívico do seu guia, os moços se organizam para enfrentar 
os problemas que a nós também impôs um mundo conturbado por conflitos de 
toda ordem. Organizam-se para construir, numa terra privilegiada de paz, para 
fazer de um futuro que apenas se delineia uma garantia de prosperidade. (A 
Tribuna, 1940, setembro 1, p. 7, grifo nosso) 
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O rígido controle dos meios de comunicação e o centralismo burocrático do regime 

garantiriam que o exemplo das celebrações cívicas na capital do país fosse seguido, em escalas 
distintas, nas capitais dos estados e demais municípios da União. A cidade de Santos não ficou 
imune ao “surto” de fervor cívico que tomava conta do país e suas instituições de ensino 
celebraram o Dia da Juventude seguindo instruções da Delegacia Regional de Ensino. Antes de 
1940, as comemorações cívico-escolares já eram obrigatórias em todas as escolas do país. 
Grandes desfiles escolares ocorriam no Rio de Janeiro e nas capitais dos estados; em Santos, 
no entanto, as principais datas cívicas eram comemoradas nas próprias escolas de forma bem 
mais modesta, como demonstram as instruções para as comemorações do Dia da Pátria de 
1939: 

 
A data do 7 de setembro, “Dia da Pátria”, será condignamente comemorada em 
todos os grupos escolares e escolas isoladas das zonas urbana e rural, a Divisão 
de Educação determinou a execução do seguinte programa: Hoje: a) Reunidas 
todas as classes, será cantado o Hino Nacional; b) preleção sobre a data; c) de-
clamação de poesias alusivas a 7 de setembro; d) Hino da independência. (A 
Tribuna, 1939, setembro 6, p. 8) 
 
 

A partir de 1940, todavia, as celebrações se tornariam bem mais elaboradas. No dia 16 
de março, uma semana após a fundação da Juventude Brasileira, “perante um numeroso núme-
ro de estudantes”, foi fundado um núcleo da organização em Santos, anexo à Associação de 
Alunos e Ex-alunos da Escola de Comércio José Bonifácio. À frente da comissão organizadora, 
estavam os professores André Freire, João de Paula Martins Filho, Laerte Gonçalves e Walde-
mar Alfinito (A Tribuna, 1940, março 17, p. 5). O “sincronismo milagroso” mencionado no dis-
curso oficial, todavia, não chegaria a Santos ainda naquele ano e a Independência do país seria 
comemorada, em 1940, nas próprias escolas como nos anos anteriores: 

 
 A data máxima da nacionalidade será comemorada em todos os estabeleci-
mentos de ensino, públicos e particulares, no próprio dia, como preceitua o ar-
tigo 838 do Código de Educação, e com o maior brilhantismo possível, como é 
já tradição da nossa escola. Recomenda, pois, a Delegacia Regional de Ensino, 
obedecendo a determinações do Departamento de Educação, que se esforcem 
os diretores e professores, no sentido de dar às comemorações deste ano a 
mesma solenidade alcançada nos anteriores e, principalmente, para que as fes-
tas contem com o comparecimento não só dos alunos como dos pais e mais in-
teressados na obra educativa da escola. (A Tribuna, 1940, setembro 3, p. 2) 
 

 
 A ênfase dada ao caráter público das comemorações e na importância do compareci-
mento dos pais sugere que o objetivo do regime era, não somente a formação cívica dos esco-
lares, mas a utilização das escolas como “centros de irradiação” de civismo. Com o intuito de 
ampliar ainda mais o público das comemorações, estas deixariam o confinamento das escolas e 
tomariam as principais praças e avenidas da cidade. A primeira Parada da Juventude em Santos 
realizou-se no dia 5 de setembro de 1941, no bairro do Gonzaga, seguindo esquema semelhan-
te à parada realizada na Capital Federal no ano anterior. 
 

Realizar-se-á hoje às 9:30 horas [...] a formatura geral determinada pelo go-
verno federal para comemorar a data da Independência Nacional. Os escolares 
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que nela tomam parte, em número aproximado de 8.000 e pertencentes a es-
colas estaduais, municipais e particulares da cidade, desfilarão em continência 
ao Monumento dos Andradas, onde se encontrarão autoridades civis, militares e 
eclesiásticas especialmente convidadas. [...] A Delegacia distribuiu a cada esta-
belecimento participante minuciosas instruções escritas... (O Diário, 1941, se-
tembro 5, p. 5) 

 
 

 Nas “minuciosas instruções” mencionadas, o trajeto a ser percorrido pelo cortejo estu-
dantil foi dividido em setores, cuja coordenação ficaria a cargo de professores designados. Dois 
outros professores seriam responsáveis pelos pontos de desembarque dos escolares enquanto 
um terceiro recepcionaria autoridades e outros convidados junto ao palanque armado na Praça 
da Independência. Dois postos médicos, em pontos diferentes do trajeto, estariam preparados 
para atender a possíveis emergências médicas.  
 
 

 

ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO DA FORMATURA DE 1941: 
(Fonte: O Diário, 1941, setembro 5, p. 5) 

 

Desembarque no Gonzaga Prof. Sebastião Sílvio Julião 
Desembarque no Miramar Prof. Luís dos Santos Filho 
1.º setor: da Av. Ana Costa à Rua Jorge Tibiriçá Prof. Atagí de Melo Doin 
2.º setor: da Rua Jorge Tibiriçá à Rua da Paz Prof. Coriolano Young 
3.º setor: da Rua da Paz à Rua Osvaldo cruz Prof. Felício Masciotro 
4.º setor: da Rua Osvaldo Cruz à Av. Siqueira Campos Prof. João Severino Vilela 
5.º setor: da Av. S. Campos à Rua Oswaldo Cochrane Prof. Sérvulo Prates Ferreira 
Recepção aos convidados Prof. Pompílio Lemes de Souza 
Posto médico na Farmácia Gonzaga Dr. Manoel Tourinho 
Posto médico na Colônia Marítima Dr. Horácio Brandão 

 
 
 O esquema descrito acima seria repetido nos anos seguintes com pequenas alterações 
e com a participação de outros professores. O palanque das autoridades, localizado na Praça da 
Independência em 1941, seria erguido, nos anos seguintes, em frente à Fonte 9 de Julho (atual 
Praça das Bandeiras) na orla da praia. A lista de instituições de ensino participantes sofreria 
também poucas alterações. A mais emblemática delas seria a exclusão do Colégio Alemão e da 
Escola Japonesa. Ambas as escolas seriam fechadas pelo governo federal após o rompimento 
de relações entre o Brasil e os países do Eixo, em 1942. Em junho de 1943, mais de 1.500 ci-
dadãos de origem japonesa e alemã seriam forçados a abandonar a região litorânea rumo ao 
interior do estado. A medida, segundo o governo, visava à segurança da nação em guerra. 
 
 

 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICIPANTES DA FORMATURA DE 1941 
(Fonte: O Diário, 1941, setembro 5, p. 5) 

 

Estaduais Municipais Particulares 
Ginásio do Estado G. E. Auxiliadora da Instru-

ção 
Asilo Anália Franco 

G. E. Azevedo Júnior G. E. Cidade de Santos Asilo dos Órfãos 
G. E. Barnabé G. E. D.ª Lourdes Ortiz A. I. José Bonifácio 
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G. E. Bartolomeu de Gus-
mão 

G. E. Martins Fontes Casa de Nossa Senhora 

G. E. Braz Cubas G. E. Olavo Bilac Colégio Alemão 
G. E. Dr. Cesário Bastos Colégio Anglo-Americano 

G. E. Dino Bueno Colégio Brasileiro 
G. E. Treze de Maio Ateneu Imaculado C. de Maria 

G. E. V. de São Leopoldo Colégio Independência 
Inst. D.ª Escolástica Rosa Colégio São José 

 Escola Alexandre Manzoni 
 Escola Japonesa 
 Escola Portuguesa 
 Escola Progressiva 
 Escola Santa Cecília 
 Escola Sind. dos Trab. em Café 
 U. B. Operários da Cia. Docas 
 Externato Santa Teresa 
 Ginásio Santista 
 Ginásio Stela Maris 
 Ginásio Tarquínio Silva 
 G.E. Barão do Rio Branco 
 G. E. Docas de Santos 
 G. E. Fraternidade 
 Instituto Educacional 
 Liceu Feminino Santista 
 Orfanato Santista 
 Colégio Coração de Maria 

 
 
 Em 1942, além do desfile no Dia da Juventude, comemorado no dia 29 de agosto, a 
Juventude Brasileira de Santos fez celebrar, no dia 1.º de setembro, uma grande missa campal 
nas escadarias do Paço Municipal pelo reestabelecimento da saúde do Presidente Vargas, que 
sofrera um acidente de automóvel após as comemorações do 1.º de Maio. Ao ato, que contou 
com a apresentação de orfeões escolares e da Banda do Corpo Municipal de Bombeiros, foram 
convocados a comparecer todos os alunos de estabelecimentos de ensino do município. A cele-
bração foi descrita pela imprensa como uma “apoteose de fé e civismo da juventude santista”. 
Em telegrama ao interventor federal no estado, Vargas expressou “profunda gratidão pela no-
bre e espontânea homenagem” (A Tribuna, 1942, setembro 1, capa). 
 
 Além das formaturas realizadas durante as comemorações da Semana da Pátria, no 
mês de setembro, a Juventude Brasileira promovia também comemorações públicas no mês de 
abril. Adhemar de Barros, interventor federal em São Paulo, declarou o 19 de abril, aniversário 
do Presidente Getúlio Vargas, “Dia da Juventude Brasileira” em todo o território do estado. En-
tre as justificativas por ele apresentadas, estavam demonstrar “admiração e a estima” ao chefe 
da nação por sua “brilhante atuação política em prol do povo e do engrandecimento do Brasil” e 
exaltar... 
 

...uma de suas mais notáveis e patrióticas realizações – aquela que organizou a 
juventude brasileira, com o objetivo de criar uma consciência nacional para a 
mocidade do Brasil, moldando-a à luz dos bons ensinamentos, para que, robus-
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tecida cívica e moralmente, possa desempenhar-se, amanhã, com pleno êxito, 
da tarefa de prosseguir na obra de reconstrução nacional do país e da defesa 
de suas tradições e soberania. (A Tribuna, 1941, abril 17, p. 2) 

 
 

No dia 18, a Delegacia Regional de Ensino fez publicar nos jornais locais recomendação 
do Departamento de Educação para que todas as escolas públicas e particulares do distrito 
promovessem, no dia 19, solenidades em que fossem “destacadas as virtudes cívicas do primei-
ro magistrado da Nação”, bem como suas “patrióticas realizações em todos os setores adminis-
trativos do país”. A “recomendação” seria seguida pelas escolas locais, entre 1941 e 1944, 
sendo prática comum a divulgação do programa de suas comemorações através da imprensa.  
 
 Algumas escolas promoveriam desfiles escolares, como o Colégio Santista; outras toma-
riam parte em transmissões radiofônicas sobre a data. A grande maioria das comemorações, no 
entanto, ocorreria dentro das próprias escolas com programas compostos por preleções de pro-
fessores e apresentações de alunos, além dos rituais imprescindíveis de hasteamento da ban-
deira e execução do hino nacional. Durante a participação brasileira na Segunda Guerra 
Mundial, seriam também promovidas exibições de filmes relativos ao conflito pelo Escritório do 
Coordenador de Assuntos Interamericanos com a coordenação do Centro Cultural Brasil-Estados 
Unidos de Santos. 
  

Nos anos que se seguiram à sua fundação, no entanto, os objetivos e a estrutura de 
funcionamento da Juventude Brasileira ainda confundiam a grande maioria dos educadores. O 
decreto-lei estabelecendo as bases da organização foi publicado em fevereiro de 1942 sem 
grandes consequências. O regimento da Direção Nacional da Juventude Brasileira seria aprova-
do somente em março de 1943. 

 
Simultaneamente, o rompimento das relações entre o Brasil o os países do Eixo e a 

subsequente entrada o país, em agosto de 1942, na Segunda Guerra Mundial junto às Nações 
Aliadas – resultado de pressão externa, por parte do governo estadunidense; e interna, por 
movimentos populares de repúdio ao torpedeamento de embarcações brasileiras – tornavam 
cada vez mais constrangedora a associação da organização de juventude brasileira com suas 
similares italiana e alemã.  

 
 O discurso em favor da democracia e da liberdade, adotado pelo Estado Novo após o 
alinhamento às Nações Unidas, expunha cada vez mais as contradições do regime internamente 
autoritário. A entrada do país na guerra, no entanto, servia como justificativa à mobilização e 
militarização da população escolar para a formação de um front interno no país. Mesmo 
contando com a presença de um representante do Almirantado britânico e de observadores 
navais dos EUA, a formatura do Dia da Juventude de 1944 pouco diferiu das realizadas nos 
anos anteriores.  
 

Ano a ano, o desfile da gente escolar de Santos ganha maior amplitude e bele-
za, marcando o acontecimento de brilho, pela ordem, disciplina, regularidade e 
ritmo de marcha. A cerimônia de ontem excedeu em organização, à dos anos 
anteriores, constituindo uma das mais imponentes e brilhantes manifestações 
cívicas já assistidas pelo nosso povo. Obedecendo rigorosamente às determina-
ções fixadas, as diversas delegações escolares formaram-se ao longo das ave-
nidas Vicente de Carvalho e Bartolomeu de Gusmão. E sem muito trabalho, 
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devido à perfeita organização, a bela concentração de colegiais procedeu em 
ordem e regularidade. (A Tribuna, 1944, setembro 3, p. 5) 

 
 
Enquanto a guerra se aproximava do fim, o desgaste do regime estadonovista tornava-

se evidente, apesar dos esforços do DIP. A repentina divulgação de ideias contrárias ao regime 
na imprensa, até então sob rígida censura, demonstra que seus mecanismos de controle perdi-
am eficácia enquanto a oposição se articulava. A Juventude Brasileira passaria, então, a ser 
abertamente criticada como símbolo do caráter autoritário do regime.  

 
Esvaziada de suas pretensões iniciais, impedida de competir com as Forças Ar-
madas na militarização da Sociedade, a Juventude Brasileira se limitaria, daí por 
diante, ao culto mais ou menos ritualístico das grandes datas nacionais, sem 
que ninguém por ela realmente se interessasse e tratasse de dar-lhe impulso. A 
entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados seria a pá de cal que levaria à 
extinção do projeto já natimorto de uma organização fascista da juventude no 
Brasil só prolongado um pouco mais pela inércia da burocracia. (Swartzmam et 
alii, 2000, p. 150) 
 
 

 Nos primeiros meses de 1945, o movimento por abertura e anistia política no país ga-
nharia força e levaria ao esfacelamento do regime de Vargas. O aniversário do presidente, na-
quele ano, já não seria marcado por homenagens e comemorações públicas na cidade. As 
comemorações escolares na Semana da Pátria, no entanto, foram praticamente idênticas às 
realizadas nos anos anteriores. Como nos outros anos, os escolares desfilaram antes do dia 7, 
data reservada aos desfiles militares. O termo “juventude brasileira” foi evitado e o evento cívi-
co foi rebatizado como “desfile da juventude escolar”. A descrição do desfile na imprensa com-
prova a semelhança do evento com edições anteriores: 
 

Alcançou pleno êxito, constituindo espetáculo de bela expressão cívica, o desfile 
da juventude escolar de Santos, realizado [...] como solenidade comemorativa 
da “Semana da Pátria”. Como nos outros anos, a organização da festividade es-
colar foi orientada pela Delegacia Regional de Ensino, assinalando magnífica 
demonstração de civismo, desenvolvendo-se em boa ordem e regularidade. Oi-
to mil escolares, alunos de todos os estabelecimentos públicos e particulares da 
região participaram da imponente festividade de ontem, sendo as delegações 
vivamente aclamadas pelo povo. Ano a ano, o desfile da juventude escolar ga-
nha maior expressão pelo vulto, organização e regularidade da marcha. (A Tri-
buna, 1945, setembro 6, contracapa) 

 
 

No mês de novembro, poucos dias após a deposição do Presidente Vargas, a Juventude 
Brasileira seria legalmente extinta no país. A tradição dos desfiles escolares em comemoração à 
data nacional brasileira, todavia, atravessaria períodos democráticos e mais uma ditadura, per-
durando, mesmo enfraquecida, até os nossos dias. 
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Considerações finais 
 

Pôde-se concluir que a Juventude Brasileira, enquanto instituição, nunca se concretizou 
devido à falta de consenso sobre o tema entre as lideranças do regime e, posteriormente, em 
função do alinhamento do país com as nações aliadas. Ela se transformou em um ideal no qual 
todos os jovens e crianças do país deveriam se enquadrar, um modelo de juventude ordeira, 
disciplinada, robusta, patriota, homogênea e coesa. Tornou-se um “papel” que os escolares do 
país deveriam representar nas encenações cívicas orquestradas pelo regime. Vargas usaria o 
termo “mocidade” em seus discursos da mesma forma generalizadora em que se dirigia aos 
“trabalhadores” do país. 

 
A celebração de datas cívicas foi utilizada pelo regime varguista como ferramenta de 

doutrinação ideológica de escolares e da população em geral. A reconfiguração do calendário 
cívico nacional evidencia esse caráter político e doutrinário, com a supressão de datas como o 
14 de julho, Queda da Bastilha, e a ênfase à celebração de grandes vitórias e personagens 
militares. O grande destaque dado às comemorações do aniversário do Presidente Getúlio 
Vargas demonstra também o esforço na construção de uma imagem mítica do “Pai da Nação”, 
característica essencial aos regimes autoritários e totalitários em uma década em que 
governaram Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Stalin na União Socialista das Repúblicas 
Soviéticas, Salazar em Portugal, Franco na Espanha e Peron na Argentina.  

 
Foi também constatado um crescendo em relação à formalidade e à grandiosidade dos 

eventos cívicos, resultando em cerimonias públicas que buscavam representar uma suposta 
união de todos os setores da sociedade em torno do projeto estadonovista, com a participação 
das Forças Armadas, do clero, das instituições de ensino públicas e particulares, de sindicatos e 
agremiações esportivas. A cobertura jornalística sempre frisava que tais eventos ocorriam em 
“perfeita ordem”, a ordem militar esperada de uma população civil mobilizada.  

 
A população escolar santista participou de todas as demonstrações públicas de civismo 

promovidas pelo Estado Novo. O “sincronismo milagroso” nas comemorações cívico-escolares 
do país, apregoado pela máquina de propaganda estatal, resultava, no entanto, do centralismo 
burocrático do regime e da eficácia da rede de comando instituída entre as diferentes instâncias 
responsáveis pela educação. 

 
Se a instituição de mobilização juvenil prevista na Constituição 1937 nunca se 

concretizou da forma imaginada, os ideais positivistas de seus idealizadores estiveram 
presentes no meio escolar por meio do civismo exacerbado e de práticas inspiradas na vida 
militar. A adoção de disciplina e práticas militares entre os escolares, defendida como 
formadora por parte dos educadores, servia também ao controle social e ao doutrinamento 
ideológico estadonovistas na medida em que visava a homogeneização dos estudantes e a 
difusão do ideal de progresso material por meio da ordem. 
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Iniciamos esta nossa discussão dizendo que a política de nacionalização do início 
dos anos 1930 no Brasil e do período subsequente, denominado de Estado Novo, estava com-
prometida com um projeto que visava, entre outras coisas, à regeneração social e à recondução 
dos sujeitos a uma postura de identificação com determinados paradigmas de brasilidade. Esse 
projeto quis imprimir nos sujeitos uma facticidade subjetiva, ou seja, quis criar valores e proje-
tos de vida que deveriam aparecer como realidade única na concretização de uma nova nação e 
na consciência individual. Ao querer fazer o Brasil renascer das cinzas da República Velha, os 
representantes e agentes da política estado-novista adotaram estratégias de construção de no-
vos significados e, diante da precariedade notória da nova ordem política, estimularam a rituali-
zação de práticas sociais e a disciplinarização das condutas. O que estava em jogo era a 
depuração das consciências individuais a fim de que os sujeitos fossem conduzidos por uma 
pretensa coletividade uniformizada e arraigadamente vinculada às aspirações das suas institui-
ções. 

Nos anos dessa longa ditadura simbólica, se quis, portanto, a atenção permanen-
te dos sentidos. Não é mesmo possível dizer da docilidade, da aptidão e da dominação dos cor-
pos e das mentes dos sujeitos nesse período da História brasileira sem antes falarmos sobre o 
investimento cotidiano nos sentidos.  

A arte de disciplinar repousa também nos sentidos. Afinal, somos pelos sentidos 
capazes de capturar o mundo em suas dimensões materiais e simbólicas e de apreender a in-
tencionalidade do ordenamento das coisas, sem, contudo, ter que necessariamente compreen-
dê-las em seu ordenamento, apenas tê-las como elementos normais do espaço coletivo e que, 
portanto, sem essas coisas em nosso entorno, tudo parece ser estranho e não ter sentido. Os 
sentidos nos habituam, ou melhor, ajudam-nos a nos sentir habituados e integrados, de tal 
maneira que aquele que anda distraído, diante das técnicas de reprodutibilidade, pode habituar-
se. Essa condição ativa e passiva dos sentidos é tão importante e necessária quanto a reflexão, 
e, por isso, objeto e alvo do poder.  

Assim, parece ser sintomático que em tempos de repressão e autoritarismo – 
como aquele do período estado-novista brasileiro – os sentidos estejam sendo limitados por um 
número reduzido de símbolos, imagens e experiências, e que, ao mesmo tempo, estejam sendo 
esses mesmos símbolos, imagens e experiências apropriados, monopolizados, uniformizados e 
exaustivamente expostos e reproduzidos. Por isso, orientar os sentidos dos sujeitos em função 
de uma realidade sequestrada ou fabricada por objetos e imagens carregados de sentido e in-
tencionalidade é um processo de imenso alcance a serviço dos regimes totalitários. O impulso 
criativo, dessa maneira, aparece quase sempre para estetizar e espetacularizar a política ou, 
inversamente, para dissimular sua resistência e oposição.  

Manter a sociedade brasileira do período estado-novista dentro de uma mesma 
dinâmica ou ritmo sensitivo exigiu mais do que técnicas minuciosas e sub-reptícias de controle e 
vigilância, requereu a exteriorização objetiva, crua e intencional daquilo que se quis ordenar, 
sem, contudo, abrir para o campo da reflexão e da crítica. O que se desejou foi alçar direta-
mente pelos sentidos um nível de racionalidade ou conhecimento sobre as coisas cujo processo 
se deu pela monopolização e repetição quase que única e amplamente divulgada de imagens e 
narrativas estruturantes da vida.  

No período do Estado Novo, quando falamos na vontade de se querer disciplinar 
ou habituar os sentidos, estamos querendo falar também na vontade daqueles sujeitos de que-
rerem se sentir integrados num mesmo habitus, mesmo se considerarmos essas regras absur-
das e suas perspectivas enganosas e no qual se tem a impressão que não se pode modificar ou 
substituir nenhuma peça dessa arquitetura sensitiva. Entendemos que esta arquitetura sensitiva 
foi capaz de instituir uma crença, uma promessa, de comportar valores e normalizar os espaços 
e o tempo – o passado e o futuro em função daquele presente. Para isso, precisaram-se ensinar 
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os privilégios do sentido, do vivido, do carnal, da experiência e, por extensão, das significações 
sociais para tornar a realidade essencial, fixa e monumental. E assim cada imagem dessa nova 
arquitetura sensitiva foi pesada, como os lugares que ela ocupou, fixando-se como memória 
através de uma disciplina dos sentidos, da percepção efetuada pelo hábito. Isso gerou um ver-
dadeiro sistema ordenador e regulador da vida, tornando-se – por firme autocontrole dos sujei-
tos ou elevado automatismo – cada vez mais estável, uniforme e generalizado. Cabe salientar 
que a imagem suficientemente reconhecível pelos efeitos da sua “repetitividade” e reprodutibili-
dade mostra, pois, a coisa sempre em sua valoração, significação e intenção. É, portanto, uma 
linguagem própria que contém armadilhas e uma função prática e social de ordenamento. 

Toda a arquitetura sensitiva do Estado Novo, ao evocar os sentidos, quis tornar 
os sujeitos consumidores e reprodutores de uma representação de mundo, de uma crença em 
relação à identidade nacional brasileira. E sob o império dos sentidos disciplinados e habitua-
dos, essa mesma arquitetura acabou permitindo um “sentir brasileiro” que levou a experimentá-
lo, saboreá-lo, tocá-lo, ouvi-lo, cheirá-lo e vê-lo no interior de um sistema cultural e simbólico 
construído pela maquinaria ordenadora do poder. Alcançar os sentidos era alcançar o corpo, 
para habituá-lo e torná-lo tanto mais obediente quanto era mais útil. 

A ação disciplinar dos agentes institucionais do Estado Novo acaba se justificando 
tanto pela necessidade de manter os sentidos em alerta constante quanto pela necessidade de 
ligá-los aos sistemas de controle, sujeitando-os à vigilância sistemática e à repressão efetiva. O 
processo de sujeição passa, pois, pela domesticação e autodomínio dos sentidos através da 
percepção de uma arquitetura sensitiva normalizada, repetida e ritualizada permanentemente. E 
a emergência ou começo dessa arquitetura sensitiva estado-novista talvez esteja tão mais vol-
tada ao seu aparato ritualístico e imagético quanto às suas próprias estruturas físicas. Porque a 
prática ritual faz parte do jogo de poder, do domínio social, sugerindo aos sentidos no processo 
de domesticação e de habituação as imagens recorrentes que essencializam determinados valo-
res e cristalizam um imaginário de unidade e, por corolário, de brasilidade.  

O espaço do rito faz crer, pois, que a criação da sociedade ou da nação, nesse 
caso, nasce e depende da própria vontade do sujeito. E a partir daí, esse sujeito se vê inserido 
na construção de um mundo referendado por um rito que repete várias vezes e usa de imagens 
e gestos para imprimir nos sentidos os sinais convencionados que devem funcionar como ele-
mentos exclusivos na interpretação dos anseios maiores da nação apontados pelo regime auto-
ritário do Estado Novo. E assim é que ao encontrá-los inscritos no meio da praça, nas ruas, nas 
paredes dos salões nobres e das casas e, enfim, nas multiplicidades de tantos outros espaços 
públicos e privados, reconhece-se não apenas uma tendência estética, mas uma intenção políti-
ca. 

Neste sentido, os ritos públicos de caráter geralmente cívico-religioso, mais do 
que criar uma ética a ser assumida no espaço social comum, inventaram e fabricaram imagens 
que referenciavam uma ética uniforme a ser válida também para os sujeitos no espaço privado 
e naquele mesmo espaço público que deixou de sofrer a intervenção direta do rito.  

Isso nos ajuda a pensar que na domesticação ou na disciplinarização dos sentidos 
estimula-se e fabrica-se, pois, um senso-estético que leva os sujeitos a se sentirem competen-
tes e autônomos em reafirmar e reproduzir os seus elementos, os seus códigos, os seus gestos. 
Esse controle de si, experimentado ou sentido como sendo uma opção ou escolha, sedimenta a 
convicção de que os sujeitos têm um papel ativo no mundo e que podem ser úteis e importan-
tes. Essa sensação não é senão a exteriorização de competências comportamentais habituadas 
ou adestradas que se tornam essencialmente um “valor de mercado”. 

O silêncio cúmplice se modela aqui, pois se exige mais dos sentidos do que da re-
flexão. Coube à arquitetura sensitiva do Estado Novo, em sua reprodutibilidade, objetividade e 
conteúdo essencial, a tarefa de ser também um autor social por excelência. Nela se percebe a 
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ação personificada do falar e do ouvir. E nesse caso, podemos dizer que são as suas próprias 
paredes com suas imagens suspensas e retratos dependurados que parecem ouvir e, portanto, 
reunir a força ordenadora dos discursos dispersos, fragmentados e, em nome dessa força, pa-
recem falar para os sujeitos como intérpretes qualificados dos sentidos, das significações e do 
conteúdo essencial daquela nova epistème. E isso se multiplica, se repete, imita, circula e ga-
nha uma dimensão gigantesca, enchendo os espaços públicos e privados, invadindo a cotidiani-
dade e transformando-se num imenso corpo cheio de desejos, vontades e medos. 

Para nós, os efeitos de dominação dos sentidos pela arquitetura sensitiva são, 
portanto, de duas ordens: uma interna, porque aprofunda a sujeição ao domesticar os sentidos 
para uma única e determinada direção e experiência do real, e uma outra, externa, porque pre-
para o sujeito a identificar o que torna nocivo à ordem, àquela mesma definida pela arquitetura 
sensitiva do ambiente. 

 
O Espaço escolar e a arte de disciplinar os sentidos 

 
A capacidade, pois, formativa dessa arquitetura encontramo-la, como já disse-

mos, em todos os lugares, invadindo a cotidianidade e tomando corpo. Não se trata aqui de 
fazer a História de todos esses lugares, no que podem ter cada um de singular, mas de localizar 
apenas um exemplo desse processo disciplinar dos sentidos. Situá-lo-emos - e nada é mais ób-
vio – num espaço escolar, já que nesse espaço o sujeito em sua fase impressionável – a infân-
cia, a adolescência e a juventude – se vê absorvido completamente por mecanismos 
controladores de sua personalidade em formação. O que, em suma, significa dizer ou fazer 
acreditar na possibilidade de uma aprendizagem de autocontrole dos impulsos e emoções desde 
que se saiba direcionar, domesticar, disciplinar, controlar, habituar e, enfim, automatizar os 
sentidos. Isso, como sabemos, comporta dor e deixa cicatrizes. O balanço positivo que se quer 
imprimir é o estabelecimento de um padrão de conduta bem-sucedido, adaptado e habituado às 
pressões e tensões do contexto social. O “valor de mercado” que isso carrega exige do sujeito 
em formação uma competência comportamental e, portanto, sensitiva que lhe será benéfica 
nas relações de aparência, de poder e de saber, mas que também lhe dará a visão mais exata 
de si e dos demais, em vista da posição social que se está ou pretende estar. 

O espaço escolar fazia parte do processo de nacionalização. Depois da vitória dos 
“revolucionários” de 1930, o governo varguista teve pressa em enterrar o passado liberal. Para 
que isso fosse possível, o estado contou com um aparato de divulgação e habituação dos senti-
dos que extrapolou a esfera da propaganda política e emaranhou-se nas instituições e no coti-
diano das pessoas. Não bastava o triunfo, precisava-se persuadir e convencer a todos da 
disposição dos agentes estatais em construir uma pátria ordeira e genuinamente brasileira. As 
instituições escolares deveriam defender esse propósito e se constituírem como instrumentos 
de viabilização desse nacionalismo. A autêntica escola seria aquela que condenaria o individua-
lismo e promoveria os sentimentos nacionais. Segundo José Antônio Tobias,  

 
O ponto de partida para a educação brasileira conseguir 

acertar na procura de autenticidade e de brasilidade era abandonar, o 
mais cedo possível, o tradicional e espalhado vício da imitação servil e 
humilhante do estrangeiro. Para se conseguir autenticidade era ne-
cessário colocar-se num nacionalismo distante do individualismo (TO-
BIAS, 1986, p. 313).  

 
Colocar a instituição escolar em primeiro plano era, portanto, a condição necessá-

ria para superar o complexo de inferioridade. Disso nascia o incontido desejo de agrupar tudo e 
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todos numa mesma finalidade social e patriótica. A educação escolar existiria para formar o 
educando dentro dos princípios do corpo social hierarquizado, definido pelo estado. 

A reforma de Francisco Campos (1931) e a reforma de Gustavo Capanema 
(1942) para a educação brasileira apontaram para essa direção e garantiram, pela primeira vez 
no Brasil, uma organização e um método comum para todas as escolas públicas e particulares, 
sob o controle do Departamento Nacional de Educação.  

Nacionalizava-se o ensino! 
A ação da escola deveria influenciar o educando de tal maneira que o envolvesse 

e o penetrasse de civilização, a fim de torná-lo membro ajustado do corpo social. A finalidade 
fundamental do ensino seria, portanto, formar a personalidade, adaptar o ser humano às exi-
gências da sociedade, socializá-lo, habituá-lo. Já o ensino secundário, para Gustavo Capanema,  

 
teria mais precisamente por finalidade a formação da 

consciência patriótica. O ensino secundário se destinaria à preparação 
dos homens que deveriam assumir as responsabilidades maiores den-
tro da nação, dos homens portadores das concepções e atitudes espi-
rituais que era preciso infundir nas massas, que era preciso tornar 
habituais entre o povo (NÓBREGA, 1952, p. 311). 

 
Todos deveriam cooperar, negando-se a si mesmos, em prol do povo-uno. Opor-

se a isto era cair numa indeterminação de identidade, num individualismo, tornando-se um “ou-
tro” fora da relação social. Todo sistema escolar deveria ser responsável pelo autodomínio das 
paixões humanas e de um tipo ideal identificado com as estruturas sociais – um sujeito homo-
geneizado, fabricado pelo discurso nacionalista e habituado por uma arquitetura sensitiva pró-
pria, que ultrapassaria as letras e que se esperava transformar em realidade concreta. O 
controle social tinha que começar desde cedo, educando e alertando a criança e o jovem para o 
perigo a que estavam sujeitos, para que não se tornassem futuros traidores da pátria, perver-
tendo a moral e os bons costumes. Tinha-se pressa em habituar seus sentidos e formar “o co-
ração da criança, desde tenra, desde o lar, e desde a escola, pelos princípios da austera, da 
verdadeira moral, ensinando-lhe o que lhe incumbia, atingindo o necessário desenvolvimento, 
para consigo, para com o próximo e para com a pátria”.1 

Nos colégios católicos e nas escolas públicas, a instrução deveria revestir-se de 
referenciais cívico-religiosos. O Ginásio Catarinense, considerado um dos melhores estabeleci-
mentos escolares do Brasil, tinha também sua importância nesse processo de formação dos 
sentidos dos sujeitos e, é claro, no processo de nacionalização. Passou mesmo de Ginásio para 
Colégio por força do Decreto-lei n.° 11.235, de 06 de janeiro de 1943, em pleno Estado Novo. 
Desde então denominado de Colégio Catarinense – instituição escolar da Companhia de Jesus, 
que por cem anos vem oferecendo ensino, quase sempre, aos filhos da elite letrada e dirigente 
do estado de Santa Catarina – iniciou suas atividades escolares em 15 de março de 1906. Sua 
emergência, em regime de internato e externato masculino, vinha de certa ineficácia do gover-
no catarinense em garantir um instituto de ensino secundário público e da vontade da hierar-
quia católica em assegurar um colégio sem as feições liberais da Primeira República.  

O Colégio Catarinense, portanto, não poderia deixar de estar situado nesse con-
texto de reformas político-educacionais do Estado Novo. Suas portas não haviam sido fechadas. 
O processo de nacionalização que se efetivara e se impusera a esse mundo escolar em particu-
lar, tirou da direção dos jesuístas, é certo, a autonomia e a definição dos conteúdos curricula-
res, mas lhe assegurou um lugar de destaque. Afinal, sua alma cristã, seus moços, seu esforço 
pelo regramento, sua adesão ao projeto nacional confirmavam e tranquilizavam o governo fe-
deral. Era entendido como um aparelho óptico capaz de divisar o futuro. Como instituto secun-
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dário, era um mecanismo importante e influente para promover os ideais nacionais entre uma 
mocidade masculina que deveria assumir as responsabilidades maiores dentro da nação. Se-
gundo o inspetor federal, o Colégio Catarinense não era somente um estabelecimento de estu-
do, mas, em verdade,  

 
era uma grande casa de família onde todos se dedica-

vam a uma só finalidade que era a de preparar jovens para serem 
dignos da sociedade e que pudessem ingressar na vida prática com 
sólidos conhecimentos culturais, religiosos e sociais. Não saíam ton-
tos, porque iam fortalecidos pela fé.2  

 
Esses moços deveriam estar ligados a um empreendimento social, visando “a 

grandeza do Brasil”. Para se alcançar esses propósitos, três foram os imperativos pedagógicos 
que guiaram a ação educativa dos padres do colégio nesse momento de ebulição nacionalista: 
“sujeita-te”; “esforça-te”; e “domina-te”.3 Os alunos deveriam guardar à risca até as pequenas 
prescrições disciplinares, de si próprias insignificantes, mas que se impunham com positiva ne-
cessidade aos alunos que se queriam educar, isto é, aprender a obedecer e prezar a autoridade 
e as ordens dos seus prepostos.  

A “revolução” de 1930 inaugurara um momento emergencial, uma nova era, na 
qual se queria prever os efeitos e garantir a estabilidade social longe de qualquer alteridade 
estranha ao regime e ao “bom encaminhamento social”. Os sujeitos deveriam internalizar os 
valores que seriam capazes de proporcionar a verdadeira engenhosidade humana. Era o mo-
mento da introspecção de valores inventados, nos quais supostamente se estaria realizando a 
rememoração das raízes nacionais. De nada valeriam as tecnologias, a ciência e a educação se 
os sentidos não estivessem voltados para uma mesma percepção da realidade e, portanto, ha-
bituados a “olhar” em uma mesma direção. Esta nova civilização que se construía deveria levar 
em conta a integração incondicional da mocidade e a disciplina físico-moral de seus corpos e de 
seus sentidos, habilitando-a, antes de tudo, ao serviço da pátria. Os que se afastassem deveri-
am ser excluídos da relação social, pois subvertiam a ordem e negavam as práticas regulamen-
tares do agir uniformizado. Portanto, as instituições escolares, como o Colégio Catarinense, 
deveriam servir para enquadrar os ineptos e adaptá-los à sociedade que se desejava. Era bem 
claro o objetivo estado-novista: queria-se forjar um sujeito ideal; uma mocidade ideal compro-
metida com o corpo social; um tipo ideal capaz de suplantar as incorreções morais e as imode-
rações do ambiente profano; um tipo ideal, reconhecidamente, cristão, saudável e virtuoso. E 
enquadrada nesta perspectiva, a mocidade do Colégio era convocada a se engajar no novo em-
preendimento civilizatório. 

Dentro do contexto da política de nacionalização que se estendeu até 1945, o 
modelo pedagógico implantado no Colégio Catarinense exigira o reconhecimento de uma auto-
ridade, o sacrifício pela edificação da pátria, a “invenção” e apropriação de uma brasilidade e a 
internalização de valores ético-cristãos considerados capazes de reordenar as condutas sociais e 
de perspectivar um projeto nacionalista. A busca por um corpo são e uma alma sã exigia de 
todos a vigilância constante dos hábitos e dos costumes cotidianos. O cultivo da virtude cristã 
era a condição sem a qual não haveria o progresso de nação. Por isso mesmo, os professores e 
os padres prefeitos do colégio assumiam o papel de formadores das noções higiênicas e morais 
da mocidade. 

Entendiam que a realização dessa mocidade centrava-se, pois, na sua adaptação 
a um meio social cristão.  

 
O Colégio Catarinense ufanava-se por ver entre as filei-

ras nacionais discípulos seus, que outrora honraram os bancos escola-
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res. A semente lançada produziu os desejados frutos. Mestres e pre-
feitos do Catarinense não deixaram de incutir em seus educandos, a 
par da ciência, o amor incondicional aos supremos ideais da religião e 
da pátria.4 

 
As comemorações cívico-religiosas no Colégio revelam, pois, a montagem arqui-

tetônico-sensitiva e as intenções de um projeto e uma prática nacionalista. Ritualizando um sis-
tema comum de crenças e de significados capazes de estabelecer uma unidade interpretativa, a 
recorrência a estes espaços aglutinadores traduziam os sentimentos dos seus representantes e 
revelavam a vontade de seus autores. Esse processo inculcador, todavia, dependia – como es-
tamos insistindo desde o início desta nossa discussão – da disciplinarização/sujeição dos senti-
dos por meio de uma arquitetura sensitiva capaz de habituá-los em sua cotidianidade. E nesse 
caso, a prática ritual aparece geralmente como primeiro componente dessa arquitetura, suge-
rindo aos sentidos, no processo de disciplinarização e habituação, as imagens recorrentes que 
essencializam determinados valores e cristalizam um imaginário de unidade e, por corolário, de 
brasilidade. A comemoração, por exemplo, do primeiro aniversário do Estado Novo, em 10 de 
novembro de 1938, no Colégio Catarinense já nos sugere esse entendimento sobre a força “ar-
regimentadora” do ritual, a ponto de ganhar as páginas do Diário Oficial do Estado. 

 
 Às nove horas, no galpão desportivo daquele modelar 

estabelecimento de ensino, teve lugar a solenidade, que constou do 
seguinte: Hino à Bandeira, por todos os alunos; Saudação à Bandeira, 
do Sr. Inspetor Antenor Moraes pelo aluno Temístocles Muniz; Discur-
so pelo Padre Bertoldo Braun, Prefeito Geral; Minha Terra, poesia pelo 
aluno José Gallotti e Hino Nacional, por todos os alunos; a seguir foi 
pronunciado o inspirado e patriótico discurso pelo Padre Prefeito Ge-
ral.5 

 
Como podemos perceber, essa solenidade esteve revestida de um ritual que aca-

bou, com o inspirado e patriótico discurso do Padre Prefeito, insinuando que 
 

Getúlio Vargas harmonizou todos os membros da na-
ção; legislou instituições sábias para o operário, evitando que ele caís-
se nas garras do comunismo; legislou a proteção da propriedade; 
legislou normas necessárias tendentes a integrar, no corpo da nossa 
nacionalidade, elementos ainda estranhos a ela; e regulamentou a en-
trada de estrangeiros, impedindo que o Brasil se tornasse um viveiro 
de anarquistas. (...) Por isso, juremos hoje fidelidade à nossa Pátria e 
juremos ódio de morte ao nosso maior inimigo, ao comunismo. (...) 
Oxalá Deus guie a mão de Getúlio Vargas para continuar nesta obra 
grande que lhe está confiada, moralizando cada vez mais nosso país. 6 

 
Não seria por outra razão que a estrutura curricular contemplaria esses propósi-

tos, explicando-os dentro do entendimento nacionalista. O aumento das cargas horárias para o 
ensino de História, Geografia e Língua Nacional e a introdução das disciplinas de Economia Polí-
tica e Sociologia indicavam o eixo no qual girava o currículo escolar. Nesses espaços curricula-
res, preferencialmente, os alunos deveriam ser moldados nos princípios morais e religiosos da 
pátria brasileira, reconhecendo a partir dos estudos da Ciência Econômica e da Sociologia o di-
reito à propriedade e o respeito à família e ao Estado.7 Mas o solene ritual – ao confirmar e sa-
cralizar esses princípios morais – dava aos sentidos uma sensação de ordenamento, 
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normalidade e “habituidade”, já que a reação coletiva condicionava à percepção de uma única e 
determinada realidade. 

Outros tantos atos solenes de igual força ritual se sucederam ao longo do perío-
do, enchendo os sentidos com o espetáculo de imagens, tal como foi na inauguração da nova 
ala em 1940 ou da nova portaria em 1942, nas comemorações do IV centenário da Companhia 
de Jesus, nas formaturas, nas festas das congregações marianas ou numa simples cerimônia de 
inauguração de um retrato. 

A solenidade de inauguração de um quadro do Padre José de Anchieta e dos re-
tratos do ex-governador do estado, Vidal Ramos, do Duque de Caxias e do Almirante Barroso 
expressou uma estreita relação entre a propaganda estado-novista e o uso que se fez desses 
quadros e retratos. 

 
Às 15 horas realizou-se no Ginásio Catarinense a inau-

guração de um quadro do padre José de Anchieta, oferta de um gru-
po de ex-alunos daquele estabelecimento e dos retratos a óleo do sr. 
coronel Vidal Ramos, fundador do Ginásio, do Duque de Caxias e do 
Almirante Barroso, estando presentes os srs. dr. Nereu Ramos, inter-
ventor federal no Estado; D. Joaquim Domingues de Oliveira, arcebis-
po metropolitano.8 

 
O descerramento do quadro do padre jesuíta José de Anchieta acontecera nas 

comemorações do IV Centenário da Companhia de Jesus. Essa prática ritual conferia à cerimô-
nia uma força regularizadora que implicava uma relação com um passado apropriado. Afinal, 
menos lembrado foi o próprio fundador, Inácio de Loyola. Ficaram por conta das figuras de An-
chieta, Nóbrega e Vieira todos os discursos e pronunciamentos oficiais. Isso traduzia o momen-
to forte de efervescência nacionalista. Buscava-se nos jesuítas lusitanos, e somente neles, uma 
forjada continuidade de práticas tipicamente luso-brasileiras, consubstanciada na raça, na lín-
gua portuguesa e na fé católica. Apropriava-se de uma história em vista daquilo que se queria 
legitimar e construir no presente. E nas paredes do colégio, retratava-se o ideal de brasilidade. 

Anchieta passara a ser, no discurso do cronista, “o pioneiro da consciência nacio-
nal e o símbolo da fé, da ciência, da virtude, do patriotismo”9, antes mesmo do nascimento da 
ideia de Brasil ou de nação brasileira. Eis, pois, aí, uma linguagem que contém armadilhas e ao 
mesmo tempo uma função prática e social. Como falamos anteriormente, essa imagem de An-
chieta habituaria os sentidos a uma forma de perceber e conceber a realidade. Para o momento 
estado-novista de criação de uma nova identidade nacional, “a juventude [do Colégio Catari-
nense] que aprendia o temor de Deus, que se formava no cultivo das ciências, não podia es-
quecer, que era dever de todos e imposto por Deus, o amor à pátria, o amor íntegro, o amor 
capaz de todos os sacrifícios”.10 A glorificação de Anchieta, ou melhor, dessa arquitetura sensi-
tiva permitida pelo rito, deveria levar o jovem a reconhecer quais eram as origens do Brasil e a 
renovar o batismo nacional.11 Por isso, Getúlio Vargas – ao considerar nacionais as homenagens 
à Companhia de Jesus, por motivo do IV centenário de sua fundação (Decreto n.o 6.355 de 27 
de setembro de 1940) – declarara que a Companhia de Jesus teria realizado a base da civiliza-
ção nacional e possibilitado a existência de uma cultura nacional do mais alto sentido, impri-
mindo à sociedade em formação a disciplina moral que perdurou.12 Mas o ritual de 
descerramento e os discursos queriam dizer mais do que isso. Se dos jesuítas lusitanos do pas-
sado dependeu o Brasil, dos colégios inacianos, agora, dependeriam o progresso e a vitória da 
pátria.  

A formação forjada por uma arquitetura visual dos sentimentos nacionais – pen-
sando como um processo de sujeição a uma cultura, a uma língua e a uma fé comum – deveria 
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ser espalhada e ensinada nesses núcleos de ensino. Qualquer prática que atravancasse o avan-
ço dos ideais de nacionalização estava de antemão condenada. Fazia-se acreditar que a ordem 
estado-novista realizaria os anseios do bem comum, salvando a população brasileira dos inimi-
gos reais e imaginados. Desse ponto de vista, o conceito de democracia não estaria definido 
nas razões de uma maioria popular autônoma, mas na postura disciplinar de um governo auto-
ritário e forte, que dizia ser capaz de realizar e agrupar o ideal de justiça social desejado por 
todos. 

No princípio da autoridade deveria ser encontrada a forma de dar ritmo compas-
sado aos movimentos sociais, de reprimir os ânimos exaltados dos políticos, de assegurar, atra-
vés da educação escolar, os sentimentos, as ideias e os valores comuns da brasilidade. Esse 
princípio, para desespero de um outro – o da liberdade –, emergia de uma matriz arbitrária, 
repressora e autoritária. A liberdade, nessa cosmovisão, corromperia o sonho, o projeto. A soci-
edade anterior teria dado mostras dessa deficiência. E ela era considerada decadente e caótica 
exatamente pela liberdade que dava. Para se imprimir um novo ritmo à vida nacional, apresen-
tou-se como necessário um governo forte, austero, que encarnasse supostamente as inspira-
ções da nação brasileira. E a ditadura de Vargas deveria confirmar essa expectativa, ao 
ressignificar o princípio da autoridade.  

A visita de Getúlio Vargas à capital do estado de Santa Catarina em março de 
1940 projetou esta imagem de otimismo e de transformação social, centrando a esperança da 
coletividade na formação de uma pátria unida, moderna e próspera. Ele representava – para os 
alunos do Colégio Catarinense que se fizerem presentes à solenidade – o corajoso combatente 
da alteridade anômala e o símbolo da ordem estabelecida, legitimada e confirmada pela Igreja 
católica. Essa visita cercara-se de todo o poder envolvente de ritualização, num impulso forte 
de adesão, como se estivesse processando naqueles dias a completude de um destino. Dois 
anos depois,  

 
Com a presença do Exmo. Sr. Interventor Federal e al-

tas autoridades militares, eclesiásticas e dos alunos, realizou-se no dia 
08 de setembro de 1942 a solenidade de inauguração da nova porta-
ria do Ginásio. (...) E convidado pelo Diretor, dirigiu o Sr. Dr. Nereu 
Ramos ao salão de honra para descerrar o retrato de Getúlio Vargas, 
fazendo-o sob acalorada salva de palmas. Ainda convidado pelo Dire-
tor, o Sr. Coronel Valdir Lopes da Cruz descerrou o retrato do Sr. Dr. 
Nereu Ramos, bem como Monsenhor Harry Bauer que descerrou o re-
trato do Exmo. Arcebispo Metropolitano, grande amigo e bem-feitor 
do Ginásio, D. Joaquim Domingues de Oliveira.13 

 
Nas cerimônias cívico-religiosas e nas festas dos congregados marianos do Colé-

gio, tão semelhantes quanto eram os grandes desfiles do Dia do Trabalho com a presença do 
presidente da República, Getúlio Vargas – como todos seus colaboradores - passava a ser visto 
enquanto um abnegado herói que guiava e convocava a todos para ajudar a construir uma na-
ção e levantar do marasmo e da insônia os possíveis desesperançados. Nas paredes do Colégio, 
também estava retratado seu olhar penetrante e inflexível de brasilidade. Vê-lo ou sentir-se 
visto por ele naquela cotidianidade – já que a imagem comporta essa dupla funcionalidade – 
era situar o jovem no espaço conflituoso do poder, deixando aos sentidos a sensação – porque 
também está motivada pelo rito – de encontrar nesse retrato a segurança e a estabilidade soci-
ais. O que quer dizer, segundo Bronislaw, que  

 
As situações conflituais entre poderes concorrentes es-

timulam a invenção de novas técnicas de combate no domínio do 
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imaginário. Por um lado, estas visam à constituição de uma imagem 
desvalorizada do adversário, procurando em especial invalidar a sua 
legitimidade; por outro lado, exaltam através de representações en-
grandecedoras o poder cuja causa defendem e para a qual pretendem 
obter o maior número de adesões (BRONISLAW, 1985, p. 300). 

 
O fato de sentir-se habituado a ver esse retrato ou aquele quadro - o que é per-

mitido pelos sentidos numa determinada arquitetura sensitiva - confere segurança e tranquili-
dade ao esforço de todos de se sentirem integrados e reconhecidos naquele espaço 

Por isso, a ascensão à presidência da República era de fato cada vez mais vista 
como necessária para que se pudesse destruir o mal que espreitava a nação. Nas palavras do 
cronista do Colégio, encontramos a construção dessa imagem do herói salvador da pátria: 

 
O Estado, em especial, o Estado Novo, orientado pelo 

notável chefe que é Getúlio Vargas, encara de frente, em todos os se-
tores, o problema da família brasileira. As leis trabalhistas se baseiam 
nas encíclicas papais e tendem a garantir ao operário o salário família, 
base da família numerosa. O Estado Novo realmente é o pai do Brasil: 
a ele o nosso apoio irrestrito. O que Getúlio Vargas fez para facilitar e 
harmonizar todos os membros da nação não há palavra que exprima 
dignamente.14  

 
Realmente não havia palavra que exprimisse. Por essa razão, esses discursos te-

riam que se transformar necessariamente em imagens, capazes de materializar instantanea-
mente o conteúdo epistêmico de suas próprias intenções. Getúlio era visto como o herói a 
quem Deus abençoou através de seus representantes na terra, dando-lhe o poder de ser chefe 
de uma nação. A fabricação desse herói, por retratos e quadros que se repetiam e se reprodu-
ziam nos espaços, exigia uma parcela de espontaneidade criadora e outra parcela de constru-
ção intencional. A referência ao líder-herói trazia a ideia de ordem, de disciplina e de progresso. 
Mas a missão que lhe cabia de restaurar e de ordenar uma nação deveria estar em conformida-
de com os critérios da moral cristã. Era a unidade nacional e religiosa que se buscava. Portanto, 
o organismo social teria que funcionar adequadamente sem as improvisações e as “anomalias” 
que geravam a diferenciação. 

Ninguém poderia ficar de fora desta empreitada. Os quadros e retratos descerra-
dos - ao invadir a cotidianidade daquele colégio - indicavam mesmo o grau de comprometimen-
to de alguns sujeitos. Mas todos deveriam assumir integralmente o ideal de brasilidade, sem se 
opor ou resistir. As imagens suspensas nas paredes estavam lá para dizer isso aos sentidos. Os 
padres do Colégio Catarinense, formadores do caráter e dos sentidos, teriam a função primeira 
de alargar os sentimentos nacionais e de criar uma identidade homogênea entre seus alunos. 
Cada moço deveria reconhecer-se em Vargas, considerado como autêntico defensor dos inte-
resses da nação brasileira. Enfim, deveriam esses padres colaborar com a ordem, vendo-se co-
mo responsáveis diretos pela execução dessas metas.  

 
Considerações Finais 

 
A constituição de uma arquitetura sensitiva no espaço escolar deveria ajudar – 

como uma verdadeira maquinaria de propaganda e controle – a compor a trama estado-novista 
e a promover a domesticação/disciplinarização dos sentidos. As ritualizações e as técnicas de 
reprodutibilidade das imagens tiveram a função de divulgar, generalizar, uniformizar, habituar e 
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manter os sentidos em alerta constante e, portanto, ligá-los, condicioná-los ao sistema de con-
trole. Eis a força dessa arquitetura! 

Mesmo assim, ainda alguém nos poderia perguntar: por que, afinal, as paredes 
ouvem e falam? E nossa resposta seria porque as paredes se personificam, metamorfoseiam-se 
diante dos olhos, transformam-se em arquitetura viva e sensitiva ao suspender e ao mostrar, 
com toda a sua carga de intencionalidade, determinadas imagens. Eis a arte de disciplinar os 
sentidos! 
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A terra canta! A resplender 
A vida ardeja, a luz palpita! 
O vinho de ouro do prazer, 

No ar dissolvido a febre excita! 
Fascina a mágica inaudita 
Força do solo abrasador! 

São Paulo exsurge, ressuscita: 
Os cafezais estão em flor! 

Antonio Martins Fontes (1936, p. 259) 
 

O café, inicialmente plantado no Rio de Janeiro, espalhou-se pelo estado de São Paulo, 
trazendo riqueza e poder político aos seus habitantes. O ufanismo do poeta com relação aos 
cafezais, manifestado neste trecho de poesia, retrata o orgulho dos paulistas. Seu discurso 
mostra, segundo Schpun, o regionalismo ferrenho deles. O sucesso do café foi explicado pela 
“natureza do paulista: forte, corajoso, empreendedor, desbravador dos interiores, alargador das 
fronteiras” (SCHPUN, 2003, p.13). Segundo essa autora, esta representação começou com a 
associação entre a figura do paulista e a imagem do Bandeirante, desbravador do sertão, tendo 
se fortalecido com a Revolução de 1932. 

Segundo Cohen (2010), embora a data de início da Revolução Constitucionalista, 9 de 
julho, tenha sido instituída como feriado estadual, acontecimentos de maior gravidade, ocorri-
dos em 1924, trouxeram consequências trágicas para a cidade de São Paulo, mas sua memória 
foi “apagada” da memória oficial, e a de 1932 foi eleita como representativa da bravura dos 
paulistas.  

Ultrapassada a hegemonia do “café com leite1”, disputas políticas passaram a ocorrer 
dentro e fora do Partido Republicano Paulista. Os militares já vinham questionando o poder que 
vinha sendo dividido entre paulistas e mineiros. Além deles, outros segmentos da população 
estavam descontentes. A partir da década de 1920, até a Revolução Constitucionalista de 1932, 
foram inúmeros os movimentos. Cohen (2010) menciona os desentendimentos surgidos em 
1922, com relação ao candidato escolhido para suceder Epitácio Pessoa, o movimento militar de 
1924, em São Paulo, que teve lances dramáticos envolvendo a população, e o de 1930 condu-
zido por militares descontente, aliados a politicos oposicionistas. Este último objetivou mudan-
ças radicais, visando superar os males da velha Republica, mas não atingiu seus objetivos. Foi 
neste ano que Getulio Vargas, gaúcho, assumiu a direção do país. 

A crise na Bolsa de Nova Iorque, em 1929, havia mergulhado os paulistas em grave cri-
se econômica. Já abalados com suas consequências, a nomeação de um interventor para São 
Paulo, feita por Vargas, desagradou, não apenas por ele ser “nortista”, como por tentar usar o 
Instituto do Café como base política. Alegando querer extinguir as oligarquias, o governo fede-
ral fechou o Congresso Nacional e depôs os deputados das assembléias estaduais, substituindo-
os por pessoas escolhidas por ele, o que contribuiu para o aumento do descontentamento.  

Segundo Cohen (2010), sentindo-se enfraquecidas, as duas frentes do PRP, a tradicio-
nal e a dissidente que havia constituído o Partido Democrático, se uniram e, em 1930 instaura-
ram a Frente Ùnica para combater Getúlio Vargas. Os paulistas reivindicaram a convocação de 
uma Constituinte e maior autonomia aos estados. A formação dessa frente “se deu paralela-
mente aos primeiros contatos com militares participantes do movimento de 1930 que demons-
travam insatisfação com o rumo tomado pela nova ordem” (COHEN, 2010, p. 271). Generais e 
a elite paulista se uniram em uma tentativa de golpe de Estado contra um governo ditatorial.  

A luta política caracterizou-se como de São Paulo versus Getulio Vargas e vice-versa, 
resultando em acusações, por parte do governo federal, de que se tratava de um movimento 
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separatista. O governo federal tinha conhecimento das articulações políticas e marcou a realiza-
ção das eleições para a Constituinte no dia 3 de maio de 1933, esperando que as coisas se 
acalmassem. 

Um incidente acabou desencadeando a luta armada. Em 23 de maio de 1932, durante 
comício no centro da capital paulista, um grupo de jovens tentou invadir a sede de um jornal 
favorável ao regime de Vargas e quatro deles, Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, foram 
assassinados pelos policiais. No dia 9 de julho daquele ano São Paulo declarou-se em estado de 
guerra contra o governo federal. 

A elite política usou os acontecimentos ocorridos na cidade de São Paulo como forma 
de mobilizar a população contra o governo federal. Estando os paulistas perdendo espaço na 
política nacional, mostrou-se ser esta uma ocasião para o fortalecimento do sentimento e do 
orgulho de ser paulista. O movimento conseguiu o apoio dos estados de Minas Gerais e Paraná. 
Jovens passaram a se alistar para a batalha, em várias regiões do estado. Visando angariar re-
cursos para o combate, a Associação Comercial de São Paulo lançou a campanha, “Ouro para o 
Bem de São Paulo”. 

Na cidade de Santos, foi diferente. Pelas rádios, representantes das elites conclamaram 
a população para que se unisse a favor do movimento armado. O discurso de um deles, Delphi-
no Stockler de Lima, mineiro, farmacêutico e educador, há trinta anos residente em Santos, 
resume os argumentos a favor da Revolução Constitucionalista. Pronunciado na Rádio Clube de 
Santos, era dirigido, segundo ele, “à terra onde nasci” e foi publicado no jornal A Tribuna. 

 
[...] Desde a época colonial, mineiros e paulistas vêm trabalhando nas 
conquistas dignificadoras da civilização como irmãos, de braços da-
dos, trocando idéias, permutando os frutos do trabalho da lavoura, do 
comércio e das industrias, bem como fazendo o intercâmbio intelectu-
al de uma amizade sincera e secular [...] 
Os adversários de S.Paulo caluniosamente, espalham que os descen-
dentes dos bravos das Bandeiras levantam o estandarte do separa-
tismo! 
Mentira! Mil vezes mentira! [...] 
O que aspira S. Paulo neste momento?!...  
Quer o Brasil dentro da lei e na campanha se empenha amparado por 
outros Estados que anseiam pelo mesmo ideal.  
Vinde amparar – oh povo de minha terra! – a causa da Lei, guarda 
avançada da família brasileira! 
Não poderá resistir ao captiveiro penoso de um governo ditatorial 
quem nasceu na terra das montanhas e das tradições de maravilhosas 
conquistas de Liberdade.[...] 
Minas não pode desamparar São Paulo, o vanguardeiro da campanha 
do retorno do Brasil ao regimen da lei, para que sejamos governados 
por quem, dentro da lei, para observar a lei, e a lei cumprir, suba as 
escadas do Cattete para representar esta Pátria com a Constituição 
que será um pallio aberto, protector e bom. Cobrindo mais de quaren-
ta milhões de habitantes que, a esse alguém offerecerão amparo, pois 
ninguém consegue governar contra a vontade do povo.[...] 
 

Enquanto os voluntários se mobilizavam para o combate, aviões enviados pelo governo 
federal despejavam planfetos sobre a capital paulista atribuindo o movimento armado ao desejo 
de separação do estado de São Paulo, procurando assim descaracterizar o movimento. Tentan-
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do evitar a comunicação, o uso dos telégrafos foi suspenso. Os portos do estado de São Paulo, 
incluindo o de Santos, foram fechados por Vargas, não apenas para evitar o deslocamento de 
pessoas, como também para impedir o envio de armas e mantimentos. 

Aviões haviam começado a atacar a baixada santista e, porisso, as luzes da orla marí-
tima foram mantidas desligadas e o Forte de Itaipu, situado na região, se preparou para o 
combate. As aulas foram suspensas nas cidades de Santos e São Vicente. Inúmeros voluntários 
se alistaram. Mulheres se mobilizaram para a confecção de uniformes, em salas de costura 
montadas em vários locais, entre eles a Escola Barnabé. “Cozinhas Econômicas” foram instala-
das em vários lugares, para distribuição de alimentos. Locais tais como a Cia. Brahma, o Institu-
to Escolastica Rosa, a Cia. Antarctica Paulista, a Escola Braz Cubas e o Cine Bocaina. Em 
Guarujá e Cubatão também foram servidas refeições à população. No total 19.393 pessoas tra-
balharam no preparo e distribuição de alimentos. 

No dia 17 de julho, reunida, a Diretoria da Associação Protetora da Infância Desvalida, 
responsável pelo Asilo de Órfãos, decidiu apoiar o movimento. Nesse sentido, disponibilizou o 
prédio para a montagem da “Cozinha de Emergência n° 2”, destinada ao preparo de refeições a 
serem servidas às pessoas necessitadas do bairro do Macuco, sob direção das religiosas que 
trabalhavam no asilo. Participavam das atividades da cozinha algumas internas, maiores, cuja 
educação doméstica, obrigatória para o sexo feminino, incluia a aprendizagem da arte culinária. 
Não era a primeira vez que as dependências do asilo haviam sido disponibilizadas para atendi-
mento à comunidade. Em 1918, durante a gripe espanhola já haviam sido preparadas refeições 
destinadas à comunidade, com ingredientes fornecidos pela Prefeitura. A “Cozinha” montada 
em 1932 foi fechada apenas no dia 15 de outubro daquele ano, tendo servido até um total de 
191.149 refeições. 

A educação feminina no Asilo de Órfãos também incluia a aprendizagem de corte e cos-
tura e de trabalhos de agulha. Para estas aulas, o asilo dispunha de um espaço apropriado. 
Com máquinas e pessoas capacitadas em corte e costura, a Associação Protetora da Infância 
Desvalida ofereceu-o à Cruz Vermelha Brasileira de Santos para que nele fossem confecciona-
dos uniformes destinados aos combatentes, com ajuda das religiosas e das internas.  

Outro espaço do asilo colocado à disposição das necessidades da Revolução foi o Pavi-
lhão Sanatório, com três enfermarias e 40 leitos, construído para atender os internos enfermos. 
Estas enfermarias já haviam sido disponibilizadas, antes mesmo da inauguração oficial do pré-
dio, ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Santos, por ocasião do deslizamento de terra 
que destruiu a ala pediátrica do mesmo, em 1928. Durante três meses as crianças permanece-
ram naquele espaço. Em 1932 estas dependências foram oferecidas ao major João Carlos Reis 
Junior, comandante da praça militar, para atendimento aos combatentes feridos.  

Na mesma reunião de Diretoria foi resolvido que o asilo receberia os filhos dos soldados 
que partissem para a batalha. Na ocasião, havia uma grande proximidade entre a Associação 
Protetora da Infãncia Desvalida e o Rotary Club de Santos. Talvez por esse motivo, este último, 
em ofício, assinado pelo Presidente e pelo Secretário do Rotary Club de Santos e que foi lido na 
reunião do dia 23 de agosto, comunicava ter aquele clube “resolvido construir um pavilhão des-
tinado a abrigar os órfãos dos combatentes santistas em prol da Constituição, em terreno de 
propriedade do asilo2” e pedia consentimento para tal. No dia 19 de setembro, foi “assentada 
com toda solenidade a pedra fundamental3” deste pavilhão, com as bençãos do Bispo D. José 
Maria Parreira de Lara. O Pavilhão Rotary foi inaugurado no dia 12 de janeiro de 1933. 
Este trabalho pretende mostrar que, ao se procurar conhecer uma instituição educativa, não se 
deve lançar o olhar apenas para as práticas correntes na mesma. A cultura escolar, entendida 
aqui como o “[...] conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a in-
culcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incor-
poração desses comportamentos [...]” (JULIA, 2001, p. 10) envolve compromissos que 
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extrapolam o aparente. Ainda segundo este autor, “esta cultura escolar não pode ser estudada 
sem a análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de 
sua história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, cultura 
política ou cultura popular” [...] e as finalidades “podem variar segundo as épocas” [...] (idem). 
Reforçando esta idéia, outro autor, Magalhães (2004, p. 69), afirma que “as instituições educa-
tivas constituem realidades em constante transformação interna no e pelo relacionamento com 
a realidade envolvente”. 

Procurando compreender os motivos que teriam levado a Associação Protetora da In-
fância a aderir ao movimento, um primeiro olhar nos mostra que a educação de crianças po-
bres, neste período, tinha entre seus objetivos a preparação de pessoas segundo o 
entendimento do que era desejável para o futuro do Brasil.  

Proclamada a República, em 1889, o país passou a investir na formação das novas ge-
rações, tendo em vista um Brasil civilizado. Souza (2000, p. 110) destaca que “Juntamente com 
a erradicação do analfabetismo, questão política de ampliação das bases eleitorais, grande ên-
fase foi dada à educação cívica, considerada elemento fundamental para o soerguimento moral 
da nação, para a cultura do patriotismo e para a defesa da nacionalidade”. 

Neste sentido, podemos constatar que, em 1909, havia sido aprovado um novo Regi-
mento Interno para o Asilo de Órfãos, em substituição àquele aprovado em 1889, ainda no re-
gime Imperial, e que determinou, em seu artigo 36, que a educação moral deveria abranger a 
“a formação do caráter social e do caráter cívico4 dos asilados, procurando os encarregados da 
educação despertar neles as noções de patriotismo, o respeito e obediência às leis de ordem 
social, política, jurídica e econômica, bem como os princípios de justiça [...]”  

Colocado em ação em 1910, o Regimento Interno levou a práticas condizentes com o 
que havia sido previsto. O patriotismo foi incentivado no interior da do Asilo de Órfãos através 
de comemorações cívicas anuais, que aconteciam em determinadas datas: Independência do 
Brasil, Proclamação da República e Dia da Bandeira. Nestas ocasiões era hasteada a bandeira 
nacional e eram entoados hinos pelos internos. 

O patriotismo também foi incentivado através da participação dos asilados em eventos 
externos, referentes a datas cívicas. A convite da Prefeitura Municipal, em 1913, participaram 
das comemorações da Independência do Brasil, evento que incluiu a visita ao túmulo de José 
Bonifácio de Andrade e Silva, Patriarca da Independência. Os asilados “devidamente uniformi-
zados5” já haviam tomado parte, em maio daquele ano, das festividades promovidas pela Pre-
feitura em homenagem a José Bonifácio. Essas homenagens ao Patriarca da Independência 
aconteceram anualmente, durante certo período, sempre com a participação dos asilados. 

Por ocasião do segundo centenário de nascimento de Bartolomeu de Gusmão, em 
1924, uma comissão de quinze educandas participou da guarda de honra ao monumento do 
homenageado, em festa cívica promovida pela Câmara Municipal de Santos. 

Em 7 de setembro de 1917, por ocasião da instalação da Liga Nacionalista em Santos, 
compareceram cinquenta educandos, acompanhados por religiosas e pelo Presidente. No final 
deste mesmo ano, Victor de Lamare, Presidente da Associação Protetora da Infância Desvalida, 
reuniu-se com as religiosas que lecionavam no asilo e discorreu sobre o estado de guerra con-
tra a Alemanha a que foram arrastados os brasileiros e o papel do Brasil desde o começo do 
conflito. Na ocasião recomendou a elas que nas aulas, recreios e sempre que surgissem opor-
tunidades incutissem nos educandos o sentimento de amor pátrio e o dever de sempre traba-
lharem e se dedicarem ao Brasil. 

Os asilados foram levados a participar de outros eventos externos referentes à Primeira 
Guerra Mundial. Por ocasião do segundo ano da entrada da Itália na guerra, foi celebrada missa 
solene na cidade, na qual o coro do asilo cantou. Em maio de 1918, o mesmo ocorreu em missa 
dedicada aos “valentes soldados italianos mortos em defesa da pátria6”. 
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Além dos eventos caracteristicamente cívicos, a formação moral dos educandos passou 
a incluir a aprendizagem de valores. Eram fornecidos pelos diretores da Associação Protetora da 
Infância Desvalida exemplos de valores como solidariedade, honestidade, respeito às leis e à 
justiça e os mesmos eram cobrados dos internos.  

Como forma de aprendizagem das normas sociais, a formação moral incluia a participa-
ção dos educandos em eventos. Em datas natalícias de pessoas ligadas ao asilo, costumava ser 
enviada à residência delas uma comissão de educandos, levando cumprimentos. Em casos de 
falecimentos, os educandos participavam das cerimônias fúnebres. Educandos recepcionavam e 
se despediam de visitantes, na estação de trem ou no porto. A frequencia à casas de espetácu-
los e aos cinemas também se constituia em oportunidade de aprender a se portar em público. 
Ser disciplinado, respeitoso, responsável, ter amor à Pátria e outras qualidades faziam parte da 
proposta educativa do Asilo de Órfãos. 

Se levarmos em conta as práticas vigentes na instituição, participar da Revolução de 
1932 era uma forma de patriotismo, pois lutava-se pela Constituição, lei magna do país. O des-
respeito às leis de ordem social, política, jurídica e econômica perpretado pelo Governo Provisó-
rio de Vargas não poderia ser tolerado. Os atos do Governo Provisório feriam os princípios 
defendidos na instituição. Insurgir-se contra quem praticava tais transgressões era um exemplo 
de civismo. 

As medidas tomadas pela Associação Protetora da Infância Desvalida, com relação à 
participação na Revolução Constitucionalista poderiam significar uma coerência com as práticas 
educativas vigentes no asilo. A eventual presença de soldados feridos mobilizaria as sensibilida-
des dos educandos. Conviver com filhos de revolucionários abatidos nas frentes de batalha se-
ria trazer para a realidade do asilo o sacrifício em favor da Pátria. 

Esses motivos não estão sendo desconsiderados, apenas estão sendo questionados 
como a única motivação para a participação do Asilo de Órfãos na Revolução e podem até não 
terem sido os principais. O entendimento das práticas educativas vai além daquilo que cotidia-
namente se observa na instituição. 

Assim, podemos atribuir às redes das quais fazia parte a Associação Protetora da Infân-
cia motivos bastante convincentes. A maçonaria, envolvida como sempre nos movimentos polí-
ticos, apoiava o movimento armado, especialmente o grupo ligado ao jornal O Estado de São 
Paulo. O Asilo de Órfãos era e continua sendo uma instituição maçônica e a Diretoria da Associ-
ação Protetora da Infância Desvalida inclui membros maçons. Além disso, o grupo que conduzia 
a instituição tinha fortes ligações com o grupo de Júlio de Mesquita, diretor do jornal. 

Era através da irmandade que eram obtidas benesses para o asilo. Políticos ligados à 
maçonaria conseguiam liberação de verbas devidas e atrasadas, isenções fiscais, aumento do 
valor das verbas, doação de material necessário para reforma do prédio, material escolar, 
transporte das crianças entre outras coisas. Temos aqui uma dupla motivação: atender as dire-
trizes sugeridas pela maçonaria e reconduzir ao poder os políticos enfraquecidos pela ascensão 
de Getúlio ao governo. 

Podemos também atribuir a decisão ao fato de fazerem parte do Conselho Geral da As-
sociação Protetora da Infância Desvalida dois representantes do poder público: um indicado 
pelo Juiz de Órfãos e outro pela Câmara Municipal de Santos, o que transformava a instituição 
em um “braço” da política local. Não se pode descartar o desejo de dar apoio às autoridades 
municipais, também articuladas com a maçonaria e o Partido Republicano Paulista. 

Não se deve descartar, também, a relação do asilo com a cidade de Santos. Desde que 
o grupo ao qual pertencia Victor de Lamare assumiu a direção da Associação Protetora da In-
fância Desvalida, houve uma preocupação de fornecer à cidade exemplos de civilidade. Assim, 
em 1918, foi criada uma enfermaria destinada a receber as crianças acometidas pela gripe es-
panhola e foram servidas refeições à população do bairro do Macuco. De forma semelhante, 
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quando as chuvas ocasionaram a queda de parte do Monte Serrat sobre a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Santos, o Pavilhão Sanatório, recém-construído e ainda não utilizado, foi disponibili-
zado para o hospital. Não foi esta a única oportunidade na qual o asilo abriu suas portas à 
cidade. A instituição, através dessas ações, fornecia aos moradores da cidade exemplos do que 
se esperava de pessoas civilizadas. Aderir ao movimento era uma forma de ajudar na mobiliza-
ção da população. 

Outro motivo provavelmente presente foi o descontentamento com o Governo Provisó-
rio de Vargas, já que aquele suprimiu o Imposto de Caridade, que incidia sobre as bebidas im-
portadas que chegavam pelo porto e que era distribuído às instituições filantrópicas. Esta 
medida reduziu drasticamente a verba disponível para a manutenção do asilo. Após certo inter-
valo de tempo, o governo federal reviu as verbas distribuídas por ele e recalculou o montante 
das mesmas. Pelo Decreto nº 20351 de 31/08/1931, voltou a fornecê-las em valor bem inferior, 
através da criação de uma Caixa de Subvenção. Pode-se entender a adesão ao movimento 
constitucionalista como uma manifestação de desagrado com o governo federal naquilo que 
mais diretamente atingiu o asilo.  

No mês de setembro daquele ano, por falta de apoio, o movimento armado esmoreceu. 
No mês de setembro de 1932 as forças do governo federal já haviam tomado diversas cidades 
de São Paulo. Em 3 de outubro, os paulistas se renderam. Santos havia enviado para a Revolu-
ção Constitucionalista cerca de três mil homens. Dos 830 combatentes mortos, 32 eram santis-
tas. A Constituição, reivindicada pelos paulistas, foi promulgada em 1934. 

Com relação ao uso do Pavilhão Rotary, no início de 1934, a pedido do Presidente do 
Clube dos Capacentes, Samuel Baccarat, foram internados três filhos do voluntário santista, 
falecido, Antonio Ramalho Coelho. Pelo que pudemos apurar, posteriormente todos os internos, 
filhos ou não de combatentes, foram redistribuídos entre os vários prédios, segundo a idade e o 
sexo. Em 1939 o Pavilhão Rotary servia de dormitório de cinquenta meninos pequenos internos, 
com idades entre 2 e 7 anos. 
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3 Ata da reunião de Diretoria da Associação Protetora da Infância Desvalida, de 18/09/1932. 
4 Grifo do documento. 
5 Jornal A Tribuna, de 16/05/1913. 
6 Ata de reunião da Diretoria da Associação Protetora da Infância Desvalida, de 26/05/1918. 
 

CD-ROM DE ATAS  | 3509 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 3510 |  COLUBHE 2012



RITUAIS RELIGIOSOS EM UMA ESCOLA 
PÚBLICA NO INTERIOR DE MINAS GERAIS

Claudia Oliveira Cury VILELA
Thaís Cristina de OLIVEIRA
Valéria Aparecida de LIMA

Universidade Federal de Uberlândia

PA L AV R AS- C H AV E

Escola pública; Laicidade; Rituais religiosos

ID: 702

CD-ROM DE ATAS  | 3511 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 3512 |  COLUBHE 2012



Este trabalho se debruça sobre uma temática deveras conflitante ao adentrar no campo 
investigativo sobre as práticas religiosas efetivadas em uma escola pública, já que perante a 
Constituição da Federação Brasileira a laicidade é um princípio que deve ser observado e respei-
tado. Em outras palavras, “o Estado se tornou laico, vale dizer tornou-se equidistante dos cultos 
religiosos sem assumir um deles como religião oficial” (CURY, 2004, p.183). Objetivamos então, 
promover uma reflexão sobre a força da tradição religiosa que por vezes se opõe a situação de 
Estado laico em que se posiciona a República Federativa do Brasil. Sobre esse aspecto, Cury 
(2004), argumenta que “A laicidade, ao condizer com a liberdade de expressão, de consciência 
e de culto, não pode conviver com um Estado portador de uma confissão. Por outro lado, o Es-
tado laico não adota a religião da irreligião ou da anti - religiosidade” (Cury, 2004, p.183). Esse 
autor nos traz ainda que “Cada vez que este problema compareceu à cena dos projetos educa-
cionais, sempre veio carregado de uma discussão intensa em torno de sua presença e factibili-
dade em um país laico e multicultural” (Cury, 2004, p.184). Portanto, os princípios que 
deveriam reger uma escola pública, para que essa fosse ao encontro de uma Constituição Fede-
ral onde a laicidade se aplica, pautam-se ou deveriam pautar-se na não confissão de uma reli-
gião específica.  

Além dessas considerações, ao verificar as práticas religiosas que se perpetuam na es-
cola pública ora estudada, assumindo pragmatismo católico, entendemos que essas podem se 
configurar em rituais religiosos, pois, compreende-se que rituais, do latim ritualis, é relativo a 
cerimônias religiosas, e ainda se relaciona a ritus, rito, costume, uso. Nicola Abbagnano, por 
meio do Dicionário de Filosofia, expõe o vocábulo rito, designando “práticas relativas às coisas 
sagradas (Abbagnano 1998, p. 859)”. A metodologia adotada na pesquisa nos possibilitou tal 
elucidação.  

Metodologia essa, que, configurou-se como estudo de caso in loco, já que uma das au-
toras dessa pesquisa atuou como discente nessa instituição por mais de uma década. Assim, 
ilustra essa investigação um caso concreto, extraído de nossas observações e análises acerca 
da inclinação religiosa da Escola Municipal de 1º e 2º Graus Machado de Assis, em Ituiutaba, 
cidade do interior “triangulino”. A temática foi escolhida porque há interesse em conhecer o que 
se passa numa específica situação de uma determinada realidade. Ao adentrar nas especificida-
des do caso, pudemos sublinhar o fenômeno estudado, entender e descobrir novos sentidos e 
significados, ampliando e compreendendo a situação investigada. Essa imersão a cerca dos ri-
tuais religiosos, possibilitou ainda a compreensão de que “Em cada caso, estamos diante de 
ritos sociais que fazem parte do vasto leque de experiências e que servem como educação sen-
timental dos envolvidos” (Fonseca, 1999, p.63). Nesse contexto específico, a educação senti-
mental emoldura-se pela adoção de práticas religiosas de eleita religião, diga-se católica.  

 Este estudo não parte de um esquema teórico fechado que limita interpretações e im-
pede descobertas de novas relações, mas sim, contribui para acrescentar novos aspectos à 
problemática, uma contraface, “seja pelo que revela sobre o fenômeno, seja pelo que represen-
ta” (André, 2005, p.17).  

Importa salientar que as constatações evidenciadas são pautadas por princípios éticos e 
por respeito aos sujeitos inseridos nesse contexto; então, registra-se que na análise efetivada, 
não se pretendeu construir juízo de valor, tão pouco concluir qual postura acertada a ser ado-
tada pela instituição escolar. Portanto, nesse estudo historiográfico, de cunho educacional, pre-
tendeu-se sistematizar elucidações que possam ampliar a consciência historiográfica sobre a 
questão do estado laico, suas implicações e não cumprimentos. Pois, Silva aponta que:  

 
Na liberdade de crença entra a liberdade de escolha da religião, a liberda-
de de aderir a qualquer seita religiosa, a liberdade (ou o direito) de mudar 
de religião, mas também compreende a liberdade de não aderir a religião 
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alguma, assim como a liberdade de descrença, a liberdade de ser ateu ou 
de se exprimir o agnosticismo. Mas não compreende a liberdade de emba-
raçar o livre exercício de qualquer religião, de qualquer crença, pois aqui 
também a liberdade de alguém vai até onde não prejudique a liberdade 
dos outros (Silva, 2001, p.252). 
 

Desta forma, uma escola pública ao expressar com ênfase, sua tendência religiosa no 
cotidiano escolar, sem dúvida, fere a liberdade religiosa de muitos que não comungam a mes-
ma fé. Por tratar-se da primeira instituição de ensino noturna da cidade de Ituiutaba (Cf. Vilela, 
2011), que no adiantar da história tornou-se uma das principais referências educacionais não só 
do município, mas da micro região onde está inserida, e dado que o surgimento desse municí-
pio vinculou-se ao catolicismo, o entendimento a cerca da gênese dessa municipalidade e da 
referida escola faz -se imprescindível. 

 
 
NO ENTORNO DA CAPELA 

 
O município de Ituiutaba, Minas Gerais, nasceu no entorno da capela fundada pelo pa-

dre Antônio Dias de Gouveia, em 1832, dono da sesmaria das Três Barras, próxima ao Rio Tiju-
co. Em 1901, foi elevada à condição de município, pela Lei 319 de dezesseis de setembro, 
passando a ser chamada Vila Platina. Em 1915, passou a chamar Ituiutaba. O topônimo “Ituiu-
taba,” é de origem tupi e significa: I (rio), TUIU (tijuco) e TABA (povoação). Que quer dizer: 
“Povoação do Rio Tijuco” (Côrtes, 1971, p.76).  

De acordo com o histórico oficial da cidade oferecido pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (I.B.G.E):  

As habitações surgiram em torno da capela. Esta, assim como o casario, fi-
cava numa parte baixa, às margens do córrego Sujo. Mais tarde, por von-
tade popular, erigiu-se novo templo cuja conclusão se deu em 1839. A 
primeira residência edificada no "Largo da Capela" parece ter sido a do fa-
zendeiro Antônio Inácio Franco. Em 1839, era criada a paróquia de São Jo-
sé do Tijuco, compreendendo os curatos do Carmo, de Morrinhos da Prata 
e de São Francisco das Chagas de Monte Alegre. Tornada sem efeito sua 
criação, apenas em 7 de novembro de 1866 o povo tijucano viu surgir a 
freguesia de São José do Tijuco. Desmembrada da de Nossa Senhora do 
Carmo do Prata. No local da capela edificada em 1839, José Martins Ferrei-
ra e José Flausino Ribeiro, a frente da população de São José do Tijuco, 
construíram a Matriz, concluída em 1862 (IBGE, 2000). 

O município se desenvolveu então sob a égide do catolicismo; o desenvolvimento trou-
xe necessidades civilizatórias, surgiram os grupos escolares, que na perspectiva de desenvolvi-
mento nacional, significavam um meio de civilizar a nação pela educação. Em Ituiutaba, o 
primeiro grupo escolar instaurou-se em 1908, criado pelo decreto número 2.327, com a deno-
minação de Grupo Escolar de Villa Platina e instalado em 1910, recebendo o nome da cidade 
então denominada Vila Platina. Em 1927, em homenagem ao Presidente do Estado de Minas 
Gerais e autor da lei de sua criação o grupo passou a ser intitulado Grupo Escolar João Pinhei-
ro1.  

Os grupos escolares emergiram no cenário mineiro, por via da “Reforma João Pinheiro,” 
formalizada pela Lei nº 434 de 28 de setembro de 1906, o ensino laico se sobrepôs ao confes-
sional e a racionalidade tomou o lugar da fé nos espaços educacionais. Segundo Faria Filho, 
“essa distinção da escola em relação a outras instituições, como a igreja e a família, por exem-
plo, tem-se no momento de adoção dos grupos escolares como a “forma autorizada” de ser da 
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educação escolar” (Faria Filho, 2000, p.20). O modelo republicano buscava se consolidar com o 
sobrepor da razão, propondo a liberdade religiosa que se estabeleceu desde o advento da Re-
pública, separando-se a igreja do estado. Silva (2001) ressalta que: 

 
A Constituição de 1891 consolidou essa separação e os princípios básicos 
da liberdade religiosa (arts. 11, § 2º, 72, §§ 3º a 7º; 28 e 29). Assim, o 
Estado brasileiro se tornou laico, admitindo e respeitando todas as voca-
ções religiosas. (Silva, 2001, p. 254) 

 
Portanto, o grupo escolar, proposto pela referida Reforma João Pinheiro, veio consolidar 

o que já promulgava a Constituição de 1891, no que tange aos princípios da liberdade religiosa. 
E foi no espaço noturno cedido pelo Grupo Escolar João Pinheiro que se assentou a escola aqui 
investigada, criada em 1937, pelo prefeito Adelino de Oliveira Carvalho, com a denominação de 
Escola Noturna 13 de Maio, em homenagem à data da libertação dos escravos, objetivando 
atender às reivindicações da “Legião Negra2”, que entendia a necessidade de alfabetizar seus 
membros. Em novembro de 1941 com o decreto de Lei 73, o prefeito Jaime Veloso Meinberg 
muda a denominação da escola para Escola Noturna Machado de Assis. No percurso da história, 
o Decreto Municipal nº 1514, de 31.12.75, unificou o Colégio Normal Municipal, o Ginásio Muni-
cipal de Ituiutaba e a Escola Noturna Machado de Assis, “passando a integrada a denominar-se 
Escola Municipal de 1º e 2º Graus Machado de Assis” (de acordo com registros oficiais da Supe-
rintendência Regional de Ensino de Ituiutaba). 

 

 Foto da instituição educacional na década de 70. Acervo da escola. 
 

Na leitura desse tempo, o jornal “Folha de Ituiutaba”, de março do ano de 1959, anun-
ciava: “Primeiros resultados detalhados do Censo de 1957 nesta cidade” e destacava a opção 
religiosa do cidadão tijucano: 

 
Religião: 

 Do aspecto religiosos, essas 21.577 almas estão assim distribuídas: 
 Católicos romanos: 17.204, sendo 8.276 homens e 8. 928 mulheres; 
 Espíritas: 2.294 com 1.107 homens e 1.187 mulheres; 
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 Protestantes: 1.346, sendo 681 homens e 665 mulheres. 
 Outras religiões: 165, sendo 100 homens e 65 mulheres; 
 Sem religião: 428, com 260 homens e 165 mulheres e 
 Sem declaração: 140 pessoas, sendo 75 homens e 65 mulheres; 
  (Folha de Ituiutaba, Ano XVIII, 1959). 

 
Nessa conjuntura, a Escola Noturna Machado de Assis, que no adiantar da história veio 

a se integrar a outras unidades como já dito anteriormente, adotava a catalogação de dados 
acerca da opção religiosa de seus discentes como é observado no livro de matrículas de 1965, 
fonte de que a autora desse artigo tem acesso no acervo histórico da atual escola. Nesse, cons-
ta descrito na página 10, alguns itens impressos no caderno, como: nº de matrícula, nomes, 
idade, naturalidade, filiação profissão e nacionalidade dos pais, residência, época das inscrições, 
ano do curso eliminações; e no campo observações, acrescentava-se “a mão”: Registro | Reli-
gião. Sendo que do total de 30 alunos matriculados, 28 se declaravam católicos e 2 espíritas, 
não havendo menção a outras religiões. 

No entanto, na escola aqui investigada, desde a década de 80, já não se registra mais 
no ato da matrícula a preferência religiosa de seu alunado, pesquisa que é realizada por órgãos 
estatísticos oficiais como o I.B.G.E; e de acordo com o censo realizado pelo referido Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2000, já eram, bastante diversificadas, as religiões e o 
número de indivíduos que se declaravam sem religião também se destaca:  

 
 
 
 

Censo Demográfico – 2000 – Resultados da Amostra 

Tabela 2.1.2 – População residente, por religião, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação 

Grandes 
Regiões e 
Unidades 
da Fede-

ração  

  População residente 

 
Total 
(1) 

Religião

 Católica 
apostólica 
romana 

 
Evangéli-

ca 

 

Espírita  
 

Umbanda 

e  
Candom-

blé 

 
Ju-

dáica 

 

Religi-

ões 

orien-

tais 

 

Outras 

religiosi-
dades  

 

Sem 
religião 

 Não  
Deter-
mina-
das 

 
Brasil 

 

169 872 

859 

 

124 980 

131 

 

26 184 

942 

 

2 262 399 

 

525 016 

 

86 

828 

 

373 787 

 

2 225 754 

 

12 492 

406 

 

357 648 

 
Sudeste 

 

72 430 194 

 

50 100 464 

 

12 685 

289 

 

1 434 088 

 

320 020 

 

70 

386 

 

281 138 

 

1 073 414 

 

6 084 122 

 

190 531 

 
M. G. 

 

17 905 134 

 

14 091 479 

 

2 437 186 

 

284 336 

 

25 244 

 

2 213 

 

11 896 

 

178 399 

 

822 855 

 

27 090 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de religião. 

 
Pelo quadro acima, apreende-se que a maioria dos mineiros se declaravam católicos e 

em segundo lugar na preferência desse contingente, está a religião evangélica. E foi nessa cla-
ve, no início do século XXI, que se instaurou na escola para esse estudo escolhida, a prática da 
“Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt”. 
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A Campanha se opera de forma organizada nos turnos diurnos, como é descrito adian-
te. Nas salas de aula, sob a lousa, há um pequeno pedestal onde se é colocada a imagem da 
Mãe Peregrina de Schoenstatt, os alunos levam-na para casa segundo uma lista que fica com o 
responsável de cada sala. O aluno que adere ao movimento leva a imagem e traz no dia se-
guinte, entregando-a ao próximo da lista. Para os professores participantes há uma imagem 
maior, disponível para cada turno diurno, já que a escola pública funciona com professores dis-
tintos, nos períodos vespertino e matutino. No  
período noturno a campanha não se opera. 
 

 
Foto do interior de uma sala do ensino fundamental, com a imagem sob a lousa e o cartaz na 
porta da sala convidando para a missa mensal em homenagem à Mãe Peregrina. 

 
Atrás de cada imagem há os dizeres: “A Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt é 

parte integrante da Obra Internacional de Schoenstatt, cujo centro e força propulsora é o san-
tuário, e tem como objetivo evangelizar com Maria.” Ainda há a data e o local em que a 
imagem foi benta e prega o compromisso das famílias que a receberem rezarem o terço e ainda 
uma oração à Mãe Peregrina. A Escola Machado de Assis, que compartilha da Campanha da 
Mãe Peregrina, solicita que todos os meses seja celebrada uma missa em Ação de Graças à Mãe 
Peregrina. Assim, sempre no dia 18 de cada mês, os alunos e professores que estão em posse 
da imagem devem comparecer à celebração e levá-la para que seja abençoada. A Celebração 
Católica acontece sempre na Catedral de São José (Padroeiro do município de Ituiutaba), todos 
são convidados, sendo fixados nas portas das salas de aula, nos corredores e na sala dos pro-
fessores, cartazes convidando para a celebração cristã, como ilustra a foto abaixo. Dessa forma, 
além da imagem estar presente no cotidiano escolar, a escola ainda incentiva a regularidade às 
missas e a reza do terço. Em algumas salas de aula onde o pedestal por algum motivo não se 
faz presente, professoras mais fervorosas, organizam uma pequena mesinha, na lateral à frente 
da sala (abaixo da lousa), para que seja colocada a imagem com flores que ora os alunos tra-
zem, ora elas mesmas providenciam. 
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 A Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt faz parte da Obra Internacional de 

Schoenstatt, fundada pelo Pe. José Kentenich em 18 de outubro de 1914, em Schoenstatt, na 
Alemanha, o que justifica a celebração eucarística sempre aos 18 dias de cada mês.  

De acordo com Silva & Silva (2005), “toda sociedade humana ao longo da história pare-
ce ter possuído religião” e esclarece sobre o vocábulo religião:  
  

 A palavra religião vem de religio, termo latino que originalmente se referia 
a qualquer conjunto de regras e interdições. Religião, pois, é uma catego-
ria de análise histórica e social que pode ser definida como um conjunto de 
crenças, preceitos e valores que compõem artigo de fé de determinado 
grupo em um contexto histórico e cultural específico, lembrando que a re-
ligião é sempre coletiva (Silva & Silva, 2005, p.354). 
 

Como nas matrículas efetuadas na escola não se pesquisa mais sobre a religião dos 
alunos, como já foi aqui esclarecido, não é possível afirmar o número de católicos que freqüen-
tam a instituição pública educacional, mas apreende-se que grande parte do alunado, bem com 
dos professores e funcionários, professam outra fé. Em 2009, a Escola Municipal de 1º e 2º 
Graus “Machado de Assis”, atende cerca de dois mil e quinhentos alunos e compreende desde a 
educação infantil ao ensino médio, mantendo viva a tradição católica, cultivando algumas práti-
cas religiosas que se desenvolveram no interior da instituição, destoando do que dita a Consti-
tuição Republicana.   Essa instituição pública educacional, certamente não objetiva 
coagir nenhum cidadão que freqüenta seu ambiente educacional, com a “Campanha da Mãe 
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peregrina de Schoenstatt” que acontece em seu espaço desde o início do século XXI, mas com 
esse movimento católico inserido nesse lócus sócio interativo, sem dúvida não corrobora para a 
almejada “sã laicidade,” expressão mencionada pelo Papa Bento XVI em seu discurso inaugural 
da Conferência de Aparecida: 

 
O trabalho político “não é de competência imediata da Igreja”, pois se de-
ve respeitar uma “sã laicidade”. Do contrário, a Igreja “perderia sua inde-
pendência”, em sua “vocação fundamental” de “formar as consciências” e 
de ser “advogada da justiça e da verdade” (Brighenti, 2007). 
  

Nessa direção, Boff (2010) nos traz a seguinte consideração 
  

Setores de Igreja ferem a laicidade quando, como ocorreu entre nós, 
aconselharam a seus membros a não votarem em certa candidata por 
apoiar a descriminalização do aborto por razões de saúde pública ou 
aceitar as uniões civis de homossexuais. Essa atitude é inaceitável 
dentro do regime laico e democrático que é o convívio legítimo das di-
ferenças (Boff, 2010, s.p.). 
 

O vocábulo laico remete-nos, à idéia de neutralidade, de atitude civilizada, onde não se 
opera a interferência religiosa, política ou social na vida pública das sociedades civis na con-
temporaneidade. Abbagnano (1998) considera que pelo termo laicismo 

 
...entende-se o princípio da autonomia das atividades humanas, ou seja, a 
exigência de que tais atividades se desenvolvam segundo regras próprias, 
que não lhes sejam impostas de fora, com fins ou interesses diferentes dos 
que as inspiram. Esse princípio é universal e pode ser legitimamente invo-
cado em nome de qualquer atividade humana legítima, entendendo-se por 
"legítima" toda atividade que não obste, destrua ou impossibilite as outras. 
(Abbagnano, 1998, p.599) 
 

 Nesse sentido, o Art.5º, §VI da Constituição da República Federativa do Brasil, estabe-
lece que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença.”, os espaços públicos devem, por-
tanto, manterem-se neutros, considerando e respeitando inclusive a opção dos que se dizem 
ateus ou agnósticos e evitando fomentar possíveis coações a uma parcela da população que 
mesmo que represente a minoria, tem seus direitos assistidos na mesma Constituição Federal. 

O Brasil é considerado um país católico; foi colonizado por um civilização tradicional-
mente católica, mas, é preciso reconhecer que a expansão de igrejas e templos alternativos 
tem mudado o cenário nacional no que tange à religiosidade do cidadão brasileiro. Portanto, a 
“sã laicidade,” é relevante quando se deseja um ambiente saudável onde todos possam convi-
ver harmonicamente, e se desenvolver respeitando os preceitos de cada indivíduo.  

Compreende-se que a tradição da religiosidade católica é latente em muitos espaços pú-
blicos, inclusive em ambientes educacionais, como verificamos na pesquisa aqui efetuada e que 
muitas vezes se opera de forma inerente, justamente por ser uma tradição; não obstante fere os 
princípios de liberdade que regem os direitos dos cidadãos. Apreendeu-se que é maior a força da 
tradição religiosa católica, promovendo rituais religiosos, ainda que nos últimos decênios outras 
religiões tenham despontado no cenário nacional, arrebanhando fiéis contrários a essa crença e 
mesmo que se oponha ao que é promulgado na Constituição da Federação Nacional. Ora, “a in-
serção dos alunos em manifestações tradicionais de caráter religioso, posição polêmica na educa-
ção formal, é problematizada e justificada pelo reconhecimento da tradição como fonte da 
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identidade cultural e união comunitária” (Leite; Mahfoud, 2010, p.52-53). A escola mantendo en-
tão os ritos católicos, dogmatizando as ações religiosas no ambiente pedagógico, contribui para a 
que perpetuação católica, então tradição da cidade que se instituiu no entorno da capela (em sua 
gênese), seja mantida e tonificada. Estreita-se e vincula-se as relações sociais à não laicidade, ao 
que a escola se constituindo pública deveria primar por essa. A pesquisa, não se embasou na me-
todologia da pesquisa oral, portanto, paira pela instituição a ideia de que tal tradição religiosa cor-
robora para a formação ética e moral da comunidade escolar, para além de discentes e docentes. 
Em seus escritos Leite; Mahfoud (2010) constatam que a tradição é a  

  
[...] raiz” da comunidade inteira, é base da vivência coletiva porque é 
capaz de unir até mesmo pessoas que não professam a mesma fé. 
Uma tradição que suplanta as diferenças religiosas, pois o sentido “de 
sagrado” que a sustenta é ponto de “unidade” e não de discórdia 
(p.64, grifo do autor). 
 
 

Como participantes desse ritual religioso instituído nesse espaço público, pudemos pre-
senciar alunos que não se diziam católicos ou ainda professores que professavam outra religião 
participarem da Campanha da Mãe Peregrina, replicando a afirmação do senso comum de que 
se trata de um despertar para a religiosidade e não uma supressão da maioria católica em rela-
ção às outras religiões. Nesse sentido, Boff (2010) nos adverte e esclarece que: 

  
[...] não é permitido ao Estado laico impor, em matéria controversa 
de ética, comportamentos derivados de ditames ou dogmas de uma 
religião, mesmo dominante. Ao entrar no campo político e ao assumir 
cargos no aparelho de Estado, não se pede aos cidadãos religiosos 
que renunciem a suas convicções religiosas. O único que se cobra de-
les é que não pretendam impor a sua visão a todos os demais nem 
traduzir em leis gerais seus próprios pontos de vista particulares. A 
laicidade obriga a todos a exercer a razão comunicativa, a superar os 
dogmatismos em favor de uma convivência pacífica e diante dos con-
flitos buscar pontos de convergência comuns. Nesse sentido, a laici-
dade é um princípio da organização jurídica e social do Estado 
moderno (Boff, 2010, s.p.). 

  
O caso aqui analisado da vinculação de uma escola pública às questões religiosas cer-

tamente se configura em diferentes espaços públicos em todo Brasil; pois a moral laica não se 
efetivou na república brasileira. Dessa verificação regional, pode –se constatar tal afirmação. 
Não se afirma que há imposição do dogmatismo católico nas ações religiosas da escola, mas 
não se nega que, de certa maneira, os sujeitos desse universo sócio educacional sentem-se 
coagidos, o que justifica a adoção da campanha por muitos que não professam a fé católica. A 
tradição vence o princípio da laicidade, provocando ainda no indivíduo o sentimento de eleva-
ção moral onde “o sagrado engendra no indivíduo um sentimento ambivalente (dever/obrigação 
versus desejo/impulso) similar ao provocado pela autoridade moral” (Araújo, 1996, p. 151). 
Outro aspecto que deve ser observado é afirmado por Historiadores de que, em certa fase da 
instauração da republica brasileira, aconteceu certa “luta dos católicos, com o objetivo de alte-
rar as bases agnósticas e laicistas do regime republicano” (Nagle, 1976, p. 61), o que não se 
aplica no caso da escola verificada na micro região onde está inserida. Todavia, fica a certeza 
do descumprimento do princípio laico e do embaraço de cidadãos que convivem no mesmo es-

CD-ROM DE ATAS  | 3520 |  COLUBHE 2012



paço educacional, que ao buscarem imparcialidade se deparam com a tradição religiosa que se 
opõe às concepções do Estado laico.  
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1 Sobre o Grupo Escolar João Pinheiro, encontram-se trabalhos desenvolvidos pelas pesquisado-
ras Drª: Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro e Drª. Elizabeth Farias da Silva. 
2 O professor Flávio Gomes (ARAÚJO, 2007) – disponível no site 
http://www.palmares.gov.br/005/00502001. jsp?ttCD_CHAVE=349), nos apresenta uma cuida-
dosa avaliação da Legião Negra, um grupamento militar formado exclusivamente por homens 
negros integrados ao exército paulista que lutaram durante a revolução constitucionalista de 
São Paulo em 1932. Idealizada por membros da Frente Negra Brasileira, a Legião Negra, tam-
bém sofreu criticas da imprensa que acusava seus lideres de tentarem criar um "divisionismo 
racial" no Brasil. Com o discurso da legalidade constitucional, e contra as intenções de Getulio 
Vargas em manter um interventor no governo paulista, a Legião Negra, pôs na pauta das dispu-
tas entre as elites as questões de cidadania, nacionalidade, e democracia. 
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Introdução 
A proposta desta comunicação é apresentar resultados da pesquisa de doutorado, 

intitulada: “A trajetória de Lysimaco Ferreira da Costa: educador, reformador e político no cená-
rio da educação brasileira - Final do século XIX e primeiras décadas do século XX”. Trata-se de 
um estudo de cunho historiográfico que tomou o intelectual Lysimaco Ferreira da Costa como 
objeto de estudo.  

Lysimaco Ferreira da Costa (1883-1941) foi professor catedrático de Química e Fí-
sica do Ginásio Paranaense, considerado à época o mais importante centro intelectual da capital 
paranaense, dado que não havia sido criado ainda o ensino superior no Paraná. Mais tarde, foi 
professor da recém-criada Universidade do Paraná, foi Diretor Geral da Instrução Pública do 
Paraná e Secretário da Fazenda do Estado do Paraná. Lysimaco participou ativamente do proje-
to de criação da Associação Brasileira de Educação (ABE), bem como ajudou a consolidá-la, 
prestando auxílio a muitos de seus integrantes, de forma diversa e em variados momentos. Fez 
parte, ainda, do seleto grupo de educadores brasileiros incumbidos da tarefa de elaborar um 
parecer que serviria de capítulo sobre a educação nacional para o anteprojeto da Constituição 
Federal de 1934, conhecido como “Grupo dos Dez”. Foi um grande divulgador do Paraná, e su-
as qualidades intelectuais e sua polivalência ideológica lhe conferiram projeção e circulação en-
tre os renomados educadores brasileiros.  

Inicialmente, cabe esclarecer que o fato de ter escolhido a trajetória do intelectual 
Lysimaco Ferreira da Costa como objeto de estudo deveu-se, menos à excepcionalidade de su-
as experiências, mas ao entendimento de que por meio delas pode-se apreender o ambiente, 
os traços característicos dos intelectuais do seu tempo, além de uma melhor compreensão da 
sociedade e da cultura, para o enriquecimento da interpretação da educação brasileira no perí-
odo em estudo. Assim, a relevância do estudo dos intelectuais para a história da educação de-
ve-se a possibilidade de entender ideários e práticas políticas, como, por exemplo, as reformas 
de ensino.  

Outra fecundidade importante do estudo de uma trajetória é a possibilidade de 
diálogo entre diferentes disciplinas. Conforme destaca Bomeny (2001, p. 20), 

A eleição de biografias e trajetos pessoais como objetos legítimos de 
investigação acadêmica tem sido referida e associada à abertura e 
oxigenação do campo intelectual com o rompimento de barreiras rígi-
das, de fronteiras entre disciplinas, barreiras e fronteiras que o debate 
contemporâneo trata de pôr sob suspeita. 
 

A trajetória de Lysimaco Ferreira da Costa foi entendida como uma entrada para a 
compreensão de projetos, atores, políticas e contextos sociais mais amplos do que aqueles cir-
cunscritos à sua vida pessoal. Para tanto, procurou-se situar o lugar social que ocupou e obser-
var as conexões e deslocamentos tecidos numa rede de relações, ou seja, testar suas 
vinculações com intelectuais de outros estados, em particular com os intelectuais paulistas e 
cariocas. Conforme afirma Carvalho (1999), 

... os intelectuais que, nas décadas de 1920 e 1930, de algum modo 
tomaram a si a tarefa de remodelar o imaginário e as práticas peda-
gógicas no país são personagens-chave na elucidação dos processos 
materiais de produção, circulação e uso dos saberes pedagógicos no 
Brasil. Os crivos que configuraram a apropriação que fizeram, do que 
leram, viram, ouviram e vivenciaram, na sua privilegiada itinerância 
por circuitos culturais estranhos à grande maioria das populações bra-
sileiras, foi determinante na configuração de suas estratégias de re-
construção do país pela cultura, na qualidade de autores, editores, 
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organizadores de coleções, tradutores, professores ou reformadores 
dos sistemas públicos de ensino. Identificar os modelos culturais ins-
critos nas suas práticas de apropriação e transitar pela complexa rede 
de relações culturais tecida nos seus itinerários pedagógicos é ques-
tão de interesse central para a história da educação no Brasil. 

 
Os principais objetivos deste estudo foram: reconstituir a trajetória de formação e 

trajetória profissional de Lysimaco Ferreira da Costa, identificando seus grupos de pertencimen-
to e sua rede de relações sociais, intelectuais e políticas, até então, ignoradas pela historiogra-
fia; examinar os ambientes e as situações em que se deu a sua formação; identificar as ideias 
que defendeu, caracterizando seus traços distintivos ou aparentados aos dos demais projetos 
então em circulação no Brasil; verificar o alcance de sua intervenção como intelectual, tanto no 
debate educacional de sua época, como na configuração das instituições de que fez parte, e, 
inclusive, na organização do sistema de educação pública em gestação no estado do Paraná e 
no Brasil (Cf ABREU, 2007).  

Neste estudo, trabalhou-se com o conceito de “intelectual” proposta por Sirinelli 
(1996, p.242-243), que propõe uma definição de “geometria variável, mas baseada em invari-
antes”, sendo duas, porém não excludentes, as acepções do termo intelectual: 

uma ampla e sociocultural, englobando os criadores e os “mediado-
res” culturais, a outra mais estreita, baseada na noção de engajamen-
to. No primeiro caso, estão abrangidos tanto o jornalista como o 
escritor, o professor secundário como o erudito. [...] Uma segunda 
definição, mais estreita e baseada na noção de engajamento na vida 
da cidade como ator – mas segundo modalidades específicas, como 
por exemplo a assinatura de manifestos - , testemunha ou consciên-
cia. 

 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram consideradas duas importantes di-

mensões no estudo dos intelectuais: o campo intelectual e o campo político, pois, “sob determi-
nadas condições históricas, o intelectual se torna um agente político marcante na sociedade, 
seja porque participa da organização do poder estabelecido, seja porque é por ele reprimido e 
confinado” (Bontempi Jr.,2001, p. 16). 

Ainda segundo Sirinelli (1996, p. 248-250), os agrupamentos intelectuais organi-
zam-se em torno de “estruturas de sociabilidade”, ou “redes”, fundadas num desejo de conviver 
e aglutinar forças. Tais estruturas, entretanto, são  

mais difíceis de perceber do que parece. [...] As estruturas de sociabi-
lidade variam, naturalmente, com as épocas e os subgrupos intelectu-
ais estudados. [...] Mas, em todo caso, é possível e necessário fazer 
sua arqueologia, inventariando as solidariedades de origem, por 
exemplo de idade ou de estudos, que constituem muitas vezes a base 
de “redes” de intelectuais adultos. É lógico, sobretudo no caso dos 
acadêmicos, remontar a seus jovens anos escolares e universitários, 
numa idade em que as influências se exercem sobre um terreno mó-
vel e em que uma abordagem retrospectiva permite reencontrar as 
origens do despertar intelectual e político (Sirinelli, 1996, p. 248-250). 

Deve o historiador ocupar-se, portanto, da “arqueologia” das redes de relações, 
buscando nos seus elementos constitutivos, não apenas a semelhança de propósitos com gru-
pos congêneres, mas também, a singularidade de cada grupo, determinada pelo compartilha-
mento de experiências vividas anteriormente.  
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Nessa perspectiva, há uma relação necessária entre o trabalho intelectual e a tra-
dição, dado que um intelectual se define sempre por referência a uma herança, como legatário 
ou como filho pródigo: que haja um fenômeno de intermediação ou, ao contrário, ocorra uma 
ruptura e uma tentação de fazer tábua rasa, o patrimônio dos mais velhos é, portanto, elemen-
to de referência explícita ou implícita (Cf. Sirinelli, 1996, p. 254-255). 

Trabalhar com a história dos intelectuais é procurar desvelar o duplo sentido que 
se reveste a noção de sociabilidade. Ao mesmo tempo em que constitui um espaço privilegiado 
de aprendizagem e de trocas intelectuais, é também o lugar onde o “peso da afetividade” ad-
quire um sentido próprio:  

A atração e a amizade e, ao contrário, a hostilidade e a rivalidade, a 
ruptura, a briga e o rancor desempenham igualmente um papel às ve-
zes decisivo. Isto, alguns poderão objetar, se aplica a toda microsso-
ciedade. Mas, de um lado, esse peso da afetividade adquire uma 
significação específica, num meio teoricamente colocado sob o signo 
da clarividência, e cuja garantia, aos olhos do resto da sociedade, é 
saber jugular suas paixões, a serviço exclusivo da Razão. De outro la-
do, a imbricação das tensões devidas aos debates de ideias e desses 
fatores afetivos desemboca talvez, em alguns casos, numa patologia 
do intelectual. Com toda certeza, uma tal abordagem é delicada, pois 
uma tal constatação pode ser desviada e, de clínica, tornar-se polêmi-
ca, alimentando sobretudo uma certa visão antiintelectualista. Pode-
mos por isso abandoná-la totalmente? (Sirinelli, 1996, p. 250) 
 

A socialização, igualmente importante nesta pesquisa, é o processo por meio do 
qual o indivíduo é introduzido no mundo objetivo de uma sociedade ou de um setor dela (Ber-
ger & Luckmann, 1987). Na socialização primária, o indivíduo entra em contato com o mundo 
social, assumindo como seu o mundo do outro. Nesse processo, a família assume papel funda-
mental, pois é o primeiro núcleo promotor de ação educativa sobre seus integrantes, responsá-
vel pelo desenvolvimento sociocultural. A socialização secundária é o processo subsequente à 
socialização primária, que introduz um indivíduo já socializado em novos setores do mundo ob-
jetivo da sociedade (Berger & Luckmann, 1987, p. 175). Outros sistemas de valores, vistos co-
mo “maquinaria conceitual”, interiorizados na socialização secundária, atuam para formar uma 
estrutura mental marcada pelo entrecruzamento com os valores adquiridos na socialização pri-
mária. O contato com outras instituições sociais, além da família, possibilita mudanças na con-
cepção de mundo, sendo esta redefinida em referência a um campo especializado de 
atividades, sobretudo nas instituições escolares, mas também em associações religiosas, sindi-
catos, no exército, entre outras. A construção da identidade social seria estruturada, portanto, 
dentro de um contexto em que diferentes concepções de mundo se entrecruzam, se redefinem 
e, muitas vezes, entram em conflito. Dessa forma, as instituições de socialização não são consi-
deradas como funcionalmente integradas e complementares umas às outras, existindo a possi-
bilidade de transformação da identidade social adquirida na socialização primária. Em outras 
palavras, ao considerar a possibilidade de conflito entre os valores dos padrões normativos da 
primeira e da segunda socialização, atribui-se uma participação ativa do indivíduo nas instâncias 
socializadoras, conferindo a ele maior autonomia e liberdade reflexiva. Esse indivíduo é conce-
bido como tendo capacidade de dialogar, questionar e escolher um universo de relações, bem 
como os valores que constituem esse universo diferente dos demais (Cf. Berger & Luckmann, 
1987; Setton, 2005). 
 
As fontes da pesquisa 
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Para a realização deste estudo, foram utilizadas fontes legais localizadas no Depar-
tamento Estadual de Arquivo Público do Paraná - DEAP, na Divisão de Pesquisa Histórica e Pu-
blicações - DPAP, tais como: Coleção de Leis, Decretos, Actos e Regulamentos e Relatórios de 
Instrução Pública; as fontes da Divisão de Documentação Paranaense, da Biblioteca Pública do 
Paraná, com destaque aos microfilmes de jornais da época. Consultou-se, ainda, o arquivo do 
Instituto Neo-Pitagórico em Curitiba, onde estão localizados exemplares de diversos periódicos, 
incluindo os de maçons e anticlericais. Destaca-se, porém, que a maior parte da documentação 
utilizada neste estudo foi fruto de um intenso trabalho de garimpagem de dados no Memorial 
Lysimaco Ferreira da Costa, sendo este, portanto, o principal acervo desta pesquisa.  

Num primeiro momento o Memorial Lysimaco Ferreira da Costa tornou-se objeto 
de questionamento e investigação, sendo entendido como um “lugar de memória” e de difusão 
de uma determinada versão da história. 

Durante toda a sua vida, Lysimaco Ferreira da Costa preocupou-se em conservar 
os registros de sua trajetória como homem público. Esse dado permite conjeturar um desejo de 
tornar pública a própria existência, de exibir a exemplaridade da própria vida. Intencionalmente 
ou não, foi a acumulação desses registros e vestígios de diferentes procedências que possibili-
tou à sua família, em dezembro de 1992, a fundação do Memorial Lysimaco Ferreira da Costa. 
O projeto de criação do Memorial Lysimaco Ferreira da Costa foi idealizado e concretizado por 
Maria José Franco Ferreira da Costa, filha de Lysimaco, que a esse projeto se dedicou integral-
mente até falecer, em setembro de 2004, aos 88 anos de idade.  

Por conta do cuidado da curadora do acervo pessoal, o trabalho de consulta e co-
leta de fontes para a pesquisa foi lento. Apenas após um longo período de trabalho no acervo, 
conquistando lentamente a confiança da organizadora, foi possível acessar alguns desses do-
cumentos conservados. Infelizmente, não foi possível ter acesso a muitos outros, cuja existên-
cia fora por ela mencionada, em virtude do falecimento de Dona Maria José Franco Ferreira da 
Costa. 

Tendo sido o Memorial organizado pela própria família, poder-se-ia supor que ele 
traduz uma visão mais verdadeira do intelectual em estudo. Ao contrário, ele está sendo aqui 
entendido como um monumento, no sentido de “feito para lembrar”, ou seja, elaborado pela 
ação intencional daqueles que pretendiam construir uma imagem para a posterioridade. Foi 
preciso, então, começar por desestruturar esta construção, pois como alerta Marc Bloch, 

 
...não obstante o que por vezes parecem pensar os principiantes, os 
documentos não aparecem, aqui ou ali, pelo efeito de um qualquer 
imperscrutável desígnio dos deuses. A sua presença ou a sua ausência 
nos fundos dos arquivos, numa biblioteca, num terreno, dependem de 
causas humanas que não escapam de forma alguma à análise, e os 
problemas postos pela sua transmissão, longe de serem apenas exer-
cícios técnicos, tocam, eles próprios, no mais íntimo da vida do pas-
sado, pois o que assim se encontra posto em jogo é nada menos do 
que a passagem da recordação através das gerações (Marc Bloch 
apud Le Goff, 1990, p. 101). 

 A criação do Memorial deixa evidente que a autora do projeto, Maria José Fran-
co Ferreira da Costa, intentava enunciar uma história, que tinha por finalidade redefinir o lugar 
particular que ocupou seu pai na pluralidade dos acontecimentos históricos; ao mesmo tempo 
em que pretendia colaborar para a história paranaense e brasileira, disponibilizando para o pú-
blico em geral o material que tinha em mãos. Na organização e gestão do memorial, destacan-
do a relação que o pai teria estabelecido com seus pares, construiu uma versão da história e da 
vida de Lysimaco Ferreira da Costa que, evidentemente, dá visibilidade a determinados aspec-
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tos e silencia sobre diversos outros. Nessa escrita fragmentária, a família elaborou uma imagem 
modelar de Lysimaco Ferreira da Costa como educador e homem público, dando destaque à 
“grandeza” de sua capacidade intelectual. Muitos aspectos da vida pessoal e familiar que con-
tribuem para evidenciar suas virtudes foram também postos em relevo. Nesse trabalho de cons-
trução de memória, todos os objetos e documentos que puderam ser expostos para 
engrandecê-lo foram selecionados. Em contrapartida, os documentos que pudessem, na con-
cepção de Maria José Franco Ferreira da Costa, de alguma forma, expor desfavoravelmente a 
imagem do pai, ou de pessoas a ele ligadas, ficaram “guardados a sete chaves”.  

Assim sendo, o Memorial Lysimaco Ferreira da Costa foi tratado neste estudo como 
um monumento, no sentido atribuído por Le Goff (1990, p. 535), segundo o qual, o que de fato 
sobrevive não é o “conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer 
pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos 
que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores”. Monumentos e 
documentos são, portanto, materiais da memória e fruto de uma seleção que depende tanto 
das condições do desenvolvimento de uma sociedade quanto da ação específica daqueles agen-
tes que se dedicam à “ciência do tempo que passa”, os historiadores em sentido amplo. Enten-
dendo que os arquivos precisam ser interrogados, decifrados e criticados, o Memorial Lysimaco 
Ferreira da Costa tornou-se um objeto de questionamento e investigação. 

O acervo do Memorial Lysimaco Ferreira da Costa é composto por documentos de 
origem privada e documentos de procedência pública, que remetem a instâncias do Estado. 
Alguns desses documentos deveriam integrar fundos de arquivos públicos, mas, tendo Lysimaco 
Ferreira da Costa permanecido à frente de cargos públicos por um longo período de tempo, tais 
documentos acabaram por integrar a sua documentação pessoal.  

As fontes disponíveis sobre o período em que Lysimaco Ferreira da Costa esteve 
em Rio Pardo foram cruzadas com os relatórios do Ministério da Guerra e o Decreto n. 2881, de 
18 de abril de 1898, em vigor no período. Algumas informações foram buscadas também no 
livro publicado por um companheiro seu em Rio Pardo, o General Pantaleão Pessôa (1972).  

Além dos documentos mencionados, compõem o acervo: móveis, objetos de uso 
pessoal, fotografias, artigos de jornal e trabalhos de Lysimaco Ferreira da Costa, bem como 
alguns trabalhos escritos sobre ele. Outra parte da documentação trata de assuntos políticos – 
pedidos de empregos e favores, para os próprios solicitantes ou para terceiros, agradecimentos 
por favores prestados, entre outros. Há também uma farta biblioteca, notadamente sobre edu-
cação, com livros e documentos raros sobre o tema1.  

Há ainda uma grande quantidade de correspondências recebidas por Lysimaco Fer-
reira da Costa - cartas, telegramas e bilhetes que foram conservados independentemente de 
quem fosse o autor; e pedidos de ordem diversa. Algumas das cartas e telegramas podem ser 
representativas de suas relações de amizade e de prestígio político, mesmo sem que se leve em 
conta o conteúdo. Outras tantas revelam a troca de ideias com outros intelectuais. São, muitas 
vezes, pedidos para avaliação de livros, pedidos de opinião sobre artigos ou pedidos de suges-
tão de bibliografia. Há também grande quantidade de correspondência social – mensagens de 
natal, felicitações pelo aniversário, congratulações por novos cargos ocupados, convites e agra-
decimentos por manifestações de pesar.  

Dentre os documentos disponíveis, as trocas epistolares se mostraram especial-
mente úteis para este estudo. A correspondência privada de Lysimaco Ferreira da Costa está 
sendo aqui entendida como um “lugar de sociabilidade”, que permite analisar as relações teci-
das entre ele e outros intelectuais e políticos, revelando seu papel nos múltiplos cargos que 
ocupou e o lugar da comunidade política entre ambos. Assim, por meio da correspondência foi 
possível o acesso e o mapeamento de uma rede de sociabilidade, uma vez que nela estão pre-
sentes alguns indícios para identificar e caracterizar tais relações, iluminando a sua atuação 
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como homem público e pessoa privada, como político e intelectual. A correspondência de Lysi-
maco Ferreira da Costa encontra-se presente em boa parte do arquivo, porém, dispersa em 
pastas referentes a inúmeras temáticas, tanto de caráter público quanto pessoal. A presença de 
correspondência ativa, no entanto, é rara no acervo.  

Embora sejam muitas as dificuldades de lidar com esses documentos, é certo que 
possibilitam “mapear uma rede de trocas de favores políticos (ao mesmo tempo públicos e pes-
soais), principalmente considerando a posição em que se situava o destinatário das cartas” e, 
assim, possibilitar a discussão de “questões clássicas da historiografia e da sociologia, tais como 
as práticas clientelísticas e dos circuitos de poder em momentos específicos da história republi-
cana do Brasil” (Gomes, 1993, p. 21). Ainda sobre o uso das correspondências como fonte de 
pesquisa para o historiador, Gomes (1993, p. 41) afirma que 

as correspondências permitem que o pesquisador se aproxime de as-
pectos subjetivos, integrantes e mesmo definidores de redes de soci-
abilidade, mas de difícil acesso quando se utiliza outros tipos de 
fontes. Entre tais aspectos está toda uma dimensão expressiva, um 
clima intensamente emocional que se pode detectar da troca de car-
tas. Ela envolve aproximações e afastamentos entre os missivistas, 
momentos mais estratégicos na construção dos relacionamentos e 
também diversas espécies de integrantes da rede, conforme os graus 
de afetividade nela explicitados. Além disso, a correspondência pesso-
al é sempre um lugar particularmente especial para se avaliar o inves-
timento efetuado na construção da imagem do titular do arquivo, 
tanto por ele mesmo quanto pelos que a ele se dirigem por carta.  

 
A carta, como prática de escrita, tanto fala de quem escreve quanto de quem a re-

cebe, revelando o grau de relacionamento entre os envolvidos, assim, 
trocar cartas, corresponder-se, são formas de se expor, compartilhar 
experiências cotidianas e/ou profissionais e, muito especialmente pôr 
ordem em suas idéias, clarificar e recordar pensamentos, sensações e 
sentimentos (Vinão Frago 1999, pp 127-128). 
 

Acrescenta-se ainda que a intenção aqui foi, menos de trabalhar com um número 
significativo de cartas, e mais de construir uma amostra da qual se pudesse extrair dados quali-
tativos no que se refere às sociabilidades nos campos intelectual e político. 
 
Alguns resultados 

O desenvolvimento da pesquisa trouxe à cena um intelectual preocupado com a 
construção de um projeto cultural para o Paraná e para o Brasil, cuja trajetória peculiar mos-
trou-se relevante para a compreensão das ideias e das relações sociais que pautaram, por um 
lado, a presença de um atuante representante do Paraná no debate em torno dos rumos da 
educação no país na Primeira República, por outro, os mecanismos pelos quais Lysimaco, filho 
de uma família de poucas posses, de um estado relativamente apartado do centro político do 
país, veio a se tornar um membro da restrita comunidade de homens letrados que passou a 
portar projetos educativos e culturais de longo alcance para o Brasil.  

Os recursos intelectuais e sociais que Lysimaco Ferreira da Costa mobilizou nos 
anos vinte para diagnosticar os problemas e projetar soluções para a educação paranaense e 
brasileira indiciam as marcas do seu itinerário de formação, das instituições por que passou e 
das redes sociais às quais pertenceu. Nas escolas militares que frequentou, Lysimaco Ferreira 
da Costa travou contato com ideias e ideais positivistas. A direção da educação militar para a 
ciência e a técnica, fruto da orientação positivista introduzida desde fins do Império, forneceu a 
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Lysimaco “régua e compasso” para atuar, tanto como reformador de instituições de ensino, 
quanto como intelectual e homem público, à medida que tomou, como muitos de seus contem-
porâneos, a filosofia positivista como pensamento e ação política. A convivência nesse ambiente 
lhe permitiu, ainda, construir uma rede de relações que se mostrou duradoura, porque atada 
pela ideologia e pela afetividade.  

Da educação militar, Lysimaco conservou traços marcantes, como uma síntese en-
tre militarismo, positivismo, cientificismo, que resultaram num espírito esclarecido, que sonhava 
com uma nação positiva e cientificamente conduzida. Foi com esse espírito que se esforçou em 
inserir o Paraná nas discussões de questões educacionais nacionais, por exemplo, fazendo de 
Curitiba a sede da Primeira Conferência Nacional de Educação.  

Absorveu ainda, da formação recebida, a habilidade para administrar e comandar, 
que lhe foram muito úteis na sua vida profissional. Esses traços, somados ao grande interesse 
que alimentou e estudos que desenvolveu sobre assuntos estratégicos, como o desenvolvimen-
to da siderurgia, da mineração, da agricultura, entre outros; e, ainda, à rede de relações milita-
res a que pertenceu e com a qual manteve contato durante toda a vida, permitiu identificar em 
Lysimaco Ferreira da Costa um “militar-civil”, cujas ações confirmaram as inscrições indeléveis 
deixadas pela formação militar. 

Em relação à Maçonaria, pode-se afirmar que foi uma oportunidade para Lysimaco 
aprofundar discussões sobre questões pedagógicas, uma vez que vários dos membros da loja 
que frequentou eram professores. Contudo, é evidente que o peso da Maçonaria foi bem menos 
significativo do que a bagagem adquirida nas escolas militares.  

Na coleta de fragmentos que ajudassem a compor o educador, foi encontrado 
também o político, dimensão não retratada pelos poucos estudos de história da educação para-
naense, tampouco pela organizadora do Memorial Lysimaco Ferreira da Costa, cuja tensão en-
tre as identidades do político no contexto do poderio oligárquico e do intelectual devotado ao 
progresso e à modernização não conseguiu dissimular ou conciliar.  

Em perspectiva diametralmente oposta à assumida, por exemplo, por Costa 
(1995); Ranzi & Silva (2004, p. 164); Ferreira (2006); que situam Lysimaco Ferreira da Costa 
no campo intelectual da direita católica, este estudo constatou que a relação entre Lysimaco e 
pessoas pertencentes ao grupo católico em Curitiba deu-se mais por questões políticas, do que 
por vias religiosas. Pelo que se apreende do estudo de sua sociabilidade, pode-se dizer que 
conservou, em seu círculo de amizades, católicos, protestantes e pessoas de crenças diversas, 
desde que essas não se opusessem, diante de circunstâncias de tomada de decisão e partido, 
aos seus interesses políticos. 

Assim, embora conste que tenha sido formado num ambiente católico e tenha 
educado os filhos nos princípios do catolicismo, Lysimaco Ferreira da Costa deixou a sua fé para 
o âmbito privado, entendendo que a convicção religiosa deveria habitar a intimidade das cons-
ciências. Em relação à educação, distanciou-se do movimento católico, porque esse teria res-
tringido a sua luta em defesa da instrução religiosa e da introdução do ensino religioso nas 
escolas oficiais, deixando de lado questões importantes em torno da escolarização. O projeto de 
Lysimaco, em que a ciência falava mais alto, era, para ele, mais amplo.  

A hipótese sobre a "polivalência ideológica" de Lysimaco, um militar, positivista, 
católico, maçom, foi confirmada, mostrando que soube combinar-se aos diferentes, de um mo-
do estratégico, com habilidade ”típica" da cultura política clientelista. Ao mesmo tempo, verifi-
cou-se que manteve a "polivalência ideológica" aparando as arestas e as zonas de conflito, 
exatamente para poder chegar ao "campo" que pretendia – a política. Não casualmente, Lysi-
maco Ferreira da Costa deixou a direção da Instrução Pública e a direção do Ginásio Paranaen-
se para assumir, em fevereiro de 1928, a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, cargo 
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que lhe permitiria ter condições necessárias para prosseguir em direção a uma carreira política 
no Executivo, o que só não se efetivou devido à Revolução de 1930. 
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INTRODUÇÃO 
 

A EJA não tem recebido, por parte do poder público, a devida atenção; reflexo da 
influência histórica de negação de uma educação de qualidade às camadas populares da popu-
lação. Tal situação exige uma prática docente crítica implicada num movimento dialético de re-
flexão crítica sobre a prática, uma nova postura do professor frente ao seu saber, ao saber dos 
alunos e das suas práticas da vida, relacionando-os com novos conteúdos, o que tornará a 
aprendizagem mais significativa, se considerar suas dimensões pessoais, afetivas e intelectuais. 

A formação continuada ao se tornar um elemento que propicia a reflexão acerca 
da trajetória profissional percorrida dos professores, pode ser sustentada nos estudos dos refe-
renciais teóricos confrontado à prática. É uma necessidade que se coloca e oferece instrumen-
tos para compreender o cotidiano das escolas e os desafios do trabalho docente, em constante 
mudança didática, metodológica e tecnológica.  

Neste sentido, a investigação realizada partiu de nossas indagações a respeito do 
processo de formação continuada proposto para as escolas da Rede Municipal de Educação da 
cidade de Belém (RMEB), Estado do Pará, e procurou responder a seguinte questão: de que 
forma ocorreu o percurso histórico da EJA no Brasil e no Município de Belém, no que se refere à 
ação do Estado e da política educacional desenvolvida ao longo dos anos, com foco no processo 
formativo de professores que nela atuam?  

Nesta abordagem, consideramos o relato que foi possível chegar, tendo em vista os 
referenciais teóricos utilizados e as lacunas ainda existentes no campo da EJA no Brasil e, em 
especial, no Município de Belém.  

As fontes utilizadas foram construídas à base dos seguintes autores: Haddad (2000); 
Haddad e Di Pierro (2000a, 2000b); Di Pierro (2001); Di Pierro, Jóia e Ribeiro (2001); Paiva 
(2003), que tratam em seus trabalhos da história da EJA, além dos relatórios, livros e textos 
disponíveis na biblioteca da SEMEC referentes à EJA no Município de Belém.  

 

 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS A PARTIR DA DÉCADA DE 1980 
 

 A luta pela conquista do Estado Democrático de Direito tomou corpo no país a 
partir de 1984, momento em que se intensificaram os movimentos em prol das eleições diretas 
para Presidente da República. Em 1985, com a posse de José Sarney inicia-se a transição para 
o Estado democrático. Seu mandato se caracterizou pela consolidação da democracia brasileira, 
mas também por uma grave crise econômica. 

No âmbito educacional, o Movimento Brasileiro de Educação (MOBRAL) foi extinto 
e criou-se, neste mesmo ano, a Fundação Educar que passou a apoiar técnica e financeiramen-
te, as iniciativas dos governos estaduais e municipais, de empresas conveniadas e de entidades 
civis. 

Em 1988, com a publicação e promulgação da Constituição Federal, os objetivos 
básicos da educação passam a ser: o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

A Constituição estabeleceu ainda, o direito à educação a jovens e adultos, expres-
sando no art. 20, que o dever do Estado com a educação será efetivado com a garantia do en-
sino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele não tiveram acesso na idade 
própria. 

Mesmo com a garantia constitucional deste direito, o compromisso decenal do Po-
der Público em desenvolver esforços para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fun-
damental, com recursos previstos para esse fim; continuou sendo “letra morta”, visto que seria 
necessário dispor das condições objetivas, concretas para se tornar um direito a ser de fato 
garantido e exercido pelo cidadão e “não obstante a permanente reiteração dos direitos educa-
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cionais de todos os cidadãos, a União progressivamente abandonou as atividades dedicadas à 
educação de jovens e adultos analfabetos” (BEISIEGEL, 1997, p. 239). 

No mesmo artigo a garantia da oferta de ensino regular noturno será adequada às 
condições dos alunos. (BRASIL, art. 208, VI), competindo à escola respeitar as condições de 
vida e de trabalho dos alunos jovens e adultos, uma vez que estes apresentam características, 
necessidades diferentes daqueles do ensino regular, por serem, muitas vezes, alunos trabalha-
dores. 

Em termos de princípios, a Constituição esboçou os eixos norteadores do ensino, e 
no art. 206 preceitua a valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso, exclusi-
vamente, por concurso público de provas e títulos. 

As políticas educacionais empreendidas a partir da década de 1990 no Brasil e no 
mundo decorrem, grande parte, dos compromissos assumidos pelo país na Conferência Mundial 
sobre Educação para Todos realizada na Tailândia, em Jomtien, cujo objetivo era estabelecer o 
compromisso mundial para garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos necessários a 
uma vida digna; condição indispensável para o desenvolvimento de uma sociedade mais huma-
na e democrática (HADDAD e DI PIERRO, 2000a). 

A partir desta conferência foi elaborado o Plano Decenal de Educação Para Todos, 
cuja meta principal era assegurar às crianças, jovens e adultos, no prazo de dez anos (1993-
2003), os conteúdos mínimos de aprendizagem correspondentes às necessidades básicas da 
vida contemporânea, com a universalização da educação fundamental e a erradicação do anal-
fabetismo. 

Em 1990 é extinta a Fundação Educar. Segundo análise de Beisiegel (1997) isto le-
va a União a desobrigar-se do atendimento da EJA, no momento em que transfere para os Es-
tados e Municípios a responsabilidade em oferecer programas na área, muitas vezes com 
carência de materiais didáticos específicos e de recursos financeiros voltados para o atendimen-
to desta modalidade de educação. 

Neste momento, a responsabilidade pela política federal da EJA coube à Coordena-
ção de Educação de Jovens e Adultos (COEJA), subordinada à Secretaria de Educação Funda-
mental do Ministério da Educação (MEC), a qual estabeleceu referenciais curriculares, 
disseminou materiais didáticos e implementou o programa de formação de educadores das re-
des de escolas estaduais e municipais, porém, o balanço das atividades do MEC, realizado por 
Haddad e Di Pierro (2000b), aponta para a descontinuidade das ações e na falta de articulação 
entre as iniciativas no âmbito federal. 

A partir de 1995, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, é implan-
tado o programa intitulado “Comunidade Solidária”, com um conjunto de políticas sociais volta-
das para o combate à pobreza, com a participação dos Estados, Municípios, sociedade civil, 
empresas, universidades e Organizações Não-Governamentais (ONGs). Dentre as políticas soci-
ais implementadas a de combate ao analfabetismo de jovem e adulto em todo país, Programa 
Alfabetização Solidária (PAS), recebeu críticas por se deter em políticas assistencialistas, des-
contínuas e ineficientes, sobretudo pelos escassos recursos. 

Em 1996, é instituída a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9.294 que 
distribuiu a responsabilidade pública pela manutenção e desenvolvimento entre as três esferas 
do governo, cabendo prioritariamente aos Estados e Municípios implementar programas de 
educação básica de jovens e adultos, com o apoio técnico e financeiro suplementar da União. 

Segundo Di Pierro (2001) ao vigorar a Emenda Constitucional n° 14/96 que supri-
miu a obrigatoriedade do Poder Público em oferecer Ensino Fundamental aos Jovens e Adultos, 
mantêm apenas a gratuidade da oferta no fundamental regular ao criar Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), excluindo a 
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EJA deste processo ao não repassar as verbas, desestimulando a ampliação das vagas e o in-
vestimento dos estados nesta modalidade de ensino.  

As características marcantes, deste período, foram a descentralização financeira, 
pois estados, municípios e sociedade civil passam a assumir a responsabilidade com o financi-
amento da educação, por meio de parcerias com a iniciativa privada; e a centralização das deci-
sões, com as equipes de técnicos do MEC definindo as ações, sem a participação da sociedade. 

Em 2004, já sob o governo do Presidente eleito Luis Inácio Lula da Silva, é criada a 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), órgão ligado ao MEC, 
com responsabilidade de traçar diretrizes políticas e pedagógicas para a EJA (BRASIL, 2008). 

No âmbito estadual, segundo Soares (2002), significativa parcela das secretarias 
estaduais de educação seguiu as orientações do governo federal e redefiniu suas atuações na 
área da EJA. Neste contexto, é importante situar o Estado do Pará e em especial as ações im-
plementadas em relação à EJA no Município de Belém. 
 

O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM. 
 

No período de 1989 à 1992, a cidade de Belém foi administrada pelo Prefeito 
Augusto Rezende, tendo como Secretária de Educação a Profª. Maria Lúcia Silva Verstappen. 
Em 1989, a RME de Belém era composta por 43 escolas organizadas em regime seriado. A 
organização curricular baseava-se no que estava disposto na Lei nº. 5.692/71, que conferia aos 
Municípios a responsabilidade pela organização do ensino de 1º grau que abrangia da 1ª à 8ª 
séries e destinava-se ao atendimento de crianças de 7 aos 14 anos de idade. 

O atendimento dos maiores de 15 anos e dos adultos que não tinham concluído 
seus estudos na idade própria era feito pelo Ensino Supletivo que abrangia cursos e exames 
organizados pelos sistemas de ensino, de acordo com as normas especificadas pelos Conselhos 
de Educação. 

Os exames supletivos, definidos pela legislação, poderiam ser realizados ao nível 
de conclusão do ensino de 1º grau, para os alunos maiores de 18 anos de idade e ao nível de 
conclusão de 2º grau para os maiores de 21 anos. A responsabilidade pela realização dos 
exames ficava a cargo dos respectivos estabelecimentos oficiais ou reconhecidos, indicados 
anualmente pelos Conselhos de Educação e os certificados de aprovação dos exames supletivos 
eram expedidos pelas instituições mantenedoras. 

A partir de 1992, a SEMEC iniciou a reorganização curricular, com a elaboração de 
uma proposta preliminar intitulada: “Uma Alternativa Curricular para as Escolas Municipais” 
(BELÉM, 1992b). 

Nesta proposta as diretrizes básicas contemplavam: a defesa da democratização 
do ensino e a requalificação da escola pública, como princípios norteadores: a definição de uma 
proposta política educacional para reverter o fracasso escolar e requalificar a escola pública; a 
definição de uma proposta pedagógica, em função das expectativas e das experiências dos 
professores (BELÉM, 1992b). 

De acordo com Santos (2003), a política educacional da RMEB, na gestão de 1993 
a 1996, definia como meta a universalização da Educação Básica, nos ditames da Lei nº. 7.722 
de sete de junho de 1994, a qual dispunha sobre o Sistema Municipal de Educação.  

No documento do I Fórum de Educação da RMEB (1997), o Município de Belém 
não dispunha de uma política específica para o atendimento de analfabetos, jovens e adultos, 
salvo alguns projetos que atendiam, precariamente, os alunos jovens e adultos. 

Em 1994, criou-se o projeto “Salas Abertas”, com a meta de alfabetizar jovens e 
adultos, o qual inicialmente funcionou em 9 escolas da Rede Municipal de Educação de Belém, 
além do estabelecimento de convênios com associações de moradores dos bairros e centros 
comunitários, que atendia aproximadamente 360 alunos (BELEM, 1997b). 
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Apesar dos esforços da SEMEC, o projeto não obteve o êxito esperado, devido a 
diversos problemas como: a falta de estrutura física adequada, a ausência de acompanhamento 
técnico-pedagógico específico e a inexistência de investimentos na formação do educador para 
atender a alfabetização de adultos. (BELÉM, 1997b). 

Naquele momento, a matrícula dos alunos do Ensino Supletivo e das denominadas 
Salas Abertas ofertadas na RMEB estavam disponibilizadas de acordo com a tabela a seguir:  
 

 Tabela 1 - Matrícula inicial do ensino supletivo e salas abertas da SEMEC em 1997 
ETAPAS/ESPAÇO 1ª E 2ª ETA-

PAS 
3ª E 4ª ETA-

PAS 
SALAS ABERTAS TOTAL 

 TOTAL 3.722 7.179 419 11.320 
Fonte: (BELÉM,1997a) 
 

Em 1996, a Prefeitura de Belém vivencia um novo processo de eleições municipais 
e um novo grupo político, a partir de 1997, assume administrativamente a cidade, sob a 
liderança do prefeito Edmilson Rodrigues com um projeto político de garantir a inclusão social e 
a democracia, por meio de canais de incentivo à participação popular. 

A política educacional desenvolvida pela nova gestão municipal baseou-se na 
proposta da Escola Cabana1, a qual expressa uma concepção política de educação vinculada ao 
projeto de emancipação das classes populares, tendo como princípios centrais: a inclusão social 
e a construção da cidadania e como diretrizes básicas: a democratização do acesso e da 
permanência com sucesso; a gestão democrática, a qualidade social da educação e a 
valorização profissional dos educadores. 

Durante a gestão (1997-2000), a SEMEC realizou vários eventos a fim de 
consolidar as diretrizes anunciadas, como: Plenárias Pedagógicas das Equipes Técnicas, 
Reuniões de Diretores e Jornadas Pedagógicas de 1997, 1998 e 1999. Esses eventos resultaram 
na consolidação da proposta da Escola Cabana, com amplos canais de participação de 
educadores da RMEB, pais/responsáveis, alunos e sociedade civil organizada, que passaram a 
conhecer mais de perto a realidade das escolas da RMEB, além de serem ouvidos em suas 
propostas para a melhoria do ensino. 

Em 1997, foi realizado o I Simpósio de EJA, onde os educadores desta modalidade, 
em conjunto com a sua Coordenação, na Coordenadoria de Educação (COED), detectaram a 
necessidade de se reformular o currículo da EJA na RMEB, iniciando-se, assim, o processo de 
construção de uma nova proposta curricular. 

As bases da política de formação continuada do projeto Escola Cabana inserem-se 
em uma “perspectiva de valorização dos profissionais da educação, sendo o professor, 
elemento chave para a efetivação do processo de mudança pretendido” (BELÉM, 1997b, p. 70). 

Com a extinção do Instituto dos Educadores de Belém (ISEBE), que era 
responsável pela formação, acompanhamento e assessoramento; foi criada uma nova proposta 
de formação continuada, no espaço da própria escola, enfatizando o cotidiano escolar, para que 
os professores pudessem articular seus projetos e reconstruírem suas práticas, além da Coor-
denadoria de Educação (COED) e da Coordenadoria de Esporte, Arte e Lazer (CEAL), 
constituídas por equipes de assessoramento e acompanhamento às escolas, técnicos referência 
(BERTOLO, 2004).  

Os técnicos referência eram responsáveis por organizar as atividades de formação 
continuada em dois momentos distintos. O primeiro com o objetivo de prestar assessoramento 
e acompanhamento junto às escolas da RMEB e o segundo para a discussão de temas voltados 
para problemáticas mais gerais. 

A administração municipal ao implantar a formação continuada no espaço escolar, 
por meio da Hora Pedagógica (HP); passou a garantir aos professores das escolas, com vinte 
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horas semanais, um turno de trabalho remunerado, deixando a cargo da coordenação 
pedagógica de cada escola a tarefa de organizar este processo, o qual deveria ser utilizada para 
o professor em conjunto com outros professores e coordenação da escola, planejar as aulas; 
discutir metodologias; avaliar o trabalho realizado; estudar; trocar experiências ( BERTOLO, 
2004). 

Para serem concretizados, a organização da escola passou a ser ressignificada e 
enquanto os professores encontravam-se em HP, os alunos desenvolveriam suas atividades na 
escola com outros professores, em outros espaços, na sala de leitura, na sala de informática, na 
sala de recursos pedagógicos ou em atividades de educação física e arte-educação.  

De acordo com as orientações da RMEB é importante garantir que a HP se 
consolide: 

 

[...] enquanto espaço permanente de discussão da prática docente, 
como Formação Continuada em serviço, objetivando como resultados: 

 
 Atividades realizadas com reflexão-ação-reflexão das necessidades 
concretas dos espaços educativos com o repensar das estratégias e 
intervenção pedagógicas; 

 
Estudos direcionados e construídos coletivamente em co-
responsabilidade dos educadores e coordenação pedagógica de cada 
escola com a finalidade de qualificar o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos. (BELÉM, 2003b, p. 75-6). 
 

A HP, apesar de propiciar o desenvolvimento de atividades para a reconstrução do 
conhecimento pelo professor, no cotidiano, na própria escola, não foi implementada 
adequadamente, pois, segundo diagnóstico da própria SEMEC:  

 

as escolas têm dificuldades em organizar as HP’s; Não se consegue 
estabelecer encontro com o coletivo no geral; os encontros por áreas 
inviabiliza o encontro dos educadores de sala ambiente com os de sala 
de aula; professores que faltam muito prejudicam a organização das 
HP’s; por agrupar poucos educadores, eles mostram desinteresse 
(BELÉM, 2003b, p. 75). 

 

O documento denuncia que os professores utilizavam a HP para fins diversos, a 
partir de interesses individuais, além da ausência de planejamento da equipe técnica às HPs, o 
que comprometia o processo formativo. 

Além desta constatação, cabe ressaltar que nem todas as escolas da RMEB 
dispunham de um coordenador pedagógico no turno da noite, o que dificultava a organização e a 
realização da HP para a EJA. 

A partir de 1998, com a realização da I Conferência Municipal de Educação, a EJA, 
no Município de Belém, passou a adotar o conceito de Totalidade do conhecimento2 como um 
princípio norteador da proposta curricular para a EJA. 

Baseado nesta premissa, o currículo para a EJA pautou-se na compreensão do 
processo de Totalidades do Conhecimento, segundo o relatório produzido na I Conferência 
Municipal de Educação: 

 
assuma no seu conjunto um caráter interdisciplinar e contextualizado, 
onde os conteúdos curriculares sejam constituídos pela compreensão 
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das condições objetivas que encerram concretamente o ato educativo, 
enquanto uma Totalidade do Conhecimento (BELÉM, 1998b, p. 7). 

   
O currículo da EJA passou a tratar a organização dos conteúdos de forma 

interdisciplinar, com projetos de trabalho, organizados de forma coletiva pelos professores das 
diferentes áreas de conhecimento, com vistas à integração dos conteúdos de forma significativa e 
assim a assegurar a unidade do conhecimento. 

Em 2000, foi realizado o II Fórum Municipal de Educação, que definiu a substituição 
as 1ª e 2ª Etapas do Ensino Supletivo pela proposta de I e II Totalidades nas escolas da RMEB. 
Assim, a EJA do ensino fundamental deveria se organizar tomando por base: 
 

 I Totalidade: corresponde ao 1º e 2º ano do ensino fundamental e II 
Totalidade: corresponde ao 3º e 4º ano do ensino fundamental [..], 
com carga horária de 800 horas, de 200 dias letivos (BELÉM, 2003b, p. 
82).  
 

A proposta baseava-se em uma perspectiva de currículo em que todas as áreas de 
conhecimento são importantes, rompendo com a hierarquização das disciplinas; na interdiscipli-
naridade e na contextualização das situações de aprendizagem, em uma prática pedagógica 
significativa, destacando a necessidade de uma nova maneira de construir o saber. 

A ação interdisciplinar, com base na educação popular proposta por Paulo Freire, 
foi consubstanciado no trabalho com os Temas Geradores3, partindo de uma pesquisa sócio-
antropológica da realidade dos alunos, com a finalidade de levantamento da temática de inte-
resse geral, discutindo-se em conjunto com professores e técnicos as possibilidades de usos nas 
diversas áreas do conhecimento, os objetivos, os procedimentos metodológicos de abordagem 
da temática, com possibilidade de estabelecer parcerias com a comunidade.  

A organização desse currículo garantia também ao aluno o contato com a realidade, 
a elaboração, participação significativa acerca dos conhecimentos e a sua formação senso-crítica. 

A política educacional na RMEB voltada para a concepção de Totalidade do 
Conhecimento baseou-se no art. 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Assim, a 
proposta curricular a ser desenvolvida nas I e II Totalidades: 
 

compreenderá a Base Comum Nacional, constituída por áreas de 
conhecimento: Conhecimento da linguagem; conhecimento histórico, 
geográfico, social e político; conhecimento do cálculo e raciocínio 
lógico-matemático; conhecimento físico- natural e o ensino da arte. Na 
I e II Totalidades, as diversas áreas do conhecimento serão 
contempladas na Educação Geral, sob a Coordenação de um professor 
regente, professor de sala de leitura, de recursos e de informática 
educativa (quando houver) (BELÉM, 2003, p.83).  

 

Porém, para a consolidação da totalidade do conhecimento a escola deveria ser um 
local propicio à troca de experiências entre os professores, discussões em grupos, momentos de 
reflexão sobre a prática, com o apoio da coordenação pedagógica escolar. Situação que nem 
sempre correspondia à realidade das escolas Municipais, pois nas turmas da EJA, geralmente, há 
carência de professores com substituições imprevistas que inviabilizava esses momentos entre os 
professores. 

A EJA, no Município de Belém, demonstra a relação quantitativa de discentes por 
Distritos, no período de 2005 a 2007, de acordo com a tabela a seguir. 
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 Tabela 2 -Demonstrativo do total de alunos matriculados na EJA em 
2005/2006/2007 

ALUNOS MATRI-
CULADOS 
EJA 

Total de Alunos 
Matriculados na EJA -
2005 

Total de Alunos Ma-
triculados na EJA 
2006 

Total de Alunos Matricu-
lados na EJA 2007 

TOTAL 13.797 alunos 12.689 alunos 11.723 alunos 
 Fonte: (BELÉM, 2005; 2006a; 2007) 

 

No final do ano de 2005, havia 13.797 alunos matriculados em turmas de EJA, na 
RMEB, número que vem se reduzindo nos anos seguintes, em 2006 e em 2007. 

A evasão de alunos é o maior problema desta Rede, pois é difícil convencer o aluno 
que não cumpriu o ensino na idade considerada adequada a continuar freqüentando as aulas até 
o final. Principalmente, se levarmos em consideração os motivos do abandono. 

O principal fator se refere à metodologia proposta nas aulas. Os professores, por 
falta de tempo ou pela formação mínima adotam as mesmas estratégias de ensino e mesmo 
material didático do ensino fundamental.  

Em 2006, na RMEB havia 18 escolas só com turmas de I e II Totalidades, 08 escolas 
com turmas de 3ª e 4ª Etapas, 28 escolas com turmas de Totalidades e Etapas, e 05 escolas que 
não atendiam a EJA, totalizando 54 escolas com turmas de EJA. 

As escolas da Rede contavam em 2006 com um total de 350 professores, 
distribuídos entre as disciplinas, conforme tabela a seguir: 

 
 
 

 

Tabela 3 – Total de professores da EJA/SEMEC por disciplina em 2006 
Áreas de Conhecimento Disciplina Total de Professores 

 
Ciências da Sociedade 

História
Geografia 

Ensino Religioso 

47 
51 
04 

 
Exatas e Naturais 

Matemática
Ciências 

56 
44 

 
 Códigos e Linguagens 

Língua Portuguesa 
Ensino de Arte 

Língua Estrangeira 
Sala de Leitura 

56 
40 
09 
38 

Informática Sala de Informática 05 
Total Geral 350 

 Fonte: (BELÉM, 2006b) 
 

Em 2007, a RMEB, contava com 51 escolas atendendo as turmas de EJA, num total 
de 11.723 alunos matriculados. 

Embora o processo de formação continuada organizado pela administração anterior 
tenha deixado pontos positivos, como a HP, composição de grupos de Técnicos organizados para 
prestar assessoramento às escolas e realizar formações de caráter mais geral, a nova 
administração, implantada no período de 2004/2008, reformulou a direção da política 
educacional, adotando outros referenciais teóricos e organizacionais. 

Da leitura dos documentos referentes à EJA disponíveis Secretaria de Educação, na 
administração atual (2012) não há preocupação com política, especificamente, para atender as 
necessidades formativas dos professores da EJA. Ao longo dos anos, a formação atende aos 
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docentes do ensino fundamental, volta-se para as crianças, sem as discussões e metodologias 
específicas para atender o público da EJA. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O processo formativo dos professores que atuam na EJA ainda é precário, são 
poucos os encontros de formação continuada realizados pela SEMEC voltados para subsidiar a 
prática dos docentes que atuam especificamente com esta modalidade de educação. 

Porém, ressalta-se que devido a implementação de determinadas políticas de 
formação, tendo em vista a melhoria da qualidade de ensino o currículo da EJA passou a tratar a 
organização dos conteúdos de forma interdisciplinar, com projetos de trabalho, organizados de 
forma coletiva pelos professores das diferentes áreas de conhecimento, com vistas à integração 
dos conteúdos de forma significativa e assim a assegurar a unidade do conhecimento, foi 
implantada dentre outras práticas de formação a HP, que é um espaço/momento de formação 
continuada no espaço da escola, importante para os professores, por contribuir enquanto 
momento para a construção de saberes, trocas de experiências, leituras e desenvolvimento de 
projetos entre dos docentes no próprio espaço escolar. Entretanto, constatou-se que essa prática 
ainda precisa ser melhor organizada nas escolas, uma vez que nem todas as escolas da rede 
dispõem de coordenador pedagógico no turno da noite, o que dificultava a organização e a 
realização da Hora Pedagógica para a EJA, além da necessidade do acompanhamento constante 
da coordenação pedagógica na condução deste processo. 

Segundo Nóvoa (1992) a formação deve ser encarada como um processo 
permanente, integrado ao dia-a-dia dos professores e das escolas, intervindo com os projetos 
profissionais e organizacionais. A escola deve ser concebida como um ambiente educativo, em 
que estejam lado a lado atividades de formação e de trabalho. 

A EJA, do ponto de vista da formação de professores, vem se construindo 
historicamente, como uma modalidade de práticas formativas fragmentadas, explicadas pela falta 
de políticas contínuas de formação, seja por parte do poder público no âmbito federal, estadual 
ou municipal, seja por parte das instâncias formadoras, como Universidades, Faculdades ou 
Institutos de Educação que dificilmente contemplam em seu currículo a discussão a respeito 
desta modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Para que o profissional da EJA esteja 
preparado para refletir e enfrentar as situações específicas do processo de ensino-aprendizagem 
da EJA, o processo formativo deve ser inerente à prática deste, um processo constituinte de 
desenvolvimento e estruturação profissional, pois os professores da EJA constroem seus saberes 
na prática e na formação continuada.  
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1 Escola Cabana: é uma nova proposta de educação do Município de Belém que, a partir de 1997, veio a 
ser implementada na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, baseado em um movimento de reor-
ganização curricular, que visa construir com os educadores da Rede e demais setores, como: pais, alu-
nos, sociedade civil organizada, a qual expresse uma concepção política de educação, aliada a um 
projeto de emancipação das classes populares, tendo como princípios a inclusão social e a construção da 
cidadania (BELÉM, 1999).  
2 Totalidade do conhecimento: a organização em totalidade do conhecimento defende a idéia de com-
preender a interação das partes com o todo. A proposta visa quebrar a lógica tradicional que se estrutu-
ra a partir das grades curriculares rigidamente organizadas, para pautar-se na concepção de busca do 
conhecimento enquanto totalidade, devendo a educação de jovens e adultos assumir, no seu conjunto, 
um caráter interdisciplinar e contextualizado, assim o currículo centra-se em temas geradores, e os alu-
nos são incentivados a reorganizar o referencial teórico de diferentes disciplinas, para compreender 
e/ou solucionar questões-problemas apresentados (BELÈM, 2002).   
3 O Tema Gerador segundo Paulo Freire envolvem as “situações-limites” que se apresentam aos homens 
como se fossem determinantes históricas, esmagadoras, não lhe cabendo outra alternativa a não ser 
adaptar-se a esta situação. Contudo, no momento em que este homem a percebe como uma fronteira a 
ser vencida, se torna mais crítico e sua ação volta-se para transformar a realidade. A educação precisa 
ser problematizadora da realidade, colocar em pauta as situações limites vivenciadas por seus alunos, 
cuja análise crítica lhes possibilite reconhecer a interação entre as partes, como dimensões da totalida-
de. FREIRE (2005). 
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1.  Que História da Educação? 
  
 O ensino de História desde o fim do século XIX sempre esteve atrelado aos interesses 
políticos do Estado que o instrumentalizou, via escola, com o objetivo de formar a identidade 
nacional. No decorrer da república, o ensino de História da educação situou nessa mesma pers-
pectiva em um processo de conformação de modelos. 

A estrutura textual da história da educação ensinada nos manuais de História da educa-
ção que venho investigando (Theobaldo Miranda Santos, madres Peeters & Cooman e Afrânio 
Peixoto) privilegiou a concepção de uma história universal, evolutiva e linear. Além desses ele-
mentos, os manuais possuem uma concepção de summa, ou seja, privilegiam uma visão enci-
clopédica sobre a educação em suas mais diversas temporalidades históricas. Esses materiais 
caracterizam-se por uma narrativa histórica na qual são apresentadas as grandes teorias edu-
cacionais, bem como os teóricos da educação, justificando suas concepções com questões pon-
tuais, que não articulam a compreensão da educação em suas instâncias mais amplas: políticas, 
sociais, econômicas e culturais.  

Ao privilegiar uma narrativa de cunho positivista universal no lugar de uma história da 
educação brasileira abrangente, naquele momento histórico de disputas no campo educacional 
entre setores representativos do poder religioso e laico-civil, objetivavam a uma dupla finalida-
de: disseminar modelos educativos e conformar saberes docente. Podemos afirmar que, no 
Brasil, essas duas concepções em disputas ainda estavam fundadas naquelas “duas imagens 
gêmeas” pensada por Furet em relação ao surgimento do ensino de História no século XIX, de-
nominada a genealogia da nação e estado de mudança”.1 No caso, da História da educação 
brasileira, os textos que estudei passam por essas duas imagens, pois católicos e liberais dispu-
tavam o controle do campo da educação que é “uma maneira política de manter ou de modifi-
car a apropriação dos discursos, com saberes e os poderes que eles trazem consigo”. (Foucault, 
2004, p. 44). 

A disputa política pelo controle educacional advindas desde os anos 1920 passou nas 
décadas subsequentes, também, por uma estratégia de investimentos na produção editorial. 
Essa produção tinha em vista a formação do professor e permitia manter ou modificar apropria-
ções dos saberes da prática educativa, assim como, os interesses que permeavam as concep-
ções dos grupos em disputa.  

Os três manuais possuem uma narrativa que percorre a História da Educação desde os 
tempos primitivos, passando pela educação oriental e ocidental deixando apenas capítulos sin-
téticos (Afrânio Peixoto), apêndice (Santos) e/ou esboço (Peeters e Cooman), sobre a educação 
brasileira. Os católicos enfatizavam uma concepção de educação a partir do humanismo cristão 
católico tomista que reconhecia ser da igreja o papel de ensinar e, para tanto, a instrução tem 
como fim último levar o homem a conhecer uma verdade absoluta que está muito acima do 
conhecimento científico. Por sua vez, os liberais, defensores da educação laica e estatal, preco-
nizavam uma educação com fundamentos no progresso moral e material calcado na ciência 
moderna.  

A narrativa sobre a educação, nesses manuais, possui uma concepção histórica evoluti-
va a partir da história universal. Procura mostrar como a educação evoluiu linearmente e foi se 
organizando em um processo contínuo que acompanhou o progresso da humanidade. Portanto, 
é intrínseca a essa concepção que a história da educação, desde os povos primitivos, gregos e 
romanos, é a nossa história. A História da História da Educação brasileira, nesses manuais, é 
intrínseca à evolução da educação universal e, ao mesmo tempo, sua continuidade. Por isso 
mesmo, é menor, pois a partir da compreensão da história universal, em todos os seus níveis 
teóricos, se compreende a história da educação do Brasil. Embora, o texto de Afrânio Peixoto 
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dedica-se a expor mais longamente sobre a História da educação no Brasil, o texto, também, dá 
uma ênfase na história universal.  
 
 
 2. Editores, autores e coleções: território educacional em disputa 

A circulação de manuais por meio de seus saberes a ensinar e a serem ensinados fun-
damentou e construiu a escolarização no decorrer do século XX e nos permite compreender as 
representações que circunscreveram esse período. 

Desde sua fundação, a C.E.N., em 1925, teve na produção dos livros, voltados para o 
ensino, uma estratégia comercial que passava pela publicação de impressos educacionais do 
ensino primário ao superior. Sua estratégia visava conquistar um público leitor ligado à educa-
ção. Hallewell informa que, segundo Octalles Marcondes, a editora tornou responsável, por 
aproximadamente, um terço dos livros produzidos no Brasil, desde 1921 até princípios da déca-
da de 1970. Na década de 1940, liderando o mercado do livro, a C.E.N convivia com “editoras 
comerciais onde disputavam a Melhoramentos, a José Olympio, a Globo, a Pongetti, a Briguiet e 
a Vecchi entre outras”. (Camargo, 2003, p. 54). 

Fundada por Antônio P. Rodovalho em setembro de 1890 e adquirida pelo pelos irmãos 
Weiszflog em 1921, a Weiszflog Et Cia, futura Edições Melhoramentos desde 1923, produzia 
papel, ainda bastante raro no Brasil.2 Segundo Soares, além da produção de papel passou a 
atuar no mercado por meio da produção gráfica e editorial, com produção de mapas e de ca-
dernos escolares. A partir de 1912, entrou no mercado do livro e, de modo especial, na produ-
ção de didáticos.3 

 
O negócio suscitou a aproximação dos editores com professores 
da Escola Normal Caetano de Campos, base do sistema educacional 
público que vinha sendo estabelecido no estado de São Paulo. Alguns 
deles, como Arnaldo de Oliveira Barreto e, pouco depois, Manoel Bergs-
trom Lourenço Filho, foram então convidados a imprimir sua orientação 
a diferentes coleções que a Melhoramentos viria a publicar ao longo das 
décadas seguintes, dedicadas à ficção para crianças, obras escolares e 
textos sobre educação. (Soares, 2009, 117). 
 

 
As Edições Melhoramentos inserem-se nesse contexto de florescimento de editoras e 

edições que encontraram em obras voltadas para o ensino, instrução e educação, um nicho de 
mercado em ascensão. A publicação de volumes em coleções, também, foi um empreendimento 
estratégico do editor que percebeu que estas poderiam lhe assegurar uma determinada ordem 
no sentido referido por Chartier, garantindo uma produção objetiva de mercado.4  

A função-autor, referida por Chartier, no texto adquire uma posição que garante a au-
toridade de quem fala.5 Dessa forma, os editores procuram montar as redes de autores que, 
em suas representações, mais lhes convinham tendo sempre em vista o mercado.  

Toledo, em sua tese de doutoramento, Coleção Atualidades Pedagógicas: do projeto 
político ao projeto editorial (1931-1981), também nos remete a pensar a importância de editar 
e ampliar o público leitor nesse período por meio de coleções.  

 
  

O aumento significativo de coleções voltadas para a formação do pro-
fessor, no período, é indício da importância que este instrumento adqui-
re na luta de transformação da escola. A conquista e a educação de 
novos leitores são, portanto, um terreno comum entre os que estavam 

CD-ROM DE ATAS  | 3552 |  COLUBHE 2012



 

interessados na transformação cultural do Brasil e os que estavam inte-
ressados no negócio do livro. (Toledo, 2001, p. 48). 

  
Ainda em nota a autora nos informa que havia, na segunda e terceira década do século 

XX, um movimento de investimento em edições de coleções voltadas para a formação do pro-
fessor. 
 

Entre as décadas de 20 e 30, aparecem várias coleções voltadas para a 
formação dos professores, como: Biblioteca de Educação, organizada 
por Lourenço Filho, da Weisflog Irmãos/Melhoramentos (1927); Coleção 
Pedagógica, organizada por Paulo Maranhão, da Editora F. Briguet 
(1929); Biblioteca Brasileira de Cultura, organizada por Tristão de 
Athayde (Alceu de Amoroso Lima), de Civilização Brasileira (1933). (To-
ledo, 2001, p. 48). 
 

 As citações nos apontam que o mercado das edições voltadas para a formação de pro-
fessores estava em ascensão. Tanto publicavam os intelectuais denominados escolanovistas 
que defendiam uma educação com fundamentos na Ciência da educação Moderna, como os 
católicos propagadores de uma educação humanista cristã. 
  

2. O campo das disputas institucionais políticas 
 

Intelectuais, defensores da Escola Nova, buscavam por meio de conferências, seminá-
rios e impressos disseminar as novas concepções inseridas no contexto do “movimento de re-
novação educacional”. O lugar de organização desse grupo era a Associação Brasileira de 
Educação (ABE), onde, até 1932, estavam aglutinadas diversas forças políticas, entre elas os 
“pioneiros” e “católicos”. Assim como os intelectuais, denominados “pioneiros”, utilizavam-se 
de impressos para divulgarem suas convicções “escolanovistas”, também os católicos investi-
ram nessas estratégias, promovendo diversas formas de encontros e produzindo impressos 
pelo Centro D. Vital e em instituições como a Associação dos Professores Católicos, do Distrito 
Federal. Com o Movimento que levou Vargas ao poder, em 1930, e o fim do “território do con-
senso” no campo educacional, retratado por Carvalho, após os embates desse período entre 
católicos e renovadores, a década de 1940 foi um período de grandes investimentos na divul-
gação do ideário católico entre os professores por meio de materiais pedagógicos destinados à 
sua formação. (Carvalho, 2003, p. 97). 

Após 1930, Fernando de Azevedo adota um discurso em relação às disputas entre os 
dois grupos, mostrando que as campanhas de “renovação escolar tiveram, nas suas origens, e 
conservaram, em todo o seu curso, a oposição, que é um fato normal e constante em todas as 
sociedades, entre novos e velhos, entre tradicionalistas e renovadores.” (Azevedo, 1963, 670). 
O discurso de Azevedo, embora não escondesse as divergências dos dois grupos em torno da 
questão educacional, buscava construir uma consensualidade.  

Após a IV Conferência de Educação, promovida pela Associação Brasileira de Educação 
(ABE), ocorrida em 1931, essa possibilidade consensual tornou-se inviável, pois o rompimento 
entre os dois grupos em oposição aberta em uma longa disputa, que culminou na Lei de dire-
trizes e Bases da Educação em 1961, os colocou em posições de constantes acusações.  

A idéia da nacionalidade e da identidade e/ou do programa de organização nacional 
por meio da organização da cultura, idealizada pelos chamados renovadores, acabou por invia-
bilizar o chamado campo do consenso. A denominada Revolução de 1930 e seus desmembra-
mentos acabaram por adequar essas diferentes forças no Estado, fizeram com que os católicos 
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se posicionassem, “demarcando uma “zona de perigo” no campo doutrinário da pedagogia 
acuando seus adversários.” (Carvalho, 1999, p. 20).  

Não obstante os embates dos anos 1930, os renovadores conseguiram algumas vitórias 
na Assembléia Nacional Constituinte de 1933, como o direito universal à educação, dever dos 
poderes públicos em subsidiá-la por meio de recursos devidos, gratuidade e obrigatoriedade 
para o ensino primário, além de uma tendência de gratuidade para o ensino posterior ao pri-
mário. Ainda garantiu a fixação do Plano Nacional de Educação “nas formas da lei” que foi pau-
ta de discussão nos anos seguintes. 6  

Os católicos, por sua vez, garantiram suas reivindicações conseguindo impedir que os 
projetos de neutralidade e laicidade do ensino fossem aprovados. Avançaram mais ainda, con-
quistando a aprovação do ensino religioso facultativo nas escolas públicas e subsídios públicos 
para as instituições particulares de ensino.  

Sob a égide do Estado Novo (1937-1945), foi publicado, na Revista do Centro D. Vital A 
Ordem, um texto assinado por Van Acker com o título: O plano nacional da educação no Centro 
D. Vital. O texto foi resultado de reunião entre católicos, no Centro D. Vital, que elaboraram 
sugestões para o Plano de Educação Nacional. Tratando a questão, assim sugere o texto: 

 
O primeiro conselho mandado por este último aos responsáveis pela 

educação no Brasil é que o plano nacional não deve exorbitar da sua compe-
tência constitucional, cingindo-se a diretiva geral deordemducacional, com res-
peito à autonomia do Estado, da família e da escola particular. Foram, em 
consequência, criticados os itens 120, 121, 122 do questionário Capanema que 
ventilam assuntos das competências do Estados; os itens 125, que parece 
atentatório à liberdade do ensino particular; o item 177 que parece reabrir o 
debate já constitucionalmente encerrado sobre o ensino religioso, bem como 
os itens 144, 145, 202, 203, por motivos análogos. (Revista A Ordem, Nov/Dez 
de 1936, p. 216).  

 
Os princípios gerais que foram condenados com maior veemência pelos católicos foram:  

[...] a condenação de qualquer monopólio oficial do ensino, mesmo de princí-
pio. Entre os motivos invocados destacamos: 1) a  necessidade da educa-
ção cristã integral não como fator de distinção, mas antes de defesa social 
diante da impotência doutrinária da escola oficial; 2) a necessidade da iniciativa 
particular, que se revelou no Brasil fator histórico de experiência e progresso 
pedagógico, tanto no ensino comercial como no secundário e na fundação das 
faculdades de filosofia, letras e institutos superiores de educação, formadores 
de professores secundários; 3) o terceiro motivo é a impossibilidade de se or-
ganizar, dentro do monopólio, o regime corporativo do ensino, evitando a in-
dustrialização da escola como empresa capitalista particular e juntamente a sua 
absorção num regime de capitalismo comunista. (Revista A Ordem, Nov/Dez de 
1936, p. 217).   

 
Os três princípios de críticas representam as idéias do debate educacional da época e 

uma condenação a educadores que defendiam a Escola Nova como: Anísio Teixeira, Fernando 
de Azevedo, Pascoal Lemme, Afrânio Peixoto entre outros. O Centro D. Vital reafirmou os inte-
resses católicos e fazia críticas contundentes a qualquer concepção de pensamento que fosse 
contra ao ideário católico.   
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3. Volumes e autores 
Para Certeau, a “estratégia postula um lugar” que está circunscrito em determinados 

espaços de poder e de querer.7 Os volumes dessas coleções foram pensados como estratégias 
editoriais que partem do editor que ocupa lugar de poder e pretende conquistar os leito-
res/professores por meio da edição. O campo educacional é o lugar de recepção desses livros 
que são, estrategicamente, organizados para conquistar esse público circunstanciado no espa-
ço ligado à formação de professores. Nesse sentido, as estratégias estruturaram-se dentro de 
um conjunto de práticas, pensadas e articuladas nesse espaço de poder editorial, por meio de 
coleções.  

A organização de uma coleção se estabelece por uma ordenação (volumes e títulos, 
suportes de capa, formato, estabelecimento do índice, etc.). 8 Essa ordem dos livros, constituí-
da por estratégias definidas, tinha como objetivo operar construindo modelos pedagógicos em 
disputas.  

Essa operação, de organizar uma estratégia de modelização pedagógica, foi sendo 
construída no decorrer de décadas, pois esses materiais começaram a circular em 1933 e per-
duraram até o início da década de 1970, quando já não eram mais publicados. Se considerar-
mos o período de circulação desses manuais, o tempo ainda é bem maior, pois vai além do 
processo de produção, visto que o fim da produção não significou o fim da circulação. Em mui-
tas Escolas Normais brasileiras (católicas ou não), o eixo dos cursos de História da educação, 
muito provavelmente, foi por meio desses manuais por um longo tempo.  

 
História da educação no Brasil 
A narrativa realizada pelos autores, sobre a história da educação brasileira, está dividi-

da em: Educação na Colônia, Império e República. Elaborei uma tabela comparativa mapeando 
algumas questões para efeito de análise e compreensão.  
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TABELA COMPARATIVA 

 Afrânio Peixoto Theobaldo M. Santos Peeters e Coo-
man 

Prefácio e Capí-
tulos 

Prefácio (1 p.) e 20 
caps: 16 de educa-
ção universal, 3 so-
bre educação 
brasileira e 1 sobre a 
Escola Nova. A 3ª 
ed. 1942, 21 cap. 

Prefácio (1 p.), introdução e 8 
caps. que se subdividem em 34 
partes de história da educação 
universal e 1 apêndice sobre 
educação brasileira. 

Prefácio (5 ps.) 
e 19 caps. sobre 
História da edu-
cação universal 
e 1 apêndice 
sobre História 
da educação da 
mulher. 

Número de pá-
ginas 

281 (ed. de 1933); 
357 (3ª ed. 1942). 

431 (11 ed. - não há alterações 
significativas nas demais edi-
ções). 

154 ((9 ª ed. - 
não há altera-
ções significati-
vas nas demais 
edições). 

Páginas relativas 
à História da 
educação no 
Brasil 

39 + 15 pg. Sobre 
Escola Nova. 23 10 

Páginas relativas 
à História da 
educação da 
América Latina 

7 Não há referências. Não há referên-
cias. 

Concepção de 
História 

História universal, 
formação cívica e 
identidade nacional. 

História universal, formação cívi-
ca e identidade nacional. 

História univer-
sal, formação 
cívica e identi-
dade nacional. 

Autores brasilei-
ros mais citados 

A. Teixeira, Fernando 
de Azevedo, A. Pei-
xoto, Lourenço Filho, 
Frota Peixoto, Car-
neiro Leão, Francis-
co, Venâncio Filho, 
Armanda Álvaro Al-
berto. 

Fernando de Azevedo, Carneiro 
Leão, Rui Barbosa, Pe. L. G. Ca-
bral, Pandiá Cólogeras, Pedro 
Calmon, Pe. Serafim Leite, Pe. J. 
Madureira, Peeters e Cooman, A. 
Peixoto, Jônatas Serrano, José 
Veríssimo, Hélio Viana. 

Anísio Teixeira e 
Lourenço Filho. 
 

Referência ao 
Manifesto 
de1932 

2 referências. 1 referência. Não há nenhu-
ma referência. 

Reformas edu-
cacionais da 
década de 1920 

Situam as reformas 
no contexto da Esco-
la Nova. 

Minas Gerais, Rio de Janeiro. Não há referên-
cias. 
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Privilegiando uma história universal da educação, os textos de Santos, Peeters e Coo-
man e Peixoto, trazem apenas uma breve discussão sobre a História da educação no Brasil: o 
primeiro, em forma de Apêndice; o segundo, Esboço da História da Educação no Brasil e o vo-
lume de Peixoto possuem três capítulos, procura realizar uma narrativa histórica, em que, situa 
a necessidade de reformar e organizar a educação brasileira, nos parâmetros da Escola Nova. O 
autor dedica o último capítulo do seu livro à Escola Nova, na perspectiva de que o  

 
“[...] novo faz da idade um garladão , no momento, e, passado o momento , 
envelhece logo [...]. [...] só foi, é, ou será possível pelos progressos das ciên-
cias biológicas, que deram ao homem uma compreensão do universo e da natu-
reza [...]; donde uma fisiologia, uma psicologia e portanto uma ética, 
condicionados à vida; pela civilização que se transforma “changing civilization”, 
com o maquinismo industrial, com a economia do trabalho, com o advento da 
democracia, técnica e real...”. (Peixoto, 1933, p. 253-254).  

 
Sua narrativa é mais ampla em relação aos outros dois autores, porém trabalha na 

mesma perspectiva conceitual histórica de construção da identidade nacional, civilidade e uni-
versalidade. A educação brasileira, concebida como herança evolutiva da civilização, deve ade-
quar-se a essa evolução pautada, agora, nos princípios do mundo moderno. Portanto, enquanto 
Afrânio Peixoto, defensor do ideário da ciência moderna, defende as teses propostas pela Esco-
la Nova, Peeters/Cooman e Santos apropriam-se de concepções da Escola Nova resignificando-
as, no contexto da educação humanista cristã católica. O olhar dos católicos volta-se para di-
versas encíclicas papais, sobretudo, a Divini Illius Magistre, de Pio XI, publicada em 1929, de-
fensora da orientação educativa das crianças e da juventude nos fundamentos da fé cristã 
católica. Isso se justifica pela tese do documento que defende a existência de três grandes pila-
res da sociedade: “duas sociedades de ordem sobrenatural, que são a família e a sociedade 
civil; a terceira, a Igreja, de ordem sobrenatural”. (Pio XI, 2004, p. 166). O documento é sem-
pre lembrado em diversas encíclicas papais nas décadas posteriores. 

Os manuais de Peeters/Cooman e Santos não tiveram grandes alterações de conteúdo 
no decorrer dos seus ciclos de vida editorial. As alterações mais significativas ocorreram no 
manual de Peixoto que ampliou, significativamente, o número de páginas da 1ª para a 3ª edi-
ção.  

O objetivo dos autores é apresentado em seus prefácios, levando em conta algumas 
considerações.  

 
 Tudo está conforme, se são apenas “noções”. O tratado virá, de ou-
trem, na sua oportunidade. Esta contribuição representa apenas a modesta 
flor, que prevê o fruto [...] É o primeiro dos nossos, precursor do qual não se 
pode exigir muito [...] não poderá ter tudo. Tem, entretanto, um pouco de tu-
do, e até de história da educação. [...] Era preferível uma perspectiva panorâ-
mica, a campos microscópicos meramente documentais. (Peixoto, 1933, 
prefácio). 
 
É um livro, conforme convém ao professorado. Não contém demasias e nem 
desenvolve excessivamente o assunto [...] Sendo um resumo, não peca por 
deficiências, mediante o espírito da síntese [...]. (Peeters e Cooman, 1969, 
prefácio). 
 
O objetivo desde compêndio é examinar as doutrinas pedagógicas e as institui-
ções educativas em seu desenvolvimento histórico. Pra a consecução desta fi-
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nalidade, deu-se preferência ao método tipológico, por ser este o mais vivo e o 
mais didático. (Santos, 1965, prefácio) 
 
 

Os três autores partem do princípio de que a didatização, por meio de síntese dos tex-
tos, é fundamental para os estudantes compreender a história. Na impossibilidade de construir 
uma história total, pelo acúmulo do conhecimento histórico e pela dificuldade que os estudan-
tes teriam, apresentam-se resumos que contêm um pouco de tudo. Pela síntese dos volumes, o 
aluno terá um conhecimento básico de todas as etapas da história da educação conhecida. Por-
tanto, a concepção do conhecimento histórico fundamenta-se no conhecimento da história uni-
versal. Peixoto descarta citações minuciosas dos documentos e propõe apenas uma perspectiva 
panorâmica, a critério do autor. Para ele, a didatização do texto determina a narrativa do autor 
pela quantidade de informações existente na história da civilização. 

A idéia de evolução histórica também é recorrente nos três autores: quando registram 
a finalidade dos livros. 

 
A finalidade era menos histórica, que educacional, mais da evolução de algu-
mas idéias [...] mas o essencial é o caminho percorrido, no espaço e no tempo. 
(Peixoto, 1933, prefácio). 
 
[...] Daí a facilidade que se oferece ao leitor, de acompanhar e compreender a 
evolução das doutrinas pedagógicas, desde a China e a Índia até o Brasil atual. 
Da educação nos velhos países do Oriente clássico, com a sua complicação e 
exclusivismo [...]. (Peeters e Cooman, 1969, prefácio). 
 
[...] estudos dos tipos de educação, na sua gênese e evolução ao longo da his-
tória da cultura, é muito mais fecundo [...]. a realidade educativa e cultural de 
cada período da história da humanidade, e patenteiam, claramente, as relações 
íntimas e orgânicas que existem entre a evolução das doutrinas pedagógicas e 
a das concepções de vida. (Santos, 1965, prefácio). 
 
 

Os autores apresentam a concepção dos textos fundada na história evolutiva, história 
das grandes figuras e doutrinas do pensamento. Ainda, nos prefácios, encontramos as posições 
políticas das madres Peeters/ Cooman e Peixoto. As representações das autoras ficam nitida-
mente registradas sob críticas aos autores liberais.  

 
Como escritoras católicas deram devido destaque a figuras notáveis [...] ou pe-
lo menos não são devidamente apreciados, em geral pelos escritores hostis ou 
indiferentes: assim como São João Batista de La Salle, Willmann, São João 
Bosco, Newman, Mercier... [...]. (Peeters e Cooman, 1969, prefácio) 

  
 Na defesa da educação católica há uma crítica subliminar ao escolanovismo. O texto 
das autoras foi publicado em 1936, três anos após o de Peixoto, em que o debate educacional 
estava acirrado em meio, também, ao acirramento das lutas políticas, um ano depois da deno-
minada Intentona Comunista e um ano antes do Golpe de Estado, que proclamou a ditadura 
Vargas. 
 Por sua vez, há uma distinção no texto de Peixoto pela introdução de um capítulo so-
bre a educação na América Latina, em sete páginas, situando a colonização espanhola e com-
parando o “pasto do caudilhismo militar e civil” na América Latina, pela falta de educação 
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popular, em contraste com a América Inglesa que pela “educação lidera o mundo.” (Peixoto, 
1933, p. 207). O autor coloca em pauta a educação popular como premissa fundamental da 
modernidade. A partir daí, há registros das estatísticas do analfabetismo de diversos países do 
continente latino americano.  
 Em relação aos autores brasileiros mais citados é possível estabelecer as representa-
ções presentes nos textos. Afrânio Peixoto sempre situa os escolanovistas como reformadores. 
Os nomes de autores, defensores da Escola Nova são recorrentes no texto e representam o 
que há de novo. Santos cita apenas três escolanovistas e explora os autores defensores da 
concepção da importância do catolicismo para a cultura brasileira. Anísio Teixeira é citado ape-
nas como o criador da Universidade do Distrito Federal. Não situa o debate das reformas edu-
cacionais da década de 1920, ao contrário, em alusão crítica aos reformadores, refere-se 
apenas que a “noção exata das nossas realidades é transplantar para o nosso meio doutrinas e 
instituições de outros países mais ricos e adiantados, provocando entre nós, a dissociação en-
tre o espírito da terra [...]. (Santos, 1965, p. 421). Para o autor identidade nacional brasileira é 
católica. O espírito da terra é o catolicismo e, por isso mesmo, os modelos transplantados não 
cabem.  
 

Para Santos a partir de 1930,  
 

“[...] surgem duas corrente doutrinárias, nitidamente diferenciadas: uma ag-
nóstica ou naturalista [...] inspirada no pragmatismo de Dewey, no funciona-
lismo de Claparède ou no sociologismo de Durkheim; outra, espiritualista e 
cristã formada por adeptos moderados da pedagogia moderna, procurando 
conciliar os novos métodos educativos com os ideais do catolicismo.” (Santos, 
1965, p. 425).  

  
 Ao mesmo tempo, que demarca um território dividido entre católicos e liberais escola-
novistas, o autor aponta que a corrente espiritualista é adepta da educação moderna de forma 
“moderada”. Essa é uma representação da estratégia católica de apropriar-se da Escola Nova 
no dizer de Carvalho depurando o que não os interessava. 

Peetes/Cooman situa a entrada da Escola Nova no Brasil e cita Lourenço Filho como o 
introdutor da nova pedagogia no país. Anísio Teixeira é também citado como criador da Univer-
sidade do Distrito Federal. As autoras omitem qualquer referência ao movimento de renovação 
da educação nacional, bem como não fazem nenhuma referência ao Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova de 1932. Embora, Peixoto e Santos façam referência ao Manifesto, entram por 
caminhos diferentes. Peixoto situa o documento no contexto das reformas educacionais e da 
necessidade de implementação de uma educação popular pública, pois as estatísticas de anal-
fabetismo “representam a ignorância nacional”. (Peixoto, 1933, p. 239). Santos situa o docu-
mento omitindo sua importância política, referindo-se apenas que os pioneiros da educação 
renovada defendem “ensino ativo, escola leiga, obrigatória e gratuita”. (Santos, 1965, 425). 

As representações constituídas nas edições desses manuais demarcam os lugares an-
tagônicos em que os dois grupos se posicionaram no decorrer das décadas de 1930 a 1970. O 
objetivo era o de conquistar o professor, pela edição e prescrição que normatizavam e orienta-
vam a sua ação pedagógica. Esses modelos ultrapassaram o período da produção desses mate-
riais e, de certa forma, ainda estão muito presentes na concepção de muitos professores e 
profissionais da educação. Discursos ainda disseminam a idéia de missão, idealismo, valores 
espirituais, formação global, profissionalização, verbas pública para a educação etc. Editores 
publicam diariamente títulos que discutem essas temáticas que no plano simbólico, ainda, re-
presentam a amplitude das disputas educacionais contemporâneas. 
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Considerações Finais 
O estudo desses manuais nos levam a pensar sobre a constituição de um projeto naci-

onal calcado na formação do professor pela representação de interesses diversos em disputas. 
A História da educação nesses manuais representa, portanto, não só uma concepção de ensi-
no, bem como demarca a construção da nação pela educação e nela prioriza a formação do 
professor como agente de mudança.  

Os três manuais originam da experiência dos autores no processo de organização de 
suas aulas. Resultado de suas aulas os manuais são editados e reeditados por mais de três dé-
cadas sem alterações conformando saberes e práticas educativas.  

É uma história em que o presente encontra-se com o passado e a linearidade evolutiva 
marca esses materiais apontando que no processo dessa evolução faz-se necessário mudar. As 
mudanças devem ocorrer, porém não se pode perder de vista as permanências de um legado 
histórico e das diversas temporalidades que fundamentam e contribuem para a realização das 
transformações possíveis. 
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Introdução 
Das crises que marcam o século XX e se propagam no atual, a crise do conhecimento científico 
instala-se diante dos acontecimentos provindos do século XVIII. O positivismo lança ao mundo 
a inquestionável validade da razão e da ciência na vida do homem. A razão é convertida numa 
espécie de divindade capaz de apreender o universo e de subordiná-lo às necessidades huma-
nas; postulam-se a criação de um mundo novo baseado apenas na razão e em sua verdade 
(JAPIASSÚ, 1996).  
Na atualidade, as questões da Educação se configuram diante dessa crise. A escola, marcada 
pela racionalidade técnica e pela eficiência industrial, herdada do paradigma positivista, estrutu-
rou-se em um modelo institucional que visa promover a homogeneidade e negar a diversidade 
inerente à pessoa humana.  
De acordo com os estudos de Ferraro (1999, p. 39), o mapa da exclusão na escola no Brasil (os 
alunos em grande defasagem idade/série) constitui-se num panorama alarmante. Por mais lon-
ge “[...] que possa levar a sua autonomia, a escola é tanto mais excludente quanto mais o é a 
sociedade à qual serve”.  
E nesse contexto de exclusão que se vivencia no interior das escolas e da complexidade das 
relações vividas, a produção de conhecimentos no paradigma empírico-analítico, torna-se es-
camoteadora dos processos de exclusão na escola.  
Portanto, os desafios que se colocam para a Educação tem exigido dos pesquisadores uma ou-
tra lógica de investigação. Concordamos com Jesus (2008, p. 141) de que  

É preciso, então, reconhecer que as formas como muitas vezes te-
mos “abordado” a escola têm funcionado como oposição ao movi-
mento de aproximação de falar com a escola, a partir de seus atores-
autores. Temos caído na armadilha de falar da/sobre a escola. Não 
temos sido seus interlocutores; mas, muitas vezes, seus críticos fero-
zes. 

Assim, junto com outros autores/pesquisadores, advogamos pela relevância de metodologias 
investigativas e procedimentos científicos que permitam apreender/compreender a prática re-
flexiva e construí-la em processo.  
Na área de educação especial os estudos chamados “colaborativos” ganharam destaque nos 
últimos anos. Com referenciais diversos, as pesquisas buscam uma outra relação sujeito e obje-
to, na qual o pesquisador coloca-se na condição de colaborador com o pesquisado. As pesqui-
sas destacam as possibilidades de construção do conhecimento pela via da colaboração e, 
grande parte delas, aponta o trabalho colaborativo como subsídio indispensável a construção de 
práticas pedagógicas inclusivas. 
Desse modo, observamos elos entre a prática da pesquisa e a prática pedagógica: a colabora-
ção é princípio adotado na pesquisa e na produção de conhecimentos sobre as práticas educa-
tivas. Contudo, muitas são as possibilidades de constituição de práticas colaborativas, seja na 
pesquisa acadêmica, seja nas práticas escolares. Os pressupostos epistemológicos e filosóficos 
assumidos pelos sujeitos é que darão combustível a engrenagem do processo desenvolvido por 
pesquisadores e profissionais. Portanto, faz-se necessário indagarmos sobre que tipo de conhe-
cimento que temos produzido quando falamos em colaboração, em pesquisas colaborativas ou 
em trabalho colaborativo no contexto escolar. Em nosso caso, temos defendido o potencial da 
pesquisa-ação para a construção de conhecimentos acerca dos processos de inclusão escolar.  
Este artigo constitui-se a partir de dessas indagações. Tem como objetivo analisar a contribui-
ção da pesquisa-ação, em uma perspectiva epistemológica, nos modos de conceber/fazer o 
atendimento educacional especializado, no que se refere a prática do professor de educação 
especial. Focaliza a construção de conhecimentos acerca das relações estabelecidas entre os 
sujeitos, na pesquisa e no contexto escolar. Inicialmente, problematiza o movimento histórico 
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das legislações educacionais no Brasil, para a educação especial na perspectiva inclusiva, entre 
os anos de 2001 e 2008.  
Posteriormente, toma aspectos de nosso estudo de doutorado para argumentar que as relações 
estabelecidas entre pesquisador e participante na pesquisa-ação, quando fundamentada no agir 
comunicativo, pode ser uma forma de produção de conhecimentos relevante para pensarmos a 
formação e prática do professor do atendimento educacional especializado numa perspectiva 
colaborativa, na qual as ações sejam voltadas ao entendimento intersubjetivo, sem restringir-se 
a intervenções estratégicas e monológicas.  
 
As diretrizes legais para a educação especial na perspectiva da inclusão escolar: de-
safios para a formação e atuação do professor do atendimento educacional especia-
lizado 
A educação especial, na última década foi marcada pelo movimento das diretrizes legais, espe-
cialmente quanto aos preceitos de uma educação inclusiva. Destacaremos dois documentos que 
representam, a nosso ver, marcos recentes na história das normatizações legais no Brasil, acer-
ca da escolarização dos alunos com deficiência na perspectiva da inclusão escolar: a Resolução 
CNE/CEB N° 2/2001 que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica e a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva – 
MEC/SEESP/2008 que visa construir políticas públicas promotoras de uma educação de qualida-
de para todos.  
Em 2001, a Resolução N° 2/2001 em seu artigo 5° define os sujeitos da educação especial co-
mo os educandos com necessidades educacionais especiais (NEE) que durante o processo edu-
cacional, apresentarem “[...] dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 
processo de desenvolvimento”. Essas dificuldades referiam-se a dois grupos: “a) aquelas não 
vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, 
limitações ou deficiências” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001, p.2). 
Com o argumento de que, embora o termo preconizado pela Resolução de 2001 para definir o 
público-alvo da educação especial, tenha trazido uma perspectiva conceitual transformadora, a 
Política Nacional de 2008 destaca que “[...] as políticas educacionais não alcançaram o objetivo 
de levar a escola comum a assumir o desafio de atender as necessidades educacionais de todos 
os alunos” (BRASIL, 2008, p. 15). Em sendo assim, o público-alvo da educação especial passa a 
ser os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des/superdotação. 
Nesse sentido, em que medida a mudança conceitual em relação aos sujeitos atendidos pela 
educação especial traz/trará alterações nos modos de conceber/promover a escolarização des-
ses alunos? Observamos que, a Resolução N° 2/2001 em seu artigo 8° prevê uma variedade de 
modos aos quais as classes comuns devem-se organizar, como: professores de sala comum e 
da educação especial capacitados; flexibilizações e adaptações curriculares; serviços de apoio 
especializado em salas comuns e em salas de recursos; condições de reflexão e elaboração teó-
rica para os professores; aprendizagem cooperativa; trabalho em equipe, entre outros. Dentre 
os serviços de apoio em sala comum, destaca a atuação colaborativa de professor especializado 
em educação especial. 
A Política Nacional de Educação Especial de 2008 focaliza o atendimento educacional especiali-
zado (AEE) que disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento, com atividades 
diferenciadas daquelas realizadas na sala comum, portanto, não substitutiva à escolarização. De 
forma sucinta, cita a educação bilíngue para alunos surdos. 
Diante desse panorama, o que significa e significará para os próximos anos a nova definição do 
alunado? Em 2001 temos a ampliação do alunado, ao mesmo tempo uma variedade de pensar 
a escolarização desses alunos. Em 2008 delimita-se o alunado e restringem-se os modos de 
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escolarização, basicamente, ao atendimento educacional especializado. Assim, o que significa o 
foco no AEE? Que consequencias tem/terá para o processo de inclusão na escola comum? Onde 
afinal queremos incluir o aluno? Que espaços precisam ser sustentados? Quem pode contribuir 
para a sustentabilidade desses espaços?  
Devemos considerar a riqueza de práticas possíveis para o trabalho do professor de educação 
especial. Vale destacar, o incremento nos modos de compreender e implementar o trabalho 
colaborativo nas escolas, prática educacional recomendada pela Resolução 2/2001 e impulsio-
nada pela produção de conhecimentos. A interpretação superficial e unilateral das diretrizes 
precisa ceder lugar a uma reflexão crítica e partilhada. Conceber o atendimento educacional 
especializado em salas multifuncionais nas escolas ou nos centros de atendimento educacional 
especializado é uma das possibilidades e não a única.  
Essas questões desafiam profissionais e pesquisadores, principalmente diante das atribuições 
previstas para o professor do atendimento educacional especializado. O conjunto de atividades 
direcionadas ao professor de educação especial, de acordo com a Secretaria de Educação Espe-
cial/MEC/2010 (Nota Técnica SEESP/GAB/Nº 11/2010), estabelece atribuições para o professor 
do atendimento educacional especializado. Do conjunto das seis atribuições previstas, quatro 
são específicas do atendimento junto ao aluno. Uma refere-se a orientação a professores e fa-
mílias quanto a utilização de recursos e, apenas uma diz da “[...] articulação com os professo-
res da sala de aula comum e com demais profissionais da escola, [...]; bem como as parcerias 
com as áreas intersetoriais (p.6).  
Desse modo, se no início dos anos 2000, com as Diretrizes Nacionais de Educação Especial 
(2001), temos a confirmação da proposta do professor de educação especial colaborador com a 
escola e com os professores de classe comum, a partir de 2008 as diretrizes legais retomam 
uma perspectiva de formação e atuação do professor de educação especial especialista, que 
intervém prioritariamente junto aos alunos. Pois ao focalizar o trabalho do professor de educa-
ção especial nas salas multifuncionais em turno inverso, dificulta uma genuína colaboração no 
espaço-tempo da sala de aula comum com o professor regente. 
Em sendo assim, a atuação do professor leva-nos a problematizar sua formação, pois cada vez 
mais as redes de ensino enfrentam dificuldades de contratação desse profissional, diante de sua 
qualificação. Nos últimos anos, essa formação, em vários municípios de nosso país, ficou a car-
go dos cursos de aperfeiçoamento ou especialização semipresenciais e à distância. A organiza-
ção curricular e a estrutura metodológica de alguns desses cursos, tem sido criticada por 
pesquisadores e principalmente pelos próprios professores, principalmente no que tange aos 
conhecimentos teórico-científicos necessários a construção de suas práticas. Portanto, enquanto 
agências formadoras, as instituições de ensino superior precisam mediar essa discussão junto 
aos órgãos governamentais. 
Concordamos com Prieto (2007) no sentido de que o foco deve estar numa formação inicial e 
continuada que qualifique os professores da educação especial para analisar as diversas situa-
ções que envolvem o processo de ensino e de aprendizagem e para propor alternativas ade-
quadas a cada uma delas, visando a garantir o direito de todos à educação de qualidade.  
Estamos, portanto, advogando a favor da construção de espaços de reflexão crítica capazes de 
levar os professores a construírem conhecimentos que lhes possibilite intervir com o aluno e 
colaborar com os professores e com as escolas. Parece-nos fundamental que a formação dos 
professores de educação especial se afaste das ideologias instrumentais que enfatizam uma 
abordagem tecnocrática. Precisamos ver/enxergar os professores em seus contextos escolares 
como sujeitos de conhecimento, capazes de criar e recriar suas práticas por meio da pesquisa e 
da reflexão teórica. Nesse sentido, precisamos desenvolver, em nossos processos de pesquisa, 
uma colaboração genuína com os professores (ZEICHNER, 1998). 
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Assim, parece-nos pertinente ampliarmos o foco dos questionamentos atuais, que se centrali-
zam no debate sobre onde acontecerá o AEE. Que conhecimentos teórico-práticos deverão sus-
tentar os currículos de formação do professor de educação especial? Que bases teórico-
metodológicas irão engendrar as práticas no atendimento especializado? O que será realizado 
no espaço-tempo desse atendimento? Quais as concepções de educação, inclusão e sujeito com 
deficiência estarão fundamentando a atuação do professor de educação especial? E que rela-
ções serão estabelecidas entre sujeito e objeto, sujeito e sujeito?  
Buscamos, neste texto, problematizar as relações/ações estabelecidas entre professor de edu-
cação especial, aluno e professor de classe comum. Temos como fundamento que a pesquisa-
ação, enquanto processo formativo guiada por pressupostos do agir comunicativo, é essencial-
mente política e pedagógica: pesquisa-se e aprende-se ao mesmo tempo em que se constroem 
conhecimentos. Acreditamos que nessa perspectiva, seja possível pensarmos na possibilidade 
de constituir a possibilidade de um atendimento educacional especializado colaborativo.  
 
 
 
A colaboração como princípio para a formação e atuação do professor de educação 
especial: a contribuição da pesquisa-ação  
Nos últimos anos, a discussão acerca da colaboração entre profissionais da educação ganhou 
destaque nos estudos e propostas na área de educação especial. Em âmbito internacional e 
nacional, as pesquisas e experiências desenvolvidas acerca do processo de inclusão escolar de 
alunos com deficiência apontam o trabalho colaborativo como uma estratégia de ascensão, que 
tem se mostrado efetiva, tanto para solucionar problemas diversos relacionados ao processo de 
ensino aprendizagem de alunos, quanto para promover o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos educadores (MENDES, 2005). 
 
Vários estudos1 analisam as possibilidades de colaboração entre docentes, principalmente entre 
professores de classe comum e de educação especial atuando juntos. Em sua maioria, os 
pesquisadores buscam atuar colaborativamente com os profissionais na construção de 
novas/outras práticas pedagógicas.  
Nesse sentido, a perspectiva da pesquisa-ação, em sua acepção crítica aponta-nos caminhos 
para uma forma de indagação auto-reflexiva, que empreendem os participantes em situações 
sociais, com o objetivo de compreender seus contextos de referência socioeducativos e trans-
formar suas práticas. Em nosso grupo de pesquisa2 temos defendido a ideia de que se quiser-
mos uma escola inclusiva, precisamos pensar com o outro, precisamos de um processo 
constante de reflexão-ação-crítica com os profissionais que fazem o ato educativo acontecer 
(JESUS, ALMEIDA, SOBRINHO, 2005). 
Se por um lado a pesquisa-ação nos traz a possibilidade de construção de conhecimentos pela 
via do diálogo, da crítica e da reflexão sobre/para a práxis, por outro, a trajetória da produção 
científica tem nos alertado para as “fragilidades” dessa abordagem, própria dos enfoques 
qualitativos na pesquisa em Educação. Essa fragilidade refere-se, principalmente, a ausência de 
bases teórico-epistemológicas que sustentem a produção de conhecimentos na pesquisa.  
Nessa perspectiva, em nossa pesquisa de doutorado (ALMEIDA, 2010) dedicamo-nos a analisar 
os pressupostos teórico-metodológicos e epistemológicos da pesquisa-ação utilizados na produ-
ção acadêmica em estudos sobre inclusão escolar. O estudo analisou teses e dissertações de-
fendidas, em âmbito nacional, no período de 1999 a março de 2008. Obtivemos 45 estudos3 
que se constituem no corpus de análise da tese. Como fundamento teórico-metodológico para 
as análises, tomamos os princípios da ação comunicativa em Habermas. Construímos diálogos 
baseados em processos argumentativos entre os autores-pesquisadores, na busca por entendi-
mentos e acordos sobre os fundamentos e princípios da pesquisa-ação.  
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Para este texto focalizamos a utilização do conhecimento pelos autores, no que concerne às 
ações/relações estabelecidas entre pesquisadores e participantes. Esse pressuposto da pesqui-
sa-ação quando sustentado pelo paradigma intersubjetivo, parece apontar caminhos que nos 
possibilite a constituição de outros modos de ações/relações entre os profissionais no contexto 
escolar.  
Para isso, assumimos inicialmente que as ações empreendidas na pesquisa-ação e no contexto 
escolar são ações sociais, ou seja, são definidas pela orientação que o sujeito imprime a ela e 
que se constitui na comunicação intersubjetiva (HABERMAS, 1987b). Habermas (1987b) consi-
dera que, quando o sujeito se utiliza de um saber em ações não comunicativas, ocorre uma 
pré-decisão do falante a favor de uma racionalidade cognitivo-instrumental, possibilitada pela 
capacidade de manipular e adaptar-se às condições de um determinado contexto. No caso tan-
to das pesquisas, como nas práticas escolares, observa-se que a comunicação é cerceada pelas 
intenções unilaterais dos sujeitos.  
Numa outra perspectiva, Habermas (1987b) defende a racionalidade comunicativa que possui 
conotações que remontam à experiência central da capacidade dos sujeitos juntarem-se sem 
coações e de gerarem consenso a partir de uma fala argumentativa. Os participantes superam 
a subjetividade inicial e passam a constituir-se em uma comunidade de convicções racionalmen-
te motivada pela intersubjetividade.  
Com base nos pressupostos habermasianos, nossas análises revelam, por meio do diálogo entre 
os autores das teses e dissertações, dois modos de constituição das relações estabelecidas com 
os participantes na pesquisa-ação: aqueles voltados ao entendimento mútuo pela via da colabo-
ração e da negociação dos processos investigativos e aqueles nos quais há a supremacia das 
intervenções do pesquisador, configurando-se em ações estratégicas. Interessa-nos, para este 
momento, os argumentos que enfatizam as relações/ações guiadas pelo entendimento no agir 
comunicativo.  
Segundo os atos de falas expressos nos textos essas relações ocorrem na comunicação e na 
ação, em diferentes momentos da pesquisa. A análise dos modos como esses argumentos são 
concebidos na pesquisa, permitiu-nos elaborar o Organograma 1. 
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Organograma 1 – Argumentos dos pesquisadores sobre as relações na pesquisa-
ação. 
 
Como se pode observar, no Organograma 1 as relações entre pesquisador e participantes são 
colocadas como eixo que conduz os demais pressupostos teórico-epistemológicos da pesquisa-
ação. Nesse sentido, as relações ocorrem desde o momento da compreensão da realidade, no 
processo de pesquisa e na intenção de mudança. Todos esses aspectos estão diretamente rela-
cionados à constituição do problema de investigação. 
Os autores, ao reconhecerem na pesquisa-ação uma outra forma de construção de conheci-
mentos, ou seja, a construção com o outro, percebem que essa relação será sustentada a partir 
dos papéis assumidos pelo pesquisador-autor e pelo participante-ator. A análise dos argumen-
tos dos autores evidenciou que a pesquisa-ação voltada ao entendimento com os outros, cons-
titui-se como um processo 

[...] eminentemente pedagógico e político [...], o que leva a possibi-
lidades de envolvimento, troca, modificações nas práticas pela via da 
demonstração e participação, em um movimento de fazer com e, ao 
mesmo tempo, em uma forma diferenciada de fazer pesquisa. É uma 
parceria que envolve todos os atores que partem de uma demanda 
concreta (grifo nosso) (CAETANO, 2007, p. 58). 

Para esse grupo de autores, a pesquisa-ação possibilita o envolvimento do pesquisador no 
campo, apoiando os profissionais do contexto escolar. O pesquisador é visto como um partici-
pante ativo nas situações; seu papel pressupõe o estabelecimento de vínculos colaborativos 
entre os participantes (OLIVEIRA, 2007).  
Assim, o princípio da colaboração aparece nos estudos como um argumento importante para 
muitos dos autores. O tipo de colaboração estabelecido é determinante dos papéis exercidos 
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pelo autor e pelo ator ou por eles determinados, como nas estratégias empreendidas durante o 
processo de pesquisa. 
Observa-se, que para alguns autores a colaboração não significa um todo harmônico, consen-
sual e linear. Reportando-se a Barbier (2002), outra autora argumenta que: 

[...] nesse tipo de pesquisa, não pode haver isolamento, separação 
entre o individual e o grupal, pois os indivíduos (seres humanos) são 
sistemas entrelaçados que, para funcionar, necessitam de constante 
articulação entre si. [...] por ser eminentemente de caráter participa-
tivo, requer para sua efetivação, que todos os membros (que conhe-
cem a realidade) se envolvam nos processos de tomadas de decisões 
e discussões coletivas (DEVENS, 2007, p. 70). 

Como, então, o processo de entendimento mútuo – a colaboração – ocorre em momentos da 
pesquisa? Uma autora nos diz:  

[...] durante o processo de construção do caso, não houve distinção 
entre os parceiros do trabalho. Éramos colaboradoras num trabalho 
de construção profissional da prática do ensino. Queríamos aprender 
juntas a fazer um estudo de caso, a trabalhar adequadamente com o 
aluno surdo e discutir com outras pessoas a importância da pesquisa 
docente. S., a professora-pesquisadora, enfatizava que o estabeleci-
mento de uma relação afetiva e amigável com certeza influenciou to-
do processo: “Pois não houve aquela situação hierarquizada entre 
pesquisador e sujeito de pesquisa. Foi um momento de partilha, de 
troca e aprendizagem mútua” (ALMEIDA, 2004, p. 206). 

A autora relata-nos ainda que a professora-pesquisadora participou do momento de definição 
do problema a ser investigado, do processo de coleta e análise de dados e da escrita do capítu-
lo referente ao trabalho desenvolvido (um estudo de caso sobre uma aluna surda).  
Podemos considerar que a pesquisa-ação, como forma de produção de conhecimentos, tem-nos 
ensinado a lidar com nossos próprios interesses e a conciliá-los com os interesses do outro. Ou 
seja, a partilha pela via do entendimento faz-nos encontrar interesses comuns, pois, conforme 
acentua Habermas (1987a), os interesses que constituem a construção de conhecimentos são 
estruturados por processos de aprendizagem e compreensão mútua, resultado da atividade 
humana motivada, coletivamente. No caso da docência, a necessidade de descobrir no-
vas/outras formas de ensinar diante das diferenças dos alunos motivou pesquisadora e profes-
sora. 
Nessa perspectiva, a pesquisa-ação enquanto processo formativo pela via do entendimento mú-
tuo e do discurso argumentativo entre os autores e atores, possibilita apreender o sentido do 
trabalho colaborativo, no próprio fazer da pesquisa. Isso porque, os participantes-atores tor-
nam-se também autores da pesquisa, visto como sujeito de conhecimento, “[...] membros ati-
vos da investigação, onde cada um dos envolvidos contribuiu para a transformação dos 
problemas levantados” (MELO, 2006, p 220).  

A pesquisa-ação fornece de fato um meio de professores engajarem-
se na análise de sua própria prática de ensino de modo que tal análi-
se possa tornar-se a base para o aprofundamento e expansão de seu 
pensamento e, conseqüentemente, a incluir um olhar sobre as di-
mensões sociais e políticas de seu trabalho (CAETANO, 2007, 147). 

Esse olhar para o ator, como sujeito de conhecimento, ativo no processo de pesquisa-ação, é 
salientado por alguns dos autores-pesquisadores, principalmente ao se reportarem ao processo 
de parceria e colaboração.  
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Observa-se que, os autores ao alcançarem consensos provisórios acerca dos pressupostos para 
a pesquisa-ação destacam o aspecto formativo que essa metodologia de pesquisa desempenha 
para pesquisadores e profissionais. Assim, as relações estabelecidas no campo de pesquisa en-
tre autores e atores possibilitam, ao mesmo tempo, o aprendizado de modos de relações no 
contexto escolar. Destacam a necessidade de instauração do trabalho colaborativo nas práticas 
pedagógicas, ou seja, outros modos de conceber/fazer as relações/ações entre professores de 
sala comum e professor de educação especial. Desse modo, a pesquisa-ação quando sustenta-
da pelo entendimento mútuo pode contribuir para o aprendizado de práticas colaborativas e, 
assim, engendrar outros modos de instituir o atendimento educacional especializado.  
 
As relações/ações baseadas no agir comunicativo: a possibilidade do atendimento 
educacional especializado colaborativo 
Ao longo deste artigo, ocupamo-nos em problematizar as contribuições da pesquisa-ação, sus-
tentada pelo agir comunicativo, na constituição de relações entre profissionais do ensino co-
mum e da educação especial. Por meio da discussão da literatura científica, da legislação e da 
produção acadêmica discutimos as tensões que perpassam as práticas pedagógicas na educa-
ção especial na perspectiva inclusiva, especialmente as atuais diretrizes legais acerca do aten-
dimento educacional especializado no que tange a atuação do professor de educação especial.  
Assumimos a pesquisa-ação enquanto perspectiva teórico-metodológica, que no âmbito da pro-
dução de conhecimentos demonstra seu potencial teórico-prático na formação de pesquisadores 
e profissionais. Isso ocorre mediante a outra lógica de conceber a relação sujeito-objeto no 
processo de pesquisa, agora sujeito-sujeito-objeto (ALMEIDA, 2010).  
Nesse caminho, os argumentos dos autores evidenciam que num mesmo estudo que toma a 
pesquisa-ação há diferentes modos de conceber a ação, a processualidade da pesquisa ganha 
novos olhares e novas perspectivas, conforme Organograma 2. 
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Organograma 2 – Diferentes modos de ação na pesquisa-ação. 
 
A sistematização dos argumentos dos autores permite-nos inferir que a pesquisa-ação ocorre a 
partir de múltiplos momentos de qualificação de perguntas que geram respostas durante a pes-
quisa, respostas que novamente geram novas perguntas. É um processo mantido pela dúvida, 
por novas indagações que questionam os saberes já ditos. Isso porque, na pesquisa-ação, os 
dados são partilhados com os atores, as sínteses são discutidas com os envolvidos, os argu-
mentos são levadas ao debate. Portanto, os saberes são cotidianamente construídos no proces-
so de pesquisa. Novos questionamentos são feitos e novamente se tem um novo processo de 
conhecimento. 
Esse movimento se dá nos tempos-espaços da pesquisa-ação: grupos (de professor, de gesto-
res e técnicos, de familiares), ações formativas, reuniões, conversas, planejamentos com os 
profissionais, entre outros. Desses momentos, emergem diferentes aprendizagens, diferentes 
formas de produzir conhecimentos e, consequentemente, diferentes perspectivas de mudança. 
Durante uma pesquisa-ação, podemos ter, no mínimo, dois modos de conceber as ações, duas 
formas de agir.  
Quando as ações são guiadas pelo agir estratégico, são conduzidas por interesses individuais 
que se materializam em planos de intervenção. O conhecimento é construído com foco em re-
sultados e consequências predefinidos. Nesse caso, não há preocupação com processos de en-
tendimento, tampouco com a autorreflexão e as implicações do contexto. A ênfase está em 
solucionar um problema prático e emergencial. As mudanças tendem a ser imediatas e pragmá-
ticas (ALMEIDA, 2010).  
O conhecimento produzido acerca das relações entre os sujeitos, portanto, indicará ações estra-
tégicas guiadas pelo discurso monológico. Assim, caso haja supremacia dessas ações no pro-
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cesso de pesquisa, poderemos contribuir para a constituição do atendimento educacional espe-
cializado centralizado no espaço das salas multifuncionais e no trabalho isolado do professor de 
educação especial. 
Em outra perspectiva, quando as ações são conduzidas com base no agir comunicativo, há bus-
ca por entendimentos mútuos, em que os participantes compreendem e aceitam as pretensões 
de veracidade levantadas. Os entendimentos podem evoluir para acordos normativos, cujos 
participantes se livram de pretensões individuais em prol de uma intersubjetividade partilhada. 
Em ambos os casos, na pesquisa-ação esse processo é conduzido pela autorreflexão crítica e 
colaborativa.  
Decorrem desse processo conhecimentos que transcendem as ações imediatas, pois a autorre-
flexão e a crítica permitem aos sujeitos conscientizarem-se das condições institucionais, sociais, 
políticas e históricas que interferem diretamente em suas práticas. As mudanças ocorridas nes-
sa perspectiva de agir comunicativo iniciam-se em processo, gradualmente, pelos aprendizados 
gerados na pesquisa. A força dessa mudança está em transcender o imediato. Nesse caso, o 
processo formativo da pesquisa-ação privilegia a reflexão crítica partilhada. Profissionais con-
vertem-se em pesquisadores, configurando relações baseadas no entendimento mútuo, que vão 
constituindo a pesquisa e dando novos significados as práticas profissionais na escola. Aprende-
se a trabalhar colaborativamente enquanto pesquisa-se e produz conhecimentos.  
A colaboração, no sentido que a concebemos, busca o entendimento intersubjetivo dos diferen-
tes proferimentos de fala. Ela constrói objetivos comuns e partilhados, que exprimem vontades 
coletivas. A partir daí, permite-nos alcançar acordos comuns. Por esse caminho, as redes de se 
colaboração vão expandindo e construindo identidades coletivas.  
Os movimentos constituídos nas ações durante a pesquisa, os quais buscam entendimentos e 
acordos, têm possibilitado a construção de outros/novos conhecimentos acerca da prática pe-
dagógica. Os autores argumentam que as práticas que considerem todos os alunos de uma sala 
de aula, em suas diferenças, necessidades e potencialidades, precisam ser constituídas e orga-
nizadas colaborativamente. Falam de planejamentos em conjunto, de intervenções em sala de 
aula onde dois ou três profissionais estejam juntos e da relevância da avaliação desse processo. 
Esse movimento configura-se como parte do próprio processo de formação continuada dos do-
centes.  
Portanto, essa perspectiva da pesquisa-ação tem contribuído significativamente para novos mo-
dos de conceber e exercer nossa profissão, desvelar possibilidades de reorganização dos tem-
pos-espaços escolares, compreender a necessidade de uma outra relação com as famílias, 
constituir outras formas de gestão escolar e, principalmente, tem contribuído na construção 
coletiva do conhecimento. 
É a crença nessa produção de conhecimentos com o outro que alimenta nossa busca pela supe-
ração dos desafios colocados atualmente à educação especial. E, assim, construir práticas ba-
seadas na comunicação intersubjetiva e no entendimento mútuo entre professores, 
profissionais e pesquisadores. Parece-nos que desse modo, torna-se viável constituir um aten-
dimento educacional especializado colaborativo. 
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1 Jesus, 2002; Almeida, 2004; Capelini, 2004; Menenguci, 2005; Oliveira, 2006; Devéns, 2007; Gonçal-
ves,  2008, dentre outros. 
2 Grupo de Pesquisa Educação Especial: formação, práticas pedagógicas e políticas de inclusão escolar – 
Universidade Federal do Espírito Santo/ES/Brasil. 
3 Como fonte de coleta de dados, recorremos ao Banco de Teses e Dissertações do Portal Capes e às bi-
bliotecas on-line de todas as universidades brasileiras que têm Programa de Pós-Graduação em Educação, 
um total de 86 instituições. Mapeamos 50 estudos, dos quais tivemos acesso a 45. 

 

CD-ROM DE ATAS  | 3576 |  COLUBHE 2012



ASPECTOS DO IDEÁRIO DIVULGADO 
NAS REVISTAS CULTUS E CIÊNCIA 
E CULTURA NOS ANOS 50 E 60 DO 

SÉCULO XX – FOCO NO PROFESSOR

Maria José ALMEIDA
Universidade Estadual de Campinas 

PA L AV R AS- C H AV E

Papel do Professor; Cultus; Ciência; Cultura

ID: 471

CD-ROM DE ATAS  | 3577 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 3578 |  COLUBHE 2012



Justificativa e Objetivo 
  
 O ensino das ciências da natureza já há várias décadas vem sendo objeto de investiga-
ções focalizadas em diferentes abordagens, tais como: concepções alternativas nas diferentes 
disciplinas; ensino e aprendizagem; linguagens no ensino da ciência; ciência, tecnologia e soci-
edade no ensino da ciência; história da ciência no ensino da ciência; história do desenvolvimen-
to do ensino de ciências; formação de professores, etc. 
 Seguindo essas e outras abordagens, é fato que, as observações e análises de aconte-
cimentos escolares e não escolares, bem como as suposições sobre o que deve ou não deve ser 
feito na divulgação e no ensino de conteúdos associados à biologia, à física, à química ou às 
ciências da terra, são cada vez mais direcionadas por conhecimentos teóricos, que fundamen-
tam recomendações de investigadores. 
 Entretanto, mesmo antes do início dessas investigações, de maneira bastante intuitiva, 
e seguindo concepções pedagógicas quase sempre não críticas, muitas recomendações e, inclu-
sive, prescrições foram dirigidas aos professores das ciências da natureza. Assim, consideramos 
que, a compreensão de como o ensino dessa subárea da educação tem-se desenvolvido implica 
o estudo de períodos anteriores àquele em que foram iniciadas investigações específicas.  
 Nesse sentido, o objetivo deste estudo é identificar aspectos do ideário sobre ensino 
das ciências da natureza no Brasil nos anos 50 e 60 do século XX. Focalizamos principalmente 
papéis que então eram atribuídos ao professor. 
 Utilizamos como fontes de informação duas revistas publicadas nesse período: Cultus e 
Ciência e Cultura. Para analisar trechos dessas revistas consideramos pertinente a utilização de 
duas categorias, conforme explicitadas em Almeida (2006): prescrições, ou seja, dizer ao pro-
fessor o quê, quando e como trabalhar com seus alunos. É a chamada racionalidade técnica. E 
recomendações vazias: o professor é informado sobre resultados satisfatórios para determina-
dos procedimentos de ensino, sem que lhe sejam apresentados os fundamentos desses proce-
dimentos e nem as condições de produção de resultados anteriormente encontrados. Além 
dessas noções, a análise e a própria seleção do que seria analisado foram sustentadas por al-
gumas noções da vertente da análise do discurso iniciada na França por Michel Pêcheux. Em 
especial a noção de discurso como efeito de sentidos entre interlocutores, sendo que suas regu-
laridades e funcionamento têm caráter sócio-histórico, além do reconhecimento de que, nas 
condições de produção de um discurso funcionam projeções que permitem passar de situações 
empíricas para posições dos sujeitos no discurso Orlandi (2003). 
 
Desenvolvimento 
  
 A Revista Cultus 
  
Uma das fontes analisada tendo em vista a compreensão de aspectos do ideário sobre ensino 
das ciências da natureza no Brasil nos anos 50 e 60 do século XX, incluindo papéis que então 
eram atribuídos ao professor foi a revista Cultus. 

Cultus, foi editada pelo Instituto Brasileiro de Educação Ciência e Cultura (IBECC), a 
partir de 1949. Segundo folheto da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de 
Ciências, FUNBEC (1968), o IBECC havia sido criado por decreto federal junto ao Ministério Das 
Relações Exteriores em 1946,. Ele teve sua origem no compromisso assumido pelos represen-
tantes brasileiros que, na Inglaterra, em Londres, em Novembro de 1945, com participantes 
indicados por outros 42 países, geraram a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO). Esta, foi criada com o propósito de implementar o desenvolvi-
mento da Educação, da Ciência e da Cultura em diferentes países participantes dessa reunião. 
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Segundo o folheto da FUNBEC, o propósito da reunião foi "(...) estudar a possibilidade de des-
truir, de uma vez por todas, o espírito de guerra existente em cada homem." p.1, e esse foi o 
caminho encontrado pelos participantes para implementar esse objetivo. 
 O folheto descreve a criação e atividades do IBECC, e dos Centros de Treinamento de 
Professores, instituídos pelo governo federal na década de sessenta em Belo Horizonte (CECI-
MIG), Porto Alegre (CECIRS), Recife (CECINE), Rio de Janeiro (CECIGUA), Salvador (CECIBA) e 
São Paulo (CECISP), além da criação da própria FUNBEC. Esta como fundação destinada à pro-
dução, divulgação e comercialização de recursos didáticos para as disciplinas das ciências da 
natureza. Quanto aos centros de treinamento para professores, segundo Krasilchik (1978), suas 
finalidades primordiais eram "(...) aumentar e descentralizar as fontes de renovação do ensino 
por meio de soluções regionais." p.48 
 A consulta a alguns números da revista Cultus dos anos 50 evidencia a pluralidade de 
temas nas disciplinas de ciências. Na primeira contracapa da revista pode-se ler "Revista Para 
Divulgação Científica E Desenvolvimento Do Ensino Científico Nos Cursos Secundários". 
 Já num dos artigos referentes ao ensino da física presentes na revista, o de Folmer-
Johnson (1952), autor de inúmeros manuais didáticos para o ensino médio e então professor da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o autor associa a assimilação da matéria à 
solução de problemas e fornece exaustivo detalhamento de como se deve resolver problemas 
de física. Pela exposição por ele desenvolvida podemos inferir que se reportava aos exercícios 
comuns em manuais dessa disciplina. Nesse texto, Folmer-Johnson afirma que "(...) saber re-
solver problemas é demonstrar cabalmente o domínio da matéria."p.114; e aponta como méritos 
dessa atividade a habilidade de cálculo, a ideia de ordem de grandeza, a familiarização com 
unidades de medida e a aquisição de um certo "senso simplificador"p.114. Afirma, ainda, pensar 
a física como destinada à obtenção de recursos "para submissão da natureza à nossa vonta-
de"p.114. Também defende o que chama de problemas da vida prática, e referindo-se a eles cita 
a possibilidade de sua formulação a partir de elevadores de carga, bombas para poços, lunetas 
e outros instrumentos. Mas, o seu intuito efetivamente valorizado pode ser notado na longa 
enunciação sobre "o método na resolução de problemas." p.115-123; Por outro lado, a grande pre-
ocupação com mudanças de unidades faz com que, na sua proposta, o conteúdo de ensino pa-
reça resumir-se ao uso de algoritmos, ou seja, ao cálculo de resultados numéricos em 
diferentes tópicos da física. No que diz respeito ao professor, nada é colocado diretamente. En-
tretanto, a suposição da atuação docente pode ser inferida de frases como: "(...) os problemas 
são poderosos recursos para a extensão e o aprofundamento da matéria explanada teoricamen-
te em aula ou em livros (...)" p.114. ou "(...) Aqui também é necessário agir com cautela: ao con-
trário do que pensam muitos estudantes mal orientados, ou deficientemente preparados, a 
resolução de problemas não consiste essencialmente em aplicar fórmulas. (...)". p.115. Essas ci-
tações são um indício forte da suposição do autor de que alguém estaria explanando a matéria 
orientando mal. 
 Na leitura de alguns dos outros números da revista Cultus da década de 50 do século 
XX pudemos notar que, em alguns artigos há uma indicação de sessão antes do início do artigo 
(Genética, Astrofísica, Nossa Capa, etc.), nem todas incluídas em todos os números. Pode-se 
também notar a associação entre as sessões e as diferentes disciplinas escolares das ciências 
da natureza. Porém, há inclusive assuntos mais gerais. É o caso de um texto no Cultus (1951) 
em que há uma sessão intitulada "Ensino", na qual são feitos comentários relacionados à políti-
ca educacional. Mais propriamente, são manifestadas opiniões sobre anúncios do Ministério re-
ferentes ao ensino secundário (atual Ensino Médio). Desses comentários, focalizamos dois 
aspectos, uma referencia a procedimentos de avaliação de novos programas e outro sobre ven-
cimentos dos professores. 
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 Depois de um comentário sobre o "elevadíssimo" ensino praticado na Inglaterra, sem 
que seja utilizado o termo avaliação, é dito que: 

 
Já é tempo de termos colégios experimentais, junto às Facul-

dades de Filosofia. Neles os programas e métodos de ensino seriam 
experimentados, e os resultados verificados cientificamente, ao invés 
o continuar os mesmos a serem organizados pelo Colégio Pedro II, 
um colégio igual a vários outros e que mantêm dentro de moldes 
clássicos. p.54. 

 
 Pode-se notar como a autoria desse discurso, não explicitada, e sendo possivelmente 
dos editores da revista, remete para um dizer que busca o cientificismo através da experimen-
tação, podendo-se questionar hoje se os autores imaginavam que o que funcionasse nas condi-
ções por eles propostas, junto às Faculdades de Filosofia, deveria funcionar também em outras 
locais. Já no que se refere ao vencimento dos professores, destacamos o seguinte trecho: 

 
Profissão pouco rendosa e considerada como 'bico' não poderia 

atrair elementos de valor. Esperemos que os professores secundários 
correspondam a este aumento, indiscutivelmente merecido, dedican-
do-se realmente ao magistério, como ocupação principal. Neste senti-
do, o projeto federal limita o número de aulas diárias. 

A possibilidade de manter o professor, preparar as aulas, e pro-
curar melhorar o seu ensino, é fundamental. Uma boa remuneração 
poderá colaborar para isto, restando ao professor a parte mais impor-
tante - interessar-se por fazê-lo. p. 54. 

 
 Mesmo admitindo-se que a não dedicação integral a uma profissão seja realmente um 
problema para o bom desempenho nessa profissão, mesmo sem recomendações específicas 
quanto ao modo ou ao que trabalhar, esse discurso, ao mesmo tempo que reconhece a impor-
tância do professor, se dirige genericamente a esse profissional com julgamento de valor pau-
tado numa suposição. Do lugar de onde escreve ou publica algo escrito por outros, o corpo de 
redação da revista (quase todos professores universitários) associa renda, dedicação exclusiva e 
interesse em melhorar o ensino a bom desempenho, e faz esse julgamento numa terminologia 
que, acreditamos, dificilmente utilizaria em relação a seus pares. Estes, é pouco provável que 
fossem por eles chamados de elementos. Também não nos parece descabida a suposição de 
que, ao lerem comentários com essa terminologia, os professores da escola básica não se filia-
ram a redes de sentido que poderiam contribuir para a melhoria de sua autoestima.  Mas 
Cultos publicou muitos outros artigos, e possíveis ideários associados ao papel do professor não 
se esgotam nos destaques até aqui analisados. Na década de 60 Cultus também publicou nú-
meros com o subtítulo "jornal da secção de física", os quais eram apenas manuais para realiza-
ção de experimentos. E para evidenciar que essa não foi a única disciplina a focalizar 
recomendações/prescrições ao professor relativas ao ensino experimental na escola secundária, 
destacamos dois trechos de um número de Cultus de 1963. Em seu artigo Kerr (1963) julga os 
saberes necessários para que o professor assuma o que o autor considera o difícil papel de pro-
fessor de ciências biológicas: 

 
O professor secundário que não souber mostrar como um par de ale-
los segrega geneticamente, e qual o caminho que seguiu dentro dos 
organismos vivos, dos pais, filhos e netos(ou geração P, F1 e F2), não 
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está aparelhado para o difícil papel de professor de ciências biológi-
cas.p.12. 
 

 Num outro artigo, Basile (1963) vai mais longe comentando que os diretores de escolas 
deveriam cobrar dos professores aulas práticas e, referindo-se aos recursos necessários para a 
sua realização, atribui outra tarefa ao professor, conseguir recursos para tal. Nesse intento, re-
fere-se ao professor numa terminologia classificatória quanto a ter "discernimento": 
 

 Um dos problemas mais discutidos entre os professores das ca-
deiras de ciências é o da falta de material didático na escola secundá-
ria. Infelizmente, a maioria dos professores lastima e se penitencia 
por não ter o seu Colégio o equipamento necessário, e por essa razão 
não dão aulas práticas para suas turmas (...)Os diretores dos Colégios 
deveriam ser os primeiros a exigirem dos professores a realização de 
aulas práticas, dando-lhes, evidentemente, o material adequado. A 
quantia para o empreendimento poderia ser fornecida em parte pela 
"caixinha" dos alunos, na qual todos deveriam participar, e em parte 
pelo estabelecimento, quer oficial quer particular. 
 Porém, o importante é ter o mínimo. O professor deverá ter 
discernimento necessário para pedir aquilo que realmente precisa, 
não exagerando para que a cifra não se avolume demais. Aos poucos, 
o mínimo será ampliado, passando para o ideal.p.16. 

 
 Apresentamos até aqui apenas alguns exemplos publicados pela revista Cultus, mas é 
fato que, nessa década, a experimentação parece ter sido a fonte de maiores recomendações e 
prescrições aos professores. Vamos destacar essa questão também numa outra revista cuja 
publicação foi iniciada na mesma década - Ciência e Cultura. 
 
 A Revista Ciência e Cultura 
  
 Outra fonte de informação utilizada tendo em vista a identificação de aspectos do ideá-
rio sobre ensino das ciências da natureza no Brasil nos anos 50 e 60 do século XX, incluindo 
papéis que então eram atribuídos ao professor foi a revista Ciência e Cultura. Esta revista é pu-
blicada pela Sociedade Brasileira Para O Progresso Da Ciência - SBPC, fundada em 1948, tendo 
o primeiro número da revista sido publicado já no ano seguinte. Sobre a revista, que continua 
sendo publicada, no site da SBPC podemos ler: 

  
A revista Ciência e Cultura foi criada em 1949, um ano depois da fun-
dação da SBPC. Sua linha editorial visa contribuir para o debate dos 
grandes temas científicos da atualidade, e atrair a atenção, principal-
mente das novas gerações de pesquisadores/pensadores em forma-
ção, para uma reflexão continuada e sistemática sobre tais temas. 
 

 Dessa revista destacamos dois trechos de um artigo, Berardinelli (1964), num número 
especial dedicado às ciências da natureza. Nesse artigo podemos ler: 

 
(...) Por um lado, várias escolas superiores já estão adotando 

um critério mais sadio para a escolha das questões dos exames vesti-
bulares, algumas incluindo mesmo um exame prático. Por outro lado 
a própria difusão de um tipo novo de ensino de Física em nível secun-
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dário acabará exercendo pressão no sentido de renovação dos exa-
mes vestibulares. Mas, para isso, é necessário que todo o professor 
secundário de Física tenha a coragem de romper com velhos hábitos e 
velhos preconceitos. (...). 

Em primeiro lugar é preciso que o professor não se conforme 
com a situação e lute por conseguir um mínimo de equipamento de 
laboratório, quer com verbas do próprio colégio, quer com contribui-
ções dos alunos. Diga-se de passagem, que muita coisa pode ser 
construída pelos próprios alunos que revelam sempre grande interes-
se e habilidade surpreendente. p.372. 

 
 Podemos notar que nestes trechos, como em outros aqui não reproduzidos, não são 
fornecidas sugestões, dicas ou informações relativas a como realizar o trabalho experimental, 
nem é justificado o porquê da experimentação. Esta é apresentada como única solução para 
um bom ensino, e o discurso é de delegação ao professor da responsabilidade pela sua execu-
ção, sejam quais forem as condições para isso.  
 
Considerações Finais  
  
 Quanto ao fato da experimentação, aparentemente, ter sido a fonte das maiores pres-
crições e recomendações aos professores, cabe aqui ainda ressaltar a possível associação desse 
ideário à perspectiva indutivista da construção científica. Segundo o indutivismo, a ciência é 
neutra, objetiva e baseada em experimentos que seriam observações diretas da natureza. Essa 
perspectiva estaria associada à influência exercida por educadores como Bruner (1968). In-
fluência essa que podemos subentender em discursos do tipo "(...) Ao estudar física, o aluno é 
um físico; e é mais fácil aprender física comportando-se como um físico do que fazendo qual-
quer outra coisa. p.12-13. 
 A influência no ideário educacional das ciências da natureza de autores americanos, nos 
anos de 1960, pode ser associada, inclusive, com a importação e tradução no Brasil de projetos 
americanos através de um convênio firmado pelo IBECC com a Universidade de Brasília, com o 
auxílio da Missão Norte-Americana De Cooperação Econômica E Técnica Do Brasil ( United Sta-
tes Agency For International Development - USAID), conforme o relatado por Barra e Lorenz 
(1986). 
 Entretanto, não é nosso propósito neste estudo entrar no mérito da validade ou não da 
ênfase na experimentação nem apontar as diferentes vertentes que ela tem assumido no ensi-
no das ciências da natureza, mas não podemos deixar de notar a ausência nos artigos citados, 
e em muitos outros lidos, de justificativas para o que é proposto, o que parece engrossar a 
atribuição quase exclusiva de responsabilidade ao professor pela não execução no ensino do 
que outros determinaram como sendo o adequado. 
 Propusemos-nos a identificar aspectos do ideário sobre ensino das ciências da natureza 
no Brasil nos anos 50 e 60 do século XX, incluindo papéis que então eram atribuídos ao profes-
sor. A partir da leitura e análise de artigos das revistas Cultus e Ciência e Cultura destacamos 
alguns desses aspectos predominantes no período analisado 
 Em síntese, apontamos as tendências de julgar fundamental o trabalho experimental na 
escola secundária e de atribuir papéis ao professor desse nível de ensino, numa perspectiva de 
julgá-lo na obrigação de providenciar tudo o que fosse necessário para que seus alunos reali-
zassem esse tipo de atividade, independentemente das condições de produção disponíveis para 
fazê-lo. Ou seja, o professor é nesses discursos visto como alguém a quem professores do en-
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sino superior, dirigentes e, às vezes, outros professores do ensino secundário se dirigiam atra-
vés de prescrições ou de recomendações vazias.  
 Também não nos propusemos a buscar identificar a origem desse ideário, nem os ques-
tionamentos que ele sofreu em décadas seguintes. Cabe aqui ressaltar, entretanto, sua associa-
ção a tendências pedagógicas intrínsecas e extrínsecas ao sistema educacional e, em particular, 
ao ensino das ciências da natureza. Além disso, não é difícil evidenciar que, talvez com ampli-
tudes diferentes, mas ele não se restringiu exclusivamente ao âmbito cronológico aqui analisa-
do. Em Almeida (1989) podemos ler: 
 

Quanto ao professor, comumente considerado como pivô responsável 
por ocorrências relativas à escola, manifestações de julgamento de 
valor sobre seu trabalho parecem transformar problemas educacionais 
numa questão dependente apenas da sua vontade.p.268. 

 
 Contraditoriamente, no que se refere ao professor, cabe aqui lembrar que ele é um pro-
fissional que ocupa um lugar especializado na sociedade, um lugar de caráter intelectual. E nas 
palavras Ianni (1986): 
 

(...) os intelectuais que estão nas atividades de docência e de 
pesquisa, e mesmo em atividades técnicas, estão, por assim dizer, de-
terminados pela condição de intelectuais orgânicos, no sentido de que 
entram na produção cultural, ou na reprodução cultural de valores, 
ideais, padrões, conceitos, metáforas, imagens, propostas, projetos, 
planos, visões de mundo, que entram na máquina da sociedade e fa-
zem parte do jogo das forças sociais em luta, no âmbito da sociedade 
(...). p.49. 

 
 O resgate do professor da condição de mero cumpridor de tarefas previamente estabe-
lecidas não é hoje uma ideia nova, e a investigação tem sido bastante apontada como um ca-
minho nesse sentido. Na área de educação, entre os trabalhos sobre formação de professores, 
o estudo dos papéis da investigação e da reflexão na formação do docente têm ocupado espaço 
considerável. 
 Na produção de conhecimentos sobre o ensino das ciências da natureza, estão em jogo 
relações contraditórias entre diferentes saberes, a partir dos quais se constitui o saber escolar, 
de modo que o determinismo e as certezas imediatas e generalizantes certamente não têm aí 
lugar. É, no entanto cada vez mais necessária a divulgação de investigações relacionadas ao 
ensino, minimizando-se as generalizações em disciplinas nas quais valores e princípios, além 
das especificidades de cada mediação, não podem ser ocultados. 
 Assim, consideramos incontestável a necessidade de superação da divulgação de dis-
cursos que incluem frases do tipo: "é preciso que o professor"; "é indispensável que o professor 
lhes dê"; "dentro desta nova concepção o papel do professor é", veiculadas direta ou indireta-
mente ao professor, ou seja, concluímos com a consideração de que os diálogos entre professo-
res do mesmo ou de diferentes níveis de ensino e entre pesquisadores e professores não 
deveriam incluir prescrições nem recomendações vazias. 
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Palavras iniciais 
 

Praticamente desconhecida por grande parte da população da cidade de Quirinó-
polis e dos professores do ano de 2011, a Escola Normal Regional Coronel Quirino em seu curto 
período de vida, 1954 a 1961, foi prestigiada por um grande número de pessoas, agora lem-
brada por esta pesquisa escrita para dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia em 2004, insere-se no campo 
de pesquisa da História da Educação, especificamente na linha de pesquisa da História das Ins-
tituições Escolares. Em 2007 transformada em livro “Gêneses da Formação Docente em Quiri-
nópolis” – Escola Normal Regional Municipal Coronel Quirino (1954-1961). 

Estava reservada a esta Escola Normal pelas autoridades locais a missão de orde-
nar e disciplinar a população, alcançando o progresso e a civilidade, elementos imprescindíveis 
à consolidação da modernidade. Cabia à educação a responsabilidade da formação do indiví-
duo, tornando-o apto, no sentido de promover o progresso da sociedade, tanto material quanto 
moral. O resultado foi à construção de um novo perfil do professor, superando o voluntarismo 
do tio-padre-freira pela ação dos normalistas, profissionais, materializando nestes, parte do ide-
al de modernidade. 

Desejava-se elencar saberes, competências e disciplinamentos com fins de formar 
uma geração de jovens para assumir funções públicas e privadas no seio da sociedade quirino-
politana para acelerar o seu desenvolvimento. Interação da História com a educação, em favor 
de um maior envolvimento com a temática e o período em estudo. 

As histórias de vida e os depoimentos foram gravados e transcritos conservando 
com fidelidade o próprio falar do entrevistado e a forma como relatou os fatos. As lembranças 
sobre a escola, dos estudantes, dos professores, dos conteúdos ensinados e também dos cole-
gas de sala de aula e de profissão, não foram vistas somente como reviver o passado, mas sim 
como uma reconstrução deste por meio das idéias e das imagens do presente. Contribui neste 
sentido, BOSI (1954, P.55):  

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas repensar, com 
imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A memória não 
é sonho é trabalho. (...). A lembrança é uma imagem construída pelos 
materiais que estão, agora à nossa disposição, no conjunto de repre-
sentações que povoam nossa consciência atual. 

 
Esta metodologia de conhecimento dos valores, dos costumes, das opiniões, das 

relações sociais e familiares vivenciadas pelos ex-normalistas e professores, além de suas expe-
riências, é ressaltada por QUEIROZ (1993, p.10),o qual afirmou que “com as histórias de vida, 
busca-se atingir a coletividade de que seu informante faz parte e o encara, pois, como mero 
representante da mesma através do qual se revelam traços desta”. 
 

1 Aproximações do contexto histórico social da criação da Escola Normal 
no Brasil 

Considerando que os estudos da história das instituições escolares são fontes fun-
damentais para a apreensão de uma cultura, especialmente, pelo papel que desempenham co-
mo formadoras e propagadoras de concepções educacionais e sociais, não se pretendeu na 
pesquisa promover um estudo isolado da realidade regional, desvinculado da interpretação de 
caráter geral, mais abrangente.  

Sob esse enfoque o local não teve a pretensão de substituir a perspectiva de tota-
lidade do qual faz parte e, sim, ao contrário. Assim, não foi propósito deste estudo fazer história 
da educação local, mas, sim, história da educação brasileira com ênfase no local, utilizando do-
cumentações específicas que possam auxiliar no processo de compreensão da realidade nacio-
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nal. Nessa direção, as instituições escolares foram tomadas na sua pluridimensionalidade, inte-
gradas a uma realidade mais ampla. Assim relatada por Magalhães (1998, p.55): 

 
A construção da escola como objeto historiográfico, em muito assegu-
rada por uma etnohistoriografia da educação a partir da escola, tem 
revelado que a escola, como a educação são construções históricas, 
devendo-se, assim, falar de escolarização, por um lado, e de escola, 
cultura escolar, ou melhor, gramática escolar, por outro, um jogo dia-
lético e discursivo que sumariamente confronta procura e oferta, mas 
que essencialmente se constrói e revela uma permanente tensão en-
tre as capacidades inventivas das comunidades, por um lado e as 
normas, os constrangimentos, as resistências por outro. A estrutura 
escolar é, em essência, a relação que se estabelece entre os quadros 
institucional, grupal e individual, articulando ação (prática), represen-
tação, apropriação. 
 

E para Gatti Junior e Pessanha (2004, p.9) a História das Instituições Educacionais 
tem ocupado cada vez mais espaço no cenário da pesquisa histórico-educacional, envolvendo 
uma série de pesquisadores espalhados por todo o ocidente. Para eles no Brasil, tal fato é as-
sim concebido: 

 
No Brasil, ainda que mediante dificuldades, devido à inexistência de 
repertórios de fontes organizadas, alguns historiadores e educadores 
têm-se lançado à tarefa de historiar a educação escolar brasileira, por 
meio da construção de interpretações acerca das principais institui-
ções educativas espalhadas pelas diversas regiões brasileiras, com 
destaque para a abordagem a partir da categoria trabalho presentes 
nos textos de Ester Buffa e Paolo Nosella. 

 
 

Nesta visão o grande desafio da educação moderna é incorporar à escola o mundo 
do trabalho. Isso significou substituir o humanismo tradicional pelo tecnológico que enfocasse a 
problemática do trabalho, mas preservando a cultura clássica. Esse fato só se tornou um princí-
pio pedagógico na modernidade, como conseqüência da Revolução Industrial. Para Nosella e 
Buffa (1996, p.16-17) “a cultura humanística clássica tinha como função principal a distinção 
social do grupo que a possuía, consagrando seu afastamento do trabalho mecânico e manual”.  

Diante de tal fato Inácio Filho (2002, p.49) destacou que “daí a necessidade de se 
lutar por uma escola que, sem privilegiar ninguém, fosse competente no preparo da mão-de-
obra que passava a ser fundamental para a industrialização nascente”. 

Dentro de uma linha de tempo as escolas normais foram criadas no Brasil, a partir 
de 1830, nas províncias de Niterói (1835), Bahia (1836), São Paulo (1846), Pará (1839), Sergi-
pe (1870) e Goiás (1882), e só aceitavam inicialmente alunos do sexo masculino. Aos poucos 
foram sendo criadas escolas normais femininas, e posteriormente passam a ser mistas. 

Assim a Institucionalização da Escola Normal no Brasil segundo Kulesza(1998,p.65-
9),”emerge em todo território nacional anexa aos Liceus cujo função era preparar o ingresso no 
curso superior. A partir da criação dos Grupos escolares a demanda de professores aumentou, 
crescem as matrículas e o interesse pela Escola Normal promovendo a desanexação dos Li-
ceus”. 

Para Gonçalves Neto (2002, p.134) a Proclamação da República em 1889, colocou 
os governantes na condição de: 
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Inauguradores de uma ordem política superior, em oposição ao Impé-
rio, mas também na situação daqueles que se propõem a reorganizar 
a própria nação brasileira, instituindo novos valores, símbolos cívicos, 
heróis, etc. Era necessário não apenas implementar uma realidade di-
ferente, mas também, tentar “enterrar” a condição antecedente, os 
67 anos de império. O passado aparece envolto numa aura de atraso, 
de descaso – marcas do império – que será superada pela nova or-
dem, através da valorização do conhecimento moderno, da ciência, da 
nação, reforçada pela educação.  

 
2 A trajetória da Escola Normal em Goiás 
 
A História da Escola Normal Pública no Estado de Goiás teve início na cidade de 

Goiás em 1858, com a sua criação, pela resolução nº 15, de 28 de julho de 1858, onde se lia: 
 

Foi criada a Escola Normal na capital para habilitação dos “aspirantes 
ao ensino dos diversos graus de instrução primaria”. O artigo 2º da 
referida Resolução ressaltava que “nenhum indivíduo, d’ora em dian-
te, será provido vitaliciamente no professorado, sem que apresente 
documento comprobatório d’haver sido, examinado e aprovado nas 
matérias lecionadas na Escola Normal. (CANEZIN e LOUREIRO, 1994, 
p.17) 

 
 
A trajetória da Escola Normal de Goiás foi semelhantes às demais províncias – ex-

tinta, reaberta, criada como apêndice do Liceu, e, finalmente, autônoma em 1929. Em 1938, foi 
transferida da cidade de Goiás para a nova capital do Estado, Goiânia. Posteriormente, quando 
o Estado adaptou seu Ensino Normal aos termos da Lei Orgânica de 1946, para não perder os 
benefícios que a União dava aos Estados para a melhoria do ensino, a transformou em Instituto 
de Educação de Goiás pelo Decreto Lei nº 870, de maio de 1947. 

A importância do Magistério era concebida pelos governos articuladamente com a 
importância do papel da instrução primária como instrumento de redenção dos indivíduos e da 
sociedade. A ampliação da escolaridade primária era uma alternativa para a superação das 
condições de isoladamente e de atraso da sociedade. A partir dessa concepção o professor de-
veria ser o centro do processo pedagógico, na medida em que, como portador dos conhecimen-
tos acumulados, deveria transmiti-los aos discentes para convertê-los em cidadãos úteis. A 
preocupação com a Escola Normal prendia-se, pois, a essa importância dada ao papel do pro-
fessor como responsável pelo sucesso ou fracasso da instrução primária. 

. 
3 A gênese da formação docente em Quirinópolis 
 
A Escola Normal Regional Coronel Quirino, objeto de estudo desta pesquisa foi cri-

ada a partir da Lei nº 82 de 08 de novembro de 1954, do prefeito João Batista da Rocha e 
transferida para o Estado pela Lei nº 251, de 30 de janeiro de 1962, com todo o seu acervo ao 
Ginásio Normal Estadual de Quirinópolis, hoje Colégio Estadual Dr.Pedro Ludovico. Seu ensino 
consistia em ministrar o primeiro ciclo do Ensino Normal, ou seja, curso de Regente de Ensino 
Primário, de nível ginasial.  
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A Escola Normal, além de ser um campo de ensino socialmente aceito pela socie-
dade, proporcionava a continuação de estudos, a possibilidade de independência econômica e 
dava certo prestígio social. Em 1954 Quirinópolis contava com apenas uma escola, o Grupo Es-
colar Ricardo Campos, primeira instituição escolar urbana, construída no início dos anos de 
1930 com o nome de Escola Isolada de Quirinópolis, que passou a se chamar grupo com a 
emancipação política de Quirinópolis da cidade de Rio Verde pela Lei n. 8.305, de 31 de dezem-
bro de 1943, cuja emancipação ocorreu no dia 22 de janeiro de 1944.  

Foi fundada por iniciativa do Juiz de Direito da Comarca, Dr. Geraldo Pinto Figuei-
redo, juntamente com um grupo de pessoas que logo após se tornaram professores da escola. 
Eram profissionais liberais como advogados, promotores públicos, médico, normalistas e de ou-
tras áreas, que atribuíam à educação papel de ascensão social, de expansão de oportunidades, 
mola propulsora de desenvolvimento. Realização arrojada para as condições da época. O dina-
mismo e a influência do Dr. Geraldo na criação e implantação da Escola Normal o fizeram tor-
nar-se diretor da mesma. 

Os programas das disciplinas eram simples, claros e se compunham segundo as 
bases e orientações metodológicas que o Ministério da Educação e Saúde e a Secretaria Esta-
dual de Educação expediam. A composição e a execução dos programas atendiam à adoção de 
processos pedagógicos ativos, a Educação Moral e Cívica não constava de programa específico, 
mas era resultado do espírito e da execução de todo ensino. Os trabalhos escolares constavam 
de lições, exercícios e exames orais e escritos. Os recursos didáticos constavam do quadro-
negro, mapas, globo, livros e apostilas. O ano escolar dividia-se em dois períodos: de março a 
junho e de agosto a novembro.  

Os professores tinham como objetivo trabalhar a preparação para o Magistério, 
meta esta que exigia capacidade para o trabalho em cooperação, espírito de autocrítica e de 
compreensão humana. Dos alunos não se cobrava apenas a aquisição de conhecimentos dis-
cursivos, mas a realização das técnicas de trabalho intelectuais mais recomendáveis aos futuros 
docentes. Preocupava-se em formar professores primários, ilustrados e competentes, imbuídos 
de valores para compor os quadros das lideranças educacionais e administrativas da cidade. 
Dessa forma, a maioria das disciplinas do currículo voltava-se à cultura geral, às Letras e às 
Ciências Modernas. A formação pedagógica era assegurada pelas disciplinas: Psicologia, Peda-
gogia, Didática e Prática de Ensino.  

.  
Quadro 1 – Relação das Disciplinas do Curso Normal Regional em Quirinópolis (1954-1961) 

 Disciplinas  

1 Português  
2 Matemática  
3 Didática  
4 Pedagogia e Psicologia
5 História Geral 
6 História do Brasil
7 História de Goiás 
8 Geografia Geral 
9 Geografia do Brasil
10 Ciências 
11 Desenho e Caligrafia
12 Trabalhos Manuais
13 Canto orfeônico 
14 Geografia de Goiás 
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Fonte: Diploma da formanda Elcia Borges da Silva, 1958. 
Quadro 2 – Corpo Docente e Administrativo da Escola Normal Regional Coronel Qui-

rino (1955-1961) 
 

Identificação  Formação / Função Disciplinas  
Aldeida Gomes Estelita  Normalista / Professora Português  
Adolfo Sindofo Teixeira Advogado / Juiz / Professor Português

Carolina Afonso Figueiredo Normalista / Professora Matemática, Desenho e Cali-
grafia 

Coracy de Magalhães Regente de Ensino Primário / 
Professora  

Português

Dalva Gomes Monteiro  Ginasial / Professora Educação Física e Português
Gabi de Paiva Coelho Aluna Escola Normal / 

Mensageira
 

Genoveva Ribeiro Neves Normalista / Professora Canto, Coral, Música, Traba-
lhos Manuais e Economia 
Doméstica, e Francês 

Georgides de Souza Mattos Regente de Ensino Primário / 
Func. Público Municipal / 
Professor

Geografia Geral, do Brasil e 
de Goiás  

Geraldo Pinto Figueiredo Advogado / Juiz / Professor / 
Diretor 

Geografia Geral 

Helto de Morais Sarmento Advogado / Promotor / Pro-
fessor 

Português e Ciências  

Humberto Xavier Científico / Exator da Receita 
Federal / Professor 

Matemática  

Jalta Barbosa Ginasial / Professora Canto e Coral  
Maria Augusta Porto Teixeira  Ginasial / Comercial incomple-

to / Professora 
Ciências Físicas e Naturais e 
Desenho 

Maria de Lourdes Costa Ginasial / Professora Música e Trabalhos Manuais 
Maria Helena Xavier Ginasial / Professora Trabalhos Manuais e Econo-

mia Doméstica, Desenho, Ca-
ligrafia e História 

Onília Vieira de Carvalho  Reg. Ensino Primário / Profes-
sora 

Desenho e Educação Artística

Sizenando Martins Médico / Professor Ciências Naturais 
Violeta Borges Lima Ginasial / Professora Português

Waldir Fernandes Lima  Advogado / Professor Português

Fonte: Contratos de nomeação. Arquivo da Prefeitura Municipal de Quirinópolis.  
 

Segundo o Livro de Atas da Congregação da Escola Normal esta instituição formou 
quatro turmas. Primeira turma 1955: Clarice Parreira, Elcia Borges da Silva, Maria Conceição 
Teodósio, Maria da Fé Chaves e Maria Marilda Antunes. Segunda turma 1956: Arcemélia Fran-
ça, Áurea Barbosa, Coracy de Magalhães, Iracema Martins Correa e Onília Vieira de Carvalho. 
Terceira turma: Edson Correa de Paula, Georgides de Souza Mattos, Maria a Glória Borges e 
Naldith Justino Rodrigues. Quarta turma 1958: Athaydes de Freitas Silveira, Creuza Alcântara de 
Souza, Digauly Bueno Marques e Dinorah Josefa de Jesus. 

  
Considerações finais 
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A Escola Normal de Quirinópolis foi um esforço das elites da cidade para atender 
às necessidades suas e dos seus filhos. Foi da memória que se colheu valiosos conhecimentos 
esquecidos da prática educativa, do destino social de todos os discentes, do processo educacio-
nal e de todos que foram por ela envolvidos. No entanto, observa-se que, em virtude da pro-
porção do objeto de estudo, outras faces estão para serem exploradas e que não se encerrou a 
discussão da temática nesta pesquisa, visto que o Magistério apresenta sempre novas possibili-
dades e perspectivas de novos conhecimentos.  

Enfim percebeu-se após o exame da História da Escola Normal Regional Municipal 
Coronel Quirino, que ela firmou sua imagem de qualidade calçada em um ideário pedagógico e 
político conservador, no qual, ordem, centralização, disciplina, memorização, civismo e naciona-
lismo eram fundamentais. A percepção dessa situação não diminui sua importância no cenário 
local e regional, pois formou cidadãos responsáveis, que se destacaram como líderes e dirigen-
tes do setor público e privado.  
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Introdução 
 

Este estudo tem por objetivo analisar e problematizar o processo de formação e as prá-
ticas pedagógicas da professora Felisbina Pinheiro de Moraes, que atuou no ensino público no 
Estado do Espírito Santo, Brasil, como professora de Educação Física, na educação infantil, no 
ensino secundário e no ensino superior, a partir de 1934, como indiciam as fontes. 

Nossa intenção, ao analisar a trajetória dessa professora, é compreender os caminhos 
percorridos por sujeitos ainda pouco conhecidos na história da educação, especialmente no Es-
tado do Espírito Santo, em que os estudos nessa área são ainda tímidos e as fontes, escassas. 
Para Simões e Franco (2004), o desenvolvimento de estudos regionais e locais tem ganhado 
destaque no que concerne à valorização do acesso e preservação das fontes históricas da edu-
cação. O que esses autores afirmavam em 2004 continua ainda a fazer sentido, pois é necessá-
rio o desenvolvimento de estudos que busquem 

 
[...] dar visibilidade a realidades e sujeitos normalmente ignorados ou 
obscurecidos na escrita da História universalizante. No caso do Espíri-
to Santo, pelo menos dois outros desafios se apresentam aos pesqui-
sadores preocupados com a escrita da História da Educação local: a) a 
escassez da produção historiográfica dirigida ao Estado como um todo 
e à realidade educacional em particular; b) a precariedade e a disper-
são de fontes. 

 
Assim, ao modo de Marc Bloch (2001), procuramos trazer à tona os sujeitos invisibiliza-

dos pela história como “homens [e mulheres] no tempo”. Compreendemos que narrar e pro-
blematizar a trajetória de Felisbina Pinheiro de Moraes – uma professora que ganhou 
notoriedade em seu tempo, mas cuja importância parece ter sido relegada – pode elucidar, 
também, as trajetórias de sujeitos que contribuíram para pensar, naquele momento: o jardim 
de infância como locus de preparação das crianças para a vida; os espaços de formação de pro-
fessores no Espírito Santo; e a Educação Física como prática pedagógica que ganhava lugar nas 
escolas, além de trazer elementos que contribuam para a compreensão das relações por ela 
estabelecidas nesses espaços. 

Felisbina nasceu no Estado do Pará, em nove de novembro de 1912, e veio para o Espí-
rito Santo ainda muito jovem. Sua trajetória como professora iniciou-se com a formação na Es-
cola Normal Pedro II, onde se diplomou em 1928. Anos mais tarde, em 1º de novembro de 
1933, matriculou-se no Curso Especial de Professores de Educação Física, que era oferecido 
pelo Departamento de Educação Física do Espírito Santo (DEF-ES), criado em 26 de junho de 
1931. Mais tarde, em 1934, junto ao Departamento, foi criada a Escola de Educação Física do 
Espírito Santo (EEFES), passando, em 1935, pela denominação de Escola Superior de Educação 
Física (ESEF) para, em 1966, ser incorporada à Universidade Federal do Espírito Santo, onde, 
atualmente, tem lugar o Centro de Educação Física e Desportos (CEFD/UFES) (Escola de Educa-
ção Física, 1934). 

O estudo da trajetória de formação e das práticas dessa professora, que, neste ano, 
completaria cem anos de idade, faz-nos atentar para três aspectos que suscitam as questões 
que percorremos nesta pesquisa: a) seu percurso de formação como professora de Educação 
Física e a imediata inserção no ensino superior como instrutora do Curso de Educação Física da 
ESEF; b) sua prática pedagógica como professora na educação infantil; c) a visibilidade que 
ganhou como autora, tendo em conta a publicação de alguns textos seus em periódicos especi-
alizados da área. A junção desses aspectos confere a essa professora uma importância no que 
tange às contribuições para a constituição histórica, tanto do curso de Educação Física, no perí-
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odo em que dele foi aluna e, posteriormente, professora, como da Educação Infantil, prática 
que começava a ganhar espaço no Espírito Santo, nos anos 1930. 

Metodologicamente, estamos atentas às possíveis relações entre passado e presente 
(Bloch, 2001) com o propósito de refletir sobre as continuidades e as descontinuidades da his-
tória e sobre o modo como, por vezes, elas são esquecidas no que diz respeito à constituição 
do presente. Assim, com Bloch (2001, p. 65), questionamos: “Entre as coisas passadas, enfim, 
aquelas mesmas – crenças desaparecidas sem deixar o menor traço, formas sociais abortadas, 
técnicas mortas – que, parece, deixaram de comandar o presente, vamos considerá-las, por 
esse motivo, inúteis a sua compreensão?”. 

Para o desenvolvimento desta análise, utilizamos como fontes artigos publicados em 
dois periódicos, documentos diversos localizados no acervo pessoal de Aloyr Queiroz de Araújo 
(aluno e professor da ESEF) sobre a trajetória de formação e as práticas da professora Felisbi-
na, que incluem fotografias, correspondências e recortes de jornais, além de livro de matrículas, 
ofícios, artigos de jornais, quadro de notas e pautas que compõem o Arquivo do CEFD/UFES, 
inclusive registros da trajetória de formação superior de Felisbina. 

A abordagem das fontes busca suporte em Ginzburg (2002) que, inspirado em Benja-
min, alerta-nos a examiná-los contra a intenção daqueles que os produziram, e também buscar 
nelas aquilo que está para além do texto, pois o que se encontra fora do texto “[...] está tam-
bém dentro dele, abriga-se entre as suas dobras: é preciso descobri-lo e fazê-lo falar” (Ginz-
burg, 2002, p. 42). 

 
 

Trajetória de formação de Felisbina Pinheiro de Moraes 
 

Felisbina Pinheiro de Moraes matriculou-se no Curso Especial de Educação Física no ano 
de 1933, cinco anos após ter se formado na Escola Normal Pedro II. Era, segundo o Livro de 
Matrículas da ESEF, uma aluna “Louvada, pela assiduidade com que frequentou as aulas do 
Curso, não registando nenhuma falta durante todo o periodo letivo, o que prova o grande inte-
resse com que acompanhou os trabalhos do mesmo” (Escola de Educação Física, 1934, p. 114). 

Ao término do curso, em junho de 1934, ela obteve o certificado de Educação Física 
elementar, 4°grau. É importante ressaltar que a professora frequentou uma das primeiras tur-
mas do Curso Especial de Educação Física oferecido pelo DEF-ES, uma das instituições pioneiras 
na formação de professores de Educação Física no meio civil, no Brasil. 

A documentação que trata da formação de professores de Educação Física no Espírito 
Santo (registros sobre o curso, históricos, formulários de matrícula e pautas das disciplinas) 
aponta Felisbina como aluna dedicada, assídua e que se destacava no curso. Esses talvez sejam 
alguns dos motivos que levaram a professora recém-formada a ser convidada a atuar na orga-
nização de programas de ginástica rítmica, treinamentos e demonstrações do Curso de Profes-
sores da EEFES, iniciado em julho de 1934. Outro indício a respeito da boa atuação da 
professora pode ser observado nos encargos ocupados por ela após a conclusão do curso de 
formação. No ano de 1935, por exemplo, Felisbina foi convidada a compor a Comissão de Exa-
me de Conclusão de Curso da ESEF. Nesse mesmo ano, participou do Sétimo Congresso Nacio-
nal de Educação ocorrido no Rio de Janeiro. 

Há, também, indícios de que a formação de Felisbina teve continuidade com um aper-
feiçoamento na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), motivo pelo qual ela declinou, 
em 1938, de um dos convites para atuar na ESEF: 

 
Venho declinar de tão honroso convite, apresentando-vos o motivo de 
estar prestes a ausentar-me desta Capital, como fator preponderante 
de minha não aceitação. E minha viagem ao Rio de janeiro tem por 
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objetivo principal adquirir conhecimentos dentro da grandiosa organi-
zação da E.E.F. do Exército, para melhor servir como instrutora no 
próximo ano, quando da reorganisação da E. Ed. Física do nosso Es-
tado (MORAES, 1938, s/p). 

 
Esse aspecto indica que Felisbina circulou nos meios em que a Educação Física era co-

locada em discussão diante do que havia de mais avançado naquele momento. Sua intenção, 
com a ida ao Rio de Janeiro para estudos na EsEFEx, justificava-se pela necessidade de buscar 
conhecimentos que contribuíssem para um melhor desenvolvimento de seu trabalho na ESEF, o 
que também, possivelmente, impactou em sua prática pedagógica nos anos seguintes. 

Em 1940, no papel de auxiliar técnica da Diretoria da Educação Física, foi designada pa-
ra visitar os estabelecimentos de ensino secundário do Estado a fim de orientar e colaborar com 
os preparativos da demonstração de ginástica rítmica, como parte das comemorações do Dia da 
Pátria (Espírito Santo, 1940). 

É possível perceber que Felisbina Pinheiro de Moraes, durante sua formação buscou, 
constantemente, maneiras de aperfeiçoar-se na sua área de atuação, o que pode ter se confi-
gurado como um dos motivos que levou a professora a atuar em diferentes níveis de ensino: na 
educação infantil (Jardim de Infância Ernestina Pessôa), no ensino secundário (Ginásio do Espí-
rito Santo) e no ensino superior (Escola Superior de Educação Física). 
 
 

Práticas pedagógicas de Educação Física no Espírito Santo, durante os anos 1930 
 
Em atenção às práticas de Felisbina como professora de Educação Física, voltamo-nos 

para aquelas que parecem ganhar relevo em sua carreira durante a década de 1930, quando se 
torna professora de Educação Física na educação infantil, no Jardim de Infância Ernestina 
Pessôa, na cidade de Vitória. Foi nessa instituição que Felisbina desenvolveu práticas, como 
professora de Educação Física, que ganhariam visibilidade nacional, por meio dos três artigos – 
Lições de Educação Física – que escreveu para a Revista de Educação Física (do Exército). 

De acordo com Tavares (2011), o Jardim de infância Ernestina Pessôa foi criado no co-
meço dos anos 1930 e foi uma das primeiras instituições públicas destinadas à educação infantil 
na cidade de Vitória, de modo que essa instituição marca, então, a atenção ao processo de es-
colarização da infância na Capital do Espírito Santo. 

No Jardim de Infância, foi professora de crianças entre quatro e seis anos de idade (o 
1º e o 2º grau do ciclo elementar) com as quais desenvolvia sua prática pedagógica por meio 
de aulas historiadas. Da documentação que versa sobre essa atividade, constam três relatórios 
da atuação de Felisbina no Jardim de Infância, datados, respectivamente, de 1934, 1935 e 
1936, os quais se destinavam à diretora da escola, aos inspetores de ensino do Estado e ao 
diretor de Educação Física do Estado do Espírito Santo. 

Essas fontes apresentam registros do modo como se organizava o trabalho de Felisbina 
no Jardim de Infância e compreendem fichas biométricas, gráficos, explicações sobre a neces-
sidade de exames médicos, antropométricos e fisiológicos das crianças, bem como a descrição 
da realização desses exames. Contêm, ainda, fotografias das aulas, planos de ensino e elemen-
tos diversos sobre sua prática. Esses relatórios nos fazem interrogar especialmente sobre as 
leituras que Felisbina fazia e que a inspiravam a desenvolver as aulas historiadas, por exemplo. 
Em tempos de movimento escolanovista,1 a professora parecia estar atenta aos estudos que se 
voltavam para as especificidades e para as necessidades infantis. 

Ao falar de sua atuação nos diversos graus de ensino no Jardim de Infância, Felisbina 
aponta, como método pedagógico, as aulas historiadas. De acordo com ela, “[...] as instruções 
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dadas aos diversos gráus foram sempre em fórma de historia, tornando o trabalho físico mais 
atraente, pela melhor fórma de prazer e alegria” (Moraes, 1934, s/p). 

Os relatórios da professora Felisbina contêm os planos de várias aulas historiadas, por 
ela ministradas entre os anos de 1934 e 1936. Ao apresentar um dos planos de atividades, pre-
parados para quatro meses, a professora aponta os fins a atingir, quais sejam: 

 
Desenvolver normalmente as faculdades físicas da creança, segundo 
as condições fisiologicas do crescimento e, particularmente, a função 
respiratória. Contribuir para assegurar a saúde. Auxiliar o desenvolvi-
mento da criança pelo exercício atraente; explorar sua faculdade de 
imitação (Moraes, 1934, s/p). 

 
No plano geral, as atividades propostas por Felisbina continham marchas, rodas, músi-

cas, flexionamentos, jogos respiratórios, exercícios de imitação (que incluiriam os movimentos 
marchar, trepar, saltar, levantar e transportar, correr, arremessar, atacar e defender), jogos 
sensoriais e pequenos jogos. 

 
Figura 1 – Exercícios da lição historiada de Educação Física Um dia na 
cidade, levada a efeito em demonstração pública no dia 2 de dezembro 
de 1934, no Parque Moscoso. 
 

 
Fonte: Relatório de Educação Física do Jardim de Infância Ernestina 
Pessôa (1934). 

 
Documentos que tratam da Educação Física no Jardim de Infância Ernestina Pessôa 

apresentam vestígios de práticas desencadeadas na instituição, evidenciando os resultados ob-
tidos no ano de 1934. 
 

Agradavelmente impressionados por tudo quanto nos foi dado conhe-
cer sobre o ensino da creança neste estabelecimento, é com vivo en-
thusiasmo que deixamos consignado nosso LOUVOR À PROFESSORA 
FELISBINA PINHEIROS DE MORAES, PELO SEU INTELLIGENTE ME-
THODO EMPREGADO PARA A EDUCAÇÃO PHYSICA, bem como às 
professoras que constituem o quadro de docentes do Jardim de In-
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fância “Ernestina Pessôa”, cujo desvelo, carinho e dedicação se pro-
vam na bellíssima exposição de trabalhos de fim de período letivo, 
prova de como aqui se cultiva as qualidades da creança, formando-a 
moral e intellectualmente, isto é, abrindo-lhe o caminho para a sua 
educação do futuro, aproveitando tudo o quanto revelam em sua es-
tadia nesta casa (Moraes, 1934, s/ p). 

 
Um das exigências para o desenvolvimento das aulas de Educação Física nas escolas 

capixabas, nos anos 1930, era a realização dos exames antropométricos, aos quais os alunos 
deveriam ser submetidos ao início e ao final do ano letivo. Para Danailof (2005, p. 34), o exame 
constituía uma etapa que objetivava avaliar “[...] a circunferência de diferentes membros, de 
peso, da altura e da composição corporal”. Toda essa vigilância com a situação corporal do alu-
no indicia uma preocupação com os resultados esperados com a prática da Educação Física na 
escola, durante o período escolar. Esse aspecto merece destaque nos relatórios de Felisbina, 
pois, por meio das medidas obtidas pelo exame antropométrico, as crianças poderiam ser sepa-
radas em grupamentos homogêneos, nos relatórios chamados “grupamentos fisiológicos”. Por 
meio deles, as crianças eram distribuídas entre o primeiro e o segundo grau do ciclo elementar. 
Além disso, as medidas serviriam para detectar deformações nos corpos das crianças. 

 
Figura 2 – Ficha antropométrica utilizada para a avaliação das 
crianças 
 

 
Fonte: Relatório de Educação Física do Jardim de Infância Er-
nestina Pessôa (1936). 
 

A utilização das fichas antropométricas apresenta possíveis relações existentes entre a 
Medicina e a Educação Física, já que as fichas que determinariam os grupamentos homogêneos 
das crianças nas escolas, pela via da tomada de suas medidas, em âmbitos nacional e interna-
cional, eram pensadas pelos médicos. No Brasil, um deles, o Dr. Sette Ramalho, instrutor de 
Biometria da EsEFEx e chefe do Departamento Médico dessa Escola, publicou artigos sobre esse 
tema na Revista de Educação Física (do Exército) – a mesma para a qual, mais tarde, Felisbina 
escreveria. Aponta a necessidade de exames médicos e de fichas biométricas e antropométricas 
para determinar o grupamento homogêneo das crianças. Para ele, “Pode-se dizer que é pelo 
exame médico que se orienta toda a educação física infantil, constituindo ele todo o arcabouço 
do método francês” (Ramalho, 1936, p. 10). 
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Os escritos de uma professora de Educação Física 
 
A análise da trajetória de formação e das práticas de Felisbina leva-nos a compreendê-

la como uma professora cujas práticas se diferenciavam e ganhavam relevo, já que Felisbina 
estava em circulação em diversos espaços que conferiam a ela certa visibilidade, local e nacio-
nalmente, naquele momento. Além de professora, ela aparece como articulista. Não foram mui-
tas suas incursões como autora, mas suas práticas como professora foram registradas e 
chegaram a circular como prescrições em um veículo nacional, a partir de 1938. 

Antes, porém, em 1934, assinou um artigo para a Revista de Educação do Espírito San-
to, periódico publicado sob a chancela do Serviço de Cooperação e Extensão Cultural do Depar-
tamento de Ensino Público do Espírito Santo e que circulou, entre 1934 e 1937, no Estado. 

No segundo número da revista, publicado em maio de 1934, ano em que Felisbina se 
diplomou no Curso Especial de Educação Física, foi veiculado como artigo o seu trabalho de 
conclusão de curso – defendido em 9 de maio daquele ano – intitulado A ginástica respiratória: 
a base da Educação Física, como trabalho acadêmico no qual Felisbina faz referência à Fisiolo-
gia e à Medicina para explicar os processos da ginástica respiratória que, para ela, teria impor-
tância capital para a educação física dos indivíduos, desde a mais tenra idade até a velhice. 
Para ela, “E’ pois a ginastica respiratória, a base de toda a Educação Física” (MORAES, 
1934, p. 28, grifo da autora). 

Com esse artigo, a jovem Felisbina abria o caminho para a publicação de seus escritos 
em um periódico da Educação Física, a Revista de Educação Física (do Exército). Esse impresso, 
criado em 1932, pertencia à Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx)2 do Rio de Janeiro 
e circulava por todo o País. Pretendia-se como principal órgão de divulgação dos pressupostos 
da EsEFEx para a Educação Física brasileira no âmbito da escola e da Educação Física nos mais 
diversos setores. 

Nessa revista, a professora publicou, nos anos de 1938 e 1939, três artigos, todos inti-
tulados: Educação infantil: método para a realização das lições de educação física. Esses textos 
se compõem de sugestões de aulas dirigidas para o primeiro grau do ciclo elementar, de quatro 
a seis anos de idade, e partem de sua experiência como professora da educação infantil no Jar-
dim de Infância Ernestina Pessôa. 

Em seus textos, Moraes esclarece que são sugestões dirigidas ao ensino da Educação 
Física para crianças de ambos os sexos. As aulas, que deveriam ter duração de 15 minutos, 
incluiriam canto, brincadeira de roda, história e jogos e possuiriam o formato e a organização 
de uma lição militar, composta por sessão preparatória, com duração de cerca de três minutos; 
lição propriamente dita, dez minutos e volta à calma em dois minutos. 

Os movimentos que seriam executados nas lições, mesmo sendo as aulas direcionadas 
às crianças nas escolas, seriam basicamente os mesmos que os adultos executariam, contudo a 
forma de encaminhar as lições ganharia o atrativo dos jogos para as crianças. Esses movimen-
tos/exercícios seriam, nesse caso, nomeados de maneira diferente: o movimento de marchar, 
por exemplo, poderia ser realizado por meio de um exercício mímico denominado pela professo-
ra de “o anão e o gigante” e, assim, outros exercícios seriam executados por jogos de imitação, 
com nomes diversos e considerados atraentes: trepar – “a garça”; saltar – “o alfaiate”; levantar 
e transportar – “o tocador de sino”; correr – “o caminho de ferro”; arremessar – “o moinho de 
vento”; atacar e defender-se – “o carpinteiro”. A volta à calma, no modo como é prescrita pela 
autora, sempre corresponde ao momento para jogos respiratórios e corretivos. Sugere, para a 
aula, o uso de jogos utilizando a bola, mas salienta que, para as crianças dessa idade, é preciso 
estimular a capacidade imaginativa e, portanto, o material que deveria compor a aula era sem-
pre “Improvisado pelos alunos, por imaginação” (Morais, 1938, p. 29).3 
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O modo de organização das aulas apresentadas pela professora aponta a influência que 
sua formação tinha em sua prática pedagógica, pois, além da formação que teve no Departa-
mento de Educação Física, a documentação indica que ela fez cursos na EsEFEx e, talvez por 
isso, tenha sido convidada a escrever para a revista daquela escola. 

Atenta às especificidades da infância, ela compreendia que “A infância deve constituir a 
primeira preocupação dos educadores, no desenvolvimento de uma educação física racional” 
(Moraes, 1939, p. 30). 

 
 

Considerações finais 
 
A análise da prática e da formação de Felisbina Pinheiro de Moraes pode contribuir de 

algum modo para a compreensão dos processos de constituição da Educação Física como práti-
ca escolar no Estado do Espírito Santo, bem como somar outros fios à história da educação no 
Estado, à medida que procuram trazer à tona os sujeitos menos visíveis dessa história. 

Os aspectos que levaram a professora a ter sua prática evidenciada podem ser visuali-
zados no desenvolvimento de aulas historiadas, bem como nos artigos publicados, nos quais 
evidenciava maneiras de se organizar lições de Educação Física para a educação infantil. 

A visibilidade proporcionada pelo Governo Estadual do Espírito Santo a essa professora, 
na década de 1930, indicia que práticas escolares ligadas a esse campo de conhecimento esta-
vam se constituindo no Espírito Santo naquele período. Além disso, possibilita o entendimento 
de que nem tudo ocorria como determinavam as prescrições, ou seja, mesmo não constando na 
grade curricular do curso de formação de professores frequentado, Felisbina apropriou-se de 
novas ideias, a fim de proporcionar práticas expressivas ligadas à Educação Física na educação 
infantil capixaba. 
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A fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, em 1975, fez da cidade do Rio de 
Janeiro a capital do novo estado e trouxe consequências importantes no campo político, eco-
nômico, social e educacional. Neste, possibilitou iniciativas inéditas na organização da rede es-
colar carioca, com importantes inflexões na Educação Especial, que forjada, inicialmente, pela 
influência francesa é sobrepujada pelo neobehaviorismo. Desde a década de 1960, após a Lei 
4024/61, a Educação Especial observava uma grande expansão. A transferência da psicóloga e 
educadora Helena Antipoff- discípula de Claparède- de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, fun-
dando a Sociedade Pestalozzi do Brasil, em 1945, possibilitou a formação de professores espe-
cializados no campo da deficiência mental. As políticas de campanhas para o atendimento aos 
excepcionais (Campanha para Educação do Surdo do Brasil, Campanha Nacional de Educação 
dos Cegos, Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Men-
tais) desenvolvidas pelo então Ministério da Educação e Cultura – com a coordenação da área 
de deficiência mental de ex-alunas de Helena Antipoff –resultaram na criação do Centro Nacio-
nal de Educação Especial (1974), com sede na cidade do Rio de Janeiro. Tendo como finalidade 
a constituição da Educação Especial pelas Secretarias Estaduais de Educação, o novo órgão 
empenhou-se na formação de professores e técnicos de todos os estados encaminhando alguns 
deles para estudos de pós-graduação em universidades americanas, influenciando, principal-
mente, a educação de pessoas com deficiência mental, no Rio de Janeiro. 

Durante a organização dos trabalhos para o ato de fusão, foi determinada a criação 
da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/Rio), sendo a primeira no Brasil. 
Em julho de 1975, quando de sua efetivação, a SME/Rio já contava com a estrutura de Educa-
ção Especial, que incorporou como serviço único os três anteriormente existentes - Centro de 
Terapia da Palavra, Instituto Helena Antipoff e subseção de Educação Especial - na Secretaria 
de Educação do Estado da Guanabara. A crítica à superposição de ações dos três órgãos de-
terminou a unificação. Coube à professora Maria Terezinha de Carvalho Machado a liderança 
desse trabalho. A nova SME realizou, em setembro do mesmo ano um censo escolar, identifi-
cando, encaminhando e matriculando todas as crianças em idade escolar que permaneciam 
sem escola, incluindo as com deficiência. Também ampliou a idade de atendimento com a im-
plantação da estimulação precoce. 

A orientação inicial aos profissionais foi a mesma que vinha sendo realizada na subseção, 
com especialistas que avaliavam as dificuldades das crianças e as encaminhavam para o aten-
dimento mais adequado. O modelo, caracterizado pelo olhar médico e psicológico, orientava 
práticas compensatórias com o desenvolvimento de habilidades básicas e currículos, que foram 
se afastando das novas bases curriculares implantadas e se tornando próprios para cada uma 
das áreas de deficiência. Para o desenvolvimento dessas ações eram necessários médicos, psi-
cólogos e estudantes de profissões que emergiam, como fonoaudiologia, terapia ocupacional e 
terapia psicomotora. 

Em 1980, ainda sob orientação da professora Terezinha, foi implantado um novo modelo 
de atendimento pedagógico, que vinha sendo gestado desde 1978, com o retorno dos, então, 
pós-graduados dos Estados Unidos e a vinda ao Brasil da Drª Laura Josephine Jordan. O mode-
lo foi aplicado em turmas formadas por crianças retidas na primeira série por três ou mais anos 
e aqueles que frequentavam as classes especiais para educáveis.  

Para investigar esta transição de modelos, elegi as publicações de Terezinha Machado, 
idealizadora da política e responsável pela formação de uma geração de professores que ope-
rou grande mudança nas escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro.  

A primeira parte do trabalho se detém na formação da geração desta educadora 
no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, observando os pressupostos do movimento Escola 
Nova e a influência exercida por Helena Antipoff na organização e prática da Educação Especial 
carioca. 
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A segunda parte se volta para as memórias de suas ex-colaboradoras, através de entre-
vistas, o que permite interpretar a experiência de construção da subseção de Educação Especial 
nos anos 1960, suas práticas de formação em serviço e de implantação, acompanhamento e 
avaliação dos atendimentos, o que permitiu levantar indícios e pistas sobre as mudanças ope-
radas na estruturação do trabalho no estado recém-criado. 

Na terceira e última privilegia-se as publicações feitas para a formação de professores no 
modelo comportamental. São textos traduzidos de publicações em inglês, adaptações e apon-
tamentos de aulas que introduzem as questões teóricas, exemplificam com orientações práticas 
de observação para o diagnóstico prescritivo, organização de trabalho individualizado, formas e 
tempos de avaliação, chegando a explicitar os tipos de reforços e pistas que devem ser traba-
lhados, comportamentos a serem adquiridos e formas de extinção de comportamentos inade-
quados. Foram analisados os documentos sequenciais de formação continuada, em serviço, dos 
professores e técnicos da Educação Especial, da série Modelo Comportamental, de I a XXI, que 
inseriram a nova metodologia de atendimento. 

O objetivo do estudo é a compreensão das tessituras que oportunizaram a mudança radi-
cal na trajetória metodológica utilizada por esse grupo de profissionais sob a liderança da pro-
fessora Terezinha e que propiciou uma experiência de Educação Especial que deixou inscrições 
profundas. 

No estudo elegi, portanto, a criação do novo estado do Rio de Janeiro e a ascensão da 
professora Terezinha Machado à liderança do trabalho na nova rede pública municipal, decor-
rente da fusão. Como ano conclusivo optou-se por 1984 quando são extintas as turmas atendi-
das pela ótica do Modelo Comportamental na vigência de um novo governo. 
 
A geração que se fez pela Escola Nova constituiu uma nova escola? 
 

Professoras formadas nos anos 40 e 50 pelo Instituto de Educação do Rio de Janeiro, as-
sim como aquelas que compuseram as primeiras turmas da Escola Normal Carmela Dutra, que 
começou a funcionar como anexo do Instituto em 1947, foram forjadas nos ideais da Escola 
Nova e influenciadas pelos avanços da psicologia na compreensão do desenvolvimento infantil e 
dos processos de aprendizagem além da eleição das técnicas de ensino como ferramentas in-
dissociáveis da modernidade pretendida.  
  

...as propostas educacionais que emergiram nas décadas iniciais do 
século XX, em que a criança sai do cenário romântico, das sombras, 
característico dos oitocentos e ganha espaço nos estudos da Psicolo-
gia aliada à educação. Nesse momento, então, a natureza infantil tor-
nava-se alvo dos interesses de estudos. Esta concepção traz marca da 
educação renovada, em que a criança ganha centralidade no processo 
de ensino (BRAGA, 2008, p.45). 

 
A formação inicial seguiu-se de experiências profissionais nos anos 50, com as formas 

que engendravam a homogeneização das turmas. A preocupação com as características indivi-
duais dos alunos como causa da não aprendizagem, já na década de 1930, implicara ações ava-
liadas como necessárias à melhoria da qualidade da educação de todos e que, para Antipoff, 
em Belo Horizinte, significam a homogeneização das turmas. 

 
 Cumpre encarar cada criança como um problema particular a resol-
ver... comecemos a conhecê-la... sob seus diversos aspectos, físicos, 
intelectuais, afetivos, sociais... Só depois de uma observação atenta e 
metódica da conduta dessa criança, de acordo com os exames do 
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médico e do psicólogo, depois de profunda reflexão acerca de todos 
esses dados, das observações e dos exames, é que o professor terá 
conhecido e compreendido os seus alunos e resolvido o complexo 
problema da personalidade (ANTIPOFF, 1930 apud JANNUZZI, 1985 
p. 85). 

 
Essa prática, ao ser aceita como a melhor, permite que alunos considerados deficientes 

sejam encaminhados e permaneçam com currículos diferenciados nas escolas especializadas ou 
em classes especiais sem prazo de saída. As classes especiais, criadas para a escolarização das 
crianças assim identificadas, são pensadas na perspectiva do Manifesto dos Pioneiros, com o 
olhar atento às características biopsicológicas que dão os caminhos a serem percorridos com 
cada uma delas na aventura de aprender. Segundo Rocha, “o Manifesto compromete-se com o 
valor da individualidade pelo respeito da personalidade humana, considerada não mais como 
meio, mas como fim em si mesmo...” (ROCHA, 2000 p.41). As novas práticas, comprometidas 
com os ideais do Manifesto, exigem maior rigor no conhecimento sobre o aluno. 

Os testes ABC, de Lourenço Filho, que vinham sendo usados desde os anos 1930, passa-
ram a fazer parte da orientação de formação de turmas e a constituir o pensamento pedagógico 
de grande parte dos professores. Apontando, por meio dos estudos da Biologia, a responsabili-
dade do próprio organismo na aprendizagem, foi-se concebendo políticas educacionais identifi-
cadas com a homogeneização das turmas de séries iniciais, com a valorização da 
individualização do ensino e com a importância do desenvolvimento de técnicas que levassem 
ao sucesso escolar. Pela avaliação realizada pelo teste ABC foram sendo formadas, em separa-
do, turmas de alunos imaturos, para os quais era pensada uma proposta diferenciada, que pre-
parasse para o processo formal de aprendizagem da leitura e da escrita, além do 
encaminhamento de alguns para o atendimento em classes e escolas especiais para alunos com 
deficiência mental,como experimentado por Helena Antipoff.  

As professoras que iniciaram a Educação Especial na cidade do Rio de Janeiro foram for-
madas e ingressaram na vida profissional sob essa ótica. Saviani (2007) propõe uma periodiza-
ção para a história das ideias pedagógicas brasileiras em que o predomínio da pedagogia nova 
aparece entre 1932 e 1969. Pode-se presumir que as professoras formadas nesse período no 
Instituto de Educação e na Escola Normal Carmela Dutra, assim como as formadas nas outras 
quatro Escolas Normais criadas nos anos 1960, foram educadas e aprenderam a educar pelas 
técnicas, princípios e práticas desenvolvidos no interior do movimento da Escola Nova.  

Talvez, buscando servir às necessidades biopsicológicas do aluno, a nova escola tenha se 
equipado e fortalecido para escolarizar as crianças e jovens com deficiência. A cidade recebeu, 
também, a influência de Helena Antipoff que, não sendo recontratada pelo governo mineiro que 
a trouxe para o Brasil, mudou-se para o Rio de Janeiro nos anos 1940 para trabalhar, com o 
Ministério da Saúde, no Departamento Nacional da Criança e, aqui estando, fundou em 1945 a 
Sociedade Pestalozzi do Brasil para os alunos com deficiência intelectual (LEMOS, 1981). O 
atendimento educacional à criança e ao adolescente com deficiência, visto como atividade es-
pecializada, exigia estudo e pesquisa, dedicação e vocação por parte dos professores. A Educa-
ção Especial começa a ser reconhecida como área especializada da educação, possibilitando a 
constituição de escolas e classes especiais.  

Com a mudança da capital da República para Brasília e a criação do Estado da Guanaba-
ra, em 1960, a cidade do Rio de Janeiro sofreu grandes mudanças. Houve avanços na educação 
da cidade, com a construção de um grande número de escolas e a ampliação considerável do 
número de matrículas. Foi também o período em que o ingresso escolar passou a se dar aos 
seis anos de idade e, pelo sistema de nível, não havia reprovação para os pequeninos. A classe 
especial, modalidade da educação especial destinada aos alunos excepcionais, como eram 
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chamados à época os que eram considerados deficientes, foram expandidas para dar conta da 
população que procurava atendimento escolar e não tinha sucesso na aprendizagem.  

A ciência e a técnica, vistas com primazia e como se fossem estéreis às ideias hegemôni-
cas dos seus espaços e tempos originários e mantenedores, serviram, assim, talvez como pro-
pulsores para os estudos do grupo de professores que veio a assumir os destinos da educação 
especial da cidade. 
 
Professoras que mudaram o tempo com ideias que cruzaram o Atlântico 
 

A riqueza encontrada nas memórias dos atores que fizeram a história, aliada ao entusi-
asmo do ato de contar ao outro e deixar gravado às novas gerações o que foi vivido, alimenta a 
esperança de melhor conhecer as trajetórias educacionais da Cidade do Rio de Janeiro. Ao mis-
turar a emoção, a racionalidade crítica e a frouxidão de datas e períodos, com a certeza do fa-
zer pioneiro, da importância do estudo e da proximidade com o aluno, as memórias narradas, e 
aqui estudadas, permitem vislumbrar um tempo em que os problemas pareceram sem signifi-
cado e a educação de pessoas com deficiência o grande motivo para levar adiante trabalhos 
que exigiram sacrifícios, ao mesmo tempo em que eram sentidos com a satisfação de fazer a 
diferença na vida de muitos. As memórias são seletivas e, no caso estudado, aparecem com 
frequência a saudade das amizades e relatos de compadrio que, talvez, auxiliem nas lembran-
ças de dias muito proveitosos para a educação.  
 
 

O estudo aqui apresentado tem como objetivo trazer as vozes das professoras responsá-
veis pela educação especial no município do Rio de Janeiro, com a fusão dos estados da Gua-
nabara e Rio de Janeiro, buscando a compreensão dos pensamentos fundadores de sua 
organização e o papel da professora Terezinha de Carvalho Machado no cenário que se foi con-
figurando. Foram analisados os depoimentos de professoras que fizeram parte do período estu-
dado, levantadas categorias consideradas relevantes à medida em que foram sendo 
reproduzidas nas diferentes narrativas, com maior ou menor clarezas. 

Trata-se, portanto, de um trabalho de história oral em que há interesse sobre a narrativa, 
tendo em vista a reinterpretação dos fatos vividos e reconstruídos na memória, além do prazer 
de reviver encontros e desencontros constituídos nas emoções particulares e contraditórias das 
relações interpessoais em um ambiente formal de trabalho. 

Os depoimentos fazem parte de meu acervo particular e da coleção do Centro de Memó-
rias do Instituto Helena Antipoff, que foi sendo estruturado na segunda metade da década de 
2000 e criado, oficialmente, em 2008. As entrevistas foram feitas por mim, pela Professora Elisa 
de Fátima Magalhães e pela Professora Noêmia Trompiere.  

As escolhas pela área da educação especial não foram feitas de forma antecipada, sendo 
citadas alternativas como a transferência para uma escola mais próxima de casa; por designa-
ção para uma turma de crianças com dificuldade, onde encontraram, a partir daí, razão para 
uma maior realização profissional; e, também, pelo interesse por cursos que começaram a ser 
oferecidos. 

 ... e tinha uma turminha, sem professor (...) que era chamada de 
imaturos. Eram aquelas crianças que entravam na escola sem as habi-
lidades mínimas para começar a aprendizagem de leitura. Era chama-
da de CP (classe preliminar). (...) aí nasceu a minha paixão pela 
diferença, porque eles eram os diferentes da escola. (...) aquela coisa 
de fazer coordenação motora; desenvolver linguagem. 
 1  
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Nos anos de 1960, com a transferência do Distrito Federal para Brasília e a instituição do 
Estado da Guanabara no território até então ocupado pela capital da República, a cidade conti-
nuava a fervilhar com as discussões sobre as questões educacionais. Do debate de longos anos 
resultou a primeira Lei de Diretrizes e Bases Nacionais 4024/61, que dedica um título – Título X- 
e dois artigos à educação das pessoas com deficiência; 
 

Art.88. A educação dos excepcionas deve, no que for possível, enqua-
drar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comu-
nidade. 
Art. 89. Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, relativa à educação de excepcionais, receberá 
dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsa de estudo, 
empréstimos e subvenções. (LDB- 4024/61) 
 

O surgimento do Título X já nos indica que a educação de pessoas com deficiência fazia 
parte das preocupações educacionais da época. O uso de testes de maturidade (ABC) e do tes-
te coletivo de Gille para medir a inteligência de crianças que não se alfabetizavam em 3 anos de 
escolaridade sugere a importância dada ao que qualificam como integridade biopsicológica para 
aprendizagem e deixa supor, também, que cabia à escola auxiliar, com exercícios adequados, 
na maturação neurológica e a consequente prontidão para aprender.  
  

...para avaliar teste ABC; Teste de Gille, que era para classificar a de-
ficiência mental, para colocar em turma de AE- que a terminologia era 
essa, atrasados especiais- as crianças com problemas mais sérios de 
aprendizagem. 
2  

 
A força da inclusão do Título X – Da Educação de Excepcionais - na nova Lei faz com que 

o estado da Guanabara, que se está organizando, crie um setor específico para o ensino espe-
cial, encarregado de organizar a educação dos “excepcionais”, sendo indicada a Professora Edy 
Pinheiro Alves para liderança do trabalho. 
  Esse pequeno grupo de professores, pelo que relatam, começou a estudar e a configu-
rar um modelo de Educação Especial na cidade, como previsto na Lei 4024/61. Pude observar 
que o atendimento a alunos considerados deficientes mentais educáveis já vinha sendo feito, 
assim como o atendimento de crianças hospitalizadas. A escolha da professora Marly Fróes Pei-
xoto para a área de deficiência física se dá pelo trabalho que já vinha fazendo no Hospital Bara-
ta Ribeiro. 
 

(...) chamou a Edy Pinheiro Alves, que era uma técnica da região da 
Tijuca, para assumir o trabalho com as crianças deficientes aqui no 
Rio de Janeiro. Ela conhecia Terezinha Machado, que trabalhava com 
ela na Tijuca (...) então ela chamou para desenvolver um trabalho 
com a área da deficiência mental. Aí, chamaram Maria Helena Noro-
nha, para trabalhar com deficiente auditivo (...) e a Marli Fróes Peixo-
to, que era uma pessoa que tinha uma deficiência física e que já 
trabalhava com crianças deficientes, para assumir a área de deficiên-
cia física. 
3 
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O grupo começou a estudar e a acrescentar novos membros à medida que realizavam 
cursos para professores das escolas públicas. Valorizava, identificando com os ideais da Escola 
Nova, o estudo, as ciências, e a marca do viés nacionalista, como podemos observar no depoi-
mento da professora Olympia, descrevendo as exigências da coordenadora Edy Pinheiro Alves e 
reproduzindo uma de suas falas sobre a sugestão do Dr Murilo Drumont para que os professo-
res cursistas ingressem na Faculdade de Medicina. 

 
(...) não podia tirar menos que 7. No curso de afasias, teve aluno se 
formando em médico, quinto ano, que abandonou. Era muito puxado 
e nós não podíamos tirar menos que 7. (...) a Edy mandou chamar 
(...) (e referindo-se à conversa entre a Professora Edy Pinheiro Alves 
e o Dr Murilo Drumont) O Brasil precisa de técnicos altamente especi-
alizados. Eu estou especializando essas moças, para levarem isso para 
frente; se o senhor me tira para consultório de medicina... Não! 
4 
 

Todo o atendimento inicialmente feito era concebido sob forte influência da Escola Nova, 
com o olhar das ciências médicas e da Psicologia. 
 

treinamento de habilidades básicas. Porque a gente via a criança co-
mo um ser deficitáro(...) que tinha lacunas no desenvolvimento e, es-
sas lacunas teriam que ser resgatadas. Então aí, a gente procurava 
resgatar a percepção que não era boa; a memória; o raciocínio. (...) 
nesse sentido de desenvolver a criança nessas habilidades. 
5 

 
Era importante fazer o diagnóstico da criança para detectar as funções que precisavam 

ser desenvolvidas. Os professores da diferentes áreas de deficiência participavam da avaliação 
para que não fossem confundidas as causas da dificuldade de aprendizagem.  
 

 A gente, fazia (...) era um exame neurológico evolutivo (...) para nós 
chamado de Testagem Psicomotora. Eu me lembro que em 1968 nós 
avaliamos 680 crianças. 480 crianças tinham alterações no seu de-
sempenho psicomotor. Eram crianças com problemas de adaptação na 
escola. 
6 
 

Nos estudos do grupo dedicado à deficiência física foi sendo introduzida a psicomotrici-
dade. A depoente Eleonora Altiere Monteiro comenta:  
 

Nós estudávamos. Eu estudava em livro francês porque eu gostava do 
francês e gostava do assunto. E só tinha essa bibliografia. Ia para o 
consulado pegar material porque aí eu comecei a me inserir nos auto-
res franceses (...) Ajuriaguerra. 
7 
  

O atendimento psicomotor, inicialmente utilizado pela equipe que trabalhava com a Defi-
ciência física e que criou os Pólos de Psicomotricdade, aos poucos começou a fazer parte da 
orientação aos professores de todas as áreas de deficiência. 
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Eu passei a dar aula para deficiente físico, para professores que traba-
lhavam com a questão visual (...) para os que trabalhavam com o que 
eles chamavam, na época, de treinável. 
8 

 
A psicomotricidade, inicialmente introduzida no processo escolar por seu olhar no movi-

mento, no esquema corporal e na importância de seu desenvolvimento para a aprendizagem, 
vai aos poucos sendo influenciada pela terapêutica, pela psicomotricidade relacional. Autores 
como Francoise Desobeau e Aucoturrier passam a ser leituras importantes na especialização 
dos professores cariocas. Os cursos, reuniões pedagógicas e visitas de acompanhamento foram 
sendo realizados como práticas privilegiadas de formação em serviço. 

Entretanto, no final da década de 1970, a Educação Especial da cidade começa a sofrer 
uma nova influência. A nova Lei de Ensino, 5692/71, que fixou as diretrizes e bases para o en-
sino de 1º e 2º graus, trouxe a tecnologia educacional para o sistema de ensino brasileiro, de 
início não interrompe o que vinha sendo feito pela Educação Especial, porque era considerado 
um atendimento especializado e, até certo ponto, só acessível aos iniciados. Entretanto, o Cen-
tro Nacional de Educação Especial, objetivando formar formadores, encaminhou alguns profes-
sores e técnicos para pós- graduação nos Estados Unidos. Uma nova abordagem pedagógica 
começou a ser gestada - o Modelo Diagnóstico Prescritivo ou Modelo Educacional que leva a 
tecnologia educacional para o interior da Educação Especial. 
 

...nós fizemos um curso, dentro de uma abordagem comportamenta-
lista que foi muito criticada. Um grupo grande de psicólogas afastou-
se da gente porque, na realidade, a abordagem comportamentalista 
não era muito bem vista na educação. Não era. 

  9 
 

Deixando a França e encontrando a América 
 
Talvez a preocupação com a aprendizagem efetiva tenha contribuído para a adoção de 

uma nova prática de ensino, organizada com ênfase no comportamento esperado. A formação 
profissional com base na Escola Nova seria determinante para a aceitação desse novo modelo? 
Este tem na prescrição pedagógica um de seus marcos, pois entende que um “diagnóstico es-
colar só tem valor quando serve de instrumento para o professor”.10 

Os professores foram sendo introduzidos na nova proposta em cursos e reuniões peda-
gógicas, em que aprendiam, com o auxílio de documentos mimeografados que compõem a sé-
rie Modelo Educacional - SME/Rio, sobre os cinco componentes do modelo - o aluno, os 
objetivos comportamentais, a individualização do ensino, a análise de tarefas e a avaliação, 
identificando a mudança de posição teórica na construção da nova proposta. O Modelo Diag-
nóstico Prescritivo era apresentado pelo seu contraste com o modelo até então usado.  

A avaliação pormenorizada, utilizada para a classificação e a enturmação de crianças su-
postamente iguais, cedeu seu lugar à avaliação preocupada com a forma de ensino indicada 
para o aluno concreto em sua individualidade para aprender. A centralidade da dificuldade ou 
deficiência da criança foi substituída pela posição de que a falha estava no ensino, mesmo nos 
casos em que a criança apresentasse alterações no seu processo evolutivo. No lugar da procura 
das causas genéticas, neurológicas e emocionais da não aprendizagem são descritas as respos-
tas ou os comportamentos apresentados pela criança às tarefas, propondo-se a intervenção 
direta no lugar da intervenção indireta, que prepara a criança para aprender mais tarde. 
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O modelo opera através da implementação de procedimentos de cor-
reção como planejados a partir de um diagnóstico preciso das dificul-
dades e capacidades da criança em relação ao que se deseja que ela 
aprenda. A ênfase não é colocada num diagnóstico profundo e amplo 
inicial, mas sim no delineamento preciso das características (inter e 
intra-individual) da criança (Rio de Janeiro, 1980, p.8). 

 
É intrigante observar que a educação especial na cidade, iniciada em 1961 com a forma-

ção de equipe para o atendimento de diferentes áreas de deficiência, incorporava, até então, 
novas ideias, teorias e fazeres que pareciam aprofundar as anteriores. Entretanto, a adoção do 
modelo comportamental, na origem de sua formulação, parece ser incompatível com a psico-
motricidade relacional, de caráter terapêutico, que estava sendo valorizada anteriormente.  

As avaliações formais cederam o espaço à avaliação funcional, porque as informações 
necessárias à programação de ensino são de natureza diferente e necessitavam ser contínuas 
para melhor indicar os novos passos de ensino. Para que tal processo de avaliação cumprisse 
seu papel eram previstos os pré-testes e os pós-testes, que orientavam os caminhos a serem 
trilhados pelo professor e pelo aluno.  

A metodologia de análise de tarefas foi a grande novidade, porque partia do comporta-
mento esperado para a série em que o aluno se encontrava para, então, subdividi-lo em pe-
quenos passos que fossem mais fáceis de serem aprendidos. Pronta a análise, ensinava-se ao 
aluno pelo 1º passo e, assim, sucessivamente ia ampliando-se o grau de complexidade, até o 
alcance do comportamento final desejado. O uso de pistas e a compensação pela aproximação 
da resposta do aluno ao comportamento esperado faziam parte do repertório de atitudes a se-
rem incorporadas pelo professor na nova metodologia. Para a formulação dos objetivos de en-
sino era necessário descrever o comportamento esperado, as condições em que deveria se dar 
e o padrão mínimo para ser considerado satisfatório.  

Essa concepção de Educação Especial foi posta em prática nos anos de 1980, 1981, 1982 
e 1983, enturmando crianças oriundas das classes especiais de educáveis com crianças retidas 
na primeira série a três anos ou mais. As turmas receberam a denominação de turmas/EE, por-
que eram consideradas turmas comuns com o apoio da Educação Especial. Não houve avaliação 
inicial, classificatória. As avaliações iniciais foram feitas pelos próprios professores, com a fun-
ção de identificar o que cada uma das crianças de suas turmas já apresentavam como compor-
tamento adquirido em relação a alfabetização e à matemática, por meio dos pré-testes. 

Essa política foi gestada e implantada na tentativa de responder à dificuldade encontrada 
pela Secretaria Municipal de Educação (SME/Rio) que apresentava, segundo Carvalho, 49% de 
reprovação na 1ª série em dezembro de 1979 (CARVALHO, 1985). Sua vigência foi de 3 anos, 
ao final dos quais não resistiu às criticas feitas pela corrente de profissionais alinhados às teori-
as críticas e ao movimento pela democracia que tomava força no país.  

O Modelo Educacional foi identificado por muitos com a regulação de massas conseguida 
pela modelagem de comportamento; com a utilização da escola como aparelho ideológico de 
estado e com a rotulação marginalizadora dos desviantes dos padrões hegemônicos. 

 
Algumas considerações  
 
A utilização do modelo médico-psicológico, no atendimento dos alunos classificados à 

época como excepcionais, fez com que esse grupo de profissionais pioneiros da Educação Espe-
cial da cidade aprofundasse seus estudos em psicologia e ramos da medicina que, mesmo des-
crevendo as patologias e classificando os alunos, se mostraram inadequados para o ensino da 
alfabetização e das primeiras operações matemáticas quando da universalização da escola pri-
mária, nos primeiros anos da fusão. Lidando com crianças com todos os tipos de deficiência, o 
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grupo de profissionais da SME foi aprofundando seus conhecimentos em psicomotricidade sob 
a, cada vez maior, influência do grupo francês que buscava na consciência corporal a aprendi-
zagem e a autonomia.  

A opção por outro modelo foi possível após a lei 5692/71 e a divulgação da tecnologia 
educacional. Sendo adotada na formação de professores em geral, a planificação da atividade 
docente por meio de objetivos operacionais que descreviam o comportamento esperado, o pa-
drão mínimo exigido e os critérios de observação, a tecnologia implantada com a Lei impulsio-
nou a assunção do Modelo Comportamental pela Educação Especial. Os componentes do 
Modelo Educacional – o aluno, os objetivos comportamentais operacionalizados, a individualiza-
ção do ensino, a análise de tarefas e a avaliação - possibilitaram o controle maior do trabalho 
pedagógico e da aprendizagem efetiva. Com a análise de tarefas parecia ficar fácil ensinar os 
comportamentos adaptativos para maior integração social. 

As críticas ao trabalho com o modelo desenvolvido pelos professores de Educação Espe-
cial se fizeram pelo viés filosófico e ideológico. A aceitação do aluno como tábula rasa, a mode-
lagem de comportamento de forma considerada autoritária e discriminatória, o controle 
minucioso sobre a aprendizagem dos alunos, assim como do trabalho dos professores, foram 
avaliadas como estratégias perversas da classe dominante. 

O que levou profissionais de expressão, de competência e de engajamento observados 
na geração formada por Terezinha Machado a viajarem nos conhecimentos construídos em con-
tinentes diferentes na busca de constituição de novos caminhos que resultassem na aprendiza-
gem e integração dos alunos marginalizados das escolas cariocas? 

A maior funcionalidade da educação escolar, a preponderância do desenvolvimento de 
tecnologia, a valorização do conhecimento científico na formação de professores e, a importân-
cia da individualização do ensino às características do aluno fizeram parte do ideário da Escola 
Nova, que formou essa geração de professores. Mesmo que na década de 1970 o grupo esti-
vesse realizando práticas orientadas pela psicomotricidade relacional, desenvolvida por autores 
franceses, influenciados pela psicanálise e com marcas da reabilitação, não parece ter sido difí-
cil incorporar um novo modelo funcional, pragmático e que valorizava o comportamento mani-
festo como objetivo da educação escolar. Talvez a formação inicial que gestou a 
profissionalização desse grupo de professoras, fortalecendo o ideal da educação como propulso-
ra do desenvolvimento individual e social e o produto da ciência como meio inquestionável de 
prover o ensino, tenha sido a força fundadora em que se avalizavam as opções de atendimento 
da parcela marginal da população carioca. 

O pioneirismo do trabalho em sistemas de ensino nos parece apontar para o grupo estu-
dado como merecedor de maiores investigações que permitam aproximações, cada vez maio-
res, da construção da Educação Especial na Cidade do Rio de Janeiro.  
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O presente artigo focaliza o projeto em andamento que articula ensino, pesquisa e 
extensão intitulado Entre a memória, a história e a pesquisa: possibilidades de um novo fazer na 
formação docente que tem como campo de atuação o Instituto de Educação Governador 
Roberto Silveira, situado no bairro 25 de Agosto, do município de Duque de Caxias, estado do 
Rio de Janeiro.  

O Instituto é uma instituição educativa de âmbito estadual que ainda hoje forma 
professores e professoras em nível médio para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental. 
Por isso, se torna prudente inicialmente apresentar ao leitor um pouco de sua trajetória. 

 
1. O IEGRS e os cursos de formação de professores no município de Duque de Caxias: 
trajetórias 
 

O Instituto de Educação Governador Roberto Silveira – IEGRS comemorou no mês de 
junho deste ano seus cinqüenta anos de existência. Esta cinqüentenária instituição educativa, foi 
criada pelo decreto n° 8.272, de 12 de Junho de 1962, do governador do Estado do Rio de 
Janeiro, Celso Peçanha, passando a funcionar no segundo semestre do ano de 1964, no bairro 
25 de Agosto do município de Duque de Caxias no tempo da Lei 4.204/61 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. 

A primeira turma do curso de formação de professores para atuar no ensino primário, se 
forma em 1967, com o nome de Monteiro Lobato. Especificamente em 1965 se estruturou a 
implantação do pré-primário e do curso normal, sob a direção do professor Álvaro Lopes, este 
designado em 19 de dezembro de 1962, pela Secretaria de Educação e Cultura do antigo estado. 
Até 19831, o cargo de diretor do Instituto de Educação era ocupado por nomeação do 
Governador do Estado convertendo-se, muitas vezes, em alvo de disputas acirradas entre 
lideranças políticas.2 

O então Curso Normal do IEGRS não foi o primeiro a ser criado em Duque de Caxias3, 
porém, a instalação de uma instituição pública como o Instituto de Educação, democratizou e 
renovou o cenário educacional da cidade e do bairro, este favorecido pelas reformas urbanas 
que vinha sofrendo. Antonio Augusto Braz, estudioso da história de formação dos bairros na 
Baixada Fluminense relata:  

 
No centro da sede municipal do distrito de Caxias, o bairro 25 de 
Agosto veio se configurar a partir da década de 50, no mais equipado 
e servido de benefícios urbanos da cidade, abrigando a parcela 
abastada da população duque-caxiense que encontrava em sua área 
calçada, saneada e planejada, o assentamento que aspiravam a partir 
de sua ascensão social (BRAZ, 2006, p.96). 

No excerto acima Braz indica o processo de transformação urbana que o bairro 25 de 
agosto sofre a partir da década de 1950, local onde viria ser instalado o Instituto de Educação 
na década seguinte. A onda humana de meninas, vestidas de azul-marinho e branco com suas 
gravatas borboletas, estrelinha na camisa escolar e suas bolsas pesadas, deslizava descendo, por 
volta das 12h50 minutos, a Avenida Brigadeiro Lima e Silva – principal via de ligação do bairro 
ao centro do município; e subindo em direção a atual praça Roberto Silveira, localizada no centro 
por volta das 18h, encantando os moradores e favorecendo o reconhecimento do bairro como 
moderno e civilizado. Desde aqueles tempos, uma prioridade das famílias caxienses era 
matricular seus filhos e filhas no Instituto. 

Cabe registrar que nos períodos de férias escolares no ano letivo de 1966, de 4 de 
janeiro a 8 de fevereiro e 4 a 30 de julho, o Instituto ofereceu o “Curso de Treinamento de 
Professores Leigos” em convênio com o Departamento Nacional de Educação e Cultura do então 
Ministério de Educação e Cultura, atendendo em torno de cem professores que atuavam há 
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vários anos nas escolas públicas e privadas da Baixada Fluminense.  
A Lei nº 4.024/61 estabelece também a possibilidade de funcionamento de cursos de 

formação de professores para o ensino normal em Institutos de Educação. Sendo assim, em1966 
se inicia às aulas do Curso Superior de Formação de Professores para o Ensino Normal (CEPEN), 
no Instituto. Primeiro curso superior de caráter público em Duque de Caxias é reconhecido como 
Curso de Pedagogia em 1970, sendo este incorporado à Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) em 1981, após intensa mobilização de parcela significativa da comunidade 
acadêmica em busca de reconhecimento, autonomia e estabilidade, com expressiva participação 
estudantil e apoio de entidades representativas de movimentos sociais4. As constantes 
reivindicações garantem ainda, o reconhecimento do curso como Unidade Universitária em 1988, 
ao criar a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), e a transferência para um 
espaço próprio no bairro da Vila São Luís. (Projeto Memórias em Cartão, s.d).  

Como pólo de resistência, o IEGRS continua o seu caminho na oferta do curso de 
Formação de Professores na modalidade Normal até os dias atuais. Desta forma, considerando a 
sua trajetória, o Instituto se constitui parte do patrimônio histórico-educacional do bairro onde 
se localiza e da cidade de Duque de Caxias.  
 
2. O projeto MEHPE – Entre a MEMÓRIA, a HISTÓRIA E A PESQUISA: possibilidades 
de um novo fazer na formação docente 
 

O referido projeto foi contemplado pelo Edital E-16/2011 – PROGRAMA Apoio à Melhoria 
do Ensino em Escolas Públicas Sediadas no Estado do Rio de Janeiro da FAPERJ – Fundação 
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objetivos:  

 
Apoiar iniciativas para a melhoria do ensino, por meio de projetos que 
abordem temas relevantes ao processo de ensino-aprendizagem e que 
permitem o aprimoramento da infraestrutura das escolas da rede 
pública do Estado do Rio de Janeiro (níveis fundamental e médio), com 
a finalidade de contribuir para: 
• o estabelecimento da excelência nas escolas da rede pública do 
Estado; 
• a formação, a capacitação e a atualização de professores das 
escolas da rede pública do Estado; 
• a promoção do intercâmbio de instituições de ensino superior e 
pesquisa com escolas da rede pública sediadas no Estado.  

 
Além do fomento para despesas de Custeio5 e Capital6, o projeto ainda foi contemplado 

com as seguintes modalidades de bolsas de pesquisas da FAPERJ, apresentadas no quadro 
abaixo de caracterização de sua equipe: 

 
COMPONENTE/FUNÇÃO NOME INSTITUIÇÃO

Coordenadora/ 
Orientadora 

Nailda Marinho da Costa 
Bonato 

UNIRIO

Pesquisadora Angela Maria Souza Martins7 UNIRIO
Pesquisador Celso Sanches Pereira8 UNIRIO

Bolsista IC – Iniciação Científica. Aluna do 
Curso de Licenciatura em Pedagogia 

Ana Paula Dias de Souza UNIRIO

Bolsista IC – Iniciação Científica. Aluna do 
Curso de Licenciatura em Pedagogia 

Maraísa Lopes Silva UNIRIO

Aluna voluntária do Curso de Licenciatura em Luiza Bouzon UNIRIO
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Pedagogia 
Professora voluntária  Fátima Bitencourt David IEGRS/ CEPEMHEd

Professora Bolsista TCT – Treinamento e 
Capacitação Técnica 

Marilene de Souza Dias IEGRS

Professora Bolsista TCT – Treinamento e 
Capacitação Técnica 

Luzia Lima Seguro IEGRS

Bolsista PIC – Pré-Iniciação Científica (Jovens 
Talentos). 

Aluna do Curso Normal – Nível Médio 

Anna Caroline da Silva Souza IEGRS

Bolsista PIC – Pré-Iniciação Científica (Jovens 
Talentos). 

Aluna do Curso Normal – Nível Médio 

Julia Roberta dos Santos IEGRS

Bolsista PIC – Pré-Iniciação Científica 
(Jovens Talentos). 

Aluna do Curso Normal – Nível Médio 

Karolayne Souza do 
Nascimento 

IEGRS

Bolsista PIC – Pré-Iniciação Científica (Jovens 
Talentos). 

Aluno do Curso Normal – Nível Médio 

Manoel Vitor Machado de 
Souza 

IEGRS

 
No âmbito do Instituto, o projeto conta com total apoio de sua direção, especialmente de 

sua Diretora Geral, a professora Verônica Bazílio Terra Ferreira, que cedeu uma sala anexa ao 
Instituto Histórico do IEGRS para sua instalação. Esta sala foi adaptada e equipada 
majoritariamente pelo fomento da FAPERJ. Possui ainda como parceiro o Centro de Pesquisa, 
Memória e História da Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense – 
CEPEMHEd9 - instalado provisoriamente no Instituto10.  

Na UNIRIO é sediado no Núcleo de Estudos e Pesquisas em História da Educação 
Brasileira – NEPHEB vinculado a Linha de Pesquisa Cultura e História da Educação do Programa 
de Pós-Graduação em Educação – Mestrado em Educação11, daquela instituição. O Núcleo abriga 
atividades de pesquisa enfatizando os seguintes temas: história das instituições escolares, 
educação libertária, pensamento educacional, historiografia da educação, práticas pedagógicas, 
políticas educacionais, formação de professores(as); educação feminina; educação integral, 
entre outras, privilegiando o século XIX até os dias atuais. 

As questões que balizam a execução do projeto são: (a) a necessária integração entre a 
Universidade e a Escola Básica posta aos professores e pesquisadores; (b) no estado do Rio de 
Janeiro ainda há um número significativo de escolas públicas que ainda formam professores em 
nível médio para atuar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – do 1º ao 5º ano, que 
concorrem com a formação propiciada em nível superior pelo curso de Licenciatura em 
Pedagogia que também habilita o seu formando a atuar no mesmo segmento de ensino12. Desta 
forma, tem como objetivos (a) promover o intercâmbio entre a universidade e a escola básica, 
especificamente envolvendo professores e alunos do Curso Normal/Formação de Professores em 
nível médio do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira – IEGRS e professores e 
alunos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; (b) entendendo o 
Instituto como parte do patrimônio histórico da cidade, contribuir para a melhoria do ensino 
público do estado do Rio de Janeiro, mas especificamente para a formação de professores em 
nível médio, visando uma ação docente futura nos anos iniciais do ensino fundamental voltada 
para a valorização e preservação do patrimônio cultural, social e educacional do município de 
Duque de Caxias – RJ, assim como a valorização do próprio Instituto de Educação como uma 
instituição escolar que marca a história dessa educação no tocante a formação de professores do 
município. 
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3. A metodologia de trabalho  
 

No que cabe a metodologia, a construção do trabalho no interior do Instituto exige o 
desenvolvimento de atividades em diversos níveis. O plano de trabalho contempla um 
conjunto de atividades, organizadas em três eixos temáticos norteadores com duração de 
4(quatro) meses cada um deles. São eles: 
 
EIXO 1 - Memória e Patrimônio Cultural e Artístico 
Foco do trabalho: Identificação da presença e valorização de diversas manifestações culturais na 
cidade de Duque de Caxias. 
 
EIXO 2 - Memória e Preservação da Vida 
Foco do trabalho: Reconhecimento das ameaças a um projeto de vida plena no trabalho e na 
cidade e de identificação de atitudes que possam apontar para a transformação desse quadro. 
Aqui cabe destaque os trabalhos de Celso Sanches Pereira (2001, 2008) que são significativos 
para os estudos da educação ambiental. 
 
EIXO 3 – Memória, Educação e Identidade 
Foco do trabalho: Valorização das memórias escolares da comunidade e dos professores do 
Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. 

 
Tendo por base a perspectiva de Freire (1996) que nos orienta: “Não há ensino sem 

pesquisa e pesquisa sem ensino”, cada Eixo comporta:  
 
(a) Atividades de extensão e culturais: abertas a toda a comunidade escolar, visando 
despertar o interesse e permitir a divulgação do trabalho que está sendo desenvolvido. São 
previstas palestras envolvendo professores da UNIRIO e de outras universidades; antigos 
professores do Instituto e das escolas da rede de Educação Básica do município, assim como de 
ex-alunas(os); profissionais das instituições de memórias da cidade de Duque de Caxias; líderes 
comunitários e moradores antigos que tragam a memória de construção da cidade e de seu 
ambiente natural e cultural. Exposições de fotográficas retratando o patrimônio artístico e 
cultural de Duque de Caxias e a trajetória do Instituto de Educação e da primeira Escola Normal 
criada no município de Duque de Caxias estão sendo organizadas. O material de exposição esta 
sendo coletado nos acervos pelos alunos bolsistas e por alunos do 3ª ano Normal orientados 
pela professora bolsista Marilena; (b) Atividades didáticas: constituídas em conjunto com 
professoras da disciplina Práticas Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa, mas não exclusivamente. 
São convidados a participar docentes de outras disciplinas como História, Língua Portuguesa e 
Literatura, Filosofia, Geografia, Didática e demais disciplinas pedagógicas que se interessam em 
integrar sua ação pedagógica ao projeto, seja propondo investigações específicas tendo em vista 
o Eixo em foco ou utilizando os materiais coletados pelo grupo em suas aulas; (c) Atividades 
de pesquisa: aqui serão convidados pelos estudantes bolsistas “Jovens talentos” do curso 
Normal e pelas professoras bolsistas, outros estudantes do Instituto que demonstrem interesse 
mais intenso e possibilidades de exercitar diretamente a prática de iniciação à pesquisa, 
tornando-se multiplicadores da experiência para os demais alunos. Acompanhados pelas 
bolsistas IC do curso de Pedagogia – futuras professoras de curso normal e pelas professoras 
bolsistas, se dedicarão a buscar informações sobre temáticas específicas de cada Eixo.  
 Como trabalho de campo a atividade contemplará visitas ao Pólo-Petroquímico, Reserva 
do Tinguá e Taquara e Cidade dos Meninos; às instituições de memória local; ao Arquivo Público 
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do Estado do Rio de Janeiro; a Biblioteca Nacional; ao Arquivo Nacional, entre outras.  
 A intenção é a constituição de pequenos grupos visando as temáticas propostas pelas 
professoras para iniciação à pesquisa, a saber:  
 Para o Eixo 1: a história da Lira de Ouro – primeiro ponto de cultura do município; a 
tradição do bumba-meu-boi no bairro do Senhor Bonfim localizado na periferia do 1º distrito da 
cidade de Duque de Caxias; a experiência do Jongo, instituída no bairro Jardim Gramacho, 
localizado na periferia do 1º distrito da cidade de Duque de Caxias; a tradição da folia de Reis na 
cidade. 
 Para o Eixo 2: a saúde do trabalhador em educação no IEGRS; o lixo e aterro 
metropolitano do Jardim Gramacho (este lixão foi desativado) e alternativas de educação 
ambiental desenvolvidas em duas escolas estaduais na cidade de Duque de Caxias; poluição e 
acidentes industriais no Pólo-Petroquimíco; desmatamento das reservas biológicas do Tinguá e 
da Taquara, recursos hídricos e preservação; a contaminação na Cidade dos Meninos. 

Para o Eixo 3: a formação do bairro 25 de agosto onde a escola está situada; um olhar 
sobre a Educação Especial na Rede Pública Estadual de Ensino na cidade de Duque de Caxias; a 
educação na cidade de Duque de Caxias nas trajetórias das formandas da Turma Monteiro 
Lobato do IEGRS, concluintes do ano de 1967. 

O CEPEMHEd já disponibilizou farta documentação sobre os temas propostos 
inicialmente e que estão sendo discutidos pela equipe. 
 Os resultados serão apresentados em forma de Seminários e Exposição no final de cada 
Eixo devendo ocorrer no auditório do IEGRS e abertos a toda comunidade escolar do Instituto. 
Está prevista a apresentação do projeto na Semana de Debates Científicos que ocorrerá no mês 
de outubro do presente ano na Unirio. Na ocasião alunos do Instituto do 3º ano Normal visitarão 
a Universidade. 

Como exemplo de atividade, dentro da programação oficial de comemoração dos 50 
anos do Instituto, está sendo organizado pela equipe o 1º Encontro do Projeto MEHPE no 
Instituto. Consta da programação uma Mesa Redonda com a participação da coordenadora do 
projeto como mediadora, uma professora aposentada do Instituto, uma ex-aluna de sua primeira 
turma e uma professora representante do CEPEMHEd. Para isso foi disponibilizado o auditório do 
Instituto para receber as 6 (seis) turmas do 3º ano do Curso Normal e seus professores, além de 
outros convidados no limite de lotação do mesmo. A programação ainda conta com uma 
Exposição fotográfica em Power Point sobre a história do Instituto organizada pelos alunos do 
curso normal sob a orientação da professora bolsista Marilena. Além disso, uma apresentação 
musical com letra composta pelos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental sobre a história do 
Instituto coordenada pela |professora bolsista Luzia.  

Como se encontra em andamento, os bolsistas de PIC e IC estão envolvidos no 
momento da escrita deste artigo, com a elaboração de uma logomarca e um site representativos 
do projeto.  

Entendido como projeto piloto considerando o exíguo prazo de seu desenvolvimento, 
mas tendo em vista a importância de uma formação que contribua para a construção de um 
sujeito-professor leitor crítico do seu tempo, ator e interventor de sua realidade social, inventor 
de práticas e fazeres, para dar suporte as suas múltiplas atividades propostas, utilizamos o 
método histórico-crítico como fundamento para interpretação e análise “das realidades 
encontradas”. Nesse sentido, os sujeitos envolvidos estão realizando leituras indispensáveis à 
compreensão dos processos sócio-históricos. O estudo teórico baseia-se nas reflexões de Alves 
(2001 e 2003); Arroyo (2003); Giroux (1997), Goodson (1995); Nóvoa (1991, 1995); entre 
outros. Ainda que desenhem aspectos diferenciados quanto à formação inicial e continuada dos 
professores, os autores convergem no sentido de nos ajudar a trazer para a cena principal 
as(os) professoras(es) e alunos(as) do Instituto, com suas singulares no tempo e espaço de seu 
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cotidiano. No campo da memória e história autores como Bosi (1994, 2003), Martins (1996), 
Braz (2006), Marques (2005), Neves (2000, 2009), Motta (1998), Souza e Junior Peres (1996), 
Mignot (2002), Xavier (2008, 2009), Bonato (2001), entre outros estão sendo visitados.  

Para execução do projeto há a prática de reuniões sistemáticas da equipe no âmbito do 
Instituto e da UNIRIO com um encontro semanal para estudos de temáticas que envolve cada 
eixo em desenvolvimento. Além das reuniões gerais de toda a equipe há também reuniões locais 
nas instituições envolvidas. Visando constituir um acervo do projeto, suas atividades estão sendo 
filmadas e fotografadas. 
 
4. O início: em busca de uma parceria escola-universidade 
 

Reconhecer a escola como produtora e organizadora de documentos, refletindo sobre a 
necessidade de ações de preservação, conservação e guarda de documentos que tendem a 
desaparecer com a cultura de um mundo descartável tem sido uma entre tantas outras 
preocupações de algumas professoras que compõem a equipe do Instituto de Educação 
Governador Roberto Silveira. Ainda nesta perspectiva, pensar que a pesquisa entrelaçadas à 
memória da docência, das instituições educativas e da cidade pode redesenhar uma trajetória de 
formação que possibilite a alunos e profissionais da educação a percepção de que ao fazer 
constroem-se e ao construir, fazem-se (THOMPSON, 1987). 

 Por iniciativa desses professores desde o ano de 2004, especialmente os da disciplina 
Prática pedagógica e Iniciação à pesquisa, algumas experiências de trabalho realizadas como o 
garimpo a arquivos e a tomada de depoimentos orais, têm oportunizado que os demais 
professores e professoras, alunas e alunos, entrem em contato com o que “traduz” a vida da 
instituição. Alguns projetos foram desenvolvidos no sentido de (re)lembrar a história de 
fundação do Instituto, favorecendo a apresentação de trabalhos realizados em diversos eventos 
e de imagens fotográficas cedidas por ex-alunos, professores, pessoas direta ou indiretamente 
envolvidas. Esse esforço coletivo resultou na constituição intencional de um pequeno acervo 
inaugurado em 2006, em um espaço-lugar de memória denominado Instituto Histórico - IE. 
Como lugar de memória, o IE se caracteriza como fonte de pesquisa e pólo de difusão de 
princípios de preservação histórica e cultural do Instituto e do município. Nesta direção, as 
palavras Libânia Nacif Xavier (2008, p.167) são significativas ao tratar dos “Lugares de memória 
da educação” no Brasil, diz: “As práticas de preservação da memória, em suas variadas formas 
de materialização, revelam aquilo que os indivíduos e os grupos desejam reter como informação 
essencial de seu passado” num tempo presente vivenciado.  
 Essas iniciativas dos professores - que têm repercutido como estímulo à incorporação de 
novas dimensões à formação de professores, são os pilares sobre os quais se sustenta o projeto 
MEHPE que articula em seu desenvolvimento memória, história, pesquisa, ensino e extensão. 
Neste sentido, nos é precioso ainda o pensamento de Thompson (1981), quando indica que “o 
surgimento da ‘experiência’ deve-se ao fato de os homens e mulheres serem racionais e 
refletirem sobre o que acontece a eles e ao seu mundo” (p.1) 

Em 2010 ocorre um feliz encontro entre professoras do IEGRS e professoras da UNIRIO. 
Sediando a universidade o II Encontro de História da Educação do Estado do Rio de Janeiro – 
EHEd-RJ13, para esse evento foi convida a compor a Mesa-Redonda intitulada Identidades locais 
e história da educação da no Rio de Janeiro, a professora Fátima Bitencourt David representando 
o CEPEMHEd, resultando daí uma parceria estabelecida entre nós. Estreitanto laços acadêmicos 
e pedagógicos fui convidada para ministrar palestras em cursos promovidos pelo Centro para 
professores das redes públicas municipal e estadual com encontros no Instituto e no Colégio 
Santo Antonio, convite imediatamente aceito. Considerando a minha história de ex-aluna do 
Curso de Pedagogia do Instituto, a possibilidade de voltar àquela instituição educativa e 
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contribuir para a formação continuada de professores era bem vinda. Nesta interlocução, a 
professora coloca o desejo do Instituto participar do Edital de Apoio à Escola Pública e sua busca 
de parceria com universidades desde 2007, me apresentando uma proposta para discussão 
referente a possibilidade de submissão ao Edital, o que só foi se consolidar em de 2011 com a 
apresentação do projeto dentro das normas instituídas pela instituição de fomento. Devido ao 
exposto, credito o título e a concepção do mesmo a referida professora que em sua primeira 
versão aparecia como candidata a bolsa TCT do Instituto14 o que posteriormente não foi 
possível.  
 No processo de desenvolvimento do projeto, tem nos animado a perspectiva de Freire 
(1996) que nos orienta: “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. Assim fomentar o 
diálogo entre os diferentes grupos de formação de acordo com a diversidade dos sujeitos que 
compõe a equipe e com outros professores do Instituto tem sido uma tônica de nossas 
discussões. Estamos no momento buscando a adesão de outros professores na intervenção junto 
aos alunos do curso normal independente da disciplina trabalhada ou da série, como já dito 
anteriormente, pois a interlocução com os vários campos do conhecimento se faz importante 
para o pleno alcance de seus objetivos.  
 
Considerações finais 

 
 Produzir considerações finais em um texto que tem como foco um projeto em 
andamento é uma missão um tanto quanto difícil. A nós se colocam muitas expectativas. Como 
pretensão ousada esperamos com a conclusão do projeto ter (a) favorecido uma formação de 
professores que compreenda o homem fluminense nos seus diversos tempos históricos e dos 
usos feitos do espaço local num esforço de reconhecimento da Baixada Fluminense como lugar 
de memórias e história e, consequentemente, da afirmação de seus construtores como sujeitos; 
(b) a constituição de um acervo que incorporado ao Instituto Histórico do IEGRS “retrate” o 
cotidiano vivido no fazer/pensar do projeto e em condições de ser utilizados por futuros projetos 
educativos e em ações pedagógicas de sala de aula que dê suporte a formação; (c) a formação 
de professores comprometidos com uma prática pedagógica que valorize e preserve a memória 
das instituições escolares nas quais irão atuar; (d) a produção de material necessário a uma 
publicação em que todos da equipe sejam autores.  
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1 Ano em que conclui o curso de Pedagogia no Instituto, porém já vinculado a UERJ. 
2 Atualmente a direção do Instituto é ocupada por professores e professoras eleitos pela comunidade 
escolar. 
3O curso normal do IEGRS não foi o primeiro a ser instalado em Duque de Caxias. O pioneirismo coube à 
escola normal do colégio Santo Antônio, mantido pela congregação das irmãs franciscanas a partir de 
1956. Nos anos de 1950 e 1960, as normalistas do colégio Santo Antônio procediam, predominantemente, 
de famílias abastadas. O segundo curso normal foi instalado em outra escola particular, denominada Duque 
de Caxias.  
4 Fui aluna desse curso de Pedagogia no período de 1980 a 1983 vivenciando esse momento de sua história. 
5 Inclui gastos com passagens, material de consumo e serviços de terceiros necessários ao 
desenvolvimento do projeto 
6 Inclui gastos com equipamentos e materiais permanente nacionais. 
7 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (1996). É vice-líder do 
“Núcleo de Estudos e Pesquisas em História da Educação Brasileira – NEPHEB” no Diretório do CNPq - 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Professora Associada da Escola de 
Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado da Unirio.  
8 Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio (2008). 
Professor Adjunto da Escola de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado da 
Unirio.  
9 Conforme sua equipe, o Centro foi criado a partir da mobilização e reivindicação dos professores da rede 
pública de ensino de Duque de Caxias, entendendo a necessidade de se criar um espaço público com vista a 
garantir a preservação e guarda das fontes que referenciam as memórias e a História da Educação do 
município. Os profissionais da educação da rede municipal de Duque de Caxias incluíram, na pauta das 
negociações da data-base de 2004, a proposta de criação de um Centro de Pesquisa e Memória da 
Educação. Dois anos após é criado, através do Decreto nº 4.805, de 23 de dezembro de 2005, o 
CEPEMHEd no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Em 07 de novembro de 2008 é sancionada a 
Lei nº 2.223, transformando o Decreto em Lei Municipal e instituindo, também no âmbito da SME, o 
Arquivo Público Municipal. Esse processo de luta também incluiu o desafio de se instituir o Museu da 
Educação e da Cidade de Duque de Caxias consolidado através da Lei nº 2.224. O Museu é um projeto 
articulado entre o CEPEMHEd e o CRPH – Centro de Referência Patrimonial e Histórico de Duque de 
Caxias. O CEPEMHEd nasceu sobretudo das preocupações de diversos educadores do município em 
desenvolver esforços para a recuperação da memória e preservação do espaço arquitetônico e dos acervos 
documental, fotográfico, bibliográfico e museológico da Escola Regional de Merity, atual Escola Municipal 
Dr. Alvaro Alberto, primeira escola de caráter popular fundada no início da década de 1920 do século 
passado. Atualmente o Centro é sediado no IEGRS, não possuindo ainda espaço próprio, sendo esta mais 
uma luta de seus idealizadores. 
10 Além da participação da professora Fátima Bitencourt David, o projeto conta ainda com a colaboração 
das professoras Luciana Alves Pires, Marcia Montilio Rufino e Marcia Spadetti Tuão do Centro.  
11 A primeira turma iniciou suas atividades no segundo semestre de 2004.  
12 Conforme a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 2006. Atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 
13 Comissão Organizadora por mim presidida. 
14 Quando da elaboração da redação final do projeto para ser apresentado a Faperj e da solicitação das 
bolsas, a professora Fátima coloca como impedimento de sua participação nesta condição o seu pedido de 
aposentadoria que se encontrava em andamento.  
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1 APONTAMENTOS INICIAIS 
 

Este texto configura-se como um documento provisório, termo que aqui recebeu um 
duplo significado: primeiramente porque é assim que se nomeia um trabalho direcionado a um 
encontro científico, com o objetivo de receber as contribuições dos pares, fase que antecede a 
formalização final, consolidada em um artigo de periódico. Em segundo lugar, porque represen-
ta um primeiro movimento para socializar resultados de uma pesquisa1 em fase inicial; portan-
to, são resultados provisórios. 

O objeto da pesquisa que dá origem ao texto é a formação de professores secundários 
pela Universidade do Brasil (UB), criada por Gustavo Capanema. O recorte temporal é o da ins-
talação do Estado Democrático (1945-1960). O objetivo é identificar como se deu o processo de 
institucionalização e construção de identidade do curso de formação de professores secundários 
da Universidade do Brasil tendo em vista as possíveis marcas e resíduos que permaneceram no 
período pós Estado Novo (1937-1945) bem como indícios de mudanças, no curso de formação 
de professores secundários da Universidade do Brasil, criada pelo então ministro Gustavo Capa-
nema. 
  A motivação para explorar o tema tem como justificativa a constatação de uma dupla 
lacuna na historiografia da educação brasileira: a escassez de pesquisas que se debrucem sobre 
a história do ensino secundário e profissional no Brasil e, particularmente, no caso da história 
da profissão docente, a enorme concentração das pesquisas sobre os professores do ensino 
primário e a quase inexistência de pesquisas sobre os professores das modalidades de ensino 
pós-primário (secundário, técnico e normal).  

A instauração do Estado Novo (1937-1945) implicou na formação do Estado Nacional 
que tinha suas bases assentadas na homogeneização da cultura, da língua e da ideologia: a 
nação era entendida como uma coleção de indivíduos, transformada em um todo orgânico, uma 
entidade moral, política e econômica. A Constituição de 1937, que implantou o Estado Novo, 
atribuiu à União a competência para fixar as bases e determinar os quadros da educação nacio-
nal, traçando as diretrizes a que deviam obedecer à formação física, intelectual e moral da in-
fância e da juventude. A partir daí a educação seguiu diretrizes que apontavam os valores aos 
quais deveria servir: a religião, a pátria e a família; outros termos seriam transformados em 
palavras-chave para representar as orientações a serem cumpridas e as decisões postas em 
prática: moral, disciplina, controle e ordem. É nesse contexto que em 5 de julho de 1937, a Lei 
452 instituiu a Universidade do Brasil (UB), a universidade de caráter nacional, destinada a fixar 
o padrão de ensino superior em todo país e formada por uma comunidade de professores e 
alunos consagrados ao estudo.  

A organização definitiva da Universidade do Brasil só ocorreu em 1939, quando é de fa-
to instituída pelo Decreto-Lei.1190, de 4/04/1939, o mesmo decreto que organizou a Faculdade 
de Ciências e Letras, que passou a se denominar Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), onde 
se formariam os professores secundários. De início, a Universidade do Brasil se constituiu dos 
estabelecimentos de ensino da Universidade de Distrito Federal (UDF), para lá transferidos de-
pois do desmonte da UDF, extinta pelo Decreto–Lei n.1063, de 20/01/1939 depois de longa luta 
política, que colocou de um lado Anísio Teixeira, criador da UDF, e de outro, Gustavo Capane-
ma, idealizador da UB. A onipresença de Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde 
Pública (1934-1945) elaborando documentos, decretos, estabelecendo cursos, delimitando seus 
currículos e se ocupando pessoalmente da contratação de professores pela via administrativa, 
com a prerrogativa de que fossem ligados à Igreja, e nomeados por autorização do presidente, 
e ouvida a seção de Segurança Nacional, dava os rumos do que se podia esperar da organiza-
ção da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) e do modelo a ser seguido para a formação dos 
professores secundários. Gustavo Capanema em mais de uma ocasião, não deixou dúvidas so-
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bre o rumo que seria dado à educação: preparar o homem não para uma ação qualquer na so-
ciedade, mas para uma ação necessária para que se colocasse a serviço da Nação. Dos profes-
sores secundários esperava-se que ensinassem e preparassem as gerações de adolescentes do 
país para o superior experimento de seu destino humano e patriótico. Estava, portanto, definido 
o conjunto de normas e valores a serem seguidos e delineado o corpus de saberes e técnicas a 
serem transmitidos à juventude escolarizada. Cabe o registro de que é no ensino secundário e 
na formação de seus professores que se percebe uma contradição: eram privilegiados os cam-
pos filosófico, histórico e literário, a hegemonia era das humanidades clássicas, ao lado de ine-
gáveis finalidades patrióticas: o ensino secundário destinava-se a formar nos estudantes 
consciência humanística e consciência patriótica, mediante um ensino patriótico por excelência, 
para incutir a compreensão da continuidade histórica da pátria. Enfim, estava a cargo da Uni-
versidade formar os trabalhadores intelectuais que deveriam servir ao Estado, ou seja, burocra-
tas a serviço do projeto estatal.  

Em 1945 era evidente a mudança nos rumos do regime até então vigente, com reper-
cussão nas instituições, entre elas as que se dedicavam à Educação. A temática central do 
9º.Congresso Brasileiro de Educação – Conceito e Objetivos da Educação Democrática - funda-
va-se no princípio da liberdade e no respeito à pessoa humana que, nesse contexto, tem asse-
gurada a expansão e a expressão da personalidade. A chegada de “novos tempos” resultou na 
formação democrática dos professores que tinha na preparação cultural e técnica um problema 
da mais alta relevância, pois iria se refletir na organização do ensino. Durante o Congresso foi 
votada a Carta Brasileira de Educação Democrática; a educação para a democracia compreen-
dia a preparação das gerações daquele tempo e das que estivessem por vir para o exercício 
honesto do regime político democrático.  

O exercício democrático teve seu recomeço em 31 de janeiro de 1946 momento em que 
Eurico Gaspar Dutra, eleito presidente pelo voto popular, iniciou seu governo. A transição da 
ditadura para a democracia representativa tem outro marco: o período entre a deposição de 
Getúlio Vargas , em 1945, até a promulgação da Constituição de 1946 que sinalizava a redemo-
cratização do país. Como conseqüência, houve uma mudança no papel do Estado até então de 
centralizador das decisões, inclusive a sustentação política de desenvolvimento econômico. A 
mudança de rumo deu-se sob o clima do liberalismo econômico, antiestatizante e francamente 
simpático ao capital estrangeiro. A presença norte-americana na economia brasileira cresceu a 
ponto de participar ativamente do governo que inaugurou a fase da redemocratização (PENNA, 
1999). Estava aí o surgimento material do nacional desenvolvimentismo consolidado na década 
de 1950. O que ficou evidenciado é que as mudanças foram abrangentes, uma vez que, se 
plasmaram na economia, na orientação ideológica e nos movimentos culturais. Portanto, não é 
de surpreender que as instituições, entre elas a Universidade, também tenha sido alvo dos im-
pactos causados pelo desenvolvimento do capitalismo industrial. Eleger como objeto de pesqui-
sa a formação de professores secundários no período de instalação do Estado Democrático 
(1946-1950) e a Universidade do Brasil como ambiente de estudo, constitui-se em um esforço 
teórico que pressupõe lidar com mudanças/permanências/ ambigüidades/estranhamentos. A 
vigência do Estado de Direito que tem entre seus pressupostos a livre expressão e a crença nas 
potencialidades de uma nação em busca de sua identidade e realização, serviu de motivação 
para propor um estudo sobre a formação dos professores secundários no período pós-Estado 
Novo, apesar de que o modelo (legal) de formação daqueles professores não se altere significa-
tivamente nesse período.  

A opção de trabalhar em uma perspectiva sócio-histórica implicou na busca de instru-
mentos que mediatizassem a operacionalização da análise. Por isso, em termos metodológicos 
impôs-se um exercício que contemplou os estudos realizados pela História da Educação, pela 
Sociologia e as bases fornecidas pela Arquivística no que se refere à organização e utilização 
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dos seus acervos. Também se colocaram questões que envolvem a Leitura, as textualidades e a 
significação, uma vez que se busca compreender o jogo de sentidos que há nos enunciados dos 
documentos. Foi a complexidade do exercício proposto que me levou seguir, guardadas as de-
vidas proporções, os conselhos que Geoges Duby (1993, p.19) recebeu de seu orientador: que 
não se precipitasse, que lesse muito e tentasse se fixar no terreno mais fértil e num ângulo que 
correspondesse a seu temperamento.A segunda recomendação foi que se debruçasse imedia-
tamente sobre um documento de fácil acesso, já editado e impresso, para praticar. O livro de 
Artette Farge (2009), O sabor do Arquivo foi o documento escolhido, e, ao mesmo tempo cam-
po de prática; a sua leitura remeteu às operações que se impõem para quem trabalha com ar-
quivos: triagem e separação de documentos. Também foi necessário repetir a questão colocada 
por Farge (2009, p.71): como decidir entre o essencial e o inútil, o necessário e o supérfluo, o 
texto significativo e um outro que se julgará repetitivo? Ela mesma que responde que não há 
um bom método, nem regras estritas a seguir quando se hesita sobre a escolha dos documen-
tos; entende que o procedimento se assemelha na verdade ao do andarilho, “buscando no ar-
quivo o que está escondido como vestígio positivo de um ser ou de um acontecimento, estando 
atento simultaneamente ao que foge, ao que subtrai e se faz, ao que se percebe como ausên-
cia”.  

Atenta a essas considerações decidi que a primeira investigação documental recairia 
sobre discursos, porque evidenciam ideias, posicionamentos, opções ideológicas. Além disso, os 
seus enunciados, como resultado da produção discursiva, levam em conta os contextos em que 
ocorreram, portanto terreno mais fértil para começar a enfrentar o desafio.  

 
2 SELEÇÃO DOS DOCUMENTOS , ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

A seleção/triagem dos documentos levou em conta o seu grau de representatividade. 
Por esse motivo, entre muitos, foram separados os o discursos que simbolizavam ritos de pas-
sagem: formaturas, inauguração de cursos e aqueles feitos durante as solenidades comemora-
tivas do Decenário da FNFi.            A recolha dos discursos pautou-se nos objetivos da 
pesquisa que deu origem a este texto. Por isso, a análise não ficou restrita aos discursos produ-
zidos na vigência do Estado Democrático, mas foram incluídos na análise alguns discursos da-
tados do período do Estado Autoritário2, com vistas a ensaiar um exercício comparativo.  

Na metodologia de análise e interpretação, a opção foi observar nos discursos analisa-
dos, o que se repete , o que é convergente , e o que é descontínuo, não residual, não aparece 
sempre.A metodologia foi complementada com a agregação de categorias que se fizeram mais 
freqüentes no material analisado.  

Os discursos de Gustavo Capanema foram o ponto de partida da discussão. No título do 
discurso pronunciado na inauguração dos cursos da FNFi A Cultura e o Espírito, Bases da Nação 
estavam os eixos sob os quais de construiu “a grande casa da Faculdade Nacional de Filosofia, 
aparelhada e organizada pela forma mais conveniente, e dentro dela, “por entre os mestres 
experientes, a alegre juventude atraída pela nobre vocação do magistério e pelo gosto da cultu-
ra”. À FNFi cabia o propósito de aprimorar, orientar, disciplinar, nas suas bases gerais , a cultu-
ra do país; esperava-se que dela e de seu exemplo resultassem influências vitais para todo o 
organismo educacional, desde o setor primário até as diversificações universitárias. 

No discurso aos formandos da Faculdade de Medicina (1941) Capanema dirige-se a eles 
dizendo que “vossa despedida é um compromisso de ficar”. A explicação estava em que lhes 
cabia dar os passos iniciais para a criação da Associação dos Antigos Alunos da Universidade do 
Brasil, corporação que deveria se tornar força prestigiosa da vida universitária. Nos seus votos, 
Capanema faz uma referência à Associação desejando que “se reunissem,com fé e fervor todos 
quantos já deixaram ou vão deixar a nossa gloriosa universidade numa fiel falange a esses dois 
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altos e permanentes ideais universitários: ciência e trabalho, ou melhor e mais precisamente: a 
Verdade e a Pátria”.  

Por ocasião da formatura da primeira turma da Faculdade Nacional de Filosofia, em 
1942, o discurso de Capanema é todo voltado para a missão do professor do ensino secundário. 
Os termos “missão” e “pátria” pontuam todo o discurso, que tem reforçada a proposta do Esta-
do Nacional de que “os professores ensinassem, preparassem as gerações de adolescentes do 
país, para o superior experimento de seu destino humano e patriótico. A insistência em pontuar 
a missão dos professores, estava na razão direta do aperfeiçoamento do ofício, o que implicava 
em entregar o coração, e dar todos os impulsos da alma à tarefa de educar as parcelas da ju-
ventude [...]. Essa era a condição para que fossem alcançados os objetivos do ensino secundá-
rio de formar a personalidade intelectual, moral e cívica, formar e fortalecer o caráter dos 
alunos, dar “à juventude o sentimento de pátria, a compreensão da pátria como terra dos ante-
passados”. É interessante constatar que apesar da forte tendência à “formação patriótica”, o 
ensino secundário era ensino das humanidades, [...] “de coisas destinadas a formar o espírito 
humano”. O ministro despediu-se dos formandos dizendo que “A Nação deposita confiança em 
vós e espera que não a desmerecereis.  

O que me chama atenção no discurso que fecha a análise é a permanência das ideias, 
das propostas, dos conceitos centrais, dos conceitos matrizes - moral, disciplina, pátria, fé, mis-
são, controle e ordem - que estiveram na base da construção da Universidade do Brasil, na cri-
ação da Faculdade Nacional de Filosofia e orientaram o curso de formação de professores 
secundários, que tornados mestres no ofício de ensinar “deviam propiciar à juventude o funda-
mento espiritual solido e serio, que a tornasse apta de modo geral, para a vida, e, de modo 
especial para o ingresso nas escolas superiores, destinadas à formação dos grupos culturais 
mais altos e aprimorados”3. 

Os documentos referentes ao período de 1946 a 1950 foram difíceis de localizar4, mas 
como diz Farge (2009, p.66), “não há como dispensar informações, pois o importante é deter o 
conjunto de dados sobre a questão, naturalmente nos limites cronológicos e espaciais previa-
mente estabelecidos”. Desta forma, do conjunto dos discursos feitos durante as solenidades 
comemorativas do decênio da Faculdade Nacional de Filosofia, selecionei o pronunciamento do 
diretor da FNFi, Professor Carneiro Leão e as palavras do Professor Pedro Calmon, reitor da 
Universidade do Brasil.  

Nos discursos de Gustavo Capanema, o que se repete, reforça ideias e possibilita identi-
ficar a permanência de valores que podem ser questionáveis, mas faziam parte de um momen-
to singular e certamente do sistema deontológico de Capanema. O fato é que foram as palavras 
de ordem, convertidas em valores, que conferiram identidade às ações postas em prática que 
se plasmaram na construção da identidade da Faculdade Nacional de Filosofia e do curso de 
formação de professores. Penso que a institucionalização da Universidade do Brasil e da FNFi, 
para além das normas e procedimentos legais, pode ser atribuída à imensa capacidade de arti-
culação política de Capanema, aos contratos de poder que davam “estabilidade” aos grupos que 
se mantinham hegemônicos, e aos instrumentos políticos fornecidos pelo Estado Novo. 

Os discursos de Carneiro Leão e Pedro Calmon seguem outra prática discursiva. Os 
enunciados já não evidenciam de forma tão enfática as convicções, e o conjunto de crenças e 
valores, vale dizer, a ideologia que dava rumo ao projeto educacional nacionalista. Também não 
se percebe o tom ufanista dos discursos de Capanema, assim como não estão presentes as 
muitas adjetivações que reforçavam a posição ideológica que conduzia as ações. 

De qualquer forma, as menções à FNFi deixam claro que dez anos depois de sua cria-
ção estava mantido o seu lugar privilegiado no cenário educacional.Um exemplo, são as pala-
vras alusivas à data pronunciadas por Carneiro Leão. As referências à Faculdade Nacional de 
Filosofia são de regozijo, ora ressaltando que apesar de se constituir “em uma das mais novas 
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unidades componentes da nossa universidade” apresentava em seu ativo, ensaios e realizações 
assinaladoras de sua operosidade e do acerto de sua criação, ora deixando claro que era ali que 
se decidia o destino de muitas centenas de alunos, missão e responsabilidade de todos que ali 
estavam. A nova geração continuava a ocupar um lugar de destaque no discurso oficial e ape-
sar da “tenacidade e bravura para enfrentar a vida, era “dever dos mais velhos manter-lhe a 
coragem, conceder-lhe tudo o quanto seja possível”. A partir do discurso do diretor da Faculda-
de, nota-se mais permanências do que continuidades em relação aos tempos de Capanema ; 
permanece a visibilidade da FNFi como Instituição de um modelo novo no país, há muito recla-
mada pelos “homens de pensamento, aquilatadores atilados da necessidade urgente de uma 
casa de alta cultura geral, de estudos e de pesquisas desinteressadas [...]”.  

Na fala de Pedro Calmon é referendado o significado da criação da FNFi . Ele faz men-
ção à passagem do primeiro decenário como uma data, realmente um acontecimento da cultura 
brasileira; era o que faltava “para coroamento dos desinteressados estudos dominados por uma 
dupla intenção, de alta pesquisa e de projeção didática, esse instituto de filosofia, ciências e 
letras”. Mais adiante, sobre a criação da FNFi disse que representava “um momento auspicioso 
para a vida da inteligência, para o esplendor dos estudos profundos, para o pensamento espe-
culativo e criador, nesta Capital que adquiria finalmente uma instituição moldada nos modelos 
mais avançados que podíamos então imitar” Depois de anotar o crescimento da Faculdade nos 
últimos dez anos, a manifestação dos resultados, seus êxitos e a multiplicação de suas ativida-
des, afirma que “a Faculdade Nacional de Filosofia é uma expressão triunfante da Universidade 
a que pertence”. 

O texto que a apresenta a publicação dos discursos referenda as falas do reitor da FNFi 
e de seu diretor. Em uma referência à atuação da Faculdade Nacional de Filosofia a vê “como 
centro de educação e de cultura da juventude brasileira. No texto, há outros trechos a desta-
car: a menção ao ano de 1946 como de “operosidade excepcional por conta do início dos con-
cursos para a conquista das cátedras efetivas, a reforma da organização administrativa e dos 
currículos”.O outro trecho refere-se à Faculdade Nacional de Filosofia em seus dez anos de exis-
tência, período que compreende “o estudo de filosofia, de educação, de letras, de ciência e de 
jornalismo [...] centro de educação e de cultura da juventude brasileira”.Mais adiante, há vestí-
gios de uma mudança em curso: o início de uma caminhada, de uma marcha para o ideal e “as 
concessões recíprocas se multiplicavam. “Era a idade de ouro de nossa Casa, a hora de grandes 
projetos e das imensas esperanças”. 

É possível inferir que a Faculdade Nacional de Filosofia não perdeu o estatuto de mag-
nitude que lhe foi conferido por ocasião de sua criação, além de manter a vocação de um cen-
tro complexo de cultura para formação da juventude. Essa questão leva a especular que a 
construção de identidade da FNFi, iniciada no Governo de Getúlio Vargas, manteve-se na ins-
tauração do Estado Democrático, deixados de lado o autoritarismo e os mecanismos de contro-
le. Certamente é por isso, que em 1946, anunciavam-se mudanças, que paradoxalmente, 
faziam permanecer os ideais sob os quais ela se instituiu. 

Com a intenção de aprofundar a análise, recorri às teorizações de Dubar (2005) e esco-
lhi a vertente em que o autor trabalha a socialização e as identidades profissionais. Ele chama 
atenção para o fato de que a identidade é o resultado a um só tempo estável e provisório, indi-
vidual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de sociali-
zação que conjuntamente, constroem os indivíduos e definem instituições. Além disso, chama 
atenção para o fato de que a identidade nunca é dada, é sempre construída e pressupõe o ou-
tro (outros?). Ele também entende que todas as identidades são denominações relativas a uma 
época histórica a um tipo de contexto social [...] e que todas as identidades, coletivas, pessoais 
são assim consideradas em processos históricos e contextos simbólicos, afirmação que associei 
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à construção de identidade e institucionalização do curso de formação de professores da Facul-
dade Nacional de Filosofia tanto no Estado Autoritário como Estado Democrático. 

O próximo passo foi selecionar entre as categorias de análise de identidade as que, no 
meu entendimento, ajudavam a consolidar a análise. As categorias que me pareceram mais 
apropriadas são: o processo relacional, sistêmico, comunicativo (identidade para o outro) e o 
processo biográfico (identidade para si). De acordo com Dubar (2005, p.143) essas “categorias 
particulares que servem para identificar os outros e para se auto-identificar são variáveis tanto 
de acordo com o espaços sociais onde exercem as interações de acordo com as temporalidades 
biográficas históricas em que se desenvolvem as trajetórias”. É com base nessas definições que 
considero a Universidade do Brasil, a FNFi e o curso de formação de professores secundários 
como resultado de um processo identitário relacional, uma vez que, para realizar a construção 
biográfica de uma identidade profissional e portanto social, os indivíduos devem entrar em rela-
ções de trabalho, participar de alguma forma das atividades coletivas em organizações, intervir 
de uma maneira ou de outra em representações, maneira como grupos no trabalho se identifi-
cam com os chefes e com outros grupos (grupos de status?)5. Nesse contexto, Dubar 
(2009,p.151) entende que “as relações de trabalho são o lugar em que se experimenta o en-
frentamento dos desejos de reconhecimento em um contexto de acesso desigual, movediço e 
complexo de poder”, questões que os grupos hegemônicos que participaram da trajetória da 
Faculdade Nacional de Filosofia nos primeiros dez anos de sua instituição tiveram oportunidade 
de vivenciar. 

 
3 APONTAMENTOS FINAIS 
 
 As considerações e as questões aqui trabalhadas são resultado das primeiras reflexões 
sobre o curso de formação de professores secundários da Faculdade Nacional de Filosofia, na 
transição do Estado Autoritário (1937-1945) para o Estado Democrático (1946-1950, no Brasil. 
Por isso, os escritos a constituem-se em apontamentos. Apesar dos limites que se impuseram, 
surgiram algumas questões que merecem um aprofundamento porque são centrais para conti-
nuar discussão e serão necessárias para continuar a explorar as mudanças/permanências/ am-
bigüidades/estranhamentos que se colocam para uma pesquisa que vai lidar o processo de 
institucionalização e a construção de identidade de uma das instituições educacionais brasileiras 
mais emblemáticas. O exercício foi feito, mas é necessário refinar as teorizações ensaiadas no 
texto. Por enquanto ficou evidenciado que a construção de identidade da FNFi, tem origem na 
identidade construída de seu idealizador e sua institucionalização se deu por conta da carga 
simbólica que carregava consigo: instaurar no país um modelo de centro de alta cultura geram , 
de estudos e de pesquisas desinteressadas, destinado a preparara um vasto corpo de professo-
res, cientes das disciplinas do currículo e mestres no ofício de ensinar. O fato de que terminado 
o período autoritário, manteve-se a identidade da obra construída para a formação da juventu-
de e desenvolvimento de altos estudos, aponta para a necessidade de uma outra investida.  
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1 A pesquisa “Formação e profissionalização de professores secundários: a Universidade do Brasil no 
Estado Democrático (1945-1960)”, é um sub projeto da pesquisa  “A construção da identidade do profes-
sor do ensino secundário, normal e profissional: uma abordagem comparada”, coordenada pela Profa. 
Ana Waleska Mendonça. 
2  Discursos analisados: Gustavo Capanema, Alceu  Amoroso Lima (Inauguração dos cursos da FNFi, 
1939). Também foram apreciados outros discursos de Capanema em outras formaturas. Os documentos 
foram captados no Arquivo Capanema , no CPDOC/FGV 
3 Trecho da exposição de motivos que Capanema faz ao Presidente da República, no encaminhamento do 
projeto de decreto-lei, organizando a Faculdade Nacional de Filosofia. 
4 O fundo arquivístico da FNFi está no Programa de Estudos e Documentação Educação e Sociedade 
(PROEDES) da Faculdade de Educação da UFRJ e, no momento, encontra-se em processo de reorganiza-
ção. 
5 Definidos mais em termos “comunitários” cujos membros partilham o mesmo estilo de vida e aprendem 
o mesmo ritual das distinções sociais que visam a manter um nível de prestígio (Weber  apud Dubar, 
2005). 
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Reconhece-se a relevância da temática “formação de professores” na história da educação bra-
sileira e, nessa perspectiva busca-se reconstruir a história da formação do professor de História, 
na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), no contexto histórico-educacional, dos anos 
sessenta e setenta, do século XX, com objetivos de analisar as configurações curriculares do 
curso e, assim, contribuir para a produção historiográfica sobre a temática na região dos Cam-
pos Gerais, Paraná-Brasil.  
 Para tanto, propõe-se identificar as configurações curriculares; e, averiguar mudanças ocorri-
das com legislação federal do final da década de 1960 e a adequação do curso ao ideário do 
regime militar. Para tanto, considera-se o currículo acadêmico nas dimensões prescritiva e ati-
va, utilizando-se o conceito sobre currículo escolar de Goodson (2008) para analisar o currículo 
acadêmico, reconhecendo que, como uma proposta político-educacional esse reflete as estrutu-
ras de poder e os objetivos educacionais da época.  
 Buscou-se nas memórias docentes, as representações, entendendo que representação é um 
instrumento de conhecimento mediato sobre um objeto ausente e, assim, a história das repre-
sentações é uma possibilidade que oferece a determinada sociedade uma percepção e compre-
ensão de sua própria história (Chartier,1994, 1996). As fontes orais foram analisadas frente à 
legislação federal, à normatização institucional referente à formação do professor de História e, 
no entrecruzamento das fontes eleitas, faz-se o reconhecimento do projeto do curso de licen-
ciatura em História, implantado em 1963 e as mudanças realizadas no referido curso, em aten-
dimento à Lei nº 5540/68. 
 Sabe-se que, entre os primeiros cursos criados no Brasil, destacaram-se o bacharelado em Ge-
ografia e História e o Curso de Didática, como o primeiro modelo de formação docente, implan-
tado na década de 1930. Os referidos cursos estiveram em funcionamento na FEFCL-PG, de 
1950 até 1965. Em 1963, foi implantado o curso de Licenciatura em História- habilitação única, 
de acordo com a primeira LDBEN nº 4024/61, título IX - “Da Educação de Grau Superior - CA-
PÍTULO I, Art. 66 -. O ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das ci-
ências, letras e artes, e a formação de profissionais de nível universitário.”  
 Ressalta-se entre os objetivos do ensino superior, a pesquisa e a formação de professores para 
atender às demandas do ensino médio e secundário, pois o sistema de educação nacional en-
contrava-se em franca expansão. Quanto à organização do ensino superior, a referida lei prevê 
no “Art. 67: O ensino superior será ministrado em estabelecimentos agrupados ou não em uni-
versidades, com a cooperação de institutos de pesquisa e centros de treinamento profissional. 
[...]”. (BRASIL, 1961).  

Nesses artigos evidencia-se uma visão sobre pesquisa e ensino como atividades distin-
tas, pois o ensino era realizado nas faculdades/universidades e as pesquisas desenvolvidas nos 
Institutos de Pesquisa. Nesse sentido, houve orientações aos Conselhos Estaduais de Educação 
(CEE) e as Instituições de Ensino Superior (IES), na reforma universitária, vista como um impera-
tivo mediante o desenvolvimento econômico e a necessidade de avanço científico e tecnológico.  

 
[...] pesquisa como fim, incluída que está entre as grandes funções da 
universidade moderna [...] a investigação pela urgência com que ela 
deve ser cultivada como atividade científica para os progressos de de-
senvolvimento nacional, seja que apenas se esboça em nossas insti-
tuições de ensino superior [...].(CONSELHO Federal de Educação. 
Documenta, 1-2-3, 1962, p. 158). 

 
Percebe-se que nesse contexto houve um direcionamento da educação brasileira, em 

especial, do ensino superior, à política internacional liderada pelos Estados Unidos e a interfe-
rência direta no sistema educacional nacional, por meio do MEC/USAID (1965),  
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Nome de um acordo que incluiu uma série de convênios realizados a 
partir de 1964, durante o regime militar brasileiro, entre o Ministério 
da Educação (MEC) e a United States Agency for International Deve-
lopment (USAID). [...]tinham o objetivo de implantar o modelo norte 
americano nas universidades brasileiras através de uma profunda re-
forma universitária. [...] o ensino superior exerceria um papel estraté-
gico porque caberia a ele forjar o novo quadro técnico que desse 
conta do novo projeto econômico brasileiro, alinhado com a política 
norte-americana. Além disso, visava a contratação de assessores 
americanos para auxiliar nas reformas da educação pública, em todos 
os níveis de ensino.[...] (MENEZES, SANTOS, 2002, s.p.). 

 
Tal intervenção ocorreu num momento marcado pela instabilidade política do governo 

populista em decadência, e às vésperas do golpe militar que viria submeter o Brasil à Ditadura 
Militar. Em nível econômico, houve o desenvolvimento marcado pela urbanização e industriali-
zação e a carência de mão de obra qualificada. Essa situação de vulnerabilidade tornou o país 
um terreno fértil para os investimentos norte-americanos, em especial no ensino superior. 

Os objetivos do Convênio estabelecido visavam formar uma equipe brasileira de técni-
cos especializados, a qual daria continuidade às ideias de uma educação baseada na técnica e 
nas novas tecnologias de ensino, difundindo-se uma concepção de educação tecnicista, presen-
te na legislação educacional brasileira no final da década de 1960, na Lei 5.540/68 da Reforma 
Universitária, e na Lei 5.692/71 da Reforma do Ensino primário e secundário.  

Nas memórias docentes permanecem vivas as lembranças quanto às mudanças, mas 
sem a clareza sobre a legislação. Dessa forma, a compreensão da memória como acontecimen-
to exige o seu enquadramento, que consiste em privilegiar acontecimentos, datas, persona-
gens, dentro de uma determinada perspectiva histórica, dada ao objeto em questão, segundo 
os parâmetros estabelecidos pelo pesquisador.  

 Esses fatores não exercem influência sobre as memórias individuais, cabendo então 
ao pesquisador ajustar o foco sobre o que a fonte oral documenta, ou seja, “[...] ir além da 
simples história do acontecimento, interessando-se também pela história da memória desse 
acontecimento [...] [o que] [...] reforça a idéia de que a memória é também fato, passível de 
ser objetivamente estudado [...].” (ALBERTI, 2004, p. 40). 

 Por isso, retomam-se as prescrições curriculares do Curso de Licenciatura em História 
para se verificar como se deu a configuração curricular nas representações de seus sujeitos. A 
proposta curricular para do curso era composta pelos currículos mínimo e pleno, com a incorpo-
ração de duas disciplinas complementares. 

Na FEFCL-PG o referido Curso possuia uma carga-horária total de 2100 horas-aula, 
mantendo-se a distribuição equitativa da carga-horária para cada disciplina componente do cur-
rículo e a incorporação da nova disciplina de cunho historiográfico - Introdução aos estudos 
históricos (FEFCL-PG, 1966, p. 39). Além da carga-horária das disciplinas teóricas, das 200 h/a 
da disciplina de Didática e Prática de Ensino de História, deveriam ser destinadas 20 horas-aula 
às atividades didáticas que consistiam em “[...] aulas práticas dos alunos [...] ministradas no 
próprio recinto da Faculdade, onde está localizado o Ginásio de Aplicação, [...].” (FEFCL-PG, 
1968, p.3).  

O Curso foi implantado entre os anos de 1963 e 1966, assim organizado: 
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  [...] 
1ª SÉRIE 
História Antiga  
Antropologia Cultural 
História da Civilização Ibérica 
Introdução aos Estudos Históricos 
 
2ª SÉRIE 
História Medieval 
Antropologia Cultural 
História da Civilização Ibérica 
Introdução aos Estudos Históricos 
 Filosofia da Educação 
 
3ª SÉRIE 
História Moderna 
História da América 
História do Brasil 
Psicologia da Educação: adolescência e aprendizagem 
Didática 
Prática de Ensino 
 
4ª SÉRIE 
História Contemporânea 
História do Brasil 
História da América 
Elementos de Administração Escolar 
Didática 
Prática de Ensino 
[...] (FEFCL-PG, 1966, p. 39). 

 
Na proposta curricular, se reconhece o atendimento à legislação. Retomando-se o do-

cumento de Fixação dos Currículos Mínimos, nota-se que, no final da apresentação das discipli-
nas de conteúdo, consta uma observação sobre a formação pedagógica estabelecida no Parecer 
– CFE nº. 292/1962.  

 
[...] 
Observação: Para licenciatura serão exigidas as matérias pedagógicas, 
na  
 forma do Parecer nº.292, como segue: 
1) Psicologia da Educação: Adolescência, Aprendizagem; 
2) Didática; 
3) Elementos de Administração Escolar. [...]. (FEFCL-PG 1960-1966, 
s.p.). 

 
Embora fosse um curso de licenciatura, com a integração das disciplinas destaca-se a 

permanência da separação entre formação específica e pedagógica. Sendo esta segunda, pro-
posta como “a fixação das matérias de conteúdo histórico ajustadas à formação do professor”. 
Nessas mudanças é possível perceber a relação entre o objetivo da educação básica e a forma-
ção inicial do professor. 
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Para atender à grade curricular do novo Curso, o quadro docente foi assumindo novas 
características como a composição por professores licenciados, a maioria na área de atuação, 
Geografia e História e, apenas os 3 professores das disciplinas de formação pedagógica, eram 
licenciados em outras áreas; o número crescente de ex-alunos como professores com atuação 
em nível secundário, na rede pública e privada da cidade. 

 Essa nova geração de docentes assumiu a reforma universitária, iniciada com a Lei 
4024/61. O departamento era a unidade administrativa com funcionamento orgânico, em regi-
me interdisciplinar, visando a reunir as disciplinas afins de determinados currículos, com o obje-
tivo de promover a “[...] indispensável inter-relação que deve existir entre as matérias de um 
currículo [...].” (CFE.1962, p. 111). Em 1963 entraram em funcionamento os cursos criados 
e/ou readequados à LDBEN, alocados nos departamentos e, o Curso de História passou a per-
tencer e a ser gerenciado pelo Departamento de História. 

 A criação dos departamentos trouxe mudanças significativas na organização instituci-
onal, os professores depoentes têm lembranças sobre a mudança, embora não estabeleçam 
articulação com a legislação federal. Quando questionados a respeito do relacionamento entre 
os professores do departamento de História e a troca de ideias sobre os programas das discipli-
nas, comentam 
 

Ah! Tinha um relacionamento de reuniões e era muito! O nos-
so departamento [de História] era muito amigo, era muito 
bom! Quando eu entrei, já tinham os departamentos [1963]. 
A Helena Cruz, a Josefina, a Guízela, a Aparecida [...] o Olavo, 
o Brasil Borba, um que morreu! [Eugênio Malanski?] Era! Era 
muito bom professor de Geografia, muito bom![...] [Profª Is-
mênia, entrevista em 13/03/2009]. 

 
Essa visão está presente na maioria dos depoimentos. Assim, como também a valori-

zação dos trabalhos de ordem pedagógica, mas, ainda há falta de produção e/ou publicação 
científica pelos professores. Na esteira dos acontecimentos que marcaram as mudanças ocorri-
das no ensino superior, na década de 1960, um novo elemento aparece em relação à qualifica-
ção docente. Dos quatro professores que ingressaram no corpo docente do Curso de História na 
década de 1960, todos avançaram nos estudos. Os acontecimentos locais revelados pelas me-
mórias docentes se inserem no contexto histórico-educacional nacional correspondente, pois a 
concretização das leis implantadas na década de 1960 ocorreu de forma gradual e condicionada 
às diferentes realidades locais/regionais. 

De acordo com a proposta curricular do Curso de Licenciatura em História, houve mu-
danças significativas quanto às concepções norteadoras da proposta e às disciplinas componen-
tes do currículo pleno do Curso. Portanto, a implantação desse novo currículo requereu a 
admissão de professores para as novas disciplinas, assim como exigiu, dos professores já atu-
antes, uma adequação dos programas antigos à nova proposta.  

Nesse sentido, as antigas cátedras da matriz curricular do curso foram desdobradas 
em disciplinas. Ao referir-se à divisão e à responsabilidade docente sobre as disciplinas minis-
tradas e ao interesse e aprendizagem dos alunos, em especial das primeiras séries do curso, 
uma depoente associa a permanência do aluno no Curso a uma prática docente eficaz, o que dá 
indícios de sua atuação como professora no ensino médio, uma das características do corpo 
docente do Curso de História, reconhecida pela professora:  

 
[...] me parece que éramos todos do ensino médio [...] vamos 
ver pelo começo, eu, o Fonseca já estava quando eu entrei 
[...] O Xixa [José Herley Stachowiak]. É, então [...] o Joselfre-

CD-ROM DE ATAS  | 3644 |  COLUBHE 2012



do, a Guízela [...] [Profa. Maria Aparecida, entrevista em 
05/12/2008]. 

 
Nessa afirmação, percebe-se que os professores traziam da prática no ensino secun-

dário um referencial didático, pelo qual reconheciam a importância da relação do conteúdo e da 
forma, ou seja “o que e como ensinar”, o que se colige na afirmação de que cabe ao professor, 
mesmo em nível superior, conquistar o aluno, ou seja, incentivá-lo para o estudo dos conteúdos 
propostos. 

A docente revela também os procedimentos adotados na preparação das aulas minis-
tradas, salientando a importância do domínio do conteúdo, ao qual alia a questão da postura do 
professor na comunicação sobre o assunto, e a segurança; assim, aventa para a importância da 
postura didática no ensino superior.  

 
[...] É aquela questão básica, a História precisa da Geografia e 
a Geografia precisa da História. Você não estuda Geografia só 
pelo terreno, só pelo clima, ou só por isso, ou por aquilo, rela-
tivo a ela, mas os efeitos dela sobre o homem. E o homem 
precisa da Geografia, porque, afinal, ele vive em cima de um 
terreno, ele vive sofrendo as agruras da climatologia ou da 
geologia, disso e daquilo outro, que são partes da Geografia. 
[...]. Então, o homem precisa de tudo isso. Precisa de um rio, 
precisa da água, precisa da vegetação [...] E o meio ambiente 
é o nosso lar, não podemos esquecer-nos dele. [Entrevista em 
05/12/2008]. 

 
Esses elementos indicam que, na configuração curricular de um curso, a ação docente 

é fundamental, reconhecida pela perspectiva de análise do currículo acadêmico, nas duas di-
mensões – prescrições e interação (GOODSON, 1990) e das disciplinas escolares (CHERVEL, 
1991). Identifica-se que há um saber específico do professor como construção no processo de 
sua formação profissional. 

Quanto à estrutura curricular dos cursos de História mantiveram-se os princípios e as 
concepções positivistas, numa perspectiva empírica, fragmentada, divisionista e parcial da His-
tória (NUNES, 1996, p. 29). Por isso o curso de licenciatura em História criado em 1963-1975, 
com duração de quatro anos, regime anual, concepções historiográficas e pedagógicas de cu-
nho positivista, condizente com as ideias vigentes e as condições de formação e atuação dos 
professores, a partir de 1973, sofre reformulações em atendimento à nova legislação educacio-
nal que veio fornecer as bases da estrutura do ensino superior, no período da Ditadura Militar 
(1964-1985). 

 Desse modo, a modernização do ensino superior teve continuidade por intermédio 
dos acordos MEC/USAID culminando na reforma do ensino superior pela Lei 5.540/68, visando 
adequação da educação ao ideário tecnicista. Embora se reconheça que houve intervenção nor-
te-americana no processo, como afirma Cunha,  

 
[...] [essa] não foi imposta pela USAID com a conivência da burocra-
cia da ditadura, mas, antes de tudo, foi buscada desde fins da década 
de 1940, por administradores educacionais, professores e estudantes, 
principalmente aqueles, como um imperativo da modernização e, até 
mesmo, da democratização do ensino superior em nosso país. Quan-
do os assessores norte-americanos aqui desembarcaram, encontraram 
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um terreno arado e adubado para semear as suas ideias. [...]. (2007, 
p. 24). 

 
 Nota-se que havia interesse de grupos internos na adequação das universidades ao 

modelo empresarial, visando o desenvolvimento econômico do país. Nesse sentido, o tecnicismo 
atingiu o sistema educacional brasileiro em todos os níveis, com uma tendência pedagógica, 
que segundo Libâneo “[...] se afilia ao positivismo lógico na vertente da filosofia analítica, preo-
cupada com a análise lógica da linguagem, com a cientificidade do conhecimento, com a racio-
nalidade e objetividade da ciência [...].” (1985). Com a implantação lei 5.540/68 se efetiva “[...] 
a subordinação da universidade à empresa capitalista [...] as práticas do ‘americanismo’, pró-
prias da grande indústria, passaram a ter nela: a organização e a avaliação da universidade em 
função da produtividade, da ‘organização racional do trabalho’ [...].”(CUNHA, 2007, p. 21).  
 Nesse contexto, a então FEFCL-PG passou a integrar a UEPG. No ano de 1973 os departamen-
tos foram reorganizados, no sentido em que esclarece Saviani, 
 

Com a reforma de 1968 [...]. Deu-se a separação entre curso e depar-
tamento. Este foi definido como a unidade básica da universidade, 
cabendo-lhe reunir os especialistas de uma mesma área de conheci-
mento ou de áreas afins. Tal alteração foi proposta sob o argumento 
de que, devendo a universidade fundar-se na unidade do ensino e da 
pesquisa, era necessário desenvolver a pesquisa, reunindo e conju-
gando os esforços dos professores preocupados com a mesma área 
de conhecimento. (2008, s.p). 
 

 Assim, os departamentos assumem novas características. Da mesma forma se deu a adequa-
ção dos cursos e, a UEPG passou a oferecer, a partir de 1973, cursos de graduação, como pre-
conizava a lei. As antigas faculdades isoladas passaram a compor os setores de conhecimento, 
nos quais estavam alocados os cursos que assumem novas características, como comenta Savi-
ani: 
 

O curso, por sua vez, se definia pelo currículo, entendido na prática 
como um elenco de disciplinas distribuídas, via de regra, em três mo-
dalidades: obrigatórias, optativas e eletivas. Tal currículo seria com-
posto e coordenado por um colegiado denominado coordenação de 
curso. Assim, ao departamento se contrapõe a coordenação de curso 
e ao chefe do departamento, o coordenador do curso. [...]. ( 2008, 
s.p). 

 
 De acordo com essa nova estruturação, no Setor de Ciências Humanas, da UEPG, constavam 
oito cursos de graduação, entre esses, o de Licenciatura em História, cujo currículo prescrito 
(FEFCL-PG, 1973), passou a ser composto como um elenco de disciplinas distribuídas em cinco 
blocos, como se verifica a seguir.  
 
  
Disciplina Carga-horária Créditos 

T-P 
Total  
créditos 

DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS  

Filosofia I 
Sociologia I 
Economia I 

45 
45 
45 

3.0.0 
3.0.0 
3.0.0 

3 
3 
3 
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DISCIPLINAS DO CURRÍCULO MÍNIMO  

Antropologia Cultural I 
Antropologia Cultural II 
Antropologia Cultural III 
História da Civilização Ibérica I 
História da Civilização Ibérica II 
Introdução aos Estudos Históricos I 
Introdução aos Estudos Históricos II 
História Antiga I 
História Antiga II 
História Medieval 
História Moderna 
História Contemporânea I 
História Contemporânea II 
História da América I 
História da América II 
História do Brasil I 
História do Brasil II 
História do Brasil III 
Psicologia da Aprendizagem 
Psicologia da Adolescência 
Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º 
grau 
Didática I 
Prática de Ensino de História 

45 
45 
75 
45 
45 
45 
75 
75 
75 
90 
90 
75 
75 
45 
45 
75 
75 
45 
45 
45 
45 
45 
15 

3.0.0 
3.0.0 
3.1.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.1.0 
3.1.0 
3.1.0 
3.0.1 
3.0.1 
3.1.0 
3.1.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.1.0 
3.1.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.0.0 
1.0.0 

3 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS  

Sociologia II 
Sociologia IV 
Estudos dos Problemas Brasileiros 
História Econômica I 
História Econômica II 
Prática Esportiva I 
Prática Esportiva II 
Prática Esportiva III 
Prática Esportiva IV 
Geo-História 
História do Paraná 

75 
75 
45 
45 
45 
30 
30 
30 
30 
45 
45 

3.1.0 
3.1.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.0.0 
0.1.0 
0.1.0 
0.1.0 
0.1.0 
3.0.0 
3.0.0 
 

4 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OPTATIVAS  

Técnicas Audiovisuais 
História das Idéias Políticas e Sociais 
Literatura Brasileira I 
História da Arte 
História da Filosofia 
 
Nota: O aluno deverá optar, no mínimo, por uma 
das 
Disciplinas acima, num total de quarenta e cinco 
(45) 

60 
45 
45 
45 
45 

2.1.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.0.0 
3.0.0 

3 
3 
3 
3 
3 
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horas, ou seja, três (3) créditos. 
DISCIPLINAS ELETIVAS 
 O aluno deverá cumprir três (3) créditos, ou seja, quarenta e cinco (45) horas, no mínimo, em 
disciplina eletiva. 
ESTÁGIO  
Para expedição do diploma de Licenciado em História será exigido um estágio supervisionado 
correspondente a dois (2) créditos, noventa (90) horas, no mínimo.  
   (In: UEPG, 1973, p. 21-23). 
  
 Reconhecendo essa composição curricular, nota-se as disciplinas fundamentais. Na sequência 
as disciplinas do currículo mínimo que visam à formação básica profissional. E, as disciplinas 
complementares obrigatórias visam atender às necessidades culturais e profissionais dos alu-
nos. As optativas são destinadas a um aprimoramento em determinado ramo de conhecimento, 
escolhidas pelo aluno. Ainda, as disciplinas eletivas “são aquelas próprias de outros cursos, que 
o estudante deverá cursar, com absoluta liberdade de escolha”. 
 Com relação ao funcionamento dos cursos de graduação, passam do regime anual organizado 
por séries, para o regime semestral de créditos e matrícula por disciplinas “[...] observados os 
limites mínimos e máximos de créditos estabelecidos no currículo de cada curso. [...]” (Ibid, 
p.20). Para o curso de História, no Regimento Interno da instituição previa-se: 
 

Para completar o curso de graduação em Licenciatura em História, o 
aluno deverá perfazer u mínimo de cento e vinte e cinco (125) crédi-
tos, num total de duas mil, duzentas e vinte (2.220) horas-aula, em, 
no mínimo, seis (6) e, no máximo, quatorze (14) períodos letivos. 
  
Ao aluno será obrigatória a matrícula em disciplinas que totalizem no 
mínimo 9 e, no máximo, 21 créditos por período letivo.[...]. (FEFCL-
PG, 1973, p. 21). 

 
 Além das questões vistas, percebem-se inúmeras mudanças na adequação ao ideário tecnicis-
ta, o que se verifica entre disciplinas consideradas fundamentais, na Disciplina de Economia I, 
cuja ementa prevê: 
 

Destina-se a alunos de Economia, Administração, Direito, História, 
Geografia e Pedagogia. 
Natureza e métodos da Economia. Estudos de modelos simplificados 
de atividade econômica. Introdução Geral. Metodologia de estudos 
econômicos. (UEPG, 1974, p. 126-128). 

 
Nessa proposta disciplinar entende-se que visava à inserção da valorização da técnica 

na formação profissional, em todos os segmentos sociais. Nesse mesmo sentido, estão a im-
plantação do regime semestral de créditos e a inclusão de disciplinas no currículo, com carga-
horária entre 45 e 90 horas-aula, o que corresponde aos objetivos de fragmentação do saber e 
a supervalorização do como fazer, tendo em vista, a preparação para o mercado de trabalho. O 
mesmo ocorre com as disciplinas complementares obrigatórias, com a finalidade de fortaleci-
mento do ideário tecnicista, como se percebe em suas ementas, das quais destaca-se:  
 

História Econômica I 
PR.:   3 (3.0.0) 
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Destina-se aos alunos de Licenciatura em História, Ciências Econômi-
cas e Licenciatura em Geografia. 
História econômica como ciência: primeiras manifestações do pensa-
mento econômico. Etapas da História Econômica. A Sociedade Huma-
na e o Homem Econômico: instituições sócio-econômicas; a 
antiguidade. Evolução Econômica: complexo sócio-econômico da Ida-
de Média. Revolução Comercial. Revolução Industrial; Sistemas. 
(FEFCL-PG, 1974, p. 120). 

 
 Pelas temáticas selecionadas, numa perspectiva evolutiva da Economia infere-se que, discipli-
nas como essa tinham a finalidade de enquadramento dos sujeitos à sociedade em adequação 
ao tecnicismo. Entre as disciplinas complementares optativas, encontravam-se aquelas que es-
trategicamente atendiam ao novo projeto universitário como, Técnicas Audiovisuais e História 
das Idéias Políticas. Com relação às disciplinas do currículo mínimo, nota-se a permanência das 
de conteúdo histórico, de formação pedagógica e uma disciplina de conteúdo historiográfico, 
das adequações feitas à LDBEN 4024/61, no que ratifica-se a posição de Cunha (2007) quanto 
ao processo de modernização da universidade brasileira, ser anterior à Lei da Reforma Universi-
tária.  
 Quanto à formação pedagógica dos licenciandos, manteve-se a integração das disciplinas ao 
currículo mínimo, com a inclusão de uma disciplina, denominada  
 

Estrutura e Funcionamento de Ensino de 1º e 2º graus 
Pr.:   3 (3.0.0) 
 
Destina-se aos alunos de Licenciaturas 
Sistemas escolares. Sistema Escolar Brasileiro. Lei 4024 (20.12.61). 
Estudo da Lei 5.692 e Documentação correlata. Currículo de Ensino de 
1º e 2º graus. A implantação da Reforma de Ensino no Paraná. 
(FEFCL-PG, 1974, p. 122). 

 
O cunho pragmático dessa disciplina pelas temáticas sugeridas que visavam atender à 

nova legislação e, é mais um aspecto que evidencia a pedagogia tecnicista. Ainda, nessa mes-
ma perspectiva está o Estágio Supervisionado, desvinculado das disciplinas de Didática e Prática 
de Ensino de História, previsto apenas como atividades a serem desenvolvidas com uma carga 
horária mínima, no que se verifica que a reforma reafirmou a dicotomia entre teoria e prática, 
existente nos cursos de formação de professores, desde a sua criação. 

Essa questão é corroborada, no que diz respeito à pesquisa, a qual não consta como 
um componente curricular, no ementário das disciplinas, embora seja prevista pela Lei 
5.540/68, no “Art. 2º O ensino superior, indissociável da pesquisa, será ministrado em universi-
dades e, excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados como instituições de 
direito público ou privado.” (BRASIL, 1968). 

Mas, de acordo com o entendimento institucional, a pesquisa passou a ser vista como 
atividade docente, com a participação discente, como rememora o professor Fonseca: 

 
[...] a primeira coisa que eu não participei foi da pesquisa 
[...]. Eu tive uma vontade muito grande de realizar pesquisas 
aqui na região, no Norte Velho, em São Jerônimo da Serra, 
onde existem algumas cavernas com inscrições rupestres, 
achados arqueológicos [...] solicitei que os créditos da Antro-
pologia III, que eram três aulas práticas e duas de teoria, 
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fossem agrupados, para que, no final do ano, eu ficasse, di-
gamos, dois meses ou um mês só para a pesquisa .[...]. Mas 
isso não foi permitido na época, então, isso impediu minha 
pesquisa de campo. Pensava em ir lá, na região de Itaipu, 
naquela época estavam aparecendo os sítios arqueológicos. 
Mas isso era impossível, o pensamento na época não existia. 
[...]. [Prof. Fonseca, entrevista em 1o/12/2008]. 

 
Fica evidente que o depoente reconhece a importância da pesquisa na formação do 

professor e valoriza a pesquisa de campo em suas especificidades na área de Antropologia, as-
sim como aponta a possibilidade de articulação entre ensino e pesquisa, na prática docente. No 
mesmo sentido, a professora Guízela informa como a atividade de pesquisa passou a fazer par-
te de sua prática, a partir do processo de qualificação docente. Na qualidade de professora titu-
lar da disciplina de Introdução aos Estudos Históricos, a docente fala sobre o estágio em 
pesquisa histórica, na UFPR (1963): 

 
[...] com o professor Brasil [Pinheiro Machado] que eu 
aprendi o que era pesquisa, aí sim eu pude melhorar a disci-
plina [Introdução aos Estudos Históricos]. [A senhora traba-
lhava com pesquisa com os alunos, na sua disciplina? 
Pesquisa bibliográfica ou pesquisa de campo?] As duas, eu 
pegava os alunos e ia lá para a biblioteca, e dizia: "agora vo-
cês vão pesquisar sobre tal assunto". E saía, fazia viagens, no 
1o semestre para a Lapa, no 2o semestre para Paranaguá. Ia 
para Morretes, depois, separado para Antonina. Ia para cá, 
Imbituva, Prudentópolis, Castro, Piraí do Sul [...]. [Entrevista 
em 17/03/2009]. 

 
Na visão da entrevistada, há o reconhecimento da pesquisa. Nota-se que, pelas exi-

gências legais houve investimento nos cursos de pós-graduação - especialização, mestrado e 
doutorado. Reconhece-se nas lembranças dos depoentes que, com avanços no processo de 
qualificação ocorreram inovações na prática docente e na concretização da proposta curricular 
do Curso. Entre essas inovações ressalta-se a preocupação com a fundamentação teórico-
metodológica dos conteúdos ensinados, a mudança de abordagem das disciplinas e a iniciação 
da pesquisa como atividade de ensino na formação inicial de professores de História, na FEFCL-
PG.  

Mas, nesse contexto de mudanças, os professores integrantes do corpo docente do 
curso, com a inclusão de novos professores, mantém as mesmas características da década de 
1960, o número crescente de ex-alunos como professores com atuação em nível secundário, o 
que se tornou uma tradição, no Curso de Licenciatura em História, da UEPG, nas décadas se-
guintes. 

 Quanto aos efeitos da Reforma Universitária, nas lembranças docentes percebe-se 
como os professores vivenciaram o momento. Assim, os depoentes assumem diferentes posici-
onamentos, dependendo da ótica sob a qual analisam a implantação da Lei 5.540/68 na FEFCL-
PG/UEPG. Professor Aguiar rememora: 
 

[...] A reforma universitária foi positiva, ela seguia um princí-
pio liberal, que eu defendia, eu reconheço como básico a li-
berdade e a mudança para o sistema semestral de ensino, 
dava autonomia para os acadêmicos fazerem seu plano de 
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curso, se fossem capazes de dar conta, ótimo. Se não? [...] 
Outro ponto positivo eram os pré-requisitos, é fundamental. 
Por exemplo: Como um aluno ia cursar Metodologia do Ensi-
no de História, se não tivesse tido Didática, o aluno precisava 
dos conhecimentos da didática para aplicar de forma especial 
na prática, ou, como ia ter Didática antes de ter Psicologia da 
Educação. Era muito importante [Entrevista em 
07/08/2008). 

 
Como Coordenador da Comissão de Implantação da Lei 5.540/68, o depoente tem 

como foco a adequação dos cursos à Reforma Universitária, apresenta aspectos positivos na 
organização, valorizando a importância do embasamento teórico para a prática, na formação de 
professores, e ressaltando como o sistema semestral de créditos representava mais autonomia 
para os alunos. 

Por sua vez, o professor Brasil analisa as mudanças implantadas, a partir da sua práti-
ca, e assevera que elas não trouxeram melhorias:  

 
[...] a lembrança que eu tenho é que não melhorou em nada, 
prejudicou. Para começar que o [curso] semestral era só em 
seis meses [...] E que você poderia levar, ser reprovado, pas-
sar para o [semestre] seguinte e ficar devendo aquilo [aquela 
disciplina], tendo que cumprir o horário. Então perdeu um 
pouco da unidade, eu acho! Aliás, o objetivo veio do governo, 
foi mesmo dividir os universitários, porque já não tinha mais 
colegas, eram outros colegas que estavam fazendo aquela 
disciplina, aqueles seis meses. E, antigamente [antes da Re-
forma] [...] a turma ia junto, alguns ficavam no caminho, mas 
a maioria ia até o final. Eu acho que não foi vantajoso [...] 
Que disciplina o professor dava em seis meses? E, às vezes, 
os outros seis meses não era ele, era outro professor. Acho 
que perdeu muito, perdeu aquela importância, às vezes, isso 
era até desfavorável, o professor acompanha a turma naque-
la sequência de disciplinas que tinha um e dois [curso anual]. 
Então, o professor acompanhava até o final. [...] No semes-
tral não, você não dava conta da matéria nos seis meses, e 
acabava não dando depois, na sequência [...]. Era o outro 
professor. Então, eu acho que não foi vantagem. [...]. [Entre-
vista em 17/02/2009). 

 
O docente revela suas impressões sobre os efeitos da Reforma Universitária no Curso 

de História. Estabelece comparações entre as configurações curriculares do Curso antes e de-
pois da Lei 5.540/68, e comenta sobre as dificuldades sentidas posteriormente. Essa visão tam-
bém está presente na memória da professora Guízela, ao lembrar dos aspectos negativos da 
semestralização do ensino, justificando suas impressões pessoais. 
 

[...] A semestralização foi negativa, não sei se você acha? 
Pois havia quebra do conteúdo e do trabalho desenvolvido 
durante um ano letivo, dividido em dois semestres, com du-
ração de 4 meses cada um, levando à fragmentação dos con-
teúdos, ainda trabalhado de forma sintética. Era muito ruim ! 

CD-ROM DE ATAS  | 3651 |  COLUBHE 2012



Eu acho, não sei se foi, mas, para mim, ficava a “sensação de 
perda”! [...]. [Entrevista em 17/03/2009). 

 
Os dois depoimentos corroboram os aspectos negativos para o Curso. Desse modo, se 

reconhece que, nas décadas de 1960 e 1970, a proposta de formação de professores no Curso 
de licenciatura em História, da FEFCL-PG, criado a partir da LDBEN 4024/61 e modificado com a 
Lei 5.540/68, atende à legislação educacional brasileira articulada aos interesses político-
econômicos internacionais. Ratifica-se essa afirmação pela intervenção norte-americana na 
educação sob a forma do Acordo MEC-USAID, na adequação do sistema nacional de ensino, em 
todos os níveis, ao ideário da Ditadura Militar (1964-1985).  
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INTRODUÇÃO 

Este é tempo de partido, 
Tempo de homens partidos 
(...) 
Calo-me, espero, decifro. 
As coisas talvez melhorem. 
São tão fortes as coisas! 

Carlos Drummond de Andrade (1945) 
 

Este trabalho é recorte de minha tese de doutorado intitulada Faces de mulheres no 
Brasil das décadas de 1960 e 19701, sob o viés do estudo do gênero, que é uma opção no per-
curso da pesquisadora. Neste recorte, privilegio a análise da representação da leitura e da edu-
cação que surgem em duas revistas brasileiras (Veja e Realidade) e um romance da escritora 
paulista Lygia Fagundes Telles, As meninas (1973)2. 

A revista Veja, foi lançada em 1968 e é publicada até os dias atuais, tem periodicidade 
semanal, se preocupa em trazer informações de caráter genérico, com seções sobre finanças, 
política e cultura. A revista Realidade, circulou entre os anos de 1966 a 1975, mensalmente, com 
enfoque em grandes reportagens, trazendo resultados de pesquisa e estudos sobre o Brasil.  
 Em confronto com os periódicos, analiso representações literárias extraídas do romance 
de Lygia Fagundes Telles. As meninas é um romance em que o panorama político do país se 
apresenta com maior força. Lygia Fagundes Telles ousou apresentar a história de uma militante 
de esquerda em plena ditadura militar, pois lançou o livro no auge da repressão política. As 
personagens principais são três moças (Lorena, Lia e Ana Clara), sem idade definida, porém 
bastante jovens, morando num pensionato religioso durante a década de 1970. 
 O tecido textual do romance se constrói através das memórias, das tentativas de diálo-
go e das descrições que as jovens fazem de si e dos outros personagens. Nessa trama, sobres-
sai uma intensa representação da sociedade e da história. 
 O conceito de representação é norteador de toda a discussão que desenvolvo neste 
trabalho. Acredito, como afirma Bakhtin (1987), ao discutir a ideologia do signo, que as repre-
sentações não só refletem o contexto em que são construídas, mas também se desviam dele, 
refratando-o. Bakhtin também afirma que o romance é o gênero que melhor se presta a esse 
tipo de análise, por representar vivamente o tempo e a sociedade em que se insere. 

O romance tornou-se o principal personagem do drama da evolução 
literária na era moderna precisamente porque, melhor que todos, é 
ele que expressa as tendências evolutivas do novo mundo, ele é, por 
isso, o único gênero nascido naquele mundo e em tudo semelhante a 
ele (BAKHTIN, 1990, p. 400). 

 
A representação, por sua vez, é uma construção, um ponto de vista elaborado por um 

determinado indivíduo, ou grupo, que demonstra como em um determinado contexto, a identi-
dade social de um outro grupo ou indivíduo é percebida, dada a ver. Ou seja, a representação 
possibilita: 

 
...em primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que 
produz as configurações intelectuais múltiplas, através das quais a re-
alidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; se-
guidamente, as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade 
social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar sim-
bolicamente um estatuto e uma posição; por fim, as formas institucio-
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nalizadas e objetivadas graças as quais uns “ representantes” marcam 
de forma visível e perpetuada a existência do grupo, da classe ou da 
comunidade (CHARTIER, 1990, p. 23). 

 
 Chartier demonstra, dessa forma, que a realidade é uma teia em que diferentes grupos 
sociais se interrelacionam, gerando tensões e equilíbrio dos quais nascem as representações 
que esses diferentes grupos têm sobre si e sobre os outros. 
 O conceito de configuração proposto por Elias (1970) demonstra que uma configuração 
se forma através dessas redes de interdependências entre sujeitos num determinado jogo soci-
al. Ou seja, uma configuração é uma formação social de dimensões variáveis, como uma sala 
de aula, uma escola ou uma comunidade. 
 Baseada nesses conceitos, busco traçar um panorama da leitura e da educação que 
perpassa os periódicos e o romance analisados. 
 
I – LEITURA E EDUCAÇÃO EM ANÁLISE 
 

Pensar os valores que geraram a configuração social das décadas de 1960 e 1970 no 
Brasil inclui pensar o tipo de leitura que circulava na sociedade. Uma das fontes, para uma aná-
lise rápida desse fator, podem ser as listas de vendagem publicadas nos periódicos. Figuravam 
nas listas de mais vendidos os livros de filósofos como Sartre e Marcuse ou de escritores como 
James Joyce, Baudelaire, Henry Miller. Em 1968 a revista Veja apontava entre os mais vendi-
dos, os seguintes livros: Projeto para o Brasil de Celso Furtado; Eros e Civilização, Ideologia da 
Sociedade Industrial e Materialismo histórico e existência, de Herbert Marcuse e O poder jovem, 
de Arthur José Poerner.  

Um livro comprado não é sempre um livro lido, mas podemos perceber, a partir dessa 
lista, pelo menos os temas de maior interesse social. A listagem demonstra que, aparentemen-
te, grande parte da sociedade brasileira procurava temas filosóficos, existenciais. Demonstra, 
também, a preocupação dos leitores com as questões político-sociais, causada, provavelmente, 
pelo quadro de repressão que dominava o cenário nacional. Assim como deixa evidente a iden-
tificação dos leitores com dois temas predominantes: a sexualidade e a juventude. Interligados 
ou não.  

 
Um passeio pelas livrarias do país, tal como fizera Caetano pelas ban-
cas de revistas em "Alegria Alegria”, reforça essa impressão de que a 
nossa revolução sexual não começou na cama, mas nas prateleiras; 
pela teoria, antes da prática. Em cada três livros, garantia uma pes-
quisa, pelo menos um tratava de questões sexuais (VENTURA, 1988, 
p. 32/33).  
 

Grande parte dos periódicos trazia uma seção dedicada à literatura. Assim é que em 
Realidade, por exemplo, havia sempre a publicação de um conto ou resumo de romance de 
autor nacional ou internacional. Na década de 1970, a revista dá destaque aos textos literários 
utilizando papel de uma cor diferente.  

O número de dezembro de 1968, no entanto, apresenta uma conjuntura mais singular. 
A revista publica uma tradução de A revolução dos bichos, de George Orwell. Uma breve apre-
sentação do autor, descreve-o como escritor de esquerda A apresentação do conto, no sumário, 
revela-o como uma sátira a todos os tipos de autoritarismo. Esse número, que sai no mesmo 
mês em que é promulgado o Ato Institucional n. 5 (AI-5)3, dezembro de 1968, apresenta uma 
evidente tendência antiditatorial. A capa mostra um retrato de Luiz Carlos Prestes e a chamada 
afirma: Este rosto não existe mais, introduzindo a principal reportagem da revista: uma entre-
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vista com esse líder de esquerda. Entre as outras manchetes da capa, destaco: Copa 70: vamos 
pela esquerda. A reportagem apresenta três canhotos que compõem a seleção que irá disputar 
a Copa do Mundo de futebol: Gérson, Rivelino e Tostão. Dentro da revista a afirmação: Nestas 
esquerdas o Brasil confia. A ênfase na esquerda em várias manchetes, certamente, não é um 
ato gratuito em um país que vive o recrudescimento de um regime autoritário.  

Muitas vezes, a revista Realidade traz, também, o resumo de estudos históricos ou filo-
sóficos A presença da literatura nessas revistas pode ser percebida durante toda a década de 
1960 e tende a desaparecer ao longo da década de 1970, acompanhando o processo de mo-
dernização por que passou a imprensa brasileira. Numa sociedade em que a televisão dava os 
seus primeiros passos, o livro ainda era o melhor meio de reflexão sobre o mundo.  

Desde as vanguardas herdadas da década de 1950, como o movimento de poesia con-
creta, até os mais tardios, como o movimento de poesia marginal, os principais movimentos 
culturais desse período tinham como meta a conscientização política  

 
Desse ponto de vista, os intelectuais atribuíam a si mesmos a missão 
de levar às massas uma cultura nacional autêntica que denunciasse os 
aspectos políticos da vida social brasileira (CARMO,2001,p.64).  

 
Essa visão da literatura como um instrumento de conscientização política permeia a 

opinião de Lia, personagem de As meninas (1998b), e ela o usa como conselho ao jovem mili-
tante a quem dá cobertura num esconderijo:  

 
- Não se preocupe em publicar, vai escrevendo. Você não quer ser 
jornalista? Então é praticar, depois a gente vê. Presta atenção, falar 
em subdesenvolvimento não é só falar nas crianças, depois dou o 
número exato das que morrem por dia. Tem o analfabetismo. A mul-
tiplicação das favelas. Os retirantes, dê um passeio pelas rodoviárias, 
escute o que essa gente fala. Vendedores ambulantes com pentes, lá-
pis, giletes. O lixo estourando nas ruas, como se chamam essas bocas 
que se abrem entupidas nas calçadas? A sujeira dos cafés, restauran-
tes, privadas, a sujeira apoteótica dessas privadas, a começar pelas 
da Faculdade, Ô, Pedro! Dê uma ligeira volta por aí e o artigo se faz 
sozinho no acessório e no principal (TELLES, 1998b, p. 134/135).  

 
 O ideal literário de Lia reside na exposição da realidade, na denúncia. Ela pede ao ami-
go que leia a realidade. E fora do esquema das grandes editoras, grupos de jovens poetas, em 
geral universitários, instituíram o que hoje se conhece como "poesia marginal". Eles imprimiam 
seus textos em mimeógrafos e os vendiam nas praças, nas portas dos cinemas, dos teatros ou 
os pichavam pelos muros da cidade. A poesia marginal:  

Desenvolvida sob a mira da polícia e da política dos anos 70, foi uma 
manifestação de denúncia e de protesto, uma explosão de literatura 
geradora de poemas espontâneos, mal-acabados, irônicos, coloquiais, 
que falam do mundo imediato do próprio poeta, zombam da cultura, 
escarnecem a própria literatura (CAMPEDELLI, 1995, p. 10). 
 

Para a geração, anterior à ditadura, todos os caminhos estavam abertos e eles queriam 
experimentar de tudo. Assim, a leitura expressa ou representada em periódicos e romances do 
período serve como instrumento de configuração histórica. O regime ditatorial mudaria esse 
cenário brutalmente. 
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O indivíduo deixa entrever, através do que lê e do que cita, a sua postura diante da vi-
da, seus valores, suas ilusões, seus desejos. Ao produzir seu próprio texto, o leitor seleciona, se 
apropria do texto do outro, combina e inventa. “A fina película do escrito se torna um remover 
de camadas, um jogo de espaços. Um mundo diferente (o do leitor), se introduz no lugar do 
autor” (DARNTON Apud BUKE, 2000, p. 49).  

Lygia Fagundes Telles percebe o texto como essa tessitura que mistura experiência vi-
vida, ou seja, memória da experiência, influências de autores lidos, ou memória da leitura, e 
invenção, criação do próprio autor. Suas personagens revelam-se também leitoras.  

Torna-se, assim, a tematização da leitura lugar privilegiado para o te-
cimento desta história não só por representá-la ou questioná-la, mas, 
principalmente, por tecê-la a partir da linguagem em que se criam tais 
leitores de papel e tinta (LAJOLO e ZILBERMAN, 1999, p. 17).  
 

Em todo momento é possível deparar-se com referências de leituras que guiam os leito-
res nas possibilidades de interpretação do texto. Essas referências fazem parte da configuração 
histórica em que as personagens estão inseridas, como as constantes alusões d'As Meninas à 
Che Guevara, símbolo do movimento revolucionário que caracteriza as décadas de 1960 e 1970. 
Elas chegam a imaginar um diálogo com ele, sobre o livro que Lia começara a escrever.  

 
"Que ciudad é esa?” ele perguntaria na maior perplexidade. 'Tercer 
mundo? '. Terceiro Mundo. 'Y huele a duazno?' Na opinião de Lia de 
Meio Shultz, cheira. Ele então fecharia os olhos e sorriria um sorriso 
onde era a boca. 'Estoy bien lista com esas mis discípulas!' (TEL-
LES,1998, p.9).  
 

Lia, a personagem comunista e militante do romance, escolhe suas leituras pelo viés da 
ideologia. Ao revelar os hábitos de leitura da amiga, Lorena revela também como essa visão 
extremamente ideológica pode, às vezes, adotar uma postura tão tradicionalista quanto a ideo-
logia que pretende derrotar:  

 
Examinou meio distraidamente o livro que Lia devolvera com várias 
páginas marcadas de vermelho, tinha o hábito (péssimo) de assinalar 
o que a interessava não só nos próprios livros mas também nos alhei-
os. Deteve-se no trecho indicado por uma cruz mais veemente: "A Pá-
tria prende o homem com um vínculo sagrado. É preciso amá-la como 
se ama a religião, obedecer-lhe como se obedece a Deus. É preciso 
darmo-nos inteiramente a ela, tudo lhe entregar, votar-lhe tudo. É 
preciso amá-la gloriosa ou obscura, próspera e desgraçada (TELLES, 
1998, p. 58).  
 

 A citação deixa entrever a postura apaixonada de Lia diante de um ideal de pátria que 
tanto serve a ela, militante de esquerda, quanto a outro qualquer, militante de um grupo de 
extrema direita. Quaisquer dos grupos estariam dispostos a entregar a própria vida em nome 
de um ideal.  

Lorena prefere poesia. “Leio bem poesia”, diz. Poesia e música, televisão não, “porque 
acho aquilo o fim”. Toda a sua postura revela um status social mais elevado. Ela compreende a 
postura ativa e militante de Lia, mas não se imagina tomando o mesmo rumo:  

Também amo esse povo, Lião, não precisa me olhar assim. Amor ce-
rebral, reconheço, que outro gênero de amor pode ser? Se não me 
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misturo na tal massa (morro de medo dela) pelo menos não fico es-
nobando como faz Aninha (TELLES, 1998b, p. 60).  
 

Ana Clara, por outro lado, esnoba, pois essa é sua forma de fingir um status que não 
tem, que nunca teve. Suas leituras também aparentam algo que não corresponde à verdade, 
diz Lorena:  

Ela abre meus armários, empresta minhas coisas, usa minha esponja 
de zona norte na zona sul e só não leva meus livros porque na reali-
dade gosta mesmo de romances supersonho. E das histórias de Lulu-
zinha. Nega. Imagine, sempre que pode passeia com um Hermann 
Hesse ou um Kafka debaixo do braço, ambos da minha estante, diga-
se de passagem. Mas só para constar (TELLES, 1998, p. 61).  
 

Para Ana Clara, a escolha das leituras obedece a dois movimentos: as leituras para 
mostrar e as leituras para ter prazer. Sua postura social declina de um posicionamento crítico, 
como Lorena. Ela deseja, apenas, a aparência de pertencer a um estrato social superior. Torna-
se um arremedo, uma cópia daquilo que deseja ser.  

As personagens de Lygia Fagundes Telles têm sempre uma citação a fazer, ou uma 
opinião a emitir sobre um determinado livro, estilo literário ou autor, não importa a sua condi-
ção social. Ana Clara, por exemplo, que pela própria condição de vida deveria ser a menos culta 
das três meninas, sabe distinguir Chopin e Mozart; Van Gogh e Hieronimus Bosch. Evidente-
mente, seu conhecimento artístico é inferior ao de Lorena, e menos profundo, mas se percebe 
que ela leu e conhece alguns dos autores que cita.  

Além disso, as meninas do romance fazem citações em Latim e em francês, criticam a 
visão dos intelectuais, aludem à educação, ouvem de Jimi Hendrix a Bach e são capazes de 
críticas concernentes às artes em geral como o comentário de Lia sobre a produção literária das 
minorias, especificamente, a mulher e os homossexuais: “ Literatura, bah!. As mulheres já es-
tão encontrando sua medida. Eles virão em seguida acho que no futuro só vai haver andróginos 
- digo e fico rindo”(TELLES, 1998, p.133).  

As citações ou referências vão de autores clássicos a modernos, passando pelos român-
ticos brasileiros, como Gonçalves Dias, e indo até Hilda Hilst, autora da mesma geração de 
Lygia Fagundes Telles. Presumo ser Hilda Hilst a surgir através das iniciais citadas na fala de 
Lorena: “A poeta H. H. descreveu-a. Dentro do prisma, a base, o vértice de suas três pirâmides 
contínuas (TELLES, 1998, p.133)”. De Carlos Drummond de Andrade, grande amigo da autora, 
ocorre a apropriação de versos como “Trouxeste a chave?” (TELLES, 1998, p. 106), introduzi-
dos em diálogos das personagens.  

As referências de leitura revelam o modo de ser das personagens, suas opções ideoló-
gicas, sua postura diante de Deus e da vida. A própria Lorena exemplifica isso ao definir seu 
relacionamento com a poesia: “consulto poesia como o paizinho consultava o Velho Testamen-
to” (TELLES, 1998, p. 106).  

As jovens do romance As meninas (1998) são estudantes universitárias. Estão vivendo 
um período de greve na universidade onde estudam. Uma delas, Lia, milita num movimento de 
esquerda. Esses fatores denotam a importância de uma investigação sobre o espaço educacio-
nal do país nesse período em que, como em tantos outros, a educação foi muito utilizada como 
mercadoria e instrumento de controle.  

Como o que surge das fontes é a imagem de um país que se firma sobre a noção de 
juventude, tento entender como esse país, que se proclama jovem, ao mesmo tempo, reprime 
a atitude jovem de mudança que se espraia pelos centros de ensino secundário e universitário.  
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Em 1968, ano símbolo da crise juvenil em todo o mundo, os estudantes brasileiros rea-
lizavam passeatas, ocupações de prédios e manifestações nas ruas. Principalmente, os estudan-
tes universitários. Anísio Teixeira (1999) comentava, então, em artigo publicado no jornal Folha 
de São Paulo, que a crise universitária se dava por vários fatores que haviam levado a universi-
dade a se afastar de seu alvo maior - o estudante.  

Os modelos universitários em que o Brasil baseou a formação de sua universidade mo-
derna pareciam privilegiar a participação direta e ativa do estudante no processo de ensino-
aprendizagem. No entanto, é exatamente essa participação que se criticava por parecer revolu-
cionária.  

Em 7 de dezembro de 1969, o então Ministro da Educação Jarbas Passarinho, em artigo 
na revista Veja, intitulado O a b c do ministro discute problemas e possíveis soluções para a 
crise educacional brasileira. No ano seguinte, a revista Realidade apresenta uma extensa entre-
vista com o ministro cuja chamada de capa promete: Vou balançar o país. O que o governo 
pretendia era iniciar uma campanha de educação para atingir 7 milhões de crianças nas faixas 
de 7 a 14 anos na primeira etapa e 20 milhões de adultos entre 15 e 35 anos na segunda eta-
pa. O que o ministro nega, claramente, é o método Paulo Freire e a conscientização política da 
população, como ele mesmo afirma no seguinte trecho da entrevista:  

 
REALIDADE - Isto se aplica ao chamado "método Paulo Freire"?  
PASSARINHO - A esse e a outros, como um que eu vi, preparado por 
determinados padres. O esquema da cartilha era assim: na letra C, 
entra camponês. Mostra-se o que é um camponês, a vida que o cam-
ponês tem no Brasil, etc. Na letra J, é João, o camponês, o avô de Jo-
ão era camponês, o pai de João era camponês, seus filhos serão 
camponeses. Numa palavra: a imagem de um país de estratificação 
social rígida, sem nenhuma mobilidade vertical. Ao falar do camponês, 
a cartilha define: "O camponês é aquele que trabalha a terra estranha 
e ele tem de pagar pela terra que usa". Até aqui, estou de acordo. 
Vamos botar na consciência desse homem que é preciso ele valer 
mais. Só que não adianta produzir homens revoltados sem dar uma 
saída para seu impasse, a não ser o arrombamento da porta. Mas, se 
nós dissermos que o latifúndio improdutivo não deve existir, e que é 
possível acabar com ele sem portas arrombadas é outra coisa (Reali-
dade, Mar./ 1970).  
 

A proposta do ministro é diminuir radicalmente o analfabetismo no país usando méto-
dos neutros, ou seja, que não carreguem nenhuma conotação política. Questionado se dispõe 
de tais métodos, ele responde que colocou um anúncio no jornal pedindo colaboração para 
alfabetizar o Brasil e recebeu mais de seiscentas cartas com sugestões. E afirma: “Meus senho-
res, eu monto meu programa. E, no regime democrático, no regime de liberdade individual, 
acabo em quatro anos com essa taxa de analfabetismo”(Realidade, Mar./ 1970).  

O ministro discute mudanças também no ensino médio e superior. Sempre com o mes-
mo empenho verbal, mas enfatizando que não dispõe de verbas suficientes, ou de planos arti-
culados. Afirma que está construindo suas idéias e pretende colocá-las em prática através da 
mobilização social. Defende que só com a participação voluntária dos cidadãos é possível mudar 
a educação. Essa participação, no entanto, precisa ser articulada pelo governo pois. 

Sua opinião não varia muito quanto aos estudantes. Ele defende a participação estu-
dantil na gestão universitária, contanto que isso não signifique a defesa de idéias políticas. O 
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ministro Jarbas Passarinho se coloca contra o Decreto-Lei 477, de 26 de fevereiro de 1969, 
que:  

atribuía às autoridades universitárias e às autoridades educacionais (o 
MEC) o poder de desligar e suspender estudantes envolvidos em ati-
vidades que fossem consideradas subversivas, isto é, perigosas para a 
segurança nacional. Durante o tempo de suspensão (três anos) os es-
tudantes atingidos ficariam impedidos de se matricular em qualquer 
outra escola de nível superior do país. Previa, também, a demissão de 
funcionários e professores surpreendidos nas mesmas atividades, im-
pedindo-os de trabalhar no ensino superior brasileiro durante cinco 
anos (CUNHA, 1988, p. 241). '  

 
O pensamento do ministro é o da ditadura tanto no que tange às universidades quanto 

aos movimentos estudantis Para ele e para o regime que representava, tudo se resumia numa 
solução: o tratamento de choque. Tratava-se, como num ritual de inquisição, de expulsar o 
demônio da rebelião daqueles corpos jovens, substituindo-o pelo anjo da subordinação. Para 
que esse objetivo do mundo ocidental cristão fosse alcançado, valia tudo: suspender, prender e 
torturar estudantes; demitir professores, invadir faculdades, assembléia estudantil, intervir poli-
cialmente nas entidades estudantis, proibir qualquer tipo de reunião ou assembléia estudantil; 
acabar com a participação discente nos órgãos colegiados da administração universitária; de-
cretar ilegalidade da UNE (União Nacional dos Estudantes); das Nações Estudantis nos Estados 
e dos Diretórios Acadêmicos; deter, enfim, todo o movimento estudantil no país. Toda essa 
repressão era favorecida pela indulgência geral com que era visto qualquer plano disposto a 
erradicar o fantasma do comunismo no país.  

A primeira entidade a sofrer repressão do governo militar foi a União Nacional dos Es-
tudantes (UNE), invadida, saqueada e queimada pela polícia militar, nas primeiras horas do 
golpe, por determinação do Marechal Castelo Branco. Logo depois, a destruição toma o espaço 
da Universidade de Brasília, o mais moderno centro universitário do país. Foram vasculhadas 
todas as suas dependências, destituídos seus professores, queimados os seus livros, desmante-
lada a sua biblioteca, postos em pânico seus alunos. O reitor dessa universidade, o educador 
Anísio Teixeira, parte para o exílio, trabalhando como professor nas Universidades de Colúmbia 
e da Califórnia. 

O governo do Marechal Castelo Branco institucionaliza a repressão contra os estudantes 
através da Lei n° 4.464 de 9 de novembro de 1964, conhecida como a Lei Suplicy de Lacerda 
que visou, especialmente, a extinção do movimento estudantil brasileiro, destruindo a autono-
mia e a representatividade desses movimentos ao transformar as entidades estudantis, em 
todos os escalões, em apêndices do Ministério da Educação. Pelo documento, a UNE é substitu-
ída pelo Diretório Nacional dos Estudantes e as Uniões Estaduais, pelos Diretórios Estaduais. 
Impedia-se, através de restrições variadas, o livre curso do diálogo entre o diretório acadêmico 
e os alunos. A Lei Suplicy foi amplamente repudiada pelos estudantes, mas se manteve de for-
ma a limpar a área onde se planejava implantar os acordos MEC/USAID4.  

A USAID foi o principal instrumento da atuação norte-americana no Brasil, mas não foi 
o único, atuaram a seu lado a Organização de Alimentos para a Paz, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e o Exibank.  

Os acordos MEC/USAID cobriram todo o espectro da educação nacional, isto é, o ensino 
primário, o médio e o superior; a articulação entre os diversos níveis; o treinamento de profes-
sores; assim como a produção e veiculação de livros didáticos. De todos os objetivos, no entan-
to, os predominantes nos programas da USAID, eram os relativos ao ensino superior. A esse 
respeito, o esquema de "reformulação estrutural" das universidades visava a uma dependência 
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direta das instituições de países subdesenvolvidos às instituições americanas de ensino superi-
or.  

Ao todo foram assinados 12 acordos entre o MEC e a USAID, sem se considerar os as-
sinados com os Estados. Ao longo dos anos de 1965 a 1970, os resultados desses acordos vão 
se fazendo sentir em território brasileiro e se concretizam, definitivamente, através da lei 5.692 
de 11 de agosto de 1971.  

Em 1969, a Veja traz o artigo Livros de aprender brincando que enfatiza a mudança na 
qualidade dos livros didáticos brasileiros. O artigo não menciona a USAID, elogia os novos livros 
que estimulam a criatividade infantil e apelam para o aprendizado via a experiência. Esclarece 
que o Governo Federal pretende substituir todos os livros utilizados na rede pública. O acordo 
que prevê a cooperação para publicações Técnicas Científicas e Educacionais, firmado em 6 de 
janeiro de 1967, é o acordo MEC-SNEL-USAID. Por esse acordo, seriam colocados, no prazo de 
3 anos, a contar de 1967, 51 milhões de livros nas escolas. O MEC e o SNEL deveriam executar 
o acordo. Os técnicos da USAID teriam todo o controle sobre a fabricação do livro, incluindo 
detalhes como elaboração, ilustração, editoração e distribuição, além de orientação às editoras 
brasileiras no processo de compra de direitos autorais de autores não brasileiros. 

O governo, entretanto, não atinge nem a metade da população infantil com os livros 
didáticos, como afirma a própria reportagem de Veja citada anteriormente:  

 
Mas, mesmo com todos esses primeiros sinais positivos de mudança, 
a situação dos livros didáticos está longe do ideal. Em 1969, 13,5 mi-
lhões de crianças se matricularam nas escolas brasileiras. Segundo es-
tudos da Unesco, cada uma dessas crianças deve possuir pelo menos 
quatro livros. No entanto, a produção brasileira de livros didáticos no 
ano passado foi de apenas 30 milhões de exemplares, o que significa 
a média de 2,3 exemplares para cada criança (Veja, 26 de Fev.l1969).  

 
O que transparece de todos esses acordos é a abrangência da atuação da USAID, que 

atingiu todos os níveis do sistema de ensino, seu funcionamento, seus instrumentos e sua dis-
seminação. Por outro lado, ao provocarem protestos, os acordos tiveram também o efeito de 
agravar a crise educacional. A comissão Meira Matos, instituída pelo governo em 1968 para 
estudar e propor soluções para a crise educacional, teve uma outra função: a de atuar como 
interventora nos focos de agitação.  

O AI - 5 criou as condições ideais para a implantação do novo regime educacional, visto 
que eliminou toda e qualquer possibilidade de movimentação que contrariasse as normas esta-
belecidas. Dos estudantes, ele tira o direito ao protesto; do indivíduo, ele tira as garantias indi-
viduais públicas e privadas e confere ao Presidente da República plenos poderes de atuação 
tanto no executivo quanto no legislativo.  

A revista Realidade apresenta, em 1975, uma reportagem intitulada Os estudantes re-
tomam a palavra em que apresenta as formas pelas quais os estudantes reiniciam um processo 
de organização.  

 
Até pouco tempo, os estudantes estavam recolhidos ao silêncio. Es-
magadas nas engrenagens da crise que se abateu sobre as escolas 
nos últimos anos, as forças estudantis mostravam-se singularmente 
anêmicas e alheias aos problemas de suas Universidades e do país, 
em geral (Realidade, Jun./1975).  

 
A reportagem alude à ditadura, mas estabelece como causa do desbaratamento dos 

movimentos estudantis, o Decreto-Lei 477 que restringiu o direito dos estudantes de protestar. 
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O medo, no entanto, marca a foto de abertura da reportagem, que apresenta um grupo de 
silhuetas de jovens. Fotografados sem rosto, eles evitam o poder repressivo. Um jovem pergun-
tara ao fotógrafo: “- Você quer fotografia só de frente, ou também de perfil?” Alusão às fotos 
tiradas nas delegacias de polícia para identificar a ficha criminal. Outras duas fotos mostram os 
estudantes reunidos. Numa delas, eles estão em uma sala do Diretório Acadêmico do Curso de 
Psicologia da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que estampa pelas paredes os 
dizeres: pela efetividade das organizações estudantis, ou pela prática da liberdade.  

Os estudantes se movimentam no sentido de derrubar o referido Decreto Lei 477. O 
desejo de participar de alguma forma dos acontecimentos políticos do país, o desejo de lutar 
por mudança, ocasionara o envolvimento de diversos jovens com Grêmios Estudantis e Centros 
Acadêmicos. Os estudantes foram os responsáveis pelas principais manifestações políticas ocor-
ridas contra o regime militar e foram, também, os mais expostos à repressão.  

Entre 1966 e 1967 as principais reivindicações dos estudantes eram a liberdade demo-
crática e a mudança nos rumos da política educacional do Governo Castelo Branco. A princípio 
restritas aos campi universitários, as manifestações foram ganhando as ruas e ampliando suas 
reivindicações.  

 
Em 1968, o Brasil tinha pouco mais de 270 mil universitários, corres-
pondente a apenas 0,3% da população. O papel que exerceram, po-
rém, foi significativo: tornaram-se porta-vozes do descontentamento 
contra a ditadura militar e, mais tarde, serviram de quadros para a 
esquerda clandestina (CARMO, 2001,p.85).  
 

O ano de 1968 marca o período de ebulição e inquietação social, com passeatas, con-
testações, agitações em vários países, tendo à frente, principalmente, os jovens:  

 
Ocorreu verdadeira revolução nos costumes. Havia necessidade de 
quebrar velhos tabus e destruir valores estabelecidos. Paz e amor; 
desbunde, aqui e agora; contra o poder das armas, o poder da flor 
(flower power), o poder gay (gay power), a liberação feminina (wo-
men 's lib) e o poder negro (black power) (CARMO, 2001, p. 50).  
 

Underground, à margem, contestando e criticando, reinventando valores e práticas, a 
juventude assume seu poder. No Brasil toda essa rebelião se somava ao sonho de construir 
uma sociedade nova através da revolução. As imagens de Che Guevara, Fidel Castro e Mao Tsé 
Tung embalavam corações e mentes, principalmente de estudantes universitários.  

A onda da contracultura assume sua maior altitude entre 1967 e 1968. Os jovens que 
protagonizavam o movimento eram justamente aqueles que tinham acesso aos privilégios da 
cultura capitalista, que lhes havia propiciado acesso ao ensino superior e ao mercado de traba-
lho.  

O Ato Institucional n. o 5 viria a desbaratar definitivamente a movimentação estudantil. 
A partir de 1969 as cadeias se enchem de presos políticos. A luta entre torturador e torturado 
estava travada. O primeiro usando do poder e de requintes de crueldade para extrair informa-
ções importantes. O segundo, tentando resistir, muitas vezes até a morte, para manter o sigilo 
do que sabia.  

A derrocada do AI-5 só viria a se concretizar no último dia do ano de 1978. Antes disso, 
foram os movimentos sociais alimentados por uma profunda insatisfação com os índices 
econômicos e sociais do país, que levaram adiante o processo de abertura.  
 
III - A HISTÓRIA SEMPRE CONTINUA 
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Grande parte dos movimentos sociais e culturais do período estudado, isso fica bem 

claro nas fontes, foram dirigidos pela e para a juventude. Embalados pelo rock, pelas baladas 
de estilo folclórico ou pela música de protesto, os jovens se organizavam, a princípio, nas esco-
las e nas universidades, depois nas ruas, por novas formas de educação, por uma nova postura 
diante da vida, por uma nova sociedade e acreditavam que podiam mudar o mundo. Os movi-
mentos de contracultura tiveram um grande impacto sobre a música e a literatura do país. A 
poesia marginal e o tropicalismo denotam alguns dos elementos da nova postura da juventude, 
nas roupas, nos novos instrumentos, na forma despojada de lidar com a palavra e nas experi-
mentações sonoras e visuais.  

A juventude foi uma grande força mobilizadora do período em destaque. Logo após a ins-
tauração da ditadura foi, também, a primeira parcela da sociedade a sentir o poder repressor do 
Estado através das intervenções nas escolas e nas universidades e dos confrontos diretos com a 
polícia, que levaram à morte de muitos estudantes e causaram cenas de intensa comoção social. 
O enterro do estudante Edson Luiz, morto em confronto com a polícia no restaurante Calabouço, 
no Rio de Janeiro, em 1968, é um exemplo vivo desse período de intensos conflitos pois trans-
formou-se em uma passeata que reuniu milhares de pessoas contra a ditadura.  

A organização dos jovens dentro dos espaços educacionais foi, aos poucos, se trans-
formando e saiu de dentro das escolas e universidades para se assumir o caráter de movimento 
político, ideológico, muitas vezes através de movimentos de guerrilha. Muitos dos líderes políti-
cos de hoje nasceram dentro desses movimentos de esquerda. A educação, portanto, represen-
ta, também um importante aspecto de investigação dessa história. A realidade educacional, no 
entanto, profundamente afetada pelos anos da ditadura, só muito lentamente voltará a se re-
cuperar.  
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1 Tese defendida no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, sob orientação da professora Dra. Maria Arisnete Câmara de Morais, a partir do projeto de 
pesquisa Gênero, Educação e práticas culturais.  
2 A tese foi publicada em 2011 sob o titulo Mulheres e letras: representações femininas em revistas e 
romances das décadas de 60 e 70. 
3 Os Atos Institucionais foram decretos publicados durante o governo militar. O chamado AI-5, editado 
no dia 13 de dezembro de 1968, significou um recrudescimento do regime militar no Brasil, dando ple-
nos poderes ao poder executivo, proibindo manifestações de caráter político e o “habeas corpus”para 
crimes de natureza política. 
4 Os acordos do Ministério da Educação e Cultura brasileiro com a United States Agency forInternational 
Development (USAID) visavam uma reforma no ensino brasileiro sob a assessoria norte-americana.  
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Introdução 
 
A frase apresentada como epígrafe – “Eu não quero ‘impingir’ versos aos meus alu-

nos; quero abrir-lhes a janela da poesia.” (Gama, 2011: 124) – concentra, a par com o teor 
autobiográfico do texto, as linhas de investigação que proponho para a análise de Diário, de 
Sebastião da Gama: o carácter literário da obra e a pedagogia nela patente. 

Diário é o relato do estágio feito pelo escritor enquanto docente de Português, nos 
anos lectivos de 1948-49 e 1949-50, no âmbito de um estágio pedagógico, na então designada 
Escola Comercial Veiga Beirão, em Lisboa; é um texto literário que oferece uma reflexão sobre 
a literatura e o seu ensino. O que agora se pretende é precisamente conciliar essas duas pers-
pectivas e salientar a originalidade desta obra: um livro de características literárias sobre o en-
sino da literatura. 

Procurar-se-á explorar o modo como transparecem em Diário as características pró-
prias de um texto poético e as ideias do seu autor sobre o ensino, a escola, a didáctica das lín-
guas (nos seus vários domínios) e a relação pedagógica. O confronto da “voz” do professor-
autor do diário com a do metodólogo que acompanha o seu trabalho é uma novidade que só a 
recente edição (2011) permite. Mas será também relevante analisar de que modo as anotações 
do orientador, Vergílio Couto, têm eco no posicionamento do escritor, então professor estagiá-
rio.  
  Por sugestão do professor metodólogo, Sebastião da Gama iniciou a escrita de um diá-
rio que viria a ser muito mais do que o registo das actividades realizadas durante as aulas, da 
preparação destas ou de observações acerca dos alunos.  

 Bem-haja o metodólogo por esta ideia do diário. A gente, assim, pode olhar pa-
ra trás e ver a vida. (...) Além disso, como palavra puxa palavra, vou carreando para 
aqui coisas que me interessam (...) e que o pó do tempo havia de velar, um dia. (Ga-
ma, 2011: 147). 

 
 
 
Divide-se esta obra em quatro partes: as duas mais significativas têm como referência 

temporal os anos escolares de 1948-1949 e 1949-1950; entre ambas, surge um texto com o 
título “Uma página de férias” e, no final, um Apêndice, que apresenta uma nova experiência 
pedagógica, desta vez em Estremoz, no ano lectivo seguinte. Este apêndice é curto (menciona 
apenas o mês de Outubro de 1950); contudo, revela que a ideia da escrita de um diário terá 
agradado de tal modo ao autor, que este a prolonga para além do estágio, ainda que de uma 
forma menos exaustiva: “Está claro que não pode este diário ter a exacta feição dos dois pri-
meiros volumes” (Gama, 2011: 316).  

A mais recente edição apensa Anexos que contêm textos de outros autores, de um alu-
no e o projecto de elaboração de um teste. 
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Não só pela índole poética do texto e pela pedagogia que propõe, mas também pelos 
traços do perfil do seu autor que nele estão expressos, Diário é uma peça fundamental para o 
estudo da obra de Sebastião da Gama.  

Importa, por isso, apresentar o autor (que é, ao mesmo tempo, ‘personagem’ dos 
acontecimentos vividos e narrados) e fazer o enquadramento histórico e cronológico que envol-
ve a produção da sua obra. 

  
 
Sebastião Artur Cardoso da Gama nasceu em Vila Nogueira de Azeitão (Setúbal) a 10 

de Abril de 1924 e faleceu em Lisboa, a 7 de Fevereiro de 1952. 
A infância passou-a entre a terra onde nasceu e Vendas de Azeitão, onde o pai possu-

ía uma loja. Com dez anos, ingressou no liceu de Setúbal. Mas, a doença veio interromper o 
curso normal da sua vida estudantil: tinha catorze anos quando os problemas respiratórios se 
agravaram de tal forma que os médicos recomendaram o internamento. A família procurou, 
contudo, outra solução e passou a viver no Portinho da Arrábida. O pai obtivera a concessão da 
fortaleza de Santa Maria, onde abriu uma pousada. Um professor deslocava-se até lá uma vez 
por semana: foi assim que Sebastião concluiu os estudos liceais e se preparou para entrar na 
universidade. 

Entretanto, ainda durante a adolescência, começavam a ser publicados alguns poe-
mas seus num jornal do Montijo. Escreve sob o pseudónimo de “Zé d’Anicha”, motivado pelo 
nome da ilhota situada em frente do Portinho da Arrábida.  

A Arrábida foi, de resto, um motivo constante na sua poesia. Ela é a musa inspirado-
ra, a “serra-mãe”; canta-a em todos os momentos: ao amanhecer, ao pôr-do-sol, ao luar; lou-
va-a pela exuberância da sua vegetação e pela proximidade do mar; descobre-lhe uma 
espiritualidade própria; procura-a para compor, durante toda a vida: ela é o cenário por exce-
lência da sua produção poética.  

Em 1942 fez exame de admissão à Faculdade de Letras de Lisboa, que funcionava, à 
época, no Convento de Jesus, ao Bairro Alto. Sebastião frequentava as aulas em regime de alu-
no voluntário. Deste período datam o conhecimento de colegas como Matilde Rosa Araújo, Ma-
ria de Lourdes Belchior, David Mourão-Ferreira e Lindley Cintra; todos eles, mais tarde, viriam a 
escrever sobre ele.  
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Iniciou-se, também, então, a sua colaboração em revistas literárias como Atlântico 
(1942) e Aqui e além (1945). 

Em 1945 publicou o seu primeiro livro de poemas, Serra-Mãe. Ainda durante o período 
da vida universitária escreveu os poemas de Cabo da Boa Esperança (1947).  

Concluiu a Licenciatura em 1947 com a dissertação “Apontamentos sobre a poesia soci-
al do século XIX” (texto incluído na publicação póstuma O segredo é amar).  

Frequentou as cadeiras pedagógicas na Universidade de Coimbra. Em 1947-48 leccio-
nou em Setúbal e nos anos de 1948 a 1950 na Escola Veiga Beirão, em Lisboa, onde fez está-
gio; o relato desta experiência é feito no Diário, que só viria a ser divulgado depois da sua 
morte (a 1ª edição data de 1958).  

Em Janeiro de 1950 publica-se o primeiro número da Távola Redonda, revista da qual 
Sebastião da Gama foi fundador e um dos colaboradores mais assíduos (1).  

A participação do poeta em revistas literárias não termina aqui: no ano de 1951 há 
poemas seus nas páginas de Árvore e de Sísifo; em ambos os casos são publicados números 
especiais em sua memória. 

Nesse mesmo ano surgia o terceiro e último dos seus livros: Campo Aberto. Todas as 
outras publicações são póstumas: Pelo sonho é que vamos (1953) e Itinerário Paralelo (1967), 
ambos de poesia; Diário (1958); O segredo é amar (1969) – colectânea de artigos publicados 
em jornais, conferências, notas de viagem e dois pequenos contos – e Cartas (1994) (2).  

Uma personalidade especial e uma morte prematura viriam, assim, a contribuir para a 
criação de um mito em torno da figura de Sebastião da Gama. 
 

 
Estado da arte 

  
Sebastião da Gama é, ainda hoje, um autor sobre o qual há pouca investigação e quase 

nenhuma crítica. Os textos mais antigos a respeito da sua produção literária são os prefácios às 
obras publicadas em vida (e, mais tarde, os das póstumas) de Lindley Cintra, Matilde Rosa Ara-
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újo, Maria de Lourdes Belchior, Ruy Belo, Hernâni Cidade e David Mourão-Ferreira; junta-se-
lhes o opúsculo deste último autor Evocação de Sebastião da Gama.  

Tendo em vista uma análise crítica, não poderemos deixar à margem o facto de quase 
todos estes prefácios (excluindo o de Ruy Belo) terem sido escritos por pessoas que conhece-
ram de perto o escritor; este facto não é indiferente: escrever sobre a obra de um amigo íntimo 
pode impedir que o exame seja imparcial.  

Importa, por isso, também reapreciar estes textos, contextualizá-los e analisá-los se-
gundo uma visão crítica.  

Salientam-se igualmente os artigos sobre Sebastião da Gama publicados em revistas li-
terárias: por ocasião da sua morte, a Távola Redonda, fez sair um número especial de homena-
gem ao poeta (nº 16/17); O Tempo e o Modo, assim como Rumos apresentam textos sobre 
ele; existem recensões, divulgadas pela Colóquio Letras; mais recentemente, em 2009, João 
Reis Ribeiro escreveu para a Brotéria “Sebastião da Gama: entre os 60 anos de Diário e o canto 
à vida”.  

O colóquio “Sebastião da Gama, o poeta e o professor”, realizado em 2007, remete pa-
ra a pertinência da abordagem conjunta destes dois aspectos; mas os textos das conferências, 
posteriormente publicados, exploram separadamente as duas vertentes.  

A criação da Associação Cultural Sebastião da Gama (2006), a publicação periódica do 
seu Boletim Informativo e a existência de um blogue (3) da sua responsabilidade têm contribu-
ído para a divulgação da obra do poeta e do pedagogo.   

Está em curso uma edição crítica de todos os textos do autor e a publicação de poe-
mas inéditos e de correspondência; Diário foi a primeira obra a ser reeditada; os próximos vo-
lumes sairão a partir de 2012; isto o que torna porventura mais pertinente a investigação sobre 
os seus escritos.  
 

 Problemas para a investigação 
 

 
Pelo que foi mencionado anteriormente, compreende-se que os escritos sobre Sebas-

tião da Gama são escassos e, na sua maioria, datados ou pouco afastados da esfera de amiza-
des que envolvia o escritor. Assim, o principal desafio que se coloca à investigação é o de fazer 
um estudo crítico, actual e desapaixonado, da obra em causa. 

As fontes a que se tem acesso são as já referidas, mais os manuscritos, alguns ainda 
inéditos, nomeadamente a correspondência; esta poderá espelhar ideias e princípios importan-
tes a ter em conta.  

A investigação acerca das correntes pedagógicas presentes em Diário (ou subjacentes 
ao texto) coloca-nos perante a questão das fontes em que Sebastião da Gama “bebeu” os con-
ceitos que expõe e as práticas que utiliza. Serão as suas opções e o seu posicionamento, en-
quanto docente fruto de uma reflexão pessoal? Ou serão a transposição para o quotidiano 
escolar de noções adquiridas em livros? Que obras de cariz pedagógico o marcaram?  

Considere-se que um estágio corresponde a um tempo de aprendizagem; seria, pois, 
pouco comum que um docente nesta fase apresentasse, no domínio da pedagogia, práticas tão 
eficazes e ideias tão claras – ainda que questionáveis. Podemos, pois, interrogar as fontes de 
Sebastião da Gama segundo os ecos de que disso nos é dado conta no seu diário. Aparecem no 
texto referências a Gatenby (4), nomeadamente a propósito do ensino das línguas. Nos Anexos 
são transcritos vários excertos de Lecciones de Didáctica y Recuerdos de Experiencia Docente, 
de Radice (5), livro que o terá impressionado positivamente, e a “Oración al libro”, de Rafael 
Valle (6); estes autores apresentam concepções de pedagogia e de literatura que surgem tam-
bém espelhadas em Diário. Será, por isso, interessante cotejar os textos e aprofundar até que 
pontos estas referências influenciaram Sebastião da Gama.  
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Analisando as propostas didácticas apresentadas em Diário vê-se como a abordagem 
do texto literário contribui para o desenvolvimento de outras competências linguísticas (Com-
preensão/Expressão oral, Escrita, Conhecimento Explícito da Língua) e para a evolução de com-
petências pessoais, como já foi referido.  

Sebastião da Gama não conhecia as “Competências essenciais”, tal como eram esta-
belecidas pelo Currículo Nacional do Ensino Básico; mas procurava que cada um dos seus alu-
nos fosse efectivamente “um leitor fluente e crítico” (CNEB, 2001):  

 O que interessa mais que tudo é ensinar a ler. Ler sem que passe despercebido 
o mais importante – e às vezes o pormenor que parece uma coisinha de nada. Ler, 
despindo cada palavra, cada frase, auscultando cada entoação de voz para perceber 
até ao fundo a beleza e o tamanho do que se lê. (Gama, 2011: 120-121).  

 
O ensino da literatura liga-se, por conseguinte, a uma educação para a estética e para 

a sensibilidade. Este princípio não é, obviamente, exclusivo desta área; mas encontra nela um 
meio privilegiado. O contacto com a arte – neste caso, com o texto literário – leva à reflexão e 
ao auto-conhecimento, alarga horizontes, abre-nos ao mundo e aos outros. Dizia Sartre 
“L’écrivant a choisi de dévoiler le monde et l’homme aux autres hommes” (Sartre: 29). 

 É importante que quem ensina literatura tenha esta consciência; Sebastião da Gama 
tinha-a. Não podemos esquecer que, nos nossos dias, o contacto dos jovens com a literatura é 
feito primordialmente através da escola, no contexto das aulas de Língua Portuguesa. Assim, o 
docente de língua materna e de literatura não pode esquecer que o seu papel, tal como o do 
escritor, é essencialmente o de um “revelador”, aquele que levanta o véu para fazer encontrar 
o desconhecido.  

Será interessante colocar a questão da intencionalidade: para que escreve Sebastião 
da Gama um diário? – Para registar uma experiência? Para desenvolver uma teoria pedagógica? 
Para reflectir sobre o que o cerca e espelhar uma certa sociedade?... Talvez sejam vários os 
seus objectivos, enquanto escritor e enquanto professor. Mas é com os seus olhos de poeta que 
ele retrata o que vê, mostra o que pensa ou sente e abre à discussão temas diversos; veja-se, 
por exemplo, o modo como ele considerava que os portugueses seus contemporâneos disfarça-
vam a sensibilidade: 

A gente tem vergonha de beijar tudo, de amar as flores, de se enternecer 
com os animais, de dar um passeio. Se beija uma árvore, é parvo; se traz uma flor na 
mão, é maricas; se se enternece, é fraco; se acaricia uma menina, põe nessa carícia o 
sexo; se vai a qualquer lado para passear e ver o mundo, faz constar que foi em via-
gem de estudo ou em viagem de negócios. Temos vergonha de ser sinceros, de que 
nos creiam parvos, ou maricas, ou fracos, ou lúbricos, ou estroinas. (Gama, 2011: 
123-124). 

 Outras questões se impõem na análise deste livro: numa obra que versa o ensino da 
literatura, qual o lugar da própria literatura? Ela não surge apenas como objecto de ensino 
(ainda que essa possa ser a maior parcela), mas também como modelo do diarista e como fon-
te de inspiração. 

São muitos os escritores que são referidos ao longo de Diário, o que mostra a grande 
importância que Sebastião da Gama dava à literatura e o profundo conhecimento que tinha so-
bre autores e obras literárias. A literatura surge, assim, ao longo do texto, profusamente e sob 
vários pretextos; João Reis Ribeiro refere na Introdução à mais recente edição o seguinte:  

(…) o leitor pode assistir à consistência da cultura que este jovem professor de-
tinha. Pelas páginas do seu diário perpassam os nomes e as referências às obras de es-
critores portugueses e estrangeiros (…) a rondar as seis dezenas de indicações, sempre 
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chamados para ilustração de situações de aula ou para aprofundamento da preparação 
das lições ou da reflexão sobre as mesmas (…) (Gama, 2011: 51).  

 
Entre os autores citados surgem nomes de portugueses de diferentes épocas e de vari-

adas escolas literárias (referem-se apenas alguns, a título exemplificativo): Afonso Lopes Vieira, 
Adolfo Simões Muller, Agostinho da Cruz (frei), Almeida Garrett, António Botto, António Feijó, 
António Nobre, António Sérgio, Augusto Gil, Bocage, Carlos Queirós, Eugénio de Castro, Fer-
nando Pessoa, Florbela Espanca, Francisco Bugalho, Francisco Manuel de Melo, Garcia de Re-
sende, Gomes Leal, Guerra Junqueiro, João de Deus, José Régio, Júlio Dinis, Luís de Camões, 
Manuel Teixeira Gomes, Miguel Torga, Oliveira Martins, Pedro Homem de Melo, Pêro Vaz de 
Caminha, Raul Brandão, Trindade Coelho.  

A mesma diversidade é patente entre os criadores estrangeiros: Anatole France, Aragon 
, Antoine de Saint-Exupéry, Charles Perrault, Dante, Erico Veríssimo, Esopo, Gabrielle 
d’Annunzio, La Fontaine, Montaigne, Walt Disney…  

 
 
 
Nas suas aulas, Sebastião da Gama segue um manual (7), que apresenta um cânone 

específico; mas o professor selecciona textos (no compêndio e fora dele) e adapta o seu estudo 
à turma que tem diante de si: “(…) procurei trechos simples, de preferência descritivos, porque 
seriam de mais fácil compreensão.” (Gama, 2011: 124). 

  
O sentido crítico de Sebastião da Gama faz-se notar nas apreciações a alguns autores – 

“Quando vou ler Trindade Coelho é já com a certeza de que terei uma casa à cunha…” (Gama, 
2011: 118). O mesmo sucede na abordagem de conteúdos; veja-se a apreciação sarcástica so-
bre algumas metodologias aplicadas ao estudo de Os Lusíadas:  

Talvez os rapazes de há vinte anos estejam convencidos de que “as armas” 
com que Os Lusíadas começa são armas de fogo e que os “barões” são ascendentes 
dos barões de farsa do Camilo; mas dirão tintim por tintim o género, o número, a clas-
se das duas palavras. O que fazem a um homem depois de morto! (Gama, 2011: 121). 
 
Relativamente à disciplina – problema com que os professores de hoje se confrontam 

mais do que no tempo de Sebastião da Gama – diz ele o seguinte: “Se o professor criou um 
ambiente de sinceridade e de amizade na aula, a disciplina vem por seu pé, naturalmente.” 
(Gama, 2011: 313). Obviamente, que sessenta anos depois, a sociedade é outra, a realidade 
das escolas também; esta visão, então invulgar, surge hoje como demasiado simplista. De res-
to, quem está diariamente na sala de aula com adolescentes sabe que isso não é linear. Uma 
das expressões utilizada por Sebastião da Gama na aula de apresentação – “Não sou, junto de 
vós, mais do que um camarada um bocadinho mais velho” (Gama, 2011: 86) – colocaria, então 
como agora, algumas questões relativamente ao papel do docente: É isso que o professor deve 
ser, um ‘camarada’? Não será por isso que há tanta indisciplina nas aulas actuais? Quem é, en-
tão, a autoridade, dentro da sala de aula? Será necessário haver uma autoridade? 

 
São estas algumas das questões sugeridas pela análise de Diário.  
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A natureza do texto 
 
  É próprio do género diarístico a mistura de excertos de índole diversa: relato de aconte-
cimentos, descrições, comentários, reflexões, diálogos. O diário aqui em estudo inclui esses 
modos de escrita e abarca igualmente temas diversos, ainda que com um mesmo cenário (a 
escola) e com uma intencionalidade específica (espelhar o quotidiano da sala de aula). 

A natureza dos textos de Diário é, assim, variada: encontramos desde simples notas 
de agenda – “Constipado. Ausente.” (Gama, 2011: 256) até longas descrições, cheias de por-
menores, como a de Coimbra (Gama, 2011: 183) ou marcadamente líricas como a da Arrábida:  

 E que verde que é o mar em Outubro! E como tem outro som – um som só pa-
ra nós, feito de propósito para os nossos ouvidos de gente que vive como num ventre! 
(...) A Arrábida é novamente uma ilha e nem sequer, se começa a chover, precisa ela 
da metáfora para ser uma ilha autêntica; mar salgado de uma banda, rio de lama por 
outra. (Gama, 2011: 223-224) 

 
Há referências históricas que passam quase despercebidas, como é o caso da lacónica 

observação a uma visita presidencial: “Não houve aula, por causa da recepção ao Senhor Mare-
chal Carmona” (Gama, 2011: 102). Parece aqui evidente, ainda que velada e discreta, uma crí-
tica ao regime vigente. Não se entenda com isto que Sebastião da Gama fosse um homem 
desinteressado da vida política e social; pelo contrário: seleccionou como objeto da sua tese de 
licenciatura (como já foi referido) uma temática dentro desta esfera; e, contrariamente ao que 
seria comum, punha em prática, pela sua pedagogia, princípios sociais baseados na igualdade 
de oportunidades e na democracia. 

 
Mas numa obra deste tipo, logicamente, são os elementos didácticos aqueles que 

ocupam a maior extensão do texto e que merecem um tratamento mais aprofundado.  
Assim, encontramos referências a:  

• planificação – A aula de Português acontece (…) lá, acontece na sala 19 e não aqui 
neste papel aos rectangulozinhos.; (Gama, 2011: 108); “não é levar, em Português, 
a aula preparada tintim por tintim (Gama, 2011: 97) 

• actividades e estratégias 
- leitura  
- escrita 
- gramática contextualizada 
- pesquisa de informação  
- encenações 

• meios técnicos  
• avaliação e correcção dos trabalhos dos alunos  

 Quis acabar com ‘o terror da chamada’; é esse terror que leva a criança a faltar 
à aula, a inventar uma desculpa, a tremer perante o professor. (Gama, 2011: 92); o 
número é uma avaliação tão tosca! (Gama, 2011: 93); eu sou contra a tinta encar-
nada (Gama, 2011: 136) 

• iniciativas originais – semanas temáticas, “Biblioteca Girante”. 
 

Destaca-se a modernidade deste pedagogo, visível na adopção de determinados mé-
todos, hoje considerados comuns, mas que na época eram seguramente inovadores, se não 
mesmo revolucionários. Refiro-me, por exemplo:  

• ao reforço das atitudes positivas; 
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• a uma pedagogia diferenciada, que tenta atender à especificidade de cada aluno e 
que procura “levar os fracos ao nível próximo-possível dos fortes” (Gama, 2011: 
90); 

• à primazia dada ao desenvolvimento de competências de comunicação “Afinal, do 
que precisamos nós? Bem pensar, bem dizer, bem escrever” (Gama, 2011: 258); 

• a um processo ensino-aprendizagem que visa a autonomia, que se concretiza em 
detalhes simples, como seja levar os alunos a redigir o sumário da aula, “dando as-
sim notícia da sua capacidade de síntese” (Gama, 2011: 86); 

• à pedagogia do erro: “ o erro é cheio de sugestões que convém aproveitar” (Gama, 
2011: 115)  

• à abordagem e tentativa de solução dos problemas disciplinares. 
 

  A respeito de certas aulas que o deixavam insatisfeito, comenta: “Ser bom professor consis-
te em adivinhar a maneira de levar todos os alunos a estarem interessados, a não se lembra-
rem que lá fora é melhor.” (Gama, 2011: 152). 
  A utilização do termo ‘adivinhar’ não é inócua; remete-nos para a intuição do professor 
e para a sua capacidade de captar a sensibilidade dos alunos. Diário é bem sucedido neste sen-
tido: vemos, por várias vezes, que “A aula acontece.” – como refere o autor (Gama, 2011: 97; 
108); logo, tem contingências que escapam ao controle de quem a programou; contém uma 
quota-parte de surpresa; é sempre diferente, porque envolve intervenções humanas. Contudo, 
isto não significa que seja deixada ao acaso: é relevante a anotação feita pelo metodólogo, na 
qual este adverte o estagiário para o facto de que, numa sala de aula, deixar ‘acontecer’ supõe 
muito ‘saber’. 

  
Destaco uma vertente que Sebastião da Gama considerava fundamental: a formação 

pessoal. Daí que gaste aulas e aulas em debates (seguramente, uma estratégia pouco usual na 
época), levando os alunos a descobrir nos textos estudados valores como a amizade, a solidari-
edade ou a verdade e virtudes como a coragem ou a alegria. 

São um exemplo interessante as diferentes perspectivas que Sebastião da Gama faz 
despertar nos alunos sobre a fábula “A cigarra e a formiga” e a visão que ele próprio tinha des-
sa história:  

Eu não posso admitir que seja louvada junto de crianças a crueldade, a ironia 
ruim e sem coração de Dona Formiga. E não admito também que se chame inútil à Ci-
garra – quando a Cigarra vive para alegrar os outros. (…) a Cigarra não é inútil, como 
não é inútil o Beethoven nem o João de Deus nem o pintassilgo do nosso vizinho. (Ga-
ma, 2011: 112-113). 

Importa não esquecer o contexto histórico e político em que decorrem os aconteci-
mentos narrados neste diário: o Estado Novo. Assim, esta interpretação da fábula corresponde 
a uma visão da sociedade totalmente contrária aos princípios vigentes, segundo os quais se 
valorizavam o trabalho, o esforço, o sacrifício e também a poupança e a austeridade.  

Neste âmbito, a pedagogia praticada por Sebastião da Gama surge como totalmente 
inovadora e revolucionária, se não mesmo transgressora. Assistimos à prática da democracia no 
decurso das aulas, onde “ a todos cabe o direito de falar” (Gama, 2011: 86). A sala de aula é 
um microcosmo cujas normas são opostas às que vigoram no mundo exterior.  

E, no campo da educação para a cidadania, o exemplo é mais importante do que to-
dos os discursos – “O professor não ensina só o que sabe, ensina principalmente o que é.” (Fer-
raz: 68). Assim, Sebastião da Gama revela atitudes reflectidas e intencionais, como, por 
exemplo, a que adopta enquanto os alunos resolvem os testes; pelo seu agir, ensina-os a ser 
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honestos: “Eu fui pacatamente olhar Lisboa, porque quero começar a fazer-lhes sentir que eles 
não devem copiar.” (Gama, 2011: 89).  

Este professor conhece cada aluno, incluindo o seu enquadramento social, e, muitas 
vezes, as suas histórias pessoais; sabe quais são as apetências e as dificuldades de cada um e 
age de acordo com elas; ultrapassa a sua estrita actividade docente ao procurar fora da escola 
um aluno que começava a revelar absentismo; chama sempre cada um pelo nome e até por 
alcunhas carinhosas, como “o Poeta”; de resto, critica o uso do número como forma de desig-
nação e tratamento. 

 
Nas páginas referentes ao término do ano lectivo 1949-50, Sebastião da Gama alude 

às provas finais de estágio, o chamado ‘Exame de Estado’, que constava de três partes, a últi-
ma das quais uma exposição oral sobre didáctica. O tema proposto (aleatoriamente) foi “Escola 
Antiga, Escola Nova”; o autor transcreve para o diário algumas das considerações feitas e vai 
contrapondo as duas visões:  

 Os adjectivos não implicam necessariamente uma limitação ou fixação no tem-
po. Porque a Escola Antiga é tão dos nossos dias como de outros tempos podia ter si-
do a Escola Nova. (…) Quero, antes de mais, prestar homenagem aos que já há vinte, 
já há quarenta, já há cem, já há duzentos anos, se recusaram a ir na leva que tão mal 
os levava – e contra ela ergueram a sua bandeira de protesto. Esses são da Escola 
Nova. (Gama, 2011: 209-210).  

 
Não devemos também perder a visão de que se poderia ler esta obra como se de uma 

obra de ficção se tratasse: ela permite efectivamente esta abordagem. Em espaços determina-
dos (a Escola Veiga Beirão, principalmente, mas também a Arrábida, Coimbra, etc.), movem-se 
o protagonista e as outras personagens que com ele interagem – sobretudo os alunos – numa 
sucessão de episódios ligados pelo fio condutor do tempo e da intencionalidade.  

No título dado pelo autor ao texto (“Pequena História do meu Estágio de Português”) 
anuncia-se o carácter narrativo da obra, que se divide em dois grandes capítulos, correspon-
dentes aos dois anos lectivos em causa. 

Há, de resto, várias ‘vozes’ que se cruzam neste diário, que podemos dizer hetero-
glóssico: a do professor/narrador, a do metodólogo, as dos alunos, as de escritores e pedago-
gos. O confronto da “voz” do professor-autor do diário com a do metodólogo que acompanha o 
seu trabalho é uma novidade que só a recente edição (2011) permite. Mas será também rele-
vante analisar de que modo as anotações do orientador Vergílio Couto têm eco no posiciona-
mento do estagiário.  

 
Será eventualmente interessante confrontar este diário com outros que lhe são con-

temporâneos, como os de Torga ou de Irene Lisboa; a diferença do de Sebastião é ser este o 
único com uma matriz profissional, directamente ligada ao ensino. 

O caminho a seguir numa possível investigação será, pois, o da análise textual exaus-
tiva desta obra e também o da a leitura de outras do corpus do autor que permitam uma me-
lhor compreensão do seu diário e dos diversos tipos de escritos do autor.  
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Considerações finais 
 
Sebastião da Gama considera o ensino como um meio propício para estabelecer laços; 

concebe as aulas – conforme menciona na primeira página do seu diário – como “um pretexto 
para estar a conviver com os rapazes, alegremente e sinceramente” (Gama, 2011: 85); pers-
pectiva a vida escolar como uma partilha de experiências e de saberes: “(…) merece a pena 
sobretudo deixá-los falar, porque descobrem imensas coisas que nós já não somos capazes de 
descobrir.” (Gama, 2011: 104).  

Num excerto que é, porventura, o mais conhecido deste diário, o autor apresenta 
aquilo que Jesús Herrero designa por “pedagogia da felicidade”; nele, o professor revela aos 
alunos o que considera ser o seu objectivo e a sua missão:  

O que eu quero principalmente é que vivam felizes.(...) Sei coisas que vocês não sa-
bem, do mesmo modo que vocês sabem coisas que eu não sei ou já esqueci. Estou 
aqui para ensinar umas e aprender outras. Ensinar, não: falar delas. (Gama, 2011: 86). 

 
O que é específico do Diário de Sebastião da Gama, como dizia, no início, é o facto de 

ser um texto literário sobre o ensino da literatura; não é um livro técnico, não é um tratado de 
pedagogia nem um manual de didáctica: é um livro escrito por um poeta que é professor (ou 
por um professor que é poeta). 
  Afinal, como responder à questão colocada no título: “Diário de Sebastião da Gama: 
pedagogia ou poesia?”… Eu diria pedagogia e poesia.  

 
E acrescento que figura do poeta é aqui apresentada como um ser excepcional. A sua 

missão assemelha-se à que, ao longo de todo este texto, Sebastião da Gama reivindica para o 
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professor: este, tal como o poeta, é que alguém que, em virtude daquilo que vive interiormen-
te, leva os outros mais longe; alguém que conduz os alunos a uma outra dimensão da realida-
de, que os faz descobrir o que antes não viam: 

(...) fazem de um nabo uma rosa, em vez de fazerem de uma rosa um nabo. Põem 
beleza e amor na vida e obrigam os outros a ver onde eles não eram capazes de descortinar. 
(Gama, 2011: 111).  
 
NOTAS 
 
 
1. Um ano após a sua morte, Távola Redonda prestou homenagem ao poeta, publicando um 
número (fascículos 16 e 17) totalmente dedicado a ele. Também no último número são apre-
sentados dois poemas inéditos do escritor, acompanhados pela seguinte nota de Luís de Mace-
do: “Não podia Sebastião da Gama deixar de estar presente no último número da Távola 
Redonda: a sua voz era imprescindível neste coro dos mais íntimos”. 
2. O primeiro volume inclui a correspondência de 1943 e 1944; preparam-se para publicação 
mais dois com cartas inéditas de 1945-1948 e 1949-1951. Note-se que Sebastião da Gama es-
creve a Joana Luísa quase todos os dias e, por vezes, mais do que uma vez por dia; daí estas 
cartas poderem ser lidas quase como um diário. 
3. http://sebastiaodagama-acsg.blogspot.com 
4. Edward Vivian Gatenby (1892-1955): pedagogo inglês, autor de dicionários.  
5. Giuseppe Lombardo Radice (1879-1938): pedagogo italiano, crítico do Fascismo. 
6. Rafael Helidoro Valle (1891-1959): escritor /professor hondurenho; viveu no México e nos 
E.U.A. 
7. Couto, Vergílio (1948). Leituras. Lisboa : Livraria Didáctica (1º vol) 
8. A edição publicada em 2011 contém esta novidade: inclui os comentários de Vergílio Couto 
escritos à margem do manuscrito de Sebastião da Gama.  
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 Durante o período compreendido entre 1836 e 1894/95, a legislação portuguesa carac-
terizou-se pela ausência de qualquer normativo legal no âmbito da formação académica dos 
professores do ensino liceal. Na realidade, a formação inicial não parecia constituir um fator 
determinante na admissão de um candidato, pois não era exigido aos futuros mestres nem o 
curso secundário nem o curso superior. Para obter nomeação como professor proprietário de 
uma cadeira (ou, pelo menos, proprietário temporário), os candidatos tinham de se submeter a 
um concurso público que consistia na prestação de provas, sobre os seus “conhecimentos cien-
tíficos e pedagógicos, sendo classificados por mérito absoluto e mérito relativo.” Em princípio, o 
candidato melhor classificado era provido no lugar para o qual tinha concorrido. Além das refe-
ridas provas, existiam outros fatores que eram avaliados, nomeadamente o comportamento 
moral, religioso e político, que podia condicionar ou não, a decisão final. “O conhecimento que 
as autoridades detinham sobre um candidato permitia-lhes, em última estância, autorizar, eli-
minar ou diferenciar concorrentes” (Beato, 2011). 

Quanto aos professores interinos (professores de serviço eventual) entravam, frequen-
temente, mediante nomeação governamental, à responsabilidade dos reitores, sem necessidade 
de prestar quaisquer provas. Eram estes que decidiam se o candidato possuía conhecimentos 
necessários para ser titular no ensino dessa matéria, uma vez que não havia pré-requisitos es-
pecíficos para a candidatura ao concurso (apenas se encontravam fixadas as preferências por 
candidatos detentores de determinadas qualificações académicas). E refira-se que não foram 
poucos os mestres que nessas condições acabaram por passar a proprietários.  

Na reforma de Passos Manuel, a única condição prevista era que o provimento dos pro-
fessores ficasse dependente de um exame público, oral e escrito, com uma duração nunca infe-
rior a 2 horas. Para o concurso da cadeira de língua inglesa, nada refere, porém, relativamente 
à habilitação necessária, presumindo-se que não fosse imposta aos concorrentes nenhuma ha-
bilitação científica. O decreto de 17 de Novembro de 1836 determinava apenas que o acesso à 
docência nos liceus dependesse de um exame público, sem existir, contudo, qualquer indicação 
de obrigatoriedade de habilitação académica específica.  

A reforma que se seguiu em 1844 estabeleceu que a definição das habilitações para o 
magistério seria alvo de regulamentos posteriores, mas as formas de recrutamento não se afas-
taram das estipuladas anteriormente. De salientar ainda, que os exames de admissão à carreira 
passam a realizar-se, em igualdade de circunstâncias e exclusivamente nos Liceus de Lisboa, 
Porto e Coimbra, dando ainda o decreto prioridade aos portadores de habilitações académicas 
universitárias seguidos de qualquer curso das Escolas Politécnicas de Lisboa e do Porto.  

A partir de 1851, nos exames de aptidão, além da exigência de preparação científica na 
área da cadeira, avaliava-se também a prática pedagógica. A prova oral devia assim integrar a 
avaliação do método de ensino de cada uma das disciplinas a concurso (art.º 11.º do Regula-
mento para o provimento das Cadeiras de Instrução Secundária, de 10 de Janeiro de 1851). O 
Regulamento de provimento de lugares de Instrução Pública (25 de Junho de 1851) define todo 
o processo de recrutamento dos docentes liceais como: abertura de vaga, concurso, exames de 
habilitação, preferências e condições de nomeação.  

As provas teriam a duração de três horas, decorrendo no primeiro dia, a prova oral e no 
dia seguinte a escrita. Na primeira os examinadores teriam de apreciar o mérito pessoal, a pre-
paração científica e os métodos pedagógicos dos candidatos, reservando para o segundo dia, a 
elaboração de uma dissertação didática (durante duas horas) sobre dois pontos importantes da 
matéria e uma preleção onde simulassem uma aula. Caso se tratasse de uma vaga nas cadeiras 
de línguas, a dissertação seria substituída por uma tradução. Os testes que versariam sobre as 
provas escritas eram elaborados pelo conselho do liceu, no início do ano, e incidiam sobre os 
programas previamente elaborados pelo Conselho Superior de Instrução Pública (Regulamento 
do Conselho Superior de Instrução Pública, de 10 de Novembro de 1845).  
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Contudo, verifica-se que, além de se exigir preparação científica na área da cadeira, 
avaliava-se também a prática pedagógica, já que a prova oral devia integrar a avaliação do mé-
todo de ensino de cada uma das disciplinas a concurso. Depois de concluídas as provas, o pre-
sidente e os examinadores, individualmente, qualificavam o desempenho dos candidatos 
utilizando a seguinte nomenclatura: Muito Bom, Bom, Suficiente, Medíocre ou Nada. O secretá-
rio procedia à elaboração do Auto de Exame e todo o processo era remetido pelo presidente do 
júri ao Conselho Superior que, após análise da documentação, elaboraria uma proposta gradu-
ada de todos os opositores que enviaria ao Governo. Em igualdade de circunstâncias morais e 
literárias mantinha-se o estabelecido na legislação cabralina de 1844. 

Porém, e no que se relaciona com o ensino de Francês e de Inglês, o Conselho Superior 
de Instrução Pública deparou-se sempre com sérios problemas em encontrar candidatos habili-
tados no ensino cumulativo das duas línguas, o que além de prejudicar gravemente o ensino 
colocava entraves ao preenchimento dessas vagas. Já anteriormente, em 1847, o Comissário de 
Estudos de Lisboa, havia proposto que o ensino de francês e de inglês, no Liceu de Lisboa, fos-
se confiado, singularmente, a cada um dos professores dessas línguas que existissem no referi-
do liceu, por “parecer conveniente à perfeição e comodidade no ensino.”1 Dois anos decorreram 
até que os Conselhos dos liceus de Faro e Évora se manifestassem, também, contra a fusão do 
ensino de francês e inglês numa só cadeira, por entenderem que o ensino cumulativo das duas 
disciplinas estava diretamente relacionado com a falta de opositores nessas cadeiras.2 Dez anos 
depois, a situação mantinha-se inalterável pelo que o Conselho Superior de Instrução Pública, 
cumprindo com o que Sua Majestade lhe havia ordenado em Portaria do Ministério dos Negó-
cios do Reino de 4 de Março de 1859, apresenta uma proposta de lei à sua aprovação.  

Veja-se a referida consulta do Conselho Superior de Instrução Pública e a proposta de 
lei que a acompanha: 

 
O Conselho Superior de Instrução Pública reconhece que em geral é 
dificultoso achar um professor que possa desempenhar bem o ensino 
cumulativo das duas línguas francesa e ingleza e, principalmente 
quando este ensino se destina a fazer com que os discípulos possuam 
estas línguas, a ponto de as poderem escrever e falar correcta e de-
sembaraçadamente. Esta dificuldade que racionalmente se explica, é 
justificada pela experiência e pelos embaraços que este Conselho tem 
encontrado em prover as cadeiras de Francês e Inglês ultimamente 
criadas em alguns liceus por não aparecerem aos concursos professo-
res habilitados para o ensino das duas línguas. Entende por isso o 
Conselho Superior de Instrução Pública que há inconveniente em ser 
cometido a um só professor o ensino de ambas as línguas, e que este 
deve separar-se quando se tratar de alargar e desenvolver mais o en-
sino dos liceus.3 

 
 
Estas reflexões são muito significativas, na medida em que traçam o panorama do re-

crutamento de professores de línguas modernas e os problemas daí decorrentes; embora a sua 
formação científica apresentasse, por vezes, algumas deficiências, a verdade é que raramente 
se encontravam professores habilitados para o ensino cumulativo tanto das línguas inglesa co-
mo francesa. Era “forçoso separar o estudo da língua inglesa do estudo da francesa e criar um 
novo professor que ensinasse qualquer das duas.”4  

Se por um lado, as provas realizadas nas duas línguas eram geralmente muito fracas e 
raramente aparecia um candidato que terminasse as provas de uma língua, com a classificação 
de Muito Bom. Por outro, o professor de língua inglesa, pouco tempo podia consagrar ao ensino 
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desta língua, por ter de ensinar, simultaneamente, na mesma cadeira, a língua francesa. A par-
tilha do mesmo espaço curricular entre estas línguas, em pouco ou nada contribuía para que os 
alunos conseguissem falar e escrever corretamente estes idiomas, numa época, em que a faci-
lidade cada vez maior das comunicações entre os diferentes povos exigia, também, um conhe-
cimento cada vez mais satisfatório destas duas línguas.  

Não nos podemos esquecer que, até meados do século XIX, não se exigia aos candida-
tos às cadeiras de línguas modernas do magistério secundário, a condição de terem estudado 
numa escola superior as matérias que pretendiam ensinar, pois só a partir de 1860 é que se 
funda em Portugal o Curso Superior de Letras. O próprio regulamento de 10 de Abril de 1860 
apresentava-se omisso quanto às habilitações e recrutamento dos professores liceais, não tra-
zendo qualquer novidade quanto ao seu modo de recrutamento. Em 7 de Fevereiro de 1866 foi 
promulgado um normativo que procuraria colmatar algumas lacunas e irregularidades, além dos 
frequentes favorecimentos que ocorriam nos concursos para o magistério secundário e superior 
– Regulamento das suspeições nos processos de concurso e exame para o exercício do magis-
tério (Diário de Lisboa, nº 44, de 26 de Fevereiro). Nesse sentido, a comissão nomeada para os 
exames finais no liceu de Coimbra, em 1866, também alerta para a falta de equidade na avalia-
ção dos candidatos e falta de rigor das provas de concurso: 

 
(…) O sistema atualmente seguido na habilitação dos opositores às 
cadeiras de instrução secundária deve abandonar-se como inconveni-
ente. Segundo este sistema, em estando a concurso alguma cadeira 
d’instrução secundária, o concorrente pode requerer para ser exami-
nado em qualquer dos três liceus de Coimbra, Porto ou Lisboa, peran-
te os jurys nomeados em cada um deles. Ora desejando o Governo, 
por meio daquele exame, certificar-se: 1.º, se os diversos candidatos 
a uma cadeira têm a conveniente sciência e aptidão, isto é, se são 
dignos; 2.º, qual deles tem mais aptidão? E sciência, isto é, qual é 
mais digno; claro está que, sendo os candidatos à mesma cadeira 
examinados por diversos jurys, não pode o Governo certificar-se do 
que pretende, porque esses jurys podem não ter, e a experiência 
mostra que efectivamente não tem, a mesma medida para regular as 
qualificações: pode um jury qualificar como óptimo o concorrente que 
outro só qualificaria de bom ou como bom o que outro só qualificaria 
de bom ou como bom o que outro julgaria apenas suficiente ou medí-
ocre. E assim o juízo sobre o merecimento dos candidatos, mas prin-
cipalmente o juízo comparativo, a que tanto importa atender no 
provimento de qualquer lugar do magistério público é, segundo tal 
sistema, absolutamente impossível (Comissão especial do Liceu Naci-
onal de Coimbra sobre os exames feitos no mesmo liceu nos meses 
de Junho e Julho de 1866, Ministério do Reino, maço 3851). 

 
 

Assim e, por estes motivos, era urgente proceder à regulamentação do processo de ha-
bilitação dos concorrentes ao professorado público, ordenando que todos os concorrentes a 
uma mesma cadeira fossem examinados pelo mesmo júri, sujeitos às mesmas provas e qualifi-
cados com o mesmo rigor. Embora, isso só se realizaria, no entender da comissão do Liceu de 
Coimbra, se o país fosse dividido em círculos literários, cada um dos quais tendo por centro, um 
dos três referidos liceus e, todos os concorrentes a qualquer das cadeiras situadas dentro da 
área de um desses círculos, fossem examinados pelo júri constituído no respectivo liceu. 
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O conselho do Liceu do Porto critica, igualmente, as formas seguidas no recrutamento 
do professorado liceal, defendendo a sua urgente reforma. Consideravam o sistema vigente 
injusto porque os examinados prestavam provas com grau de dificuldade distinta e eram classi-
ficadas com diferentes níveis de exigência consoante o local e os examinadores. Propõem um 
sistema mais centralizador: a divisão do país em 3 circunscrições académicas, em cada uma das 
quais se realizariam os concursos às cadeiras que vagassem na respectiva circunscrição.  

Neste período, existia ainda um número bastante significativo de candidatos que eram 
providos em cadeiras para as quais não haviam realizado um exame especial. Se um concorren-
te desejasse ser provido numa determinada cadeira que estivesse vaga ou a ponto de vagar 
mas receando depois ter de competir com algum candidato mais digno, concorria a outra cadei-
ra que lhe conviesse menos mas que lhe permitisse obter qualificações superiores, com as quais 
conseguiria, posteriormente, o provimento que fosse sua primeira opção. Desta forma, o exame 
feito para a cadeira de uma determinada localidade era aceite como prova de habilitação, para 
a cadeira de outra localidade. É, por este motivo, e, também, para evitar estas irregularidades 
que, a comissão do liceu de Coimbra achava que deveria ser determinado que, nenhum candi-
dato fosse provido em cadeira para a qual não tivesse feito exame especial.  

A partir de 1869, com a interrupção das provas de concurso, cessam os provimentos de 
carácter definitivo, passando os mesmos a assumir um carácter extraordinário e provisório. 
Deste modo, todas as vagas passam, gradualmente, a ser ocupadas de forma provisória, por 
indivíduos externos à docência, nomeados quer a nível central quer pelo reitor, com a anuência 
do conselho. Pela primeira vez e desde 1836, o recrutamento dos docentes é realizado exclusi-
vamente por mera nomeação, abandonando-se o sistema de concurso por provas públicas.  

Deste modo, encontravam-se reunidas as condições para que a desorganização se ins-
talasse no âmbito da seleção de profissionais para o ensino secundário. Nos relatórios dos reito-
res dos vários liceus, assim como nos parciais elaborados pelos professores, tornavam-se 
constantes as referências à necessidade de provimento de cadeiras vagas e, ao reinício dos 
concursos públicos. 

Embora o normativo de 31 de Dezembro de 1868 fosse mais uma vez omisso quanto às 
habilitações para o magistério secundário, remetendo para regulamentação posterior, o artigo 
38.º desse diploma estipulava a aprovação nas disciplinas do Curso Superior de Letras como 
condição de “preferência”, em igualdade de circunstâncias, para o provimento de cadeiras va-
gas da instrução secundária, aos concorrentes que apresentassem certidão das disciplinas das 
aulas do Curso análogas à cadeira a que se candidatavam. Aos candidatos que concorressem às 
cadeiras de línguas modernas era-lhes exigido a aprovação nas 2.ª e 4.ª cadeiras do Curso, 
respectivamente Literatura grega e latina, e, crítica das suas épocas mais notáveis, assim como 
Literatura moderna da Europa e literatura portuguesa, residindo aqui o cerne das habilitações 
literárias para os professores de línguas modernas.  

Regularmente, os docentes ministravam áreas muito diferentes e desenquadradas das 
suas áreas de formação, como ocorreu ao reitor interino do liceu do Porto que, em 1876, lecci-
onou o 1.º ano de Alemão e o 2.º ano de Matemática. Nesse ano, em Portugal, num universo 
de 135 professores vitalícios, que se encontravam a reger os cursos dos Liceus Nacionais do 
Continente e ilhas, 23 encontravam-se a leccionar disciplinas para as quais não estavam habili-
tados em concurso público e somente 112 professores regiam cadeiras para as quais haviam 
sido despachados. Não obstante, os professores provisórios, estranhos ao quadro do Magistério 
Secundário e que haviam prestado provas públicas em concurso, não ultrapassavam um total 
de 20, enquanto que os professores provisórios que não se tinham submetido ao concurso de 
provas públicas atingiam o número de 38, ou seja, sensivelmente cerca do dobro daqueles que 
haviam prestado provas públicas. Atente-se na tabela 1 que sintetiza o número de professores 
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vitalícios e provisórios em exercício nos diferentes Liceus Nacionais do Continente e ilhas, no 
ano de 1876. 

 
 
 

 
 Fonte: IAN/TT, Ministério do Reino, maço 3735. 

 

Mapa dos professores vitalícios e provisórios que regem os cursos dos Liceus Nacionais do Continente e 
Ilhas em 1876 

Liceus 

Professores vitalícios  Professores provisórios 

Que regem as 
cadeiras para 

que foram 
despachados 

Que estão ensinando 
disciplinas que não se 
habilitaram em con-

curso público 

Que são estranhos ao qua-
dro do magistério secundá-
rio e deram provas públicas 

em concurso 

Que são estra-
nhos ao quadro 
do magistério 
secundário e 

não deram pro-
vas públicas em 

concurso 

Aveiro 4 3 1 1 

Angra do Heroísmo 5 2  1 

Beja 5 1 1 1 

Braga 11 3 1 1 

Bragança 2  2 2 

Castelo Branco 4 2 2   

Coimbra 10 1   3 

Évora 4  2 3 

Faro 4 1  2 

Funchal 5  1 4 

Guarda 2 1 1 3 

Horta 2  2 2 

Leiria 4 2  2 

Lisboa 8  3 2 

Ponta Delgada 3 2  3 

Portalegre 3 2  3 

Porto 12   1 

Santarém 10  2 1 

Viana do Castelo 4 1 1 1 

Vila Real 5 2  1 

Viseu 5   2 1 

Total 112 23 21 38 
 
 

Tabela 1: Mapa dos professores vitalícios e provisórios que regem os cursos dos Liceus Nacionais em 1876 
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As duas reformas que se seguiram, Rodrigues Sampaio (1872 e 1873) e de José Lucia-
no de Castro (1880, 1886), poucas alterações introduziram na formação e recrutamento do pro-
fessorado liceal. Contudo, pela primeira vez, verificou-se a exigência de habilitações para a 
docência, na área de Letras. António Rodrigues Sampaio, nos inícios da década de 70, publicou 
nova legislação sem contudo, reintroduzir as provas públicas como condição de acesso à do-
cência.5 Embora todas as leis determinassem o concurso público como forma de aquisição da 
profissionalização neste nível de ensino, o facto é que, entre 1869 e 1888 não decorreram con-
cursos de professores, sendo as nomeações da responsabilidade estatal. Foi a época das co-
nhecidas nomeações de favor, através das quais grande parte dos efectivos e provisórios em 
exercício nos liceus foi recrutada. Muitas vezes a conservação do lugar dependia única e exclu-
sivamente das influências partidárias.  

Em 1880 (decreto de 14 de Junho de 1880), José Luciano de Castro decretou legislação 
importante sobre o ensino secundário, embora as alterações quanto ao recrutamento e habilita-
ções literárias somente tivessem sido regulamentadas seis anos depois (Regulamento dos con-
cursos para o provimento dos lugares de professores dos liceus, de 20 de Setembro de 1886). 
Porém, convém mencionar que, desde 1851, não era publicado qualquer regulamento geral 
para o recrutamento de pessoal docente da Instrução Secundária.  

A carta de lei de 14 de Junho de 1880 e o seu regulamento de 14 de Outubro do mes-
mo ano trazia uma inovação no âmbito da formação dos professores de línguas: concedia o 
grau de bacharel em Letras aos alunos aprovados na Secção de Letras do curso complementar. 
Desta lei apenas se realizou unicamente a promoção a efectivos da maioria dos professores 
provisórios dos liceus. Esta lei conferia a esses professores, o direito de passarem a professores 
proprietários, quando possuíssem um curso superior análogo à cadeira por eles regida nos últi-
mos seis anos, ou tivessem quinze anos de serviço mesmo sem habilitação superior, se os Con-
selhos Escolares os propusessem, com voto afirmativo da Junta Superior de Instrução Pública. 
Uma vez que, os Conselhos dos liceus foram benévolos, a referida lei ficou vinculada, para 
sempre, a esta promoção em massa de professores sem concurso público.  

De facto, esperava-se que a reforma, submetendo os professores provisórios às provas 
de concurso, aproveitasse somente aqueles que se mostrassem merecedores do magistério. 
Infelizmente, porém, o art.º 75.º da Carta de lei de 14 de Junho de 1880, dispensava de con-
curso os professores com mais de 6 anos de serviço, e elevou a proprietários a quase totalidade 
dos provisórios. Na verdade, todos aqueles que eram julgados incapazes de regerem uma única 
disciplina, ficaram, a partir deste momento, aptos para lecionarem todas as disciplinas inerentes 
ao seu grupo.  
 Além disso, o facto de a reforma ter sido precipitadamente cumprida, antes de se ter 
completado regularmente o quadro de professores, obrigou a que se nomeasse, sem exame, 
novos professores provisórios para a regência das cadeiras, de forma que “o cancro que corroía 
o ensino oficial, em vez de eliminado totalmente, foi-se desenvolvendo ainda mais” (Moraes e 
Almeida). Atendendo ao supracitado pode concluir-se que o professorado oficial encontrava-se 
em piores circunstâncias que antes da reforma tornando-se imperativo decretar o regulamento 
de concursos e prover de imediato às nomeações definitivas dos professores, completando as-
sim o quadro, e terminando definitivamente com o estado provisório dos professores nos liceus.  
 A reforma de 1880 ao pretender dotar os liceus de professores habilitados que pudes-
sem assegurar o serviço docente, não só na disciplina que regessem, mas ainda nas que lhe 
fossem análogas, organizou os grupos de disciplinas e ordenou que os provimentos se fizessem 
somente por meio de concurso aos grupos. Uma vez que os concursos ainda não tinham ocorri-
do, as cadeiras encontravam-se providas em professores que só concorriam a uma disciplina, 
ou que tinham sido nomeados provisoriamente sem exibirem quaisquer provas públicas de ha-
bilitações.  
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 Depois do ingresso de muitos professores provisórios nos quadros dos liceus, o espec-
tável era que a curto prazo fossem abertos concursos., pois, além dos professores provisórios, 
que entretanto não puderam ser promovidos, outros continuaram a entrar nos anos seguintes, 
até à publicação do Regulamento dos concursos, de 16 de Setembro de 1886; mas as provas só 
se realizaram em 1889, após uma interrupção de mais de vinte anos.6 

A partir dos finais do século XIX é que se introduzem algumas modificações às directri-
zes estipuladas nas leis anteriores. São agora definidas as habilitações base exigidas para o de-
sempenho da profissão docente, sem as quais não era viável a candidatura ao exame de acesso 
à profissão (decreto de 22 de Dezembro de 1894 e Regulamento Geral do Ensino Secundário, 
14 de Agosto de 1895). Todas as inovações apresentadas retratam bem a preocupação que 
houve em prestigiar os concursos, através de uma formação científica mais sólida, até aí prati-
camente inexistente. Os júris dos concursos passavam agora a integrar, além dos professores 
dos liceus centrais, professores do ensino superior. Era igualmente exigido, aos candidatos uma 
certidão comprovativa da conclusão do curso complementar dos liceus centrais – habilitação 
que transitoriamente podia ser suprida mediante a entrega de uma certidão comprovativa por 
terem frequentado no ensino superior as disciplinas do seu concurso (antigos cursos de Letras 
estabelecidos em 1880).  

O Regulamento de 1895 determinava ainda que, dois anos depois da execução da nova 
reforma, a todos os candidatos devia ser imposta uma prova de pedagogia do ensino secundá-
rio. Decorridos cinco anos da sua publicação, nenhum candidato seria admitido a concurso, sem 
ter frequentado, no ensino superior, com aprovação, os cursos que o Governo viesse a organi-
zar como habilitação para o referido magistério.7 No que concerne à língua alemã, os candida-
tos poderiam substituir a habilitação do curso dos liceus, por um equivalente no estrangeiro.  

O concurso incluía duas partes: uma geral, ou seja, comum a todos os candidatos inde-
pendentemente das suas áreas e que compreendia as disciplinas de Língua Portuguesa, História 
Universal e especialmente História Pátria, Geografia, Psicologia e Lógica e Pedagogia do Ensino 
Secundário (a grande novidade deste regulamento ainda que somente em 1906 se torne efecti-
va), e outra que fosse composta por uma matéria mais específica, que fazia parte do então 
chamado 3.º grupo disciplinar, constituído pelas disciplinas liceais de inglês e alemão.  

O exame escrito da parte geral consistia num trabalho sobre um ponto de Língua Por-
tuguesa e outro sobre um ponto de Psicologia ou Lógica. A prova oral era constituída por um 
interrogatório sobre as diversas matérias do programa – cerca de ½ hora para cada uma das 
disciplinas desta parte. O júri era composto por um professor de instrução superior (o presiden-
te) e 4 professores do ensino liceal oficial. Era necessário, porém, a aprovação do candidato na 
parte geral para poder realizar o exame da parte específica.  

As provas do 3.º grupo de recrutamento (Inglês/Alemão) constituíam a parte especial e 
versavam sobre “o conhecimento da gramática das duas línguas. Correcção no uso oral e escri-
to de cada uma das duas línguas. Noções muito elementares de história das duas línguas. Co-
nhecimento dos momentos literários mais notáveis. Boa pronúncia. Leis da metrificação”. Havia 
provas escritas com versão em português para cada uma das línguas e de cada uma delas para 
o português, tendo a duração de cada prova de uma hora, perfazendo um total de 4 horas; as 
provas orais eram compostas por duas partes: a primeira incluía uma explanação gramatical e 
literária de dois trechos, um em inglês e outro em alemão, extraídos de autores notáveis do 
período moderno. A segunda parte compreendia um interrogatório pelo júri, na sequência das 
provas orais anteriores que incidiam sobre a gramática e a literatura sugeridas pela prova. As 
provas orais tinham uma duração total de três horas. Exigia-se ao candidato a classificação mí-
nima de 10 valores na prova escrita para ser admitido à prova oral. E, se nesta não obtivesse a 
classificação mínima de 10 valores era imediatamente excluído.8 
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Em Portugal, e até ao advento da República, o sistema de recrutamento de professores 
que vigorou para o ensino liceal foi o do concurso de provas públicas9, embora a partir de 1906 
alguns professores tivessem sido dispensados dessa condição, tendo-se dado preferência aos 
candidatos portadores do concurso de habilitação para o magistério secundário do Curso Supe-
rior de Letras.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ainda que o Estado não tivesse providenciado a formação académica necessária aos 

professores de línguas modernas, esse facto não invalidou que nos primórdios do liceu não ti-
vessem existido bons mestres de línguas. Na verdade, as deficiências existentes na formação 
académica dos professores de línguas modernas eram providas pela extraordinária força de 
vontade e pela capacidade financeira de alguns, que não se poupavam a esforços para investi-
rem numa formação no estrangeiro.  
 No modo pelo qual era composta e recrutada a classe dos professores de línguas mo-
dernas existiam deficiências e lacunas que só ao poder público caberia remover e eliminar. Um 
grau de bacharel – de sobra, sabem todos – não podia conferir nem aptidões nem competên-
cias pedagógicas. O mestre, para saber bem e para ensinar, precisava duma preparação lenta, 
gradual, completa. 
 Regularmente, os docentes ministravam áreas muito diferentes e desenquadradas das 
suas áreas de formação. Em 1876, de um total de 135 professores vitalícios que regiam os cur-
sos dos Liceus Nacionais, 23 encontravam-se a leccionar disciplinas para as quais não estavam 
habilitados em concurso público e somente 112 professores regiam cadeiras para as quais havi-
am sido efetivamente despachados. Os professores provisórios, sem concurso de provas públi-
cas, não ultrapassavam os 40, o que representava um número demasiado elevado. 

Durante longos anos, o Estado deparou-se sempre com sérios problemas em encontrar 
candidatos habilitados no ensino cumulativo das línguas francesa e inglesa, o que além de pre-
judicar gravemente o ensino, colocava entraves ao preenchimento dessas vagas. Era necessário 
separar o estudo da língua inglesa do estudo da francesa e criar um novo professor que ensi-
nasse qualquer das duas. Já anteriormente no nosso texto, referimo-nos ao professor do liceu 
do Porto, Domingos de Almeida Ribeiro, que em 1843, pronunciou-se sobre esta questão, onde 
deixava bem patente que o ensino da língua francesa e inglesa deveria ser realizado autono-
mamente, a cargo de dois professores, pela enorme dificuldade que existia em encontrar pes-
soas habilitadas ao ensino de ambas as línguas.  

Se, por um lado, as provas realizadas nas duas línguas eram geralmente muito fracas e 
raramente aparecia um candidato que terminasse as provas de uma língua com a classificação 
de Muito Bom, por outro, o professor de língua inglesa, pouco tempo podia consagrar ao ensino 
desta língua, por ter de ensinar, simultaneamente, na mesma cadeira, a língua francesa. A par-
tilha do mesmo espaço curricular entre estas línguas, em pouco ou nada contribuía para que os 
alunos conseguissem falar e escrever corretamente estes idiomas, numa época, em que a faci-
lidade cada vez maior das comunicações entre os diferentes povos exigia, também, um conhe-
cimento cada vez mais satisfatório destas duas línguas. 
 Na segunda metade de oitocentos, a falta de equidade na avaliação dos candidatos e a 
falta de rigor das provas de concurso ainda era frequente. O sistema vigente era injusto porque 
os examinados prestavam provas de dificuldades distintas e eram classificadas com diferentes 
graus de exigência, consoante o local e os examinadores. Foi, por esse motivo que, em 1866, a 
Comissão nomeada para os exames finais no Liceu de Coimbra propôs um sistema mais centra-
lizador assente na divisão do país em 3 circunscrições académicas, nas quais se realizariam os 
concursos às cadeiras que vagassem na respectiva circunscrição. O juízo sobre o merecimento 
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dos candidatos e especialmente o juízo comparativo era praticamente impossível. Por conse-
guinte, todo o processo era pouco ortodoxo.   
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1 Introdução 
A disciplina cuja constituição, funcionamento e objetivos têm como pressuposto ensinar a 

ensinar a matemática pode ser encontrada nos cursos de formação de professores nas primei-
ras décadas do século XX, com denominações distintas: Didática Especial da Matemática, Práti-
ca de Ensino de Matemática e, posteriormente, Metodologia do Ensino de Matemática. O 
objetivo da disciplina sempre foi oferecer subsídios didático-pedagógicos ao futuro professor de 
Matemática da educação básica. 

O objetivo desta pesquisa foi analisar, compreender e discutir o processo histórico de dis-
ciplinarização da Metodologia do Ensino de Matemática em cursos de licenciatura em Matemáti-
ca de algumas instituições públicas de ensino superior do estado de São Paulo (USP, UNICAMP 
e UNESP-Rio Claro), identificando suas origens bem como o seu processo de institucionalização, 
buscando conhecer seus currículos e programas, identificando conteúdos e métodos propostos 
e averiguando as reformas curriculares pelas quais passou. 

A mudança de uma terminologia para outra pode revelar formas de se pensar e de se 
trabalhar a formação de professores. As mudanças de uma nomenclatura para outra parecem 
cumprir funções de acordo com as concepções a respeito do que deveria ser a formação do 
professor de Matemática em cada momento histórico. De uma visão inicial, relacionada à ideia 
de que ao professor bastava ter posse do conteúdo e um pouco de didática, passou-se a valori-
zar a prática como componente fundamental para que o professor pudesse desempenhar seu 
papel. Finalmente, o trio conteúdo, didática e prática apresentou-se como insuficiente para a 
formação do professor. A adoção do termo Metodologia de Ensino traz um olhar particular so-
bre o conteúdo, a didática e a prática, um olhar mais próprio da identidade do professor de Ma-
temática em tempos mais recentes. 

O campo de estudos que se denominou história das disciplinas escolares vem alcançando 
êxito nas últimas décadas como área de pesquisa e se constituindo em uma vertente da história 
da educação brasileira, ganhando espaço no meio acadêmico desde a década de 1970 com o 
processo das reformulações curriculares. Nossa pesquisa não é sobre uma disciplina da escola, 
mas sobre um conteúdo do ensino superior que teve origem, conforme veremos, na escola. 
Obviamente, o termo disciplina também é utilizado para referir-se a elementos do currículo do 
ensino superior. Para Chervel (1990), os termos aluno e disciplina escolar são exclusivos dos 
ensinos primário e secundário. Além disso, para este autor, quando ocorre uma “disciplinariza-
ção” no ensino superior, isso seria um sinal de uma espécie de declínio na qualidade desse en-
sino, que é o que ele denomina de secundarização do ensino superior.  

Entendemos ser interessante a utilização dos conceitos de Chervel, apropriando-se parti-
cularmente do conceito de secundarização de uma forma criativa, pois entendemos que essa 
utilização reforçaria a tese de que o estudo das origens escolares da disciplina em questão aju-
da a explicar o desprestígio dessa disciplina ou mesmo de toda uma área acadêmica. A apropri-
ação dos termos de Chervel permitiria também, a nosso ver, acrescentar elementos para a 
contraposição da idéia da transposição didática, que vê as matérias escolares apenas como re-
síduos de transposições dos conteúdos do ensino superior. No nosso caso, esse novo sentido 
para o termo secundarização seria o de explicar o fenômeno inverso, de um conteúdo do ensi-
no superior que teve origem na educação escolar. Assim, o uso de termos da área da história 
das disciplinas escolares, em particular os termos apresentados por Chervel (1990), mostrou-se 
interessante para estudar o fenômeno de uma matéria da escola que se transformou em disci-
plina do ensino superior. Por isso, utilizamos o termo disciplinarização para compreendermos 
como a Metodologia do Ensino de Matemática consolidou-se como disciplina no ensino superior, 
especialmente nos cursos de Licenciatura em Matemática, buscando verificar suas origens e seu 
processo histórico de institucionalização.  
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Nossa pesquisa apoiou-se na análise documental e na história oral, além de uma ampla 
pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, dissertações e teses. Entrevistamos profes-
sores de três instituições públicas de ensino superior do estado de São Paulo: a Universidade de 
São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade Estadual 
Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP - Campus Rio Claro). A opção por tais instituições ex-
plica-se por serem referências na formação de professores e de formadores de professores por 
sua tradição e pioneirismo. Tais universidades apresentam características peculiares em relação 
às universidades federais do restante do país. A diversidade institucional favoreceu uma ampla 
visão a respeito da disciplina em estudo, uma vez que foram analisados os programas de ensino 
dessas instituições bem como os depoimentos de professores e alunos envolvidos, com perfis 
diferenciados, que ajudaram a compor um quadro a respeito da disciplina estudada. 

 
2 As origens de uma disciplina: a Didática Especial da Matemática 
A formação de professores em faculdades de educação é uma prática recente no Brasil. 

Na primeira metade do século XIX, as províncias foram criando suas Escolas Normais, institui-
ções de ensino que tinham como objetivo formar professores de primeiras letras. Quanto à 
formação de professores para o ensino secundário, a implantação do sistema de ensino superi-
or no Brasil não incluiu no seu planejamento a formação de professores para esse nível de en-
sino, uma vez que a vinda da Família Real ao Brasil (1808) trouxe certo desenvolvimento à 
colônia com a criação das primeiras faculdades e dos primeiros cursos superiores. No século XX 
surgiram as primeiras instituições responsáveis pela formação especializada de professores se-
cundários. Até as primeiras décadas do século XX, o ensino de Matemática ficou dividido entre 
militares e engenheiros, sendo as escolas de engenharia as instituições responsáveis pela for-
mação dos primeiros quadros docentes no país (Valente, 2005). 

Com a formação da sociedade urbano-industrial e a preocupação com a qualificação pro-
fissional a partir das décadas de 1920 e 1930 ocorre uma demanda pela escolarização, exigindo 
uma ampliação da oferta da escola primária, e a escola secundária ficou restrita à classe média 
como forma de ascensão social e também como acesso ao ensino superior. A demanda pela 
escolarização gerou uma preocupação com a formação de professores, impondo ao Estado a 
necessidade de se cuidar da formação de professores. 

Com objetivo de oferecer formação didático-pedagógica ao futuro professor secundário, o 
Instituto de Educação da Universidade de São Paulo (IEUSP), criado em 1933 e extinto em 
1938, é reconhecidamente a primeira experiência de formação de professores em nível superior 
no estado de São Paulo, sendo seu corpo docente constituído por professores da antiga Escola 
Normal Caetano de Campos, instituição responsável pela formação de professores de primeiras 
letras. Enquanto o Instituto de Educação da USP manteve a tarefa de oferecer formação didáti-
co-pedagógica, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras voltou-se para uma formação “cientí-
fica”, formando pesquisadores para diferentes áreas de conhecimento por meio de seus cursos 
acadêmicos. 

As metodologias de ensino surgiram na formação do professor secundário a partir dos 
anos 1930. A prática de ensino era uma atividade que vinha acompanhada das metodologias de 
ensino, sendo coordenada por um docente responsável. Daí uma sobreposição de saberes até 
se chegar ao momento da prática pedagógica: inicialmente cursavam-se as disciplinas de fun-
damentos, depois as metodologias de ensino ou o saber fazer e, posteriormente, a prática de 
ensino.  

Sendo assim, a disciplina Metodologia do Ensino de Matemática tem suas origens na rela-
ção entre as escolas normais e a instituição dos primeiros cursos superiores de formação de 
professores no Brasil, e a organização da Faculdade Nacional de Filosofia (Decreto-Lei n.º 
1.190/39) impôs o ordenamento legal do processo pedagógico. O papel da Faculdade de Filoso-
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fia, Ciências e Letras seria sistematizar e aperfeiçoar a ciência no país, exercendo a docência 
um papel secundário na instituição. 

O curso de Didática – oferecido pela Seção de Didática e composto por um conjunto de 
seis disciplinas (Didática Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, Administração Escolar, 
Fundamentos Biológicos da Educação e Fundamentos Sociológicos da Educação) – era uma 
condição a todos os bacharéis que almejavam uma licença para atuar no magistério secundário.  

Para ministrar as disciplinas específicas, as Faculdades de Filosofia contrataram professo-
res estrangeiros, sendo tal iniciativa justificada pelo próprio Gustavo Capanema, então Ministro 
da Educação. Tal processo de contratação foi caracterizado pelo comissionamento de intelectu-
ais conceituados, que vinham para o Brasil por iniciativa do Ministério da Educação e Saúde. No 
caso da Universidade de São Paulo, houve contratação de professores estrangeiros em, prati-
camente, todas as áreas. Porém, não houve indicação de estrangeiros contratados para lecionar 
nos cursos de Didática, voltados essencialmente à formação didático-pedagógica de professores 
secundários. No caso da Universidade de São Paulo, o fim das atividades do Instituto de Educa-
ção (1938) culminou com a transferência de seus professores para a Seção de Educação.  

Desde o começo de suas atividades, a área pedagógica sofreu várias críticas, dentre elas 
destacam-se a falta de “conteúdos” nas disciplinas pedagógicas, professores secundários inade-
quados para o ensino superior, instabilidade da área sujeita a modismos, inferioridade científica, 
etc. Foi nesse contexto que a disciplina Didática Especial de Matemática surgiu nos cursos de 
formação de professores. Constituindo-se, inicialmente, em uma disciplina incipiente, sem uma 
literatura própria, sem professores qualificados e sem uma prática pedagógica que possibilitas-
se à disciplina um caráter mais realista, a Didática Especial da Matemática passou por um gran-
de desprestígio nos anos iniciais de suas atividades. Os depoimentos de professores e alunos 
nos ajudam a mostrar como a disciplina era vista com desconfiança e desinteresse. Certamente 
os professores estrangeiros exerceram uma forte influência na formação dos primeiros profes-
sores de Matemática formados na USP. 

Quando os professores estrangeiros retornaram aos seus países de origem, após a 2ª 
Guerra Mundial, houve uma corrida pela efetivação de professores catedráticos, gerando uma 
disputa entre os profissionais de diferentes áreas. Podemos compreender a questão do despres-
tígio das disciplinas pedagógicas quando se considera que se tratava de uma disputa de espaço 
entre profissionais de diferentes áreas. Os professores assistentes – visto como “sucessores 
naturais” dos professores estrangeiros – tinham que esperar a vez para tornarem-se catedráti-
cos na universidade, enquanto alguns professores do Instituto de Educação assumiram seus 
postos sem a necessidade de concurso público. 

A compreensão dessas origens fica mais clara a partir das contribuições que André Cher-
vel (1990) fez sobre o campo de pesquisa das disciplinas escolares, pois seus apontamentos 
nos ajudam a explicar as causas do desprestígio da área pedagógica no interior das universida-
des, possibilitando o entendimento das modificações ocorridas no processo de disciplinarização 
da Metodologia do Ensino de Matemática.  
No entanto, no processo de disciplinarização da Metodologia do Ensino de Matemática podemos 
constatar outro significado para esse processo de secundarização do ensino superior: o ingresso 
de professores secundários no ensino superior para lecionar as Didáticas Específicas. Nesse ca-
so, utilizamos a expressão “secundarização do ensino superior” não no sentido de fenômeno 
recente a que o texto de Chervel (1990) se refere, mas aplicado ao fenômeno que seria carac-
terístico da história que estamos construindo. 

Assim, o processo de secundarização do ensino superior da disciplina Metodologia do 
Ensino de Matemática seria um fenômeno presente desde sua origem, causado pelo advento de 
professores oriundos da escola básica. Com isso, a sensação dos primeiros alunos e dos colegas 
de outras disciplinas era a de que a disciplina não tinha identidade ou conteúdo próprio. En-
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quanto as disciplinas do curso de Matemática eram claramente definidas – Álgebra, Análise, 
Geometria, Cálculo –, as disciplinas de cunho didático não se constituiriam propriamente em 
“disciplinas”. Isso valeria especialmente para as Metodologias de Ensino, que apresentam con-
teúdo muito variável. Diante disso, tornou-se necessário, então, que a área pedagógica constru-
ísse um objeto de estudo a fim de fundamentar-se e institucionalizar-se, com possibilidades de 
adquirir um novo status. 

Em relação à análise dos programas de Didática Especial da Matemática disponíveis, 
ressaltamos que havia uma preocupação em se fazer uma revisão dos conteúdos de ensino se-
cundário e, posteriormente, uma discussão a respeito de alguns temas que permeavam o ensi-
no e a aprendizagem da Matemática. Os programas também indicavam a realização de estágios 
pelos licenciandos, além de revelar a falta de uma literatura que oferecesse identidade própria à 
disciplina Didática Especial da Matemática. 

Além de indicar a falta de uma literatura nacional e a realização de uma revisão de con-
teúdos de matemática da escola básica, os programas de ensino estabeleciam, em seus tópicos 
apresentados, uma forte relação com a Didática Geral e a Psicologia da Educação. 

Experiências de professores que buscavam estudar fora do país começaram a se tornar 
uma prática freqüente em virtude da falta de qualificação profissional dos docentes dessa disci-
plina. A incorporação das práticas que deram identidade a essa disciplina, com a criação de 
programas de ensino e livros-texto, colaborou para a institucionalização de uma disciplina que 
ganhava uma nova abordagem, enfatizando uma dimensão pragmática da Didática Especial: a 
Prática de Ensino de Matemática. 
 

3 A institucionalização de uma disciplina: a Prática de Ensino de Matemática 
A Prática de Ensino já era idealizada nos meios educacionais desde a época da existência 

do Instituto de Educação da USP (1933-1938). Nos anos 1940, ela começou a ganhar força a 
partir da criação dos Colégios de Aplicação, que tiveram como objetivo estabelecer uma articu-
lação entre a teoria e a prática docente. A disciplina Prática de Ensino inseriu-se nos currículos 
dos cursos de formação de professores, fazendo parte das exigências curriculares mínimas (Pa-
recer 292/62). 

O Parecer também fazia uma crítica aos Colégios de Aplicação, indicando que os estágios 
deveriam ser realizados em escolas da comunidade. O objetivo desses colégios seria servir co-
mo estabelecimentos modelos para as demais escolas, porém os Colégios de Aplicação não 
existiram no interior da maioria das Faculdades de Filosofia. Por isso, a indicação é que os está-
gios devessem ser feitos nas escolas da comunidade, tendo contato com os reais problemas de 
uma escola comum.  

A Prática de Ensino sugere um modelo de formação de professores que vem da própria 
escola primária. O licenciando faria estágio na matéria de sua preferência e estaria como auxili-
ar do professor catedrático. 

Como locais privilegiados de articulação entre a teoria e a prática docente, os Colégios de 
Aplicação tiveram um papel fundamental no processo de disciplinarização da Metodologia do 
Ensino da Matemática. O período de existência do Colégio de Aplicação da FFCL-USP (1957-
1968) é visto como uma fase áurea para a institucionalização da Didática Geral e das Didáticas 
Especiais, pois esta fase correspondeu a uma boa fase de formação do professor secundário, 
uma vez que o trabalho que foi desenvolvido no Colégio de Aplicação da FFCL-USP contribuiu 
para o amadurecimento de um projeto pedagógico, estruturando-se o campo da Didática (Na-
dai, 1992). 

Os Colégios de Aplicação tinham como objetivo abrigar os alunos das licenciaturas das 
Faculdades de Filosofia para aplicarem os conhecimentos adquiridos como forma de prática do-
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cente. O processo de implantação dessas escolas se iniciou pelo país em 1948, com o primeiro 
Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), seguido de outros. 

O Colégio de Aplicação da FFCL-USP passou a funcionar somente em 1959, com a im-
plantação da 1ª série ginasial. Seus objetivos resumiam-se em: renovação pedagógica do ensi-
no secundário; estágios de observação e prática pedagógica, e aperfeiçoamento de professores. 

O objetivo central do colégio era fazer com que os licenciandos fossem absorvidos pelo 
mercado de trabalho, imbuídos de novas metodologias, podendo atuar como agentes de mu-
dança nas escolas (Fracalanza, 1982). 

O fim das atividades do Colégio de Aplicação da FFCL-USP ocorreu com o regime militar, 
acreditando-se que a escola representava “um ideário de ensino fundado em uma liberdade e 
em uma autonomia de pensamento propícias à fermentação de ideias subversivas” (Janotti e 
Souza, 1997, p. 3). 

Mais tarde, alguns professores que trabalharam no Colégio de Aplicação da FFCL-USP fo-
ram integrar o corpo docente do Departamento de Metodologia do Ensino da Faculdade de 
Educação da USP a convite da Profa. Dra. Amélia Domingues de Castro, como foi o caso de An-
na Maria Pessoa de Carvalho (docente de Prática de Ensino de Física), Myriam Krasilchik (do-
cente de Prática de Ensino de Ciências) e Scipione Di Pierro Netto (docente de Prática de Ensino 
de Matemática). 

A falta de conteúdo e de uma literatura própria que fundamentasse a Prática de Ensino 
nos seus primeiros anos de existência fez com que os professores da área buscassem uma au-
tonomia em relação à Didática. Essa insatisfação gerou um corpo de conhecimentos específicos 
por parte de professores das diversas licenciaturas, tendo como consequência o desenvolvimen-
to da pesquisa nas universidades. 

A pós-graduação contribuiu com o desenvolvimento de pesquisas nas diversas áreas de 
conhecimento, representando uma autonomia da Prática de Ensino em relação à Didática, uma 
vez que os professores das diferentes Práticas de Ensino iniciaram pesquisas em suas áreas de 
conhecimento, além de orientar dissertações e teses em seus programas de pós-graduação 
(Carvalho, 1992; Garcia, 1994). Isso representou uma autonomia para a Prática de Ensino, uma 
vez que ela pôde construir seus próprios “conteúdos” amparados no desenvolvimento das áreas 
de conhecimento. 

A criação do primeiro programa de pós-graduação em Educação Matemática do país 
(UNESP-Rio Claro – 1984) e da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (1988) represen-
taram um marco para a institucionalização de um espaço de divulgação e debate das experiên-
cias com ensino e pesquisa no processo de consolidação de uma área de pesquisa. 

Santos (2008) problematiza a institucionalização da área de Educação Matemática, afir-
mando que ela tem mostrado vitalidade nas duas últimas décadas, com a realização de even-
tos, criação de disciplinas, linhas e grupos de pesquisa e programas de pós-graduação. 

A criação de uma área de pesquisa – a Educação Matemática que começou a se constituir 
no Brasil a partir das décadas de 1950 e 1960 – bem como o desenvolvimento de pesquisas nos 
programas de pós-graduação – a partir da década de 1970 – contribuíram para a institucionali-
zação da Prática de Ensino de Matemática como disciplina pedagógica dos cursos de formação 
de professores. 

Os programas de Prática de Ensino de Matemática que analisamos apresentavam a con-
cepção de uma educação tecnicista. Logo, encontramos nesses programas a seguinte seqüên-
cia: objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação e bibliografia. Os programas indicam uma 
revisão de conteúdos bem como questões relativas ao ensino de Matemática, tais como novas 
tendências no ensino de matemática, avaliação da aprendizagem, implicações da Psicologia no 
ensino da matemática, bem como a realização de estágios supervisionados. No que se refere à 
bibliografia indicada nos programas, é importante salientar que muitos programas que analisa-
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mos não apresentavam uma bibliografia, apenas a indicação de tópicos a serem estudados 
(conteúdos). Em outros casos, aparecia a frase ao final do programa: “Será fornecida no decor-
rer do curso, de acordo com a unidade abordada”. Em geral, quando os programas indicavam 
uma bibliografia, esta era de origem estrangeira. Os livros Prática de Ensino e Didática Psicoló-
gica, de autoria de Hans Aebli, aparecem com freqüência nas bibliografias indicadas nos pro-
gramas dos anos 1970 e 1980. Vasconcelos (1996) afirma que a Didática Psicológica de Hans 
Aebli propiciou a divulgação das ideias piagetianas e foi amplamente aceita nos meios educaci-
onais pelo fato de o autor ter sugerido práticas pedagógicas que estabeleciam relações entre a 
ação e a atividade mental. A obra acabou se tornando conhecida entre os educadores por im-
pulsionar o estudo da psicologia genética. Encontramos ainda a indicação de obras de Z. P. Di-
enes: O poder da matemática (1964), Aprendizado moderno de matemática (1970) e As seis 
etapas do processo de aprendizagem em Matemática (1972). 

Krasilchick (1988) assemelha o professor de Prática de Ensino a um “edificador de pon-
tes”, uma vez que seu lugar é marginal e, para sair dessa condição, precisa estabelecer cone-
xões com vários elementos. A primeira “ponte” seria a ligação com a matéria que o professor 
lecionará, isto é, o professor de Prática de Ensino deve estabelecer relações com os institutos – 
de onde vêm os licenciandos –, a fim de não perder de vista as transformações que vão ocor-
rendo nos vários campos do conhecimento. A segunda “ponte” seria estabelecer conexões entre 
a Prática de Ensino e as demais disciplinas pedagógicas. A terceira “ponte” seria a relação da 
universidade com as escolas. Mesmo enfrentando as críticas que certamente advêm dos profes-
sores em exercício, torna-se necessário ao professor de Prática de Ensino mostrar que está ci-
ente dos reais problemas enfrentados nas escolas e que as propostas metodológicas são 
exequíveis, obtendo resultados na aprendizagem dos alunos bem como melhorando as condi-
ções de trabalho dos professores. E uma outra “ponte” a ser estabelecida seria entre o profes-
sor de Prática de Ensino com os órgãos normativos do sistema, uma vez que esse professor é 
um líder, propondo currículos e programas para a educação básica, elaborando materiais e li-
vros didáticos ou, até mesmo, produzindo materiais para o trabalho experimental. Cabe a esse 
professor optar entre o confinamento em sua “ilha” ou pela construção de vários caminhos que 
lhe permitam o diálogo com os diversos segmentos da área educacional. 
 

4 Uma disciplina com múltiplos saberes: a Metodologia do Ensino de Mate-
mática 
Os anos 1980 representaram a transição de um modelo político-ditatorial para um modelo 

de redemocratização. Foram também nos anos 1980 que nasceram algumas discussões a res-
peito da formação de professores. Algumas iniciativas vinham sendo realizadas no interior de 
universidades. Buscando criar um espaço para grupos de pesquisadores realizarem reuniões 
científicas, simpósios e palestras acerca do ensino de Matemática, o Departamento de Matemá-
tica da UNESP-Rio Claro organizou o Seminário Nacional de Trabalho sobre Prática de Ensino de 
Matemática, realizado no período de 13 a 15 de outubro de 1982, evento que reuniu 52 especi-
alistas dessa disciplina, oriundos de 26 universidades brasileiras (Mauro, 1999). 

Em 1987, durante a realização do I Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), 
uma das propostas levantadas para o trabalho com a Prática de Ensino é que tal disciplina 
“(...) não se reduz ao estágio supervisionado, mas deve assumir o caráter de Meto-
dologia da Matemática” (Anais do I ENEM, 1987, p. 113, grifo nosso), surgindo preocupa-
ções entre os docentes. 

Mais tarde, surgem inúmeras críticas que são frequentemente apontadas à Prática de En-
sino, tais como a artificialidade da situação, a falha do acompanhamento do estágio por parte 
de professores, dentre outras.  
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A partir dos anos 1990, a disciplina Prática de Ensino é substituída pela Metodologia de 
Ensino, como foi o caso da USP. A mudança não se restringiu apenas ao nome da disciplina, 
mas na própria concepção de formação de professor que envolveu a disciplina. Não seria ne-
cessária apenas uma prática docente, mas “instrumentalizar” o professor para o trabalho do-
cente. A Metodologia de Ensino abrangeria não somente a prática, mas também aspectos 
teórico-metodológicos necessários à formação docente. 

Essa mudança na nomenclatura – Prática de Ensino para Metodologia de Ensino – ocor-
reu nos cursos de licenciatura da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo durante 
os anos 1990. Nesse período houve uma reforma na licenciatura, e as disciplinas de Prática de 
Ensino sofreram uma mudança, passando a se chamar Metodologia de Ensino. Segundo Ma-
chado (2007), a reforma envolveu todos os cursos de licenciatura, onde o estágio supervisiona-
do deixou de ser objeto de apenas uma disciplina, pois manter o nome Prática de Ensino seria 
manter a ideia do estágio, como acontecia em instituições privadas. Essa mudança ocorreu para 
simbolizar que o estágio estaria vinculado ao curso, e não à disciplina.  

Em relação a sua experiência com a disciplina, Machado (2007) afirma que nas institui-
ções privadas onde trabalhou com Prática de Ensino de Matemática, a disciplina restringia-se 
meramente ao desenvolvimento do estágio supervisionado, enquanto que nas instituições pú-
blicas a disciplina sempre foi algo a mais do que o simples estágio. 

Castro (2007) também afirma que sempre houve muita luta por parte dos docentes do 
Departamento de Metodologia de Ensino da Faculdade de Educação da USP, em fazer com que 
a disciplina Prática de Ensino não se restringisse apenas ao estágio supervisionado, mas fosse 
uma disciplina na qual o professor pudesse trabalhar com seus alunos conceitos básicos pró-
prios da disciplina antes mesmo de enviá-los às escolas para realizarem seus estágios. 

Os programas de ensino analisados apontam para uma multiplicidade de saberes neces-
sários à formação do professor de Matemática, apoiados em conhecimentos que uma prática de 
pesquisa sobre formação docente tem produzido, inclusive no âmbito da Educação Matemática. 
Os aspectos procedimentais e metodológicos não são mais recebidos com muita ênfase como 
em décadas anteriores. Há, portanto, uma preocupação em levar ao futuro professor discussões 
teórico-metodológicas a respeito do trabalho em sala de aula. Os programas de ensino indicam 
aqui amplas bibliografias, apoiadas em uma literatura nacional composta de livros, artigos cien-
tíficos, dissertações, teses, revistas especializadas no ensino de matemática, livros didáticos e 
propostas curriculares oficiais. 

O objetivo da disciplina aqui pauta-se na oferta de um “embasamento teórico-
metodológico”, necessário ao trabalho docente, tornando evidente a ligação que se estabelece 
do trabalho docente com o trabalho de pesquisa. 

Os objetivos indicados nos programas analisados reforçam que o futuro professor deva 
ser capaz de conhecer aspectos da realidade escolar e dominar os conteúdos matemáticos da 
educação básica, com ênfase na abordagem de tendências de ensino da educação matemática, 
tais como a história do ensino da matemática, a etnomatemática, os recursos didáticos (jogos e 
livros didáticos). Os tópicos apresentados demonstram uma multiplicidade de saberes que com-
petem ao professor. Observamos aqui uma forte inserção de elementos da história da matemá-
tica nos programas de ensino, inclusive com programas inteiros dedicados a essa área de 
estudos. 

 
5 Considerações finais 
O caráter de instabilidade marca a história dessa disciplina, contribuindo para sua fragili-

dade. A disciplina nasceu nos cursos de licenciatura como Didática Especial, mudando posteri-
ormente para Prática de Ensino. Em algumas instituições formadoras de professores, como a 
USP e a UNICAMP, a mesma disciplina apresentou-se nos currículos com uma nova rubrica: 
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Metodologia do Ensino de Matemática. Nessa nova abordagem, a disciplina fundamenta-se na 
valorização de uma multiplicidade de saberes necessários à formação docente. Da fragilidade, 
passamos a uma pluralidade e a uma apropriação de características de disciplinas de pós-
graduação com forte ligação com a pesquisa. Mesmo onde a disciplina aparece com o nome 
Prática de Ensino, como na UNESP-Rio Claro, é reconhecida a importância da formação docente 
e sua natureza, sendo incorporados conhecimentos advindos do desenvolvimento dessa com-
preensão e da pesquisa educacional. Isto significa que, ligado a uma mudança de terminologia, 
o essencial é a mudança de significado, a transformação da prática docente. 

Enquanto a Prática de Ensino volta-se para o fazer e para as técnicas de ensinar, a disci-
plina Metodologia de Ensino volta-se para uma fundamentação teórico-prática de caráter am-
plo, configurando um curso aberto.  

O fato de uma disciplina do curso de Licenciatura em Matemática estar voltada para essa 
formação ampla do professor, trouxe, a partir dos anos 1990, o efeito de um aumento de 
abrangência, tanto nos tópicos relacionados nos programas quanto na bibliografia sugerida, 
tornando-a uma disciplina com maior densidade teórica, com possibilidades de uma maior fun-
damentação da prática pedagógica. Tornando-se mais conceitual, a disciplina torna-se, tam-
bém, mais ligada aos temas da pesquisa em Educação Matemática, lembrando menos suas 
origens pragmáticas da Escola Normal.  
O processo de disciplinarização da Metodologia do Ensino de Matemática tem percorrido um 
trajeto semelhante ao da área de pesquisa em Educação Matemática. Como esta, ela tem apre-
sentado características de pluralidade de saberes, constituindo-se em uma disciplina multidisci-
plinar. 
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1 INTRODUÇÃO 
 Após a promulgação do Ato Adicional de 1834, a instrução primária passou a ser respon-
sabilidade das províncias, que buscaram adotar o modelo usual de formação de professores dos 
países europeus: as Escolas Normais. Por meio de iniciativas isoladas ao longo do século XIX, 
as províncias foram criando suas Escolas Normais, cujo objetivo era formar professores para as 
escolas de primeiras letras. Seu currículo resumia-se aos conteúdos ministrados nas escolas de 
primeiras letras, não havendo uma preocupação com a formação didático-pedagógica dos pro-
fessores. 

O padrão de organização e funcionamento das Escolas Normais foi fixado somente após a 
Proclamação da República (1889), a partir da Reforma da Instrução Pública do Estado de São 
Paulo (1890). Tal reforma foi evidenciada pelo fortalecimento dos conteúdos curriculares já 
existentes, dando-se uma ênfase nos exercícios práticos de ensino, que se caracterizou como a 
principal inovação da reforma. A criação de uma escola de aplicação, anexa à Escola Normal, 
tornou-se referência para a formação de professores. Os reformadores entendiam que a prepa-
ração didático-pedagógica era necessária para a formação de professores. Visando fornecer 
formação aos professores das Escolas Normais, previu-se a criação de um curso superior, anexo 
à Escola Normal de São Paulo. 

As transformações econômicas e culturais que ocorreram durante as primeiras décadas 
do século XX teriam concebido a escola como a instituição responsável pelo desenvolvimento do 
país. A demanda pela escolarização propiciou a corrida por uma escola amparada em novos 
ideais pedagógicos. Segundo Brzezinski (2010), a demanda pela escolarização exigiu uma for-
mação de professores para atuação nas escolas elementares, implicando, consequentemente, 
em uma formação de professores para também atuar nas Escolas Normais, preparando o pro-
fessor da escola elementar: 

 
A expansão da escola elementar no final do Império passou a exigir a formação de professores em ní-

vel médio, na Escola Normal. Nessa instalaram-se também, no século XX, as primeiras experiências de 

cursos pós-normais – gérmen dos cursos superiores de formação do pedagogo. Esses cursos, por sua 

vez, foram impulsionados pela expansão das Escolas Normais ocorridas em todo o Brasil, até os anos 

60 da República (Brzezinski, 2010, p. 19). 

 
Por influência de renovadores, foi incluída no currículo da Escola Normal de São Paulo a 

disciplina Organização Escolar, com o intuito de fornecer uma preparação de inspetores escola-
res, delegados de ensino e diretores de grupo escolar. 

Embasadas no movimento da Escola Nova, várias reformas educacionais foram empreen-
didas ao longo das décadas de 1920 e 1930 em diversos estados brasileiros1. Mate (2002) res-
salta em sua pesquisa que a criação de um sistema nacional de ensino – que se configurou na 
década de 1930 – teve como eixo norteador a constituição do sistema escolar paulista que se 
configurou ainda nos anos 1920. Embora tenha iniciado de forma dispersa e descontínua, a cri-
ação de um novo sistema de ensino tomou impulso a partir dos anos 1920 por meio de refor-
mas que se constituíram em iniciativas isoladas por partes dos estados. Alguns educadores 
brasileiros se apropriaram do discurso produzido pela Escola Nova, movimento que teve suas 
origens nas primeiras décadas do século XX nos Estados Unidos e na Europa. 

A Reforma Sampaio Dória (1920), realizada no estado de São Paulo, foi a primeira refor-
ma pedagógica que trouxe uma padronização para o ensino, instituindo sua obrigatoriedade 
bem como a inspeção escolar, tanto em relação a alunos quanto a professores. As demais re-
formas, empreendidas em outros estados, assemelhavam-se à reforma do estado de São Paulo 
por instituir algumas estratégias de formação da nacionalidade, criar órgãos fiscalizadores e de 
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inspeção escolar, além de aplicar o recenseamento como instrumento para efetivar o controle 
de matrícula e a freqüência escolar, levando em conta as especificidades locais. 

Com a intenção de se erguer como nação pautada na modernidade nas primeiras déca-
das do século XX, o país elegeu a educação como elemento primordial para promover o desen-
volvimento social e econômico. Essa convicção se concretizou quando Getúlio Vargas, tendo 
assumido o governo federal após a Revolução de 1930, criou o Ministério da Educação e Saúde 
em 1931 para tratar dos assuntos educacionais. 

A formação de professores apresentou-se como o lócus das reformas empreendidas nos 
diversos estados brasileiros. As experiências consolidadas de alguns países (o Teacher’s Colle-
ge, nos Estados Unidos; a Escola Normal Superior, na França; o Instituto Pedagógico da Univer-
sidade de Louvain, na Bélgica; o Instituto Jean Jacques Rousseau, na Suíça) serviram como 
referências para que se constituísse um modelo de formação de professores no Brasil. Tais ex-
periências, assimiladas e adaptadas ao gênero brasileiro, deram origem à Escola de Aperfeiço-
amento em Minas Gerais (1929), ao Instituto de Educação no Rio de Janeiro (1932) e ao 
Instituto de Educação em São Paulo (1933), contribuindo para o florescimento e a consolidação 
de novas propostas educacionais. 

 
2 O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO E A EXPERIÊNCIA PIONEIRA NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM NÍVEL SUPERIOR 
A Escola Normal de São Paulo, também conhecida como Escola Normal da Praça, foi 

transformada em Instituto Pedagógico em 1931 (Decreto n.º 4.888, de 12/02/1931) por Lou-
renço Filho, então diretor geral da Instrução de São Paulo. Segundo Monarcha (1999), o Insti-
tuto Pedagógico de São Paulo contava com jardim de infância, escola de aplicação, curso 
complementar, curso normal e um curso de aperfeiçoamento pedagógico. Este último tinha 
uma duração de dois anos e um currículo que compreendia quatro disciplinas: Fisiologia Aplica-
da à Higiene e ao Trabalho; Pedagogia Geral e História da Educação; Psicologia e suas Aplica-
ções à Educação; e Sociologia. Monarcha (1999) também destaca que os candidatos que 
obtinham diploma neste curso de aperfeiçoamento ganhavam preferência ao serem nomeados 
como inspetores, delegados de ensino e diretores de grupos escolares. 

Ao tomar posse como diretor do Departamento de Educação do Estado de São Paulo em 
1933, Fernando de Azevedo transformou o Instituto Pedagógico em Instituto de Educação em 
1933, de acordo com o Decreto Estadual nº 5.846, de 21/02/1933. A instituição era “destinada 
à formação de professores primários e secundários, diretores e inspetores escolares e aperfei-
çoamento do magistério” (Monarcha, 1999, p. 334). 

Ao apresentar o Instituto de Educação de São Paulo como objeto de estudo de sua pes-
quisa, Evangelista (2002) apresenta as origens, o funcionamento bem como o encerramento 
das atividades desta instituição, afirmando que desde a década de 1910 já havia discussões no 
plano educacional sobre institucionalizar a formação de professores em nível superior, fato que 
somente eclodiu, na década de 1920, quando surgiram propostas de criação de centros educa-
cionais em nível superior destinados à formação do magistério. 

Segundo Evangelista (2002), o Instituto de Educação de São Paulo amparou-se em dois 
modelos de formação de professores: o primeiro modelo – europeu – era representado pelas 
Universidades de Louvain, Liège e Gand (Bélgica), mantinha instituições tais como a Escola 
Normal e a Faculdade de Ciências e Letras; o segundo modelo – norte-americano – conjugava o 
ensino superior científico e profissional. Neste, o Teacher’s College, que existia desde 1888, era 
a instituição que formava profissionais da educação. 

Com a criação da Universidade de São Paulo (USP) em 1934, o Instituto de Educação foi 
incorporado pela universidade, tal como ocorreu no Rio de Janeiro com a incorporação do Insti-
tuto de Educação pela Universidade do Distrito Federal (UDF). 
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Fétizon (1986) ainda ressalta que a incorporação do Instituto de Educação pela USP con-
figurou em uma incorporação sui generis, visto que esta formação de professores, oferecida 
agora em nível superior, tornou-se um nível superior de “segunda categoria”, diante das discri-
minações que estigmatizaram o Instituto de Educação bem como o profissional do ensino se-
cundário. 

A formação de professores primários e secundários e de administradores escolares tor-
nou-se o núcleo central da formação oferecida pelo Instituto de Educação da Universidade de 
São Paulo (IEUSP). Além desses, existiam cursos extraordinários, com organização e duração 
variadas, podendo ser oferecidos de várias formas: cursos equiparados, de aperfeiçoamento, de 
especialização, livres ou de extensão universitária (Evangelista, 2002). 

 
 
3 O CURSO DE ADMINISTRADORES ESCOLARES DO IEUSP (1935 – 1938) 
Com duração de dois anos, o curso de Administradores Escolares do Instituto de Educa-

ção da Universidade de São Paulo (IEUSP) teve como objetivo “formar inspetores e diretores de 
escolas”, conforme o artigo 5º do Decreto n.º 7.067, que aprovou o regulamento do Instituto 
de Educação da USP. O curso de administradores escolares foi oferecido entre o período de 
1935 a 1938. 

Dados de Evangelista (2002) indicam uma queda gradual no número de matrículas ao 
longo dos anos em que o curso foi oferecido. No primeiro ano (1935), o curso contava com um 
número de 33 alunos matriculados; em 1936, havia 60 alunos (matriculados no 1º e 2º anos); 
em 1937, o curso contava com 51 alunos (1º e 2º anos); e em 1938 com apenas 41 alunos (1º 
e 2º anos).  

Os dados ainda revelam que uma grande maioria dos alunos vinha de cidades do interior 
do estado de São Paulo, sendo um público predominantemente feminino. De 1936 a 1938, o 
IEUSP diplomou 75 administradores escolares2. 

Até as primeiras décadas do século XX, as oportunidades de formação continuada para os 
professores primários eram escassas, uma vez que os poucos cursos existentes eram oferecidos 
pelas Secretarias de Educação que estavam nas capitais dos estados, com um pequeno número 
de vagas e com frequência irregular. O curso de Administradores Escolares era uma oportuni-
dade para os professores primários continuarem seus estudos, já que eram raros os cursos su-
periores existentes no interior do estado, e tais professores, em sua maioria, vinham do interior 
do estado, implicando em uma mudança de vida. 

De acordo com Castro (2007), antes da criação dos cursos de Administradores escolares, 
os diretores de grupos escolares eram recrutados entre os professores com maior experiência 
docente ou, muitas vezes, tais professores ocupavam cargos administrativos por indicação de 
políticos locais, não sendo necessária nenhuma outra formação além do Curso Normal. Castro 
(2007) destaca que os cursos de Administradores Escolares oferecidos pela Escola de Aperfei-
çoamento de Minas Gerais, pelo Instituto de Educação do Rio de Janeiro e pelo Instituto de 
Educação de São Paulo passaram a oferecer uma formação especializada, destacando-se como 
centros especializados na formação de professores. 

Nossos estudos amparam-se na pesquisa de Castro (2007), quando afirma que os cursos 
de Administradores Escolares, oferecidos pelos Institutos de Educação no início do século XX, 
deram origem ao curso de Pedagogia, criado oficialmente em âmbito nacional no final dos anos 
1930. Segundo a autora: ”O Curso de Administração Escolar pode ser considerado como a gê-
nese do Curso de Pedagogia, que tem suas raízes na década de 1930, quando começaram a 
surgir propostas de criação de Faculdades de Educação” (Castro, 2007, p. 201). 
 No caso do Instituto de Educação da Universidade de São Paulo, seu curso de Adminis-
tradores Escolares teve como objetivo formar inspetores e administradores escolares para atua-
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ção no sistema regular de ensino. Ao candidato interessado, o curso apresentava alguns pré-
requisitos, tais como: ser portador de diploma de professor secundário ou professor primário 
em nível superior, além de ter experiência profissional de, pelo menos, dois anos no magistério 
(Evangelista, 2002). O curso destinava-se a profissionais que tivessem interesse em assumir a 
função de diretor em grupos escolares ou trabalhar no sistema regular de ensino na qualidade 
de inspetor escolar. 
 Ao consultar o Acervo Histórico Caetano de Campos, encontramos prontuários de ex-
alunos dos cursos de formação de professor primário, secundário e administrador escolar, mis-
turados entre as diversas caixas existentes. Para cada prontuário de ex-aluno do curso de ad-
ministradores escolares, encontramos alguns documentos necessários à matrícula do candidato 
ao curso de administradores escolares, tais como: carta de requerimento de matrícula endere-
çada ao diretor do Instituto de Educação; certificado de aprovação no exame vestibular expedi-
do pela secretaria do próprio Instituto; atestado de bons antecedentes; comprovante do 
pagamento da taxa de matrícula; ficha cadastral do aluno (com nome completo, data de nasci-
mento, endereço, nacionalidade, filiação e profissão do pai); e atestado de vacinação contra 
varíola. 
 De acordo com os Programas dos Cursos Regulares e Extraordinários do Instituto de Edu-
cação (1936), o curso de Administradores Escolares contava com um total de sete disciplinas, 
distribuídas em dois anos letivos: 

Quadro 1 
Disciplinas do Curso de Administradores Escolares do IEUSP (1936): 

Ano Disciplinas Professores 
1º Higiene Escolar Almeida Júnior (catedrático) 
1º Psicologia Educacional Noemy Silveira Rudolfer (catedrática) 
1º Estatística Milton da Silva Rodrigues (catedrático) 
2º Sociologia Educacional Fernando de Azevedo (catedrático) 
2º Filosofia da Educação Roldão Lopes de Barros (catedrático) 
2º Educação Comparada Milton da Silva Rodrigues (catedrático) 

1º e 2º Administração e Legislação Escolar Roldão Lopes de Barros (interino) 
Fonte: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Instituto de Educação. Programas dos Cursos Regulares e Extraordinários para o ano de 

1936. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1936. 

 
 Para cada ano letivo, havia quatro disciplinas, sendo que Administração e Legislação Es-
colar era a única disciplina presente nos dois anos do curso. De acordo com o programa de 
1936, no 1º ano eram trabalhadas as “bases” da Administração, e no 2º ano eram trabalhados 
“os sistemas e as técnicas”. Os professores que atuavam nesse curso eram todos catedráticos, 
sendo que alguns lecionavam até mais do que uma disciplina, como foi o caso do professor Mil-
ton da Silva Rodrigues que lecionava as disciplinas de Estatística e Educação Comparada, e o 
professor Roldão Lopes de Barros que lecionava Filosofia da Educação e Administração e Legis-
lação Escolar. 

Ao concluir o curso, o candidato recebia o diploma de administrador escolar, assinado pe-
lo reitor da universidade, Reynaldo Porchat, pelo diretor do Instituto de Educação, Fernando de 
Azevedo, e pelo secretário Plínio Negrão, como podemos verificar na figura 1. 
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Figura 1 
Diploma do curso de Administração Escolar (1936): 

 
Fonte: Diploma de Nanette Helena Hermann 

(Arquivo Histórico Caetano de Campos) 

 
Segundo Evangelista (2002), o curso de Administradores Escolares tinha como objetivo 

formar técnicos em educação, recrutando candidatos que já possuíam uma experiência profissi-
onal e, ao mesmo tempo, tais candidatos teriam uma compreensão a respeito das questões 
educacionais: 

 
Parece ficar claro que este curso compunha a outra face, extremamente importante, do Institu-

to que era a de formar técnicos em educação. Tal formação tinha critérios rigorosos. De um lado 

o candidato deveria estar envolvido na vida profissional, de outro ter um nível de conhe-

cimento que possibilitasse a compreensão da educação sob duplo ponto de vista, teórico 

e prático. A exigência de dois anos de efetivo exercício no magistério resguardava a face prática do 

curso que aconteceria a partir de problemas vividos pelas escolas, reforçando aqui a idéia, já discutida 

neste trabalho, da necessidade que o Instituto manifestava de enraizar-se na rede de ensino através 

de múltiplos modos de formação de seus profissionais, caso aplicável também ao Curso de Aperfeiço-

amento. A formação anterior era importante, pois que a lida com a escola exigia o conhecimento cien-

tífico da educação. (Evangelista, 2002, p. 162-163, grifo nosso). 

 
Em 1938, as atividades realizadas no Instituto de Educação foram encerradas devido à 

sua extinção (Decreto estadual n.º 9.269, de 25/06/1938). Seu corpo docente foi absorvido 
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e o Instituto de Educação foi transforma-
do em Seção de Educação.  

 
 
 
4 A CRIAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA (1939) 

 A fim de impor um modelo de formação de professores a ser adotado pelas instituições 
de ensino superior de todo o país, o presidente Getúlio Vargas, juntamente com o Ministro da 
Educação e Saúde, Gustavo Capanema, aprovaram o Decreto-Lei n.º 1.190, de 04 de abril de 
1939, que tornou a Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) – instituição integrante da Universi-
dade do Brasil – em “padrão federal”. Por meio dessa legislação, o governo pôde assegurar o 
monopólio da formação da elite brasileira, trazendo organicidade às Faculdades de Filosofia 
existentes em todo o país. A legislação trouxe o ordenamento necessário ao processo pedagó-

CD-ROM DE ATAS  | 3711 |  COLUBHE 2012



 

gico. Faria Filho (1998) concebe a legislação como uma prática ordenadora e instituidora. Se-
gundo este autor, a legislação escolar é vista como lugar de expressão e também de construção 
de conflitos e interesses sociais. 
 Fávero (1989) entende a organização desta instituição como parte de uma trama univer-
sitária, tendo nascido durante o período do Estado Novo e fortemente marcada por interesses 
de classes. 
 Entendemos que seu principal objetivo era o aperfeiçoamento da ciência no país, elegen-
do a pesquisa como eixo norteador. Nesse intuito, a formação de professores viria de forma 
secundária, buscando suprir uma carência de professores para atuação no ensino secundário. 
Brzezinski (2010, p. 41) considera que a formação de professores ficou marcada por seu “cará-
ter prático e utilitário” por ficar atrelada ao “padrão federal”.  
 Para Sucupira (1969), formar professores sempre foi tarefa secundária para tais institui-
ções, pois os países em desenvolvimento não poderiam se dedicar exclusivamente à pesquisa 
de forma exclusiva e integral. Portanto, formar professores para uma “cultura desinteressada” 
espelhava-se no modelo europeu, sobretudo no modelo da Universidade de Berlim, criada em 
1810, sob a inspiração de Wilhelm Von Humboldt. Sua proposta era unir ensino e pesquisa na 
universidade. 
 Vaidergorn (2003) também afirma que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras esteve 
ligada à universidade, instituição criada durante a era medieval e intimamente ligada à Igreja 
Católica. Segundo este autor, 

A ideia de ‘Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras’ só pode ser entendida se acompanhada com a de 

‘universidade’. Esta instituição surge na Idade Média, no século XII, de forma espontânea, como Bo-

lonha e Paris, pela vantagem de reunir e proteger os grupos de estudiosos na forma de uma corpora-

ção legal que adotou a denominação de universitas, ou então é criada pelo papado ou por ele 

adotadas, por manterem também estudos de direito canônico e de teologia. (p. 33) 

 
 O objetivo das Faculdades de Filosofia era formar bacharéis em diversas áreas de conhe-
cimento, podendo formar também professores para atuação no ensino secundário e no curso 
normal. 
 A Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) foi organizada da seguinte forma: 

Quadro 2: 
ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS DA 

FACULDADE NACIONAL DE FILOSOFIA (1939) 
Seções Cursos
Filosofia Filosofia
Ciências Matemática, Física, Química, História Natural, Geografia e 

História, Ciências Sociais 
Letras Letras Clássicas, Letras Neo-latinas e 

Letras Anglo-Germânicas 
Pedagogia Pedagogia
Didática Didática

Fonte: DECRETO-LEI Nº 1.190, 04/04/1939 

 
 Conforme o Decreto-Lei n.º 1.190/39, a Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) ficou 
composta por cinco seções, cada qual com seus respectivos cursos. Algumas seções apresenta-
vam apenas um único curso, tal qual o nome de sua seção (Filosofia, Pedagogia e Didática). 
 Todos os cursos de graduação das quatro primeiras seções (Filosofia, Ciências, Letras e 
Pedagogia) tinham uma seriação de três anos letivos. A conclusão desses três anos conferia ao 
candidato o grau de bacharel no curso realizado. 
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 A seção de Didática era a única seção da Faculdade de Filosofia que oferecia um curso de 
Didática, em um período de apenas um ano letivo, habilitando os bacharéis ao magistério se-
cundário. Sendo assim, o candidato cursava três anos de um curso de bacharelado e um ano do 
curso de Didática3. Essa estrutura de ensino ficou conhecida como “esquema 3+1”, licenciando 
o professor para atuar no ensino secundário e/ou no curso normal. Surge, então, o conceito de 
licenciado: o bacharel que cursava o grupo de disciplinas do curso de Didática, obtendo a licen-
ça ao magistério secundário e diplomando-se pelas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. O 
conceito de licenciado correspondia apenas aos bacharéis faziam as disciplinas do curso de Di-
dática nas Faculdades de Filosofia, enquanto que os professores dos cursos profissionalizantes, 
das disciplinas técnicas e/ou artísticas não obtinham esse grau (Castro, 1973). 

Figura 2: 
Organograma da FFCL-USP 

 
 Além de organizar a Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) em seções e cursos, o Decre-
to-Lei n.º 1.190/39 também instituiu um currículo seriado para todos os cursos.  
 Criado durante o regime do Estado Novo (1937-1945), o curso de Pedagogia estruturou-
se “na esteira dos atos centralizadores baixados em plena vigência da ditadura de Vargas” 
(Brzezinski, 2010, p. 40). O curso vinha sendo almejado nos meios educacionais desde os anos 
1930, com as experiências da Universidade de São Paulo, da Universidade do Distrito Federal e 
da Universidade de Minas Gerais, além da intervenção da Igreja Católica que visava a criação 
de uma Faculdade de Educação nos moldes católicos. 
 O curso de Pedagogia foi criado como curso de bacharelado, de modo semelhante a to-
dos os cursos da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), obtendo o seguinte currículo: 

Quadro 3: 
CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

DECRETO-LEI N.º 1.190/39 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Complementos de Matemática Estatística Educacional Filosofia da Educação 
História da Filosofia História da Educação História da Educação 

Sociologia Fundamentos Sociológicos da 
Educação 

Educação Comparada 
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Fundamentos Biológicos da 
Educação 

Administração Escolar Administração Escolar 

Psicologia Educacional Psicologia Educacional Psicologia Educacional 
Fonte: Decreto-Lei n.º 1.190/39 

 
 Inicialmente, o curso de Pedagogia foi criado tendo como base um conjunto onze discipli-
nas, distribuídas nos três anos. A maioria das disciplinas era oferecida em apenas um ano, en-
quanto poucas ocupavam um espaço maior na grade curricular, aparecendo em dois anos 
letivos (como foi o caso das disciplinas História da Educação e Administração Escolar), ou até 
em todos os anos letivos (Psicologia Educacional). 
 Analisando a composição das grades curriculares dos diversos cursos de bacharelado da 
Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), observamos que algumas disciplinas eram comuns a 
mais de um curso. 
 A História da Filosofia estava presente nos 1º e 2º anos do curso de Filosofia; no 1º ano 
do curso de Pedagogia; e no 1º ano do curso de Ciências Sociais. A disciplina Complementos de 
Matemática era indicada no 1º ano dos cursos de Pedagogia, Química e Ciências Sociais. 

Alguns cursos tiveram a presença marcante da Estatística, como o caso das Ciências So-
ciais, com Estatística Geral (2º ano) e Estatística Aplicada (3º ano). O curso de Pedagogia tam-
bém oferecia a disciplina Estatística Educacional no 2º ano. 

Além de marcar presença em todos os anos do curso de Ciências Sociais, a Sociologia 
também aparecia no 1º ano do curso de Pedagogia e no 2º ano do curso de Filosofia. Embora 
apresentassem as mesmas nomenclaturas, não sabemos ao certo se as disciplinas possuíam os 
mesmos programas. 

Em seu artigo 51, o Decreto-Lei n. 1.190/39 determinava que os cargos de técnico de 
educação do Ministério da Educação seriam preenchidos por candidatos que possuíssem o di-
ploma de bacharel em Pedagogia. Tal medida entraria em vigor a partir de 1º de janeiro de 
1943, ano em que o país teria seus primeiros pedagogos formados pelas Faculdades de Filoso-
fia. 

Embora o curso de Pedagogia visasse a formação de técnicos para atuação nos cargos 
administrativos, a formação de professores para as Escolas Normais também foi sua grande 
função. Para obter a licença ao magistério e lecionar nas Escolas Normais, o bacharel em Peda-
gogia deveria fazer o Curso de Didática. Composto por seis disciplinas, bastava ao pedagogo 
cursar apenas duas disciplinas (a Didática Geral e a Didática Especial), pois as demais discipli-
nas faziam parte do próprio currículo do curso de bacharelado em Pedagogia: “Art. 58 – Os ba-
charéis em pedagogia, que se matricularem no curso de didática, não serão obrigados à 
freqüência nem aos exames das disciplinas, que hajam estudado no curso de pedagogia” (De-
creto-Lei n.º 1.190/39). 

A dualidade bacharelado versus licenciatura foi reforçada por uma nova legislação (apro-
vada dois anos após a organização da FNFi), afirmando que o curso de Didática não poderia ser 
feito concomitantemente com qualquer outro curso de bacharelado: “A partir do ano escolar de 
1942, os alunos das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras não poderão realizar o curso de 
didática simultaneamente com qualquer dos cursos de bacharelado” (Decreto-Lei n.º 3.454, de 
24/07/1941). A legislação veio reforçar a realização do curso de Didática somente após a con-
clusão de todo e qualquer curso de bacharelado da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 
 

 
 
Considerações finais: 
A pesquisa de Cruz (2011) nos auxilia a compreender a forte relação parental entre o 

Curso Normal e o Curso de Pedagogia, por meio da análise realizada pela autora dos depoimen-
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tos de dezessete pedagogos que cursaram Pedagogia na fase inicial de sua implantação no Bra-
sil (anos 1940 aos anos 1960). Em geral, o curso de Pedagogia se firmou como uma continui-
dade natural do Curso Normal. O trabalho desenvolvido no contexto da Escola Normal se 
consolidou no trabalho desenvolvido no curso de Pedagogia, uma vez que os professores da 
antiga Escola Normal – que nem sempre eram pedagogos, mas com formações diversas – vie-
ram compor o quadro docente do curso de Pedagogia. A autora também retrata que, para a 
grande maioria dos entrevistados, o Curso Normal era o meio para se obter a formação docen-
te, enquanto o Curso de Pedagogia – além de formar o professor para o curso ginasial e para a 
Escola Normal – não explorava suficientemente esse ofício. Por fornecer uma sólida formação 
teórica, o curso de Pedagogia foi fundamental para o processo de se formar o “pensador” da 
educação. 

Portanto, além de formar “administradores escolares”, o curso de Pedagogia tinha o intui-
to de formar profissionais que pensassem pelo sistema educacional brasileiro, ou seja, ficando 
reafirmado esse caráter filosófico do curso. A presença de algumas disciplinas, tais como Histó-
ria da Filosofia, Filosofia da Educação, Psicologia Educacional, Biologia Educacional, aliadas a 
uma disciplina diagnóstica (Estatística Educacional) e de ordem técnica (Administração Escolar), 
buscavam aliar a formação do inspetor/administrador ao “pensador” da educação. Não bastava 
apenas executar: fazia-se necessária a tarefa de pensar e planejar. 

Durante o período da Escola Nova, a formação bem como a qualificação dos profissionais 
da educação passou a ser uma das principais preocupações dos renovadores da educação, já 
que a falta de aplicação dos métodos científicos era vista como a principal causa dos problemas 
da situação educacional no país. A cientificidade defendida pelos renovadores era um requisito 
necessário ao desenvolvimento educacional e econômico do país. 
 Buscando estabelecendo comparações entre o curso de Administradores Escolares do 
IEUSP (1935-1938) e o curso de Pedagogia (criado em 1939), verificamos semelhanças entre 
ambos, já que seus currículos foram compostos por disciplinas da área de Fundamentos da 
Educação, além da Estatística, da Educação Comparada e da Administração Escolar. Verificamos 
que os cursos de administradores escolares possuíam um rol de disciplinas que, mais tarde, 
foram compor o currículo do curso de Pedagogia: 
 

Quadro 4: 
Quadro comparativo entre as disciplinas comuns entre os Cursos de 

Administradores Escolares (IEUSP) e Pedagogia (Decreto-lei 1.190/39): 
Administradores Escolares (IEUSP) Pedagogia (Decreto-lei 1.190/39) 

Higiene Escolar (1º ano) Fundamentos Biológicos da Educação (1º ano) 

Psicologia Educacional (1º ano) Psicologia Educacional (1º, 2º e 3º anos) 

Estatística (1º ano) Estatística Educacional (2º ano) 

Sociologia Educacional (2º ano) Sociologia (1º ano) 
Fundamentos Sociológicos da Educação (2º ano) 

Filosofia da Educação (2º ano) Filosofia da Educação (3º ano) 
Educação Comparada (2º ano) Educação Comparada (3º ano) 

Administração e Legislação Escolar 
(1º e 2º anos) 

Administração Escolar (2º e 3º anos) 

 
Considerando que nos anos 1930 havia uma necessidade de se fornecer uma formação 

do administrador escolar fundamentada em bases científicas, havia um predomínio do enfoque 
administrativo em detrimento do enfoque pedagógico, de acordo com as diretrizes científicas da 
administração, tendo o fayolismo como base da administração escolar. 
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A formação dos profissionais do liceu oferece um aspecto 
curioso, isto porque: o profissional dos liceus nunca é aprendiz. 
Fez toda a sua preparação profissional à sua custa: é sempre 
instruendo com mestres pagos. Cursa uma licenciatura para 
satisfazer a exigência duma habilitação académica; cursa um 
curso de Ciência Pedagógicas, para satisfazer a exigência de 
uma cultura pedagógica; efectua um estágio Pedagógico num 
liceu Normal por exigência de prática pedagógica. Tudo isto 
pago por ele. Milagrosamente um exame de estado, com êxito, 
confere-lhe a possibilidade de eventualmente ser professor dos 
liceu (Gil, 1959, p. 386). 

Estas palavras de Machado Gil, professor do Liceu de Lamego, nas páginas da Labor, em 
Janeiro de 1959, a propósito de um inquérito lançado, na própria revista, sobre a formação e 
aliciamento do professorado, traduzem o grau de exigência do modelo de formação de 
professores liceais, vigente durante o Estado Novo. Assim, com o presente texto pretendo 
reflectir sobre os modelos de formação de professores do ensino liceal, pensado e instituído 
pelo Estado, no período de 1926 a 1973. Esta análise tem como suporte documental os 
diplomas legais que enquadraram os modelos de formação e o exercício da profissão (decretos, 
regulamentos dos Liceus Normais); os debates parlamentares na Assembleia Nacional, que 
antecederam ou não a publicação dos diplomas (importando conhecer os projectos iniciais para 
um confronto com as versões finais); e as opiniões dos destinatários e agentes políticos, para o 
qual foram utilizadas as opiniões expressas na imprensa pedagógica e entrevistas concedidas 
por alguns ministros e secretários de estado.  
 
1. A formação de professores do ensino liceal durante a República 

Em Maio de 1911, o Governo republicano cria as Escolas Normais Superiores (ENS) 
integradas Universidades de Lisboa e Coimbra, anexas às respectivas faculdades de Letras e 
Ciências. Como destaca Joaquim Ferreira Gomes (1989, p. 377), o seu pioneirismo prende-se 
com a tentativa de formar professores de todos os graus de ensino a nível universitário, 
excepto o ensino primário geral. 

As condições de admissão implicavam a posse do diploma de bacharel nas Faculdades de 
Letras ou de Ciências. O primeiro ano incidia a sobre a preparação pedagógica que, como 
refere Joaquim Pintassilgo (2010, p. 40), constituía, à época, uma área aglutinadora de todo 
um conjunto de saberes relacionados com a educação, a organização curricular, os métodos de 
ensino, as relações escola e a família e a disciplina escolar. Para Jorge Ramos do Ó (2003, p. 
370), era evidente o propósito de se desenvolver um saber sobre a prática docente que se 
aproximasse o mais possível das correntes renovadoras que se vinham afirmando e 
investigando no estrangeiro e no campo emergente das Ciências da Educação. O segundo ano 
tratava da prática pedagógica orientada pelos professores de metodologia específica e era 
exercitada na sala de aula. No final destes dois anos de formação, os estagiários eram 
submetidos a um Exame de Estado com as seguintes provas: a) dois argumentos de trinta 
minutos cada, sobre pontos tirados à sorte no momento do exame sobre matérias de ensino 
nos liceus centrais; b) uma lição dada a uma classe ou turma do liceu, sobre um tema tirado à 
sorte, com vinte e quatro horas de antecedência, seguida de arguição pedagógica, durante uma 
hora; c) apresentação de uma dissertação, impressa ou dactilografada, sobre um assunto de 
didática do ensino secundário, à escolha do candidato.  

Este modelo de formação de professores representou uma tentativa de valorização da 
profissão docente como é reconhecido por todos os autores (Nóvoa, 2005; Ó, 2003; Pintassilgo, 
2010), resta averiguar se os objectivos preconizados foram atingidos em termos práticos.  
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Os estudos realizados convergem no sentido da existência de um fosso entre o projecto 
inicial e os resultados alcançados. Gomes Bento (1973, p. 118-119), professor do Liceu de 
Aveiro, recorda que no 2.º Congresso Pedagógico de Viseu, realizado em 1928, os “debates 
mais vivos e agitados giraram à volta do estado do ensino e da prática pedagógica das escolas 
normais”. É que este problema, já no Congresso de Aveiro, realizado no ano anterior, tinha sido 
“causa de troca de palavras azedas” entre alguns congressistas e o director da ENS de Coimbra, 
Eusébio Tamagnini. De acordo com testemunhos de professores, presentes no Congresso, que 
tinham passado por aquelas escolas, verificavam-se “casos escandalosos de metodólogos que 
não davam aulas para os estagiários, estágios de três e quatro meses, exames de Estado fora 
da época lectiva e onde os contínuos tinham de fazer de alunos, ausência de preparação 
científica dos responsáveis da orientação pedagógica, planos de estudo e disciplinas 
desactualizados, vagamente teóricos e sem relação prática, prepotências em concursos”. 

Estas denúncias são corroboradas pelo estudo de J. Ferreira Gomes (1989, p. 377), sobre 
a ENS de Coimbra, que cita o relatório apresentado ao reitor da Universidade por Eusébio 
Tamagnini: “A maneira como têm funcionado as ENS é digna de análise e constitui um exemplo 
frisante da forma com a engrenagem burocrática consegue entravar todos os esforços, 
demonstrando toda a inutilidade de toda e qualquer organização serviços, por melhor que ela 
seja”. Para exemplificar indicavas as datas de início e fim dos anos lectivos, da realização dos 
respectivos exames, para além de enumerar as razões destes atrasos significativos e 
recorrentes .  

Em Lisboa, a situação era idêntica. J. Ferreira Gomes (1989, p. 379) transcreve da Seara 
Nova, de 8 de Fevereiro de 1922, p. 203: “Mais uma vez nos pedem para fazer o reparo de que 
a ENS, pelo monstruosidade de tempo e da fortuna, anda sempre atrasada uns seis meses pelo 
menos. Os exames de admissão atropelam os Exames de Estado e estes, por sua vez 
emaranham-se uns nos outros, de época para época. Os primeiros semestres encaixam-se nos 
segundos e vai tudo, numa furiosa embrulhada, despenhar-se nos extenuantes calores de 
Junho”. 

Para Gomes Ferreira & Mota (2010, p. 45), várias razões explicam a não concretização 
deste projecto o que facilitaria a extinção das ENS num contexto de crise económica, 
destacando a instabilidade governativa e das instituições universitárias, a hesitante e ineficiente 
aposta na formação de professores, a incapacidade de colocar as instituições a trabalhar em 
pleno, com docentes e equipamentos adequados a uma formação pedagógica “que devia 
assegurar que todo o professor do ensino secundário fosse mais do que um mero repetidor do 
saber livresco”. 

 
2. Os modelos de formação docente do ensino liceal 1930-1974  
2.1. A Reforma de 1930 – das ENS aos Liceus Normais 

No início dos anos trinta, a Ditadura Militar empreende um conjunto de reformas 
educativas que incluem um novo modelo de formação de professores. O Decreto n.º 18 973, de 
28 de Agosto de 1930, extingue as ENS e o Decreto 19 610 de 17 de Abril de 1931, aprova o 
Regulamento dos Liceus Normais, dedicados exclusivamente à formação de professores do 
ensino liceal. 

No preâmbulo, o ministro Cordeiro Ramos, aponta as deficiências dos regulamentos 
anteriores e justifica as razões de ser do novo enquadramento, afirma ser “necessário 
proporcionar aos futuros professores ambientes de trabalho apropriados”, bem como, “os 
cuidados a observar com selecção de professores metodólogos e dos reitores”. Ainda, dentro 
deste quadro, o Liceu Normal de Lisboa seria, para além de uma escola prática do magistério e 
de aperfeiçoamento profissional, um centro de ensaios pedagógicos. 
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O novo modelo de formação estabelecia uma distinção clara entre cultura e a prática 
pedagógica, atribuindo a formação a instituições específicas. A cultura pedagógica seria 
assegurada pelo curso de Ciências Pedagógicas, que competiria às Universidades, através da 
3.ª secção da Faculdade de Letras. A prática pedagógica cabia aos Liceus Normais de Lisboa e 
Coimbra, que ficariam dedicados exclusivamente à formação de professores. 

As alterações introduzidas por este Decreto prendem-se com as as condições de 
admissão ao estágio: obrigatoriedade de uma licenciatura na respectiva área científica; 
submissão a um exame de aptidão; acesso dependente das vagas existentes em cada Liceu 
Normal (quatro por grupo disciplinar); estágio com a duração de dois anos, com carácter 
eminentemente prático (assistência a lições-modelo, exercício da prática docente que era 
extensiva a todas as reuniões de ordem pedagógica, a todos os cargos de direcção e a 
quaisquer outros serviços que constituíssem obrigações dos professores dos liceus, como as 
participação e assistência às conferências pedagógicas e sua colaboração no serviço de 
exames).  

No entanto, a habilitação para o magistério só estaria concluída, a exemplo do 
determinado em 1911, após a realização do Exame de Estado, constituído por provas de cultura 
e provas pedagógicas 

Como salienta Jorge Ramos do Ó (2003, p. 376), este decreto trouxe algumas novidades 
no sentido do reforço da visão sistémica que era requerida ao normalista, designadamente 
quanto à necessidade de cada professor compreender que a sua missão, em termos do que se 
entendia ser a transmissão de conhecimentos intelectuais, consistiria em promover e manter 
visíveis os laços e as pontes interdisciplinares. 

Para a avaliação do estágio concorriam múltiplos critérios: pontualidade; competência 
revelada na prática do ensino, na disciplina ou disciplinas do seu grupo; qualidades docentes; 
zelo e dedicação pelo ensino e educação dos alunos, reveladas no contexto escolar e circum-
escolar. As cinco notações qualitativas iam de Mau a Muito Bom.  

Para José Manuel Resende (sd, p. 209), este tipo de avaliação, destinada a classificar as 
qualidades humanas objectivadas, como a assiduidade e zelo profissionais, combinava-se com 
as medidas que visavam classificar as aptidões científicas e técnicas e o contributo dado pelo 
docente para o progresso do liceu e do seu ensino. A lógica subjacente a esta classificação, 
segundo este autor, parecia ir de encontro interesses dos representantes da profissão e 
resultava também das pressões realizadas pelos docentes, através das conclusões decididas nos 
congressos pedagógicos que se organizaram até 1931. 

Como se pode concluir da análise destes normativos o acesso à profissionalização era 
difícil, um exame de admissão, com disposições bastante exigentes e contestadas, o escasso 
número de vagas definidas superiormente, a que se juntava o reduzidíssimo número de Liceus 
Normais em número de três (por exemplo o Liceu Normal Pedro Nunes viu a sua actividade 
interrompida em 1947 e retomada em 1957, o Liceu Normal D. Manuel no Porto só iniciou a sua 
actividade em 1957). Também as diferentes modalidades de avaliação, a que os estagiários 
estavam sujeitos ao longo de dois anos, implicavam um grande investimento pessoal e até 
económico, dado que o estágio não era remunerado. No entanto, a criação de instituições, 
vocacionados unicamente para a formação, vai propiciar uma prática mais alargada e exigente 
de profissionalização, num espaço análogo àquele onde os futuros professores iriam exercer 
posteriormente a sua actividade docente .  

Este padrão de formação vai vigorar até 1969, apesar das importantes reformas do 
ensino secundário de Carneiro Pacheco (1936) e Pires de Lima (1947), aparentemente sem 
qualquer tipo de contestação. Aliás, como nota Rómulo de Carvalho (2001, p. 789), o decreto 
que institui a reforma de 1947, considera que a formação do professorado liceal “não tem dado 
todos os resultados que seria de esperar”, nomeadamente no que se refere à “rigorosa 
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verificação das suas qualidades morais e cívicas”, pelo que seria expectável a alteração do 
modelo, mas o que acontece é que no mesmo diploma é criada a Inspecção do Ensino Liceal, 
“sem a qual, não dispõe o Ministério de elementos que lhe permitam conhecer e fiscalizar o 
serviço docente”.  

Pese o aparente consenso, havia quem questionasse este modelo de formação. Fernando 
L. A. Zamith (1958, p. 250), professor do 7.º grupo de Física e Química Geral, do Liceu de 
Aveiro, mas destacado como professor metodólogo do Liceu D. João III de Coimbra, 
desabafava em Dezembro de 1958, nas páginas da Labor: “Após 9 anos como metodólogo 
confrange-me a apreciação e julgamento de um Exame de Admissão ao Estágio”, 
nomeadamente o risco que esse exame implicava de “cortar a carreira a licenciados como nós, 
muitas vezes com notas mais altas”. Para Zamith a explicação desse insucesso residia nos 
temas das provas escritas, rubricas dos programas liceais, o que não fazia sentido, dado que a 
licenciatura não se destinava à formação de professores, mas eram reveladores da 
“impreparação científica” de alguns dos candidatos. 

Em Janeiro do ano seguinte, o professor do Liceu Camões, José Teixeira (1959, p. 245), 
em resposta ao artigo de Zamith, na Labor, aponta o dedo à Universidade, já que a 
“multidiversidade em que degenerou cada uma das parcelas da universidade é alheia à 
coordenação de esforços entre os seus titulares”, sendo frequentes a “sobreposição de temas 
em cadeiras diferentes e a leccionação de matérias que já se tinham dado no liceu”. Nesse 
artigo, José Teixeira (1959, p. 246) denuncia que a maioria dos professores universitários não 
publica as suas lições com o argumento “de que o alunos precisam de aprender a trabalhar, a 
informar-se, a compulsar bibliografia”. Mas, este professor, havia um programa que era 
leccionado todos os anos sem alteração sensível do qual “o aluno tira apontamentos 
constelados de erros” e era, unicamente sobre esse programa que o professor indagava nos 
exames, o que “levava o aluno a seguir o trilho da sua orientação”. Caso a preparação do aluno 
se fizesse noutras fontes, “cedo se revela o desencontro”. Terminava afirmando que “é sabido e 
consabido que o estudante que mais facilmente triunfa é o que assimila a ciência canónica do 
mestre e não aquele que, perdido por ínvios caminhos de profusa bibliografia, descurou a 
primeira”. 

No final deste artigo, José Teixeira, propõe um inquérito sobre as condições de formação 
e de aliciamento dos professores, com as seguintes perguntas:  

1. Quais as deficiências de formação de professores do curso superior que frequentou? 
2. Considera suficiente o treino e a cultura pedagógica que lhe foi proporcionada? 
3. Deve existir um exame de admissão ao estágio? 
4. É bem concebido? 
5. Concorda com a selecção moral? 
6. A profissão deve ser exercida a tempo integral?  
Responderam ao inquérito apenas cinco professores. Se as opiniões expressas 

funcionassem como exemplo do sentir da classe, no final dos anos 50, e atendendo ao 
ambiente repressivo do regime, poderemos pensar em alguma insatisfação com este modelo de 
estágio. 

Relativamente à primeira pergunta todos foram unânimes em considerar a formação 
universitária deficiente, não em relação ao plano de estudos, mas no que toca à orientação 
pedagógica de alguns professores, aptidão considerada fundamental. Mais cáustico, Carlos 
Montenegro (159, p. 377) dizia que “na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa nunca 
falávamos para os professores a não ser para respondermos à chamada. No fim fazíamos 
exames e, uns tempos antes estudava-se [...] normalmente a leitura da sebenta – havia 
sebentas que tinham formado gerações; estavam anotadas e sobreanotadas”. Segundo este 
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professor, “a sebenta era um mal endémico. Ouvíamos, repetíamos o que ouvíamos, 
comunicávamos ao papel o saber digerido e esperámos os resultados”.  

Outras insuficiências apontadas por Montenegro (159, p. 377) eram as seguintes: 
inexistência de provas orais num curso destinado a futuros professores, o número de alunos 
por turma e o recrutamento de professores que ”era precário”, que os “docentes eram pau para 
toda a obra”, o que tinha como efeito “malbaratar-se especializações de alguns e sobretudo 
colocavam-se professores e alunos em condições de recíproca desvantagem”. E terminava: 
“Durante anos sempre foi assim aquele ensino positivo: as aulas eram para as primeiras filas 
porque o professor era pago para falar e não para berrar”. Parece pois, que existia uma 
preparação científica deficiente nomeadamente no que toca à área das Letras, onde as queixas 
se repetem mais.  

Relativamente à segunda pergunta sobre treino e cultura pedagógica, Abílio Alves 
Perfeito (1959, p. 375) afirma: “Muita teoria e pouca prática, foi o timbre geral da cultura 
pedagógica que foi ministrada aos professores da minha geração” . Também Montenegro (159, 
p. 379) tinha a mesma opinião: “Treino só tive no estágio [...] dar aulas, estudar métodos, 
ouvir sugestões de um metodólogo experiente e interessado, são condições fundamentais para 
o bom exercício da profissão”. Quanto à cultura pedagógica tinha-a recebido “com entusiasmo”, 
só que havia uma objeção: “o que por lá se dizia era maravilhoso e eu estava de absoluto 
acordo. Simplesmente depois, na vida prática, tudo tinha de se fazer ao contrário. E porquê? 
Escola nova – livro único, programa rígido [...], que todos os alunos estejam activos – turmas 
de 45 alunos [...] e assim sucessivamente”. 

À terceira pergunta, a maioria subscrevia um exame que incluísse uma prova de aptidão 
pedagógica. Uma outra sugestão é que esta avaliação deveria ficar a cargo do sonhado 
Instituto de Investigação Pedagógica, e não o Liceu Normal (Perfeito, 1959, p. 374).  

Para o professor Mário Dionísio (1959, p. 392), não obstante considerar central a aptidão 
pedagógica, dependia do que os professores faziam após o estágio ”todos conhecemos pessoas 
de mérito, saídas dos estágios com as suas ilusões [...] que breve desistiram e enfileiraram na 
grande coluna dos repetidores mecânicos das alíneas dos programas, para os quais a vida 
escolar só tem dois pontos alegres o toque para a saída e a miragem das férias”, apontando 
que “as causas dessa transformação sejam muitas, mas, não há dúvida que a falta de estimulo 
e recompensa é uma delas”. 

À sétima pergunta, os cinco professores concordaram que a profissão deveria ser 
exercida em regime de exclusividade, não deixando de referir os problemas que afectavam a 
classe: instabilidade das colocações, dificuldades de promoção na carreira e falta de incentivos, 
a situação dos professores auxiliares e a não contagem do tempo de serviço anterior à 
efectivação. 

Estas questões dominaram o debate prévio sobre o Estatuto da Educação Nacional em 
1964. Nesses debates sobre a educação nacional, foram discutidos também outros temas, 
como o ensino nas colónias – com críticas à actuação do Ministério do Ultramar –, a questão do 
livro único, os subsídios às escolas confessionais e o papel da família. Alguns deputados, com 
conhecimento da realidade africana, consideravam que os programas eram inadequados à 
especificidade das colónias, tendo mesmo sido apontados erros científicos nos manuais, em 
matérias relacionadas com esses espaços. Outro aspecto que importa relevar é a evocação da 
realidade estrangeira em confronto com a nacional, dado que foi usada sistematicamente pelos 
políticos e pelos deputados nos debates sobre as reformas educativas.  

No início do debate, o deputado Olívio de Carvalho saudou a futura criação do Grupo de 
Estudos e Planeamento da Acção Educativa e o projecto do Estatuto. Júbilo que justificava 
porque “as decisões mais importantes, como o recrutamento de pessoal docente deve assentar 
em previsões a longo prazo”. Este deputado refere que a falta de professores dos liceus com 
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preparação pedagógica “tomou proporções tão alarmantes que está a revestir-se de 
acontecimento verdadeiramente escandaloso”, dado que a eficiência do ensino dependia de um 
quadro de “professores cientificamente aptos e pedagogicamente exercitados” para o 
desempenho de funções docentes.  

Uma das questões suscitadas, pelo referido deputado era o número escasso de 
professores com Exame de Estado, que os três Liceus Normais formavam, insuficientes para o 
preenchimento das mil e tantas vagas ocupadas por professores eventuais. Também, a 
distribuição do número de vagas a concurso, em que ficavam por preencher vagas sem 
concorrentes e “haver professores que não têm vagas de efectivo, nem mesmo de auxiliar, nos 
grupos a que pertencem” (Carvalho, 1964, p. 2985). Olívio de Carvalho (1964, p. 2989) invocou 
a “linguagem dos números, expressiva e irrefutável”, exemplificando com o caso de candidatos 
com elevadas classificações nas licenciaturas, que não passam nas provas de admissão ao 
estágio e mostram “ignorância nas matérias dos programas do ensino liceal sobre que incidem 
as provas escritas e orais”. Também, a discriminação entre professores e professoras no acesso 
aos estágios, constituía uma “flagrante injustiça”. 

Na sessão seguinte, o deputado Sales Loureiro (1964, p. 3017) afirmava no início da sua 
intervenção que “a preparação pedagógica conveniente a um professor e a sua valorização 
profissional e social são das tarefas mais importantes do Estado”, pelo que sugere alterações ao 
modelo, a começar pelo exame de aptidão aos estágios, que na sua perspectiva, se faziam 
“numa base de erudição, alguma dela espúria” e em provas de “repetição tautológica”, fazendo 
“tábua rasa” da licenciatura conferida pela Universidade. Segundo este deputado, uma prova de 
selecção que unicamente “segue a erudição, com a exclusão de provas práticas” numa 
profissão onde “fala alto a vocação”, não é prova, “denotando a teorização, que malsina a 
utilidade de muitos dos nossos textos legislativos”. Também entendia que o estágio devia ser 
remunerado e que o alargamento dos quadros deveria fazer-se através de duas categorias: 
professores efectivos e auxiliares. A categoria de professor agregado só seria aceitável como 
situação provisória, nunca além de 5 anos, já que tornar a situação de agregado “em efectiva é 
iníqua medida antissocial, que repugna aos alicerces éticos do próprio Estado, como pessoa de 
bem que não pode ser ilógico quando impõe ao ensino particular o pagamento de 12 meses por 
ano”, o que não fazia em relação aos professores agregados. 

No seguimento do debate, o deputado Gonçalves Rodrigues (1964, p. 3129), num longo 
discurso, começa por afirmar já era tempo “de alguém ter a coragem de dizer duas verdades 
amargas sobre o assunto”. Já que desde que o Governo anunciara o início dos trabalhos de 
uma reforma geral do ensino que o país continuava a aguardar pacientemente, “mas começa a 
desconfiar, e eu com ele, de que baixou sobre as actividades da comissão de planeamento uma 
espessa, inexplicável cortina, não direi de ferro, mas de fumo, que nos deixa a todos na maior 
perplexidade. De que se trata afinal? Da revolução educativa, cujo frémito inicial se sentiu há 
anos com a campanha de alfabetização e educação de adultos tão cedo interrompida?”. 
Também para este deputado, o problema estava na constituição do corpo docente e na 
insuficiência de efectivos, dada a existência de um “regime singular” de professores (eventual, 
provisório ou agregado) em proporção muito maior que os docentes efectivos. O que significava 
que “o próprio Estado se encontrava enleado numa imperdoável contradição interna”, já que, 
ou exigia de mais para se atingir essa efectividade, ou a “qualidade de ensino é desprezada 
pelo próprio Estado ao permitir a invasão de eventuais não qualificados, ele que tão rigoroso se 
mostra a exigir qualificações para o exercício pleno da profissão” (Rodrigues, 1964, p. 3131). 

Para este deputado, parte do problema residia na dependência do Ministério da Educação 
em relação ao Ministério das Finanças, que não podia ser o exclusivo juiz do ritmo de 
crescimento da tarefa educativa” já que “assim chegamos à situação paradoxal de o Ministério 
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da Educação se ver praticamente privado do poder de iniciativa, como ministério proletário, que 
há muito tempo é” (Rodrigues, 1964, p. 3131). 

Deste conjunto de intervenções, e centrando-nos na formação de professores, podemos 
pensar que o modelo de estágio não respondia ao crescimento exponencial da procura 
educativa (Nóvoa, 2005;Correia, 2002; Ó, 2003; Pintassilgo, 2010). Também a situação sócio-
profissional da maioria dos professores/as, designadamente dos agregados, era insustentável. 
Assim, o ano de 1964 traduz uma tentativa de ruptura que não se efectivou no quadro de uma 
reforma geral do ensino e da criação de um Estatuto da Educação Nacional, que estaria 
finalmente pronto em 1968, mas foi metido na gaveta na mudança ministerial que se seguiu. 
2.2. A Reforma de 1969 – uma resposta à pressão da procura de educação? 

Quatro décadas depois, este modelo é alterado com o ministro José Hermano Saraiva. A 
sua nomeação deu-se a 19 de Agosto de 1968, três semanas após o acidente que levaria ao 
afastamento de Oliveira Salazar do poder. Assim, pelos Decretos n.º 48 868, de 17 de 
Fevereiro, e n.º 49 204, de 24 de Agosto de 1969, o modelo de formação sofre alterações 
significativas. O primeiro, num telegráfico preâmbulo justificativo, aponta, como razão desta 
mudança, “a necessidade de se assegurar aos estagiários uma situação que lhes permita, em 
melhores condições económicas, obter a qualificação pedagógica adequada ao exercício do 
magistério”. A remuneração do estágio, agora reduzido a um ano, correspondente ao exercício 
do ensino com horário completo, a contagem como tempo de serviço e a equiparação ao 
estatuto de professores de serviço eventual constituem, as grandes novidades deste novo 
enquadramento legislativo. Outras novidades foram: o exame de admissão ter sido substituído 
pelo concurso documental, tornando-o extensível a bacharéis, bem como, a introdução de um 
conjunto assinalável de excepções às regras estritas anteriormente adoptadas, como as 
“habilitações consideradas suficientes”. Outra alteração era a abertura de estágios 
complementares de especialização pedagógica, cuja organização e programas seriam 
estabelecidas por despacho ministerial, bem como o funcionamento dos mesmos noutros liceus, 
mediante proposta da Direcção Geral Educação Liceal e autorização ministerial. O que 
realmente não se alterou foi a exigência de prestação do Exame de Estado. 

De facto, como refere Luís Grosso Correia (2002, p. 272), “esta medida, extemporânea 
por tardia, acontece, segundo um paradoxo: tenta aumentar os índices de formação de 
professores, num contexto de retracção curricular e demográfica do ensino liceal”. 

Este modelo de profissionalização manteve-se em vigor até 1974. Três anos antes, no VI 
Congresso do Ensino Liceal realizado em Aveiro mereceu a atenção da professora Amélia Pinto 
Pais (1971, p. 55), que considerou como “aberrante” a realização do Exame de Estado nos 
moldes em que era efectuado: “trata-se de uma prova feita em condições anormais (turma 
desconhecida, presença de 8 juízes, ausência no ensino ministrado à turma etc., uma aula dada 
em tais condições, mesmo tecnicamente perfeita, é contrária ao espírito de qualquer pedagogia 
– como é igualmente, a realização de uma prova escrita sobre um tema de didáctica especial, 
para cujo tratamento se faz apelo à capacidade de improvisação, de armazenamento de 
teorização livresca, quando não da intuição do momento – e não de uma preparação séria, 
honesta e ponderada” .  

Também o Reitor do Liceu Normal Pedro Nunes, Jaime Leote (1971, p. 56), na sua 
comunicação ao Congresso, classificou como “impressionante que durante cerca de vinte anos 
as estruturas do ensino liceal se tivessem mantido alheadas das transformações sociais”, 
demonstrando a escassez de professores liceais qualificados através de quadros estatísticos. Na 
sua perspectiva, o regulamento de 1969, pretendeu tão só equacionar noutros termos o 
problema da penúria dos professores, não resolvido o problema da formação de professores 
qualificados em número suficiente. 
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Aliás, a degradação do estatuto dos professores, segundo a professora Maria Manuel 
Estrela Barata (1971, p. 232), encontrava-se na “modicidade da retribuição para funções de 
tamanha responsabilidade”, bem como de uma “inflação de sub-valores profissionais dentro da 
classe, o que poderíamos chamar de professores migratórios. Estão na profissão, em trânsito, 
enquanto não arranjam melhor, como dizem. Se ficam, é mesmo porque não arranjam”. 
Considerações finais. 

Perante o que tudo o que foi dito e transcrito anteriormente duas perguntas fazem 
sentido:  

Quais as razões de manutenção de um modelo de formação exigente, fechado e 
selectivo, quando a procura social do liceu tinha aumentado exponencialmente? Segundo 
Manuel Abreu (1974, p. 9), apesar de não existirem estudos indicadores estatísticos e 
sociológicos dos estágios, “eles funcionaram até há poucos anos mais como um filtro altamente 
selectivo do que como estádio de verdadeira preparação técnico-profissional”. De facto, 
“tratava-se inequivocamente de um filtro terminal, rigorosamente definido e institucionalizado 
na carreira do professorado”, e este não era o único: “um outro sociologicamente mais diluído 
ou mais fluido, residia na correlação entre a determinação vocacional ou escolha dos estudos e 
o estatuto sócio-cultural. Segundo este autor, os candidatos a professores saem, na sua 
maioria, de estratos sócio-económicos mais baixos, de camadas da população que dão a sua 
primeira geração de estudantes universitários. Por outro lado, esta variável interatua com a 
variável cultural relativa ao papel social da mulher, dado que as primeiras gerações que 
acederam aos cursos universitários escolheram cursos que conduziam à função docente.  

Que razões que estão na base de alterações tão repentinas e tão significativas em 1969? 
A “coincidência” de uma alteração tão significativa e repentina no modelo de formação de 
professores acontecer após o afastamento de Oliveira Salazar, podemos entrevê-las nas 
afirmações do ministro Leite Pinto numa entrevista concedida a António Teodoro (2002, p. 31): 
“Como é sabido, o elenco dos professores efectivos dos liceus tinha fama de excelente; depois 
de uma licenciatura ainda tinham a Escola Normal Superior da Universidade. Salazar 
preocupava-se muito com a formação do professorado dos três graus de ensino. Sabia que um 
professor do liceu tinha dado os primeiros passos numa faculdade de Letras ou Ciências. Não 
dava grande importância aos professores de Desenho ou Ginástica! Mas mudaria dessa má 
impressão colhida no seminário”. É evidente, como a historiografia do Estado Novo tem 
salientado, o regime sentia a pressão das mudanças dos anos 1960. 

Também, Baltazar Rebelo de Sousa, Secretário de Estado do referido ministro, afirmou 
nesse conjunto de entrevistas (Teodoro, 2002, p. 48) que “tinha publicado alguns trabalhos [...] 
sobre a reforma do ensino liceal e outros aspectos, como, por exemplo, a extinção dos Liceus 
Normais”. Vemos, pois, que esta questão terá sido discutida no seio do Governo. Num registo 
cifrado, Rebelo de Sousa salientou o seguinte: “Pires de Lima tinha acabado com três 
laboratórios, nós ressuscitámos os três laboratórios!”, referindo-se provavelmente ao reinício da 
actividade do Liceu Pedro Nunes e ao começo da actividade do Liceu D. Manuel I, como Liceus 
Normais. Mais: “em Lisboa foi escolhido um homem excelente, o Dr. Dias Agudo escolhemo-lo 
independentemente das ideias políticas que ele tinha, como os restantes [...] o Rómulo de 
Carvalho foi convidado para professor, era uma homem competente, metodólogo de Química e 
Física” (Teodoro, 2002, p. 48). 

Para finalizar, importa salientar que o conhecimento das opções políticas, pedagógicas e 
culturais das figuras referidas neste texto, bem como dos contextos em que as afirmações 
foram proferidas é muito elementar. Eis, pois, a razão do subtítulo.  
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Introdução: evocar memórias, narrar histórias...  
 

A proposta deste trabalho é analisar histórias de vida, itinerâncias formativas e profissi-
onais de professores de Geografia que exercem a docência em escolas rurais no sertão da Ba-
hia – Brasil. Na referida pesquisa1, intenciono compreender as interfaces entre as experiências 
das histórias de vida advindas das vivências cotidianas no meio rural e as itinerâncias formati-
vas e profissionais de professores de Geografia que nasceram, vivem e exercem a docência em 
escolas de educação básica situadas em territórios rurais. O interesse é saber como esses pro-
fessores transformam as situações vivenciadas nos cotidianos da vida nas comunidades rurais e 
as experiências de formação acadêmica no curso de Licenciatura em Geografia, em conheci-
mentos geográficos na sala de aula. Convém destacar que esta pesquisa objetiva, também, 
analisar como esses sujeitos ingressaram no curso de formação docente e como estão se cons-
tituindo professores; cartografar os seus modos de vida no espaço rural, suas interações sociais 
e as implicações no território da profissão; mapear as estratégias utilizadas pelos professores 
nas práticas pedagógicas empreendidas nas escolas rurais; identificar e analisar os saberes mo-
bilizados por eles nas práticas de ensino de Geografia em escolas rurais.  

Reconhece-se que os sujeitos constroem e acumulam saberes durante os itinerários da 
vida, ou seja, as vivências, as situações formativas, as experiências no cotidiano fazem parte do 
conjunto de conhecimentos construídos nas suas trajetórias, marcadas por outras histórias vivi-
das no cotidiano da vida, as quais implicam na visibilidade social do fazer docente, nos percur-
sos, saberes, nas práticas pedagógicas, na constituição da identidade profissional, e, desse 
modo, no processo de profissionalização. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, no 
âmbito da abordagem (auto)biográfica, com ênfase no método das histórias de vida.  

Os colaboradores desta pesquisa são sete professores, sendo quatro mulheres e três 
homens inseridos na faixa de 26 a 31 anos, um na faixa dos quarenta anos de idade e outro 
com vinte e três anos. Quanto à formação, seis professores já concluíram o curso de graduação 
e um deles já possui o título de especialista em Geografia Física e outro se encontra inserido 
num curso de pós-graduação – Especialização em Educação do Campo. Apenas um está no úl-
timo semestre do curso. A vida escolar, na educação básica, de todos os professores foi viven-
ciada em escolas rurais nos seus referidos lugares de vivências.  

As atividades de trabalho de campo organizam-se a partir de três movimentos: o pri-
meiro corresponde à escrita de narrativas (memorial); o segundo centra-se nas observações e 
nos registros do trabalho docente desenvolvido pelos professores e, o terceiro, refere-se à reali-
zação de entrevistas narrativas individuais. A inserção da narrativa autobiográfica como proce-
dimento metodológico tem a intenção de apreender marcas das histórias de vida dos 
professores, enfatizando as suas vivências no espaço rural, as suas histórias de escolarização 
no âmbito da educação básica na escola rural, as itinerâncias formativas no espaço acadêmico 
e também as situações experienciadas no exercício da docência. Portanto, a escrita de narrati-
vas (memorial) no âmbito desta pesquisa oportuniza o professor socializar as suas tensões, as 
suas inquietações, as suas experiências e as suas memórias – escrevendo, assim, sobre o pro-
cesso de formação e a prática profissional, colocando-se, ao mesmo tempo, como escritor, per-
sonagem e narrador de sua própria história. Desse modo, o sujeito que narra, reflete sobre as 
suas trajetórias, experiências, concepções e saberes, enfim, sobre a sua condição de morador 
do espaço rural e, também, sobre a sua identidade de professor de escola rural. 

As escritas de si narradas pelos professores descrevem as suas trajetórias de vida, for-
mação e profissão materializadas em territórios rurais, reafirmado, desse modo, que “[...] Os 
modos como trabalham os professores têm um profundo impacto em sua vida pessoal e profis-
sional” (BOLÍVAR, 2002, p. 43). Esse movimento investigativo, tem como pressuposto o desve-
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lar (para si e para os outros), os sentidos e significados do vivido, tornando suas vivências, em 
experiências formadoras. 

 
As escritas de si: “Quem sou eu? Traduzindo-me” 

Traduzir-se, revelar-se, autorrevelar-se, desvendar-se, narrar-se,... São verbos que 
compõem o modo como as pessoas se percebem, se concebem e se narram. Segundo Bolívar 
(2002, p. 111), “[...] narrar a história de nossa vida é uma auto-interpretação do que somos, 
uma encenação através da narração [...]”. E, também, retratam maneiras próprias de contar as 
suas singulares histórias de vida, se reportando às suas memórias sobre as vivências e as situa-
ções experienciadas nos itinerários da vida. Pois, 

 
Ao narrar-se, a pessoa parte dos sentidos, significados e representa-
ções que são estabelecidas à experiencia. A arte de narrar, como uma 
descrição de si, instaura-se num processo metanarrativo porque ex-
pressa o que ficou na sua memória (SOUZA, 2011a, p. 170). 
 

Assim, com a intenção de apreender como os professores de Geografia transformam as 
situações vivenciadas nos cotidianos da vida em territórios rurais e as experiências de formação 
acadêmicas no curso de Licenciatura em Geografia, em conhecimentos geográficos na sala de 
aula, em escolas rurais, tornou-se relevante conhecer as histórias de vida; entender os percur-
sos formativos desses profissionais, buscando compreender como essas trajetórias de vida e 
itinerários de formação se imbricam com as práticas de ensino dos conteúdos, conceitos e te-
mas da Geografia em escolas rurais e como esses saberes se materializam no território da pro-
fissão. Assim, tomo como referência as narrativas das histórias de vida, de escolarização e de 
profissão, cujo ponto de partida foi a escrita de si, através do memorial “Traduzindo-me: quem 
sou eu?”, que buscou identificar elementos e marcas identitárias dos professores da roça, as 
suas histórias de vida, as trajetórias de escolarização e formação e as percepções e fazeres da 
profissão, no contexto da aprendizagem da docência na universidade e na escola rural. 

Torna-se necessário salientar que conhecer a história de vida de cada um dos professo-
res foi fundamental para contemplar o objeto da pesquisa e apreender as dimensões pessoais, 
formativas e profissionais no âmbito da docência nas escolas rurais. Além disso, foi relevante 
para compreender os sentidos e os significados de ser e sentir-se professor de Geografia de 
escolas rurais, considerando as suas vivências pessoais nesses territórios, enquanto moradores 
da roça, ao demarcarem implicações na sua condição de professor e nas práticas pedagógicas 
que são desenvolvidas em escolas nos territórios rurais.  

Desse modo, as descrições de si contam histórias de itinerários singulares, histórias de 
trajetórias de luta, conflitos e superação, histórias de homens e mulheres, enfim, histórias de 
professores de escolas rurais, cujas marcas pessoais e profissionais se entrelaçam, conforme 
sinaliza Nóvoa (1992, p. 7), “[...] não é possível separar o ‘eu’ pessoal do ‘eu’ profissional [...]”. 
Nesse sentido, aquilo que os professores fazem no espaço escolar vincula-se às suas crenças, 
concepções e valores, portanto, torna-se fundamental conhecer as histórias de vida e de forma-
ção e as implicações nas práticas cotidianas na escola rural.  

 
“Ser de um certo lugar”: a vida no espaço rural 

“Ser de um certo lugar”, expressão que sinaliza a identidade do sujeito a partir da indi-
cação e localização simbólica do seu lugar de origem, lugar no qual o sujeito constrói uma rede 
de significados; lugar das vivências, da afetividade, de pertencimento.  
Desse modo, desenvolver uma pesquisa que entrelaça as histórias de vida, as itinerâncias for-
mativas e profissionais de professores de Geografia que nasceram, vivem e exercem a docência 
em escolas rurais torna-se necessário pensar o lugar “a partir das histórias narradas por quem 
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vive os lugares” (NOGUEIRA, 2004, p. 224), ou seja, conhecer o lugar de vivência pessoal e o 
lugar de atuação profissional onde tais sujeitos se constituem professores. Portanto, refletir so-
bre tais trajetórias, itinerâncias, movimentos e imbricamentos é pensar a Geografia do lugar, as 
relações que são tecidas e estabelecidas nos diversos contextos, ou lugares, onde a identidade 
vai sendo delineada, construída, forjada.  

Desse modo, é interessante destacar que a categoria geográfica de análise espacial – o 
lugar – é produzida “[...] a partir da experiência de cada um, o lugar se apresenta como viven-
ciado por seus habitantes, [...] Nesta experiência, está expressa uma relação, sobretudo, afeti-
va, emocional, simbólica e mítica com o lugar” (NOGUEIRA, 2004, p. 227). 

Portanto, torna-se imperativo compreender o “lugar não apenas como localização, mas 
como fenômeno experienciado por homens que nele vive, percebe e constrói os lugares” (NO-
GUEIRA, 2004, p. 210). Assim, o lugar é concebido como um espaço de aprendizagens, de co-
nhecimentos, de relações e, também, de construção de saberes geográficos. Para Carlos (1996, 
p. 20), o lugar é concebido como “[...] a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela 
tríade habitante-identidade-lugar. [...] É o espaço possível de ser sentido, pensado, apropriado 
e vivido através do corpo”. 

Os lugares demarcados nas narrativas não compreendem apenas pontos de localização, 
de referência, impressões ou configuração geográfica. Trata-se da indicação às relações e per-
cepções que são construídas pelos sujeitos com os seus lugares. Os lugares compõem os cená-
rios da vida, produzidos a partir das vivências, dos sentidos e significados que cada um 
experiencia. Assim, o “lugar demonstra a história das vidas que ali se formam e estão sendo 
vividas” (CALLAI, 2011, p. 17).  

 Esta percepção de lugar enquanto lugar do acontecer da vida, das vivências, está pre-
sente nas narrativas das professoras Madalena e Maristela2, as quais evidenciam as marcas de 
pertencimento, os fios tecidos nas relações diárias, as percepções cotidianas e os laços que es-
tas professoras mantêm com os seus lugares – Subaé (Serrinha) e Bandiaçu (Coité), respecti-
vamente, a partir de seus sentidos e sentimentos por esses lugares, reafirmando, assim, que “o 
lugar é um importante componente de nossa identidade como sujeito” (NOGUEIRA, 2004, p. 
228), conferindo, desse modo, um sentimento de pertencimento, de afetividade e de identida-
de.  

 
Nasci numa casa na zona rural localizada a 18 km da cidade de Serri-
nha. [...] Ainda hoje, vivo na zona rural. Lembro-me da minha infân-
cia, da vida simples no campo, isso me traz recordações das 
plantações e das colheitas do milho e do feijão [...]. Não gostava de 
morar e ser da zona rural. Essa percepção do meu lugar, o campo – 
como referência pessoal e fator marcante na construção da minha 
identidade – nunca foi totalmente valorizada por mim, até a minha 
entrada na Universidade [...]. As vivências formativas no curso de Ge-
ografia proporcionaram o fortalecimento do sentimento de pertenci-
mento ao meu lugar. [...]. Hoje, o meu olhar é outro... (Professora 
Madalena). 

 
A relação estabelecida pela narradora, entre o ato de conhecer o seu lugar e suas im-

plicações com o sentimento de pertencimento a um grupo, a um espaço, têm favorecido a 
construção da sua identidade de moradora e professora da roça. Entretanto, embora pertences-
se a um espaço rural, a professora Madalena não o concebia como um lugar até o seu ingresso 
na universidade. Esta professora sinaliza na sua narrativa o papel da Universidade, mas especi-
ficamente, as situações formativas experienciadas no seu processo de formação inicial docente, 
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no âmbito da Licenciatura em Geografia, na Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus 
XI, em Serrinha, cidade polo do Território de Identidade do Sisal. Segundo a professora Mada-
lena, o acesso às discussões e aprendizagens no espaço acadêmico foi determinante para cons-
truir relações de pertença: onde, neste caso, pertencer significa se reconhecer como integrante 
de um lugar, neste caso específico, de uma comunidade rural.  

Desse modo, o lugar é uma referência necessária nas narrativas, através da leitura da 
realidade, imprimindo sentido/significado a essa importante dimensão espacial, pois a mesma 
possibilita a construção identitária e o sentimento de pertencimento. Portanto, torna-se perti-
nente pensar o movimento que faz com que o território constitua o locus da vivência, da expe-
riência do indivíduo com seu entorno, com os outros homens, tendo a identidade como fator de 
aglutinação, de mobilização para a ação pedagógica.  

Essa relação identidade-território toma forma de um processo em movimento, que se 
constitui ao longo do tempo tendo como principal elemento, o sentido de pertencimento do in-
divíduo ou grupo com o seu espaço de vivência. Esse sentimento de pertencer ao espaço em 
que se vive, de conceber o lugar como locus permeado de significação, no devir das práticas 
experienciadas cotidianamente, foi enfatizado pela professora Maristela ao narrar: 

 
Ter minhas origens no campo e neste espaço atuar como educadora é 
o que dá significado aos sentimentos de identificação que tenho por 
esta fração do espaço geográfico. [...]O meio rural é o meu lugar[...]. 
Vivi a infância, a adolescência e é onde, ainda hoje moro. Vivi as pri-
meiras experiências educacionais e onde vivo experiências profissio-
nais, como educadora há doze anos em escolas rurais (Professora 
Maristela).  

 
Estas inferências da professora Maristela coadunam com a proposição de Carlos (1996) 

quando afirma que “ao demarcar o lugar, [...] para a vida, o homem se identifica com o espaço 
porque seus traços, suas marcas o transformam. Na convivência com o lugar, e nele se produz 
a identidade” (p. 81), reafirmando que “cada lugar vai ter as marcas que lhe permitem construir 
a sua identidade” (CALLAI, 2000, p. 107).  

Ao conceber a zona rural como o seu lugar de vida pessoal e profissional, afirmando 
que as pessoas se identificam com os seus lugares se estes mantiverem uma relação com a sua 
história de vida, formação e profissão, a professora Maristela atribui sentidos e significados ao 
seu espaço, asseverando, desse modo, que o lugar é produzido no cotidiano, “na relação de 
trabalho, de afetividade, de rejeição, de circulação, de produção de ideias etc. [...] da experiên-
cia que os homens possuem com os lugares” (NOGUEIRA, 2004, p. 218). Nesse sentido, a ca-
tegoria lugar significa mais que o sentido geográfico de localização, o “lugar é o centro de 
significados construídos pelas experiências” (TUAN, 1983, p. 43) de quem vive o lugar, compre-
ende e respeita suas singularidades, ou seja, “o sujeito pertence ao lugar como este a ele, pois 
a produção do lugar liga-se indissociavelmente à produção da vida” (CARLOS, 1996, p. 29), 
culminando no fortalecimento dos laços de pertencimento e a afirmação de suas identidades 
culturais, conforme a narrativa da professora Maristela, “[...] o significado de ser do espaço 
rural está intrinsecamente relacionado ao modo de vida, aos valores e à cultura de cada sujeito 
[...]. As vivências por mim experienciadas no meio rural dão sentido a minha identidade de per-
tencimento a este lugar [...]”.  

Esses registros da professora Maristela reafirmam a necessidade de compreender o 
sentido atribuído ao lugar e sua importância nas histórias de vida dos professores de escolas 
rurais. 
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Os caminhos da profissão 
“Como se chega a ser o que se é?” é uma questão que nos remete à discussão sobre o 

processo de constituição da identidade profissional, enfatizando os caminhos percorridos, ou 
seja, as situações experienciadas nas trajetórias de escolarização e nos itinerários da formação 
profissional. Neste texto específico, trata-se da discussão do vir a ser, do tornar-se professor de 
Geografia. Segundo Souza (2011b): 

 
Tornar-se professor é um exercício, uma aprendizagem experiencial e 
formativa inscrita na visão positiva que os sujeitos têm sobre si, sobre 
suas memórias de escolarização e na superação e acolhimento dos 
modelos formativos que viveram nos seus percursos de escolarização 
(SOUZA, 2011b, p. 88).  

 
Nesta sessão do texto, busco contemplar uma discussão sobre as reminiscências esco-

lares, através das narrativas das trajetórias de escolarização e dos itinerários formativos no âm-
bito acadêmico, considerando que, “As memórias da escola são plurais, mas cada uma tem sua 
singularidade, pois pertencem a um sujeito singular, com experiências plurais” (BASTOS, 2011, 
p. 118). Portanto, vale lembrar, “que a lembrança depende dos significados que o narrador 
atribui às suas reminiscências: ele ou ela vai evidenciar o que mais lhes dá sentido” (FISCHER, 
2011, p. 22). 

Ser professora, para Adineide, foi um desejo manifestado ainda na infância, nas brinca-
deiras com as irmãs e as vizinhas, no quintal da casa, como ela sinalizou neste excerto da sua 
narrativa:  

 
Quando criança brincava com as minhas irmãs e vizinhas de escolinha 
à sombra das árvores – mangueiras, cajazeiras e goiabeiras – no 
quintal de casa. Cada dia, uma era a professora. Construíamos bancos 
com tijolos, apagador com espuma de colchão e um pedaço de ma-
deira, o quadro negro era um pedaço de porta, ou janela ou até 
mesmo um pedaço de tábua e amarrávamos nos galhos da árvore e 
aproveitávamos os pedacinhos de giz que sobravam das aulas de mi-
nha mãe (Professora Adineide).  

 
Ao rememorar os tempos de escola, a professora Adineide destaca o começo da sua 

trajetória de escolarização, reafirmando a importância da escola rural na vida dos sujeitos, resi-
dentes desse espaço, conforme a narrativa a seguir: 

 
A lembrança mais marcante que guardo da escola rural era o número 
grande de crianças de diferentes idades na mesma sala. Uma classe 
multisseriada. Entrei na escola com 3 anos de idade, mas só aprendi a 
ler com 8 anos. [...] Aprendi a ler com a ajuda da minha mãe e irmãs 
mais velhas. Comecei a minha vida escolar numa sala de aula que a 
minha mãe abriu na garagem da nossa casa. Naquele tempo, nas 
imediações da nossa casa, na roça, não existiam escolas. Estudei o 
ensino fundamental I na escola rural (Professora Adineide). 
 

Neste excerto da sua narrativa, a professora Adineide, ao descrever a escola onde inici-
ou a sua vida escolar, destaca algumas questões pertinentes, quando discutimos e caracteriza-
mos a escola em contextos rurais, a saber: a improvisação do espaço físico e os problemas de 
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infraestrutura, o número de alunos por turma, a multisseriação, a formação dos professores e o 
descaso do poder público no que concerne a oferta da educação neste contexto geográfico. 

Ao analisar a história da educação escolarizada no meio rural brasileiro, Souza (2011a) 
enfatiza que nunca houve, de fato, a oferta de uma educação que contemplasse as discussões 
do meio rural e às necessidades da população local. Sobre esta questão, este autor, ressalta 
ainda que: 

 
[...] a educação rural tem sido negligenciada pelas políticas educacio-
nais, e, em outros momentos, são propostas políticas compensatórias 
e que partem da lógica urbanocêntrica, centrada na transferência da 
escola urbana para a escola rural, desconsiderando a cultural local, 
seu cotidiano e o modo como os sujeitos vivem e habitam no território 
rural (SOUZA, 2011a, p. 173). 

 
Historicamente, a oferta da educação para a população rural nunca foi priorizada pelos 

órgãos competentes, ao longo da história da educação brasileira. A população dos territórios 
rurais sofria com a inexistência de uma educação que contemplasse as discussões do meio ru-
ral, sobretudo porque não havia uma diversidade de ofertas nas modalidades de ensino – Edu-
cação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio – que pudesse atender esta população 
e suas demandas. 

A história sobre as trajetórias de escolarização da professora Madalena se aproxima da 
história narrada pela professora Adineide. Ao narrar sobre o começo da sua trajetória escolar na 
escola rural, numa classe multisseriada, a professora Madalena relata a sua primeira experiên-
cia na escola nesse mesmo contexto, conforme o excerto da sua narrativa, a seguir: 

 
A minha trajetória escolar foi iniciada numa escola rural, quando eu 
tinha entre 3 e 4 anos. [...] aos 7 fui matriculada no ensino regular, 
porém numa turma multisseriada. [...] Tínhamos uma só professora, 
que, além de ensinar desempenhava várias funções: limpava a escola 
e fazia a merenda durante as aulas. Ainda lembro que, mesmo alfabe-
tizada, a professora usava uma técnica de leitura ideal para as outras 
crianças que, ainda, não eram alfabetizadas (Professora Madalena). 
 

Este excerto narrativo descreve as dificuldades que muitos estudantes e professores en-
frentam nas escolas rurais. Ao narrar as suas primeiras experiências escolares, Madalena desta-
ca a problemática da multisseriação e a ênfase dada ao letramento, como se ler e escrever 
fossem as únicas competências que deveriam ser garantidas no âmbito dos espaços escolares 
rurais. 

Ao rememorar, escrever e narrar sobre as suas vivências escolares, contemplando as 
memórias sobre a opção pelo magistério como profissão, a professora Adineide destaca a in-
fluência de sua mãe, uma professora leiga aposentada, ao narrar: “[...] a opção pelo curso de 
Magistério foi uma escolha. Eu já queria ser professora desde pequena. [...] Acredito que tive 
influência da minha mãe, que sempre me incentivou” (Professora Adineide); mas a opção pela 
docência em Geografia foi uma decisão tomada posteriormente, graças à presença de duas pro-
fessoras de Geografia e suas práticas, cujos modos de ser e viver a profissão, foram as suas 
grandes inspirações nesse processo de escolha profissional, conforme o excerto da sua narrati-
va:  

Eu sempre fui apaixonada por mapas, mas ser professora de Geogra-
fia foi um desejo despertado a partir das aulas de duas professoras, 
uma na 6ª e 8ª série e a outra no ensino médio. A professora do en-

CD-ROM DE ATAS  | 3736 |  COLUBHE 2012



sino fundamental, ao explicar um conteúdo da Geografia fazia relação 
com as situações cotidianas. Ela era muito rígida, exigente, mas era 
engraçada. Quando solicitava uma tarefa e a gente não fazia correto, 
principalmente os mapas e as pirâmides etárias, ela pegava o materi-
al, rasgava e mandava fazer tudo novamente. Ela (a professora Maril-
da) influenciou na minha escolha pela docência... ser professora de 
Geografia (Professora Adineide).  

 
A narrativa de Adineide reafirma a influência que um professor, consciente ou inconsci-

entemente, desencadeia durante as trajetórias escolares de muitos estudantes. A presença 
marcante da professora Marilda e o desejo de vir a ser igual a ela foram as referências na deci-
são de Adineide de seguir a profissão da sua mãe. Esta situação também foi destacada pelo 
professor Wagner, ao reconhecer as implicações das aulas ministradas por um professor de 
Geografia, num cursinho pré-vestibular: 

 
[...] escolhi o curso de Geografia no período do cursinho pré-
vestibular. Fui influenciado por um professor do curso. Fiquei encan-
tado com os conteúdos e a maneira como ele ensinava. Ele ensinava 
diferente de todos os professores que passaram por mim na educação 
básica [...] a partir daí decidi pelo curso de Geografia (Professor Wag-
ner). 

 
Enquanto que, para os professores Adineide e Wagner, a profissão docente foi um es-

colha, para a professora Maristela foi uma imposição materna. Filha de pais lavradores, a do-
cência não foi uma escolha pessoal da professora Maristela. Esta ingressou na carreira docente 
a partir de uma decisão unilateral da sua mãe. Sobre esta situação, a professora Maristela as-
sim relatou:  

 
Ingressei na carreira do Magistério por imposição da minha mãe que 
sempre falava que a primeira formatura de pobre é ser professora. 
Hoje, com doze anos no exercício da docência, ser professora de es-
colas da roça é motivo de orgulho, porque eu consigo perceber nos 
meus alunos um pouco de mim, não apenas de minha história, mas 
histórias de lutadores que estão buscando algo melhor para suas vi-
das [...] (Professora Maristela). 
 

 Da imposição da mãe ao exercício da docência na roça, a professora Maristela reconhe-
ce que nesses 12 anos no exercício profissional, em escolas rurais, afirma sentir-se orgulho do 
que faz, sobretudo, por se reconhecer nos próprios alunos, cujas histórias de vida os aproxi-
mam. 

Além das implicações das vivências na educação básica e nos cursos preparatórios para 
os processos seletivos – vestibular –, os colaboradores da pesquisa destacaram, ainda, o papel 
da Universidade como um relevante espaço de formação de professores, que além de garantir 
os saberes específicos da ciência geográfica e os saberes pedagógicos necessários ao exercício 
profissional, possibilita pensar nas suas histórias como repertórios de saberes e conhecimentos, 
conforme a narrativa da professora Maristela:  

 
Antes de começar o curso Geografia eu já trabalhava em escolas ru-
rais, mas eu não tinha a preocupação e nem fazia a relação de mi-
nhas vivências pessoais com as dos meus alunos. Eu não tinha o 
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compromisso em conhecer e entender a realidade de meus alunos pa-
ra compreendê-los e ajudá-los no processo de construção da própria 
identidade. Após entrar na universidade comecei a refletir mais sobre 
a minha prática pedagógica [...]. Ao escrever sobre a minha história 
de vida nos memoriais, comecei a refletir sobre a minha condição de 
educadora, de professora de Geografia da roça, articulando, nas au-
las, os conteúdos do livro com os saberes dos estudantes (Professora 
Maristela).  

 
Desse modo, a inserção na Universidade e a oportunidade de conhecer a Geografia 

acadêmica entrelaçada à Geografia escolar, possibilitou a professora Maristela conferir novos 
sentidos e significados ao seu espaço de vivência, ao reforçar a sua identidade como professo-
ra/moradora da roça, pois o conceito de identidade está intrinsecamente ligado à categoria lu-
gar, que retrata as experiências vividas no cotidiano e que demarca sentimentos de 
familiaridade, de afetividade, de pertencimento e de identidade.  
 
Escolas rurais e territórios da profissão 

A partir da importância da concepção do lugar como relevante categoria de análise es-
pacial/geográfica, emerge desse conceito, a necessidade de conceber a escola rural como um 
espaço privilegiado para o desenvolvimento de uma proposta pedagógica que leve em conside-
ração a formação dos estudantes enquanto sujeitos da realidade em que vivem. Essa relação 
direta com a realidade/lugar aproxima os seres humanos da sua essência, do seu cotidiano, do 
espaço em que habita um projeto de emancipação humana que está estreitamente ligado com 
as práticas desenvolvidas pelos professores de Geografia de escolas rurais.  

Ao narrar sobre o exercício da profissão docente em escolas rurais, a professora Maris-
tela destaca as especificidades da escola situada em territórios rurais ao ressaltar que a docên-
cia nesses espaços exige do profissional uma formação adequada, pois se trata de um espaço 
singular, que apresenta uma realidade específica, diversificada e que atende sujeitos plurais. 
Esta compreensão de escola rural sinaliza a necessidade de conceber um currículo específico 
para esse contexto, cujas singularidades apresentam diferenças da escola urbana. 

 
A educação em espaços rurais exige do professor uma formação ade-
quada para lidar com a realidade particular do campo que é bem dife-
rente da educação da cidade, porém, é preciso combater paradigmas 
dicotômicos existentes entre o campo e a cidade (Professora Mariste-
la). 

 
 As questões levantadas pela professora Maristela sobre as especificidades do trabalho 
docente na escola rural comparando com a realidade da escola urbana, sobretudo no que con-
cerne aos conteúdos e ao currículo urbanocêntricos instituídos nas escolas rurais não têm favo-
recido a identidade dos sujeitos dos espaços rurais e têm dificultado o trabalho do professor na 
sala de aula.  

Ainda, sobre esta questão que trata da docência em escolas rurais, o professor Wagner 
afirmou que:  
 

Eu vejo a docência na escola rural de duas formas: considero um 
grande desafio e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade de aju-
dar os sujeitos da zona rural. No início, quando fui nomeado achei 
que não daria conta. Tinha medo das pessoas não acreditarem em 
mim. [...]na minha competência para ensinar, já que também sou da 

CD-ROM DE ATAS  | 3738 |  COLUBHE 2012



zona rural. Eu acho que ser professor na escola da zona rural é muito 
difícil. As distâncias, os deslocamentos, a falta de material e aquela 
velha crença de que a escola da cidade é melhor, é superior (Profes-
sor Wagner). 
 

Desenvolver a docência em escolas rurais, para o professor Wagner, ainda hoje, é uma 
tarefa difícil. Entretanto, ele reconhece que a sua condição de morador deste espaço facilita o 
seu trabalho na sala de aula, sobretudo, no que concerne a linguagem utilizada ao abordar os 
conteúdos, conforme narrativa a seguir: 

 
O fato de ser da zona rural, da roça, facilita o meu trabalho na escola 
rural, principalmente com a linguagem. Na explicação de conteúdo, eu 
sempre utilizo um exemplo próximo da realidade deles e da minha vi-
da para contextualizar o ensino, principalmente os conteúdos que 
abordam questões relacionadas ao meio rural, como por exemplo: 
agricultura, paisagem, pecuária, etc. Acredito que contribuo na forma-
ção desses sujeitos para o mercado de trabalho, para a vida (Profes-
sor Wagner).  
 

O excerto da narrativa do professor Wagner, ressalta, de algum modo, a validade de 
seu pertencimento com os espaços rurais, nos quais, sua prática docente está inserida. Desse 
modo, a narrativa carrega significações, no sentido de que, ser do lugar, conhecer o lugar e 
compreender suas dinâmicas tem sido relevante nos processos de ensinar e aprender Geografia 
em contextos rurais.  

 
Contar histórias, narrar vidas de professores: algumas impressões 

O presente trabalho contemplou algumas reflexões realizadas no âmbito dos estudos de 
doutoramento sobre as histórias de vida e as trajetórias escolares e os itinerários formativos de 
professores de Geografia de escolas rurais, com ênfase nas narrativas docentes. Esta investiga-
ção possibilitou compreender os sentidos, significados e concepções atribuídas à docência em 
escolas rurais, bem como, as histórias de vida e as trajetórias e itinerários de formação e a 
construção da identidade profissional do docente em Geografia do semiárido baiano. 

Souza (2007, p. 66) salienta que “Narrar é anunciar uma experiência particular refletida 
sobre a qual construímos um sentido e damos um significado”. Nesta perspectiva, as experiên-
cias narradas retratam também que o significado que cada professor confere à sua atividade 
profissional está relacionado aos seus valores e suas histórias de vida; seu modo de situar-se 
no mundo, cujas representações são significativas na construção da sua identidade como edu-
cador de escolas rurais e ajudam a configurar os saberes que estruturam a sua profissão. Estes 
saberes advindos das vivências em territórios rurais entrelaçados aos conhecimentos geográfi-
cos acadêmicos apresentam ressonâncias na ação pedagógica, ressignificando o saber-fazer, 
contextualizando, desse modo, os conteúdos curriculares da Geografia escolar. 

Ao evocar memórias e narrar sobre lugares, fatos, acontecimentos, pessoas e experiên-
cias que compõem o enredo das suas histórias de vida, formação e profissão, os professores 
Adineide, Madalena, Maristela e Wagner sinalizam em suas narrativas as implicações das expe-
riências na zona rural e das trajetórias de formação no contexto da atuação profissional, nas 
escolas rurais.  

Nessa investigação, as narrativas socializadas, emergem das memórias que os profes-
sores carregam de suas histórias, compostas de episódios e marcas das suas itinerâncias e tra-
jetórias. Ao evoca as reminiscências por meio da escrita sobre si, cada professor revela fatos, 
acontecimentos e descobertas, que compõem sua própria história.  

CD-ROM DE ATAS  | 3739 |  COLUBHE 2012



 
 
 
 
Referências Bibliográficas 
Bastos, M. H. C. (2011). Souvenirs da infância e adolescências: minhas escolas, minha vivên-
cias... In B. T. D. Fischer, (org.). Tempos de escola – Memórias (pp.105-120). São Leopoldo: 
Oikos; Brasília: Liber Livros. 
Bolívar, A. (2002). Profissão professor: o itinerário profissional e a construção da escola. Tradu-
ção de Gilson César Cardoso de Souza. Bauru: EDUSC.  
Callai, H. C. (2011). Apresentação. In: Callai H.C. (org.). Educação Geográfica: reflexão e práti-
ca. Ijuí: Ed. Unijuí.  
Callai, H. C. (2000). Estudar o lugar para compreender o mundo. In: Castrogiovanni, A. C. 
(org.). Ensino de Geografia: práticas e textualizações no cotidiano. 2. ed. Porto Alegre: Media-
ção.  
Carlos, A. F. A. (1996). O lugar no/do mundo. São Paulo. Hucitec. 
Fischer, B. T. D. (2011). Introdução – De enguias e outras metáforas. In B. T. D. Fischer, 
(org.). Tempos de escola – Memórias (pp.17-24). São Leopoldo: Oikos; Brasília: Liber Livros. 
Nogueira, A. R. B. (2004). Uma Interpretação Fenomenológica na Geografia. In A. A. D. Silva; 
A. Galeno, (orgs.). Geografia: Ciência do Complexus: Ensaios Transdiciplinares (pp. 209-236). 
Porto Alegre: Sulina. 
Nóvoa, A. (1992). Formação de professor e profissão docente. In A. Nóvoa. (org.). Os professo-
res e sua formação. Lisboa: Dom Quixote. 
Portugal, J. F. (2010). “Quem é da roça é formiga!”: Histórias de vida, itinerâncias formativas e 
profissionais de professores de Geografia de escolas rurais. Programa de Pós-Graduação em 
Educação e Contemporaneidade – PPGEduC/GRAFHO. Salvador.  
Souza, E. C. de (2011a). O que fica por dizer: memórias cruzadas em histórias de formação. In 
B. T. D. Fischer, (org.). Tempos de escola: memórias (pp.165-178). São Leopoldo: Oikos; Brasí-
lia: Líber Livro. 
Souza, E. C. de (2011b). “Vim aqui para ficar com os ‘comigos’ de mim”: estágio, narrativas e 
formação docente. In M. L. Süssekind; A. Garcia, (orgs.). Universidade-Escola. Diálogo e forma-
ção de professores (pp.79-98). Petrópolis: De Petrus et Alii; Rio de Janeiro: Faperj. 
Souza, E. C. de. (2007). (Auto) biografia, histórias de vida e práticas de formação. In A. D. Nas-
cimento; T. M. Hetkowski, (orgs.). Memória e formação de professores. Salvador: EDUFBA.  
Tuan, Yi-Fu (1983). Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Tradução de Lívia de Oliveira. 
São Paulo: Difel.  
 

 
 

 
                                                
1 Pesquisa de doutoramento em andamento: “Quem é da roça é formiga!”: Histórias de vida, itinerâncias formati-

vas e profissionais de professores de Geografia de escolas rurais (2010), no Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção e Contemporaneidade – PPGEduC da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, no âmbito da pesquisa 
Ruralidades Diversas – Diversas Ruralidades: sujeitos, instituições e práticas pedagógicas na escola do campo Ba-

hia/Brasil, com financiamento da FAPESB e do CNPq, sob orientação do Professor Dr. Elizeu Clementino de Souza. 
2 Os nomes dos professores, colaboradores da pesquisa, foram mantidos conforme autorização dos mesmos. 
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INTRODUÇÃO 
 
A pedagogia evoluiu a partir de meados do século XIX de uma genérica “arte e ciência 

da educação” para um curso de estudos superiores, figurando já no final desse século entre as 
tradicionais disciplinas acadêmicas das universidades. Antes disso, a problemática do ensino 
escolar foi tratada geralmente por dirigentes do ensino (diretores, inspetores, abades, etc), to-
dos envolvidos com o cotidiano das escolas, mas com pouca familiaridade com a prática efetiva 
do ensino, excetuando-se naturalmente obras notáveis, tais como a Ratio Studiorum dos jesuí-
tas ou a Didactica Magna de Comenius, estreitamente vinculadas à prática de ensino efetiva-
mente exercida nas instituições de ensino. Antecedentes da moderna administração escolar, na 
parte propriamente pedagógica esses textos sobre educação elaborados no início do século 
XVIII refletiam as concepções de educação de meninos e meninas veiculadas por obras clássi-
cas, tais como as de Vives, Locke ou Fénelon, baseadas no ensino individual das elites a cargo 
de tutores ou preceptores. Longe da prática efetiva e cotidiana das salas de aula das escolas, 
esses autores apenas procuravam generalizar sua parca experiência pedagógica, dar notícia de 
inovações educacionais e expressar sua opinião sobre os debates educacionais então em curso, 
tendo sempre seu próprio estabelecimento como único referencial empírico. Os primeiros auto-
res desses tratados, tais como o “Curso Normal” do barão de Gerando ou o “Curso Prático de 
Pedagogia” de Deligault, manuais franceses que foram traduzidos e circularam no Brasil, foram 
geralmente dirigentes de escolas de formação religiosa ou mesmo laica, refletindo sobretudo 
sua própria experiência na organização do ensino. Seria preciso que a realidade da sala de aula 
moderna, consequência direta da escolarização em massa promovida pelos Estados nacionais, 
impactasse a educação em geral para que os preceitos advindos de uma nova pedagogia em 
formação começassem a conformar a teoria e a prática do ensino. A partir desse momento, são 
as experiências educacionais radicais de professores, tais como Pestalozzi ou Basedow, que 
começam a constituir objetos de reflexão para os interessados nas questões pedagógicas. Cla-
ramente, será a problemática do ensino elementar, onde se incluía então a incipiente educação 
infantil, e não o ensino secundário ou superior dos Colégios e Universidades, que irá revolucio-
nar as reflexões pedagógicas a partir da segunda metade do século XIX. 

Nesse processo evolutivo, houve um momento no qual boa parte dos conhecimentos 
produzidos na área educacional provinha do empenho de professores com experiência no ensi-
no elementar, que foram recrutados para lecionar em escolas secundárias de formação de pro-
fessores para o ensino primário. O desenvolvimento paulatino de um sistema público de ensino 
primário, com o crescente desafio da necessidade de uma formação prática dos professores, 
levou à criação de escolas de aplicação para os alunos mestres. Por todo o Ocidente, entre as 
últimas décadas do Oitocentos e as primeiras décadas do século XX, as escolas anexas às esco-
las normais com suas classes experimentais, funcionaram como verdadeiros laboratórios peda-
gógicos para subsidiar a implantação da escola de massas. Conduzidas geralmente por mestres 
de primeiras letras, com ou sem formação superior, que batalhavam em busca da viabilização 
do ensino simultâneo, da escola graduada e do currículo por disciplina, essas experiências, que 
eventualmente seriam socializadas através da produção de livros destinados à formação de alu-
nos do magistério e/ou aperfeiçoamento de mestres do ensino primário, lançaram as bases pa-
ra a constituição da moderna pedagogia. 

Essa vasta produção de conhecimentos tendo por objeto o ensino na escola elementar 
estimulou os saberes médicos a se debruçar sobre a fisiologia da criança, desenvolvendo-se 
uma paidologia que, associada aos estudos de psicologia experimental, denominada por Mon-
tessori na sua obra de 1909 sobre pedagogia científica ainda como psicologia fisiológica, leva-
ram cada vez mais as questões do ensino a serem abordadas de maneira científica nas 
universidades. Todavia, essa inserção inicial da pedagogia nas faculdades veio atender muito 
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mais à demanda dos cursos de formação de professores para o ensino secundário, incluindo-se 
aí posteriormente as escolas normais, do que, propriamente, às necessidades do ensino primá-
rio. Bastam dois exemplos notáveis para exemplificar essa tendência: num trabalho de Dewey 
publicado em 1896, “Pedagogy as a University Discipline”, a disciplina de pedagogia é reco-
mendada para a formação de diretores e gestores da educação em geral1, enquanto que 
Durkheim no curso ministrado na cadeira de pedagogia da Sorbonne em 1904 ensinava que era 
no ensino secundário que a pedagogia se tornava indispensável: “é precisamente nos meios 
escolares, onde sua falta é maior, que ela é mais necessária” 2. Desta forma, a pedagogia da 
escola elementar passou a se nutrir dos saberes escolares desenvolvidos nas escolas normais, 
especialmente nas cadeiras de prática de ensino funcionando nas escolas anexas. Numa espé-
cie de reedição das práticas próprias das corporações de ofício, os professores passaram a ser 
formados diretamente pelos seus colegas com mais experiência na profissão, que passavam 
assim a compartilhar um ethos comum na carreira de magistério. Desse modo, a prática de en-
sino passou a ser um ingrediente fundamental das cadeiras ou disciplinas de pedagogia das 
escolas de formação de professores, exigindo cada vez mais a presença de profissionais expe-
rimentados. Em conseqüência, pouco a pouco, foi sendo sistematizado empiricamente um saber 
pedagógico próprio do professor primário. Nas palavras de Frago: 

 
La pedagogía era la ciencia del maestro y el conocimiento de esta 
ciencia era lo que distinguía el maestro profesional, el que sabía llevar 
una clase, del que ignoraba como hacerlo de forma provechosa. En 
suma, no bastaba el arte de la enseñanza. Era también necesaria la 
ciencia, es decir, el conocimiento y estudio de la pedagogía3. 
 

Estreitamente vinculado à profissionalização docente, esse processo constituinte de-
mandou a formação de um quadro de funcionários públicos diretamente subordinados a agên-
cias dos estados nacionais que procuravam então implantar uma escola pública e laica em 
oposição à educação religiosa ou filantrópica prevalente anteriormente. Em decorrência das 
próprias exigências do ofício, foi nesse âmbito de exercício da prática docente que esses pro-
fessores, legalmente autorizados pelos Estados, começaram a produzir manuais de pedagogia 
preocupados em responder às demandas do ensino elementar para todos. Como afirmou uma 
pesquisadora referindo-se à realidade educacional espanhola: 

Los manuales destinados a la formación docente fueron una de las es-
trategias de obtención del estatuto científico de esa área de conoci-
miento así como vehículos oficiales de modelos de profesores/as 
primarios durante el proceso de formación en las escuelas normales4.  

Esses manuais iriam constituir os primeiros livros didáticos, devidamente contextualizados, de-
dicados aos alunos das escolas normais e/ou aos candidatos aos concursos de magistério. Por 
outro lado, além de serem escritos nas línguas nacionais, eles refletiam profundamente a cultu-
ra escolar local e, dessa forma, passaram a concorrer vantajosamente com os compêndios tra-
dicionais existentes no mercado. 

Neste trabalho procura-se traçar historicamente o percurso da pedagogia no Brasil no 
período considerado, dando especial destaque à transição entre uma pedagogia clássica basea-
da essencialmente na instrução elitista de um aluno individual por um preceptor e a pedagogia 
ajustada a uma escola destinada ao conjunto de crianças de mesma faixa etária. Tomando co-
mo pressuposto geral a concatenação da trajetória da pedagogia brasileira com as experiências 
educacionais em curso em outros países, concebidas na acepção de Noah Sobe como “histórias 
entrelaçadas” 5, este trabalho procura focalizar os fenômenos de transferência, circulação, difu-
são, fluxo e troca existentes entre as diversas esferas do campo da educação, com particular 
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ênfase na apropriação de modelos de organização escolar e métodos de ensino europeus e nor-
te-americanos para a realidade educacional brasileira. Privilegiaremos como fontes principais os 
livros didáticos de pedagogia em circulação nas escolas de formação de professores primários, 
considerando-os parte integrante da cultura escolar brasileira. Sempre levando em conta a ad-
vertência de que a credibilidade do manual de ensino como fonte historiográfica “que informa 
sobre os usos que dele foram feitos é largamente dependente da possibilidade de circunscrever, 
com o recurso a outras fontes, situações de uso bem configuradas” 6, tomamos esses diversos 
manuais, nacionais e estrangeiros, originais ou traduzidos, efetivamente em uso nas escolas 
nacionais no período considerado, como fontes basilares para capturar a gênese e as transfor-
mações da pedagogia como disciplina acadêmica no Brasil republicano. Abarcando o período 
compreendido entre a concepção da primeira Escola Normal em 1835 e a criação do primeiro 
curso superior de pedagogia em 1939, são analisados os manuais pedagógicos em circulação 
no Brasil nesse período, tomando esses materiais didáticos como tentativas de “cristalização” de 
práticas pedagógicas propostas em uma determinada época e lugar, dando-se particular realce 
aos descompassos e hiatos em escala internacional e regional existentes entre essas prescri-
ções. 
 
A HERANÇA EUROPÉIA 

 
A disciplina de Pedagogia, com essa denominação, surge no Brasil em meados do sécu-

lo XIX no currículo das escolas normais destinadas à formação de professores primários7. Inici-
almente, o conteúdo dessa disciplina, local privilegiado de profissionalização do professor, 
refletia as demandas do processo de escolarização da sociedade então em curso, com uma for-
te componente moral, religiosa a princípio e cívica após a proclamação da República. Nessa ca-
deira também eram tratados os diferentes aspectos referentes à organização escolar, 
especialmente a vasta legislação produzida para regulá-la, sendo normalmente regida pelo pró-
prio diretor da escola e postergada para os anos finais de formação. 

O primeiro manual de pedagogia de reconhecido uso e circulação no Brasil para a for-
mação de professores é portador de significativas referências para a história da educação brasi-
leira. Traduzido do francês, revela a predominância da influência dessa nacionalidade na cultura 
brasileira do período monárquico, demonstra a estrita obediência à lei do ensino de 1827, que 
preconizava a adoção do ensino mútuo na escola elementar, e expõe as demandas pedagógicas 
da primeira escola normal do Brasil criada em Niterói, capital da Província do Rio de Janeiro, em 
1835. Acatada pelas autoridades a iniciativa de sua tradução, que o mandaram imprimir à custa 
dos cofres provinciais, o primeiro manual didático-pedagógico publicado no Brasil é a versão em 
português da obra do barão Joseph-Marie de Gérando, “Cours normal des instituteurs primai-
res, ou Directions relatives à l’education physique, morale et intellectuelle dans les écoles pri-
maires”, cuja primeira edição saiu na França em 1832, sendo traduzido no Brasil em 18398. 
Longe de expor uma didática ou ciência pedagógica, o filantropo francês exalta os professores a 
se inspirarem nos modelos dos grandes mestres do passado enaltecidos pela história, tal como 
Sócrates, para cumprirem com sucesso sua missão. Composto na forma de catecismo, o autor 
vai respondendo a virtuais perguntas formuladas pelos “amados ouvintes”, detendo-se na des-
crição dos conteúdos da escola elementar: ensinar a ler, escrever, contar e desenhar, noções 
de higiene e economia doméstica. Diferenciando a educação da mera instrução, o manual do 
barão trata em lições diferentes da educação física, intelectual e moral, já apresentando a clas-
sificação que iria dominar amplamente a tipologia pedagógica do século XIX, popularizada na 
segunda metade do século XIX pelo título da clássica obra de Herbert Spencer. 

Pode-se identificar nesse manual um esforço de laicização do ensino ainda estritamente 
dependente do modelo religioso de instituição educativa: a escola é assemelhada a um templo, 

CD-ROM DE ATAS  | 3745 |  COLUBHE 2012



 

 

sendo o professor o empregado público que irá exercer seu ministério em nome do Estado. Em 
outro manual desse período, o “Curso Prático de Pedagogia” de Daligault, publicado original-
mente na França em 1851 e que teve duas traduções no Brasil na década de 1860, percebe-se 
claramente esse processo de secularização da escola, substituindo a Igreja como instauradora 
da moralidade na sociedade, mas mantendo como modelo a prática religiosa. Verdadeiro “guia 
de aconselhamento”, como esse tipo de obra foi classificado num trabalho acerca dos manuais 
de pedagogia da biblioteca da Escola Normal de São Paulo9, Daligault faz constantemente um 
paralelo entre o sacerdote e o professor, considerado  

apóstolo da religião e da civilização que acompanha o padre na subli-
me missão de levar os alunos às grandezas de Deus e à magnificiên-
cia de suas recompensas. Como Deus deve ser um exemplo a ser 
imitado na prática de todas as virtudes cristãs. Uma atitude exemplar 
vale mais que as lições. Assim, um verdadeiro professor forma alunos 
trabalhadores, instruídos e devotados ao Estado, como cidadãos vir-
tuosos e úteis, e à Igreja, que saibam trabalhar ao mesmo tempo pa-
ra a vida e à eternidade10. 
  

 Todavia, os influxos da modernidade que se faziam sentir por toda parte produziram 
transformações nessa disciplina, fazendo com que também no Brasil a pedagogia sofresse mo-
dificações senão análogas a de outros países, ao menos a mesma tendência de constituição de 
uma pedagogia científica. No último quartel do século XIX, foram criados seminários ou cadei-
ras de pedagogia junto às universidades da Europa e dos Estados Unidos, conferindo dessa 
maneira um novo status aos saberes escolares e novas identidades à profissão docente. A ex-
perimentação pedagógica, que começou a se sistematizar com a criação de escolas anexas às 
escolas normais (previstas na legislação da escola pública brasileira desde a reforma Leôncio de 
Carvalho de 1879), evolui para a criação de gabinetes, laboratórios, destinados aos estudos 
científicos das questões de ensino que, gradativamente, vão sendo apropriados pelos institutos 
de ensino superior. No Brasil, o primeiro “gabinete de antropologia pedagógica e psicologia ex-
perimental” foi implantado em 1909 por um professor primário autodidata de uma pequena 
cidade do interior de São Paulo, sendo transferido em seguida para a Escola Normal da Capital 
e, posteriormente, constituiria o germen do primeiro curso de psicologia experimental da 
Universidade de São Paulo11. 

Assim, a pedagogia foi incorporando os avanços científicos da biologia e psicologia da 
criança aplicando-os ao ensino, denominando tais saberes com nomes próprios tais como “pai-
dologia”, “antropologia pedagógica”, “higiene escolar”, “psicologia pedagógica”, “pedotecnica”, 
“psicopedagogia” etc., que muitas vezes se autonomizavam no currículo das escolas normais 
instituindo disciplinas distintas, das quais a psicologia educacional, com toda gama de teorias 
da aprendizagem, constitui sua herança contemporânea mais notável. Posteriormente, a pro-
blematização da escola pelas ciências sociais foi produzindo inúmeras teorias educacionais que 
passaram também a fazer parte dos programas de formação docente, incorporando-se às cha-
madas “ciências da educação”. De cadeira a Pedagogia transmutou-se em curso, conferindo ao 
pedagogo um grau universitário de nível superior. Entretanto, esse movimento de composição 
de uma pedagogia “superior” objetivando dar uma formação pedagógica aos professores se-
cundários12, pouca repercussão teve na prática do ensino primário que continuou a ser infor-
mada pelos professores das escolas normais que sistematizavam suas próprias experiências 
didáticas para os alunos-mestres e, eventualmente, reuniam suas lições para publicação. São 
esses manuais impressos de pedagogia, escritos por professores com experiência no ensino 
elementar que foram recrutados para lecionar nas escolas normais ou fizeram carreira na admi-
nistração escolar, examinados a seguir, que subsidiaram inicialmente a implantação das escolas 
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graduadas, a periodização dos tempos escolares e a diversificação curricular dos programas 
educativos. 
 
ASSIMILAÇÃO AUTÓCTONE 
 

Um bom exemplo da espécie de livro didático que estamos considerando é o caso do 
manual “Elementos de Pedagogia”, dos professores portugueses José Maria Graça Affreixo e 
Henrique Freire, ambos ex-alunos da Escola Normal de Lisboa com atuação institucional desta-
cada no ensino primário e normal português, que teve a sua primeira edição publicada em Por-
tugal no ano de 1870, alcançando em vinte anos oito edições13. Como salienta Martínez, que 
registrou seu uso nas escolas normais brasileiras, o manual, com apenas 92 páginas em sua 
primeira edição era destinado originalmente para servir aos candidatos ao concurso para o ma-
gistério primário português, concentrando-se na legislação correlata e nos programas de ensi-
no, avolumando-se nas edições posteriores para atender aos professores em exercício e, 
posteriormente, aos alunos das escolas normais, atingindo a 292 páginas na edição de 1890. 
Acentuando seu caráter prático, o livro trazia modelos de mapas de registro de matrícula e fre-
qüência, num contexto em que ia se firmando a escrituração escolar como base para as estatís-
ticas referentes ao ensino14.  

A análise do manual feita por Martínez, baseada na edição de 1890, quando os autores 
eram professores da Escola Normal de Évora, por ser esta a versão que teria sido utilizada pe-
los normalistas brasileiros, destaca a intenção dos autores de constituir uma “pedagogia portu-
guesa”, no sentido muito mais de oferecer uma obra em português adaptada ao contexto da 
escola primária em Portugal, do que elaborar propriamente doutrinas pedagógicas próprias. 
Estas poderiam ser encontradas em livros estrangeiros e os autores fazem menção explícita à 
utilização do “prático pedagogista Braun” na preparação do compêndio, provavelmente referin-
do-se aos três volumes do “Cours théorique et pratique de pédagogie et de méthodologie”, do 
então influente diretor da Escola Normal de Nivelles na Bélgica. Por essa época já era intensa a 
circulação mundial de materiais pedagógicos, alavancada pelas Exposições e Conferências Pe-
dagógicas internacionais, vitrines privilegiadas de um mercado em franca expansão. 

Desde a síntese da obra apresentada nos “Prologomenos”, os autores, muito embora 
incorporando os temas tradicionais dos manuais anteriores, já revelavam sua tentativa de fun-
damentar as prescrições do livro em base científica, pondo em realce as questões de método: 

 
O plano de este livro, segundo as nossas vistas, e até onde os atuais 
programas das nossas escolas normais podem determinar um livro de 
esta índole, trataremos sucessivamente: da educação em geral, da 
escola, do material escolar, do professor, da disciplina, da educação 
física, da educação moral conexa com a religiosa, da metodologia, dos 
métodos especiais do ensino, das bases psicológicas da educação in-
telectual, dos elementos de sociologia, da educação social. E porque 
os métodos especiais de ensino, por sua grande extensão, carecem de 
ser dispostos sistematicamente, os temos classificado do modo mais 
conveniente a um proveitoso estudo da pedagogia15.  

 
Seguindo a descrição do manual feita por Martinez, vemos que os autores começam por 

definir a pedagogia como o “conjunto de princípios que regem a educação das crianças, e das 
leis que sobre esses princípios se formam para praticar o ensino”. Em seguida, os professores 
portugueses explicitam que a Pedagogia tem o cunho tanto de “ciência” como de “arte” e a di-
videm em “Teórica ou Didática e Prática ou Metodológica”, organizando o manual segundo essa 
divisão. Na pedagogia geral ou teórica se trata inicialmente do que se entende por fins e princí-
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pios gerais da educação e das escolas, os materiais escolares (inclusive o edifício e a mobília), 
qualidades pessoais e profissionais do professor, organização escolar e, finalmente, da divisão 
em educação física, moral e intelectual. A parte prática começa com a discussão dos modos de 
ensino (individual, simultâneo, mútuo e misto), descreve em seguida os métodos de ensino da 
leitura e da escrita, das humanidades (gramática, geografia, história, retórica), das ciências 
(matemática, geometria, economia, desenho, caligrafia, física química e história natural), sem-
pre apresentando modelos de exercícios e lições práticas baseadas no ensino intuitivo. Por fim, 
vale destacar a presença no manual de um derradeiro capítulo dedicado ao ensino do sexo fe-
minino, demonstrando a sintonia dos professores com a realidade educacional da época, então 
marcada pela crescente feminização do magistério. 

Foi também a pioneira escola normal de Niterói que deu ensejo à produção do Com-
pêndio de Pedagogia, compilação das aulas dadas na escola pelo professor Antônio Marciano da 
Silva Pontes, talvez o primeiro manual de pedagogia de autor nacional publicado no Brasil, co-
mo assinala o próprio Pontes no prefácio: uma “das primeiras tentativas, que sobre este assun-
to se tem feito no Brasil”16. Segundo Villela, esse livro, que teria sido publicado originalmente 
em 1874, “foi por muitos anos a leitura de base para a cadeira de Pedagogia da Escola Normal 
da Província do Rio de Janeiro e de outras”, tendo alcançado a terceira edição em 1881, sempre 
sofrendo modificações, adições ou supressões, para se adaptar às mudanças na legislação17. 
Isto era simples de se fazer uma vez que o Compêndio constituía uma verdadeira colagem de 
trechos de autores quase sempre estrangeiros e raramente citados nominalmente, como eram 
comum nas edições da época. 

Contudo, a experiência de Silva Pontes como diretor de colégio e responsável pela prá-
tica de ensino nas escolas anexas à escola normal, faria com que ele introduzisse no manual 
seus próprios pontos de vista, nem sempre se dando conta de possíveis inconsistências entre as 
diversas formulações. Comparando sua opinião sobre o ensino mútuo com a de Thomas Braun, 
pedagogista belga também citado na obra de Affreixo e Freire e um dos poucos autores citados 
em seu livro, podemos constatar essa incongruência. Tanto Braun como Pontes defendiam um 
método “misto” a ser utilizado nas escolas, porém, para Braun a mescla seria entre os métodos 
individual e simultâneo, enquanto para Pontes deveria se combinar o simultâneo com o mútuo. 
Mais do que a influência do barão de Gérando, outro raro nome presente na obra de Pontes, 
favorável ao ensino mútuo, podemos identificar aqui a marca da ação da realidade vivenciada 
pelo ensino entre nós na composição do manual. Para Villela, “pode-se concluir, ao analisar o 
Compêndio de Pontes, que ele realizou apropriações muito particulares dos modelos em circula-
ção, de acordo com sua ‘experiência’ de pedagogo brasileiro” 18. 

Para concorrer com o manual português e com o livro de Pontes nas escolas normais 
brasileiras, surgiu em 1887 o livro Pedagogia e metodologia (teoria e prática), impresso origi-
nalmente para uso na Escola Normal de São Paulo. Seu autor, monsenhor Camilo Passalácqua, 
foi feito professor de pedagogia dessa escola após uma reforma que incorporou a essa cadeira 
a instrução religiosa, reação clara da diocese paulistana ao positivismo que então grassava na 
Província associado ao crescente movimento republicano. Monsenhor Passalácqua procurou 
fazer em seu livro a defesa da concepção católica de educação acomodando-a às novas ten-
dências educacionais, baseando-se explicitamente na obra pedagógica do diretor de seminário 
francês Félix Dupanloup, católico liberal e militante ardoroso do ensino religioso naquele país. 
Compreendendo a higiene escolar, a organização geral e direção particular das escolas, de 
acordo com os sistemas modernos de ensino e com princípios das ciências fisiológicas, psicoló-
gicas e morais, o manual de Passalácqua distinguia na pedagogia a educação física (fisiologia e 
higiene), a educação intelectual (psicologia, lógica e fisiologia) e a educação moral (natural e 
revelada), advogando na parte referente à metodologia a favor do ensino intuitivo19. 
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Na análise feita por Monteiro e Freitas da “Pedagogia” do monsenhor, fica evidente que 
o também professor do Seminário Episcopal de São Paulo, apoiando-se nas idéias de Dupan-
loup, identificava dois tempos na educação: um geral, responsável pela formação moral, cívica 
e religiosa do cidadão e outro prático, destinado à preparação para as diversas atividades hu-
manas, do governo da sociedade ao trabalho produtivo. Enquanto o primeiro tempo seria es-
sencial para todos, fazendo com que o autor defendesse sua obrigatoriedade para toda a 
infância, o segundo tempo dependeria da situação individual e social de cada um, de suas opor-
tunidades e disponibilidades e, portanto, exigiria métodos próprios de ensino. Com essas idéias 
extraídas do liberalismo de Stuart Mill, o tratado de Passalácqua procurava acomodar a peda-
gogia católica à nova ordem competitiva em formação representada naquele momento pelos 
republicanos paulistas. 

 Resultado da experiência profissional de professores do ensino primário, esses manuais 
preocupam-se muitos mais com prática efetiva da sala de aula do que das idéias pedagógicas, 
ocupam-se de procedimentos e não de princípios. Dirigidos tanto à formação do professor nas 
escolas normais como aos que já exerciam o magistério ou que se preparavam para prestar 
concurso de ingresso na carreira, esses livros primavam por trazer exercícios e aplicações práti-
cas para instrumentalizar a ação do professor no ensino primário. Apresentados com modéstia 
pelos autores, cônscios de que adentravam numa área normalmente reservada à ciência e à 
cultura acadêmica, os manuais difundiam as novidades educacionais do momento, Compostos 
normalmente em sua parte teórica e doutrinária com base em tratados de autores então em 
voga como Spencer, Dupanloup, Froebel ou Pestalozzi, dos quais fazem verdadeiras colagens a 
partir de trechos muitas vezes pinçados de manuais semelhantes escritos por autores de outros 
países, esses manuais primam pelo destaque dado à prática pedagógica. Da discussão dos dife-
rentes métodos de alfabetização e das lições de coisas, passando pela arquitetura e higiene da 
sala de aula, até a escrituração escolar, essas obras procuravam dar conta do cotidiano escolar, 
descrevendo fielmente para o futuro professor as condições de trabalho nas escolas e forne-
cendo-lhe as primeiras indicações em direção à sua profissionalização docente. Uma convenien-
te exposição da legislação de ensino em vigor presente nesses livros auxiliava a enquadrar o 
futuro professor nas políticas educacionais emanadas do aparelho de Estado, servindo-lhe tam-
bém de iniciação à burocracia escolar. 

A adoção desses manuais, verdadeiras “caixas de utensílios”, para utilizar a classificação 
citada de Carvalho, instrumentalizavam a ação do professor no ensino primário em outras regi-
ões e países às voltas também com a modernização do ensino, convenientemente traduzidos e 
contextualizados, expõe o entrelaçamento que houve entre os ensaios pedagógicos realizados 
ao redor do mundo ocidental nesse processo de modernização da educação. De conhecimento 
concreto, local e vulgar, a pedagogia, arrastada pelo influxo cientificista da modernidade, vai se 
abstraindo, generalizando e descontextualizando em busca de realizar sua aspiração de se tor-
nar uma disciplina acadêmica com validade reconhecida socialmente. Podemos perceber essa 
transformação pela mudança nos manuais que passam agora a constituir verdadeiros “tratados 
de pedagogia”, para utilizar novamente a classificação feita por Carvalho. 
 
DA PRÁTICA À TEORIA 
 
 Exemplar típico dessa transformação é a obra “Princípios de Pedagogia” do português 
José Augusto Coelho. Publicada em quatro volumes no Brasil de 1891 a 1893 pelos Irmãos Tei-
xeira, editores portugueses com atuação em São Paulo, os “Princípios” fazem abertamente a 
apologia do regime republicano, vindo a calhar para ser indicado como manual de referência 
para a Escola Normal de São Paulo, aparelhada convenientemente para instaurar o novo regime 
de governo implantado em 188920. Professor da Escola Normal do Porto, onde começou em 
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1882 regendo a cadeira de Ciências Físico-Químicas, Coelho se transferiria em 1894 para Lis-
boa, perfazendo nessa cidade uma longa atuação em diversas escolas de formação de profes-
sores21. As 1963 páginas de seu “Tratado de Pedagogia”, como Coelho o denomina no prefácio, 
atestam seu enciclopedismo, próprio de um seguidor explícito do positivismo de Comte e do 
evolucionismo de Spencer. Advogando uma pedagogia, denominada por ele “adaptativa e cons-
trutiva”, o tratado está prenhe do liberalismo da época segundo o qual, instruir e educar, con-
siste em “favorecer o desenvolvimento espontâneo do aluno e levá-lo, portanto, até criar 
hábitos de virtude e construir de per si as suas próprias noções” 22. Naturalmente, “os princípios 
da moderna pedagogia” mal escondiam seu forte conteúdo de crítica social e os votos de que 
seu livro viria “concorrer, em maior ou menor grau, para arrancar o país da pressão embrute-
cedora que ainda exerce sobre ele a pedagogia impositiva e retrógrada”, podem ser estendidos 
à sociedade portuguesa do seu tempo23. Identificando o progresso na instrução com a evolução 
em geral da sociedade, Coelho, que dedicou seu livro ao governador do Porto, “vivo exemplo de 
virtudes cívicas”, coloca a escola a serviço da transformação social. Como analisa Fernández: 
 

Es la aparición de la escuela como una institución regulada por el Es-
tado y de la Pedagogía como un saber específico que pretende disci-
plinar los procesos de enseñanza y aprendizaje lo que determina la 
diferenciación y la denominación de un conjunto de prácticas escola-
res como empíricas, tradicionales, rutinarias o arcaicas24. 

 
Todavia, reconhecendo a inviabilidade prática de sua extensa obra como livro didático, 

através de uma espécie de transposição didática, Coelho tratou de “compendiá-la” publicando 
vários livros mais adequados às novas exigências postas aos estudantes de magistério primário. 
Em seu “Manual Prático de Pedagogia”, Coelho chega a dar orientações sobre a forma de ela-
boração de material impresso, o qual “não é mais do que a tradução gráfica da apresentação 
oral das nossas idéias”, elencando alguns cuidados gráficos a serem tomados: 
 

1. O formato do livro deve ser elegante e prático;  
2. Em todo ele deve dominar uma rigorosa coerência, gráfica e orto-
gráfica;  
3. A página não deve oferecer o aspecto de um todo compacto; 
4. As linhas devem ser espaçadas ou faiadas;  
5. Deve ser confeccionado de maneira a ser metodicamente dividido 
com toda a clareza e nitidez, em partes, seções, subseções e capítu-
los, etc”25. 
 

 Destinado ao estudo individual, no entanto o livro não substituía a aula do professor 
com sua palavra viva a animar a mentalidade do aluno, servindo apenas como instrumento pe-
dagógico que, “depois de se haver extinguido a palavra do professor, fixe a idéia recebida atra-
vés dela” 26. Ou seja, o livro didático, para o aluno, viria preencher o vazio deixado pela 
remoção do abominado realce na memorização do ensino tradicional e, para o professor, ser-
viria como referência básica para a preparação de suas aulas. O professor, privado de autono-
mia pela obrigação de seguir os programas de ensino oficiais, será agora orientado a seguir 
rumos, dosar ritmos, atribuir ênfases à matéria de ensino de acordo com o que venha disposto 
no livro didático. Distante do exercício efetivo do ensino elementar, ao contrário de seus cole-
gas envoltos com a prática de ensino nas escolas modelo, Coelho dissocia teoria e prática pe-
dagógicas que, inclusive, deveriam ser concretizadas por agentes distintos: 
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A um dado espírito, dotado de faculdades sintéticas e de energia sis-
tematizadora, caberá coordenar e unificar especulativamente uma de-
terminada concepção pedagógica; uma vez, porém, organizada, 
outros agentes terão por ofício aplicá-la (...) Assim, à semelhança 
d’outras ciências ao atingirem um alto grau de complexidade e consis-
tência orgânica, na pedagogia haverá uma racional divisão do traba-
lho, tendo ao seu serviço agentes teóricos e agentes práticos: os 
primeiros, farão avançar a ciência, determinado-lhe as leis gerais; os 
segundos, terão por ofício aplicar as concepções, criadas pelos primei-
ros ao domínio da prática27. 

  
Essa “racional divisão do trabalho” se coaduna bem com sua concepção de sociedade, 

segundo o qual existe “a massa geral que se destina apenas a constituir a classe dirigida e há 
de haver o menor número, o qual se elevará até constituir a classe dirigente” 28. Segundo Coe-
lho, esta diferença está na base da “distinção sistemática e metódica” entre o ensino secundário 
e primário, distinção esta que, até o aparecimento de seu tratado, “nenhum livro de pedagogia” 
teria apresentado29. Dessa forma, a mesma pedagogia geral, como ciência da educação, deve-
ria ser aplicada tanto ao ensino primário como ao ensino secundário (e ao superior), mudando 
apenas em função do grau de desenvolvimento das faculdades psicológicas dos alunos, como 
fica claro na finalidade que ele atribui ao seu manual prático de pedagogia: “para Uso dos Pro-
fessores em Geral e em Especial dos Professores de Ensino Médio e Primário”. Em oposição à 
tendência dominante nesse período, emblematicamente exemplificada pelos livros do pedago-
gista francês Gabriel Compayré, autor já devidamente articulado com o ensino superior francês, 
os manuais de Coelho são dirigidos prioritariamente para os professores primários, estendendo 
sua aplicação aos professores secundários tendo em vista muito mais os professores das Esco-
las Normais do que dos Liceus.  

Com a gradual tendência de deslocamento da pedagogia de arte de ensinar para ciên-
cia da educação, graças principalmente ao papel desempenhado pelo desenvolvimento de uma 
paidologia progressivamente subsumida pela psicologia experimental, a produção dos manuais 
de pedagogia começa a ficar a cargo de intelectuais com formação superior, camada em franca 
expansão no Brasil de inícios do século XX. Agora seus autores passarão a ser professores das 
faculdades tradicionais, teólogos, médicos, juristas, engenheiros, pessoas socialmente autoriza-
das a conferir legitimidade ao corpo de conhecimentos sobre o ensino lentamente acumulado 
pela prática docente. O livro “Princípios de Pedagogia” do advogado Antonio Sampaio Dória, 
publicado em São Paulo em 1914 e as “Lições de Pedagogia” do médico Manoel Bomfim, publi-
cado no Rio de Janeiro em 1915, cujos autores lecionavam pedagogia nas escolas normais, são 
compêndios ilustrativos desse momento30.  

 
PEDAGOGIA COMO CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

 
A partir da década de 1920, serão esses “Professores de Pedagogia”, agora cada vez 

mais vinculados ao ensino superior das Faculdades, os autores da maioria dos manuais de pe-
dagogia para a formação do professor primário no Brasil. Professores da Faculdade de Medici-
na, como Afrânio Peixoto que, em função de suas atividades docentes na Escola Normal do Rio 
de Janeiro, publicou em 1923 o manual com o sugestivo título “Ensinar a Ensinar”; professores 
da Faculdade de Direito, como Djacir Menezes que em sua “Pedagogia” publicada em 1935 
alertava que no livro “há trechos que talvez pareçam inacessíveis aos alunos que iniciam os es-
tudos de pedagogia”, como no capítulo “versando sobre o método estatístico e suas grandes 
aplicações na análise das questões pedagógicas”, demonstrando assim sua superioridade em 
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relação aos saberes escolares comuns; professores de Engenharia, como Everardo Backheuser 
que publica em 1934 sua “Técnica da Pedagogia Moderna” tratando da “teoria e prática da Es-
cola Nova”. Todos esses autores, os quais certamente compartilhavam o conceito de Backheu-
ser, segundo o qual “a pedagogia é um pouco mais do que arte e um pouco menos que ciência” 
31, emprestavam seu prestígio acadêmico às editoras voltadas para o crescente mercado do 
livro didático. Geralmente fazendo parte de coleções de pedagogia ou de ciências da educação, 
esses manuais inauguraram as “bibliotecas escolares” destinadas à formação docente e às es-
colas, fazendo parte no Brasil da explosão editorial que Escolano Benito denominou de “primera 
manualística”32.  

Esses manuais ganhavam uma sobrevida editorial, desde que adaptassem seu conteúdo 
para que os livros, além das Escolas Normais, pudessem ser usados também pelos Institutos e 
Faculdades de Educação, para onde haviam migrado os estudos pedagógicos. Com o acúmulo 
crescente dos saberes educacionais, esses manuais foram sendo substituídos a partir da década 
de 1950 por coleções enciclopédicas tratando especificamente de cada disciplina pedagógica 
consideradas como ciências da educação. Essa “cientização” da pedagogia fica evidente na 
apresentação das duas principais coleções então publicadas. A coleção organizada por Lourenço 
Filho para a Companhia Melhoramentos a partir de 1927 era assim introduzida: 

 
A “Biblioteca de Educação” torna-se hoje indispensável aos srs. pro-
fessores, normalistas e aos srs. pais em geral, diretamente interessa-
dos em conhecer as bases cientificas da educação e seus processos 
racionais. Cada volume conterá sempre um assunto completo, e a co-
leção toda se distinguirá por duas séries, uma das bases cientificas do 
ensino, outra de aplicações práticas e crítica de sistemas33. 

 
Já a coletânea “Atualidades Pedagógicas”, organizada por Fernando de Azevedo para a Compa-
nhia Editora Nacional a partir de 1931 
 

constitui-se de obras escritas especialmente em português ou traduzi-
das de qualquer língua sobre biologia educacional, higiene escolar, 
psicologia aplicada à educação, filosofia e história da educação, socio-
logia educacional, didática, administração escolar e, em suma, sobre 
as bases científicas e os problemas gerais e particulares da educa-
ção34. 

 
Esse processo de mudança de autoria e local de produção dos manuais, do maestro pa-

ra o professor, da escola primária para a universidade, passando pela Escola Normal e seus len-
tes, consolida-se no período considerado neste estudo em todo o território nacional, mas não 
de uma maneira uniforme, havendo aqui e lá, avanços, permanências e recuos. Destarte, por 
exemplo, o advogado Ruy de Ayres Bello, publica uma “Introdução à Pedagogia”, reunião de 
suas notas de aula de pedagogia dadas em 1940 e por ele justificada por não haver encontrado 
na “atual literatura pedagógica nenhum livro que correspondesse ao programa da minha cadei-
ra”35. Desculpando-se pelas possíveis imperfeições de seu livro, Bello diz logo em seguida que 
ele foi produzido “durante as horas de meu trabalho, alternando essa tarefa com as absorven-
tes ocupações e preocupações do meu cargo de professor e diretor da mesma Escola Normal”. 
De qualquer modo, o distanciamento dos autores do cotidiano das escolas os obrigou a recorrer 
a recursos nem sempre claramente explicitados em suas obras. No manual de Backheuser, ele 
mesmo professor catedrático aposentado da Escola Politécnica, encontramos um desses expe-
dientes na dedicatória que ele fez à sua segunda esposa, a professora primária, Alcina Monteiro 
de Souza, fundadora da Cruzada pela Escola Nova na década de 1930: “Não nesta página de 
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dedicatória, mas no frontispício do livro, deveria figurar o nome de quem foi colaboradora inte-
ligente e dedicada de todos os capítulos e páginas deste volume, e a quem o ofereço e dedi-
co”36. Corroborando essa informação, o livro traz um minucioso planejamento das primeiras seis 
semanas de ensino no primeiro ano da escola primária, baseado na metodologia dos “Centros 
de Interesse” e elaborado por Alcina em 1929 para as escolas do Rio de Janeiro. Antes que as 
diferentes pesquisas educacionais institucionalizassem o acesso da academia ao cotidiano da 
escola, esse e os outros recursos, muitas vezes convenientemente silenciados, foram utilizados 
por autores de manuais para a escola primária para subsidiar seus discursos sobre o ensino.  

A análise dos manuais de pedagogia nos revela o processo de apropriação dos saberes 
pedagógicos provenientes da prática docente pelo conhecimento científico e acadêmico. Como 
afirma uma pesquisa que analisou a questão no Canadá nas primeiras décadas do século pas-
sado: 

The formation of a science of education in Ontario was concomitant 
with the emergence of a new kind of authority: the university profes-
sor and the psychologist whose positions entailed criteria of compe-
tence and “expert” knowledge that ensured their discourse had the 
presumption of truth on matters related to pedagogy, children and the 
science of education37. 

 
Desta forma, a pedagogia geral fragmenta-se na psicologia, na sociologia, filosofia e 

outras “ciências da educação”, que fundamentam uma metodologia, uma didática e uma prática 
de ensino essencialmente análogas aos saberes escolares provindos da prática pedagógica an-
terior. A academia restabelece assim sua hegemonia sobre a produção e difusão do conheci-
mento pedagógico para todo o sistema escolar, alimentando também no campo da educação o 
rol de livros didáticos que compõem a manualística moderna. Essa mudança de status, devido 
ao maior controle político e econômico do estado moderno sobre o ensino superior, aliena a 
pedagogia da prática escolar ao mesmo tempo em que a converte em referencial privilegiado a 
informar as políticas públicas, continuamente confrontadas com as demandas sociais por mais e 
melhor educação. Em conclusão, podemos dizer que, embora tardia em relação à Europa e aos 
Estados Unidos em muitos aspectos, assistimos no Brasil ao mesmo desenvolvimento institucio-
nal do saber pedagógico, denotando a existência de uma estrutura sócio-cultural comum no 
processo de escolarização, ao menos nos países ocidentais. Particularmente no Brasil, o chama-
do movimento escolanovista desencadeado a partir dos anos de 1920, constitui um ponto de 
inflexão nesse processo através do qual as chamadas ciências da educação se legitimaram co-
mo verdadeiras portadoras dos saberes pedagógicos na sociedade. 
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Apresentação 
 

Nesta comunicação vamos discorrer acerca de dois pontos estruturantes de um 
Curso de Licenciatura, independente de qual público seja direcionado, trata-se da realização do 
Estágio Curricular Supervisionado, que possibilita ao futuro professor em nível superior, o apri-
moramento do exercício da sua prática docente. Do mesmo modo o Trabalho de Conclusão de 
Curso, na forma de uma monografia de graduação habilitará o profissional da área no exercício 
da pesquisa e da produção de conhecimento. 

Conforme orientação da ANPED (Associação Nacional de Pesquisa e Pós Gradua-
ção) e a ANFOBE (Associação Nacional dos Profissionais da Educação), os curso de formação de 
professores devem respeitar os seguintes eixos: a) solida formação teórica; b) unidade teórica e 
prática; c) compromisso social e democratização da escola; d) trabalho coletivo e articulação 
entre formação inicial e continuada (Carvalho, 2001). 

 
Metodologia 
 

Para a realização desta pesquisa, caracterizada como qualitativa (Lüdke e André, 
1986), nos apoiamos na metodologia da pesquisa-ação (Brandão, 1981) na medida em que 
estávamos pesquisando e ao mesmo tempo atuando como parte do corpo docente das duas 
áreas de conhecimento.  

Alguns dados também foram subtraídos dos relatórios e dos trabalhos dos estu-
dantes, bem como de entrevistas e conversas informais com docentes e discentes. 

No entanto foi na observação participante (Geertz, 1989), que nos apoiamos com 
maior tranquilidade e domínio para obtermos os dados necessários para estabelecer essa dis-
cussão e apontar aspectos que consideramos relevantes para o aprimoramento das ações vol-
tadas principalmente para a formação de professores indígenas em nível superior. 

 
Sujeitos participantes, lócus e âmbito cronológico 
 

Os participantes deste estudo foram 276 estudantes indígenas, de 32 etnias, todos 
os professores nas escolas das aldeias, que estavam fazendo o curso superior em nível de Li-
cenciatura na Faculdade Indígena Intercultural da Universidade do Estado de Mato Grosso que 
graduaram entre os anos de 2006 e 2008. 

A Faculdade Indígena Intercultural pertence à Universidade do Estado de Mato 
Grosso (UNEMAT) e tem por objetivo a execução dos Cursos de Licenciaturas Plenas e Bachare-
lado, com vistas à formação em serviço e continuada de professores e profissionais indígenas, 
promover cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, além de acompanhar os aca-
dêmicos e administrar o Museu Indígena a ser implantado. 

Desse modo, foi conhecendo as normas e regras que norteiam e fundamentam es-
sas duas atividades nos cursos de Licenciatura Indígena da UNEMAT, aliado a vivência da práti-
ca cotidiana com os estudantes indígenas, que consideramos pertinente tecer algumas 
considerações sobre o referido tema. 

 
O Estágio Curricular Supervisionado 
 

O Estágio Curricular Supervisionado nas Licenciaturas Indígenas da UNEMAT opor-
tuniza discussões, vivências e tem como objetivo principal o exercício efetivo da prática docente 
em escolas indígenas. A prática pedagógica tem contribuído sensivelmente para a consolidação 
da escola intercultural, construída pelos professores e professoras nas escolas das aldeias a 
partir da apropriação e reelaboração das práticas pedagógicas existentes.  
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As equipes de assessores pedagógicos que realizam o acompanhamento da ativi-
dade de estágio curricular conferem unidade e sistematização aos trabalhos teórico-práticos 
desenvolvidos nas escolas de tal forma que a atividade docente e o estágio curricular supervisi-
onado concluem por expressar-se em práxis pedagógica. 

A Lei Federal nº. 11.788/2008 que dispõe sobre a definição de estágio afirma no 
artigo 1º que: 

O estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produti-
vo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em insti-
tuições de educação superior, de educação profissional, de ensino 
médio da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, 
na modalidade profissional da educação de jovens e adultos (Governo 
Federal, 2008, p. 7). 
 

O Estágio Curricular Supervisionado no contexto da matriz curricular das Licencia-
turas Indígenas é parte integrante das atividades das etapas de Estudos Cooperados de Ensino 
e Pesquisa - Etapa Intermediária, contando com o acompanhamento sistemático da prática pe-
dagógica dos professores estudantes, buscando a articulação entre a problematização e a 
aprendizagem durante as etapas de estudos intensivos e a prática de organização e execução 
do trabalho pedagógico nas escolas indígenas onde lecionam. 
A materialização do estágio se faz no registro-memória das aulas realizadas no Livro Memória 
da Aula que tem sido entregue a cada estudante indígena, a partir da II etapa (segundo semes-
tre) que consiste em um livro ata onde são registradas apenas as atividades da prática pedagó-
gica do estudante da graduação, exercida na escola da aldeia.  

Consiste em um instrumento em que o/a professor/a em formação possa adquirir a 
prática da autoavaliação e da autoformação, analisando e revendo sua prática rotineiramente, 
tendo subsídios para refletir sobre o currículo que desenvolve, suas práticas de avaliação da 
aprendizagem junto aos alunos, seu planejamento, a distribuição do tempo e o uso de diferen-
tes espaços de aprendizagem (Figura 01). 

 

 
Figura 1: Livro Memória da Aula. 

Foto: Acervo Joana Saira – FII, 2011. 
 
Com o registro da prática pedagógica no contexto do Estágio Curricular Supervisi-

onado nos foi possível perceber, que esta ação tem possibilitado uma análise reflexiva perma-
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nente sobre a prática da sala de aula, feita por meio do registro cotidiano das aulas do profes-
sor, fazendo do processo de ensino e aprendizagem um conjunto de informações importantes 
do trabalho do docente, que servirão para que o próprio professor avalie e redimensione as 
suas ações. 

O exercício da escrita, por meio da anotação cotidiana no Livro Memória da Aula, 
acabou se transformando em parte integrante da prática pedagógica para o professor e sua 
comunidade educativa, além de servir como importante elemento para análise, acompanha-
mento e orientação dos estudantes em seu exercício docente pela equipe de assessores peda-
gógicos dos cursos de Licenciatura. 

Outro ponto que merece destaque quando se fala da escrita, ou seja, do relato co-
tidiano, em forma de diário da prática pedagógica do professor, consiste na contribuição para o 
aprimoramento da língua portuguesa, em sua maioria segunda língua ou língua estrangeira, 
pois os estudantes indígenas destes cursos têm a língua indígena (língua materna) como pri-
meira língua e uma dificuldade enorme de escrita em português. A necessidade de ter que ano-
tar todos os dias contribui sensivelmente para o manuseio com a língua portuguesa 
constantemente. 

Em termos de formação educacional e profissional, as anotações no Livro Memória 
da Aula são analisadas a partir de uma seleção de registros de práticas significativas e relevan-
tes, focalizando-se neste caso os aspectos pedagógicos, os níveis de conhecimento teórico-
prático presentes nesses registros, os pontos de força das ações e decisões tomadas pelo pro-
fessor no desempenho do seu trabalho, levando os estudantes a um exercício de reflexão sobre 
a ação pedagógica, o que fortalece a luta por uma pedagogia indígena, calcada no ensino con-
textualizado, na interculturalidade e na intensa relação escola/comunidade. 

Ao conjugar a prática pedagógica com a produção escrita, por meio do registro no 
Livro Memória da Aula, compreendemos que a Faculdade Indígena Intercultural não se ateve 
apenas à intenção de cumprir regras da burocracia estatal de documentos escritos, mas sim de 
trazer à tona as particularidades do cotidiano das escolas indígenas, apontando caminhos para 
a formação de políticas públicas educacionais em consonância com os anseios e possibilidades 
dos professores índios. 

Entendemos que uma educação intercultural deve valorizar o desenvolvimento de 
estratégias pedagógicas que promovam o reconhecimento das diferenças, de modo a afastar-se 
do caráter monocultural presente no universo escolar. Nessa perspectiva, é fundamental o in-
centivo da relação entre ensino e pesquisa, rompendo assim com a prática reprodutivista, 
abrindo caminho para a criação de espaços de comunicação e troca de experiências. 

As atividades do Estágio Curricular Supervisionado dos cursos de Licenciatura, já 
afirmado anteriormente, são materializadas no Livro Memória da Aula, onde o professor estu-
dante registra cotidianamente os conteúdos trabalhados, a maneira como foram desenvolvidos, 
quais os materiais utilizados nas aulas, observações dos alunos, estratégias do professor, situa-
ções que aconteceram na aula, depoimentos, desenhos e entrevistas. Cada professor tem um 
estilo particular de registro, que é respeitado e valorizado (Figura 02). 
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Figura 2: Registro das Atividades no Livro. 

Foto: Acervo Joana Saira – FII, 2011. 
 

O Estágio Curricular Supervisionado se torna, com isso, mais uma possibilidade de 
aprimoramento da prática pedagógica, com perspectiva de encontrar novas propostas pedagó-
gicas a serem incorporadas na educação escolar indígena específica e intercultural. Assim, além 
do registro pelo professor estudante das aulas ministradas, em que o estudante indígena estará 
exercitando a escrita e a reflexão, outra estratégia tem sido realizar durante as viagens de 
acompanhamento, uma etnografia das aulas assistidas, possibilitando que a equipe de docen-
tes, além do Livro Memória da Aula, conheça também o perfil da prática dos professores indí-
genas, ensejando novas abordagens e suporte teórico e analítico para seu desenvolvimento, 
tanto nos períodos presenciais quanto nos intermediários. 

Os profissionais que realizam o acompanhamento pedagógico fazem uma etnogra-
fia da aula do estudante indígena, contemplando questões como o interesse e a participação 
dos alunos, entendimento dos alunos sobre os conteúdos curriculares, postura do professor na 
sala de aula, as estratégias e as metodologias utilizadas, entre outros aspectos, discutindo com 
o professor estudante o exercício da prática docente e da escrita do Livro Memória da Aula. 

Esta parte do acompanhamento nas aldeias tem sido um dos gargalos da prática 
pedagógica nos cursos de Licenciatura indígena, decorrente das dificuldades dos professores da 
universidade se deslocar até as aldeias, que são distantes, fator que demanda tempo e recurso 
para essa ação. 

Para amenizar esse deslocamento que estava impossibilitado de ser realizado como 
previsto na proposta pedagógica, optou-se pela realização de acompanhamento de aulas minis-
tradas pelos estudantes indígenas durante a etapa intermediária, que passou a acontecer inici-
almente em polos e posteriormente na própria universidade, ou seja, durante a permanência do 
estudante na universidade, na qual ele ministra uma ou mais aulas e os assessores pedagógicos 
fazem considerações acerca do que observaram. 

As atividades do Estágio Curricular Supervisionado, conforme conta no Regimento 
de Estágio Curricular Supervisionado, aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa - CONEPE 
da UNEMAT iniciam na II etapa (correspondente ao segundo semestre) e devem estar concluí-
das na VIII etapa (oitavo semestre), atendendo a carga horária prevista na Resolução do 
CNE/CP2 de 19 de Fevereiro de 2002. 

Além da atuação em sala de aula e do registro no Livro Memória da Aula, os estu-
dantes indígenas têm disciplinas específicas sobre prática pedagógica com temas como avalia-
ção, planejamento, comportamento ético do profissional da educação, metodologia de 
alfabetização, estrutura e funcionamento do sistema de ensino, educação escolar indígena, re-
lação entre ensino e aprendizagem, legislação escolar indígena, novas tendências da educação 
escolar indígena, entre outras. Esses componentes curriculares são de grande importância para 
o professor estudante, na medida em que possibilita ampliar os seus conhecimentos, tirar dúvi-
das e aprimorar o seu entendimento acerca das atividades que envolvem o fazer pedagógico. 

Os estudantes indígenas realizam as atividades de prática como componente curri-
cular por meio de seminários temáticos e oficinas sobre práticas pedagógicas, com temas que 
são considerados relevantes para o professor indígena, muitos deles sugeridos pelas comunida-
des indígenas, que servem para refletir as situações reais da sala de aula, bem como as teorias 
desenvolvidas na universidade, buscando caminhos alternativos de ação para o fortalecimento 
de sua práxis e da educação escolar indígena específica e diferenciada e intercultural. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
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O Trabalho de Conclusão de Curso consiste em outro aspecto das Licenciaturas In-
dígenas da UNEMAT que merece uma reflexão, seja pela ousadia em determinados aspectos, 
seja pelas dificuldades enfrentadas e os caminhos encontrados para superar e fazer com que a 
educação escolar indígena intercultural fosse colocada em prática revelada nas produções dos 
professores estudantes. 

O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser entendido como um momento em que 
os estudantes sistematizam as habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo da graduação 
na forma de uma pesquisa de caráter acadêmico. 

Quando os estudantes finalizam a última etapa de estudos presenciais, os futuros 
licenciados devem estar aptos a demonstrarem que desenvolveram competências importantes 
no campo da pesquisa, para o pleno desempenho de suas funções docentes na Licenciatura 
escolhida, em parte demonstrada pela produção de conhecimento de um determinado tema. 

O Trabalho de Conclusão de Curso, entendido na Faculdade Indígena Intercultural 
enquanto mais um instrumento pedagógico de sua formação, tem como objetivo principal aferir 
as competências e os conhecimentos significativos nas áreas de formação básica e profissional, 
conforme consta nos artigos do Regimento do Trabalho de Conclusão de Curso, aprovado pelo 
Conselho de Ensino e Pesquisa – CONEPE da UNEMAT. 

Institucionalmente, o TCC deve resultar num produto finalizado, que possa ser 
apreciado e discutido com os docentes do curso, e se materialize num documento comprobató-
rio que é juntado ao memorial acadêmico de cada estudante. 

Do ponto de vista pedagógico, o Trabalho de Conclusão de Curso tem sido utiliza-
do como uma estratégia para aprofundar a formação específica de cada estudante indígena, 
propiciando-lhe a oportunidade de um diálogo individualizado com um professor-orientador e 
com uma temática de conhecimento específico por ele definido como relevante para a sua for-
mação ou sua comunidade. 

O processo de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso propicia ao estudante 
a oportunidade de exercitar procedimentos básicos da investigação científica, por meio da escolha 
de um tema de pesquisa, seu planejamento, sua execução e o registro para sua divulgação. 

Para tanto, a Faculdade Indígena Intercultural oferece com antecedência aulas de 
Metodologia de Pesquisa, onde os estudantes começam a adentrar no universo da pesquisa e 
da produção do conhecimento. 

Pensado como processo, a elaboração do TCC propicia o exercício de diferentes 
competências trabalhadas ao longo das etapas presenciais e intermediárias das Licenciaturas 
Indígenas, estimulando no estudante a ação investigativa, base da prática docente e da ativida-
de científica. 

Mais que um requisito burocrático para atestar o cumprimento das etapas de forma-
ção dos estudantes, o que se espera do processo de elaboração do TCC é que ele colabore para 
essa formação, servindo de catalisador, nas etapas finais do curso, dos interesses e das aptidões 
dos estudantes indígenas com vistas à escrita de um material, social e pedagogicamente relevan-
te, que possa ser apresentado e discutido com os docentes dos cursos e que de alguma forma 
contribua para o fortalecimento da Educação Escolar Indígena nas escolas das aldeias.  

A diversidade cultural dos estudantes indígenas presente nos Cursos da Faculdade 
Indígena Intercultural, oriundos de diferentes etnias, aliado a quantidade de estudantes nos 
cursos, exige que sejam adotadas estratégias precisas que permitam viabilizar uma orientação 
específica, capaz de atender as variadas demandas e necessidades particulares.  

Embora seja inevitável a existência de momentos coletivos de formação dos estu-
dantes para a preparação de seus Trabalhos de Conclusão de Curso, não há como prescindir de 
momentos individualizados de atenção, onde o estudante possa expor suas ideias, discuti-las e 
receber orientação para a continuidade de seu trabalho investigativo. 
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Tendo em vista o caráter recente da proposta de formação de professores indígenas 
em nível superior, torna fundamental haver não só experimentações, como evitar a aplicação di-
reta de fórmulas burocratizadas. Projetos inovadores como as Licenciaturas Indígenas acabam 
exigindo esforços criativos a serem exercitados em todos os momentos de sua execução.  

O Trabalho de Conclusão de Curso é mais um espaço para o exercício criativo na 
busca de novas propostas pedagógicas e políticas, a serem construídas em parceria com os es-
tudantes. Assim, além da forma tradicional de uma monografia, em que o estudante exercita a 
prática da pesquisa e do registro, demonstrando competência investigativa e discursiva, torna 
imprescindível incentivar os estudantes a apresentarem outras possibilidades de demonstrarem 
suas competências e conhecimentos adquiridos. 

Como trata de cursos de Licenciatura Plena com três possibilidades de habilitação 
para professores índios que continuarão seu trabalho de docência em escolas indígenas, assu-
mindo, com a nova titulação, outras séries da educação básica, tornou-se necessário estimular 
o processo de pesquisa desses professores para aspectos da cultura de seu povo, visando o 
desenvolvimento de materiais a serem utilizados no processo de ensino e aprendizagem. Desse 
modo, processos investigativos que resultaram em materiais didáticos a serem empregados nas 
escolas das aldeias, foram amplamente incentivados. 

Em decorrência do processo de consolidação de uma educação indígena diferencia-
da, voltada a atender as necessidades e expectativas das comunidades indígenas, incentivou 
também as propostas que visavam ampliar a reflexão sobre as práticas de ensino e aprendiza-
gem, bem como aquelas relativas aos processos próprios de transmissão de conhecimentos. Des-
te modo, a construção de propostas de projetos político-pedagógicos para as escolas indígenas 
também se configurou numa possibilidade muito recorrente de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Na mesma linha, memoriais descritos sobre os processos de formação individual e 
étnica foram objeto de investigação, a partir de questões e problemáticas postas pelo desafio 
de construir uma nova escola indígena. Essa foi mais uma possibilidade de Trabalho de Conclu-
são de Curso. 

O fundamental nessa definição de possibilidades foi criar condições para que os 
próprios estudantes indígenas exercitassem sua criatividade e perspicácia na escolha e na pro-
posição de formatos para o seu Trabalho de Conclusão de Curso. Este, em hipótese alguma, se 
restringiu ao mero cumprimento de uma formalidade burocrática, como tantas vezes assistimos 
nos cursos regulares de licenciatura de todo o país. O desafio proposto foi o de tomar essa ati-
vidade em toda a sua potencialidade, buscando caminhos inovadores, que resultasse em novos 
processos e práticas. Seguindo essa orientação, o Trabalho de Conclusão de Curso deixou de 
ser um produto terminativo, para ser o primeiro exercício de novas experimentações.  

O TCC consistiu, dessa forma, em uma produção individual ou em grupo, com ori-
entação, materializada sob a forma de uma monografia, de um livro didático, de um livro literá-
rio, de um memorial descritivo ou de uma proposta político-pedagógica para a escola indígena, 
redigida em português ou bilíngue (Língua Portuguesa e Língua Indígena). 

O processo de realização do TCC inicia na VI Etapa de Estudos Presenciais (corres-
ponde ao sexto semestre), com uma oficina sobre como elaborar o projeto do Trabalho de Con-
clusão de Curso, estimulando os acadêmicos a pensarem em propostas que deverão ser 
elaboradas e apresentadas na VIII Etapa Presencial. Nesta etapa e nas subsequentes, funciona 
um sistema de orientação e acompanhamento do TCC, que possibilite uma atenção individuali-
zada a cada um dos estudantes. 

Considerando que a proposta de elaboração do TCC é parte integrante do processo 
mais geral de formação dos professores indígenas, tornou fundamental a criação de uma meto-
dologia de orientação que possibilitou não só o atendimento individual de cada estudante, mas 
também o registro dessa orientação, de modo que ela ocorresse, de fato, de forma processual 
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e cumulativa. Para tanto, um caderno na forma de diário de orientação foi estabelecido, de mo-
do a registrar cada momento desse processo, sendo ele mesmo, ao seu término, uma referên-
cia a mais do processo formativo do estudante. 
 
Considerações Finais 
 

Relatar e refletir um pouco sobre esses dois pilares da formação de professores in-
dígenas em nível superior vivenciado nas Licenciaturas Indígenas da UNEMAT abre um instigan-
te espaço de debate e estudo de como, a partir dessa experiência, aprimorar os instrumentos a 
serem utilizados na educação escolar indígena. 

Ao longo dos anos vários ajustes foram feitos para tornar essas duas atividades 
mais próximas da realidade das comunidades indígenas, bem como de uma ação que realmente 
tivesse sentido para o professor e sua prática pedagógica. 

Os professores que formaram nas duas primeiras turmas realizaram, com as difi-
culdades previsíveis, os estágios em escolas indígenas, cumprindo com os prazos estabelecidos. 
A cada etapa o Livro Memória da Aula era analisado pelas assessoras pedagógicas que orienta-
vam quando necessário. O livro em cada etapa vinha assinado e carimbado pelo responsável 
pela escola onde foi ministrada a aula, dando assim maior legitimidade ao documento. 

Esse modelo de estágio, com registro das aulas pelo professor estudante, foi inici-
ado no magistério do Acre (CPI), por intermédio da educadora Nietta Monte (2000), posterior-
mente foi também introduzido no magistério oferecido no Parque Indígena do Xingu em Mato 
Grosso pelo ISA.  

Nos cursos de Licenciatura foram feitas algumas adaptações levando em conside-
ração as especificidades e regulamentações do Sistema de Educação Superior, cumprindo assim 
com a legislação existente. 

Ao final o registro da prática pedagógica tem cumprido com a sua função e pro-
porcionado um rico material que permite refletir sobre aspectos peculiares da educação escolar 
indígena, possibilitando com esses registros, que na verdade são documentos que revelam a 
realidade do trabalho do professor indígena nas escolas das aldeias, estabeleçam políticas pú-
blicas na área da educação mais condizentes com a realidade e necessidade da educação esco-
lar indígena. 

De modo semelhante os resultados dos Trabalhos de Conclusão de Curso foram, 
em sua maioria, surpreendentes com a elaboração de pesquisas voltadas para a afirmação das 
práticas culturais das diferentes etnias.  

Encontramos materiais didáticos específicos que foram posteriormente publicados 
pela Faculdade Indígena Intercultural, bem como a elaboração de projetos políticos pedagógi-
cos de escolas indígenas fundamentais para a comunidade. 

O desafio continua na medida em que a educação escolar específica e intercultural 
fortalece e torna uma realidade na maioria das comunidades indígenas, fazendo com que as 
instituições formadoras estejam em constante processo de avaliação e em consonância com os 
projetos de futuro dos povos indígenas. 
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 O presente trabalho é parte de uma investigação sobre a expansão da escola secundá-
ria no Piauí e tem como recorte temporal inicial 1950, quando inovações na organização do sis-
tema escolar são postas em ação a 1975, quando se encontrava implantada a Universidade 
Federal do Piauí, instituição que teve um papel importante na formação de professores para 
esse nível de escolaridade. A definição do marco final considerou, também, o fim do exame de 
admissão.  
  Mesmo considerando a existência de estudos sobre a escola secundária, dos quais des-
tacamos Souza (2008); Barroso Filho (1998); Bomtempi Junior (2006) Cunha (1977); SPOSITO 
(1984), dentre outros, concordamos com Souza (2010) quando aponta que ainda é pouco de-
senvolvida a historiografia sobre as ações dos governos estaduais no que diz respeito a essa 
modalidade ensino, especialmente considerando a formação, composição e as condições de 
trabalho e carreira dos docentes. 
 No Piauí tem sido realizado alguns estudos em torno desse nível de escolaridade, ainda 
em fase inicial. Uma maior concentração desses estudos versa sobre o ensino superior e podem 
ser lidos como parrte da história de formação do docente do ensino secundário a exemplo dos 
de Bello (19--), Melo (2006) e Sousa, Bomfim, Pereira (2002). 

Considerando essa necessidade, a pesquisa objetivou compreender o processo de 
transformação na composição do professorado e na organização do trabalho docente analisan-
do a implantação dos cursos de formação de professores para esse nível de escolaridade e a 
expansão da escola secundária no período estudado no Piauí. 
 O trabalho utiliza como fontes principais jornais, currículos de cursos de licenciaturas, 
documentos escolares, livros de memórias, estatísticas educacionais, documentos oficiais (men-
sagens, decretos, leis orçamentárias, dentre outras) e livros de história dos municípios.  
 A pesquisa tem como referenciais teóricos principais Norbert Elias (1999) e Pierre Bour-
dieu (1998). Esses autores nos ajudaram a compreender o processo de constituição da rede 
escolar de ensino secundário e do corpo professoral que com ela foi se configurando. Com es-
ses autores podemos perceber, a partir da documentação analisada, as relações entre a expan-
são da oferta de escolaridade especifica para a docência nesse nível de ensino e as 
transformações do corpo professoral.  

A historiografia sobre o tema aponta como um marco no processo de formação dos 
professores do ensino secundário a reforma Francisco Campos, em 1931, que criou o registro 
para professores no Ministério da Educação. Isso exigiu uma transição entre a exigência da 
formação universitária em faculdades de Filosofia e a realidade da composição docente nas es-
colas secundárias existentes. O registro provisório e definitivo de professores vai se constituindo 
como forma de organização e legitimação da ação docente nesse nível de escolaridade, colo-
cando desafios formativos para estados como o Piauí. No percurso de consolidação da licencia-
tura como forma por excelência da formação desse docente, os exames de suficiência em 
Faculdades de Filosofia e dos Institutos de Educação ofereceram a possibilidade de legitimação 
da ação de docentes, agora considerados não legitimados (leigos), para o exercício da docência 
nesse nível de ensino. Backheuser (1946) afirma que “do professor primário e do secundário se 
vai de fato exigindo em nosso país cada vez mais uma formação não de simples mestre ensi-
nante, mas de verdadeiro educador” (p.27). Assim, embora possamos ter aspectos importantes 
no processo de alteração da docência do ensino secundário em um período anterior ao aqui 
analisado, a compreensão do processo de transformação da rede escolar piauiense tem na dé-
cada de 1950 um período importante. Nessa década, segundo Santos Neto (2001), evidencia-se 
um espírito de renovação do estado. Camilo Filho (1969, p. 54), falando especificamente do 
campo educacional, destaca que, no Piauí de 1950 em diante, “[...] nota-se um grande desen-
volvimento nos diversos setores do ensino.”  
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 Nesse período houve uma intensificação do processo de urbanização do Piauí. De 
1950 a 1960, o Piauí viu serem elevadas à cidade oitenta e seis localidades, perfazendo um to-
tal de 114 municípios, quantidade de municípios existentes quando da implantação da reforma 
de ensino em 1972. 

Em 1971, era instalada a Universidade Federal do Piauí, como resultado de uma longa 
reivindicação do Estado e das inserções no ensino superior iniciadas na década de 1930, com a 
Faculdade de Direito. 

A partir de 1968 era realizada no Piauí uma série de transformações na organização do 
sistema de ensino materializada nas seguintes leis: lei nº 2887/68 que dispôs sobre o sistema 
estadual de ensino; lei delegada nº 66/71 que reorganizou a secretaria estadual de educação; 
lei delegada nº 41/70 que dispôs sobre o estatuto do ensino médio do estado; lei nº 2489/63 
que criou o conselho estadual de educação. 

 A década de 1970 é demarcada por um discurso oficial em torno das necessidades da 
transformação do Piauí visando uma nova inserção no contexto regional e nacional. As institui-
ções escolares existentes eram apresentadas como incapazes “[...] em responder aos apelos da 
realidade cotidiana” (PIAUÍ, 197-). A sociedade piauiense como sendo “geográfica e cultural-
mente fechada”, com uma economia simplificada, com baixas condições sanitárias e com uma 
população com carências nutricionais, econômicas e educacionais marcantes. Uma rede escolar 
com um “crônico deficit” para o atendimento da população. Tudo isso era um empecilho para a 
ótica desenvolvimentista implementada no Estado, no período. No campo educacional, o lema 
era “educação para o desenvolvimento”, com o slogan em torno da criação de “um novo hori-
zonte educacional para o Piauí”. 

A expansão do ensino secundário gerou o aprofundamento da necessidade de formação 
de professores para esse nível de ensino, que vinha sendo resolvida, até início da década de 
1960, especialmente, pelos Cursos de Aperfeiçoamento do Ensino Secundário – CADES. Castelo 
Branco (1981) relembra a forma como alguns de seus professores equacionavam suas necessi-
dades formativas, superado “suas deficiências de mestres improvisados, estudando, eles pró-
prios, para nos transmitirem um pouco de conhecimento” (p. 81). 

No processo de expansão da rede escola desse nível de escolaridade foi se constituin-
do um debate em torno das condições de exercício e carreira da docência desse nível que impli-
cou na organização sindical desses docentes, explicitando uma maior definição em relação ao 
magistério como ocupação principal ou única e modificando o caráter anterior de ocupação 
subsidiária em relação a outras funções exercidas por esses docentes. 

A lei nº 2887, de 5 de julho de 1968, que dispunha sobre o sistema estadual de edu-
cação, restringia o exercício da docência no ensino secundário a pessoas que tivessem registro 
na Secretaria de Educação e Cultura ou fossem provisoriamente autorizado pelo Ministério da 
Educação e Cultura. As exigências formativas relativas a formação em ensino superior passam a 
demarcar cada vez o exercício da docência nesse nível de escolaridade. A lei nº 3273, de 10 de 
maio de 1974, que reorganiza o sistema estadual de ensino, prescreve para o exercício da do-
cência no 1º grau de 5ª a 8ª série a formação em ensino superior em cursos de licenciatura de 
curta duração e, para todo o 1º e 2º graus, em curso superior de licenciatura plena. Portanto, 
do ponto de vista da legislação do ensino vai se estabelecendo cada vez mais exigências forma-
tivas maiores para a legitimação do trabalho docente nesse nível de escolaridade. 

Na solicitação de autorização feita ao Conselho Estadual de Educação para o funcio-
namento, os estabelecimentos de ensino deveriam anexar documentação comprobatória da 
capacidade legal, moral e técnica de sue corpo docente. 

Em 1970 havia no Piauí como instituição formadora de docentes para o ensino secun-
dário com cursos de licenciatura a Faculdade Católica de Filosofia com os cursos de Filosofia, 
Geografia, História e Letras e ainda, agregado a essa Faculdade, o instituto de matemática e 
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Física com curso de Licenciatura de Matemática e Física. É nessa configuração que seria implan-
ta a Universidade Federal do Piauí, expandido a formação de professores para o ensino secun-
dário. 

No período houve um aumento no número de escolas que ofereciam esse nível de es-
colaridade. Considerando apenas o ciclo ginasial na década de 1970 já era em 87 o número de 
escolas que ofertavam esse curso. O aumento no número de discentes nesse nível de ensino 
ocasionou transformações no trabalho docente e na organização das escolas, gerando uma no-
va caracterização do profissional e do trabalho nesse nível de escolaridade, demarcando pelas 
regras postas, inclusive, no estatuto do Magistério. 
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A arte de ensinar nada mais exige, portanto, que uma habilido-

sa repartição do tempo, das matérias e do método. 
Comenius 

 
Introdução 

 
O primeiro discurso pedagógico moderno do qual se tem registro é a Didática Magna de 

Comenius (1985) publicada no início do século XVII1. Ao modo de Foucault, o pesquisador ar-
gentino Narodowski (2001), em seu estudo sobre a referida obra, nos diz que “à medida que 
estudamos com mais profundidade os dispositivos das instituições escolares modernas e da Pe-
dagogia, mais perto chegamos de Comenius”(p.10). 

Escolhi algumas ideias sobre Comenius e a Didática com o objetivo de problematizar 
questões que envolvem teorizações sobre o ensino na perspectiva histórica. Com tal objetivo 
proponho voltar a alguns conceitos presentes na obra Didática Magna escrita no século XVII – 
como livro didático, professor, escola. E talvez, com isso, tentar um modo genealógico de bus-
car os conhecimentos consagrados sobre Didática e que assombram o espaço escolar, especi-
almente quando se trata de organizá-lo: palavras, expressões, métodos utilizados como um a 
priori e sem suspeição. 

 Assim, tentarei discutir a presença, no campo da Didática, do discurso inscrito na Didáti-
ca Magna produzido no século XVII. Nele aparecem temas que se tornaram muito comuns no 
terreno da educação, e mais especificamente da Didática. Em introdução feita à obra de Come-
nius, na edição aqui utilizada, diz o tradutor Joaquim Ferreira Gomes: “Mas, paradoxalmente, à 
medida que as concepções comenianas penetravam no mundo das escolas, o seu nome caía no 
esquecimento” (Comenius, 1985, p.29). Pode estar aí uma das chaves para buscar de onde 
vem essa permanência, pois quer em nossas pesquisas, quer em nossas práticas como educa-
dores, reaparecem – sem nos darmos conta e de modo tácito – palavras, expressões, métodos, 
enfim denominações, que lá estavam inscritas, definidas.  

O referido “esquecimento” apontado pelo tradutor da obra poderia explicar-se pelas apli-
cações e pelos usos dessas denominações tornadas, pouco a pouco, naturais, insuspeitas, parte 
indissociável de discussões sobre a sala de aula na escola contemporânea. Portanto, algumas 
indagações podem ser feitas a essas e outras denominações que constituem um dos domínios 
do campo da educação, que é a Didática, e que compõem seu repertório: por que tais termos 
se tornaram tão naturais a ponto de se incorporarem nos discursos sobre educação? Perguntar 
sobre como se consagraram e se tornaram verdade certos conhecimentos sobre didática pode 
ser um modo genealógico de buscar como a educação escolar se tornou o que é. A genealogia 
tenta “opor os saberes locais, descontínuos, desqualificados, não legitimados contra a instância 
teórica unitária que pretende filtrá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimen-
to verdadeiro”(Castro, 2009, p.186).  

Sobre a permanência até os dias atuais desse repertório, cujos rastros remontam a Co-
menius, caberia pensar que o problema está não só na repetição dos termos lá concebidos, 
mas principalmente, no fato de que o sentido dado a esses termos ao serem reinventados 
guardam muitas semelhanças com anseios que, embora dispersos, foram reunidos na obra Di-
dática Magna. Dizendo de outro modo, lá estava presente, ainda que de forma difusa e indefi-
nida, a vontade de administrar a população a partir das crianças de modo a prepará-las para 
um modelo de vida em sociedade.  

Nesse sentido, a obra em questão se antecipou criando um discurso que procurou fazer 
frente a modos “confusos”, “diferenciados”, “múltiplos” de funcionamento das escolas de então. 
Teria a Didática Magna se antecipado na direção de inventar um modo, um lugar específico, um 
instrumento enfim, para educação das massas?  
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Com tais indagações, proponho retomar alguns itens presentes na Didática Magna, que 
habitam, de um modo ou de outro, nossas práticas escolares e buscar os sentidos históricos 
dessa permanência. Para tal exercício proponho revisitar algumas noções na obra de Comenius, 
conforme proposto acima, tomando como ponto de referência o discurso do livro didático que 
aparece como eixo central do novo método. As demais noções – o professor e a escola – apa-
recem como interdependentes daquele instrumento apresentado como essencial para ensinar 
tudo a todos. 

 
O livro didático 

 A Didática Magna anuncia/cria a necessidade do livro didático como suporte para o mé-
todo proposto – ensinar tudo a todos –, de modo que os conteúdos pudessem ser fixados pelo 
grupo de alunos (a classe). Não se tratava de um texto literário, nem científico, mas de material 
específico para a sala de aula2. Na obra de Comenius os livros textos eram concebidos como 
pan-metódicos, ou seja, indicados para diferentes gradações – desde a escola maternal, pas-
sando pela escola primária, pelo ginásio até a academia – e de dois gêneros: “livros de texto 
para os alunos, e livros-roteiro para os professores para que aprendam a servir-se bem daque-
les” (Comenius, p.460).  

Como o livro didático atenderia ao método proposto de ensinar tudo a todos? Vejamos 
como Comenius elabora essa ideia ao fazer uma comparação entre a técnica usada na tipogra-
fia e o uso do livro didático e como ao fazê-la ultrapassa o sentido do livro didático somente 
como uma técnica que propiciaria a facilidade de ensinar: 

 
A arte tipográfica tem seus materiais e seus trabalhos. Os materiais principais 
são: o papel, os tipos, a tinta, o prelo; os trabalhos são: preparação do papel, 
a composição, a paginação (....). 
Na Didacografia (agrada-me usar esta palavra)3 as coisas passam-se da 
mesma maneira. O papel são os alunos, em cujos espíritos devem ser impres-
sos os caracteres da ciência. Os tipos são os livros didácticos e todos os ou-
tros instrumentos propositadamente preparados para que, com a sua ajuda, 
as coisas a aprender se imprimam nas mentes com pouca fadiga. A tinta é a 
viva voz do professor que transfere o significado das coisas, dos livros para as 
mentes dos alunos. O prelo é a disciplina escolar que a todos impõe e impele 
para se embeberem dos ensinamentos (Comenius, p.458, grifos nossos). 
 

E, enfatizando a importância de um recurso como o livro didático para o novo método 
anunciado, diz o autor: “tudo o que nos oferecem para aprendermos, não devem oferecer de 
modo confuso, mas repartido do modo mais distinto possível, em tarefas de um ano, de um 
mês, de um dia e de uma hora” (idem, p.459). 

Note-se que o discurso em favor de um material que atendesse à finalidade pan-
metódica não deixa dúvidas em relação ao papel do professor para tal tarefa. Sobre isso o livro-
roteiro (livro do professor) seria o instrumento para ensinar o professor como usar o livro didá-
tico “quanto ao que hão-de fazer, em que lugar e de que modo para que se não caia em erro” 
(idem, p.460). 
 
O professor 

Como seria, então, o professor projetado para essa didática que, prenunciando a escola 
moderna do século XIX, deveria ensinar tudo a todos?  

No discurso da Didática Magna o livro didático deveria prever o que ensinar e como ensi-
nar de modo a garantir que todos aprendessem o planejado e, para isso o professor deveria dar 
vida a esse livro: 
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(...)as coisas que os mudos professores das crianças, o livros de texto, colo-
cam diante delas, são realmente mudas, obscuras e imperfeitas, mas, quando 
aos livros se junta a voz do professor, tornam-se cheios de vida, imprimem-se 
profundamente nos seus espíritos, e assim, finalmente, os alunos entendem 
verdadeiramente aquilo que aprendem (Idem, p.460). 
 

 O maior objetivo presente no discurso empreendido por Comenius, e que aparece expli-
citamente em vários trechos de sua obra, era o de criar um método para ensinar tudo a todos. 
Trata-se de questão central da discussão aqui proposta pois a obra é escrita na primeira meta-
de do século XVII 4 e a pedagogia moderna só emergiria no século XIX.  

Assim, o ideal pansófico – que buscava conduzir o maior número possível de alunos em 
aprendizados previamente elaborados – inventava também, junto ao instrumento de ensinar 
tudo a todos, um professor que ensinasse tudo a todos. E uma das formas propostas pelo autor 
para realizar tal intento é de “nunca se instruir um aluno sozinho, mas todos ao mesmo tempo 
e de uma só vez. Por isso o professor não deverá aproximar-se de nenhum aluno em particular, 
nem permitir que qualquer aluno (...) se aproxime dele” (Idem, p.281).  

O professor concebido pela obra seria, então, previamente preparado para colocar em 
curso o método adequado para educar as populações de crianças e jovens a partir de verdades 
já concebidas em outro lugar. 

 
A escola 

Ao propor a criação de um instrumento adequado para isso – o livro-didático – Comenius 
concebe uma escola para tal: além de um ensino dividido em tarefas de um ano, de um mês, de 
um dia e de uma hora, pensa também na invenção de um espaço organizado, separado por sé-
ries, para melhor administrar a população a ser educada. Seria uma tecnologia social nova para a 
época na medida em que buscava formas de educação das populações. Pode-se dizer que se tra-
tava de um espaço tecnicamente viável, para efetivação dos objetivos da Didática Magna, cuja 
organização, pela magnitude do plano, seria de responsabilidade do poder público. Nesse sentido, 
estavam expressas no discurso comeniano várias indicações sobre o novo método.  

Primeiro, um método para racionalizar o tempo: reunindo pontos que considerava obstá-
culos como o uso de múltiplos métodos dizia o autor: “cada escola tinha o seu, cada professor 
tinha o seu (de modo que) um adquiria este conhecimento e outro aquele, mas ninguém con-
seguia uma instrução verdadeiramente universal e, por isso fundamental” (idem, p.275). Ainda 
sobre a racionalização do tempo criticava a desorganização das atividades: 

 
“Com efeito, quase em cada hora, eram propostas e realizadas tarefas diferen-
tes. Para já não falar de que a multidão de professores, assim como a multidão 
dos livros, distraem os espíritos. (...) Para o futuro, portanto, deveremos afastar 
estes obstáculos e estes atrasos, e seguir apenas, sem rodeios, os caminhos 
que conduzem diretamente ao objetivo, ou então (segundo a regra comum), 
não empregar muitos meios, onde, com poucos é possível conseguir o resulta-
do” (idem, p.276). 
 

E, após esse diagnóstico propunha que assim como o padeiro numa só fornada de massa 
coze muitos pães... “assim também o professor, com os mesmos exercícios, pode ao mesmo 
tempo e de uma só vez, ministrar o ensino a uma multidão de alunos, sem qualquer incomodo” 
(idem, p.280). 

Um segundo aspecto que se desdobra do método proposto está no controle do que se 
deveria ensinar. Ao comparar o livro com uma partitura o texto de Comenius sintetiza sua con-
cepção de escola, ensino e professor contida na obra: 
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Com efeito, assim como qualquer organista executa qualquer sinfonia, olhan-
do para a partitura, a qual talvez ele não fosse capaz de compor, nem de 
executar de cor só com a voz ou com o órgão, assim também por que é que 
não há-de o professor ensinar na escola todas as coisas, se tudo aquilo que 
deverá ensinar e, bem assim, os modos como há-de ensinar, o tem escrito 
como em partituras? (idem, p.457). 

 
Em capítulo intitulado Até agora não tem havido escolas que correspondam perfeitamen-

te ao seu fim, Comenius diz que “escola perfeitamente correspondente ao seu fim (é) aquela 
que é uma verdadeira oficina de homens”, mas que “até agora não têm sido assim”(idem, 
p.155-156). Em capítulo seguinte, As escolas podem ser reformadas, lê-se que é possível ins-
truir, educar e formar todos os jovens com um só e o mesmo método. Era a escola de massas 
que já se prognosticava e que no século XIX seria empreendida pelas politicas de organização 
das populações. 

Ao longo dos 23 capítulos da obra encontram-se vários temas que se tornaram consa-
grados na educação e que se tornariam assuntos do domínio da didática. Todos eles são trata-
dos minuciosamente – incluindo questões como disciplina e reforma5 – visando principalmente a 
organização perfeita e universal das escolas. 

Nesse sentido, a invenção de um professor que seria integrado à materialidade física da 
instituição social então concebida – a escola – completa o discurso de uma didática centrada no 
método de ensinar tudo a todos: a pan-didática. Para a realização de tal operação, como já 
mostrado, Comenius apresenta o livro-didático ou, como denomina no último capítulo da Didáti-
ca Magna, livros pan-metódicos. Contudo, considera que para a realização dessa tarefa o ponto 
central é a preparação desse material: 

 

E esta preparação depende da constituição de uma sociedade de homens doutos, há-

beis, arodorosos para o trabalho (...). Mas esta empresa não pode ser obra de um só 

homem, principalmente se está ocupado em outras coisas, e não tem conhecimento de 

tudo aquilo que é necessário colocar na pan-metódica; e talvez até, para realizar tal 

trabalho, não seja suficiente a vida de um homem... É necessário, portanto, uma socie-

dade de pessoas escolhidas.(Idem, p.469)  
 
Se por um lado, sabemos que a escola idealizada por Comenius só seria uma realidade 

após dois séculos6 e que “a pedagogia comeniana implanta uma série de dispositivos discursi-
vos sem os quais é praticamente impossível compreender a maior parte das posições pedagógi-
cas atuais” (Narodowski, p.16), por outro lado, a obra reuniu anseios, demandas que já se 
anunciavam, de forma não definida, em algumas regiões protestantes da Europa. O princípio de 
ensinar tudo a todos e em menor tempo, com professores preparados para tal tarefa, em local 
adequado para receber e concentrar grupos de crianças e jovens agrupados por idades, com 
material previamente organizado para maior eficiência do ensino, ainda estava por vir.  

Uma operação genealógica do problema, talvez nos faça pensar porque esses pontos se 
tornaram verdades e passaram a ser reinventados constantemente. Os rastros que nos ligam às 
denominações criadas pela Didática Magna poderiam nos levar a indagar, com espanto, sobre 
um método capaz de ensinar, ao mesmo tempo, tudo a todos. No entanto, a Didática Magna, 
embora “esquecida”, parece ser a plataforma a qual se recorre frente aos problemas de ensino, 
por meio de deslocamentos não constantes nem absolutos, mas que conservam sua função de 
reinstaurar o discurso verdadeiro para a educação. 

Dois séculos depois essas e outras noções inventadas no século XVII se universalizam no 
mundo ocidental cumprindo o desafio de ensinar tudo a todos: era a institucionalização da es-
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cola. O método vislumbrado por Comenius, no entanto, respondia à demandas de seu tempo, 
ainda que dispersas e localizadas. Suspeito que estaria aí um projeto que reuniu um conjunto 
de normas que mais tarde se universalizariam e que muito lembra a noção de biopolítica pen-
sada por Foucault (2000) quando diz: “A norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo quan-
to a uma população que se quer regulamentar” (p.302).  

Com isso, quis fazer um exercício genealógico indagando à Didática Magna, obra inaugu-
ral da Didática, por meio de quais estratégias se pensou na possibilidade de um material didáti-
co cujos saberes seriam depurados num manual único? Que movimentos possibilitaram a 
construção de um discurso sobre um modelo de professor? Como se pensou no espaço e na 
divisão do tempo circunscritos a uma instituição destinada a isso: a escola? Seria a Didática 
Magna um marco da produção de uma tecnologia para a escola de massa?  

São apontamentos que podem trazer algumas implicações para a analítica das práticas 
escolares, ou didáticas, que se tornaram predominantes na história. Uma das implicações pode-
ria ser a de passarmos a tratar os objetos da Didática como objetos fabricados num dado mo-
mento histórico e por dadas contingências. E mais, objetos que vêm sendo constantemente 
atualizados e renomeados por meio de dispositivos discursivos que tornam o que se diz verda-
deiro.  

Considerada uma produção de seu tempo a Didática Magna é um documento para a his-
tória da educação e sobre ele pode-se indagar: como foi possível produzi-lo? Que forças esta-
vam em jogo para sua invenção? Por que as normas e prescrições por ele criadas continuaram 
em curso?  

Quero enfatizar que essa operação, não nos relega ao lugar da impossibilidade e imobili-
dade, mas, ao contrário, traz a perspectiva de pensarmos e fazermos de outro modo, de dife-
rentes modos. A esse respeito nos fiz M.Foucault: “Não deduzirá da forma do que somos o que 
nos é impossível fazer ou conhecer, mas extrairá da contingência que nos fez ser o que somos 
a possibilidade de não ser, fazer ou pensar o que somos, fazemos ou pensamos”(Foucault, 
2006, p.574). 

Como o historiador da educação é um profissional do presente creio que um exercício 
genealógico pode ensejar, não raramente, novos olhares ao passado em busca de respostas 
para inquietações que não cessam de nos rodear. Creio que as teorizações sobre o ensino, e 
que formam professores, estão sempre repletas de intencionalidades, jogos, propósitos (e nem 
imagino que poderia ser de outro modo) que trazem implicações tanto para as práticas escola-
res como também para os discursos que as produzem.  

 
Conclusão 

Tomei como fonte para este artigo a Didática Magna no intuito de indagar sobre a cons-
trução da Didática na história a partir dos dispositivos que instaura e que constituem o campo: 
a escola de massa e o método de ensinar tudo a todos; o livro-didático, a racionalização do 
tempo e o controle do que ensinar; o professor e o ensinar tudo a todos; a escola como espaço 
coletivo para ensinar tudo a todos.  

Enfim, com a análise do projeto cunhado pela Didática Magna lançado dois séculos antes 
da instauração da escola de massas, e que já preconizava a necessidade de ensinar tudo a to-
dos, tentei empreender um exercício para pensar a pesquisa como um movimento genealógico 
que operamos na busca de sentidos para continuidades e (re)significações dos dispositivos cria-
dos naquele documento inaugural. 

Afinal, práticas e teorizações sobre ensino não são nada neutras e talvez um debruçar-se 
na obra de Comenius pode nos ajudar a entender a partir de que manobras e estratégias suas 
verdades ainda nos acompanham!  
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1 A obra de Comenius é iniciada na Boêmia em 1627, concluída em 1642 e publicada em 1657 em 
Lenszo, na Inglaterra. 
2 Sobre o livro didático concebido por Comenius diz Narodowski: “... é a matriz através da qual se produ-
zirão os livros de texto didático que formarão as crianças da sociedade ocidental, durante trezentos e cin-
quenta anos.” (idem, p.72). 
3 Sobre o termo didacografia diz Comenius: “E que razão haverá para que se não possa forjar um nome 
susceptível de convir à nossa nova Didáctica, como o termo didacografia modelado sobre a palavra tipo-
grafia?” (idem, p.458). 
4 Em introdução à Didática Magna o tradutor registra que a obra gerou interesse de modo que países co-
mo a Holanda, Inglaterra e Suécia convidaram Comenius para reorganizar o ensino. Recebera também um 
convite de Richelieu para um projeto pansófico na França, mas que não se realizou devido a morte do 
Cardeal. Assim, tudo leva a crer que as ideias do bispo protestante morávio Comenius iam ao encontro 
das políticas de organização das populações que começavam a preocupar alguns estados mas que só se 
tornarão realidade, ou dito de outra forma, só se universalizarão, a partir do século XIX.  
5 Comenius dedica dois capítulos (XII e XIII) da Didática Magna para tratar de reformas. São eles: As 

escolas podem ser reformadas(p.181) e O fundamento da reforma das escolas é a ordem exacta em tudo 
(p.163). 
6 Comenius tinha consciência disso ao registrar que “as escolas devem ser como disse e que, todavia, até 
agora, não têm sido assim”(p. 156).  
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1 INTRODUÇÃO 
  
 A leitura do Emílio ou Da Educação, de Jean-Jacques Rousseau, possibilita a visão das 
variadas categorias que, isoladas, passam a constituir objetos de um universo de análises com-
paradas, gerando trabalhos de investigação de cunho filosófico, literário, educacional entre ou-
tros. A revisão dessa produção possibilitou identificar a ocorrência de três grandes categorias 
de investigação, quais sejam, a Concepção de infância, a Educação segundo a natureza, e, a 
Relação preceptor-aluno. Para a conjuntura desta última instância direcionamos nosso interes-
se, por meio deste trabalho, para a tarefa analítica onde se objetiva reconhecer a figura do pre-
ceptor, como um elemento construído por Rousseau, tendo a sua base de criação firmada no 
entrosamento de aspectos concernentes à vida do escritor e seu entendimento acerca do tempo 
em que viveu.  
 O exame da figura do preceptor, sob a perspectiva da compreensão do autor acerca da 
Educação e dos modelos pedagógicos vigentes em sua época e projetados na personagem, 
aproxima-se do que sugere Le Goff (2010) sobre a inclusão dos estudos biográficos na historio-
grafia, em que o biografado é capaz de construir-se a si próprio e, ao mesmo tempo, de cons-
truir sua época, tanto quanto é passível de ser forjado por ela. Esta tarefa encontramos em 
Rousseau quando, em seu tratado de educação, delineia o caráter do preceptor e, de certa 
forma, imprime traços autobiográficos em sua obra. 
 Ao sudoeste da Suíça, está Genebra, coração da indústria relojoeira e principal cidadela 
calvinista dos primeiros anos da Reforma Protestante. Ali, nasce Jean-Jacques Rousseau, em 28 
de junho de 1712, o segundo e último filho de Isaac Rousseau, um calvinista e relojoeiro, e de 
Suzanne Bernnard, que o deixa órfão dois dias após seu nascimento, de quem herda uma inte-
ressante coleção de livros, aos quais, ainda na infância, rende-se à prazerosa leitura. Com isso, 
dá-se o início do percurso que o levaria rumo à consolidação intelectual e à condição luminar 
entre os pensadores de sua época. No conjunto da obra rousseauniana está impressa a versati-
lidade intelectual com que se expressou em diferentes campos do saber. 
  
2 O TEMPO DE ROUSSEAU 
 
 Ao relatar a História da Pedagogia, Cambi (1999) constrói um percurso sequenciado por 
inícios e fechamentos das eras que marcaram uma longa movimentação social, desde a Anti-
guidade até a Contemporaneidade, sem antes pontuar os cortes e continuidades da idéias que 
permeavam o longo percurso da historiografia educacional.  
 No Século XVIII, em que Rousseau viveu, a emancipação das condições econômicas do 
cidadão, da dominação religiosa das ideias para a compreensão científica dos fenômenos se 
realizavam de forma mais efetiva na sociedade europeia, tendo como fontes disseminadoras 
dos novos paradigmas a difusão do livro e da imprensa periódica. Conforme Cambi (1999), o 
século em que se propagaram os ideais iluministas é, de forma reconhecida, produto de uma 
grande efervescência intelectual, no qual se destacam pensadores como Voltaire, Diderot e 
Kant entre outros que consolidaram nos cidadãos contemporâneos um engajamento social. Ali 
estão postas as mediações entre os processos políticos que levaram à afirmação de novas es-
tratificações sociais e, consequentemente, da ascensão de novos modelos de governo. Será o 
período da história em que viu-se, mais fortemente, a intelectualidade empenhada em favor de 
uma maior atuação sociopolítica e cultural, articulada por intermédio de “[...] uma riquíssima 
articulação de meios, que vão do ensaio do ensaio ao pamphlet, do romance à obra teatral, do 
poema ao ‘entretenimento’ ao conte philosophique, ao dicionário.” (Cambi, 1999, p. 324). Como 
parte desse processo, vale destacar as três grandes e importantes revoluções marcam esse pe-
ríodo da história, a da Independência Americana, a Burguesa-Jacobina na França e a Industrial, 
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ocorrida na Inglaterra, pontuando por definitivo o momento da ruptura com o Ancien Régime 
em detrimento dos ditames de uma sociedade em processo de modernização.  
 O cotejo histórico do referido Século localiza, necessariamente, Jean-Jacques Rousseau. 
Um pensador cuja vida está atrelada às movimentações intelectuais daquela época, as quais 
estão reproduzidas em sua obra, nos contornos da critica aos modelos educacionais impostos à 
formação do homem, como é feito ao iniciar o seu tratado de Educação, o Emílio: “Tudo está 
bem quando sai das mãos do autor das coisas, tudo degenera entre as mãos do homem.” 1 
 Por outro lado, o pensador entende que este mesmo homem precisa ser “domado”, 
“adestrado”, considerando, sua natureza análoga a uma floresta que necessita de constantes 
podas, a fim de lhe transforma em um belo jardim. (Rousseau, 2004, p. [8]).  
 Observam-se, na composição da obra em estudo, a adesão do autor aos aparatos pró-
prios da estilística setecentista que simbolizam a contradição entre o Antigo Regime e o novo 
modelo social que se erguia. No Emílio, é possível alcançar a comparação entre as contradições 
e antinomias que fizeram da estilística do arcadismo ou neoclassicismo o prelúdio dos ideais 
iluministas em detrimento dos exageros barrocos, e tudo o que representavam em relação ao 
Antigo Regime, conforme Moisés (Arcadismo, 1978, pp.37-40).  
 Portanto, construção da imagem do jardineiro atento ao seu jardim, remonta sua obra 
aos autores árcades, que se voltaram de maneira a reproduzir uma posição política e ideológica 
voltada para os termos da natureza, bucólica e pastoril, em que o mito do “bom selvagem” con-
trapõe-se aos abusos cometidos pelo absolutismo monárquico, por juízes e clero. A partir de 
Moisés (Arcadismo, pp.37- 40, 1978), inferimos que o autor encontrava na natureza o seu a 
priori para a composição das suas obras, regressando, de uma maneira idílica, à ela, buscando 
suas verdades imanentes. Quanto a esse aspecto, Paiva (2009) ao analisar o conjunto da obra 
rousseauniana, deixa claro que o pensador era ciente da irreversibilidade da natureza humana à 
sua inocência inicial do homem primitivo. Por isso, o autor critica, em sua obra a vida do ho-
mem cosmopolita com vistas a enaltecer o estado da natureza, instância hipotética e necessária 
ao cidadão, conforme explica Garcia (2010) para a concepção de natureza construída por Rous-
seau: “a natureza não designa somente um estado essencial, mas também as qualidades do 
homem virtual [...]” (p. 83). 
 
 
3 O PRECEPTOR JEAN-JACQUES 
 
 Ao encetar a introdução para o Emílio, Launay (2010) se reporta ao sentimento de cul-
pa que vivido por Rousseau como o estímulo para escrever a obra, citando um trecho da carta 
escrita à Sra. Francueil, em que se desculpa por julgar incompatível a tarefa de escritor e a de 
criar seus cinco filhos. Cogitam, os seus comentadores, que de certa forma, o escritor busca 
remissão por meio da obra que escreve, na realidade, muito mais para impedir seus leitores 
que não incorram no mesmo erro, do que para se redimir do absenteísmo cometido com sua 
descendência. Ao mesmo tempo, a introdução deixa explicito que a possível compreensão do 
preceptor pelo viés dos motivos inconscientes de seu autor, Incorre no distanciamento do leitor 
em relação ao exame da crítica pedagógica presente em Rousseau, que se estabelece nos mol-
des de um tratado sobre a educação do homem, desde a sua tenra idade até sua efetiva inser-
ção social. 
 O percurso traçado para esta ação educativa de um discípulo foi sistematizado por Ro-
usseau conforme o que denominou de “marcha da natureza”, cujo plano, iniciado desde a che-
gada da criança ao mundo, estender-se-ia até a idade adulta, o momento em que o julgava 
pronto para a sua efetiva inserção na sociedade. Com o intuito de apresentar à sociedade o seu 
modelo educacional, Rousseau, considerando-se um “visionário” da Educação, elabora em seu 
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tratado o personagem do preceptor, no qual, paulatinamente, vai projetando sua própria expe-
riência no exercício da educação do seu discípulo, o Emílio. (Rousseau, 2004, p. 6). 
 Nesse dizer, Rousseau (2004) deixa claro, por meio de sua obra, a sua percepção as 
questões de seu tempo, nos diversos aspectos e minudências que acercam a constituição do ser 
humano e da sociedade: 
 

A arte do mestre consiste em nunca deixar que suas observações se 
entorpeçam sobre minúcias que não se relacionam com nada, mas em 
aproximá-lo continuamente das grandes relações que um dia deverá 
conhecer para bem julgar sobre a boa e a má ordem da sociedade ci-
vil (p. 241). 

 
 Com isso, Streck (2008) analisa o olhar rousseauniano sobre os saberes pedagógicos, 
que os tem como valiosos instrumentos de promoção humana, por meio do aprendizado que 
ser realiza na conjunção dos diferentes saberes. Ainda conforme Streck (2008) segundo o pen-
samento de Rousseau “a educação é uma arte. [...] O comportamento do preceptor, de fato, 
tem mais de artista do que de cientista” (p. 78). 

 O tom pessoal que introjeta na obra é percebido na forma cuidadosa com que se dirige 
ao seu leitor, em primeira instância, à “terna e previdente mãe” (Rousseau, 2004, p.7), e se 
justifica quanto à exposição de seus sentimentos em favor da Educação de sua época, não pre-
tendendo ser autoridade no que se propõe, mas não se furta em apresentar o que considera 
sobre o necessário processo educativo a que deve ser submetido o homem. Quanto a esse as-
pecto, Dozol (2006) coloca que a pessoalidade que Rousseau imprime à construção do perso-
nagem do preceptor condiz com a postura questionadora do filósofo sobre sua época, 
utilizando-se do Emílio para trazer ao lume a pauta das discussões sobre qual seria o método 
educativo que não fosse capaz de estragar a natureza humana.  

Referindo-se a esse questionamento que perpassa todo o Emílio, Paiva (2010) comenta 
que o preceptor, tal um jardineiro que observa o desenvolvimento de uma planta, deverá 
acompanhar todas as fases do desenvolvimento do seu discípulo para que, mais tarde, este o 
despeça a fim de lhe propiciar a necessária autonomia. A autodefinição de Rousseau significa 
para Cerizara (1990) a defesa do seu ideal de homem natural, nem sábio, nem filósofo, mas 
conforme o pensador “[...] é preciso ter-se feito homem; é preciso ter em si o exemplo que se 
deve propor.” (Rousseau, 2004, p.99). 
 Com isso, Rousseau afirma não objetivar em sua obra a descrição do bom preceptor. 
Entretanto, supõe-nas e se considera dotado de todas as qualidades necessárias para desem-
penhar esta função. (Rousseau, 2004, p.30).  
 Ao preceptor cabe a figura do mestre, conhecedor de sua arte, que lança mão de todos 
os seus recursos intelectuais e didáticos para dar encaminhamento ao processo de desnatura-
ção. Conforme Paiva (2010) Rousseau não defende o preceptor como uma instituição pública 
ou particular, mas uma ação individual que complementa a formação doméstica. 
 
4 CONSIDERAÇÕES 
 
 O exercício da leitura da obra Emílio ou Da Educação, por meio da observação dos me-
canismos de criação da personagem do Preceptor, levou-nos a identificar Jean-Jacques Rousse-
au projetado no plano de educação do seu discípulo imaginário, dialogando com o seu tempo, 
despretensioso em maldizer a Educação ou provar seu erro. No entanto, não deixa de criticar os 
escritos pedagógicos e os espaços tradicionais de educação pública, em que as condições para 
as práticas educativas não correspondiam à qualidade e ao sucesso que se obteria com a edu-
cação doméstica.  
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 Quando propõe ao preceptor a tarefa da observação da natureza do seu discípulo com 
fins a traçar o seu plano de formação, Rousseau reporta-se ao modo de recepção dos fenôme-
nos conforme sua época, consonante com os ideais iluministas, desvinculado das ideias dogma-
tizadas e mais próximo da explicação empírica e racional da vida, com vistas à consolidação de 
um individuo autônomo, em seu pensamento e nas suas ações. 
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1 INTRODUÇÃO 
 A presente pesquisa se inscreve dentro da linha de pesquisa de histórias de insti-

tuições escolares, do HISTEDBR – História Sociedade e Educação no Brasil –, grupo de pesquisa 
vinculado ao Departamento de Filosofia e História da Educação, da Faculdade de Educação, da 
Universidade Estadual de Campinas, na Área de concentração de História, Filosofia e Educação 
do Programa de Mestrado em Educação, sob a orientação do Professor Dr. José Luís Sanfelice. 

A natureza da análise que se realiza exige o resgate da produção teórica do perío-
do selecionado, apontando a pesquisa bibliográfica como etapa fundamental para resgatar as 
contribuições dos pensadores mais significativos do período histórico em estudo, bem como 
teses, dissertações e monografias que tratam do objeto, dentre os quais citamos: Apontamen-
tos para a história da instrução pública e particular no Maranhão, de Jerônimo de Viveiros 
(1954a); A instrução pública maranhense na primeira década republicana: 1889-1899, de Lílian 
Maria Leda Saldanha (1992); Da legislação à legitimação do currículo das escolas normais no 
contexto da reprodução das classes sociais, de Vânia Lourdes Martins Ferreira (1998); História 
da Educação do Maranhão: formação de professores no Instituto do Maranhão 1981-2003, de 
Sandra Maria Barros Alves Melo (2003); Do contexto histórico às idéias pedagógicas predomi-
nantes na escola normal maranhense e no processo de formação das normalistas, de Rosângela 
Silva Oliveira (2004); entre outras, como bases para:  

 Estudar o processo constitutivo do espaço formativo de professores para a Es-
cola Primária no Maranhão do período Imperial e República Velha – 1838/1939 -, destacando os 
aspectos ideológicos presentes na proposta de formação de professores primários, no contexto 
do processo de mudanças políticas, econômicas e sociais em curso na sociedade maranhense e 
brasileira. 

  Analisar o ideário pedagógico que fundamentou a proposta de formação de 
professores primários no Estado do Maranhão, procurando identificar até que ponto essa for-
mação esteve atrelada a valores/necessidades locais ou aos valores advindos de outras socie-
dades.  

 
2 FORMAÇÀO DE PROFESSORES PARA A ESCOLA PRIMÁRIA NO MARANHÃO: IMPÉ-
RIO E REPÚBLICA VELHA 

 
Apesar de sua colonização, “recolonização”, ter se dado de forma atípica em rela-

ção à dos demais estados brasileiros, e, de passar quase dois séculos ligados diretamente a 
Metrópole, as ideias que prevaleciam no Estado eram as mesmas que se manifestavam em todo 
o território nacional, inclusive as relativas à educação, entregue nas mãos dos jesuítas até a 
expulsão dos mesmos em meados do século dezoito (1759). Depois foi designada a professores 
régios, formados pelos próprios jesuítas. Apresentando as mesmas características da educação 
nacional dual e elitista. 

Durante todo o período colonial e até mesmo durante o período imperial, o Estado 
do Maranhão não dispôs, segundo Dias, de "[...] nenhuma política educacional, pois a questão 
da educação não preocupava o Estado” (2002, p. 40). 

Isto porque em uma sociedade escravista. 
A sociedade não precisava de escolas para reproduzir a estrutura de 
classe porque esta era pouco diferenciada. De um lado, estavam os 
escravos que compunham a classe trabalhadora, do outro, a dos não-
trabalhadores, composta basicamente pelos latifundiários e donos de 
engenho que tinham total controle sobre os trabalhadores. Na época, 
não compravam sua força de trabalho, mas, ao comprar seu corpo de 
escravo, detinham sua força de trabalho1 (DIAS, 2002, p.41). 
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Ou seja, a educação para todos – gratuita – outorgada na Constituição Política do 
Império do Brasil, jurada a 25 de março de 1824, foi fecunda apenas nos discursos políticos, já 
que a distância entre o proclamado e o realizado manteve fora da escola a maioria da popula-
ção. Como se evidenciou na Lei da Instrução de 15 de outubro de 1827, que limitou a criação 
de escolas de primeiras letras às cidades, vilas e aos lugarejos mais populosos, estas escolas 
deveriam ensinar pelo método do ensino mútuo ou lancastrino2, leitura, escrita, as quatro ope-
rações matemáticas, decimais, proporções, noções de geometria prática, gramática da língua 
nacional e os princípios da moral cristã e da doutrina católica, utilizando como livros de leitura a 
Constituição do Império e a História do Brasil (VIVEIROS, 1954a). 

Após a proclamação da Independência, em 1822, surgirão no Brasil as primeiras 
tentativas de profissionalização de professores, que, embora tenham sido fomentadas com a 
expulsão dos jesuítas da colônia e a contratação dos professores régios, somente se concretiza-
rão com a criação das Escolas Normais, após a institucionalização do Ato Adicional de 1834, que 
ao descentralizar a educação “[...] delegou às províncias o direito de regulamentar e promover 
a educação primária e secundária” (ROMANELLI, 1999, p.40). 

Com a transferência da responsabilidade pelo ensino primário e secundário para as 
províncias, transfere-se também a de formar os professores para tais níveis de ensino. Consta-
ta-se, a partir daí, a criação de escolas normais, cuja finalidade era formar os professores para 
a escola primária em vários pontos do país. A primeira escola a iniciar suas atividades, ainda na 
década de 30, foi a de Niterói, capital da província fluminense em 1835. 

A fundação das primeiras escolas normais em várias províncias do país data das 
décadas de 30 e 40 do século dezenove. No Maranhão, em atendimento a Lei Provincial nº. 
76/1838, foi escolhido o jovem Felipe Benício Oliveira Conduru, para ser enviado à França a 
estudo por dois anos, para se formar no método de ensino mútuo ou lancastrino. Sua escolha 
se dera por ser ele um sujeito de reconhecida, e indiscutível habilidade, o qual assim instruído 
regeria uma Escola Normal na Capital da Província. 

Convém observar que essa providência marca o início do processo de organização 
do sistema público para constituição do espaço formativo de professores no Maranhão e a pri-
meira tentativa de implantação da Escola Normal no Estado, datada de janeiro de 1840. 

Embora haja controvérsia quanto a sua designação, a Escola Normal dirigida por 
Felipe Conduru, segundo Oliveira (2004, p.46), foi uma inovação pioneira no ensino público do 
país, sendo “[...] a segunda Escola Normal3 a funcionar no Brasil, em janeiro de 1840, junto 
com a Escola Normal de Minas Gerais”. A autora faz essa afirmação baseada no cruzamento das 
informações obtidas no livro História da Instrução Pública no Maranhão (1954), do historiador 
maranhense Jerônimo de Viveiros, e nos jornais Chronica Maranhense e Jornal Maranhense, do 
ano de 1840.  

A frequência ao curso, com duração de dois anos, era obrigatória aos professores 
primários em exercício, sendo que os que melhor aplicassem o método receberiam gratificação 
correspondente à quinta parte de seus salários. 

A formação de professores pelo método lancasteriano, inicialmente próspera, so-
freu a desistência dos professores que não apoiavam a adoção do método mútuo, por acredita-
rem que, com a adoção do mesmo, cairia ainda mais a qualidade do ensino primário no Estado. 
De acordo com Oliveira (2004, p. 49), a primeira Escola normal do Maranhão teve suas ativida-
des encerradas “[...] por exigir práticas inadequadas à realidade social na qual as escolas esta-
vam inseridas e a conseqüente falta de alunos interessados na desvalorizada carreira do 
magistério primário”. A Escola Normal teve duração de quatro anos e funcionava no prédio do 
convento da Igreja do Carmo; ao encerrar suas atividades, suas instalações foram cedidas para 
Aulas de Primeiras Letras.  
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Cabral (1984, p. 40) relaciona algumas medidas dos governos provinciais mara-
nhenses, com vistas a sanar os males da instrução primária: 

 Fundação da Inspetoria da Instrução Pública (1841), através da qual o Es-
tado procurava manter seu controle sobre toda a educação escolar da Pro-
víncia – atribuições da Inspetoria: a) fiscalizar as escolas da Província; b) 
regular e dirigir o sistema e método prático de ensino; c) elaborar os regu-
lamentos internos das escolas; d) esclarecer os professores para o desem-
penho de suas obrigações; e) visitar mensalmente as escolas da capital; f) 
vigiar o procedimento dos professores particulares; g) servir de intermedi-
ário entre o Governo e os professores; e h) preparar, a cada seis meses, 
relatório do estado da Instrução Pública na Província; 

 Aprovação em 1847 da Lei nº 234, que autorizava a reorganização do en-
sino na Província, esta reorganização só ocorreu em 1855; 

 Ainda em 1847 foi indicado pela Administração Provincial, para uso nas es-
colas primárias, o livro “Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo”; 

 Com a decretação da Lei nº 267 de 17 de dezembro de 1849, foi legal-
mente efetivada a obrigatoriedade do ensino. 

Sobre a obrigatoriedade do ensino, a lei acima referida assim o diz: 
[...] que os pais de família ou aqueles que suas vezes fizerem, resi-
dindo a certas distâncias das Escolas Públicas de Primeiras Letras, se-
jam obrigados, sob penas pecuniárias, mais ou menos fortes, a 
mandar a elas os meninos confiados a seus cuidados, salvo provarem 
que lhes dão o ensino em Escolas ou casa particulares (PENNA apud 
CABRAL, 1984, p. 42). 

A segunda metade do século XIX foi marcada por inflamados discursos que conce-
biam a educação como redentora das desigualdades sociais do Maranhão, provocada pela igno-
rância da população (OLIVEIRA, 2004). O que levou, segundo Viveiros (1954a), à abertura de 
escolas primárias que, em suas fracas condições de trabalho didático, só confirmaram o desca-
so com a instrução pública no Maranhão. 

 Nas últimas décadas do Império, as realizações educacionais, com relação 
à instrução primária pública, escassearam. A grande inovação do período foi a decretação da 
liberdade do ensino, proposta desde os anos de 1860 e, finalmente, efetivada através da Re-
forma de 1874. Fora essa providência e a reafirmação da obrigatoriedade do ensino primário, a 
reforma de 1874 cuidou apenas da criação de um Conselho Diretor (em auxílio à Inspetoria de 
Instrução Publica), do regulamento sobre a vitaliciedade do professor e da abolição dos castigos 
corporais na escola (CABRAL, 1984, p.65). 

A segunda tentativa de implantar um curso destinado à formação de professores 
deu-se sob os auspícios da Sociedade Onze de Agosto. Criada em 1870 por iniciativa dos senho-
res Antonio de Almeida Oliveira4 e João Antonio Coqueiro, objetivando ofertar cursos de alfabe-
tização noturnos e gratuitos aos operários de São Luís. “Criada na Escola Pública de Primeiras 
Letras Onze de Agosto, vasta escola construída a partir de subscrição popular para o início de 
sua alfabetização, a Sociedade recebeu o mesmo nome da escola” (OLIVEIRA, 2004, p. 53). 
Contava a Sociedade Onze de Agosto com 80 sócios benfeitores, 258 sócios efetivos e com o 
auxílio concedido pelo Presidente da Província, Dr. Augusto Olímpio Gomes de Castro, aprovado 
pela Assembléia Provincial em 22 de junho de 1874 (OLIVEIRA, 2004, p. 54). 

O Curso Normal da Sociedade Onze de Agosto pautava-se nos princípios pedagógi-
cos difundidos por Pestallozi, portanto sem qualquer relação com a sociedade em que seriam 
aplicados e teve curta duração. 
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Após várias tentativas de constituição de um espaço específico para a formação do 
professor primário, é sob a égide do governo republicano que se dá a instalação da Escola 
Normal, que foi oficialmente criada em 15 de abril de 1890. Desde a sua criação oferecia as 
cadeiras de 1ª- Gramática Portuguesa e Literatura brasileira e portuguesa; 2ª- Aritmética, Álge-
bra, Geometria e Trigonometria; 3ª- Elementos de Física, Química e Mineralogia; 4ª- Elementos 
de Botânica, Zoologia e Geologia; 5ª- Geografia Geral e do Brasil; 6ª- História Geral e do Brasil; 
7ª- Pedagogia; 8ª- Desenho Linear; 9ª- Música; 10ª- Ginástica (SALDANHA, 1992, p. 126). 

 A Escola Normal funcionaria sob regime de externato, com o objetivo de preparar 
professores de ambos os sexos, e dividiria as instalações do prédio do Liceu Maranhense. Por 
conta disso, Escola normal e Liceu usariam em comum a Biblioteca, os gabinetes de Física e 
Química e as coleções de História Naturais. Por serem as seis primeiras cadeiras comuns aos 
dois estabelecimentos, em razão disso, previa-se uma gratificação aos professores que atuas-
sem nas duas instituições. Tratava-se na verdade de uma gratificação pouco significativa, pas-
sando esses professores de um salário de 1800 réis anuais para 2000 réis (SALDANHA, 1992, p. 
126). 

 Exigiam-se, para os candidatos às vagas oferecidas pela Escola Normal, compro-
vação de conclusão do curso primário e de idade mínima de 15 (quinze) anos para as moças e 
17 (dezessete) anos para os rapazes. Completavam as exigências: a) atestado de boa conduta; 
b) atestado médico comprovando que o candidato ao magistério público não sofria de doença 
contagiosa; c) e certificado de não haver sido expulso do liceu maranhense. Em suma, jovens 
sadios e obedientes às normas legais. 

A Escola Normal sofreu a primeira reformulação em 1894. Ficando seu curso de 
formação de professores normalistas organizado em três anos, com as disciplinas e carga horá-
ria semanal abaixo descritas (OLIVEIRA, 2004, p.82): 

• Primeiro ano: 1ª Língua Portuguesa – 3 horas; 2ª Língua Francesa – 3 ho-
ras; 3ª Aritmética (até proporções)- 3 horas; 4ª Geografia Geral e Coro-
grafia do Brasil – 3 horas; 5ª História do Brasil, especialmente do 
Maranhão – 3 horas, 6ª Desenho - 2 horas; 7ª Música – 1 hora; 8ª Ginás-
tica – 1 hora; 9ª Costura e Bordados e Princípios de Economia Doméstica 
(só para as alunas) – 1 hora.  

• Segundo ano: 1ª Língua Portuguesa – 3 horas; 2ª Língua Francesa – 3 ho-
ras; 3ª Pedagogia – 3 horas; 4ª Física e Química (noções) – 3 horas; 5ª 
Aritmética (revisão da primeira parte e estudo da segunda, excluídos os 
logaritmos) – 3 horas; 6ª Desenho - 2 horas; 7ª Música – 1 hora; 8ª Gi-
nástica – 1 hora; 9ª Costura e Bordados e Princípios de Economia Domés-
tica (só para as alunas).  

• Terceiro ano: 1ª História Universal (noções) – 3 horas; 2ª História Natural 
(noções) – 3 horas; 3ª Pedagogia – 3 horas; 4ª Literatura Portuguesa e 
Brasileira – 3 horas; 5ª Instrução Moral e Cívica – 3 horas; 6ª Desenho - 1 
hora; 7ª Música – 1 hora; 8ª Ginástica – 1 hora 9ª Costura e Bordados e 
Princípios de Economia Doméstica (só para as alunas).  

Envidados todos os esforços para sua criação e funcionamento, a Escola Normal 
sofre vários revezes, sendo muitas vezes ameaçada de extinção. Isto só não aconteceu devido 
à defesa entusiasmada de Benedito Leite5, que a defendia às vezes às raias da inconstituciona-
lidade. 

Com a intenção de manter a funcionalidade da Escola Normal e diminuir a evasão 
na mesma, Benedito Leite, de acordo com Saldanha (1992, p. 133), “propôs então uma Refor-
ma para o ensino público através da Lei nº 119, aprovada em maio de 1895, que logo em seu 
artigo 1º estabelecia o aumento dos vencimentos dos professores normalistas [...]”, além de 
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permitir aos normalistas habilitados a disputa por cadeiras, mesmo as já ocupadas por profes-
sores vitalícios não habilitados. 

Pode-se ver, que, para Benedito Leite, a renovação do corpo docente 
que atuava nas escolas públicas iria possibilitar a substituição dos mé-
todos tradicionais de ensino por outros mais modernos, e como no 
Maranhão sua vontade tinha às vezes poder maior que a Lei, tudo fi-
cou determinado conforme ele desejava [...] (SALDANHA, 1992, p. 
134). 

Acertadas as condições para o ingresso no magistério público e um plano de car-
reira para os professores concludentes do Curso Normal, a evasão diminui e a matrícula aumen-
ta, sem, contudo, apresentar os resultados esperados, haja vista que após uma década de sua 
criação, a Escola Normal só formara dez professores e retornara aos altos índices de evasão, 
além de seus alunos passarem a ser acusados de não perseverantes. 

Saldanha (1992, p. 137) explica que este alto índice de evasão está relacionado às 
características da clientela da Escola Normal deste período, composta principalmente por moças 
que estudaram ainda durante o período imperial em escolas para meninas e portadoras de um 
currículo divergente do oferecido aos meninos. Portanto, tinham dificuldades em acompanhar 
as disciplinas por falta de conhecimentos anteriores que as permitissem fazê-lo, provocando o 
abandono da escola pela maioria das alunas6. Aliado ao descompasso da formação recebida por 
meninos e meninas, a exigência de idade mínima de 17 e 15 anos para rapazes e moças, res-
pectivamente, ingressarem na Escola Normal, “[...] fazia com que sua clientela fosse constituída 
por pessoas que já se achavam distantes dos bancos escolares há algum tempo e que muitas 
vezes já haviam perdido o hábito do estudo regular”.  

Soma-se ao acima exposto, a quase inexistência de livros didáticos, e a falta de lo-
cal adequado para a prática de ensino. Fazia-se necessária, então, a criação de uma Escola 
Primária modelo que permitisse a prática pedagógica como complemento à formação de profes-
sores. 

“A 6 de maio de 1896, graças mais uma vez à iniciativa de Benedito 
Leite, a Lei no 155 criou a Escola Modelo do Maranhão, destinada à 
educação de menores de ambos os sexos e a ser um campo de está-
gio para as alunas normalistas. Após sua criação, o Governo contraiu 
empréstimo junto ao Banco da República para poder dotá-la dos re-
cursos necessários ao seu funcionamento. Em 1899, o Governador 
Torreão Costa, através do Decreto no 2, denominou-a de ESCOLA 
MODELO BENEDITO LEITE, denominação que mantém até o presen-
te” (SALDANHA, 1992, p.141-142, grifos do autor). 

Embora tenha sido criada em 1896, a Escola Modelo Benedito Leite só entra em 
funcionamento em 1900. Fazia jus ao seu nome, ou seja, era realmente modelo. Bem apare-
lhada e organizada aos moldes da educação elitista. Segundo Saldanha, chegou a oferecer au-
las de francês e piano. Era, portanto, o oposto das demais escolas primárias da Capital e do 
próprio Estado, tornou-se, então, uma instituição para a educação dos filhos das elites.  

Teve como primeiro diretor um dos nomes mais respeitados no meio intelectual 
maranhense da época, o jornalista, jurista e professor Barbosa de Godóis que, influenciado pe-
los ideais liberais e princípios da Psicologia Experimental, construiu um currículo escolar distante 
da realidade social maranhense (OLIVEIRA, 2004). Assim, a prática de ensino desenvolvida pe-
los normalistas na Escola Modelo consistia-se de experiências simuladas com ações pedagógicas 
utópicas e técnicas controláveis, que não consideravam a precariedade das escolas primárias do 
Estado, que em sua grande maioria funcionavam como escolas isoladas, nas próprias casas dos 
professores, sendo mal iluminadas e com mobiliário precário.  
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A Escola Normal formava professores com ampla bagagem cultural da Pedagogia 
Moderna americana que não sobrevivia fora dos muros da escola de formação e aplicação, uma 
vez que não possuíam a conduta pedagógica requerida para as condições do sistema educativo 
maranhense. Ademais, foram formados por professores amantes dos modelos estrangeiros, que 
os transplantavam sem levar em conta as condições locais.  

Em 1898, a Escola Normal do Maranhão foi reorganizada pela Lei nº. 207, que a 
separou do Liceu e criou o curso de aplicação Gilberto Costa e o Jardim de Infância Decroly. 
Contudo, chegou ao início do século XX sem ter alcançado os objetivos propostos quando de 
sua criação, visto que formara um contingente tão pequeno de professores que sua prática se 
dissolvia, conforme análise desenvolvida por Saldanha (1992), diante de práticas de professores 
desqualificados e, até mesmo, semianalfabetos. Contudo, embora pecasse pela pobreza de fun-
damentação pedagógica, a Escola Normal não deixou de contribuir para melhorar o nível cultu-
ral dos normalistas, aprofundando-lhes os conhecimentos gerais e lhes fornecendo noções de 
Pedagogia. 

No início dos novecentos, sofreu nova reorganização, passando seu curso a ser 
oferecido em quatro e depois em cinco séries. No entanto, devido à baixa frequência e aos par-
cos recursos do erário público, efeito da 1ª Guerra Mundial, em 1914, a Escola Normal teve 
suas atividades encerradas, e o seu curso foi transformado em curso profissionalizante no Liceu 
Maranhense, seus alunos se juntaram aos do Liceu, que se organizou em dois cursos: o Ginasial 
(sete anos de formação geral) e o Profissional (três anos de formação geral e um ano de estu-
dos pedagógicos com aplicação prática na Escola Modelo). Foi criado, também, o regime de 
promoção automática, no qual “o aluno que, ao terminar o Ginasial no Liceu solicitasse permis-
são para estudar as disciplinas pedagógicas e as atividades práticas na Escola Modelo e reali-
zasse os exames, estaria preparado para receber o diploma de professor normalista” 
(OLIVEIRA, 2004, p. 97). Com essa modalidade de formação, houve um aumento da demanda 
para o curso, uma vez que a formação pedagógica propriamente dita restringia-se ao último 
ano de formação. 

Com a elevação do número de professores normalistas, o Estado tentou atraí-los 
para as Cadeiras de Primeiras Letras vagas no interior e na capital. Para isso, eram enaltecidas 
suas qualidades, como demonstra o trecho do relatório do Secretário do Interior, Dr. Domingos 
Perdigão, de 1916. 

Poderosa e benéfica é, certamente, a influência que nos meios atra-
sados do interior, exercem essas moças educadas e distintas que saí-
ram de nossa Escola Normal, hoje fundida com o Liceu Maranhense, e 
que, com uma soma razoável de conhecimentos gerais, tirocínio pe-
dagógico, vão, Estado afora, espalhar carinhosa e abnegadamente a 
instrução primaria pelas cidades, vilas e povoações Com o aumento 
de normalistas formadas (PERDIGÃO apud OLIVEIRA, 2004, p.97). 

Havia muita resistência por parte dos normalistas formados na capital – em grande 
parte, mulheres – em se deslocarem para o interior. No que se justificava por serem mulheres, 
e pelas precárias condições de acesso aos municípios, vilas e povoados, principalmente, no pe-
ríodo chuvoso. Como tentativa de resolver essa questão, foi criado em 1907, pelo Governador 
Benedito Leite, um pensionato de alunos normalistas vindos do interior. Contudo, essa tentativa 
também não obteve o êxito esperado; permaneciam as cidades, vilas e povoados, e até a pró-
pria cidade de São Luís (capital do Estado), carentes de professores habilitados para a educa-
ção primária. 

O ensino normal permaneceu como curso profissionalizante do Liceu Maranhense 
até 1931, quando os Interventores federais do Maranhão, Padre Astholpho Serra e Fernando 
Eugênio do Reis Perdigão, na esteira da Reforma Francisco Campos, reformularam a Instrução 
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Pública, através do Decreto Estadual nº. 46 de 26 de fevereiro (OLIVEIRA, 2004, p. 100). Com 
a reformulação, foi acrescentado ao curso elementar do ensino primário um curso pré-escolar – 
a ser ministrado em Jardins de Infância – e um curso complementar, de caráter preparatório 
para o exame de admissão ao curso secundário que, por sua vez, ficou organizado em Ginasial 
e Curso Normal. 

Com a reformulação da Instrução Pública do Estado no início de 1932, com a pu-
blicação do Decreto Estadual nº. 250, de 25 de fevereiro e nº. 252, de 02 de março, o Curso 
Normal voltou a ser ofertado em cinco anos com disciplinas de caráter propedêutico: Português 
e Noção de Literatura, Francês, Inglês, Geografia Geral e do Brasil, História da Civilização e do 
Brasil, Matemática Elementar (Aritmética, Álgebra, Geometria e Noções de Trigonometria Retilí-
nea), Física, Química, História Natural, Agricultura e Trabalhos Rurais, Música (com canto co-
ral), Desenhos, Trabalhos Manuais, Trabalhos de Agulha (para as moças) e Educação Física; e 
pedagógico: Psicologia, História da Educação, Higiene e Puericultura, Pedagogia.  

Ao ser extinta em 1939, com a criação do Instituto de Educação, a Escola Normal 
mantinha a organização acima descrita. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebeu-se que a preocupação com a formação de professores no Brasil e no Ma-
ranhão aparece de forma mais efetiva após a proclamação da Independência em 1822 e da 
publicação da Lei de Instrução de 1827, que determinava a criação de Escolas de Primeiras Le-
tras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, com a utilização do método do ensino 
mútuo, com vistas à expansão do ensino de forma rápida e econômica para um grande número 
de alunos. E, que a ação educacional adotada no Estado, preocupava-se basicamente com os 
interesses da burguesia e seus objetivos não incluíam a oferta de uma educação libertadora e 
progressista, mas, sim, a de uma formação acadêmica e aristocrática - ainda que laica - molda-
da nos ranços da educação jesuítica a fim de atender aos interesses da elite. 

Ressalte-se que a exemplo das escolas normais provinciais, a Escola Normal, no 
Maranhão, abre um novo horizonte no que se refere à qualificação e profissionalização do tra-
balho do professor primário. Possibilitando às mulheres a continuidade de seus estudos em ní-
vel secundário e, posteriormente, em grau superior e, inclusive, a inserção destas no mercado 
de trabalho. Como assevera Villela (2000, p.122), a profissão de professora primária dava à 
mulher uma alternativa a um casamento forçado ou a profissões menos prestigiadas, como cos-
tureiras, governantas e parteiras. “o magistério primário representou o ponto de partida possí-
vel no momento histórico vivido”, configurou-se bastante adequado e aceitável, em termos 
sociais, familiares e pessoais, que ela trabalhasse como professora.  

Assim, a análise da constituição do espaço formativo de professores para a Escola 
Primária no Maranhão desenvolvida no período de 1838-1939, revela como as mudanças nos 
setores econômico, político, social, cultural, e nas diretrizes para a educação nacional influenci-
aram a ação formativa no percurso de tempo estudado. Constando-se que essa ação esteve 
subvencionada às determinações oficiais do poder executivo provincial/estadual, muitas vezes, 
em atendimento aos atos do Poder Executivo Federal. 

 
Palavras-chaves: História da Educação do Maranhão; Formação de professores; Escola Nor-
mal. 
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antes mesmo de seu funcionamento; Sergipe: data de 1838 sua criação, também nunca funcionou; Pará: 
aberta em 1839 e fechada em 1841 sem jamais ter funcionado; Minas Gerais: funcionou no período de 
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marido’ durante boa parte do século XX”. 
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O “fio do nome” (GINZBURG, 1991) é perseguido para se percorrer o itinerário deste 
sujeito ordinário nas suas relações com a instrução pública e com outros aspectos da vida soci-
al. Ao recorrer a fontes de naturezas diversas – registro de batismo, mapas de frequência de 
alunos, ofícios da instrução pública, relatórios, leis, regulamentos, livros de memorialistas, dici-
onários históricos e biográficos e genealogias – tornou-se possível compor “uma espécie de 
teia”, uma “imagem gráfica do tecido social em que o indivíduo está inserido” (GINZBURG, 
1991) e arriscar interpretações sobre a experiência docente no século XIX. Acompanhando a 
trajetória de um sujeito busca-se destacar como este vive suas experiências de forma “relati-
vamente autônoma” a partir das possibilidades que lhe são disponíveis. Busca-se operar com o 
conceito de experiência de E. P. Thompsom (1981) e com as considerações de Diana Vidal 
(2010) e Alessandra Schueler (2008) sobre a docência como uma experiência coletiva. 

O Reverendo Albino José da Cruz foi provido professor da cadeira de primeiras letras da 
cidade de Paranaguá por meio de carta de nomeação de 28 de janeiro de 18451. Tratava-se da 
criação de uma 2ª cadeira, a primeira era ocupada, desde 1826, pelo professor Hildebrando 
Gregoriano da Cunha Gamito e a cadeira pública do sexo feminino era ocupada pela professora 
Joanna Maria de Mello desde 1835. A “comissão d’inspeção das escolas da cidade de Parana-
guá” relata, em 18462, que além das três escolas públicas de primeiras letras havia na cidade 
mais três aulas particulares, uma regida pelo professor Francisco Felix da Silva e duas para o 
sexo feminino: uma regida por Caetana Leonizia da Silva, filha do professor Francisco Felix e 
uma última regida pela Professora Maria Prudência da Luz. 

Apenas um ano após o seu provimento, o professor recebia em sua aula 92 alunos, 
número bastante elevado quando contrastado aos 39 do professor Hildebrando da primeira ca-
deira e aos 26 do professor particular Francisco Felix. No total foram contabilizados 232 alunos 
e alunas nas aulas de primeiras letras, pela comissão inspetora em 1846, o que significa que 
este professor concentrava quase 40% da infância escolarizada oficialmente na cidade, mais de 
58% dos meninos.  

Recuando ao ano de 1845, alguns meses antes da criação da segunda cadeira, encon-
tramos a escola de Hildebrando frequentada por 87 alunos e, em outubro de 1843, Francisco 
Felix informava em sua “Relação dos Alumnos que aprendem a ler na Escola Particular de Fran-
cisco Felix da Silva” que ensinava 59 alunos, dos quais 47 eram meninos e 12 meninas. O gráfi-
co abaixo ajuda a visualizar o movimento anual de alunos matriculados nas aulas públicas de 
primeiras letras de Paranaguá: 

 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1: Número de alunos dos professores de primeiras letras de 

Paranaguá entre 1828 e 18493 
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Fontes: Mapas de frequência dos professores Hildebrando Gregoriano da Cunha Gamito, Fran-
cisco Felix da Silva e Albino José da Cruz (AESP: latas CO 5017, CO 4914, CO 4915). 
 
 

Esta profusão de números aqui mobilizada tem a intenção de dar visibilidade às rela-
ções entre os três professores e seus alunos. A diminuição no número de alunos do professor 
Hildebrando ocorre alguns meses após a criação da escola do padre Albino, queda que também 
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ocorre na aula particular, e nos sugere que a criação de uma segunda cadeira pública teve um 
impacto significativo no tecido social da instrução pública de Paranaguá, com a concorrência 
entre os professores e a mobilidade dos alunos.  

Recuemos ao ano de 1829. Hildebrando e Francisco Felix já lecionavam na então Vila 
de Paranaguá – a localidade foi elevada a cidade em 1842. Albino ainda era uma criança com 
cerca de 6 anos. A idade aproximada foi calculada a partir de mapas de frequência da escola de 
Gramática Latina apresentados adiante4 e do seu registro de batismo5. Por meio deste registro, 
sabemos, também, que Albino era filho de Bento José da Cruz e de Dona Miquelina Romana, 
ele natural de Melgaço e ela de Lisboa. Era filho de portugueses que compunham um segmento 
atuante na política local. O batizado de Albino fora em 1822, já em Paranaguá, donde se con-
clui que a emigração de Portugal para o Brasil tenha ocorrido antes.  

Caminhemos seguindo indícios das relações e lugares sociais ocupados por seu pai, 
Bento José da Cruz. Data de 1831 sua primeira presença na Memoria Historica de Paranaguá de 
Antonio Vieira dos Santos6 (1951), como um dos cidadãos que compareceu à reunião da Câma-
ra para “contribuição voluntária” para construção de estrada entre a vila de Paranaguá e a fre-
guesia de Morretes7 (SANTOS, 1951, v. I, p. 249). Ele também foi relacionado em outra 
passagem da mesma obra: na “Sinopse dos cidadãos paranaguenses da principal nobreza que 
tem servido os cargos da governança da mesma Cidade desde o ano de 1800 a 1850” (SAN-
TOS, 1951, v. II, p. 36-37) sem a especificação de que cargos eram. Na “Descrição geral da 
Cidade de Paranaguá, suas ruas, travessas e edifícios públicos”, o nome de Bento é precedido 
por “capitão”, sugerindo algum vínculo militar, à guarda nacional talvez. Em 1850, a família re-
sidia num sobrado situado na “Rua da Ordem”, na região central da localidade.  

A posse de um sobrado na principal rua da cidade, de terras e de escravos colocou Ben-
to José da Cruz entre os proprietários arrolados por Vieira dos Santos, com posse de “fazendas 
de agricultura e nelas fábricas de cana, arroz, mandioca e a maior parte com propriedades na 
Cidade e senhores de 15 a 30 escravos” (SANTOS, 1951, v. II, p. 304). José Augusto Leandro 
(2003), em tese intitulada Gentes do grande mar redondo: riqueza e pobreza na comarca de 
Paranaguá, 1850-1888 analisa as hierarquias socioeconômicas e os aspectos da composição do 
patrimônio dos denominados "bem afortunados", "afortunados” e “minimamente afortunados" 
no qual o pai do professor Albino figurava entre os 15 maiores proprietários de escravos no ano 
de 1844 (LEANDRO: 2003, p. 44, quadro 4). 

Além da presença na esfera administrativa municipal e das riquezas que o distinguiam, 
Bento José da Cruz foi, também, um dos “Provedores, escrivães, procuradores e tesoureiros 
que tem servido na Irmandade do Seminário do Santíssimo Sacramento da Cidade de Parana-
guá desde o ano de 1762 inclusive ao de 1850” como escrivão em 1842-43 e provedor no ano 
1845-46. Os provedores ofereciam “a festividade da semana santa com toda a pompa e gran-
deza” (SANTOS, 1951, v. II, p. 102). Ou seja, a família Cruz também se encontrava inserida 
numa associação leiga, uma espécie de agrupamento de católicos em torno de devoções co-
muns que constituía importante espaço de socialização e vivência religiosa no Brasil dos séculos 
XVIII e XIX. Este tipo de inserção social conferia prestigio – um dos possíveis elementos da 
“posição” na “boa sociedade” – àquele com condições para as doações. Ao fazer parte de uma 
irmandade, toda uma gama de relações – que se intercruzava com outras oriundas de diversifi-
cadas esferas sociais – estabeleciam-se e firmavam laços.  

Do conjunto dessas informações, identificamos o pai de nosso futuro professor padre 
Albino como um “bem afortunado”. Conforme Leandro (2003), “os dois principais indicativos de 
riqueza eram, como bem registrou Vieira dos Santos, os prédios urbanos e a escravaria” (LE-
ANDRO, 2003, p. 87). A nacionalidade portuguesa e as posses o qualificavam na “classe [...] 
dos brancos e sobretudo daqueles que por sua posição constituíam o que se chama a boa soci-
edade” (RESENDE apud MATTOS, 2004, p. 126) que se diferenciavam “do povo mais ou menos 
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miúdo” e dos “escravos”. A família Cruz, uma família portuguesa, muito provavelmente branca, 
usufruía o direito à propriedade – um dos sustentáculos de uma sociedade estruturada sobre a 
desigualdade, a hierarquia e a escravidão.  

 
O aluno-aprendiz Albino: fragmentos da escolarização 

 
Ter um filho que se tornou padre-mestre indicia que a bem afortunada família Cruz 

preocupou-se em oferecer algum tipo de escolarização aos seus descendentes. A historiografia 
da educação vem apontando a heterogeneidade das práticas educativas no Brasil oitocentista, o 
que abre possibilidades diversas de escolarização para o menino Albino. Ele poderia ter sido 
educado em casa por familiares ou particulares (educação doméstica), ter frequentado a escola 
pública do professor Hildebrando – que se tornaria seu colega de profissão na instrução pública 
posteriormente – ou ter sido aluno em alguma aula particular. Ao que tudo indica, sua família 
escolheu a terceira opção. Nas relações de alunos8 de 1829, 1830, 1834 e 1836, o professor 
particular Francisco Felix alista um menino de nome Albino da Cruz. Nas três relações, o profes-
sor informa apenas o número e o nome dos alunos (a filiação não era informada). Na primeira 
delas, em 1829, Albino é o vigésimo, logo após o menino Francisco da Cruz – provavelmente, o 
irmão mais velho por ter sido registrado primeiro. Em 1830, os dois irmãos Cruz vinham segui-
dos por um terceiro, Arnaldo da Cruz. Não foram localizadas as relações de 1831 a 1833. Em 
1834, Albino era o segundo da lista – indício de que os alunos matriculados há mais tempo vi-
nham no início – Francisco e Arnaldo já não estavam, mas outro “José da Cruz” marcava pre-

sença, era Oristeo José da Cruz9, que também foi aluno de Francisco Felix entre os anos de 
1836 e 1839. Em 1836, o primeiro aluno da lista do professor Francisco Felix é Albino Jozé da 
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Cruz. Desta vez, o professor Francisco Felix registrou o nome completo daquele que, muito pos-
sivelmente, era o seu mais antigo aluno.  
 
Figura 1: Relação dos meninos e meninas que se achão na escola particular de Francisco Felix da Silva. 08 
de dezembro de 1836. AESP. CO 50 17. 
 

Nesta relação de alunos, vemos Albino como o primeiro da lista e seu irmão Oristeu 
como o oitavo. Albino demorou-se nas primeiras letras. Foram oito anos de escolarização ele-
mentar10. Que sentidos estariam relacionados com esta longa permanência? Ele começou a fre-
quentar a escola bastante pequeno, a “demora” estaria relacionada com a pouca idade no 
ingresso? Com o seu adiantamento nos estudos? Teria ele permanecido por não existir outra 
aula a frequentar naquele momento? O seu tempo de escolarização contrasta com o de seus 
irmãos Francisco, Arnaldo e Oristeu. O primeiro permaneceu pelo menos dois anos na aula de 
primeiras letras e o segundo por, no mínimo, um ano. No entanto, em 1834, nenhum deles es-
tava mais, enquanto Albino continuou até 1836. Já Oristeu (talvez, o caçula) frequentou a aula 
de Francisco Felix por quatro anos. Verificamos que uma mesma família ofereceu diferentes 
experiências de escolarização para seus herdeiros – entre um e oito anos de frequência à escola 
particular de primeiras letras. Esta oferta diferenciada estaria relacionada com “planos” para o 
futuro dos filhos? Uma possibilidade que podemos apenas sinalizar, pois as fontes não oferecem 
elementos para investigá-la, é a de que Albino tenha se demorado simplesmente por gostar de 
estudar e, deste modo, após alguns anos tenha se tornado um assistente do professor Francis-
co Felix, um aluno-mestre11. Sua escolarização posterior e a opção pelo magistério reforçam 
esta possibilidade. 

A sua trajetória escolar não se encerrou nas primeiras letras. Entre os anos de 1837 e 
1839, ele aparece nas três relações anuais de alunos de Joaquim José de Sant’Anna12, professor 
público da aula avulsa de Gramática Latina. Soma-se, portanto, aos oito anos de escolarização 
elementar três anos frequentando uma aula avulsa de ensino secundário. Aula de latim, idioma 
caro à igreja católica, oferecida por outro padre-mestre.  

Mais uma vez, as memórias históricas de Vieira dos Santos nos ajudam a avançar. No 
parágrafo dedicado à instrução pública, ele dá notícia sobre a “Aula de gramática latina e insti-
tuição dessa cadeira de ensino em Paranaguá”. Criada em 1768, ficou vaga várias vezes, situa-
ção na qual se encontrava desde 1829, quando o padre-mestre Joaquim José de Sant’Anna a 
assumiu, justamente, em 183713. Neste mesmo ano, Albino deixou as primeiras letras e passou 
a frequentar a aula secundária de gramática latina. Os indícios sugerem que a permanência 
prolongada nas primeiras letras tenha sido uma opção pela escolarização possível naquele mo-
mento e que o avanço para o ensino secundário não tenha ocorrido antes pelo simples motivo 
de não ser oferecido na vila de Paranaguá até 1837. Quando a possibilidade surgiu – uma aula 
pública avulsa secundária de gramática latina – Albino deixou o professor particular Francisco 
Felix que acompanhara ao longo de oito anos para aprender latim com um professor público.  

É interessante observar que alguns anos depois, Albino – já professor – abraçaria o 
mesmo ofício que seus mestres apresentando algumas semelhanças com cada um deles. Tor-
nou-se um professor de primeiras letras como Francisco Felix; no entanto, não optou pela atua-
ção particular, ocupou uma cadeira como professor público e também foi um padre-mestre 
como Joaquim José de Sant’Anna. Os exemplos dos professores parecem ter, portanto, constru-
ído a experiência docente de Albino e suas opções neste processo de constituição de sua iden-
tidade docente na medida em que os “espaços escolares vivenciados pelo sujeito” Albino José 
da Cruz e os “diferentes modelos de docência” (VIDAL, 2010, p. 711-712) permitiram-lhe cons-
truir um caminho possível para a sua formação naquele momento em que as escolas de forma-
ção de professores iniciavam-se timidamente em alguns pontos isolados do Império14. 
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A “Relação dos Alumnos que frequentarão minha aula n’este findo anno lectivo de 
1837” do professor de Gramática Latina José Joaquim de Sant’Anna era composta, tal como as 
dos anos seguintes, pelas seguintes categorias: “Nomes, Filiaçoens, Dia da Matricula, Idades 
presentemente, Sahidas, Frequencia ou faltas, Aproveitamento e Observaçoens”. Segundo o 
professor Joaquim, Albino José da Cruz tinha 13 anos, em 1837, era filho do Capitão Bento Jozé 
da Cruz, faltou 16 dias e meio, estava “na tradução do 1º dos livros clássicos” e nas observa-
ções informava o professor que o aluno “Muito se aplica[va]”. Matriculou-se em 04 de abril de 
1837. Dos dezessete alunos matriculados na aula de gramática latina, nove haviam frequentado 
a aula de primeiras letras do professor Francisco Felix15. Mais da metade, portanto. Levando à 
interpretação de que parecia haver uma tendência, para os alunos da aula particular, a continu-
ar os estudos, quando esta possibilidade existia. 

Nos anos seguintes, o professor não fez avaliações positivas do aluno considerando-o 
“pouco aplicado” e que “falta[va] sem causa justa”. Aliás, a avaliação de quase a totalidade dos 
alunos foi a mesma. O que teria mudado em tão pouco tempo? Não temos indícios para res-
ponder a este tipo de questão, podemos, entretanto, aventar algumas hipóteses. A avaliação 
dos alunos estaria relacionada com as dificuldades próprias do aprendizado da língua latina? 
Significava uma resistência dos alunos ao novo professor? As faltas teriam alguma relação com 
o fato de ser uma aula pública que permitia um acesso mais amplo das diferentes camadas da 
população? Lembrando que muitos deles vinham de uma aula particular, na qual a restrição 
econômica estava posta. Mais uma vez, as fontes permitem colocar questões, mas não dão 
elementos para a elaboração de uma resposta. Talvez, Albino já tivesse iniciado ou se prepa-
rando para iniciar a formação religiosa para ser padre e menos disponível para o latim.  

Não localizamos nenhum outro rapaz com o sobrenome Cruz nos mapas enviados por 
Joaquim de Sant’Anna; o que sugere que apenas Albino tenha frequentado o ensino secundário 
público em Paranaguá. Em 1839, Albino completava 11 anos de escolarização, de acordo com 
as nossas contas.  

Segundo Vecchia (2006, p. 67), na já emancipada província do Paraná o ensino secun-
dário formava “cidadãos [que] pudessem disputar os cargos públicos e defender os interesses 
da Província junto à Corte”. Para a 5ª Comarca, esta interpretação também parece apropriada; 
Albino foi um dos filhos da família Cruz que percorreu um longo percurso de escolarização, ini-
cialmente numa aula de primeiras letras particular, e, posteriormente, no ensino secundário 
público encaminhando-se para a vida religiosa e letrada dentro do serviço público. 
 
Albino, o padre e professor 

 
Não temos fontes sobre a sua formação entre 1840 e 1845. Por meio do seu inventário, 

sabemos que Albino foi ordenado pela “Sagrada Ordem de Presbytero em dose de maio de mil 
oito centos e quarenta e cinco” tornando-se “Presbytero Secular do Bispado de São Paulo”16.  

O professor padre Albino da 2ª cadeira de primeiras letras de Paranaguá, a partir de 
1845 passou a concorrer com o professor público preterido por sua família para sua escolariza-
ção elementar (Hildebrando) e com seu ex-mestre (Francisco Felix), que continuava atuando 
como professor particular. Pouco tempo após abrir sua aula, apresentou um número de alunos 
bem maior do que o dos demais professores, como já vimos antes. Constatamos que tanto o 
professor público Hildebrando, quanto o particular Francisco Felix possuíam perderam alunos 
após a abertura da aula de Albino e deduzimos que parte deles se transferiu dos dois professo-
res mais antigos para o novo. Ao cruzarmos os mapas de frequência de alunos dos três profes-
sores, identificamos cerca de 30 alunos que frequentavam a aula de Hildebrando ou Francisco 
Felix e se transferiram para a do padre17. 
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Dos noventa e dois alunos de Albino em outubro de 1845 e dezembro de 1846, pelo 
menos vinte e quatro haviam se transferido das aulas de primeiras letras já existentes antes da 
criação da 2ª cadeira. Outros oito meninos eram irmãos de ex-alunos dos antigos professores 
Hildebrando e Francisco Felix. Este elemento é importante, pois significa que, embora o aluno 
não tenha sido transferido (pois provavelmente já havia deixado a escola), houve a transferên-
cia das famílias que optaram pelo novo professor. Dos trinta e dois alunos e irmãos que migra-
ram para a aula do professor padre Albino, cinco eram irmãos de e quinze alunos de 
Hildebrando; e três eram irmãos de e oito alunos do professor particular Francisco Felix. 

Que efeitos podem ter produzido esta preponderância? Dentro de alguns anos, parte 
significativa dos adultos da cidade, com o grau elementar de instrução, devem ter passado pe-
los processos educativos do padre. Isso poderia ter favorecido a construção de uma relação de 
solidariedade recíproca, entre professor e ex-alunos, que poderia ser acionada de acordo com 
os mais diversos interesses – políticos, econômicos, sociais – em pauta na localidade. E que 
elementos estariam envolvidos na preferência das famílias pela aula do professor Albino? Nossa 
hipótese é a de que o elemento preeminente nesta preferência era o pertencimento católico do 
professor; é preciso levar em conta o status da educação religiosa na sociedade oitocentista. A 
igreja católica era uma importante força educativa e as instituições religiosas eram espaços pri-
vilegiados, socialmente legitimados, de formação escolarizada. Nesse sentido, a mobilização da 
população de Paranaguá para a construção de um colégio de jesuítas na vila a partir do final do 
século XVII é bastante significativa. As atas da Câmara, citadas indiretamente por Vieira dos 
Santos, registram os esforços empreendidos pelos paranaguenses pedindo: 

 [...] a vinda de seis Padres religiosos da mesma Companhia [de Je-
sus], prometendo de lhes fazer Colégio, para suas residências a cus-
tas dos povos, dar-lhes dinheiros para compra de escravos e doações 
de terras para seus estabelecimentos de agricultura, uma vez que eles 
dessem aulas de ensino primário e de latinidade e ensinassem à mo-
cidade os dogmas da Religião. (SANTOS, 1951, v. I, p. 60). 

 
Vale a ressalva de que este povo não equivale às camadas populares, mas às elites lo-

cais. Contudo, esta passagem indicia o prestígio dos padres jesuítas como educadores. 
Consideramos que o espaço católico contribuiu para a constituição da experiência do-

cente do professor e, vale destacar mais uma vez, padre Albino.. O prestígio social e a erudição 
como marcas do capital cultural de padres e bispos quando convertidos para os professores 
conferiam-lhes maior reconhecimento e credibilidade tanto de uma melhor formação quanto de 
possibilidade de acesso a privilégios que um membro da Igreja Católica poderia permitir, algo 
próximo de uma conversão de capital cultural religioso para “capital docente” (BOURDIEU:1989, 
1998). 

Antonio Vieira dos Santos descreveu o professor particular Francisco Felix e sua aula 
como “mestre [...] incansável, ativo e cuidadoso do adiantamento de seus discípulos, por isso 
[sua aula é] sempre muito frequentada” (SANTOS, 1951, v.II, p. 289). A nossa leitura é a de 
que o fato de Albino ter frequentado a aula de Francisco Felix por oito anos e os dois pertence-
rem ao mesmo círculo social das famílias “afortunadas” (LEANDRO, 2003) promoveu uma espé-
cie de transferência de capital docente do primeiro para o segundo. Compartilhando uma rede 
de sociabilidades comum, após a frequência da aula particular de primeiras letras por oito anos, 
quiçá como um aluno mestre ou monitor, sendo descendente de portugueses afortunados inse-
ridos nas instâncias administrativas e devocionais, ao abrir sua aula na 2ª cadeira, uma cadeira 
pública e, portanto gratuita, vale ressaltar, Albino tornou-se uma opção que parece ter sido 
considerada interessante e atraente por muitas famílias. 
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Passo a seguir a uma leitura de fragmentos das práticas docentes do professor Albino 
por meio de seus mapas de frequência. O quadro abaixo foi elaborado com a intenção de dar 
visibilidade às categorias dos mapas na linguagem dos próprios atores sociais, os professores 
de primeiras letras da 5ª Comarca18, e às mudanças que foram sofrendo. Ao mesmo tempo, 
busquei interpretar e classificar os mapas por meio da leitura proposta por Vidal (2008). Na 
primeira linha, estão as categorias analíticas que correspondem aos “conjuntos de dispositivos 
perceptíveis na escrita dos mapas” – gestão, contabilidade, identificação e avaliação19 – “que 
indiciam uma formalidade das práticas docentes no período” (VIDAL, 2008, p.58) e na segunda, 
em itálico, as categorias dos próprios atores sociais – os professores20. Cada linha corresponde 
a um mapa cuja data está na primeira coluna. O recurso às cores tem o objetivo de destacar as 
categorias presentes ou não em cada mapa e realçar as transformações que sofreram com o 
passar dos anos.  

 
Quadro 1: Análise das Categorias dos mapas de frequência de Albino José da Cruz. 
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20-dez-1847     
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22-set-1848     
20-nov-1849     

Fonte: Mapas de frequência do professor Albino José da Cruz. AESP. CO 5017. 
* Foram incluídas nesta categoria quando os professores usaram apenas o termo “adiantamento”, ou as 
expressões “adiantamento actual” ou ainda “Estado de adiantamento”. “Grau de adiantamento que tem 
tido os alunos”, “Adiantamento em razão ao tempo que cada indivíduo tem de Aula”. 
 
Legenda: 
 Categoria presente 
 Categoria ausente 
 Informação parcialmente contemplada em outra ca-

tegoria 
 
 

Uma primeira característica se destaca no conjunto de mapas de Albino: a permanência 
das categorias. Nos cinco anos foram doze mapas com as mesmas sete categorias, idênticas. 
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Uma ausência é significativa, o professor não registrou o estado em que os alunos entraram em 
sua aula, categoria utilizada por outros professores de Paranaguá desde 1844. A ausência da 
informação estaria relacionada com a intenção de omitir os conhecimentos prévios de seus alu-
nos, muitos deles adquiridos em outras escolas de primeiras letras? Pode-se aventar tal possibi-
lidade pela importância de se ter alunos “prontos” para exames no período, omitindo o que os 
alunos sabiam ao ingressar, o professor apresentaria alunos prontos em pouco tempo.  

Embora o professor tenha preferido não mudar ou não tenha tido tempo e/ou repertó-
rio para elaborar novas categorias, as especificidades da arte de ensinar iam emergindo das 
suas práticas e sendo depositadas na vaga e ampla coluna “Observações” – na qual cabiam 
avaliações de diversas dimensões. O quadro abaixo busca destacar estas dimensões da prática 
docente, na linguagem do próprio professor. 
 
Quadro 1: Composição da categoria "Observações" nos mapas do professor Albino. 

“OBSERVAÇÕES”
 

Tipo de 

informa-

ção 

Saberes Estado/ 
estágio 

Conduta
Aplicação/Aprovei-

tamento 

Frequên-
cia 

Inteligência

Leitura e 

escrita 

Aritmética 

 
Exem-
plos 

Debuxa Primeira 

operação 

Principiante Muito vadio É frequente Pouca inteli-

gência 

Carta de 

nomes 

Duas ope-

rações 

Sofrivel-
mente 

Boa conduta Pouco apro-

veita 

Alguma 

assiduidade 

É inteligente 

Lê cartilha Taboada Não bem Excelente 

conduta 

Muito apli-

cado 

Pouco fre-

quente 

Tem boa inte-

ligência 

Carta de 

escrita 

4 opera-

ções 

Finalmente 
 

Porta-se 

bem 

Tem apro-

veita-mento 

40 faltas Com muito 

boa inteligên-

cia 

Lê e escre-

ve 

Proporção Excelente Bem morige-

rado 

Nada apro-

veita 

Faltou 18 

dias por 

moléstia 

Pouca com-

preensão 

Gramatica Contas de 

caixaria 

 Não bem 

comportado 

 Não é fre-

quente p. 

indigente 

Nada compre-

ende 

 Contas de 

juro 

 Conduta 

regular 

 32 faltas 

sem motivo 

Compreende 

facilmente 

 Rateio  Bom com-

portamento 

 Está ausente 

p. doença 

 

   Com condu-

ta exemplar 

   

 
Legenda 
 Termos para análise (meus) 
 Termos usados pelo professor 

 

No quadro acima, classifiquei as informações que o professor fornece de forma dispersa 
na coluna “Observações” com as denominações: saberes, estado/estágio, conduta, aplica-
ção/aproveitamento, frequência e inteligência. O professor destaca dimensões diferentes em 
cada aluno. Em alguns casos, o professor informa somente em que estágio se encontra o aluno 
nos saberes de leitura, escrita e aritmética. Em outros acrescenta informações sobre a conduta, 
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muitas vezes combinadas com o que chamei de aplicação/ aproveitamento – que parece ter a 
ver com a dedicação do aluno aos estudos. Já as informações sobre frequência e inteligência 
são mais esporádicas, presentes apenas em casos excepcionais: nos casos de alunos muito as-
síduos, pouco frequentes, pouco inteligentes, que nada compreendem, inteligentes, e, raramen-
te, “com muito boa inteligência”.  

Façamos a análise seguindo a sequência do quadro. Constata-se que os saberes res-
tringiam-se à leitura, escrita e aritmética. Para leitura e escrita, o professor se valeu de seis 
diferentes formas de descrever o grau de adiantamento. Ao descrever os saberes de cada alu-
no, a relação com o que denominei “estado” é intrínseca. Havia alunos principiantes que prova-
velmente “debuxavam”, ou seja, traçavam os contornos das letras e aprendiam a “primeira 
operação” em aritmética. E possivelmente seguiam com as cartas de nomes e de escrita, lendo 
cartilha até ler e escrever e chegar à gramática. Em aritmética, os alunos provavelmente 
aprendiam as quatro operações, a tabuada, proporção e por fim chegavam aos saberes volta-
dos para o comércio. Albino demonstrou destreza para incorporar as regras e “jogar o jogo” do 
magistério. Ele incorporou os saberes aritméticos próprios do comércio (“caixaria, juros, ra-
teio”21), que haviam sido acrescentados pelo professor Hildebrando Gregoriano às suas aulas de 
primeiras letras em 1834 (“contabilidade”), provavelmente, atendendo a uma demanda da loca-
lidade – uma cidade portuária. Albino não fez referência a este tipo de conhecimento nos ma-
pas de 1845 e 1846, foi algo incorporado a partir de junho de 1847, mapa no qual encontramos 
alunos em caixaria, juros e rateio. Consideramos que pode ter sido o contato com os mapas de 
frequência do professor Hildebrando ou que a própria população pode ter solicitado, visto que 
tudo indica que havia demanda popular por este tipo de saber. 

Uma dimensão bastante presente nas notas escritas pelo professor Albino sobre seus 
alunos é a conduta. Para quase todos, foram tecidos breves comentários classificando o modo 
como os alunos se comportavam nas aulas. Desde formas negativas como “muito vadio”, pas-
sando por meninos “não bem comportado[s]”, com “conduta regular”, até os com “boa conduc-
ta”, “bem morigerados”, com “bom comportamento e, os avaliados de forma mais positiva 
como tendo condutas “excelente” ou “exemplar”. O professor também qualificou alguns alunos 
como aplicados e com bom proveito, o que interpretei como um desdobramento da avaliação 
da conduta, mais ligada com o desempenho e aprendizado. 

Outra ausência na série é a de uma categoria própria para frequência. O tema também 
é contemplado pelo professor nas “observações”. No entanto, o professor não estabelece rela-
ções entre frequência e aproveitamento dos alunos. 

Por fim, destaquei no quadro alguns termos utilizados para designar a compreensão e 
inteligência dos alunos. Poucos foram qualificados como inteligentes ou com “pouca compreen-
são”. Nesse sentido, a avaliação do professor começava a considerar como fator relevante “um 
talento inato para realização da aprendizagem escolar” (GOUVEA, 2001, p. 283).  

A análise da terminologia presente nas anotações permitem vislumbrar fragmentos de 
um mosaico que compunha as práticas e os modos como os professores construíam inteligibili-
dade para os fatores considerados determinantes para o aprendizado dos alunos e constituíam 
“progressivamente uma terminologia propriamente escolar” (GOUVEA, 2001, p. 284). A prática 
escriturística de constituição do que era ou deveria ser a experiência discente, de classificação e 
hierarquização dos alunos constitui uma dimensão importante da experiência docente e pode 
ser apreendida nos mapas de Albino apesar da permanência das categorias. 

Esta narrativa sobre o padre-mestre Albino José da Cruz de Paranaguá interrogou “não 
apenas sobre o que foi, sobre o que aconteceu, mas também sobre as incertezas do passado e 
as possibilidades perdidas” (LORIGA, 1998, p. 246-247). Sua trajetória dá a ver as possibilida-
des de formação que um sujeito pertencente a uma família “bem afortunada” podia mobilizar 
para ter acesso à cultura letrada. Acompanhamos uma longa trajetória escolar como aluno nu-
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ma aula particular de primeiras letras e a continuidade dos estudos numa aula avulsa pública de 
latim no ensino secundário, somando 11 de escolarização. Os vestígios sugerem que estas eram 
as possibilidades existentes na localidade, as quais foram ampliadas por ocasião de sua forma-
ção religiosa, realizada fora de Paranaguá. A preponderância do professor em relação aos de-
mais professores da cidade, logo ao abrir a 2ª Cadeira, sugere que este jovem professor iniciou 
suas atividades sendo bem recebido e procurado pelas famílias. Aventamos hipóteses para sua 
preeminência destacando o pertencimento à Igreja Católica e a uma família luso-brasileira que 
compunha as elites locais e um possível apadrinhamento do professor particular Francisco Felix. 
Por fim analisamos os mapas de frequência na seriação, e observamos um fragmentado proces-
so de produção da experiência docente e do exercício profissional. Os mapas – como uma práti-
ca escriturística (VEIGA, 2005; VIDAL, 2008), um dispositivo que permite ao professor elaborar, 
ordenar e instituir os contornos da docência – conferem um lugar de agência aos professores, 
que “acumulam o passado e desenham o presente” (VIDAL, 2008, p. 48), na constituição do 
ofício. 
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Introdução 
 

A educação sempre ocupou lugar de destaque na trajetória humana, buscando inserir 
cada nova geração no contexto social, cultural e histórico do momento através da Educação e 
do Ensino. Nesse sentido, a Educação, sempre marcada por modelos que buscavam atender 
àquele momento histórico vivenciado pela comunidade, ligou-se à concepção de homem, socie-
dade e política, ou seja, à filosofia de vida vigente.  

A formação de professores não é diferente; emerge dos ideais e modelos que caracteri-
zam o contexto sócio-histórico construído pela sociedade. Assim, a profissão docente é marcada 
muitas vezes pelo imaginário que emana do contexto social, sustentado pela máxima de que 
ensinar é um “dom”, talento, arte inerente ao professor, bastando, para isso, que ele se dispo-
nha a transmitir para realizar os objetivos pedagógicos. 

Tardif (2008) ressalta que a “arte de ensinar” acontece quando o professor conhece, as-
simila e domina as técnicas próprias da profissão, criando o novo a partir do que está estabele-
cido como rotina. Para o citado autor, a arte é consequência do domínio das técnicas peculiares 
a um ofício; portanto, o ensino também não deve ser confundido com uma atividade singular, 
que acontece puramente, sem explicação.  

Nesta linha, entende-se que o processo de formação docente para o desempenho do ofí-
cio de ensinar é complexo; possivelmente, por isso, não deve ser abordado unilateralmente, 
mas deve levar em consideração outras dimensões, para além da instrumentalização.  

De fato, testemunha-se o século XXI convocando a profundas reflexões sobre os atuais 
contornos da educação. Neste contexto, ressalta-se o papel que o professor e sua formação 
ocupam no conturbado momento assinalado pela instabilidade do paradigma positivista, que 
não consegue mais promover respostas que equacionem as demandas inerentes ao cenário 
pedagógico. Cenário esse no qual estão inseridos os sujeitos e suas singularidades, constituin-
tes significativas de todo processo de formação e no qual se reconhece a trajetória de vida do 
sujeito docente. Assim, a formação é pensada como movimento inacabado, permanente, em 
que o sujeito docente vai se constituindo através das experiências vividas, que forjam sua iden-
tidade e, por conseguinte, seu “estilo” de ensinar.  

Em outra perspectiva, a Educação como Ciência não deve se ausentar do processo de 
formação docente. Ao estabelecer um diálogo contínuo com o passado, o professor também 
acessa um universo de possibilidades pedagógicas que acabam implicando no ofício de ensinar 
ou na “arte de ensinar”.  

Interessante observar também que não basta conhecer os diferentes momentos históri-
cos pelos quais passaram a Educação e seus diferentes projetos; é necessário interagir de for-
ma dialógica com esse passado educacional, de forma que ele não seja um fim em si mesmo, 
manual de respostas às inquietações pedagógicas, mas meio ao qual o professor possa se re-
portar criticamente para formar o seu próprio “repertório” de processos e técnicas que visam o 
ensinar. Assim, reconhece-se que conhecer a História da Educação possibilita uma abrangência 
de escolhas pedagógicas que ampliam o horizonte daquele que trabalha no magistério.  

Ora, educar, ensinar, é lidar com os conflitos humanos inerentes ao próprio processo 
educativo que vão ao encontro dos valores e crenças daquele que educa. Importante ressaltar 
ainda que há, nesse processo de formação, a subjetividade constituinte da identidade docente, 
imantada por questões pessoais e também psíquicas. Desta forma, a dimensão pessoal do do-
cente transcende o que ele sabe, uma vez que ensina muito mais com o que ele é (Almeida, 
2001).  

Ao mesmo tempo, a complexidade do processo de formação de professores é um desafio 
à compreensão da constituição de uma identidade subjetiva marcada pela pessoalidade impres-
sa no trabalho docente, em que as experiências vivenciadas no exercício da profissão também 
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afetam a constituição desse professor como pessoa, uma vez que são dimensões que estão em 
dialética permanente, pois não acontecem de maneiras estanques ou ao acaso. Sendo assim, 
destaca-se que, possivelmente, a arte de ensinar não deixa de estar relacionada à especificida-
de de cada ser docente, porém não se podem descartar outras dimensões também importantes 
nesse processo. 

Assim é que a intenção deste artigo é estabelecer um diálogo com a Psicanálise, na ten-
tativa de clarear também aspectos de constituição da identidade docente que podem estar rela-
cionados à forma particular como cada um ensina, pensando a “arte de ensinar” não como um 
“dom”, mas como implicações de um percurso atravessado pelo histórico, o institucional e, 
principalmente, a pessoalidade do professor que contracena juntamente com o aluno no cená-
rio pedagógico. 

Ainda a esse respeito, registra-se que a relação entre Educação e Psicanálise no contexto 
atual chama a atenção para novas formas de subjetivação, como campos teóricos e práticos 
que podem funcionar na autocriação do sujeito visando à autonomia no espaço de encontro 
intersubjetivo. Dessa forma, o encontro entre esses dois campos pode ser frutífero, pois, histo-
ricamente, começa com Freud e segue com os autores contemporâneos que escreveram sobre 
Psicanálise e Educação, possibilitando a criatividade e a transformação, (Maciel, 2009).  
 
A educação entre a arte de ensinar e a ciência 
 

De início, diga-se que a Educação faz parte da trajetória humana rumo à civilização. An-
tes mesmo de a escola ser instituída como espaço de ensino-aprendizagem, a Educação perme-
ava a relação entre os sujeitos, membros de uma mesma família ou de um clã que 
compartilhavam a herança cultural construída coletivamente. 

É sabido que o conhecimento e os bens culturais eram passados oralmente. A linguagem, 
ou qualquer forma de expressão dos pensamentos e sentimentos, eram elos que uniam as ge-
rações distintas, garantido a sobrevivência e o desenvolvimento da espécie assegurada por 
normas e leis que regiam a convivialidade social.  

A Educação não se ausentava da própria existência, da qual emergiam os valores, cos-
tumes, hábitos socializados no grupo. Por isso mesmo, a Educação é anterior ao ideário peda-
gógico, que surge como necessidade de sistematizar a prática educativa voltada para fins e 
objetivos previamente estabelecidos. 

Se, nos primórdios da civilização, a Educação deveria socializar os bens culturais por 
meio das práticas de convivência, na qual toda comunidade estava envolvida, com o desenvol-
vimento e divisão do trabalho surge como necessidade de “condução e controle”. 

Brandão (1993) enfatiza que a necessidade do ensino formal sujeitou a Educação à Pe-
dagogia, essência da teoria da Educação, cuja origem produz métodos, regras e tempo, insti-
tuindo, assim, a escola, o aluno e o professor na aventura do ensino-aprendizagem, isso tudo 
mediado pelo “interesse político de controle” (p. 33). 

Se “somos feitos de tempo”, como ressalta Aranha (2006), o nosso presente inscreve-se 
no contexto sócio-histórico, no qual estamos implicados ao reconfigurarmos o conhecimento e 
cultura adquiridos, possibilitando dizer que “o passado não está morto, porque nele se fundam 
as raízes do presente” (p. 19). 

Assim, o percurso histórico da Pedagogia, organizada posteriormente como Ciência da 
Educação, inicia-se na cultura greco-latina. As origens da Pedagogia e o nosso sistema educati-
vo devem muito à antiguidade clássica (Marrou, 1975).  

Aranha (2006) ressalta que os gregos inauguraram os primórdios da ação pedagógica ao 
discutirem a finalidade da paideia e ampliando o conceito de paidagogos (pedagogo), que, do 
simples escravo que “conduzia a criança”, passou a nomear toda a teoria sobre Educação. Esse 
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exercício reflexivo vai marcar de maneira expressiva o pensamento ocidental, delineando o iní-
cio da Pedagogia norteada por questionamentos tais como: “O que é melhor ensinar? Como é 
melhor ensinar? e Para que ensinar? que enriqueceram as reflexões dos filósofos e marcaram 
diversas tendências (...)” (Aranha, p.68). 

Ora, se a Pedagogia organiza-se como campo da Ciência da Educação, a Didática surge 
nesse cenário como a “arte de ensinar”, convocando professores à eficiência por meio do domí-
nio de técnicas e métodos de ensino e aprendizagem, garantindo o bom desempenho profissio-
nal. 

A propósito, a palavra didática vem do grego didaktiké (arte de ensinar), disseminada por 
Comenius (1592-1670) através do Tratado da arte universal de ensinar tudo a todos (Gil, 
2007), obra mais conhecida como Didática Magna (1657), que valorizava o método como pro-
posta para ensinar de forma mais rápida, eficaz e segura, com o mínimo de tempo e fadiga, 
“tudo a todos”, como inscrito no próprio título da obra comeniana. 

Desse modo, a Didática surge, no contexto, investida pelo paradigma da racionalidade, 
que acenava com o sucesso e bons resultados para o mestre que dominasse a “arte de ensi-
nar”, mensurada pelos métodos e as técnicas. Em consequência, não por acaso, a ideia da for-
mação do professor passou a ser concebida essencialmente pelo domínio competente das 
técnicas de ensinar, visto que internalizar esse “manual” passou a fazer parte da arte de bem 
ensinar e orientar o discurso pedagógico.  

Já a Pedagogia traz em sua essência inscrições históricas que atravessaram séculos, sus-
tentando a ideia do conduzir ou deixar-se conduzir por um modelo de Educação e de formação 
humana desejada em cada contexto sociocultural.  

A Educação é dinâmica, movimento complexo, implicada por diferentes tessituras, ideal 
de homem e sociedade rarefeitos ao longo do percurso da humanidade. Nessa ótica, esse lega-
do construído no campo educacional não pode se ausentar do contexto de formação do profes-
sor, pois o mesmo possibilita a compreensão do presente na perspectiva de um futuro de 
possibilidades.  

A propósito disso, ao redigir a apresentação do livro História da Pedagogia de Cambi 
(1999), Nóvoa considera a importância de o professor conhecer o campo da Ciência da Educa-
ção, cuja História da Educação compõe sua base formadora. Considerar a Ciência da Educação 
como parte do processo de formação de professores é de importância ímpar, pois oportuniza o 
diálogo com diferentes projetos educativos. 

Evidencia-se que a Pedagogia passou por muitas mudanças matizadas pelo campo cultu-
ral, religioso, político, econômico, ideológico e científico que delinearam modelos de homens 
desejados em cada contexto histórico.  

Cambi (1999) ressalta que, na segunda metade do século XX, a Pedagogia sofreu trans-
formações significativas, cujos limites e eixos epistemológicos demarcaram uma identidade ins-
crita pelo primado das ciências. Assim, passou a ser estabelecida como Ciência da Educação 
buscando na psicologia, na sociologia a afirmação de um “saber pedagógico-educativo”. 

As mudanças no contexto da Pedagogia não deixaram de ser uma inspiração para novos 
tipos de formação de homens e de professores que desempenhariam efetivamente a função de 
educar no contexto escolar. Por isso a importância de entender o processo histórico no qual a 
pedagogia configura-se não como descrição linear de fatos, mas dentro de um contexto social, 
cultural e histórico. 

Se antes a Pedagogia era uma saber “unitário” e “fechado”, sedimentada na ideia do 
“conduzir” (lembre-se do paidogogos), o advento da Ciência da Educação trouxe em seu bojo o 
caráter reflexivo sobre a teoria pedagógica que marcará as questões nas quais está imersa a 
Pedagogia contemporânea. 
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Ainda que se tornasse cada vez mais científica, centralizando-se no modelo proposto pela 
Ciência da Educação, não indiferente às moções do contexto sociocultural posteriores, organi-
zando projetos pedagógicos, por exemplo, com diferentes orientações socialistas, a Pedagogia 
inserida na problemática social passou a configurar-se em campos opostos, segundo as visões 
de mundo, fazendo-se “intérprete” desses novos contextos diferentes, mas que seguiam parale-
los. 

Os anos cinquenta anunciaram os primórdios da psicologia cognitiva, que trouxe para os 
debates pedagógicos a tecnologia educativa, passando a operar sobre o ensino-aprendizagem 
mediado pela teoria da instrução. A mudança radical na concepção da Pedagogia, tornando-a 
de cunho mais técnico-científico, marcou de forma significativa o contexto pedagógico dos últi-
mos decênios, enfatizado por novos procedimentos didáticos aliados à experiência, pelo estudo 
do currículo, que mobilizam debates no campo de pesquisa educacional e no contexto escolar 
até os dias atuais. 

Nessa trajetória histórica, a Pedagogia não se constituiu somente no “saber alinhado” à 
ideologia dominante, mas também trabalhou no sentido da emancipação e libertação do ho-
mem, voltando-se para um modelo pedagógico “crítico-radical”, cuja dialética propunha indiví-
duos e sociedade emancipados, assumindo por vezes um caráter extremo.  

Pensa-se a Pedagogia como Ciência da Educação, como um saber historicamente cons-
truído, de ordem complexa, tangenciada pelas questões sociais, políticas, econômicas, culturais, 
por isso não pode ser concebida como manual prescritivo de normas e regras que acenam com 
a promessa de vazão às angústias e incertezas do fazer pedagógico. Antes, pode e deve ser 
convocada no contexto de formação docente, possibilitando um diálogo articulado entre as di-
mensões subjetiva, objetiva e institucional de todo processo formativo. 

No contexto atual, ainda incide sobre a formação de professores a elaboração de proje-
tos que priorizam métodos e técnicas inspirados na visão cartesiana e positivista, enfatizando a 
“instrumentalização” para a prática pedagógica. Esse modelo de formação desconsidera a traje-
tória do professor marcada pela sua singularidade e subjetividade, na qual pessoa/profissional 
são dimensões interativas que vão se inscrevendo durante o percurso de constituição docente. 
Por isso, essas dimensões estão implicadas subjetivamente, assinaladas pelo contexto social, 
histórico, cultural e, também, psíquico que constituem o sujeito docente e marcam os vínculos 
que ele estabelece no cenário pedagógico. 

A identidade docente é atravessada por várias dimensões, nas quais estão implicados os 
processos formativos, bem como a leitura e interpretação que cada professor faz do ideário 
pedagógico. Formação docente possui natureza complexa, por isso a dificuldade em propor 
modelos prontos calcados em ideais educativos que acenam com certezas absolutas, esquecen-
do-se de que complexidade (complexus) significa que tudo está “tecido junto”.  

Nesse sentido, o diálogo com a Ciência da Educação no processo de formação de profes-
sores permite compreender os diferentes projetos de formação elaborados historicamente e, ao 
mesmo tempo, permite o diálogo reflexivo entre o passado-presente, que possibilita a constru-
ção de um “repertório pedagógico” peculiar à pessoa do professor, já que a função social de 
educar, cotidianamente, esbarra nas vicissitudes vivenciadas no contexto educativo ao inscrever 
o sujeito na civilização. Como, onde e quando fazê-la são desafios que continuam a nos instigar 
neste terceiro milênio, no campo escolar e pedagógico. 

 
Formação de professores e subjetividade: uma leitura enredada no campo da Psica-
nálise  

Inspira-se na Dissertação de Mestrado: Trajetórias de Constituição do Ser Docente para a 
proposta de entender os caminhos de formação do professor pela via da sua constituição subje-
tiva, fundamentando-se no referencial psicanalítico.  
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Reitera-se que a formação docente não pode ser referendada somente através da apro-
priação de teorias, métodos e técnicas, pois ainda que sejam importantes, não representam 
garantias e/ou solução para as demandas intrínsecas ao contexto pedagógico.  

Assinala-se a importância do reconhecimento não só do percurso acadêmico dedicado à 
profissionalização, mas também da pessoa do professor implicada pela dimensão singular e 
subjetiva na qual “(...) não é possível separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo numa 
profissão fortemente impregnada de valores e de ideais muito exigentes do ponto de vista do 
empenhamento e da relação humana” (Nóvoa, 1995, p. 9). 

Não obstante a trajetória de vida do professor passe a ter lugar nos cursos de formação 
docente, esse processo não deve ocorrer de forma desarticulada e fragmentada, mas oportuni-
zar o diálogo entre as dimensões histórica, subjetiva, teórica e metodológica a fim de que entre 
as mesmas haja interlocução permanente. 

Aliás, é importante trazer para a discussão, no contexto de formação, a subjetividade 
como constituinte da identidade docente compreendida a partir da concepção psicanalítica.  

A Psicanálise busca contemplar o sujeito do inconsciente e do desejo constituído a partir 
da memória do inconsciente, que não se ausenta do fazer pedagógico do professor. Através dos 
processos subjetivos que vão configurando a sua formação, o seu jeito de ser e atuar, enfim, 
confere um “estilo” peculiar no exercício da profissão. 

De acordo com Monteiro (2011), o desejo que impele o sujeito à posição de mestre se 
traduz numa infinidade de “metodologias”, numa edição sempre inédita de estilos. Lembra a 
citada autora que estilo, na Antiguidade, era uma ponta de que as pessoas se serviam para 
gravar pensamentos na cera; assim, metaforicamente, pode-se pensar que cada um tem sua 
maneira de manejar o estilo, uma forma singular para além do modelo mais adequado de 
transmissão. Neste sentido é que se compreende a presença psicanalítica em Educação como a 
condição de que o ideal não apague o sujeito. 

Desse modo, o papel do professor e a constituição da sua identidade ganharam destaque 
entre os estudiosos e pesquisadores da Educação nas últimas décadas, cujos interesses se vol-
taram para a discussão em torno da formação que leva em conta o percurso de vida.  

A subjetividade do professor e sua profissão estão em dialética permanente, inseridos em 
um contexto sociocultural sublinhado pelo modelo de docente desejado pela sociedade, intera-
gindo dia a dia e, por vezes, formando um modelo de professor que não está em nenhuma 
proposta de curso de formação, pois é único, constituído nas tramas de uma trajetória de vida. 

A subjetividade em Psicanálise diz respeito à estrutura do inconsciente que organiza o su-
jeito, tecendo a sua singularidade através de processos que começam até mesmo antes do nas-
cimento (nos desejos e histórias de seus pais), permeando a existência, os relacionamentos 
sociais bem como as escolhas que a pessoa faz. Assim, o entendimento da formação da identi-
dade do professor passa antes pela compreensão de como o sujeito se constitui, reconhecendo-
se que o fazer pedagógico é marcado pela pessoalidade e singularidade docente.  

Freud, o criador da Psicanálise, ao trazer o advento do inconsciente para as discussões 
científicas de sua época, compartilhou as mesmas impressões de Georg Groddeck de que “nós 
somos ‘vividos’ por forças desconhecidas e indomáveis” (Freud, 1923, p. 37), na casa onde o eu 
não se faz dono, validando assim a descoberta do inconsciente como nova possibilidade de co-
nhecer o sujeito que está sempre às voltas com o seu desejo. Inaugura-se, desta forma, uma 
ciência que contempla não só o sujeito do consciente, mas do inconsciente com o qual opera. 

Assim, compreende-se que há uma clivagem do sujeito entre consciente e inconsciente, 
fragmentado, incompleto, incapaz de ter o controle de todas as coisas. Daí a importância da 
Psicanálise para a Educação, que passa pela lembrança dessa condição existencial, que marca o 
sujeito e sua história de vida. Desse modo, no fazer pedagógico do professor, inscrevem-se 
aspectos de ordem não só consciente, mas também inconsciente, que não deixam de ser “re-
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percussões existenciais das relações com seus pais e professores ao longo de seu trajeto edu-
cativo” (Maldaner, 2012, p. 124). 

Percebe-se, nos relatos dos professores, que a docência não acontece como função apar-
tada da pessoa, de sua singularidade e da subjetividade, conforme fragmento destacado. 
 

Acredito profundamente que experiências pessoais interferem 
completamente em tudo nas nossas vidas, especialmente quando 
estamos lidando com pessoas como é o caso de sala de aula. Nas 
relações com o aluno, com os colegas, com o grupo em geral, as 
ações pedagógicas vivenciadas e experienciadas pelo aluno e ou 
professor nos marcam e nos faz de alguma forma ir em frente e 
ou até mesmo desistir de uma determinada situação e determina-
da proposta (...) (Professora B).  

Para Freud (1914), a constituição do sujeito acontece a partir do modelo parental ou do 
substituto dos pais. Nessas condições, a relação identificatória, para a Psicanálise, expressa o 
mais remoto laço emocional com o outro, caracterizando uma das manifestações mais antigas 
do vínculo interpessoal, pois acontece até mesmo antes do complexo de Édipo, quando o sujei-
to se forma a partir da outra pessoa usada como modelo.  

A respeito do tema, excerto da entrevista com uma docente:  
(...) quando tinha sete pra oito anos, o meu pai foi embora de casa e 
a minha, mãe com quatro filhos, ficou sozinha. (...) ela trabalhava o 
dia todo (...) pra ajudar a contribuir com a renda, com quatro filhos, 
sozinha, não tinha condição, e ela sempre deu ênfase ao nosso estu-
do, ficava sem muita coisa, mas sem estudar a gente não ficava. (...) 
é uma das coisas que ficou pra mim enquanto pessoa: a gente tem 
sempre que estar em busca de conhecimento (...). (Professora B) 
 

Assim, a identificação possibilita entender o que acontece no processo de formação do 
professor, visto que, ao longo de sua trajetória como aluno, identifica-se com alguns mestres 
pelos quais sentiu admiração e nos quais inspirou o seu modo de agir (Chauvet, 2008). Dos 
relatos da memória educativa: 

 [...] Por incrível que pareça, me afeiçoei ao professor de matemática 
e consegui melhorar um pouco, mas ainda assim algumas dificuldades 
persistiam. Gostava de todos os professores e até hoje tenho contato 
com alguns e vibram sempre ao me verem, por saber que pude che-
gar tão longe, pois percebem que fizeram parte de minha trajetória e 
que escrevemos a minha história juntos. (Professora C) 
 

Importante lembrar que, desde muito cedo, as crianças, educadas por seus pais, que as 
introduzem na sociedade por meio da transmissão das demandas sociais, ao reconhecer-se no 
Outro, é atravessada pelos processos de identificação. Ao mesmo tempo em que o sujeito vai 
se constituindo por meio dos processos de identificação, a transferência, outro fenômeno psí-
quico muito comum que se mescla de sentimentos contraditórios, que vão do amor à hostilida-
de, vai sendo tecida no encontro com aqueles substitutos dos pais, reiterando as experiências 
vivenciadas no passado, repetindo as mesmas emoções infantis que um dia sentiram.  

Entende-se, portanto, que o professor, ao se relacionar com o aluno, pode reviver seus 
conflitos, atualizando-os no contexto atual, e pode fazer suas exigências, levantar expectativas 
em relação ao aluno segundo o desenvolvimento da sua estrutura psíquica e da forma como 
constituiu o seu ego e o seu superego, que foram peças importantes na formação do seu “(...) 
modo de ser, de querer saber, de amar, de odiar, de seduzir e se deixar seduzir” (Morgado, 
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2002, p. 111); por isso, passa a reviver, no contexto pedagógico, os modelos originais, cujos 
sentimentos desencadearam os conflitos vivenciados em sua história. 

Outra dimensão que deve ser levada em conta na trajetória de formação do professor re-
fere-se à memória, na qual estão imbricados processos subjetivos. A memória em Freud não é 
concebida como imagem estável, paralisada no passado, mas dinâmica, viva, já que não se en-
cerra no universo interno do psiquismo. Por ser dinâmica, passa por incessante constituição, 
reconstituição, mudanças através dos fatos vivenciados durante a vida pelo sujeito. 

Além disso, entende-se que o docente se forma através dos processos identificatórios 
com seus professores, protótipos que ficaram registrados na memória do inconsciente, vínculos 
que um dia estabeleceram na infância com as “imagos” parentais que orientam “(...) seus rela-
cionamentos posteriores [...] assim obrigados a arcar com uma espécie de herança emocional 
(...)” (Freud, 1914, p. 287).  

Para o aporte psicanalítico, a memória e/ou “traços mnêmicos” são constituintes do apa-
relho psíquico, ou seja, a partir de diferentes momentos vivenciados ao longo da vida, torna-se 
componente da singularidade e subjetividade de cada sujeito. E, por ser atividade singular, ca-
da pessoa interpreta os eventos vivenciados na infância e registrados na memória do inconsci-
ente de forma particular, constituindo sua subjetividade.  

Desse lugar, o dispositivo da escrita do memorial converte ao mesmo tempo a voz do-
cente em escuta, tornando possível a ressignificação dos conteúdos vivenciados, por isso é re-
conhecido para além de simples instrumento de coleta de dados, pois o ato de escrever adquire 
um sentido de inscrição e como afirma Lacerda Segunda (2011), “ao escrever o sujeito vai se 
inscrevendo na ordem discursiva numa tentativa de dar conta de uma história que lhe é anteri-
or” (p. 58).  

Neste sentido, na pesquisa que deu origem a este artigo utilizou-se a memória educativa 
como dispositivo para a expressão subjetiva e a leitura pelo docente do seu processo de forma-
ção, mediado não só pelo curso oferecido que viabilizou a escuta do professor, mas também 
pelo olhar da pesquisadora na mediação dessa escuta. Por isso, a memória educativa torna-se 
espaço de expressão subjetiva na formação do professor e da sua identidade recuperando vi-
vências significativas e sua trajetória escolar (Almeida, 2002). 

A memória educativa propõe “escuta” do processo de formação do professor em seu per-
curso educativo, focando-se em um tempo que não se conta cronologicamente, cujo início assi-
nalado pelo infantil marca a maneira de ser do professor, bem como a sua relação com a 
profissão docente. 

Ao possibilitar o resgate do elo perdido com o passado, a Memória Educativa apresenta-
se, portanto como possibilidade de ressignificação da identidade profissional e pessoal do pro-
fessor, visto que ela não o deixa indiferente, mas o provoca intimamente no sentido de rever 
suas atitudes no domínio do atual. Essa provocação, possivelmente, pode levar o professor ao 
desejo de mudança, à transformação num movimento de desconstrução e construção da sua 
própria história. Afinal, parafraseando Tanis (1995) ao falar sobre a necessidade humana da 
história, precisa-se rememorar a nossa história não apenas para compreendê-la, mas para res-
significá-la, tornando o presente suportável e o futuro possível. De fato, ao relatarem suas ex-
periências com a produção da Memória Educativa, os professores observam que é possível 
resgatar essa história e ressignificá-la com repercussões no ato educativo. 
 

 [...] se todos os professores que fizesse uma memória da sua atua-
ção profissional e revivesse a historia de vida, sua historia de vida, 
sua trajetória na Educação enquanto aluno e enquanto professor, 
muita coisa mudava até pra ele mesmo. A gente reviver e modificar 
muita coisa. (Professora B). 
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Considerações Finais 
 

Em conclusão, aponta-se para a relevância da trajetória docente marcada pela historia de 
vida, sustentada na dimensão pessoal da formação identidade/subjetividade tecidas no contex-
to histórico e sócio-cultural. Entende-se, ainda, que a identidade docente está em processo de 
construção permanente, imantada pela subjetividade e singularidade, marcas, para sempre, 
dessa constituição.  

Compreende-se que a Educação é um ato complexo, que não suporta, portanto, leituras 
simplistas e/ou generalizações. Não há como formular uma conclusão que dê garantias da am-
plitude da constituição docente, do fazer pedagógico no contexto escolar, simplesmente pelo 
fato de que, em se tratando do exemplar humano, transita-se no campo da imprevisibilidade.  

Igualmente, o professor, ao ensinar seu aluno, não só está implicado historicamente com 
os “modelos educativos”, mas também se identifica, muitas vezes, com professores que fizeram 
parte da sua história de vida. 

Por isso, a importância de promover um diálogo permanente com as várias dimensões 
que norteiam o processo de formação, no qual o professor se aproprie, também, dos conheci-
mentos advindos da Ciência da Educação, dando, assim, condições para que ele reinvente a sua 
própria “arte de ensinar” de forma criativa, singular, fiel a constituição da sua identidade. 

O vínculo social é estabelecido, entre outras dimensões, mediante afeto, amor, identifica-
ção e transferência. Desta forma, pode-se compreender que através das ferramentas conceitu-
ais da Psicanálise com leituras singulares sobre o humano, o professor possa entender também 
os processos de formação docente que implicam os vínculos pedagógicos. 

Possivelmente, um dos caminhos para que haja mudança efetiva no cenário educati-
vo passa, antes, pela compreensão da importância da sua trajetória pessoal de professor, 
na qual a reflexão sobre a constituição da sua identidade como pessoa e profissional, im-
bricados na sua prática pedagógica, possam provocar mudanças significativas na forma 
como lida consigo mesmo, com o aluno e com o conhecimento. Esse é o desafio a ser ven-
cido em um processo de formação de professores inicial e/ou continuada. 

A Educação é campo que lida, essencialmente, com o humano, pois trata de inscrever o 
sujeito na cultura. Para realizar esse projeto, reafirma-se que, além de dominar as técnicas pe-
dagógicas e conhecer a Ciência da Educação, será fundamental a leitura que cada professor, de 
forma singular, faz do ideário pedagógico interpretado a partir da sua constituição pessoal e 
profissional e das vicissitudes enfrentadas no processo de sua formação. 
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O ensino jurídico em Sergipe e Gonçalo Rollemberg Leite 
 

 
No final da década de 1940, Sergipe e sua Capital, Aracaju, viveram momentos de 

franco crescimento. A educação, os transportes, a comunicação estiveram sob o efeito desen-
volvimentista, não apenas impulsionados pela ação de um gestor local, mas, configurando-se 
como reflexo do processo de crescimento no âmbito nacional. No plano local, verificou-se o fim 
do domínio açucareiro e a ascensão dos pecuaristas. Na esfera política, Sergipe viveu o proces-
so de redemocratização. O governo do Estado esteve a cargo de José Rollemberg Leite.  

Nos idos de 1948, a efetiva implantação do ensino superior, cujas primeiras tentativas 
em Sergipe dataram do final do século XIX já havia sido efetivamente iniciada, mediante a fun-
dação da Escola Superior de Química e da Faculdade de Ciências Econômicas, havendo nesta 
última, corpo docente que contava com expressiva participação de professores com formação 
jurídica, a exemplo de Manoel Cabral Machado, João de Araújo Monteiro, Mário Cabral e Gonça-
lo Rollemberg Leite. 

Fundada em 1950 por um grupo de intelectuais e juristas sergipanos, dentre eles os 
acima mencionados, a Faculdade de Direito de Sergipe – inicialmente constituída como Socie-
dade Civil particular e depois federalizada – foi a única instituição a realizar formação jurídica 
no estado de Sergipe por aproximadamente 20 anos. Em 1951 ocorreu a fundação da Faculda-
de de Filosofia, instituição sob a responsabilidade da Igreja Católica e direção do eclesiástico 
Luciano José Cabral Duarte. Ambas faculdades foram incorporadas, em 1968, pela então criada 
Fundação Universidade Federal de Sergipe. 

Esta investigação tem o objetivo geral de analisar a trajetória intelectual e docente do 
jurista Gonçalo Rollemberg Leite, a partir de sua atuação na Faculdade de Direito de Sergipe e 
na Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe como professor das disciplinas Direito Civil e His-
tória da Civilização em suas respectivas subdivisões.  

De modo específico o estudo pretende levantar as origens familiares e a formação 
educacional e intelectual do referido professor, analisar a sua concepção de educação, de ensi-
no e aprendizagem, assim como, apreender algumas representações de antigos alunos acerca 
de sua atuação de Gonçalo Rollemberg Leite. 

Para tanto, este estudo, baseia-se nos postulados teóricos e metodológicos da História 
da Educação, adotando desse modo o método histórico e utilizando a análise de conteúdo no 
trato das fontes bibliográficas e de natureza periódica.  

As fontes orais, constantes do trabalho de Cruz, M. T. J. O., foram obtidas por meio 
da gravação de entrevistas flexíveis com ex-alunos e familiares, possibilitando o levantamento 
de algumas representações acerca da atuação docente de Gonçalo Rollemberg Leite. 

Finalmente, cumpre ressaltar que é exatamente a representativa atuação docente de 
Gonçalo Rollemberg Leite junto ao ensino superior em Sergipe, seja pelo número de instituições 
em que atuou, seja pela longevidade de sua atuação docente, de modo especial, junto à Facul-
dade de Direito de Sergipe, que justifica a importância da realização do presente estudo e es-
quadrinha o marco temporal proposto. 

 
 
Da origem familiar à formação cultural de um intelectual 

O que se compreender por intelectual? A partir de que elementos pode-se dizer que 
Gonçalo Rollemberg Leite foi um intelectual? As possíveis respostas não são uníssonas, nem tão 
pouco simétricas, dada a complexidade ínsita ao conceito de intelectual, de natureza polimorfa.  

Sirinelli (2003) compreende os intelectuais, em sua forma mais abrangente, como 
“[...] criadores e “mediadores” culturais [...] estão abrangidos tanto o jornalista como o escri-
tor, o professor secundário como o erudito [...]” (Sirinelli, 2003, p. 242). Um conceito mais es-
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treito é o de intelectual “engajado”, que adjetiva a criação ou mediação cultural por intermédio 
do acréscimo de “notoriedade social e especialização reconhecida pela sociedade em que o inte-
lectual vive” (Sirinelli, 2003, p.243) este, o caso de Gonçalo Rollemberg Leite.  

Gonçalo Rollemberg Leite nasceu em Riachuelo, em 14 de fevereiro de 1906, em fa-
mília que descendia do tataravô Domingos Dias Coelho e Mello, o Barão de Itaporanga, do bi-
savô Antonio Dias Coelho Melo o Barão de Estância, do avô Gonçalo de Faro Rollemberg, que 
além de Médico, fora Vice-Presidente da Província em 1894 e Senador da República em 1918. 
Foi fruto da união do médico Silvio César Leite e de D. Lourença Rollemberg Leite.  

Sua origem remonta, assim, a uma elite composta por famílias que secularmente ocu-
param destacado lugar no cenário político, social e intelectual sergipano. Além de vivenciar um 
ambiente rico, do ponto de vista econômico, cresceu cercado de toda a sorte de estímulos cul-
turais e humanísticos, além de conviver, desde a tenra idade, em meio às disputas políticas das 
quais fazia parte tradicionalmente a família Leite. 

Iniciou o curso primário em escolas particulares e estudou no Colégio Atheneu Sergi-
pense. No Rio de Janeiro, onde realizou Exames Preparatórios no Colégio Pedro II, teve a opor-
tunidade de estudar com o professor João Ribeiro. Formou-se Bacharel em Ciências Jurídicas 
pela Faculdade de Direito de Minas Gerais e, em Divinópolis, exerceu seu primeiro cargo público 
e se casou. 

Retornando a Sergipe, exerceu atividades jurídicas diversas e teve rápida passagem 
pela política partidária. Além de uma multifacetada atuação profissional, dedicou-se intensiva-
mente ao ensino, cujas atividades se deram na Escola de Comércio Conselheiro Orlando e no 
Colégio Atheneu, onde se aposentou como professor catedrático de História da Civilização. 
Também voltou sua atenção para o ensino superior, exercendo atividades docentes nas Facul-
dades de Economia, de Direito, de Filosofia e de Serviço Social, tendo atuado por maior número 
de anos junto à Faculdade de Direito e de Filosofia. 

Sua formação, de cariz humanístico amplo, teve início na infância, conforme declarou 
sua irmã mais jovem, Clara Leite de Resende, nas comemorações do Centenário do nascimento 
do jurista e, apresentado na pesquisa realizada por Cruz,  

 
[...] Na biblioteca da casa do engenho da Fazenda Angico, onde nas-
cemos e crescemos, Gonçalo e os demais irmãos encontraram terreno 
propicio para desenvolver a sua formação literária com uma seleção 
cuidadosa de obras dos clássicos e revistas, como as ilustrações fran-
cesas, noticiando os acontecimentos que ocorriam na Europa e no 
mundo. [...](Cruz, M. T. J. O, 2011, p. 74) 

  
Complementaram essa formação cursos relacionados à Economia Política, Psicologia e 

Literatura Francesa. O capital cultural obtido durante a infância e juventude teve como decor-
rência a participação do jurista e professor em diversas entidades culturais e associativas, a 
exemplo da Academia Sergipana de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe da 
Associação Sergipana de Imprensa, do Rotary Clube. Como escritor publicou obras e artigos 
relacionados à sua formação cultural e jurídica. 

Na Faculdade de Direito, da qual foi um dos fundadores, além de professor, atuou em 
diversas instâncias administrativas, sendo seu diretor por cerca de 17 anos ininterruptos e edi-
tor chefe da Revista da Faculdade de Direito de Sergipe. Também participou do Conselho Téc-
nico-Administrativo da Faculdade Católica de Filosofia e publicou artigos na Revista dessa 
faculdade. 

O gosto pela leitura, fez com que Gonçalo Rollemberg Leite montasse e cuidasse pes-
soal e diretamente da Biblioteca da Faculdade de Direito que chegou a possui cerca de 3.500 
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obras, em um total de 7.000 volumes, grande parte obtida por intermédio de doações e uma 
consulta anual de mais de 2.500 leitores. A seguir é possível visualizar a imagem do professor 
Gonçalo Rollemberg Leite constante do álbum de formatura da primeira turma de Bacharéis em 
Direito e Sergipe. 

 
 

Imagem 1 – Professor Gonçalo Rollemberg Leite em vestes talares 
 

 
 
 
 
A produção escrita de Gonçalo Rollemberg Leite também foi expressiva, das quais 

destacam-se a obra intitulada ‘A Árvore’, publicada ainda quando o jurista morava em Paraisó-
polis-Minas Gerais, ‘Raças’, a ‘Graça e a reabilitação’ relacionadas ao Direito Penal, ‘Aspectos 
econômicos da Idade Média’, decorrente da Tese para ingresso como Professor Catedrático do 
Colégio Atheneu Sergipense, ‘Expressão Cultural de Sergipe’ e ‘João Ribeiro’. No âmbito jurídico 
publicou, dentre outros, “Direito Civil” e “Contratos Imorais”, além de diversos artigos integran-
tes da Revista da Faculdade de Direito1 da qual Gonçalo foi um dos idealizadores e integrante 
do corpo editorial. 

No âmbito penal, como Procurador Geral do Estado, Gonçalo Rollemberg elaborou 
inúmeros Pareceres, que tinham como características uma densa fundamentação jurídica e a 
robustez de diversas laudas. Tais escritos foram publicados nos Diários Oficial e da Justiça do 
Estado de Sergipe, datados do mesmo período em que Gonçalo esteve à frente da Procurado-
ria. 

Fonte: Oliveira, M. T. J. O, 2011, p. 50.
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Em 1967, passou a ocupar, na Academia Sergipana de Letras, a Cadeira número 23, 
antes ocupada pelo irmão, Senador Leite Neto, falecido em 1964. O discurso de posse intitulou-
se “O Direito e as Letras” e foi publicado como separata da Revista da Faculdade de Direito. A 
seguir se encontram as imagens relativas à duas das obras publicadas por Gonçalo Rollemberg. 

 
Imagem 2 – Produção intelectual de Gonçalo Rollemberg Leite 
Tese para Professor Catedrático do Colégio Atheneu Sergipense 

 

 
 

Fonte: Cruz, M. T. J. O., 2011, p. 163. 
 

Imagem 3 – Produção intelectual de Gonçalo Rollemberg Leite 
Discurso de Posse na Academia Sergipana de Letras 

 

 
 

Fonte: Cruz, M. T. J. O., 2011, p. 164. 
Ao lado da formação intelectual de cariz humanístico, alguns hábitos caracterizavam o 

jurista no contexto familiar e social, principalmente, na atividade docente, dentre eles, o uso do 
tabaco, que pode ser demonstrado na imagem a seguir, registrada durante a na Festa de For-
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matura da primeira turma de Bacharéis da Faculdade de Direito de Sergipe. Gonçalo Rollemberg 
Leite aparece como o primeiro da esquerda para a direita, com um cigarro indo à boca. 
 
Imagem 4 – Baile de Formatura da Turma de 1955 da Faculdade de Direito de Sergipe 

 

 
 

Fonte: CRUZ, M. T. J. O. 2011, p. 79. 
 

Na memória dos alunos, outros momentos mais cotidianos inscreveram a excessiva 
utilização do tabaco pelo professor Gonçalo Rollemberg Leite, conforme narrado por Wellington 
Mangueira (2011), ao descrever os resultados da reação estudantil diante da ação de supostos 
ativistas de direita na Faculdade de Direito, na década de 1960, como a seguir narrado, “[...] Aí 
Dr. Gonçalo Rollemberg veio, com aquele jeito de falar, com aquele cigarro na boca 
e disse “É a subversão do Direito sendo queimada!”, e não criou caso para a fogueira.” (Cruz, 
M. T. J. O. 2011, p. 83 – Grifo meu ). 

Para as jovens alunas da Faculdade de Filosofia a utilização do tabaco era uma marca 
indelével do professor Gonçalo, conforme declarações de Lígia Pina, “Ele sentava lá na cadeira 
do professor, com um cigarro, emendava um cigarro no outro, fumava desbragadamen-
te. Ele ficava com o cigarro até o toquinho” (Oliveira, J. P. G., 2011, p. 98 – Grifo meu). 
 
 
Concepções e representações sobre o “Ensino do Direito” 

 
Bacharéis em Direito, advogados, magistrados, enfim, o mundo jurídico sergipano foi 

convidado a participar da reunião que decidiu pela criação da FDS. O ideal que os uniu teve 
como móvel a possibilidade de que os jovens sergipanos não precisassem mais sair para outras 
unidades da federação para terem acesso a um curso jurídico e pudessem, assim, ocupar diver-
sos cargos públicos. A intelectualidade convergiu esforços para esse fim. 

Uma vez fundada, coube ao Professor Gonçalo Rollemberg Leite proferir a aula inau-
gural, com o tema “Direito em Sergipe”, cujo texto completo foi publicado na revista da Facul-
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dade de Direito de Sergipe. O discurso trazia em seu bojo o chamamento à importância da exis-
tência de um curso jurídico em Sergipe, demonstrando a sua relevância para a sociedade local 
e de modo particular para os intelectuais sergipanos, conforme trouxe à baila o trabalho de 
Cruz ao se referir à fala de Gonçalo Rollemberg, 

  
Terra de bacharéis, Sergipe tinha como um imperativo de sua evolu-
ção cultural, a creação (sic!) de uma academia de direito, satisfazendo 
aos anceios (sic!) de nosso povo que sempre teve tendência acentua-
da para os estudos da ciência de Paulo e Ulpiano, como soe demons-
trado no grande número de sergipanos que têm se destacado no 
mundo jurídico nacional. [...] A Faculdade de Direito de Sergipe, deve 
ser, e será, um centro de irradiação, cultural, benéfica e eficaz, sobre 
o meio em que se situa. (Cruz, M. T. J. 2011, p. 59)  

 
No momento de fundação da Faculdade de Direito de Sergipe, no campo educacional, 

encontrava-se em vigência a Reforma Francisco Campos. A partir dessa legislação, a concepção 
do que deveria ser o ensino jurídico era a seguinte, segundo Gonçalo Rollemberg, citado por 
Cruz, 

 
Prescreve a lei que o ensino será teórico, com preleções orais, e, 
prático, com exercícios de aplicação do direito a casos con-
cretos escolhidos na jurisprudência; prescreve as conferências de 
vulgarização, de cultura social, da alta cultura; insinua o uso ra-
cional da biblioteca [...](Cruz, M. T. J. 2011, p. 112)  
 

No tocante aos métodos de ensino empregados e à aprendizagem, os alunos também 
tinham suas expectativas. Cruz informa que logo no primeiro número, o jornal Academvs do 
Centro Acadêmico Sílvio Romero, assim publicou: “Não estamos a dizer que deve o aluno se 
pegar apenas com o mestre, não desejamos vê-los abandonar os livros que para se estudar 
foram editados. Mas somos de opinião que uma aula bem ministrada ajudará o aluno a 
formar cultura.” (Cruz, M. T. J. O., 2011, p. 115. Grifo da autora) 

A mudança de paradigma entre os métodos adotados no ensino secundário e aqueles 
utilizados no ensino superior também ocupou espaço, “Os métodos de ensino nas faculdades 
devem ser algo diferente dos empregados no ginásio [...] nada de livrinhos redigidos às pressas 
com o fito de fazer dinheiro, estandartizados, copiados e recopiados. [...] maneiras novas de 
agir exigem novos métodos de ação. [...]” (Cruz, M. T. J. O., 2011, p. 115.) 

Quanto à questão da avaliação, os discentes consideravam que a prova não era o úni-
co meio de verificar a aprendizagem realizada, senão vejamos: “Será que o valor do curso está 
exclusivamente no que ficou escrito nas provas e que não tenha o educando direito de saber 
quais seus pontos altos e baixo?” (Cruz, M. T. J. O., 2011, p. 115.) 

 
Mas, onde se situava Gonçalo Rollemberg dentro desse labirinto de opiniões e expec-

tativas no interior da Faculdade de Direito? Era um homem muito reservado e por vezes taci-
turno, mantendo certo distanciamento até mesmo de familiares mais próximos, conforme 
apontado por Cruz, a partir do relatado da irmã do prof. Gonçalo, Clara Leite de Resende,  

 
Sou a última dentre 12 irmãos de Gonçalo Rollemberg Leite, com uma 
diferença de mais de 30 anos de idade. Quando nasci já era casado e 
tinha suas duas filhas Aurélia e Sílvia […] o temperamento reservado 
estabelecia uma relação mais respeitosa que o demais irmãos, Josefi-
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na, nossa irmã, também professora de História, e muito identificada 
com Gonçalo, rompeu as barreiras de seu hermetismo e desenvolveu 
uma relação muito próxima que nos proporcionou conhecimento me-
lhor de seus sentimentos e nos fez mais amigos…[…].(Cruz, M. T. J. 
O., 2011, p. 135.) 
 

Desse modo, como saber acerca de seu conceito do que deveria ser o ensino e como 
ocorreria a aprendizagem? A resposta veio apenas vinte anos após a fundação da Faculdade de 
Direito quando Gonçalo Rollemberg Leite, indo além do preconizado no texto legal que regulava 
o ensino jurídico, expressou sua concepção particular de educar, que no todo ou em parte, fez 
parte da prática docente por ele adotada naquela instituição e em outras do ensino superior 
sergipano: 

 
Meu velho mestre TITO FULGÊNCIO, professor de Direito Civil, 
na análise de seu programa, após a preleção, argüia aos alunos diá-
riamente “propondo dúvidas, levantando questões, variando questio-
nários sôbre os pontos explicados, e provocando soluções, sempre 
no propósito deliberadamente principal de lhes disciplinar a 
mente, de lhes formar o sentido da percepção e apreciação 
das realidades”. E terminava afirmando que a substância de sua 
educação estava nisto: “disciplinar o espírito do estudante; 
ensinar-lhe a ver, a observar; formar-lhe e desenvolver-lhe o 
senso jurídico, que é tudo para mim”. Como se vê, perfeita-
mente atual, apesar de escrita há 50 anos. (Leite, G. R., 1968-
1969, p. 147. Grifo meu) 

 
Os professores variarão de método segundo os seus conheci-
mentos didáticos e a experiência que possuem do ensino, con-
forme o assunto, a classe, a receptividade dos alunos, tendo em vista 
despertar o interesse e fazer compreender e aprender a matéria ensi-
nada. Sabendo bem a matéria ensinada, sem precisão entre-
tanto de ensinar tudo o que sabe, se limitará em sua 
exposição a apresentar a parte essencial do instituto jurídico, 
esclarecendo-se com exemplos concretos da vida diária, ou tirados da 
jurisprudência dos tribunais, ou exemplificados com dados colhidos na 
literatura e na história. Após a preleção passará a debater com a clas-
se o assunto exposto, ouvindo as impugnações, as dúvidas, as defici-
ências verificadas, as sugestões oferecidas, enfim estabelecendo o 
diálogo como categoria pedagógica, estudantes cooperando com o 
professor, observando com ele os fatos que são base do ensino, e 
com ele raciocinando para descobrir os princípios. (Leite, G. R., 1968-
1969, p. 149. Grifo meu) 

 
O pensamento esposado por Tito Fugêncio e acompanhado por Gonçalo Rollemberg 

Leite traz à tona a questão da observação e da experimentação, presentes no pensamento edu-
cacional de Spencer (1905) para quem aprendizagem e aprendizado ocorrem a partir da obser-
vação empírica das pequenas coisas, sendo o empirismo considerado como elemento essencial 
para distanciar, por exemplo, o discurso científico do discurso religioso. Para Spencer (1905), 
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[...] sem generalizações da biologia e da psychologia é impossível ter 
a explicação racional dos phenomenos sociais. Não se comprehende-
reiam mesmos os mais simples factos da vida social, como por exem-
plo a relação de offerta e a procura, se nunca tivéssemos formulado 
algumas observações sobre a natureza humana. (Spencer, H. 1905, p. 
59)  

 
O autor conclui, nesse mesmo sentido “É preciso ensinar-lhes o menos possível e fa-

zê-los descobrir o mais possível” (Spencer, H., 1905, p. 106). 
Todavia, no mesmo artigo publicado na Revista da Faculdade de Direito, em que Gon-

çalo Rollemberg Leite parece se esforçar em demonstrar o cumprimento do dever que lhe fora 
atribuído enquanto diretor e professor, o qual, em certa medida, compartilhara com os demais 
membros da Congregação, também é possível perceber certo descontentamento pela ausência 
de maior excelência no curso oferecido, sendo que o jurista atribui parte dessas mazelas à for-
mação secundária dos acadêmicos, ao afirmar, 

Nesses vinte anos de magistério superior, sempre achei, que no curso 
jurídico, o ponto mais fraco estava na ausência de conhecimentos 
gerais dos alunos para o acompanharem o ensino no curso profissi-
onal. Como aprender as diferentes disciplinas que compõem o 
curso jurídico sem nada conhecer de psicologia, de lógica, de 
sociologia, de elemento de economia e finanças, sem conhe-
cimentos sólidos de História, e, pelo menos, noções de litera-
tura? (Leite. G. R., 1968-1969, p.157. Grifo meu) 
 

Gonçalo Rollemberg Leite também chamava atenção quanto à responsabilidade dos 
próprios professores no estímulo às atividades acadêmicas discentes: 

 
[...] Entretanto, desertas geralmente ficam as nossas bibliote-
cas e, os poucos que aí vão manuseiam apenas compêndios adotados 
em aula. Necessário se torna que o professor estimule o seu 
uso, dando aos alunos trabalhos que comportem à consulta 
aos livros, não só os referentes à sua disciplina, porém livros de cul-
tura jurídica geral, despertando o interesse do estudante pelos gran-
des problemas do direito e fazendo conhecer seus grandes nomes.dos 
discentes [...] (Leite, G. R., 1968-1969, p. 159. Grifo meu) 

 
Apesar da ação por parte dos juristas sergipanos no sentido de criar e manter em 

funcionamento a Faculdade de Direito possibilitando que os jovens sergipanos não necessitas-
sem se deslocar a outros estados brasileiros para realizarem a formação jurídica; pesquisa reali-
zada pelo Centro Acadêmico Sílvio Romero, no dia 16 de maio de 1961, revelou, por meio dos 
resultados publicados na página 12 do Academvs nº 22, que 80% dos acadêmicos considera-
ram que o ensino ministrado na faculdade não era suficiente para enfrentar a vida prática, pos-
sivelmente, em face das aulas excessivamente expositivas, em detrimento das poucas 
atividades mais práticas.  

Segundo José Amado Nascimento, aulas em sua maioria expositivas eram um traço 
característico da docência no ensino superior naquele tempo, não fugindo Gonçalo Rollemberg 
dessa métrica,  
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[…] O ensino de direito é que era assim [ao falar de aulas expositi-
vas], didática não existia. Então tinha o quadro negro de um lado e de 
outro. Botaram, mas, era exposição oral. Podia ser exposição oral e 
gráfica, por que tinha quadro. A maioria [referindo-se indistintamente 
aos professores da Faculdade de Direito] não usava o quadro negro. 
Então o Dr. Gonçalo estava no meio, naquela tradição. Mas quando 
eu falo, até deixe eu aproveitar para esclarecer melhor, a aula dele 
era exposição oral, só. Variava um pouquinho e tal, mas, em resumo, 
era exposição oral. […] Medicina Legal é que tinha uma sala própria, 
que tinha um aparelho chamado epidiascópio que fazia projeção de 
páginas. Na mesa, era a única variação que havia, mas, era só em 
Medicina Legal. […] (NASCIMENTO, J. A., entrevista concedida à Cruz, 
M. T. J. O., 2011) 

 
Por outro lado, os discentes questionavam não só os métodos adotados na Faculdade, 

mas, já vinham de algum tempo questionando os próprios hábitos estudantis julgados incompa-
tíveis com o Ensino Superior e com a formação jurídica: “A tradição de estudar apenas para 
conseguir notas está ainda latente na memória de uma boa parte dos alunos desvirtuando o 
sentido exato da Faculdade, como centro de “formação especializada” para os que desejam 
uma profissão [...]”, conforme apontado pelo Jornal Academus, citado por Cruz, M. T. J. O, 
2011, p. 183. 

O excerto acima mencionado contém em seu bojo, ainda, um elemento que demons-
tra uma mudança nas representações do que seria o ensino jurídico. No momento da fundação 
da Faculdade, a formação jurídica tinha como móvel a incorporação do mais alto grau de cultu-
ra e da constituição de uma elite intelectualizada. Decorrido sete anos, é possível notar que o 
móvel é a formação especializada em um formato técnico.  

Já a importância da formação moral no âmbito da Faculdade de Direito, parece ter 
sido uma finalidade educativa pensada comumente entre docentes e discentes, sendo evidenci-
ado no seguinte excerto: “não haverá em qualquer língua palavra que tenha maior personalida-
de diante do advogado que bondade ou honestidade” citado por Cruz, M. T. J. O, 2011, p. 187, 
o que corrobora a visão de Spencer (1905), que considera que é responsabilidade da escola 
ensinar as regras morais que fazem de cada um, um cidadão útil. Em sua concepção, regras 
morais é que fazem alguém útil à sociedade, útil ao Estado, útil à família. Mas, o fato de realizar 
a formação científica não significa, para o autor, um afastamento da instituição de ensino da 
sociedade e da formação moral.  

No entanto, indaga-se: Gonçalo Rollemberg Leite utilizava que tipo de metodologia 
para ensinar na Faculdade Católica de Filosofia? Seria a mesma utilizada na Faculdade de Direi-
to, o que pensavam suas alunas das diversas “Histórias” da Civilização? 
 
 
 
Encantamento, experimentação e rigor: as aulas de História Civilização e as repre-
sentações das alunas da Faculdade Católica de Filosofia. 
 

 
Uma análise da composição da primeira banca de examinadores do Exame de Habili-

tação para ingresso na Faculdade de Direito de Sergipe, possibilitou verificar a preponderância 
de juristas no exercício avaliativo, ainda que em áreas do conhecimento para as quais não pos-
suíam formação específica, a exemplo da língua e literatura francesa, evidenciando questões 
relativas à ocupação do campo acadêmico durante o período de instituição do ensino superior 
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em Sergipe, indicativo da luta de intelectuais para obterem maiores parcelas de espaço nesse 
campo. 2 

Esse movimento se tornará mais evidente após a fundação de outras instituições de 
ensino superior, marcadamente da Faculdade Católica de Filosofia, com seus vários cursos, tor-
nando possível serem visualizados dois movimentos antitéticos reveladores das propriedades do 
campo.  

De um lado o caráter da porosidade, relacionado às faculdades de Economia, Filosofia 
e Serviço Social e mesmo até após o advento da Universidade Federal de Sergipe, no interior do 
curso de Pedagogia. Tal característica possibilitou que professores e funcionários da Faculdade 
de Direito atuassem como docentes, mesmo quando não possuíam formação específica, assu-
mindo tais posições em virtude de sua formação intelectual de natureza humanística.  

Essa tensão pode ser verificada a partir da contribuição de Oliveira, João P. G. (2011) 
que, em seu trabalho, relacionou a lista de professores que atuaram na Faculdade de Filosofia, 
evidenciando, de forma indireta a expressiva participação de professores e funcionários da Fa-
culdade de Direito que ensinavam diversas disciplinas no Curso de História e Geografia. 

Na direção oposta, em se tratando da Faculdade de Direito, o atributo era a imperme-
abilidade, amalgamada em face de uma aprofundada rede de sociabilidades a partir da qual 
eram selecionados os poucos professores que não pertenciam ao meio jurídico ou à Congrega-
ção da Faculdade para atuarem como examinadores.  

Assim, as aulas recebidas pelas acadêmicas dos cursos oferecidos pela Faculdade de 
Filosofia, em especial, as de História e de Geografia, no início das atividades dessa faculdade, 
foram proferidas por significativa parcela de juristas que também integravam o corpo docente 
da Faculdade de Direito, dentre eles, Armando Leite Rollemberg, Gonçalo Rollemberg Leite, 
João Batista Perez Garcia Moreno, José Amado Nascimento, José Bonifácio Fortes Neto, José 
Silvério Leite Fontes, Joviniano de Carvalho Neto, Manoel Cabral Machado, Manoel Ribeiro, Pau-
lo de Almeida Machado.  

Também ministraram aulas os Secretários da Faculdade de Direito Severino Pessôa 
Uchoa e Fernando Barreto Nunes, que também possuíam formação jurídica, o segundo, inclusi-
ve, atuou como Promotor de Justiça junto ao Ministério Público de Sergipe. (João P. G., 2011, 
p. 175-182). 

Porém, contrariando as representações dos estudantes do Curso de Direito, Oliveira, 
J. P. G (2011) localizou, em sua pesquisa, diversos indícios de que na Faculdade de Filosofia, a 
atuação docente de Gonçalo Rollemberg ia além da simples aula expositiva.  
 

A análise das cadernetas da disciplina em foco [ministrada por Gonça-
lo Rollemberg Leite] também chama atenção pelas constantes anota-
ções de “Trabalhos escolares”. Possivelmente existiam dois “estágios” 
ao longo do ano letivo, e as pesquisas bibliográficas nas quais consis-
tiam tais “estágios” eram realizadas pelos alunos e apresentadas aos 
colegas no final da cada um dos semestres, antes da prova parcial. 
Então ocorria a “Distribuição dos estágios” nos meses de maio e se-
tembro, e em junho, outubro/novembro os “Seminários” eram apre-
sentados. Gonçalo geralmente enfatizava em suas cadernetas 
“Terminado o programa” e somente depois aparecem os trabalhos 
acadêmicos. (Oliveira, J. P. G., 2011, p. 81). 
 

O estímulo à observação e à experimentação, dentre outros, contrariamente ao citado 
pelos estudantes de Direito, pareciam estar presentes no modo de ensinar de Gonçalo Rollem-
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berg Leite na Faculdade Católica de Filosofia, pelo que se pode notar das representações de 
Adelci Figueiredo Santos, mencionadas na pesquisa de Oliveira (2011), 
 

[...] trabalhos eu me lembro como hoje que Gonçalinho me fez um 
trabalho que até hoje guardo sobre a memória das igrejas, é [...] das 
igrejas batista, adventista, presbiteriana, eu fiz um trabalho, eu fui em 
cada uma dessas igrejas fazer o levantamento sobre a história desse 
grupo. Até hoje eu guardo o trabalho, tirei dez com ele, e ele não era 
fácil de dar dez não, mas ele me deu e eu guardo esse trabalho com 
muito carinho (SANTOS, 2010). Oliveira, J. P. G., 2011, p. 81). 
 
 

Oliveira J. P. G., chama atenção não só para o modo terno como a antiga aluna se re-
feriu ao sempre tão sério Professor Gonçalo, distante mesmo até de seus familiares, mas, tam-
bém, para a natureza e o modo de avaliação do trabalho proposto, 

 
 
[…] A fala da aluna chama atenção pela dificuldade de conseguir atin-
gir as notas com o professor Gonçalo, além de alguns temas trabalha-
dos na disciplina, que não figuram nos programas oficiais, nem 
mesmo nas cadernetas, como é caso de um estudo sobre a memória 
das igrejas, além de ressaltar também a maneira como a aluna faz re-
ferência ao professor “Gonçalinho”[…] Oliveira, J. P. G., 2011, p. 98). 
 

 
Ainda assim, as aulas expositivas eram objeto de divergência entre as alunas, porém, 

algumas dela, a exemplo de Lígia Pina, viam nesse método, especialmente quando utilizado 
pelo Prof. Gonçalo, como um modo perfeito para a aprendizagem, 

 
 
Doutor Gonçalo era um narrador por excelência. Bom timbre de voz, 
direto. Ele sentava lá na cadeira do professor […] contava a história e 
você tinha impressão de que estava assistindo ao fato. Era fabuloso! 
Às vezes se reclamava que era o mesmo método sempre, não sei 
mais o quê. Mas eu dizia, minha gente, doutor Gonçalo é o método, 
não precisa outro. O que ele explicava com aquela exposição, a gente 
ficava sabendo (PINA, 2010). (Oliveira, J. P. G., 2011, p. 98). 

 
 
Diante das representações acima apresentadas de um lado fica ratificada a utilização 

das aulas expositivas por Gonçalo Rollemberg, mas, com extrema habilidade, a ponto das alu-
nas se transportarem ao local dos fatos históricos. Tal modo de ensinar marcou profundamente 
a vida dessas alunas. A adjetivação arguida se justifica no fato da antiga aluna Aldeci Santos 
manter guardado por mais de 50 anos o trabalho no qual angariou a nota 10, como verdadeiro 
troféu e Lígia Pina manter ainda o caderno de anotações das aulas. De outro, marca a proximi-
dade entre o discurso de Gonçalo Rollemberg em o “Ensino do Direito” e a prática docente jun-
to à Faculdade de Filosofia. 
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Considerações Finais 
 
 

A pesquisa possibilitou o estudo de um dos intelectuais atuantes no processo de im-
plantação do Ensino Superior em Sergipe, revelando sua atuação educacional nas Faculdades 
de Direito e de Filosofia de Sergipe, contribuindo de modo para o adensamento das pesquisas 
relativas ao Ensino Superior em Sergipe – Brasil.  

Possibilitou, também, o levantamento das origens familiares, do processo educacional 
vivenciado por Gonçalo Rollemberg Leite, além, de sua atuação docente na Faculdade de Direi-
to de Sergipe e Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, como professor das disciplinas Direi-
to Civil e História da Civilização.  

Ficou evidenciada sua descendência em família tradicional sergipana, abastada do 
ponto de vista econômico, detentora de uma extensa rede de relações, assim como, ocupante 
de diversos cargos na estrutura governamental, inclusive, com expressiva atuação na implanta-
ção do Ensino Superior em Sergipe.  

A partir das fontes utilizadas também foi possível elencar as características do pensa-
mento educacional esposado por Gonçalo Rollemberg Leite e relacioná-lo às proposta científicas 
de educação próprias do final do século XIX e início do século XX, muitas delas, no Brasil, rela-
cionadas aos ideais republicanos. 

O pensamento educacional expresso em artigos acadêmicos por referido professor re-
velou o entendimento de que a atuação docente deveria ser pautada pelo estímulo à experi-
mentação, além de adotar a euremática e os métodos dedutivo e indutivo.  

No entanto, as representações de alguns de seus alunos, nos Cursos de Direito e de 
Filosofia, o caracterizaram como um intelectual dotado de elevada cultura humanística, com 
predileção pela cultura francesa que era transposta para sala de aula durante suas atividades 
docentes realizadas a partir, predominantemente, de aulas expositivas. 
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1 . A maioria dos artigos publicados na Revista da Faculdade de Direito relaciona-se ao Direito Civil, es-
pecificamente, ao tema contratos, a exemplo dos escritos “Contrato de Prestação de Serviços”, “Contrato 
por pessoa a declarar”, “Contrato de Fornecimento” e “Contrato Estimatório”, dentre outros.  
2 O termo “Campo” é compreendido neste trabalho como o recorte ou a parcela flexível produzida no 
espaço social, decorrente da divisão social do trabalho e que aparece de formas diversas – dentre outros 
partilhados e sobrepostos, a partir dos referenciais teóricos propostos por Pierre Bourdieu.  
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Introdução 
No Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, como parte dos anseios republicanos de 
expansão da escola primária, vêm sendo difundidos diversos "modelos pedagógicos" os quais 
fazem circular uma nova proposta de educação escolarizada que se traduz, monumentalmente, 
na criação dos grupos escolares, das escolas reunidas e das escolas isoladas.  
Se comparadas aos grupos escolares – estabelecimentos modelares – as escolas isoladas trazi-
am à tona "as práticas de ensino-aprendizagem contrastantes", o que permite questionar a 
existência de "modelos pedagógicos" que eram delineados de acordo com as condições históri-
co-sociais e educacionais de cada estabelecimento. 
Movidas pela necessidade de compreender a história da formação de professores e da escola 
primária em São Paulo nas décadas iniciais do século XX, e mediante os pressupostos da Histó-
ria Cultural, com base especialmente nas contribuições de Roger Chartier (1990), buscamos 
articular neste texto questões fronteiriças entre as pesquisas que vimos desenvolvendo em âm-
bito de Mestrado e Doutorado, junto à linha de "Filosofia e História da Educação no Brasil", jun-
to ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual Paulista – Campus de 
Marília. 
O objetivo deste texto é, portanto, refletir sobre aspectos da história da formação de professo-
res da escola primária paulista, compreendendo-a como parte de um movimento de mobilização 
de diferentes atores e cenários, dentre os quais destacamos os conceitos de "modelos pedagó-
gicos" e "circulação de saberes", por considerarmos, assim como Hebrard e Chartier (2000) e 
Carvalho (1989) que esses dois aspectos são relevantes para compreender essa história, pois 
permitem aos pesquisadores se aproximarem da "[...] relação dinâmica que se estabelece entre 
processos de escolarização de práticas culturais e usos sociais dos saberes transmitidos pela 
escola." (HERBRARD; CHARTIER, 2000, p. 324).  
 
 
Modelos pedagógicos em circulação  
Os anseios republicanos que moveram especialmente o estado de São Paulo, a partir da segun-
da metade do século XIX, trouxeram à tona a necessidade de se resolver um grave problema 
que se mantinha desde o período colonial: a situação alarmante do nível de alfabetização das 
crianças neste estado, bem como no país. Em decorrência desses anseios a escola primária 
passou a ser aclamada como “carro-chefe” da formação da nação que se buscava consolidar.  
Incorporando o modelo da escolarização graduada norte-americana, o método de ensino intuiti-
vo e o método analítico para o ensino da leitura, veiculado como racional e moderno, começou 
a se expandir e se difundir a ideia de renovação do país a partir da renovação da escola. No 
ano de 1893, a instrução pública paulista foi organizada e o ensino primário passou a ter quatro 
anos de duração. Com essa configuração, a escolarização primária era oferecida em: grupos 
escolares –– estabelecimentos modelares aos anseios dos republicanos, mas que atendiam a 
uma pequena parcela da população em idade escolar ––; e escolas isoladas –– estabelecimen-
tos que auxiliavam na divulgação da escolarização para a população em idade escolar que habi-
tava a zona rural ou urbana afastada do centro, a grande maioria nos primeiros anos do século 
XX neste estado.  
Os grupos escolares eram, portanto, adequados aos ideais republicanos e neles estavam conti-
dos modelos pedagógicos modernos e professores formados por princípios do ensino moderno, 
capazes de proporcionar situações de aprendizagem mais racionais. Como etapa concomitante 
à criação do grupo escolar, tem-se a expansão da criação de novos grupos escolares através do 
estado de São Paulo, pois a escolarização das crianças não poderia estar restrita à capital desse 
estado e a e a criação de novos estabelecimentos pelo estado cumpriria com o papel de levar a 
educação para as zonas em desenvolvimento. 
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A expansão da escolarização a maioria da população, porém, ocorria por meio de escolas isola-
das, as quais atendiam àqueles que habitavam locais afastados dos centros urbanos, especial-
mente nas zonas rurais – nas quais predominavam os imigrantes que deveriam ser 
nacionalizados. Nessas escolas, as situações de ensino eram mais difíceis, se comparadas aos 
grupos escolares: a organização era mais precária, com ausência de materiais e de condições 
físicas; os professores recém-formados que assumiam essas escolas e, por muitas vezes as 
mantinham com seus rendimentos; a locomoção constante para onde haveria alunos fazia com 
que o funcionamento dessas escolas fosse perene e, em muitos casos, dispensável pela ausên-
cia de alunos.  
Observamos, portanto, assim como afirma Carvalho (1989), que para compreender a constitui-
ção da escola e da escolarização no Brasil, há que se analisar os aspectos históricos, sociais, 
políticos e educacionais pelos quais essa instituição esteve submetida: as condições institucio-
nais que efetivavam as situações de ensino e aprendizagem; os modelos pedagógicos em circu-
lação; o perfil dos atores que se apropriam desses modelos, trazendo à tona os atores desse 
processo, para: 

reconstituir a situação-problema com que defrontaram seja como pro-
fessores, inspetores, políticos ou intelectuais: o repertório de modelos 
pedagógicos a que tiveram acesso e os recursos culturais (individuais 
e sociais: intelectuais e materiais) com que puderam contar na apro-
priação que fizeram desses modelos. (p. 345). 

 
No Brasil, nas décadas iniciais do século XX, entrou em cena uma nova compreensão dos pro-
pósitos educacionais modernos e inovadores, com o que se atribui maior importância aos sabe-
res considerados necessários para a formação do professor. Nesse sentido, a literatura 
pedagógica teve sua publicação e circulação enfatizadas especialmente concomitantemente ao 
movimento da Escola Nova; seja sob a forma de manuais de ensino para os professores em 
formação, seja sob a forma de livros didáticos destinados ao uso em sala de aula, essa literatu-
ra especializada desempenhou um papel importante na disseminação de modelos pedagógicos.  
Segundo Silva (2002) esse tipo de texto de destinação pedagógica que circulou nas escolas pa-
ra a formação de professores e nas escolas primárias  

[...] assume uma posição muito peculiar na literatura educacional (da 
qual destacam-se a imprensa periódica e outras obras feitas para ori-
entar o exercício do magistério, a exemplo de guias sobre temas de 
ordem moral, administrativa ou metodológica), pois ao reunir e sis-
tematizar conteúdos tipicamente escolares, propõem-se a tratar de 
maneira sucinta e acessível o que há de "essencial" em termos de 
educação, favorecendo assim um primeiro contato do leitor com es-
sas questões. (p. 1). 

 
Especialmente a partir da década de 1930, portanto, o ensino primário no Brasil, mais especifi-
camente no estado de São Paulo foi sendo reorganizado com base nos princípios da Escola No-
va. No início dessa década, passaram pela direção do ensino de São Paulo nomes expressivos 
do movimento escolanovista brasileiro como: Lourenço Filho; Fernando de Azevedo; Sud 
Mennucci e Almeida Júnior. Uma série de disposições normativas fixadas na época buscou mo-
dernizar a instrução pública no estado. As inovações foram consolidadas no Código de Educa-
ção do Estado de São Paulo, em 1933, (Decreto 5884/33) elaborado na gestão de Fernando 
Azevedo. Em realidade, pode-se dizer que esse código estabeleceu as bases gerais sobre as 
quais funcionaria o sistema de ensino paulista até os anos de 1960. (SOUZA, 2008). 
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Durante mais de três décadas (entre 1930 e 1970) os princípios da Escola Nova informaram as 
orientações didáticas para o ensino público, a formação de professores nas escolas normais e a 
elaboração de impressos educacionais de diferentes tipos: manuais didáticos, coleções pedagó-
gicas e periódicos educacionais. Essa renovação didática vigente no período ficou conhecida na 
rede de ensino paulista como escola ativa. Nesse pensamento pedagógico renovador, as ativi-
dades eram primordiais, pois cumpriam a importante função de ampliar a ação educativa da 
escola, aproximando-a do meio social e alongando o seu campo de poder e de intervenção so-
bre a sociedade. (SOUZA, 2006).  
A concepção de formação de professores, segundo os ideais propagados pelo movimento da 
Escola Nova, exigia um novo perfil de professor, que implicava assumir novos desafios e tomar 
novos rumos.  
 Para Nagle, os ideais da Escola Nova representavam uma mudança de objetivos e de sentidos 
para a educação brasileira. Nesse sentido, Nagle (1974) considera que: 

A penetração dos ideais da Escola Nova e a tentativa de realização 
dos seus princípios nas instituições escolares será outra característica 
que define um novo sentido das transformações que se processam no 
terreno da história das idéias educacionais e no domínio da história 
das instituições escolares. (p. 239). 
 

Para compreender o processo histórico que originou o movimento "Escola Nova" no Brasil, Na-
gle (1974) aponta que esse processo é muito anterior à década de 1930, podendo ser compre-
endido por duas fases: a primeira, com início no final do período imperial e início do século XX, 
é caracterizada como "[...] fase preparatória" (p. 239); a segunda, a da "difusão e realizações" 
(p. 241), é caracterizada, principalmente por movimentos de idéias liberais e reformadoras na 
tentativa de promover sua institucionalização. Esse movimento, disseminado através de um 
número crescente de literatura que tratava dos problemas educacionais, "[...] reflete a con-
fluência de dois importantes acontecimentos: a inquietação social e o entusiasmo pela educa-
ção." (NAGLE, 1974, p. 261). 

 
"Forma escolar" e a formação do cidadão 
No intuito de pensar os processos de institucionalização da escola primária no Brasil, Carvalho 
(1989) recorre ao que denomina como “forma escolar”, como um “[...] produto de práticas de 
apropriação entendidas como práticas de transformação de matérias sociais específicas”; e 
“modelos pedagógicos” que são “objetos culturais produzidos socialmente e que devem ser 
analisados em sua materialidade” (p. 343). 
Ainda de acordo com Carvalho (1989), professores, inspetores, políticos ou intelectuais apropri-
am-se diferentemente do conjunto de modelos pedagógicos, recursos culturais, intelectuais ou 
materiais com os quais se confrontam; como resultado têm-se “formas” de conduzir os rumos 
da escola no país. 
Constatamos, portanto, que determinar os usos de um determinado modelo pedagógico por 
meio dos “seus usos visados ou prescritos” é apenas uma forma de tangenciar esse uso. Carva-
lho (1989) afirma que se situa nesse âmbito composto por “[...] limites impostos à determina-
ção inequívoca dos usos desses modelos, o hiato entre os usos prescritos e usos efetivos.” (p. 
344), de que decorre a fertilidade da investigação abordando a circulação temporal e espacial 
desses produtos culturais.  
Aliado a esse aspecto, consideramos necessário destacar a natureza civilizadora da escola e o 
papel ocupado pelo ensino da leitura e da escrita como forma de construir a nacionalidade bra-
sileira, para o que a língua pátria serviria como instrumento de integração e de auxílio para a 

CD-ROM DE ATAS  | 3845 |  COLUBHE 2012



 

unidade social. Ler e escrever constituíram modos de aprender os códigos de sociabilidade e 
cidadania, sendo a escrita o núcleo fundamental da cultura escolar.  
Retomamos, portanto, o conceito de escola primária como “templo de civilização” (SOUZA, 
1998), pois consideramos que no período em questão essas escolas operaram como fundamen-
tais no âmbito do projeto republicano de construção de uma nação moderna, civilizada e demo-
crática. As escolas primárias tratavam-se, portanto, de locais indissociavelmente atrelados à 
modernização da sociedade por meio da disciplinarização, da moralização e do ensino de códi-
gos culturais imprescindíveis para a formação e consolidação de um país moderno.  
Para esse propósito modernizador, os livros didáticos, os manuais pedagógicos e os demais li-
vros de destinação escolar ocuparam papel de destaque para auxiliar tanto os professores em 
formação, quanto os já formados, por meio da circulação de conteúdos curriculares e atividades 
de ensino e de ideias pedagógicas divulgadas e defendidas pelos autores de livros. O mais pro-
vável, segundo a Souza (2008), é que os professores tenham moldado suas práticas em con-
formidade com a cultura escolar sedimentada ao longo do tempo, incorporando seletivamente 
elementos novos considerados mais exequíveis, interessantes ou adequados aos alunos. 
Contudo, as dificuldades de promover a democratização da escola pública e alta seletividade do 
ensino primário têm demonstrado os limites desse ideal civilizador e, muitas vezes, tem-se o 
acesso mais restrito das camadas populares à cultura escrita ou aos códigos culturais conside-
rados necessários, em decorrência de diversificados mecanismos de discriminação e exclusão.  
 
Considerações finais 
Observamos, portanto, a fecundidade que a análise de modelos pedagógicos divulgados nas 
escolas primárias brasileiras oferece. Por meio da análise da literatura pedagógica, por exem-
plo, é possível compreender quais eram os saberes necessários para a escolarização primária e 
o que era enfatizado como necessário para uma determinada população de acordo com o esta-
belecimento ao qual se destinava. Isso é possível de ser constatado com os diferentes progra-
mas de ensino que eram destinados aos grupos escolares, às escolas reunidas e às escolas 
isoladas, por exemplo, com conteúdos e métodos mais formativos e elaborados nos grupos es-
colares e mais sucintos nas escolas isoladas. 
Nesse sentido, concordamos com Carvalho (1989) quando essa autora destaca que no âmbito 
das iniciativas de institucionalização da escola no Brasil, há que se considerar a complexa rede 
de relações culturais que colocaram em circulação diversos modelos pedagógicos e que é possí-
vel constatar, muitas vezes, um hiato entre os usos e as prescrições desses modelos pedagógi-
cos. 
Mediante os aspectos mencionados acima, compreendemos que no movimento de constituição 
da escola primária no Brasil, muitos fatores influenciaram fortemente os rumos da educação no 
país. Diante da necessidade de atender a certas urgências políticas, econômicas, sociais e filo-
sóficas é que um modelo de escola e também de educação se constitui. Nesse cenário, a litera-
tura pedagógica destinada a orientar os futuros professores, assumiu um papel importante no 
âmbito escolar à medida que, neles se concretizavam "modelos pedagógicos" e por meio deles 
circulavam "saberes" necessários para o exercício dos professores primários. 
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A presente comunicação tem como objetivo refletir sobre a documentação existente no Arquivo 
Histórico da Escola Superior de Educação de Lisboa que herdou a documentação de instituições 
suas antecessoras, estudo este que surge no âmbito do projeto Escolas de Formação de profes-
sores em Portugal: história, arquivo, memória, e que procura delinear o percurso das escolas de 
formação de professores para o sexo masculino e feminino em Portugal, desde a sua criação, 
no século XIX, procurando fazer um levantamento de informações em fundos documentais, ma-
teriais, iconográficos e bibliográficos de diversas instituições. 
 
Para tal, o propósito da comunicação é apresentar, em síntese, a documentação consultada e 
de que forma a mesma contribuiu para esclarecer e enriquecer o estudo pretendido, através da 
leitura dos documentos, explorando o que cada uma das tipologias documentais tem para ofe-
recer para cada ponto da pesquisa. 

 
1. Breve enquadramento histórico da Escola do Magistério Primário de Lisboa 

 
A atual Escola Superior de Educação de Lisboa tem nas suas origens um conjunto de institui-
ções que se dedicaram, desde a segunda metade do século XIX, à formação de professores. Em 
1862 é inaugurada, em Marvila, a Escola Normal Primária para o sexo masculino logo seguida, 
em 1866, pela sua congénere para o sexo feminino, estabelecida no Calvário. A partir de 1919, 
na sequência das reformas republicanas do ensino normal, as duas Escolas Normais fundem-se 
numa só e passam a funcionar em regime de coeducação no novo edifício construído de raiz na 
Quinta de Marrocos em Benfica. Em 1930, já em plena Ditadura Militar, as Escolas Normais pas-
sam a ser designadas por Escolas do Magistério Primário. Em 1936 são suspensas as matrícu-
las, voltando a Escola a admitir novos alunos somente seis anos depois, quando já se começava 
a verificar uma carência de novos professores. A designação irá manter-se nas décadas subse-
quentes, até ao ano de 1986, aquando da criação da Escola Superior de Educação de Lisboa. 
 

 
2. As temáticas envolvidas no estudo 
Iniciando a pesquisa pelo papel de cada um dos atores envolvidos na atividade da Escola, exis-
tem protagonistas que não podem deixar de ser mencionados, tais como os Diretores, que de-
sempenham um papel fulcral na definição do percurso de uma instituição, com estilos próprios 
de liderança e de relações interpessoais, que definem o dia-a-dia escolar, influenciando o quoti-
diano e regendo a instituição baseados em normas, regulamentos e diretrizes. De seguida, os 
professores, indivíduos com um papel fulcral na formação dos alunos e futuros mestres, influ-
enciando os mesmos com o seu perfil, percurso de formação e, principalmente, com as opções 
pedagógicas e didáticas que escolhem para orientar e formar os discípulos. Por último, os pró-
prios alunos, atores com um papel dinâmico, que condicionam a postura dos demais interveni-
entes, deixando uma marca indelével na instituição: pelas suas atitudes, pelo percurso escolar e 
pelas futuras opções profissionais. 
 
Outras vertentes do estudo, importantes para conhecer a história da formação de professores 
em Portugal e, neste caso em concreto, na cidade de Lisboa, são os espaços e rituais escolares. 
As vivências dos atores acima referidos articulam-se com as respetivas memórias das institui-
ções, em que o tempo escolar é fundamental para caracterizar o dia-a-dia e fazer com que a 
organização do saber ocupe um lugar fundamental na aprendizagem da arte de aprender e en-
sinar. Um olhar sobre o currículo das escolas de formação de professores, em que a análise 
histórica das diferentes formas de combinação entre as componentes consideradas fundamen-
tais para a formação do professor, como o programa das disciplinas, as atividades curriculares e 
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extra curriculares e a relação professor-aluno, nos fará apreender melhor os valores e regras 
que enquadravam a socialização profissional e tentar chegar a um “perfil ideal” de professor. 

 
 

3. A documentação existente 
Para melhor conhecer a instituição em causa, iniciou-se o trabalho pela identificação de algu-
mas atribuições e serviços da Escola, ao longo do tempo, para se poder organizar intelectual-
mente as unidades arquivísticas que compõem o Arquivo Histórico. Identificadas essas 
unidades, nomeadamente as secções que compõem o Fundo da Escola Superior de Educação 
de Lisboa (adiante designada por ESEL) e, por sua vez, as séries que fazem parte dessas mes-
mas secções, iniciou-se a pesquisa na documentação em si. Tendo em vista esclarecer vários 
tipos de questões que surgem no contexto da formação de professores, procurou-se encontrar 
respostas para pontos fulcrais que compõem a base deste Projeto, já aqui referidos. Deste mo-
do, selecionámos um conjunto documental que nos permite aprofundar as temáticas de estudo 
e apoiar a pesquisa que foi realizada. 

I. O Livro de Ordens de Direção, de 30/10/1864 a 21/10/1869 
É o único livro de Ordens de Direção existente no arquivo da ESEL. Composto por 305 folhas 
numeradas, tem início na ata n.º 245, em 30 de Outubro de 1864, não existindo o livro ante-
rior. Sendo diretor Luís Flipe Leite, este livro de Ordens da Escola Normal Primária de Lisboa, 
para o sexo masculino, que se encontrava situada, como já foi referido, no Palácio dos Marque-
ses de Abrantes, em Marvila, permite-nos conhecer a rotina diária da Escola, no que se refere 
aos horários adotados para o início das aulas, fossem diurnas ou noturnas, bem como o horário 
de estudo dos alunos mestres e dos alunos das escolas anexas. Estas determinações eram 
aprovadas em sessões do Conselho Escolar, para depois serem transformadas em ordens de 
direção e postas em prática. A título de exemplo podemos referir a ordem de direção n.º 248, 
de 24/10/1864, que regula o horário do estudo noturno, que se inicia às 18.30h e termina às 
20.30h ou a ordem de direção n.º 250, de 10/10/1864, que aprova o horário do curso noturno 
de operários, que igualmente começa às 18.30h e acaba às 20.30h. Além das diretrizes relacio-
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nadas com horários, as ordens de direção tinham também uma vertente disciplinadora, colo-
cando em prática normas de comportamento que deveriam ser seguidas pelos alunos. 
 

O professor prefeito da Escola Normal terá um livro de registo do 
comportamento e aplicação dos alunos o qual semanalmente será 
presente ao Diretor. No Conselho Escolar outro livro destinado a regis-
tar as advertências e repreensões dadas aos alunos em resultado das 
notas do livro da prefeitura (…). Não se poderão conceder licenças 
senão nos dias feriados ou santificados, e essas nunca por mais de 
quatro horas, exceto em casos de urgente necessidade (…). As licen-
ças ordinárias são assinadas pelo professor prefeito; outras quaisquer, 
só no impedimento do Diretor. (Regulamento disciplinar, OD n.º 260, 
de 2/11/1864).  

 
Deste modo, existia uma necessidade constante de gerir cada pormenor relacionado com a ins-
trução dos alunos mestres, no que toca às disciplinas que iriam ser lecionadas e também nos 
aspetos mais práticos do dia-a-dia, relacionados com a rotina de higiene e comportamento dos 
alunos. No que toca às disciplinas, poderemos observar, a título de exemplo, as disciplinas da 
parte teórica do curso de 2º grau, que eram Pedagogia e redação de papéis oficiais; Noções 
elementares de geometria com aplicação à agrimensura; Noções elementares de filosofia; No-
ções de história natural e de agricultura- princípios de escrituração mercantil e agrícola; Tradu-
ção da língua francesa. A parte prática era composta pela regência de uma classe 
complementar da qual faziam parte os alunos mestres do 1º ano, com supervisão do respetivo 
professor, com os seguintes exercícios: Canto; Desenho linear; Caligrafia; Exercícios agronómi-
cos e de agrimensura e exercícios gramáticos. (OD n.º 352, 18/11/1865). A higiene começava a 
ser uma preocupação cada vez maior dentro das escolas, como forma de prevenir e combater 
doenças infecto-contagiosas, tomando-se medidas de consciencialização dos alunos para essas 
práticas, com atitudes quotidianas de responsabilização: “As bacias do lavatório são distribuídas 
aos alunos (…), a fim de que se torne cada um responsável pelo estado de conservação das 
mesmas.” (OD n.º 417, 9/03/1867). A higiene deveria tornar-se uma prática corrente e inte-
grante da rotina dos alunos, embora fosse muitas vezes alterada por acontecimentos circuns-
tanciais:  
 

Até ao dia 30 de Abril próximo futuro em vez de dois alunos, só um 
tomará banho geral em cada dia, menos aos Domingos e dias santifi-
cados, segundo lhes estiver designado por escala. (…) não sendo po-
rém obrigado a tomar banho aquele aluno que se sentir doente (…). 
(OD n.º 407, 26/01/1867). 

 
A higiene, o descanso diário, o vestuário adequado, eram preocupações de um diretor que pre-
tendia reger a vida dos alunos mestres que viviam em regime de internato na instituição e ne-
cessitavam de orientações constantes tendo em vista o seu crescimento enquanto homens e 
futuros professores. 
 
Porém, não só as questões de rotina pessoal dos alunos ocupavam estas ordens. Obviamente, 
o calendário escolar era contemplado nas decisões do Conselho Escolar, definindo os períodos 
de aulas, exames e férias escolares. Igualmente, os candidatos que todos os anos tentavam 
entrar na Escola e os que eram admitidos, fazem parte deste livro de Ordens, depois de toma-
das as respetivas resoluções pelo Conselho Escolar, que igualmente decidia quais os alunos que 
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seriam castigados ou até expulsos da escola, por comportamentos menos corretos ou que ti-
vessem ultrapassado o número limite de faltas. 
 
Este livro de Ordens de Direção constitui um conjunto documental riquíssimo e importante para 
conhecermos melhor a Escola Normal Primária, para o sexo masculino, especialmente nos aspe-
tos relacionados com um dos principais atores da mesma, os alunos.  

 
 
 
 
 

II. Livros de registo de actas das sessões do Conselho Escolar da Escola Normal 
Primária de Lisboa, de 1864 a 1926 

  

 

 

 
Os livros de atas das sessões de 1864 a 1926 do Conselho Escolar da Escola Normal Primária de 
Lisboa, para o sexo masculino, abarcando a do sexo feminino, de 1914 a 1926, permitem-nos 
estudar as mesmas temáticas que o livro de Ordens de Direção já aqui apresentado, relativas à 
rotina diária dos alunos, com questões mais práticas, tais como o comportamento, o vestuário 
ou a higiene, mas também a organização do calendário escolar, o horário das aulas e estudo ou 
as disciplinas lecionadas aos alunos mestres.  
 
Existem três livros de atas do Conselho Escolar para este período: de 1864 a 1866, de 1895 a 
1915 e de 1915 a 1926. Verificamos lacunas temporais ao longo deste período cronológico, o 
que não nos impede, apesar de tudo, de ter uma visão global das principais alterações ocorri-
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das na Escola, tanto ao nível das temáticas já referidas, como de aspetos ligados aos edifícios e 
espaços ocupados ao longo das décadas, especialmente no que toca à Escola Normal Masculi-
na. É-nos possível tirar ilações sobre as condições higiénicas dos espaços ocupados ou as limi-
tações que os alunos vivenciavam aquando da utilização dos mesmos. Em 1881 dá-se a 
mudança provisória da Escola Masculina de Marvila para o edifício do Palácio de Santos ocor-
rendo em 1898 relatos de professores com queixas sobre o edifício e as más condições para o 
ensino de diversas cadeiras, como a falta de um laboratório para o ensino da física e química, a 
falta de compêndios de gramática e francês, inúmeras faltas de material, como esqueletos, es-
tampas, entre outro, para a aulas de zoologia, ou a falta de equipamento necessário nas aulas 
de ginástica. Existe uma crítica geral à falta de material no novo edifício, sendo que  
 

A permanência da Escola onde actualmente funciona prejudica não só 
a preparação literária, porque os alunos não se podem habilitar sufici-
entemente, mas também a disciplina escolar. Deliberou, pois, que dis-
to se desse conhecimento á Direcção Geral da Instrução Pública (…) a 
fim de que na primeira ocasião que entenda propícia, deixe regressar 
o funcionamento das aulas para o seu edifício (…). (Livro de atas do 
Conselho Escolar da Escola Normal para o sexo masculino, 1895 a 
1915, Ata n.º 291, 12/03/1898 

 
A falta de condições para um ensino de qualidade era percetível neste edifício. Em Marvila, os 
problemas iniciais, em 1864, eram de ordem económica, sendo escassas as verbas de que a 
Escola dispunha para as despesas correntes, especialmente para alimentar, proporcionar vestu-
ário e bons hábitos de higiene aos alunos. Esta situação tornou-se grave ao ponto de o Conse-
lho tomar a resolução de não admitir pensionistas que não levassem o seu próprio enxoval ou 
não fornecer mais vestuário aos alunos mestres. A verba de 300 réis mensais para a aquisição 
de compêndios mostrava-se insuficiente, decidindo o Conselho que apenas seriam distribuídos 
papel e utensílios de escrita para as aulas. (Livro de Atas sessões do Conselho Escolar da Escola 
Normal Primária de Lisboa, para o sexo masculino, de 1864 a 1866, ata n.º 20, 10/10/1864). 
 
Uns anos depois, em 1918, a falta de espaço para as lições nas escolas anexas eram uma das 
principais preocupações de professores e diretor, devido ao elevado número de alunos do 2.º e 
3.º ano. Para ministrar as aulas práticas, a Escola viria a socorrer-se de outras escolas primárias 
oficiais e assim poderia continuar a melhorar a prática dos alunos mestres. Mas não era só nas 
escolas anexas que a falta de espaço se sentia, visto que a residência da direção passa a ser 
utilizada para proveito da escola, estabelecendo-se neste lugar o gabinete dos professores, au-
las de lavores, o gabinete da direção da cantina, o laboratório de pedologia, o museu de geo-
grafia e o de curiosidades pedagógicas. (Livro de Atas do Conselho Escolar da Escola Normal 
Primária de Lisboa, 1915-1926, ata n.º 50, 7/02/1918). 
 
Além das temáticas que referimos, o que encontramos no conteúdo das atas do Conselho Esco-
lar permite-nos ter uma visão mais abrangente de outros dois atores fulcrais na vida da mesma: 
os professores e os diretores. 
 
No Livro de Atas das sessões do Conselho Escolar da Escola Normal Primária de Lisboa, para o 
sexo masculino, de 1864 a 1866, na ata n.º 5, de 6/04/1864 observamos que apenas existiam 
na Escola quatro professores, que distribuíam as disciplinas a lecionar e os exames das mesmas 
entre eles, sendo que o Professor Caldas Aulete ficou encarregue dos pontos de exame da dis-
ciplina de Gramática, 1.º grau e Filosofia, 2.º grau; o professor João Seixas, de Corografia e 
História de Portugal, e História Sagrada, 1.º grau; o professor Pedro Eusébio Leite ficou encar-
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regue das disciplinas de Desenho Linear, 1.º grau e Álgebra e Agrimensura, de 2.º grau, sendo 
a disciplina de Redação, Pedagogia e legislação do ensino, de 2.º grau, lecionada pelo professor 
Diretor Luís Filipe Leite. Podemos, assim, observar a evolução do corpo docente ou das discipli-
nas lecionadas, se analisarmos a ata n.º 387, de 8/10/1904, do Livro de Atas do Conselho Esco-
lar da Escola Normal para o sexo masculino, de 1895 a 1915, que nos apresenta um leque de 
matérias e professores bem diferente e em maior número, distribuídos agora por três classes e 
não apenas por dois graus, como acontecia em 1864. Assim, temos Português, 1ª, 2ª e 3ª clas-
ses, lecionada por Alberto Pimentel; Francês 1ª, 2ª e 3ª classes, por Albino Pereira Magno; 
Aritmética, Geometria e escrituração, 1ª classe, César Alberto da Cunha Belém, 2ª classe, Au-
gusto Clara da Ricca e 3ª classe Júlio Baptista; Moral e doutrina cristã, direitos e deveres, 1ª, 
2ª e 3ª classes César Alberto da Cunha Belém; Cronologia, Geografia e História, 1ª classe Júlio 
Baptista, 2ª classe Eugénio de Castro Rodrigues, 3ª classe Tiago da Fonseca; Caligrafia e dese-
nho, 1ª, 2ª e 3ª classes Eugénio de Castro Rodrigues; Pedagogia, metodologia e legislação 
primária, 1ª, 2ª e 3ª classes Tiago da Fonseca; Elementos de Ciências Naturais, 1ª e 2ª clas-
ses, Augusto Clara da Ricca e 3ª classe, Júlio Baptista; Ginástica, 1ª, 2ª e 3ª classes, Pedro 
José Ferreira e Música e Canto coral, 1ª, 2ª e 3ª classes Guilherme Ribeiro. 
 
 Já em 1914, o corpo docente alarga-se, com a participação de professoras nas sessões do 
Conselho Escolar, devido ao regime de coeducação que se tenta implementar na Escola, com a 
junção dos dois sexos no edifício do Calvário, que, inicialmente, não apresenta os melhores re-
sultados, mas que se virá a consolidar, mais tarde, com a fusão das duas Escolas Normais Pri-
márias num novo edifício, em Benfica, em 1919. 
 

O Sr. Director declara que foi apologista da fusão das duas escolas, 
mas sofreu tais desgostos durante o ano lectivo findo que não teve 
coragem para se opor à proposta que determinou a separação de 
sexos. O Sr. Castro Rodrigues diz que os rapazes argumentam que 
não se faz coeducação. Ora o que está feito é a junção de duas es-
colas, mas não coeducação. Ele é por instinto contra esta. (Livro de 
Atas do Conselho Escolar da Escola Normal Primária de Lisboa, 
1915-1926, Ata n.º 20, 26/11/1915) 
 

 Deste modo, a primeira ata com a participação das docentes data de 3/10/1914, do livro acima 
referido, e conta com a presença de José Tomás da Fonseca, Presidente e Diretor e os Vogais 
Albino Pereira Magno; Eugénio de Castro Rodrigues; Severo Pires Marinho; José Lopes Coelho; 
Alberto Pimentel; Albertina Maria da Costa; Leonor Bandeira de Paiva; Professores da Escola 
Anexa: Leocádia da Conceição Silva Heitor; Mara Elvira Pinheiro; António Rodrigues Laranjeira; 
Tiago dos Santos Fonseca, como secretário. Faltaram os professores Luísa Emília Robertes; Ma-
ria da Conceição Gonçalves; António Maria de Freitas; Guilherme Ribeiro e Joaquim Rodrigues 
das Neves (Escola Anexa). 
 
A partir deste momento, inicia-se um novo ciclo na formação de professores em Portugal, que 
tenta acompanhar novos regimes de educação e de formação de jovens, presentes um pouco 
por toda a Europa. Tanto as disciplinas, os conteúdos pedagógicos, os docentes encarregues de 
as lecionar, bem como os exames de cada uma são diferentes dos que encontramos na fase 
embrionária da Escola, apresentando-se em maior número e com uma organização mais sólida. 
A título de exemplo, podemos destacar a ata n.º 65, de 3/07/1919, do Livro de Atas do Conse-
lho Escolar da Escola Normal Primária de Lisboa, de 1915 a 1926, que apresenta a distribuição 
do serviço de exames, em que Língua portuguesa, fica a cargo de Luísa Robertes e António de 
Freitas; Língua francesa, Aníbal Passos e Albino Magno; Língua inglesa, Albertina da Costa; Ma-
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temática, elementos, geometria intuitiva e sistema métrico, António dos Santos Gomes e Duarte 
da Costa; Ciências físico-químicas, Eugénio de Castro Rodrigues e Alberto Pimentel; Geografia, 
Tiago dos Santos Fonseca; História Geral, História de Portugal, Instrução moral e cívica, Mário 
Domingues Lagido e Joaquim Lobo de Miranda; Noções práticas de higiene e puericultura, João 
Meireles; Educação Física, Pedro José Ferreira (Adido); Modelação e desenho, Professores de 
matemática, no que respeita a desenho linear rigoroso; Trabalhos Manuais, Maria da Conceição 
Gonçalves e, finalmente, Música e canto coral, Leonor Paiva e Pona. 
 
Se nos debruçarmos sobre outro ator com um papel fundamental para a vida das Escolas Nor-
mais Primárias para o sexo masculino e feminino e, mais tarde, da Escola Normal Primária de 
Lisboa, situada em Benfica, destacamos a influência que a sua ação e orientação reflete no mo-
dus vivendi de professores e alunos. Falamos, obviamente, do Diretor e, através das atas do 
Conselho Escolar, podemos perceber como este faz a gestão da distribuição dos professores 
pelas diversas disciplinas, dos manuais escolares a serem aprovados, do calendário e horário 
escolares, bem como dos assuntos relacionados com o comportamento, classificação e admis-
são de alunos na Escola. Podemos conhecer a atuação de cada diretor da Escola Normal Primá-
ria para o sexo masculino, existindo lacunas de informação no que toca à Escola Feminina, 
localizada no Convento do Calvário, por não existirem atas do Conselho Escolar, de 1864 a 
1914. Apesar disso, sabemos, através dos copiadores de correspondência recebida e expedida 
pela Escola Normal Primária para o sexo feminino, que a primeira Diretora da Escola, em 1866, 
foi Rosalina P. Gomes, sucedendo-lhe, em 1882, sua filha, Honorina de Sousa Gomes, que se 
manteve no cargo até 1900, ano em que António Velado da Fonseca assume funções, até 1902, 
sendo substituído nessa altura por José Augusto Coelho, Diretor da Escola Normal Feminina até 
1909. De 1909 a 1910, António Ferreira Simas assume as funções de Diretor Interino, ano em 
que, com a implantação da República, as duas escolas passam a ter o mesmo diretor.  
No que toca à Escola Normal para o sexo masculino, os diretores foram Luís Filipe Leite (primei-
ro diretor da Escola, em 1862), Manuel Constantino Augusto Teófilo Ferreira, Luís de Sousa, 
José António Simões Raposo, Francisco Adriano de Faria Júnior, António Maria Vellado da Fon-
seca, José Augusto Coelho (também diretor da Escola Normal feminina), Augusto César Claro 
da Ricca, José Lopes de Oliveira (nomeado diretor das duas Escolas em 1910), José Tomás da 
Fonseca, Adolfo Godfroy de Abreu e Lima (primeiro diretor após a mudança para o novo edifício 
situado em Benfica) e Luís Maria de Passos da Silva (último diretor antes da alteração da desig-
nação para Escola do Magistério Primário de Lisboa). 
 
Cada Diretor apresentado tinha a sua forma característica e pessoal de lidar com as questões 
diárias em torno da atuação de alunos e professores, tendo marcado indelevelmente a forma-
ção de professores. 
 
De 1926 a 1930 não existem livros de atas do Conselho Escolar no arquivo histórico da ESEL, 
sendo este um período pouco claro na história desta instituição. 
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III. Livros de registo de atas das sessões do Conselho Escolar da Escola do Magisté-

rio Primário de Lisboa de 1930 a 1980 

  

 
O primeiro livro de atas posterior à alteração da designação para Escola do Magistério Primário 
de Lisboa compreende o período cronológico de 1930 a 1934 e de 1943 a 1972, sendo, visivel-
mente, um período mais longo que aqueles que encontramos em livros de atas anteriores. 
 
De 1930 a 1934 as temáticas abordadas abrangem, cada vez menos, os aspetos práticos do 
quotidiano escolar de alunos, professores e diretores, centrando-se em aspetos ligados aos cur-
rículos escolares, procedimentos disciplinares, aprovação de manuais ou notas de aproveita-
mento de alunos e assuntos ligados à contratação de novos professores e sua avaliação. O 
primeiro diretor da Escola do Magistério Primário de Lisboa foi José Teixeira de Azevedo, que 
permanece no cargo até 1932, aquando da nomeação de Carlos Moreira, que entretanto é no-
meado Governador Civil de Viseu e abandona o lugar, sendo substituído por Francisco Dias 
Agudo. Em 1933 este diretor apresenta a demissão, ficando encarregue do cargo o subdiretor 
Abílio Meireles. Com o cancelamento das matrículas a novos alunos e o posterior encerramento 
da escola, não será nomeado mais algum diretor até ao ano letivo de 1942-1943, ano de rea-
bertura da Escola, sob a regência de Manuel Martins Dantas de Brito. A partir desta data, as 
atas do Conselho Escolar são cada vez mais dedicadas às matérias acima referidas, nomeada-
mente a aprovação de manuais escolares, a contratação e avaliação de professores e a avalia-
ção e admissão de alunos. Em 1943, Octávio das Neves Dordonnat assume funções como 
diretor, tendo permanecido no cargo até 1974, ano em que foi afastado das funções.  
De 1974 a 1988, ano em que a Escola Superior de Educação de Lisboa inicia a sua atividade, a 
Escola teve três diretores por nomeação e outros três por eleição, sendo eles António Manuel 
Tiago Janeiro Acabado, Maria da Luz Leitão e José Eduardo Morerinhas Pinheiro, no primeiro 
caso e Maria Alzira Barros Rosa, Alberto Augusto Antas de Barros Júnior e Isabel Maria Corte-
Real Amaral, no segundo caso. 
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O segundo livro de atas do Conselho Escolar aparece em 1972 e vai até ao ano de 1979, 
abrangendo o seguinte as datas de 1979 a 1980. A partir deste ano, não encontramos mais 
livros de atas do Conselho Escolar no Arquivo. Estes dois livros debruçam-se, principalmente, 
sobre a temática das reuniões de professores para procederem a avaliação dos alunos das tur-
mas dos três anos, em que podemos observar os docentes que faziam parte da Instituição e 
em alguns casos o número de alunos que compunha cada turma, mas não mais as temáticas 
presentes nos livros de atas de finais do século XIX e início do século XX. 
 

IV.  Livros de atas da comissão Instaladora e do Conselho de Instrução, de 1918 a 
1920 

   

 
 

Neste período, devido à instalação da Escola Normal de Lisboa num edifício novo, na Quinta de 
Marrocos, em Benfica, surge a necessidade de criar uma Comissão Instaladora que ficasse en-
carregue deste processo final de mudança. A primeira reunião dessa Comissão teve lugar numa 
sala da Secretaria de Estado da Instrução Pública, secretaria provisória da Escola Normal, e 
contou com a presença do presidente, Pedro José da Cunha, e dos vogais Arnaldo Redondo 
Bermudes (Arquitecto), Adolfo Godfroy de Abreu e Lima, Albertina Maria da Costa, Alberto Pi-
mentel, Álvaro Afonso Ribeiro Barbosa, António Fernando de Oliveira Tavares, João da Silva 
Correia Júnior, José Pereira, Luís Maria Passos da Silva, Raul Rafael Ferreira Navas, Tomás Vaz 
Borba e Júlio Eduardo dos Santos (também secretário). Faltaram os vogais José Gonçalo da 
Costa Santa Rita, Raul Lino e Sebastião Cabral da Costa Sacadura. (Atas das sessões do Conse-
lho de Instrução da Escola Normal Primária de Lisboa, Ata da primeira reunião, 18/07/1918). 
Nesta mesma ata, podemos observar que Adolfo Lima propõe a criação de comissões que tra-
tem de todos os trabalhos de instalação e funcionamento da Escola: a Comissão Administrativa, 
a Comissão Central de Mobiliário e a Comissão Central de Material Didático. Porém, a mudança 
para as novas instalações não será um processo fácil. Mais tarde, as aulas funcionarão proviso-
riamente nas salas do clube Sport Lisboa e Benfica, devido “ao pouco cuidado do Sr. Adães 
Bermudes”. (Atas das sessões do Conselho de Instrução da Escola Normal Primária de Lisboa, 
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Ata da vigésima sessão, 29/11/1918). Esta questão ainda será debatida, pelo próprio Adolfo 
Lima, em 1920, que se queixa da forma como a antiga administração se teria encarregue das 
obras e que as mesmas pararam em Julho por falta de verbas, tendo sido vendida uma parcela 
do terreno da Quinta de Marrocos, designada por “Terras da Nora”, em Agosto de 1920, situa-
ção que possibilitou a continuação das obras e a construção do bairro académico, que seria ha-
bitado pelos alunos e se chamaria Bairro Alfredo Magalhães. Chega até a ser dissolvida a 
comissão encarregue de administrar a Quinta de Marrocos, sendo eleito delegado do Conselho 
responsável pela administração Júlio Eduardo dos Santos. (Atas das sessões do Conselho de 
Instrução da Escola Normal Primária de Lisboa, Sessão extraordinária do Conselho Escolar, 
23/11/1920). 
Nestes livros, também podemos encontrar informação, entre 1918 e 1920, relativa a alterações 
nas designações e conteúdo das disciplinas, aos candidatos admitidos na Escola ou informações 
sobre o método de nomeação do Diretor, eleito entre os professores efetivos, com um mandato 
de cinco anos. 
 
 

V. Livros de atas dos exames de admissão de 1920 a 1981 
 

Apenas existem dois livros de atas de exames de admissão de alunos na Escola, sendo que um 
se refere ao mês de Agosto de 1920, abarcando o outro o período de 1968 a 1981. No primeiro 
exemplar, encontramos pouca informação, devido ao facto de englobar um período muito curto, 
apenas havendo referência a algumas provas escritas e orais de certos alunos. No que toca ao 
período entre 1968 e 1981, as informações são mais completas, encontrando-se nomes de do-
centes responsáveis pelos exames de admissão e pela preparação dos mesmos e também o 
número de candidatos que concorreram à Escola do Magistério de Lisboa e aqueles que foram 
admitidos. 
 
A título de exemplo, podemos observar que, no ano de 1968, concorreram 66 candidatos, sen-
do admitidos na Escola 50. Dez anos depois, o número de candidatos aumentou, bem como o 
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de vagas, concorrendo 241 e sendo aceites 75. No ano letivo de 1981-1982, as candidaturas 
chegaram às 297 e os candidatos admitidos foram igualmente 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Livro de atas dos exames de Estado de 1945 a 1974 

  
 
 
Existe um livro de atas de exames de Estado para todo este período e a informação que pode-
mos encontrar é semelhante à que apresentámos anteriormente, no caso dos livros de exames 
de admissão. Existem referências aos membros do júri que compunham os exames e, até aos 
anos 60, a enumeração dos candidatos aprovados e as notas obtidas. A partir desta época, a 
enumeração aos candidatos torna-se quase inexistente, havendo apenas referência ao júri que 
compunha as provas. 
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VII. Livros de atas dos exames finais das alunas de 1883 a 1919 

 
Para o período referido podemos encontrar, no Arquivo Histórico da ESEL quatro livros de atas 
de exames, de 1883 a 1896, de 1885 a 1893 (somente das alunas do 3.º ano ou 2.º grau), de 
1901 a 1904 e de 1905 a 1919, relativos à frequência das alunas da Escola Normal Primária, 
para o sexo feminino. De 1905 a 1909, também prestavam provas na mesma Escola as alunas 
do Instituto D. Afonso de Odivelas.  
 
Através desta documentação, é possível conhecer um pouco mais a Escola Normal Primária pa-
ra o sexo feminino, no que toca às disciplinas lecionadas, aquelas em que as alunas, do 1.º ao 
3.º ano, realizavam exames e o número de aprovadas e reprovadas em cada época de avalia-
ção. Esta avaliação era feita através de provas escritas e orais, sendo a classificação dada, até 
1896, em quantidade de “A.A” (Aprovados) ou de “R.R” (Reprovados). A partir desta data, são 
avaliadas em quantidade de “M.B.” (Muito bom), “B” (Bom) e “S” (Suficiente), sendo as listas 
finais ordenadas pelo nome de cada uma das alunas. Até 1896, as alunas realizavam duas épo-
cas de exames, a primeira entre os meses de março e abril e a segunda entre julho e agosto. A 
partir do ano de 1901, verificamos que passa a existir apenas uma época de exames, que nor-
malmente acontecia no mês de julho. Até ao ano de 1903 deparamo-nos, nas atas, com alguns 
enunciados dos pontos que as alunas tiravam à sorte, para serem depois avaliadas. A partir 
desta data, esta informação raramente se encontra. 
 Comparando alguns espaços temporais, vemos que, em 1896, foram aprovadas 36 alunas do 
1º ano, num total de 37, sendo que 1 perdeu o ano; 23 alunas do 2º ano, num total de 24 alu-
nas, sendo que uma não consta no mapa; e 9 alunas do 3º ano, num total de 10, sendo que 
uma não consta no mapa. As disciplinas que constam na classificação são Lavores, Música e 
Ginástica, existindo também a classificação pela ordem de mérito, atribuída às melhores alunas 
e ordenada de forma decrescente.(.Livros de atas dos exames finais das alunas, 1883-1896, 
“Primeiros exames de frequência realizados na Escola Normal de Lisboa para o sexo feminino 
em Março do ano letivo de 1895 a 1896: Sessão primeira a sessão segunda”, 10/03-
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28/03/1896). Mais tarde, no ano letivo de 1916-1917, já com a avaliação com parâmetros de 
“M.B.” (Muito bom), “B” (Bom) e “S” (Suficiente), tomamos como exemplo as notas dos exames 
finais dos alunos da 1.ª e 2.ª turma da 3.ª classe em que foram aprovados 2 alunos e 39 alu-
nas, num total de 6 alunos e 52 alunas. No mesmo ano letivo, na 3.ª e 4.ª turma da 3.ª classe, 
foram aprovadas 36 alunas num total de 51. 
 
Estes livros de exames finais de alunas, permitem-nos ter uma perceção do número de alunas e 
mais tarde também alunos, que frequentaria a Escola Normal e qual o desempenho geral dos 
alunos mestres. 

 
 

VIII. Termos de posses de professores e funcionários de 1895 a 1969  

  

 
 

 
No arquivo da ESEL, encontramos seis livros de termos de posse, que englobam professores e 
funcionários, sendo eles os Autos de posse de professores e empregados menores, da Escola 
Normal feminina, de 1895 a 1919; os Autos de posse do corpo docente e diretores, de 1918 a 
1930; o Livro de posses dos professores efetivos, de 1920 a 1929; os Autos de posse dos pro-
fessores das Escolas Anexas, de 1919 a 1925; os Autos de posse do pessoal da escola, de 1941 
a 1950 e um segundo livro, de 1950 a 1969. Toda esta documentação permite-nos ter uma 
perspetiva abrangente dos professores, diretores e pessoal menor que compunha as Escolas, 
embora alguns livros tenham poucos autos de posse e não estejam completos, não sendo pos-
sível fazer uma descrição fidedigna, através desta documentação, de todo o pessoal que com-
punha a Instituição. 
 
4. Considerações finais 

 
Conhecer um arquivo de uma instituição possibilita conhecer todo um mundo de especificidades 
e características que, de outra forma, não seria possível. Apesar dos constrangimentos que toda 
a investigação em arquivos históricos possui e que passam, essencialmente, por lacunas tempo-
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rais na documentação que compõe os mesmos, um desaparecimento causado por intervenção 
humana e/ ou fatores ambientais e que condicionam a recolha de elementos, o conjunto de 
documentos encontrados no Arquivo Histórico da ESEL dá um contributo inegável para traçar o 
panorama geral da história da formação de professores do ensino primário em Portugal, em 
particular no que se refere ao contributo daquela instituição. 
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Introdução 
 
Abrangendo os anos de 1921 a 1925, o presente trabalho apresenta uma discussão so-

bre o período em que o educador paulista João Toledo foi nomeado para a função de diretor da 
Escola Normal de Campinas e para professor da disciplina de Prática Pedagógica, por Sampaio 
Dória, então Diretor Geral da Instrução Pública de São Paulo e autor da reforma paulista de 
1920. Numa perspectiva histórico-cultural, o trabalho é parte da discussão realizada em tese de 
doutorado defendida em 2009 (1), que esteve articulada ao projeto financiado pela FAPESP 
“Preservação do Patrimônio Histórico Institucional: Escola Estadual Carlos Gomes de Campinas”, 
no âmbito do CIVILIS, Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação, Cultura Escolar 
e Cidadania, da FE/UNICAMP. 

A abordagem histórico-cultural, de acordo com Chartier (1999), vem de um esforço pa-
ra entrar na complexidade de uma sociedade a partir de um elemento particular, como uma 
biografia, uma existência singular, um evento, uma prática particular, de forma que, a partir 
deste destino individual, desta prática específica, ou deste evento, é possível reconstruir a tota-
lidade dos laços, as interdependências e as relações que definem o mundo social. 

Neste sentido, Hilsdorf (1986) também ressalta que, ao se realizar um trabalho de in-
vestigação histórica sobre um determinado personagem, a revelação do perfil do pesquisado 
esclarece e amplia a compreensão do contexto em que ele viveu. Ao se estudar seu pensamen-
to e obra, algumas questões estarão implícitas, como sua trajetória intelectual e posições as-
sumidas, o que significa dizer que a obra de um autor acaba por refletir os movimentos e 
tendências de um dado momento, levando a uma melhor compreensão da época social e cultu-
ral em que viveu. 

Em vista disso, é necessário identificar quem era o educador João Toledo quando de 
sua chegada a Campinas, que concepções pedagógicas trazia consigo, qual era o seu lugar no 
cenário educacional do período e por que teria sido escolhido por Sampaio Dória para ser dire-
tor de uma escola normal e também professor da disciplina de Prática Pedagógica, disciplina 
essa que, pela Reforma de 1920, juntamente com Psicologia e Pedagogia, seria responsável por 
introduzir novas diretrizes pedagógicas aos trabalhos escolares. 

 
João Toledo: formação e início da trajetória profissional 

 
João Toledo era formado complementarista em 1900 pela segunda turma da Escola 

Complementar de Itapetininga, num momento em que a ênfase dada à formação do professor 
primário fundamentava-se na pedagogia entendida como arte de ensinar. Tal pedagogia era 
tida como uma série de prescrições que podiam ser aplicadas universalmente, e seus princípios 
baseavam-se, sobretudo, nos estudos de Pestalozzi, que defendia a importância da observação 
da natureza para dela deduzir as ações educativas, utilizando-se, para tanto, de um método de 
questionamento, que ficou conhecido como educação intuitiva. 

Antes da nomeação por Sampaio Dória, João Toledo havia sido diretor dos grupos esco-
lares de Serra Negra (1901-1908) e de Rio Claro (1908-1913) e lente da cadeira de Psicologia 
Experimental, Pedagogia e Educação Cívica da Escola Normal Secundária de São Carlos (1913-
1921). Nesta função, João Toledo fez o curso de Pedagogia Científica oferecido em São Paulo, 
em 1914, pelo médico italiano Ugo Pizzoli. Ainda em São Carlos, o educador paulista passou a 
expressar sua concepção do papel da educação na formação do cidadão, por meio de artigos 
publicados em revistas nos quais expunha a escola brasileira que almejava, bem como as disci-
plinas e o método de ensino que considerava como os que melhor disseminariam ideais nacio-
nais aos alunos. 

Assim, quando de sua nomeação para a direção da Escola Normal de Campinas em 
1921, João Toledo já havia divulgado um número razoável de artigos abrangendo vários temas, 
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como história, pedagogia, psicologia, metodologia, ideais nacionais e sua relação com o ensino 
elementar, o problema da escola brasileira, dentre outros. Seus artigos haviam sido publicados 
pela Revista da Escola Normal de S. Carlos e pela Revista de Ensino, órgão da Associação Bene-
ficente do Professorado Público do Estado de São Paulo. 

O fato de João Toledo expor publicamente sua preocupação com a formação do brasi-
leiro, preocupação essa que aglutinava grande parte da intelectualidade em torno das questões 
educacionais do período, e por considerar, nesse momento, que o método intuitivo era o que 
melhor auxiliaria o professor nesse sentido, foram, provavelmente, alguns dos motivos que le-
varam Dória a nomeá-lo para os cargos de diretor da Escola Normal de Campinas e para pro-
fessor da disciplina de Prática Pedagógica. Hilsdorf (1998) aponta para o fato de que os 
profissionais escolhidos pelo novo Diretor Geral da Instrução Pública, no momento da implanta-
ção da Reforma de 1920, não o teriam sido aleatoriamente. Deveriam, antes, fazer a propagan-
da da reforma e auxiliar na sua efetivação, principalmente no que se referia à questão do 
método, considerado a base do ensino, peça chave de uma nova concepção de conhecimento e 
expressão de mudanças culturais mais profundas e amplas. 

Para Hilsdorf, a reforma alterou profundamente a organização do ensino, sobretudo pe-
lo movimento em direção às novas fontes da cultura pedagógica, que seriam o social-
nacionalismo, com a decisão de manter uma escola primária de dois anos na zona rural com o 
objetivo de expandi-la a todas as crianças, a nacionalização dos imigrantes com a neutralização 
de sua influência ideológica e a manutenção da escola de quatro anos nas cidades preparando 
as massas urbanas para o mundo moderno; e a psico-pedagogia, com a associação da cadeira 
de Pedagogia com a de Psicologia e a de Prática Pedagógica, separando-a da cadeira de Educa-
ção Cívica. 

Durante a sua passagem pela Escola Normal de Campinas, no período que vai de 1921 
a 1925, João Toledo continuou apresentando artigos na imprensa periódica e escreveu seu pri-
meiro livro, Sombras que vivem, lançado em 1923. O livro foi aprovado em 1922, pela Diretoria 
Geral da Instrução Pública, cujo titular naquele momento era Guilherme Kuhlmann, para uso de 
leitura nas escolas do Estado de São Paulo, antes mesmo da sua publicação. Também Lourenço 
Filho, então Diretor Geral da Instrução Pública no Ceará, informava a João Toledo, em 1923, 
que o livro havia sido aprovado para uso nos grupos escolares e nas escolas complementares, 
tendo sido recomendada sua leitura aos professores públicos em especial. 

Ainda em Campinas, Toledo publicou em 1925 seu segundo livro, O crescimento men-
tal, e preparava um terceiro, Escola Brasileira, que acabou por ser publicado também em 1925, 
mas quando já havia assumido um novo cargo, o de inspetor geral do ensino, para o qual havia 
sido nomeado por Pedro Voss, então diretor geral da Instrução Pública de São Paulo. 

 
Direção e Prática Pedagógica na Escola Normal de Campinas 
 

Quando João Toledo foi nomeado em comissão, por meio de decreto, em 31 de janeiro 
de 1921, para a direção da Escola Normal de Campinas, encontravam-se anexadas a esta a Es-
cola Complementar, o Grupo Escolar Dr. Quirino dos Santos e duas Escolas Isoladas. Junto com 
a nomeação para a função de diretor, João Toledo foi nomeado também para a regência da 
cadeira de Prática Pedagógica, para o segundo, terceiro e quarto anos do curso normal. O Gru-
po Escolar Dr. Quirino dos Santos, neste momento, era o local em que os futuros professores 
realizavam sua prática pedagógica. 

Logo após assumir as novas funções, João Toledo foi convidado, em julho de 1921, pe-
lo então Diretor Geral da Instrução Pública, Guilherme Kuhlmann, para participar de uma reuni-
ão, em São Paulo, com profissionais do ensino paulista. Um dos objetivos da reunião era tratar 
da organização do programa das disciplinas dos diversos níveis de ensino. Coube a João Toledo 

CD-ROM DE ATAS  | 3868 |  COLUBHE 2012



 

apresentar uma tese sobre o ensino de Psicologia, Pedagogia e Metodologia para o curso nor-
mal. Na exposição, Toledo destacava a condução da disciplina de Prática Pedagógica. 

 
No curso técnico das Escolas-normais, as aulas de prática pedagógica 
visam o treino dos conhecimentos adquiridos pelos alunos, no estudo 
concomitante, que fazem, de psicologia e pedagogia; e as aulas des-
tas duas disciplinas procuram dar ora as bases para aquelas, ora ex-
plicações da razão de ser das práticas adotadas. Daí, pontos de 
contato necessários e um paralelismo que devem existir entre os pro-
gramas das duas cadeiras sem prejuízo da ordem lógica no desenvol-
vimento de cada uma das matérias. (TOLEDO, 1921, p.336-337). 

 
O diretor da Escola Normal de Campinas observava o fato de que a disciplina de Prática 

Pedagógica começava no segundo ano do curso normal, antes de qualquer preparação adequa-
da, uma vez que Psicologia viria somente no terceiro ano e Pedagogia no quarto ano. Dessa 
forma, era preciso limitar o ensino daquela matéria no que se referia ao modo como eram or-
ganizadas e dirigidas as classes observadas pelas normalistas, acompanhadas de aplicações e 
explicações feitas pelo professor. Por outro lado, no terceiro ano, juntamente com a Psicologia 
(que possibilitaria o conhecimento dos poderes mentais da criança, de suas tendências e de sua 
criatividade), as questões de método e processos de ensino poderiam ser trabalhadas em suas 
linhas gerais. No quarto ano, com a Pedagogia delimitando a finalidade educativa, enumerando 
e estudando os agentes educadores e procurando, com o auxílio da escola, mostrar como se 
realizava o crescimento físico, moral e intelectual do educando, as lições de Metodologia Geral 
estudadas no ano anterior seriam aclaradas, ao mesmo tempo em que se poderia abordar a 
Metodologia Específica de cada disciplina constante do programa do curso primário. 

 
O entrelaçamento é completo. Entretanto, os pontos de contacto e o 
paralelismo acima referidos não implicarão identidade de programas, 
porém resultarão da unidade dos mesmos, pois que um é o comple-
mento necessário e indispensável do outro. As conclusões de uma ca-
deira, revestidas de feição doutrinária inevitável, porque dão as 
causas, os meios e os fins do problema educativo, terão, na outra as 
traduções concretas possíveis, em fatos da vida diária escolar. (TO-
LEDO, 1921, p.336-337). 

 
Um momento significativo da Prática Pedagógica era o exame das praticantes, pois era 

a oportunidade para observar a sua aptidão prática, seu trato com as crianças e o modo de mi-
nistrar as noções que consistiam o objeto da lição. Na Escola Normal de Campinas, os exames 
de Prática Pedagógica do quarto ano do curso normal consistiam na elaboração de um plano de 
lição por cada aluna, que o executaria, posteriormente, em uma classe do grupo modelo. A in-
formação consta de um ofício enviado por João Toledo, em 29 de setembro de 1924, ao então 
Secretário do Interior, José Manoel Lobo. 

 
Peço a V. Excia. se digne de autorizar-me os exames de Prática peda-
gógica das alunas do 4º. ano desta Escola Normal, matéria a meu 
cargo, fazendo cada aluna elaborar um plano de lição que me será 
entregue de véspera, e, no dia seguinte, executar esse mesmo plano 
em uma classe do grupo modelo. Desta forma, a aptidão prática do 
professorando será verificada no preparo do plano, no trato com as 
crianças e no modo de ministrar as noções que constituam objeto da 
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lição. O resultado do treino prático anual não pode, evidentemente, 
ser demonstrado si o exame constar de uma prova escrita: o estudan-
te poderá saber como deve agir em classe, mas poderá não saber agir 
como deve. Pela forma que proponho, não prevista no Regulamento, 
mas não proibida por ele, e conforme com o que se faz em relação a 
ginástica e música, farei o exame de três ou quatro alunas por dia, 
começando na segunda quinzena de outubro, e sem prejuízo para os 
que aguardam sua vez ou já foram examinadas, pois que todas de-
vem assistir aos exames que foram sendo feitos. (OFÍCIO n.167, 
1924, folha 115; grifos do autor). 

 
Na organização do ensino paulista proposta por Sampaio Dória por meio da Reforma de 

1920, Lourenço Filho foi também um dos titulares nomeados para assumir as funções de pro-
fessor de Prática Pedagógica na Escola Normal de Piracicaba (além de professor de Psicologia e 
Pedagogia). Em janeiro de 1922, Lourenço Filho apresentou um programa de ensino referente à 
disciplina de Prática Pedagógica. Sua proposta foi publicada na Revista de Educação, um perió-
dico publicado pela Escola Normal de Piracicaba, em maio de 1922. 

Na proposta, como no segundo ano do curso normal os alunos não tinham ainda ne-
nhum conhecimento de Psicologia e de Pedagogia (pois estas disciplinas estavam previstas para 
serem ministradas no terceiro e quarto anos), deveriam ser iniciados em Prática Pedagógica 
pelo conhecimento empírico do ambiente escolar, no qual [começariam] a exercer as suas aná-
lises, recolhendo dados de observação, concretos e experimentais (LOURENÇO FILHO, 1922, 
p.50), ou seja, a educação profissional do futuro professor deveria começar pelo conhecimento 
prático do corpo escolar, de forma a responder à seguinte indagação: onde se ensina? 

 
Realizando suas observações em grupos-modelo, os praticantes terão 
facilidade em inferir as boas normas de higiene pedagógica; ao mes-
mo tempo, sem que o percebam, irão acumulando boa soma de ou-
tras observações, utilíssimas aos seus estudos posteriores. 
(LOURENÇO FILHO, 1922, p.50). 

 
Para o terceiro ano, com o conhecimento já obtido do ambiente que mais convém às 

classes de ensino (p.52), os praticantes iniciariam o estudo, objetivo e experimental, do regime 
escolar. Como, neste momento, a disciplina de Prática Pedagógica seria concomitante à discipli-
na de Psicologia e também à disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana, era possível um rápi-
do exame científico da criança e do aluno, sem complicações teóricas. A pergunta que se faria 
nesse ponto seria a quem se ensina, cuja resposta se daria no decorrer do ano, com a compre-
ensão (pelos praticantes) da necessidade do método. 

No quarto e último ano chegava a vez de Didática (com regência de classes), com a 
aplicação prática de tudo quanto os futuros professores haviam estudado e observado nos dois 
anos anteriores. Lourenço Filho ressaltava que o programa desta disciplina deveria estar em 
perfeita conexão com os de Psicologia e de Pedagogia. Em Didática, os alunos aprenderiam as 
razões teóricas, os fundamentos científicos e, na prática, verificariam que é que se faz e como 
se faz, para depois fazerem eles próprios (p.56). O momento da disciplina de Didática era si-
multâneo ao ensino de Pedagogia, quando se aprenderia a noção genérica de método, a con-
cepção do ensino ativo e a noção do método didático único e todos os seus processos. Os 
normalistas poderiam, então, se exercitar por meio de aulas que dariam (guiados pelo regente 
da prática), aplicando conscientemente os preceitos da metodologia especial de cada disciplina 
(p.54), tendo em vista responder as indagações finais a serem feitas: Que se ensina? Como se 
ensina? 
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Em relação ao como se ensina, João Toledo defendia o que chamava de método socrá-
tico, um ponto comumente observado pelo diretor da Escola Normal de Campinas, seja nos re-
latórios anuais que apresentara ainda como diretor dos grupos escolares de Serra Negra e Rio 
Claro, ou na tese apresentada para o ensino de Psicologia, Pedagogia e Metodologia para o cur-
so normal, por ocasião da reunião de profissionais do ensino convocada por Guilherme Kuhl-
mann, e posteriormente no livro que veio a publicar, Sombras que vivem (1923), quando, ao 
fim de cada lição proposta, apresentava um roteiro de questões que podia ser utilizado pelo 
professor para arguir seus alunos. Era compreendido pelo educador como o método a ser utili-
zado para que o aluno compreendesse por si só o princípio ou a regra do conteúdo que o pro-
fessor queria transmitir, a partir de perguntas bem dirigidas e relacionadas. De forma indutiva, 
com base na observação, acreditava-se que se chegaria à educação da percepção ou educação 
intuitiva dos alunos, estimulando a sua curiosidade e o seu interesse, fazendo com que refletis-
sem, raciocinassem e tomassem parte ativa na lição. De acordo com João Toledo, o método de 
arguir: 

 
Faz pensar e, pensando, chegam as crianças ao conhecimento de 
verdades novas ou à correção de erros em que porventura estejam 
incidindo e adquirem novas aptidões. Faz pensar, dissemos: - contra-
riamente ao processo expositivo, em que a classe escuta apenas e re-
cebe as noções já feitas, preparadas com cuidado, prontas para 
serem, sem elaboração própria, memorizadas, - as perguntas do mes-
tre, que se ordenam segundo um fim, em séries de complexidade 
crescente, suscitam dúvidas, criam problemas e põem em atividade a 
mente infantil para reavivar noções sabidas, comparar com elas as 
novas em exame, discernir os atributos comuns, induzir, generalizar e 
concluir, fazendo, com justeza, as aplicações exatas a cada caso. A 
mente, neste aprendizado, não é um mero receptáculo para reter e 
acumular, é um organismo vivo que, convenientemente excitado, ob-
serva, escolhe, compara, conjectura, ajusta, combina, cria, experi-
menta e aplica. (TOLEDO, 1925a, p.237-238). 

 
Para muitos educadores da época, a utilização do método socrático, intuitivo, produzia 

resultados magníficos, com a observação sendo a base do método, responsável por fazer o alu-
no descobrir por si, e a interrogação era o passo que viria imediatamente às explicações do pro-
fessor, com a finalidade de gravar melhor no espírito da criança as noções adquiridas (SOUZA, 
1998). Para Teixeira Junior, 

 
Aí está o componente ativo do método intuitivo, fazer com que o alu-
no descubra por si mesmo o que foi previamente estabelecido para 
ele descobrir. 
O desenvolvimento do método por meio de perguntas bem concate-
nadas também foi designado por método socrático, em alusão à for-
ma pela qual Sócrates dirigia o diálogo com seus interlocutores para 
extrair a verdade que já se encontrava nos mesmos (2005, p.91). 

 
O livro de Atas de Exames Vagos (referentes ao período 1921-1925) (2) do arquivo da 

Escola Normal de Campinas contém atas de exames de alunos que haviam feito o curso ginasial 
e desejavam obter a habilitação para o magistério preliminar. Como diretor e professor de Prá-
tica Pedagógica, João Toledo esteve presente nos exames do período 1921-1925, juntamente 
com outros professores do curso normal, formando a banca examinadora que apresentava as 
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questões para sorteio. Observa-se um propósito nas questões formuladas para o exame e que 
abordavam, muitas vezes, a questão do método: que o examinando soubesse responder como 
se ensina, que conhecesse os processos do método intuitivo e socrático (a marcha do aprendi-
zado) e que apresentasse exemplos práticos de sua utilização. 

Assim, após a devida autorização, o aluno comparecia à Escola Normal. Na presença do 
diretor e dos professores que comporiam a comissão julgadora, eram colocados para sorteio os 
pontos referentes às disciplinas exigidas para que o examinado obtivesse a habilitação. De 
acordo com as atas transcritas no livro e em consonância com o programa em vigor, estas eram 
algumas das questões e pontos sorteados (3), com relação ao método: 

 
Como o interesse atua sobre os educandos? 
Que são lições de coisas? Qual o seu valor? 
Quais as vantagens do ensino objetivo? 
Valor da lição socrática; caracteres de uma boa pergunta; a arte de 
perguntar. A lição indutiva; caracterize os seus passos formais. 
Como melhor se explica: expondo? Arguindo? Ou expondo e arguindo 
ao mesmo tempo? 
Condições de uma boa pergunta: a arte de perguntar. 
Por que a pedagogia faz questão que as crianças recebam, diretamen-
te, dos objetos de estudos todas as impressões que eles possam pro-
duzir? Como o mestre primário deve formular suas perguntas e como 
deve dirigi-las à classe? 
Enuncie os princípios gerais que regem a marcha do aprendizado. Que 
se deve entender por uma lição indutiva? Dê um exemplo. Função 
ilustrativa e função educativa das lições de coisas. (ATAS, 1921-
1925). 

 
Ainda para João Toledo, embora a interrogação fosse da essência do processo socráti-

co, a maiêutica, se fosse efetuado por meio de perguntas bem formuladas, breves, claras e su-
gestivas, implicaria em estímulos para observar e pensar, dando margem a novas perguntas 
que provocariam e encaminhariam à assimilação de outras noções. 

 
Não os observemos pela rama, entretanto, pois o que nos empolga 
nos métodos não está na forma exterior revestida pelas lições – é an-
tes a essência que elas encerram, o espírito que as vivifica e que, pe-
netrando o discípulo, pelos sentidos, desperta-lhe a curiosidade, 
excita-lhe o esforço íntimo e as aptidões instintivas. Com tais estímu-
los, abertas as portas do entendimento às intuições do mundo exter-
no, a mente e o coração, aquecidos pela febre de saber concreto e de 
sentir intenso, animam tendências estratificadas em sua alma (...). 
Todas as potencialidades, então, se avivam: a necessidade de mover-
se é imperiosa; o desejo de ver, ouvir, de palpar é impertinente; e o 
aluno, impelido, por eles, faz-se um ativo colaborador do mestre e o 
maior fator de sua própria educação. (TOLEDO, 1921, p.341-342). 

 
A questão do método, para João Toledo, era quase uma obsessão, como ele mesmo 

colocou em sua tese sobre o ensino da Metodologia, pois o método era a alma da lição, a vida 
do aprendizado, o único penhor seguro de sucesso educativo (TOLEDO, 1921, p.341). 
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Quaisquer que sejam as escolas em seu aparelhamento material; dis-
ponham de prédio higiênico e luxuoso; de mobiliário moderno e rico; 
de museus, gabinetes e laboratórios; de todos os utensílios que a in-
dústria lhes apropriou; de professores bem remunerados; de regula-
mentos minuciosos; de gradação e denominação pomposas – se os 
métodos falharem, tudo se perde, porque sem eles não há educação 
possível. Em nosso ensino, a reforma dos métodos impunha-se e im-
põe-se ainda hoje, para que não se malbaratem esses milhares de 
contos que consome, sem preparar nossa gente para a vida que me-
rece. Neles está o segredo, a tanto e com tanto empenho procurado, 
de possuirmos escolas modelares, capazes de levar este povo a cons-
tituir a nação, que todos sonhamos com delírio. (TOLEDO, 1921, 
p.341). 

 
De acordo com Toledo, a reforma dos métodos pressupunha a reforma dos professores 

e, nisso, a Diretoria Geral da Instrução Pública poderia colaborar, publicando e divulgando tra-
balhos de feição prática e utilidade imediata sobre o ensino das crianças. Nesse sentido, consi-
derava que primeiro deveria ser feita a remodelação dos métodos de ensino na escola normal, 
para depois remodelar os métodos do ensino primário. A defesa da divulgação de trabalhos 
com feição prática foi um dos motivos que, posteriormente, o levaram a ser considerado pelos 
escolanovistas como um representante do ensino tradicional, um adepto do ensinar a ensinar. 
João Toledo não apenas defendia, como publicava trabalhos compostos por roteiros ou modelos 
de lições, fato que o aproximava da pedagogia entendida como arte de ensinar, criticada pelos 
renovadores brasileiros a partir de meados da década de 1920, seguindo pelos anos de 1930. 

 
 
Considerações Finais 

 
A partir da década de 1920, com a propagação internacional das concepções educacio-

nais da Escola Nova, os modos de conceber a finalidade do trabalho escolar e da atividade in-
fantil passaram a ser gradativamente reconfigurados no Brasil, vindo a refletir-se numa 
transformação das práticas escolares vigentes até então, dando início a um amplo debate sobre 
o que era a escola ativa. Muitas das mudanças tidas como novidade pelos escolanovistas brasi-
leiros, porém, vinham sendo discutidas há um certo tempo por profissionais ligados ao ensino, 
sobretudo paulistas, que defendiam que em São Paulo já se fizera a transição da escola tradici-
onal para a escola renovada. 

Com as medidas introduzidas pela Reforma de 1920, em São Paulo, e com as demais 
reformas empreendidas em outros estados brasileiros, que implantaram princípios e ideias da 
Escola Nova, o método intuitivo, que vinha fundamentando as propostas de ensino em conso-
nância com uma pedagogia que ensinava a ensinar, passou a ser questionado. 

Além disso, com a crescente valorização das ciências da educação como base da prática 
docente, discursos sobre os fundamentos da prática pedagógica ou sobre os métodos e proces-
sos de ensino, pautados pela proposta escolanovista, passaram também a ser divulgados em 
periódicos e manuais, buscando legitimar-se como conhecimento pedagógico moderno. 

João Toledo, que era um adepto das concepções herbartianas e dedicou boa parte da 
sua vida à educação, figurava neste cenário como uma pessoa que tinha ampla circulação e 
grande prestígio no meio educacional paulista, sendo considerado por alguns contemporâneos 
seus como um didata de méritos reconhecidos e por outros como o representative-man da es-
cola tradicional. Entretanto, apesar de envolvido nos diversos embates educacionais que ocorre-
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ram, sobretudo nas décadas de 1920 e 1930, acabou por tornar-se um educador obscurecido, 
relegado à penumbra. 

Desta forma, este trabalho teve como objetivo trazer à luz (4) um educador que defen-
dia uma proposta de educação fundamentada na pedagogia como arte de ensinar, pautada em 
modelos de lições e voltada para uma escola brasileira, numa tentativa de compreender as 
apropriações que fez do modelo de educação com que foi formado, além de identificar as ideias 
que partilhava com seus contemporâneos no período em questão. 
 
Notas 
 
(1) A tese de doutorado foi orientada pela Profa. Dra. Maria Cristina Menezes, da Faculdade de 
Educação/Unicamp. 
 
(2) Trata-se, na maioria das vezes, de exames de alunos que haviam feito o curso ginasial e 
queriam prestar concurso a fim de habilitar-se para o magistério preliminar, o que era previsto 
pelo Art. 166 do Decreto n. 2.367, de 14 de abril de 1913, que aprovou o regulamento das es-
colas normais de cursos secundários e escolas anexas. 
 
(3) Nas disciplinas tidas como básicas para a formação do cidadão brasileiro, as Atas registram 
temas como: Valor educativo do ensino a crianças da geografia e da história de nosso país (Ata 
de 06 de dezembro de 1924, fl.11); O ensino da geografia pátria; desenvolvimento e extensão 
da matéria; seu valor educativo e método de seu ensino (Ata de 09 de março de 1925, fl.11-
12); Função educativa da história pátria; método a seguir em seu ensino no curso primário (Ata 
de 30 de abril de 1925, fl.13). 
 
(4) A metáfora das luzes e sombras foi utilizada por Catani em sua tese de doutorado, em 1989 
(Educadores à meia-luz: um estudo sobre a Revista de Ensino da Associação Beneficente do 
Professorado Público de São Paulo - 1902-1919), para referir-se a um período da educação 
paulista que aparecia, nas pesquisas até então, como sendo de meia-luz, de penumbra, quando 
analisado frente às reformas educacionais implantadas nos anos subsequentes ao advento da 
República e a partir da década de 1920. Carvalho (2000), por sua vez, utiliza a expressão expe-
lidos para o limbo, para referir-se a uma das consequências do momento de disputa pelo con-
trole do sistema escolar, tanto paulista quanto dos outros estados, nas décadas de 1920 a 
1930, que, muitas vezes, pautava como questão fundamental delimitar o que era, afinal, a es-
cola ativa. 
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A presente comunicação é parte da pesquisa realizada com vistas à produção da disser-
tação de mestrado intitulada “A Eschola Publica (1893-1897): um estudo da Pedagogia paulista 
no século XIX, e tem como objetivo apresentar o estudo realizado tomando como fonte princi-
pal a publicação A Eschola Publica, que circulou em São Paulo, entre os anos de 1893 a 1897, 
no esforço de identificar e analisar em que medida as idéias-força defendidas pela publicação 
conformaram um discurso pedagógico para orientação do trabalho dos professores no período.  

No final do século XIX, em muitos dos Estados brasileiros, tornou-se comum a produção 
de impressos com características pedagógicas, na intenção ao menos no plano dos discursos, 
de auxiliar os professores a organizarem suas atividades de ensino, bem como divulgar as pro-
postas que estavam em curso no campo da instrução pública. A publicação em análise insere-se 
na atmosfera dos dispositivos pedagógicos dados a ler para os professores, visando, segundo 
seus escritos “sanar uma necessidade palpitante em nosso meio” (A Eschola Publica, n. 1, 
1893).  

A revista, segundo levantamento bibliográfico e catálogos organizados acerca da im-
prensa periódica educacional paulista, pode ser considerada a primeira publicação periódica 
pedagógica do Estado, afirmação afiançada por Carlos da Silveira, em um balanço realizado 
sobre as revistas daquele estado: 

...fez-se,desde logo,sentir a falta de uma revista escolar que servisse 
de orientadora ao professorado paulista.Mestres novos,methodos re-
centemente introduzidos,processos ainda não muito vulgarizado de-
terminam a iniciativa de um grupo de professores da Capital,e dahi o 
aparecimento de A Eschola Publica, primeira publicação pedagógica, 
no nosso Estado. (SILVEIRA, 1929, p. 323). 

Os pressupostos metodológicos que orientaram a escrita deste trabalho, subsidiado por 
pesquisa de cunho documental, assentam-se nas perspectivas teóricas proporcionadas pela His-
tória cultural, sobretudo pelo exercício metodológico observado nas pesquisas que tem, na im-
prensa periódica especializada em ensino, seu objeto ou fonte principal de estudos. Citam-se os 
trabalhos de Antonio Novoa (1993, 1997), ao lado dos trabalhos de Denice Catani (1989, 1994), 
inaugurais quando se refere à imprensa periódica especializada em ensino ou da educação, em 
Portugal e São Paulo, respectivamente, seguindo os pressupostos de análise consubstanciados 
na produção destes e de outros estudos que consistem nos procedimentos de localização, le-
vantamento, organização e mapeamento dos exemplares da revista, para posterior leitura e 
discussão a partir dos textos que veicula.  

A Eschola Publica contou com duas fases de publicação: a primeira entre os anos de 
1893-1894, publicando-se onze números com formato tablóide, editados mensalmente e vendi-
dos por 500rs (quinhentos réis). O conselho editorial era composto por quatro professores nor-
malistas: Oscar Thompson, Benedito Maria Tolosa, Joaquim de Sant’Anna e Antônio Rodrigues 
Alves Pereira, sendo a revista aberta à colaboração de professores. A segunda fase deu-se en-
tre os anos de 1896-1897, publicando-se oito números, editados trimestralmente, padrão tipo-
gráfico diferente do anterior e conselho editorial composto por seis membros efetivos e seis 
colaboradores.  

Nas duas fases a revista é apresentada como uma publicação pedagógica com caráter 
de inovação educacional, direcionada para professores e outros leitores interessados em ques-
tões de ensino. Em 1895 foi publicado um volume especial contendo os artigos considerados 
“mais interessantes” pelo conselho editorial. Todavia, neste volume não constam esclarecimen-
tos acerca da interrupção da publicação nos anos precedentes.  

Digno de nota, o conselho de editores que atuou frente à publicação em ambas as fa-
ses contava com projeção intelectual no contexto educacional paulista, muito deles formados 
pela Escola Normal da Capital, instituição referencia na formação de professores naquela déca-
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da, e participantes ativos do movimento cultural e político do período e que, posteriormente, 
vieram a ocupar postos administrativos importantes no âmbito da Diretoria Geral da Instrução 
Pública do Estado de São Paulo como, por exemplo, o professor Oscar Thompson considerado 
“figura das mais brilhantes do magistério paulista, predestinado a ocupar destacados postos da 
instrução”1. 

 A publicação pedagógica A Eschola Publica inseriu-se nessa atmosfera intelectual em-
penhada na inovação educacional, mediante abordagem das questões do ensino das diferentes 
matérias do currículo escolar e na difusão do ideário republicano. Assim sendo, os professores 
adeptos das propostas disseminadas pelo grupo de editores da revista estariam contribuindo, 
diretamente, para o sucesso do regime, constituindo um campo de práticas homogêneas com 
vistas a atender ao ideal republicano de instrução.  

O quadro que segue evidencia algumas das abordagens mais frequentes identificadas 
nos textos da publicação da primeira fase da revista. 

 
Quadro 1 Freqüência dos temas na revista A Eschola Publica nas edições 1893-1894. 

Temas abordados na revista2 Incidência Número da Publicação 
Botânica 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 

Lições de desenho 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Zoologia 9 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

Arithmetica Elementar 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Physica 3 1, 3, 5 
Chimica 2 1, 7 
Linguagem 6 1, 2, 3, 5, 6, 7 
Geographia 4  2, 3, 4, 5 
Moral 1 2 
Musica 1 2 

Educação cívica 2 6, 7 

Ensaio de História pátria 1 6 

Leitura Intuitiva 5 7, 8, 9, 10, 11 

Lições de cousas 6 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Curso Preliminar (programa) 6 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Hygiene Escholar 1 8 
Poesia 1 3 

Fonte: PINTO, A. A. A Eschola Publica (1893-1897) um estudo da pedagogia paulista do século XIX (grifos nossos 2001) 

 
Observa-se, conforme o quadro, a maior incidência de artigos sobre os conteúdos tradi-

cionalmente atribuídos à escolarização elementar como “Arithmética Elementar” e “Linguagem”, 
no entanto, ganham espaço as inovações vinculadas às novas preocupações pedagógicas, tais 
como Desenho, Botânica e Zoologia, bem como textos ligados á formação intuitiva, acompa-
nhados de prescrições específicas sobre as Lições de Coisas. 

 As preocupações temáticas são observadas nos números subsequentes da publicação, 
compondo uma espécie de fascículo das aulas publicizadas. Alguns textos apresentam uma se-
qüência numérica (I,II,III,IV...)3 demonstrando a idéia de continuidade, notadamente uma es-
tratégia editorial para fidelizar o leitor e para atestar a dificuldade do tema abordado, dando 
ainda a ideia de que os textos, assim como as orientações subliminares, seguem nos próximos 
números. 
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Entre o discurso e as práticas: orientações pedagógicas nas páginas da revista. 
 
Partindo do pressuposto que a revista se propunha a dar orientações sobre as práticas 

a serem desenvolvidas nos espaços de aula, bem como auxiliar ao trabalho do professor naque-
le sentido, a discussão sobre o método utilizado para elaborar tais aulas faz-se significativa, 
tendo em vista ser esta uma das grandes críticas e ao mesmo tempo, ao lado dos grupos esco-
lares, um dos estandartes do desenvolvimento do ensino republicano paulista.  

Em virtude da característica do texto que ora se apresenta, operamos com um recorte 
temático para viabilizar a demonstração das análises, o qual consiste em contemplar textos pu-
blicados na revista durante a primeira e segunda fases de circulação, ocorridas respectivamente 
nos períodos de 1893-1894 e 1896-1897, em especial os textos dos editoriais e os textos que 
versam sobre as disciplinas ministradas na instrução publica elementar, reunidos na Seção Pe-
dagogia Pratica.  

A seleção dos textos publicados como editoriais é considerada forte indicativo da mis-
são e das intencionalidades da publicação, tal como expressa por seus editores: 

por isso daremos publicidade em nossas colunnas a pequenos traba-
lhos práticos de pedagogia que nos enviarem as escholas publicas, 
tanto da capital como do interior. Esses trabalhos poderão versar so-
bre animaes da nossa fauna e plantas da nossa flora, constando de 
pequenas descripções de seus costumes e aplicações sob a ponto de 
vista da utilidade humana. (E.P, 1893, n 01) 

Consideram-se os editoriais como os textos que representam a voz dos idealizadores da 
revista: por meio deles, os editores apresentavam-se, como porta-vozes das intenções do corpo 
editorial e, por conseguinte, dos professores tendo em vista que se colocavam como colegas de 
trabalho, congregando pelos mesmos ideais. Mantendo a linha dos textos com características 
pedagógicas, A Eschola Publica posiciona-se como um guia para subsidiar a prática cotidiana 
dos professores mas, diferentemente dos manuais didáticos que expressam a perspectiva de 
seus autores, procurava-se conseguir a adesão dos profissionais da instrução pública, reservan-
do-lhes espaço.  

Os editoriais e a seção destinada aos artigos pedagógicos na primeira fase (1893-1894) 
e os editoriais, o pantheon escolar e a pedagogia prática na segunda fase (1896-1897), servem 
de instrumento à conclamação, por parte dos editores, dos também colegas professores a par-
ticiparem da construção de uma nova ordem para o sistema educacional em fase de institucio-
nalização e expansão, mas para a qual seria necessário um eixo pedagógico norteador - 
estabelecido pela revista - que alterasse modo a prática dos professores.  

Existe ainda, conforme denotam os textos da publicação, a preocupação em produzir 
um material que, de fato, seria utilizado pelos professores e veiculasse suas realizações, con-
forme a seguinte expressão:  

Fundamos uma revista e temíamos que ella não encontrasse elemen-
tos de vida num meio tão esteril como o da nossa terra. Inteiramente 
enganados andamos nós: o sucesso obtido excedeu á nossa expecta-
tiva e reconhecemos que o professorado publico pode e quer ter uma 
folha pedagógica, pela qual se possa conhecer em um momento dado 
nosso adiantamento em matéria de ensino. (EP, no. 2, 1893) 

Embora a preocupação com os métodos de ensino sobressaia-se nos textos da revista, 
é notório seu engajamento junto a outros setores visando à organização da instrução pública 
em São Paulo, possibilitando também a percepção das dificuldades enfrentadas. 

A maior dificuldade no ensino é a organisação escholar, e esta nunca 
se aproximará da perfeição enquanto cada eschola não tiver edifício 
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próprio para funccionar. Daqui se deprehende a grande necessidade 
de construírem-se prédios para as escholas...(EP, no. 3, 1893) 

A multiplicidade de temas que emerge de A Eschola Publica, a saber: a preocupação 
com a instrução pública no estado; a qualificação da formação de professores na Escola Nor-
mal; o esforço para a constituição de um campo de atuação profissional; a elaboração de sabe-
res especializados sobre o ensino e sua metodização , entre outros, contribui para o 
entendimento da imprensa como importante veiculo que reflete os debates e enfrentamentos 
evidenciados no período em que circula. Nesse sentido, torna-se espaço privilegiado para divul-
gação de um ideário que se objetivava instaurar, ainda que mediatizados pela imposição da 
legislação, que determinava a implantação do método intuitivo em todos os estabelecimentos 
de ensino.  
 Em 1895 vem a público uma edição especial da revista, tendo em vista o seu período 
de interrupção desde novembro de 1894 a janeiro de 1896. Evidenciam-se, neste exemplar, 
mais uma vez, os parâmetros orientadores das prescrições presentes na publicação: 

O presente livro encerra, como já dissemos as lições e os principaes 
artigos publicados n’A Eschola Publica. Tendo sido suspensa a publi-
cação daquella folha e sido bem acolhida pelo professorado em geral, 
julgamos prestar mais um serviço á instrucção do Estado, publicando-
a em livro especial. Encerramol-o com os aphorismos de Pestalozzi, os 
quaes constituiem hoje a base de todo ensino intuitivo. 

Aphorismos tirados de Pestalozzi 
I - A actividade é uma lei da meninice. Acostumar os meninos a fazer: 
- educae a mão. 
II - Cultivae as faculdades em sua ordem natural: formae primeiro o 
espirito para instruil-o depois. 
III - Começa pelos sentidos e nunca ensineis a um menino o que elle 
puder descobrir por si. 
IV - Reduzi cada assumpto a seus elementos. Uma difficuldade de ca-
da vez é vastante para uma criança. 
V - Avançae passo a passo. Sêde completo. A medida de uma infor-
mação não é o que o professor póde dar, mas sim o que a criança 
póde receber. 
V - Cada lição deve ter um fito, quer imediato, quer remoto. 
VII - Desenvolvei a idéa: dae depois o termo. Cultivae a linguagem. 
VIII - Procedei do conhecido para o desconhecido: do particular para 
o geral: do concreto para o abstrato: do mais simples para o mais 
complicado. 
IX - Primeiro a synthese, depois a analyse. Não a ordem do assumpto, 
mas sim a ordem da natureza. (EP, 1895:358) 

Importa destacar, a despeito do destaque dado ao método intuitivo, havia, em alguns 
momentos da publicação, o posicionamento dos editores da revista quanto às iniciativas “mal 
sucedidas” ou incompletas do poder publico na organização da instrução pública paulista. As-
sim, diferente dos manuais que prescrevem e descrevem novas práticas e novos materiais, a 
revista, até pela proximidade que alardeia ter com o professorado, dava indicativos dos impas-
ses e disputas para a concretização das inovações prescritas e propostas. Exemplos dessa criti-
ca podem ser percebidos no excerto que segue: 

Um rápido exame sobre nossas escholas demonstraria com facilidade 
a ingente força de vontade e dedicação que necessita o professor pa-
ra presentemente obter qualquer resultado positivo, mas nos limita-
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mos a breves considerações sobre algumas das mais importantes dis-
ciplinas. Começando pelas leituras onde o professor tem que aceitar 
os diferentes méthodos(grifos do original) que cada menino traz, vê-
se o mestre verdadeiramente embaraçado para harmonizal-os. Se 
quiser adoptar o methodo intuitivo então as dificuldades multiplicam-
se porque não encontrará cartas em livros que a isso se prestem (...) 
Ainda bem pois, que os poderes competentes estão dispostos a me-
lhorar a sorte da instrucção primaria lançando suas vistas para estas 
cousas. (EP, no. 10, 1894) 

Na segunda fase da revista4, embora o padrão tipográfico tenha sido alterado, sendo 
substituído o formato tabloide por um que assemelhava-se mais ao formato de livro, a organi-
zação interna manteve-se semelhante à primeira fase, contando com seções permanentes e 
algumas eventuais. Destacam-se, em especial, Phantheon Escholar, Pedagogia Pratica e Encar-
te, apresentando modelos de lições nos 8 números que se fizeram publicar entre os anos de 
1896 a 1897. 

 

Quadro 2 Índice do 1º volume da revista A Eschola Publica correspondentes aos números 1, 2, 3, 4 – 1896 (Ano I) 

Seção/Artigos Autores 
Paginas/número da revista 

01 02 03 04 

A Eschola Publica 1 17 165 297 

Phantheon Escholar 3 73 167 299 

Pedagogia Pratica 
Arithmetica Arnaldo Barreto   190 309 
Astronomia João Borges 10 80 187 317 
Botanica Aristides de Castro 20  180  

Cartilha das mães Arnaldo Barreto 30    

Forma de desenho Oscar Thompson 35 103 204 326 
Geographia Pedro Voss 16 98  326 

Historia Patria e Instrucção Cívica Romão Puiggari 27 93 193  

Jardim de infância Oscar Thompson   221  

Leitura expressiva Ramon Roca 8 95 219 312 

Physica e Chimica Joaquim de Sant’Anna 17 78 175 312 

Systema metrico Ramon Roca 22 101 184 314 

Trabalho manual Ramon Roca  113 217  

Zoologia Joaquim de Brito 14 82 172 322 
Collaboração 

Água Potável D. Elisa de Almeida 43    

Contador Mechanico D. Isabel de Castro 41    

Cultura da observação Dr. João Köpke  122   

Ensino militar Antonio de Carvalho  129 264 370 
Geographia D. Maria Ernestina Varella   269 363 
Geometria Gomes Cardim 44 126 269 367 

Grammatica portuguesa A Freitas 46 131   

Noções intuitivas de geometria Gabriel Prestes     

Numero Dr. João Köpke  116   

Physiographia Antonio Carvalho   245  

Transcripções 

Gymnastica Medica  49    

A Língua Materna     339 
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Jardim das Creanças Dr. Ruy Barbosa    341 

Literatura Infantil 

O céu D. Zalina Rolin 52    

Hymnos Luiz Reis 53    

O vovô René Barreto 56    

O vovô René Barreto 56    

A polvora Arnaldo Barreto 58    

O dia 15 de novembro Romão Puiggari 58    

Pátria! Romão Puiggari 60    

Matuto B. Cepellos  135   

Carlito René Barreto  137   

Minh’alma F. Machado  139   

O passarinho Antonio de Carvalho  140   

Circulo vicioso   141   

O rato egoista Arnaldo Barreto  143   

O padre voador Romão Puiggari  143   

A Pátria e a creança Arnaldo Barreto  144   

Bandeira Nacional Romão Puiggari  145   

Onde está a Pátria? D. Zalina Rolin   273  

Das Rusticas D. Zalina Rolin   276  

Crueldade Luiz de Campos   277  

Imprevidencia Arnaldo Barreto   278  

Um castigo util Romão Puiggari   278  

Procellarias    281  

Avô D. Zalina Rolin    390 

Sou Brazileiro Luiz Galvão    391 
Canção Luiz Galvão    393 
Lyra Luiz Galvão    394 

Os travessos amiguinhos D. Zalina Rolin    395 

O presente de Luizinha D. Zalina Rolin    397 

Um milagre Romão Puiggari    396 

Um episodio da Guerra do Paraguay A. E. Taunay    400 

Edificios Escholares 

O jardim da Infância     441 
Musicas      

Hymno a Tiradentes   148   

Hymno ao Trabalho    284  

Hymno a Pestalozzi    286  

Hymno à Infância     404 

Hymno á Gabriel Prestes     406 

O passarinho     408 
Bibliographia 62 150 288 417 
Noticiario 62 150 290 421 

Curiosidades Scientificas 70 162 294 428 
Conclusão 72 163 296 430 

Fonte: PINTO, A. A. A Eschola Publica (1893-1897) um estudo da pedagogia paulista do século XIX. 
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A seção Phantheon Escholar caracteriza-se por uma pequena resenha acerca de educa-
dores que dedicaram-se, segundo os editores, “ao sacerdócio do ensino”, acompanhada de um 
retrato da personalidade homenageada.  

 

Quadro 3 Índice do 2º volume da revista A Eschola Publica correspondentes aos números 1, 2, 3, 4 – 1897 (Ano II) 

Seção/Artigos Autores 
Paginas/número da revista 

01 02 03 04 

A Eschola Publica 1 127 189 281 

Phantheon Escholar     

Dr. Antonio Silva Jardim Ramon Roca 3    

Dr. Cesário Motta Júnior Arnaldo Barreto  129   

Dr. Menezes Vieira Arnaldo Barreto   189  

Pedagogia Pratica 

Historia Pátria Romão Puiggari     

Zoologia Joaquim de Brito     

Geographia D. Maria Ernestina Varella 24    

Botanica Aristides de Castro 27 154 216  

Ensino Militar Antonio Carvalho 34   311 
Geometria Gomes Cardim 36 159 199 309 
Arithmetica Arnaldo Barreto 38   283 

Noções de Geometria Gabriel Prestes 40    

Trabalho Manual Alfredo Bresser 48  220 315 

Uso das gravuras Romão Puiggari 53    

Fórma e Desenho Oscar Thompson 56 141 209 301 
Mineralogia Antonio Rodrigues Alves Pereira 59 149   

Grammatica Portugueza A A. Freitas 63 161   

Systema Metrico Ramon Roca  152   

Leitura expressiva Ramon Roca  164   

Educação Moral e Civica Ramon Roca   201  

Instrução Civica Romão Puiggari   206  

Maximas D. C. C. Leite   228 335 
Linguagem Extrahido   231 325 
Physiographia Antonio de Carvalho    297 

Resolução da Província do Maranhão Romão Puiggari    305 

Museus Escholares Romão Puiggari    313 

Literatura Infantil 
Primavera D. Zalina Rolin  113   

Hymno de Saudação Luiz Campos  114   

Soneto B. Lopes  115   

Os pequeninos René Barreto  116   

O Asseio Arnaldo Barreto  117   

Historietas João Borges  118   

O urubu e o sapo   121   

O boi Olavo Bilac   251  

As flores Olavo Bilac   252  

O menino encolerizado René Barreto   253  

Dialogo D. Zalina Rolin   255  

Canção de Guerra F. Jacintho   256  
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A mentira D. M. Guimarães   258  

Monarcha das Cochillas Estranho   260  

A Patria Olavo Bilac    339 

O cão Olavo Bilac    340 

A morte de Tiradentes Romão Puiggari    341 

O caipira à caça F. Machado    342 

O pinheiro e a romeira Lucindo Filho    343 
Passarinhos D. Zalina Rolin    344 

Episódios da Guerra do Paraguay J. S. d’A Pimentel    345 
Vários      
Discurso Dr. Caetano de Campos 65    

Programmas  75    

Discurso Dr. Alfredo Pujol  134   

Indicações Medicas Dr. C. do Vale   271  

Edifícios Escholares 

Eschola Modelo “Prudente de Moraes”      

Musicas 

Nossa Lemma Luiz Levy 108    

Sou Brazileiro Luiz Levy 110    

Salve São Paulo Dr. Cesário Motta Jr.  170   

Ode Funebre J. Gomes Jr.   265  

Hymno da Mocidade J. Gomes Jr.    350 
Bibliographia  122 175 276 356 
Noticiario  124 177 276 356 

Curiosidades Scientificas  126  280 362 
Conclusão   182 187 363 

Fonte: PINTO, A. A. A Eschola Publica (1893-1897) um estudo da pedagogia paulista do século XIX. 

 
Na seção Pedagogia Pratica agregam-se os textos referentes à instrução, cujo teor e fi-

nalidade são essencialmente didático-metodológicos, tendo por referência o trabalho do profes-
sor e priorizando a preparação para o ofício de ensinar. A revista parecia pretender tornar 
acessível para um público mais amplo uma substituição dos processos formativos modelares 
desenvolvidos na Escola Normal, assim comentados:  

Formar o pedagogo moderno consistia em fazê-lo ver os novos méto-
dos em funcionamento, pois seria ‘inútil pensar em adquirir sem ter 
visto praticar’. Mas como fazê-lo sem mestres que já tivessem visto 
fazer e feito por si? A solução era mandar vir do estrangeiro mestres 
hábeis nessa especialidade, e, com eles, profuso material didático 
adequado às exigências da ‘moderna pedagogia’. (CARVALHO, 2003, 
p. 26)  

Os exemplos de aula, dispositivo característico da publicação, simulavam situações de 
ensino, descrevendo com palavras o que não era acessível a todos. Se, como afirma a autora 
acima mencionada, a escola republicana paulista “devia se dar a ver”, a revista tentava dar a 
entender por meio das palavras. 

O professor depois de chamar a attenção da classe encetará o seguin-
te diálogo: 
− Achilles, Você conhece algum animal? 
− Sim Snr. 
− Quaes os animaes que V. conhece? 
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− O cavallo, o burro, o boi. 
− Muito bem. E V. Pedro, não conhece e mais algum? 
− O carneiro. 
− Sim Snr. Agora diga−me uma coisa, Arnaldo, V. tambem é um ani-
mal? 
− Não Snr. 
− E, Alcides? 
−Não Snr. 
− Como? Então vocês são algumas plantas, algumas pedras? (EP n. 1, 
1896:14) 

Ainda que as respostas sejam condicionadas pelo discurso do mestre, observa-se a pre-
sença de elementos do cotidiano do aluno na temática do diálogo e a observância das reco-
mendações pestalozzianas. O modelo de lição não funciona apenas como recurso didático para 
que o professor encaminhe o raciocínio do aluno do conhecido ao desconhecido, mas também 
para que o professor – o leitor da revista – perceba o racicínio que ele próprio deve adotar para 
criar variações do modelo. O tom prescritivo evidencia a pretensão de padronizar essa raciona-
lidade no sistema escolar por meio do impresso. Assim, enunciam os editores, com relação a 
essa fase da publicação: 

Reaparecendo a Eschola Publica vamos encetar uma série de lições 
relativamente as matérias que servem de epigraphe a este artigo (...) 
Daremos noções fáceis e positivas. Ensinaremos somente o que a 
creança puder aprender. Seremos abundantes em exercícios e exem-
plos. Procuraremos partir do conhecido para o desconhecido, do sim-
ples para o composto. (EP, no. 1, 1896, p. 17) 

Objetivando a reorganização das matérias do ensino preliminar, os editores tecem críti-
cas à estrutura curricular vigente, apontando incoerências entre a proposta metodológica ado-
tada e as inserções de materiais no rol das disciplinas escolares:  

Há certas disciplinas que collocadas no Programma do primeiro e 
mesmo do segundo anno das escholas preliminares trazem embaraço 
ao professor. Uma destas disciplinas é a Instrucção Cívica e effecti-
vamente, como dar noções, ainda mesmo elementaríssimas da orga-
nisação política do estado e dos deveres e direitos dos cidadãos a 
creancinhas de 7 ou 8 annos? Seria a negação do ensino intuitivo so-
bre cujas bases esta a organisação de todo nosso ensino elementar. 
(EP, no. 1, 1896, p. 27) 

Enfática, no entanto, é a matriz orientadora dos textos da revista – a metodização do 
ensino – sob a qual todas as outras acabam, de certo modo sendo secundarizadas.  

Como julgamos questão capital methodisação do ensino, apresenta-
mos aos collegas a marcha a seguir para a explicação das diversas 
disciplinas que constituem o programas de nossas escholas. Não que-
remos que com isso predomine o méthodo aki seguido, mas sim, que 
o professorado tenha uma orientação para mais facilmente obter o 
fructo do seu trabalho. Nestas condições precisamos não haver a me-
nor duvida de que o fim da Eschola Publica seja impor qualquer theo-
ria, mas sim auxiliar collegas. (EP, no. 3, 1896) 

Em um outro momento da publicação:  
Professores amantes do nosso sacerdócio queremos concorrer para o 
desenvolvimento da Instrucção no Estado de São Paulo; queremos 
que a methodisação do ensino seja uma realidade. É certamente tare-
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fa superior a nossas forças; poderão mesmo nos taxar de ousados; 
mas o que ninguem poderá negar que temos demonstrado dedicação 
e muito amor ao ensino. (EP, no. 4, 1896)  

Assim, os professores que aderissem às propostas disseminadas pelo grupo de editores 
de A Eschola Publica estariam contribuindo, diretamente, na organização de um campo de prá-
ticas uniformes com vistas a atender ao ideal republicano voltado à implantação e fortalecimen-
to da instrução publica em SP, que fazia do método o ponto de apoio da racionalização docente 
do mesmo modo que ocorria na produção e na sociedade.  

Os editores defendem a seguinte posição: 
Somos dos que pensam que todo professor bem intencionado é um 
combatente para a causa que defendemos, quaesquer que sejam as 
suas habilitações. Por isso daremos publicidade em nossas columnas a 
pequenos trabalhos praticos de pedagogia que nos enviarem as es-
cholas publicas, tanto da capital como do interior. Esses trabalhos po-
derão versar sobre animaes da nossa fauna e plantas de nossa flora, 
constando de pequenas descripções de seus costumes e applicações 
sob o ponto de vista da utilidade humana (...) não promettemos arti-
gos litterarios, nem scientificos: escreveremos o que pudermos, do 
modo que soubermos, tendo em vista o alvo que miramos: velar pelas 
crianças, proporcionando aos professores publicos suggestões relati-
vas ao ensino, suggestões que a Eschola Normal não poude, nem po-
derá dar−lhes tão cedo. Em nossa folha daremos modelos de lições 
apropriadas a cada gráo do curso preliminar; transcreveremos, adap-
tando ao nosso meio, entretanto, tudo que de util encontrarmos nas 
nações estrangeiras; aproveitaremos todas as informações que nos 
ministrarem as escholas publicas da capital e do interior (EP, n. 1, Edi-
torial, 1893). 

Nesse sentido A Eschola Publica caminha em consonância com as necessidades identifi-
cadas no sistema republicano e pretende-se orientadora dos professores no que diz respeito às 
metodologias de ensino adotadas em sala de aula, induzindo-os a adotarem a orientação pro-
posta pelo Estado.  
 
Considerações finais 
 

A imprensa periódica educacional constitui significativo aliado para investigações acerca 
de práticas educativas vigentes na história da educação. Os embates em torno da organização 
de um sistema educacional, ainda embrionários, a homogeneização dos métodos de ensino com 
vistas a atender às novas orientações que se configuravam por ocasião de mudanças de cunho 
político, bem como social e cultural, a ressignificação da função e do papel do professor frente 
à dinâmica das instituições de ensino em franca expansão, a veiculação e circulação das idéias 
pedagógicas e a conformação de espaços de poder como mais legítimos em relação a outros, 
podem ser observados nas linhas e entrelinhas de publicações desta natureza.  

Consideramos que a revista A Eschola Publica, além da função anunciada pelos editores 
de “sanar uma necessidade palpitante no meio educacional”, disseminando textos referentes a 
métodos de ensino e práticas em sala de aula, desempenhou papel emblemático no que diz 
respeito à formação de um campo profissional no qual professores, cuja expressão e posição 
ocupadas no contexto educacional merecem, organizaram-se em torno de um dispositivo de 
imprensa para veicular suas idéias e assim propor diretrizes diversas sobre a instituição e orga-
nização do aparelho escolar paulista, iniciativa que passa a ser recorrente deste período em 
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diante como atestam os estudos de Catani (1989, 1994), Carvalho (1998, 2001, 2003) Catani 
&Bastos (1997). 

No que concerne ao método de ensino, os textos da revista confirmam o entendimento 
sobre o incentivo na adoção do método intuitivo como elemento organizador das práticas peda-
gógicas instauradas na São Paulo do final século XIX. Desta feita, aliada a tradução de obras de 
Pestalozzi, o trabalho de Mme. Pape Carpentier e as traduções de manuais realizadas por Oscar 
Thompson, A Eschola Publica insere-se no rol de dispositivos pedagógicos que não apenas in-
tentam divulgar o ideário pedagógico de um conjunto de intelectuais ligados ao ofício do ensi-
no, como se propõe a auxiliar no que concerne à divulgação dos conhecimentos necessários à 
sua aplicação.  

Os textos da revista não mencionam a consulta ou uso aos manuais de ensino de 
Calkins, optando pela referencialização direta aos trabalhos de Pestalozzi e Froebel. A seção O 
uso de modelos (encarte) apresenta a tradução de manuais cujas premissas são consideradas, 
segundo Oscar Thompson, apropriados para serem adotados em São Paulo. As traduções e 
adaptações foram realizadas por Thompson referem-se ao Guia do Professor sob o título de O 
estudo de/para forma e desenho nas Escolas Primárias tendo como base os manuais de Mary 
D. Hicks e John S. Clark e integram todos os números da segunda fase da publicação, nos anos 
de 1896 à 1897.  

Este Manual é, segundo pensamos, o primeiro desta espécie. Não pre-
tendemos, entretanto, que a idéa do desenvolvimento mental apre-
sentado nestas paginas seja nova. Investigadores, psychologicos, têm 
claramente mostrado, que os exercicios harmonicos dos dois sentidos 
principaes, tacto e vista, devem ser considerados na educação das 
creanças como fundamentaes. Entretanto esta verdade está agora ge-
ralmente reconhecida, poucos porém a tem posto em pratica, salvo 
nos jardins de infancia que exercitam esses dois sentidos com base no 
desenvolvimento mental. É verdade que muitos dos trabalhos têm si-
do publicados sobre Estudos de Fórma e Estudo de Objectos, e em 
algumas escholas muitas vezes, são feitos os de Modelagem, Dobra-
mento de Papel, Arranjo de pausinhos, Desenhos, etc. Não podemos, 
porém, ser taxados de negligentes nas nossas antigas publicações, 
nas quais estas varias feições eram contempladas por uma serie de 
exercicios em fórma de modelos, e combinados, de modo a segurar a 
instrucção mental não só mediante a actividade do sentido do tacto, 
como do da vista. O fim dos auctores deste trabalho foi dar semelhan-
tes series de exercicios com apropriados modelo. Considerado, por-
tanto, como um curso de exercicios − o Estudo de Fórma e Desenho − 
tem em vista o desenvolvimento mental, mediante o uso combinado 
da mão e da vista − o trabalho é inteiramente novo (EP n 1, 1896:35). 

Em síntese, mais que revisitar uma prática de sucessos a 2ª fase (1896) de A Eschola 
Publica pretendeu, como se pode perceber por meio da trajetória do periódico, recuperar o 
tempo perdido, desta vez contando com mais recursos financeiros e o apoio, expresso, do go-
verno. A revista reaparece com uma edição diferenciada e arrojada para os padrões da época 
no que diz respeito ao padrão tipográfico e de conteúdos, perdendo sua formatação inicial de 
tablóide e adotando o formato de livro, contando com recursos gráficos antes não utilizados, 
rendendo homenagens a ilustres pedagogistas que, de acordo com os editores, contribuíram de 
diversas formas para a causa da instrução pública, mas mantendo, em seus textos, as orienta-
ções didático-metodológicas que lhes eram peculiares, o posicionamento político acerca das 
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causas das dificuldades pelas quais passava a instrução em São Paulo no período e a intenção 
de imprimir seus ideais na história da educação paulista por meio de práticas de sucesso.  

A menção que se encontra nesta segunda fase, a respeito da primeira, se faz apenas 
no sentido de identificar que houve um momento anterior de circulação da revista e que esse 
momento foi positivo em termos de aceitação, tanto por parte do professorado paulista quanto 
do poder público havendo, em virtude disso, a doação de recursos financeiros para a impressão 
tanto do volume especial de 1895, quanto para o subsídio da publicação nessa fase que se ini-
cia em 1896.  

Nesse sentido, é possível afirmar que A Eschola Publica teve, além da função proposta 
por seus editores de sanar “uma necessidade palpitante no meio educacional”, colaborando 
com a orientação das práticas de professores, participação ativa no que diz respeito à formação 
de um campo profissional no qual professores, de expressão no contexto educacional, organiza-
ram-se em torno de um órgão da imprensa para veicular suas idéias e assim propor diretrizes 
diversas sobre a instituição e organização do aparelho escolar paulista. 
 
 
Fontes: 
 
A ESCHOLA PUBLICA, São Paulo, Tip. Hennies e Winiger, n. 1-11, (julho/1893 à junho/1894). 
A ESCHOLA PUBLICA, São Paulo, Tip. Paulista, jul. 1895. 358 p. (volume especial). 
A ESCHOLA PUBLICA, São Paulo, n.º 1-8 ( março/ 1896 à dezembro/1897) 
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1 Cf. Poliantéia comemorativa do ensino normal em São Paulo: 1846-1946, s/d. 
2 Essas matérias são temas dos artigos pedagógicos identificados na revista. Deve-se ressaltar que apenas 
Botânica, Zoologia, Arithmetica, Physica, Chimica, Geographia, Linguagem, Moral e Música eram maté-
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rias escolares que constavam do programa de Ensino do Curso Preliminar, quanto aos outros temas ob-
servou-se que foram acrescidos à publicação em função de necessidades da época. 
3 As lições de leitura intuitiva integram a revista a partir do  número 07 e permanecem até o nº. 11. As 
lições de cousas do nº. 06 ao nº.  11, da primeira fase da revista (1893-1894). 
4 Passam a integrar a equipe editorial de A Eschola Publica professores: René Barreto – diplomado na 
Escola Normal em 1895; foi professor da escola complementar, inspetor escolar e lente de pedagogia e 
psicologia na Escola Normal da Praça da República; autor do primeiro hino da Escola Normal, de livros 
didáticos e de livros de matemática para uso dos professores; Pedro Voss – diplomado na Escola Normal 
em 1892, foi diretor do grupo escolar Prudente de Moraes, de 1896 a 1901, e posteriormente, ocupou o 
cargo de Diretor Geral da Instrução Publica; Arnaldo Barreto – diplomou-se na Escola Normal em 1891 e 
é considerado discípulo direto de Caetano de Campos lecionou em escolas primárias e dirigiu uma das 
classes da Escola Modelo da rua do Carmo, em 1896; procedeu à reorganização do Grupo Escolar de Lo-
rena/SP e iniciou a redação de livros e cadernos didáticos são um dos responsáveis pela edição da revista 
da Associação do Professorado Paulista em 1901; Ramon Roca – diplomou-se na Escola Normal em 
1888, juntamente com Gabriel Prestes e Romão Puiggari, lecionou na cidade de Itatiba/SP até 1894, vin-
do depois para São Paulo, onde ocupou o cargo de diretor do primeiro Grupo Escolar do Braz e, posteri-
ormente, foi nomeado inspetor escolar da capital; Alfredo Bresser – diplomou-se na Escola Normal em 
1890, foi professor e depois diretor da Segunda Escola Modelo; escreveu livros didáticos destinados ao 
ensino de leitura, desenho, trabalhos manuais e linguagem. Foi um dos fundadores da Associação Benefi-
ciente do Professorado Público de S. Paulo em 1902, permanecendo até 1916; Benedito Tolosa –
diplomou-se na escola Normal na mesma turma de Oscar Thompson, em 1891, ocupando o cargo de pro-
fessor na Escola Modelo do Carmo; Oscar Thompson – diplomou-se na Escola Normal, São Paulo em 
1891 juntamente com Arnaldo Barreto, Benedito Maria Tolosa, Antonio Rodrigues Alves Pereira e ou-
tros; teve intensa participação no movimento educacional do período, em 1892 atuou como professor ad-
junto da  Escola Modelo da rua do Carmo; participou do conselho editorial d’A Eschola Publica na 
primeira fase; em 1901 foi nomeado diretor da Escola Normal de São Paulo, ocupou posteriormente a 
diretoria geral da Instrução Publica e foi responsável pela continuidade da publicação da Revista de Ensi-

no. Joaquim de Sant’Anna - professor da Escola Normal de São Paulo, formado com a turma de Oscar 
Thompson; Romão Puiggari – considerado “o poeta”, dirigiu o primeiro Grupo Escolar do Brás. Joaquim 
de Brito – diplomado pela Escola Normal em 1882; posteriormente à colaboração em A Eschola Publica 
assume o cargo de membro efetivo da diretoria da Associação Beneficiente do Professorado Público de 
São Paulo e redator efetivo da revista publicada por este orgão – Revista de Ensino Cf: PINTO (2001) 
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Este trabalho objetiva, sobretudo, analisar a incorporação do ideário pedagógico reno-
vador nas proposições para a formação de professores primários no século XX no Brasil, consi-
derando como fontes primárias manuais didáticos utilizados nas Escolas Normais entre 1930 e 
1960. O levantamento bibliográfico inicial possibilitou o estabelecimento de uma relação de ma-
nuais com diferentes características, tendo em comum o objetivo de difundir a pedagogia da 
Escola Nova. Foram selecionados para análise os manuais Escola Brasileira e Didática (nas Es-
colas Primárias), ambos de autoria de João Toledo e Didática da Escola Nova de autoria de A.M. 
Aguayo, por meio dos quais pode-se caracterizar esse tipo de impresso destinado à formação 
de professores; especificar os objetivos e temas abordados e delinear uma tipologia a partir de 
suas diferenças formais (um deles no formato de tratado, divulgando as novas concepções teó-
ricas e outro fornecendo modelos para a implementação de práticas pedagógicas renovadoras). 
Pode-se afirmar que a introdução de inovações na educação apresenta diferenças significativas 
dependendo da perspectiva adotada pelo autor: na perspectiva teórica a inovação é mais evi-
dente e na perspectiva prática a inovação é incorporada a procedimentos já sedimentados. 
Nesse sentido, constata-se que na última analisada há a presença de alguns traços do método 
de ensino intuitivo, ficando evidente a grande lacuna existente entre proposições e realizações.  

É importante destacar que as Lições de coisas, assim como também era denominado o 
método de ensino intuitivo, podem ser caracterizadas, entre outros fatores, pela prática peda-
gógica que utiliza objetos ou assuntos conhecidos pelos alunos. É a partir desse conhecimento 
que a aprendizagem pode ocorrer, já que, de acordo com essa perspectiva, são os sentidos que 
permitem a formulação de idéias a partir do contato direto com o objeto estudado. Nota-se no 
livro de Rui Barbosa, um grande defensor do método intuitivo, cujos princípios e fundamentos 
foram por ele sistematicamente apresentados em seus célebres Pareceres, culminado com a 
tradução do livro de Calkins sobre lições de coisas, que é a essência desse método (SAVIANI, 
2004, p.27), a preocupação com o como ensinar através dos sentidos, tendo, por exemplo, a 
sugestão de atividades pedagógicas sobre a audição: 

 
DISTINGUIR OBJETOS PELO SOM.- Batei com uma faca de mesa nu-
ma campainha, num copo e numa taça, fazendo com que a criança 
advirta na diferença entre os sons resultantes. Volte então ela as cos-
tas a esses objetos; tocai-os de novo como dantes, e convidai-a a dis-
tinguir cada um pelo seu respectivo som. Podem-se empregar outros 
objetos do mesmo modo, acostumando-a distingui-los ùnicamente pe-
los sons (BARBOSA, 1886,p.43). 

 
 Em termos discursivos, é contra essa concepção educacional que a pedagogia progres-
sista se instaurou, criticando a passividade do aluno no processo de aprendizagem e a crença 
que cabia ao professor transmitir conhecimentos. 

Nos três manuais aqui estudados, encontram-se as perspectivas teórica e prática, po-
rém a grande diferença encontrada é com relação à predominância que atribuem a esses ele-
mentos. 

O manual didático Escola Brasileira evidencia a preocupação de Toledo (1925) em ca-
racterizar o contexto histórico, político, econômico, educacional e social do Brasil, enfatizando a 
importância de uma educação nacionalista e da escola popular como fomentadora desse senti-
mento, relegando a segundo plano as concepções escolanovistas. Entende-se que, ao abordar 
essas questões mais pontuais sobre a realidade brasileira, o autor demonstra a pretensão em 
fazer com os futuros professores se tornem mais críticos com relação aos acontecimentos naci-
onais, como por exemplo, a não existência de uma independência econômica do Brasil, embora 
sendo um país tão rico em terra e produtos agrícolas. 
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Dessa forma, tendo em vista a época em que esse manual foi escrito, compreende-se a 
inquietação do autor com a presença dos imigrantes nas questões educacionais, que abriam 
escolas próprias para enfrentar a lacuna deixada pelas políticas públicas. Segundo o autor, as 
poucas escolas brasileiras que existiam não visavam à qualidade e dessa forma não satisfaziam 
as exigências nacionais (TOLEDO, 1925, p.16). Nessa perspectiva argumenta: “Ensinam ahi a 
sua língua, a história e a geographia de sua pátria, conservam suas tradições e seus costumes, 
vivem em nossa terra, num ambiente todo exótico, como si vivessem na sua, sempre estrangei-
ros, legando a seus filhos a mesma alma de seus avós” (TOLEDO, 1925, p.16). Portanto, era 
necessária uma mudança urgente nos fundamentos da escola popular brasileira, dedicada a 
provocar alterações decisivas na formação docente de modo a possibilitar que os imigrantes se 
tornassem brasileiros. 

Observa-se nesse manual grande ênfase nos conhecimentos gerais que as normalistas 
necessitavam incorporar em sua prática. Ainda que não os trate de forma tão minuciosa e des-
critiva, percebe-se a intensa preocupação com os aspectos do exercício docente. Nesse sentido, 
é importante mencionar algumas orientações para as normalistas, como por exemplo, a rele-
vância de trabalhar com a imaginação do aluno, com os conteúdos acerca da língua, história, 
atividade física e geografia, com conhecimentos sobre a formação dos tipos sociais brasileiros, 
assim como conhecer características sobre o desenvolvimento físico das crianças e dominar in-
formações sobre doenças e suas possíveis formas de prevenção e tratamento, principalmente 
para a zona rural. Entende-se que o objetivo, a partir dessas informações, era oferecer aos fu-
turos professores uma síntese de temas necessários para a atuação em sala de aula.  

A presença de alguns pressupostos escolanovistas é marcante em determinados mo-
mentos do texto, como por exemplo, a importância da experiência do aluno, a relação intrínse-
ca entre a escola e a vida e o papel do professor como orientador. 

Entretanto, há características peculiares do método intuitivo, principalmente no que 
tange à importância atribuída aos sentidos: 

 
 O que pode ser visto e palpado, o que actua sobre o gosto e sobre o 
olfacto, o que faz algum ruído, o que de algum modo é sentido na 
pelle ou no organismo, a mente apanha e retém como imagem, ou 
forma a respeito um juízo concreto, com base singular (TOLEDO, 
1925, p.197). 

 
 Valdemarin, ao analisar esse manual, também aponta que: 

 
 [...] o autor afirma a importância dos sentidos e do conhecimento 
concreto para a aprendizagem, explicitando que a marcha da aprendi-
zagem deve progredir do concreto para o abstrato, do próximo para o 
remoto, do conhecido para o desconhecido, do particular para o geral, 
dos fatos para as leis, contrariando assim todas as críticas deweyanas 
sobre o uso dos sentidos .(VALDEMARIN,2008,p.77). 

 
Ainda que exista a retomada do método intuitivo, é curioso analisar a crítica elaborada 

por Toledo sobre esse método: “As antigas lições de cousas, que pretendiam fazer da observa-
ção seu fim exclusivo, vão sendo relegadas para o domínio das velharias pedagógicas” (TOLE-
DO, 1925, p.228), evidenciando assim a tentativa do autor de romper com esses postulados 
obsoletos. 

Ao analisar o livro Didática (nas escolas primárias), nota-se que João Toledo (1930) o 
dividiu em três momentos, a primeira, denominada de Didáctica geral, a segunda, de Didáctica 
especial e a última de Hodegética. 
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 Logo no início do livro, o autor critica os procedimentos existentes na escola de seu 
tempo, afirmando que os processos escolares em uso são ineficazes, pois a instituição escolar é 
muito distante da vida do aluno, principalmente ao aplicar noções completamente fora da reali-
dade do educando. É interessante notar que João Toledo, na época da divulgação do manual, 
era inspetor Geral do Ensino do Estado de São Paulo, ou seja, mantinha contato direto com as 
escolas. Frente à realidade constatada, verificou que era preciso promover mudanças na escola, 
e que essas deveriam dar à população um verdadeiro entrosamento com a sociedade. Essa es-
cola é denominada pelo autor de “educativa”, pois nela a criança é o centro das preocupações 
pedagógicas e o aluno, por ele mesmo, realiza o seu aprendizado, isto é, ele é ativo no proces-
so de aprendizagem, expressando assim um dos principais postulados da Escola Nova.  

Acrescenta ainda que, na educação popular brasileira, deve existir conteúdos que se re-
lacionem com a conduta moral dessa sociedade, e por isso é extremamente importante que 
haja tópicos referentes à higiene, transporte, agricultura e nacionalismo, por exemplo. Os pro-
gramas de ensino devem respeitar as regiões distintas existentes no Brasil e abordar também 
os aspectos nacionais. Dessa forma, os livros, principalmente os de leitura, devem estar de 
acordo com o programa estabelecido para que haja uma verdadeira harmonia em relação ao 
aprendizado, para que tanto o programa quanto o livro sejam eficazes para a aprendizagem do 
educando. 

Destaca-se que nesse período de transição nas formulações teóricas verifica-se o que 
Jorge Nagle denominou de otimismo pedagógico: 

 
 Este caracteriza-se pela crença nas virtudes de novos modelos. En-
quanto o entusiasmo pela educação se manifesta pela alteração de 
um ou outro aspecto do processo e, especialmente, pelo esforço em 
difundir a escola (modelo) existente, no otimismo pedagógico preten-
de-se a substituição de um modelo por outro. Por essa razão o entu-
siasmo pela educação se realiza com os movimentos reformistas 
enquanto o otimismo pedagógico realiza-se com os de remodelação 
(NAGLE, 1977, p.264). 

Além dessa substituição de um modelo por outro na escola primária, Toledo também 
deixa transparecer que é preciso efetuar mudanças na Escola Normal, porque a remodelação da 
escola elementar está sujeita a uma melhor preparação do corpo docente, tendo em vista a 
existência dessa relação intrínseca: “Receba o professorado o amparo téchnico de que carece, e 
a transição far-se- á com relativa rapidez e segurança” (TOLEDO, 1930, p.14). 

Assim como os pensadores da Escola Nova, Toledo também defende , dentre outras 
formulações, os centros de interesse e a globalização do ensino, porém a sua preocupação não 
é prioritariamente com o conceito, mas sim com o como fazer para praticá-los na escola brasi-
leira, pois esse autor reconhece as dificuldades existentes no Brasil e procura a remodelação da 
escola elementar respeitando esses entraves e buscando meios para eliminá-los. Nesse sentido 
é importante afirmar que para o autor, seria bom que não houvesse mais de vinte alunos por 
classe. Porém era difícil concretizar essa intenção, pois o que almejava-se na época era a de-
mocratização do ensino básico, ou seja, expandir vagas, e dessa forma, sem recursos suficien-
tes para um número considerável de escolas, aglomerava-se todos os alunos nas que já 
existiam, pois pouco investimento havia em criar novas instituições. É claro que classes tumul-
tuadas são barreiras para o trabalho do professor, mas era isso o que o Brasil apresentava por 
não possuir recursos suficientes destinados à educação. O número de matrículas, a qualidade 
dos prédios, o fornecimento do material didático, dependiam das condições econômicas do pa-
ís.  
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Apesar de todos esses desajustamentos, o autor não abandona a remodelação didática 
nas escolas primárias, a sede pela existência de uma escola mais consistente, e que, aliás, tem 
aquilo que o próprio aluno constrói e produz. 

Ao tentar relacionar a teoria escolanovista com a prática não houve meios para promo-
ver uma profunda ruptura na educação brasileira. Tem-se por alicerce desse argumento o fato 
de que Toledo ressalta a importância da atividade sensorial, e ainda destaca que deve existir 
um entrosamento entre os sentidos. É interessante que o autor exemplifica exames de acuidade 
visual e auditiva, já que essas preocupações são indispensáveis em escola de criança (TOLEDO, 
1930, p.34). Além disso, esclarece que não é aconselhável que o professor se prenda nos exa-
mes do olfato e paladar, porque na escola esses são os sentidos que menos “trabalham”. Além 
da vista e do ouvido, o tato também exerce um papel fundamental na escola, pois ele põe a 
criança em movimento para praticar certas atividades, produzindo algo com suas próprias mãos 
(TOLEDO, 1930, p.38). 

Nessa importância dada aos sentidos há semelhança com as Lições de coisas de Rui 
Barbosa. É válido destacar que em muitas passagens de seu livro, Toledo fornece exemplos 
para o professor, orientando-o em sua função, e isso é muito parecido com as Lições de coisas 
de Rui Barbosa.  

Toledo recomenda que, sempre que possível, o aluno deve colocar-se em contato direto 
com objeto, fazendo uma verdadeira aproximação com a realidade. Porém, nem sempre isso 
acontece, e caso o aprendizado venha a ser baseado nos dados da memória ou em experiên-
cias alheias, o professor deve usar artifícios que aludam ao assunto proposto, como a utilização 
de gravuras, por exemplo. Esses exemplos vão mostrando as adaptações que deveriam ocorrer 
com as propostas da Escola Nova no Brasil, provando que o autor não desconhece a verdadeira 
realidade. 

É muito interessante que Toledo exemplifica, às vezes, as atitudes do mestre utilizando 
um suposto diálogo entre ele e os alunos, e o mesmo acontece nos Manuais didáticos relativos 
ao Método de Ensino Intuitivo. Parece que em ambos tem-se a preocupação de fazer com que 
os conselhos para o mestre sejam bem próximos da realidade, visando um ensino mais eficaz. 
Nesse sentido, o autor finaliza a primeira parte do livro com conselhos para os mestres: falar 
pouco e baixo, fazendo com que todos os alunos o compreendam, deve também utilizar voca-
bulários simples para que os alunos o entendam, deve permitir a espontaneidade da criança 
para depois a corrigir, permanecer, sempre que possível de pé, deve objetivar muito bem a li-
ção, quando expuser um assunto que já foi explicado utilizar outras maneiras, o mestre deve 
ser animado, com vontade de trabalhar porque isso interfere muito no andamento da classe 
(TOLEDO, 1930, p.58). 

Ao iniciar a Didáctica especial, Toledo começa abordando a importância das noções co-
muns na escola elementar. Como já foi mencionado no decorrer desse trabalho, o conhecimen-
to deve visar aos objetos e aos fatos que são úteis à vida do aluno e da sociedade. Essas 
noções comuns, que abarcam a nutrição, vestimenta, habitação, natureza, sociedade e traba-
lho, devem ser centrais, mesmo em regiões distintas, porém cada assunto deverá considerar as 
diferenças regionais e entrosar diferentes matérias. 
 É interessante que Toledo deixa explícito que essas noções são vistas em todos os 
anos, sendo que em cada um deles há um aprofundamento maior dos assuntos. Dessa forma, 
nenhum tópico é esgotado no primeiro contato. Isso interfere muito na situação da população 
brasileira desse período, pois sabe-se que muitas crianças entravam na escola mas não perma-
neciam por muito tempo, por motivos de trabalho ou de repetência. À luz desse quadro, preo-
cupado com a oferta, ainda que mínima, do conteúdo geral, o autor optou por esse sistema: 
apresenta-se os conhecimentos gerais logo de início, pois caso a criança não possa continuar os 
seus estudos, ela adquiriu um pouco de conhecimento oferecido pela escola.  
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 Outrossim, em relação à elaboração e organização do currículo, os profissionais de edu-
cação devem objetivar os interesses das crianças e também as suas curiosidades, pois são es-
ses fatores que determinam o bom aprendizado.   
 Na questão do relacionamento entre o aluno e o mestre, o autor também propõe que 
essa relação deve ser calcada em afetividade, carinho e amor, pois dessa maneira existiria situ-
ação agradável tanto para o professor como para o aluno. 
 É interessante observar novamente a retomada sobre a relevância da utilização dos 
sentidos, pois é através do seu uso correto que a aprendizagem dos alunos será eficaz. “Não se 
aprenda pelos ouvidos, o que tem de ser aprendido pelas mãos e pelos olhos” (TOLEDO, 1930, 
p.80). Vale ressaltar então que essa afirmação é esclarecedora da importância existente no es-
tudo das Lições de coisas, pois como se nota, mesmo chamando-a de tradicional, ela é recupe-
rada em alguns pontos pelos próprios escolanovistas que assim a denominaram. 

Na incessante busca do como fazer o autor sugere questões para o professor praticar 
com os alunos, perguntas que, de acordo com Toledo, façam realmente o aluno pensar e expli-
car a sua resposta por escrito, envolvendo diferentes matérias, tais como: cálculo história, geo-
grafia, educação física, desenho e gramática.  

Destaca-se o estudo sobre o cálculo, no que tange às medidas, como o tempo em to-
das as áreas, o metro e seus múltiplos, o litro e seus múltiplos, peso, área, o dinheiro, o grau.  

É interessante que Toledo destaca como sendo um primeiro passo importante nesse 
ensino, a contagem dos números através das pedrinhas, palitos e outros, para que os números 
fixem na mente, pois além da vista, a criança utilizará o tato, e esse sentido contribui muito 
para a fixação mental. Semelhantemente, Barbosa apresenta em seus Pareceres: “Ponha o 
mestre na mesa, diante da classe, diversos objetos da mesma espécie, tais como moedinhas, 
botões, lápis ou seixos, enfileirando-os em carreiras...” (BARBOSA, 1886, p.248). 

É conveniente também citar a educação física. Segundo o autor, o professor deve mos-
trar as vantagens de praticar atividades físicas, citando os resultados dessa atividade, por 
exemplo: ritmação compassada da respiração, o desenvolvimento dos pulmões, além de melho-
ramento na aparência Ressalva-se que, ao elaborar a programação dessa matéria, o autor ilus-
trou com figuras algumas maneiras corretas de fazer com o que o professor ensine seus alunos 
a praticarem certos exercícios. 

Na última parte do livro, denominada de Hodegética, são tratadas de forma mais resu-
mida as atitudes e posições do professor em sala de aula. 

Há a crítica do autor em relação à autoridade do mestre, quando essa é severa e rígida, 
porque, para Toledo, é o oposto dessa severidade que deve existir na relação entre professor e 
aluno. O educando deve sentir a dedicação e o carinho do professor.  

Partindo de suas próprias experiências, o autor sugere várias atitudes relacionadas ao 
comportamento do docente. Há, por exemplo, a sugestão de conservar os alunos sempre ocu-
pados, pois o “trabalho é disciplinador por natureza” (TOLEDO, 1930, p.317), e também a ati-
tude do mestre em criar um ambiente de simpatia e confiança no meio escolar. 

De acordo com Toledo, seguindo todas essas orientações, o professor entenderá que a 
escola deve manter perfeita ligação com o meio social, valorizando o coletivo e eliminando o 
autoritarismo. 

O manual Didática da Escola Nova é o último compêndio a ser analisado, e destaca-se a 
grande influência de Aguayo (1959) nos manuais pedagógicos brasileiros, tendo em vista o fato 
de que esse autor foi muito citado nos livros publicados no Brasil, de acordo com as pesquisas 
realizadas por Silva (2001). 

 Na primeira parte do livro nota-se a ênfase nos conceitos e propostas da Escola Nova: 
o ensino ocasional, a motivação, a cooperação, o papel do professor como orientador, o méto-
do de problemas, jogos, ensino por projetos, globalização do ensino entre outros. Nessa pers-
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pectiva, e referindo-se a esse método da nova didática vale destacar que, de acordo com esse 
autor, a criança aprende pelo exercício da própria atividade, por isso o método existente na 
didática nova deve respeitar a liberdade da criança e de todas as maneiras deve fazer com que 
a espontaneidade seja favorecida e que cada vez mais amadureça o poder criador do aluno. O 
método de ensino centra-se, portanto, na experiência do educando. 
 

A nova didática modifica a atitude do aluno no processo da aprendi-
zagem. O assunto de cada trabalho é escolhido pela criança pela ori-
entação do mestre e, como é natural, a criança preferirá os temas 
problemáticos, as experiências que lhe excitam a atenção e lhe des-
pertam a curiosidade. Assim, por exemplo, ao invés de dizer “vamos 
estudar a circulação do sangue”, é melhor apelar pela experiência in-
fantil (AGUAYO, 1959, p.22). 

 
 O ensino deve adaptar-se às condições individuais dos educandos e proporcionar à cri-
ança o exercício de sua função social na própria instituição escolar, e não somente visando a 
sua participação futura. Por isso, Aguayo valoriza a cooperação dentro da escola, para que o 
aluno pratique essa atividade num recinto pequeno e que possa depois ampliá-la  
em todos os setores da sociedade, dos quais fará parte, e enfatiza que a aprendizagem deve 
estar ligada às condições da vida real da criança.  

Após essa defensiva das propostas da Escola Nova e suas relevantes possibilidades para 
um melhor desenvolvimento da escola e sociedade, Aguayo descreve em seu livro como devem 
ocorrer, na prática, o desenvolvimento das seguintes matérias: História Natural, Física, Química, 
Mineralogia, Geografia, Higiene, História, Ensino da Moral, Instrução Cívica, Ensino da Aritméti-
ca, Ensino da Leitura, Ensino da Escrita, Ensino da Linguagem, Ensino da Ortografia, Ensino do 
Desenho e por fim, o Trabalho manual. É interessante observar que em cada uma dessas maté-
rias o autor expõe os objetivos das mesmas, priorizando a estreita relação dessas com a vida 
concreta do aluno e também com os conceitos anteriormente adquiridos, evidenciando a exis-
tência da excessiva preocupação com a organização (tecnicização) de modo racional e eficiente 
das atividades escolares. 

Enfim, após a análise dos dois compêndios de Toledo, pode-se afirmar que ambos fo-
ram predominantemente voltados para a prática docente, não contendo tantos conceitos e teo-
rias assim como se verificou nesse último manual analisado, e por isso aproximando-se e 
retomando alguns pontos essenciais do método intuitivo, embora, em alguns momentos, o au-
tor afirme a sua ruptura. 
 Além disso, o estudo dos manuais nesse trabalho indica a existência de duas estraté-
gias para a divulgação de novas concepções pedagógicas: uma delas centrada na exposição 
conceitual e outra tentando traduzir as novas proposições em termos práticos. Nota-se também 
que nessa segunda estratégia há um prevalecimento das práticas já sedimentadas em detri-
mento de inovações reais. 
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The central problem of an education based upon experience is to select the kind of  

present experience that live fruitfully and creatively in subsequent experiences.  

John Dewey (1938) 
 
Do conceito de formação permanente, que surgiu, pela primeira vez, de forma sistemática, num 
relatório publicado pela UNESCO - “Aprender a Ser” (Faure, 1972) - evoluímos para uma outra 
terminologia, formação contínua, que assenta nos mesmos pressupostos: o homem é um ser 
em constante desenvolvimento e uma sociedade de mudança exige uma educação permanente.  
 
Na últimas décadas, o conceito de formação contínua tem vindo a dar lugar a Continuous Pro-
fessional Development (CPD): 

 
CPD is a combination of approaches, ideas and techniques that will help you manage 
your own learning and growth. The focus of CPD is firmly on results – the benefits that 
professional development can bring you in the real world. Perhaps the most important 
message is that one size doesn’t fit all. Wherever you are in your career now, and what-
ever you want to achieve, your CPD should be exactly that: yours. (www.cipd.co.uk/cpd) 

 
Este conceito valoriza os aspectos contextuais e organizacionais, tendo, como objetivo primeiro, 
originar mudanças. 
Os anos 80 do século passado foram, em Portugal, nos vários setores sociais e a vários níveis, 
um período de construção de uma nova matriz política, económica e sociocultural. 
Recentemente saídos de uma ditadura que, durante cerca de quatro décadas, sufocara o país, 
os portugueses confrontam-se, no período pós–25 de Abril, com os desafios resultantes da alte-
ração daquele regime político. É neste contexto que emerge o movimento associativo de pro-
fessores por disciplina, de natureza não-sindical, sendo a Associação Portuguesa de Professores 
de Inglês-APPI um caso, a um tempo paradigmático e singular desse movimento: paradigmáti-
co, porque, à semelhança do que aconteceu em outras áreas disciplinares, os professores de 
inglês se associaram numa “comunidade de práticas pedagógico-didáticas” no campo da sua 
especialidade; e singular, porque a criação da APPI se revestiu de características específicas. 
Com efeito ela corporizou-se na apropriação, pelos professores portugueses de inglês, dos des-
tinos de uma associação que fora institucionalmente enquadrada, entre 1979 e 1985, pela TE-
SOL–Portugal, com o apoio dos professores do American Language Institute, tendo-se tornado 
APPI-TESOL em 1985 e APPI em 1986, depois de um período de consciencialização e matura-
ção profissional, de aprendizagem coletiva e de partilha entre os professores portugueses e os 
promotores da TESOL-Portugal.  
Eis as razões que nos parecem determinantes da criação de uma associação, no caso dos pro-
fessores de inglês, ou seja, 
 

 A necessidade sentida então de se criar um fórum profissional (de natureza não-
sindical) de professores portugueses de inglês, gerido maioritariamente por professo-
res portugueses; 

 A necessidade de se instituir uma associação que, embora se desejasse tão internacio-
nalizada quanto os tempos o permitiam, desse resposta às especificidades do ensino 
do inglês num país em reconstrução;  

 A necessidade de se ancorar a Associação às emergentes realidades científico-didáticas 
a nível internacional, em particular no que respeita às novas abordagens do ensino da 
língua inglesa; 

 A necessidade de se preencher uma lacuna sistémica, ou seja, de se propiciar o de-
senvolvimento profissional dos professores, em particular dos professores de inglês. 
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Embora de forma difusa, vai-se instalando uma nova perspetiva sobre a necessidade de os pro-
fessores continuarem a sua formação para além do período de “indução” à profissão que, à 
época, se realizava através da frequência do “estágio pedagógico”, isto é, de uma formação 
pedagógico-didática com a duração de um ano letivo a qual simultaneamente, certificava os 
licenciados que exerciam funções docentes como professores de inglês, dando-lhes acesso à 
progressão na carreira, no ensino público. Antes mesmo de ter sido instituído um sistema for-
mal de formação contínua obrigatória para progressão na carreira – através do Ordenamento 
Jurídico da Formação Inicial e Contínua de Professores e Educadores de Infância (decreto-lei n. 
344/89 de 11 de outubro), do Estatuto da Carreira Docente (decreto-lei n. 139-A/90 de 28 de 
abril) e do próprio Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores e Educadores (decre-
to-lei n. 249/92 de 8 novembro) – foi no seio do TESO –Portugal, em primeiro lugar, e depois 
da APPI, que se promoveram ações de formação contínua em modalidades não formais com a 
adesão voluntária dos professores, mesmo que a participação nessas ações não fosse então 
considerada para se progredir na carreira.  
Quando, em outubro de 1985, nasce juridicamente a APPI, já havia um percurso consolidado, 
no campo da formação contínua dos professores de Inglês. 
 
E a APPI deu continuidade a esta missão que regulamentou nos seus respetivos Estatutos, ao 
inscrever, entre os seus objetivos, “manter, desenvolver e regulamentar a atividade do Centro 
de Formação Contínua de Professores, APPIFORMA criado em 1993 e acreditado em 1997, ori-
entado prioritariamente para a formação dos associados” e “organizar encontros, seminários e 
cursos de formação com vista a uma melhoria do ensino-aprendizagem”. 
O Plano de Formação para 1997 foi organizado com base num inquérito efectuado durante o 
Congresso que se realizara em maio, com a preocupação de responder à vontade manifestada 
pelos sócios. Os cursos foram direcionados no sentido da didática específica, avaliação, tecno-
logias educativas, literatura e componente cultural. A APPIFORMA arrancou, nesta fase, no Por-
to e em Lisboa, com 11 cursos diferentes. A inscrição era limitada aos sócios da APPI.  
 
Com a consolidação deste modelo de formação contínua, a APPIFORMA alargou a sua interven-
ção a todo o país, diversificando os seus Planos Anuais de acordo com as necessidades expres-
sas pelos seus associados. 
 
Esta foi, sem dúvida, uma das características fundamentais do processo da construção da pro-
fissionalidade dos professores de inglês, porque, para além do seu caráter voluntário, se abriu 
ao exterior, ao procurar ancorar a Associação às emergentes realidades científico–didáticas a 
nível internacional, em particular no que respeita às novas abordagens do ensino da língua in-
glesa, por exemplo, a abordagem funcional/comunicativa da aprendizagem da língua.  
Ao longo dos anos, primeiro a TESOL-Portugal e, depois, a APPI, supriram as necessidades de 
atualização científica, pedagógica e didática dos docentes de inglês, complementando a ação do 
Ministério da Educação que, por via de acordos com o British Council, a embaixada dos Estados 
Unidos da América e a Fundação Luso-Americana, imprimia uma dinâmica de internacionaliza-
ção à formação contínua dos professores de inglês que não foi irrelevante num contexto de al-
terações sistémicas, em particular as que decorreram da adesão de Portugal à então CEE. 
 
Já no final dos anos 1980, e com a adesão de Portugal à ex-CEE, atual União Europeia, abrem-
se novos horizontes de cooperação internacional para a APPI. De facto, as iniciativas comunitá-
rias na área do ensino e da aprendizagem de línguas estrangeiras, em particular o programa 
LINGUA, criado em 1989, vão propiciar não só o intercâmbio de informações mas também a 
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promoção de parcerias entre associações e federações de professores de línguas em toda a 
Europa.  
 
Inicia-se, então, a fase da “europeização” da APPI, caracterizada por um maior envolvimento da 
Associação na cena europeia onde a língua inglesa é, simultaneamente, instrumento de comu-
nicação entre falantes de inglês como língua materna (Reino Unido e, em parte, República da 
Irlanda) e falantes de inglês como língua estrangeira (ou seja, todos os outros Estados Mem-
bros da União Europeia). Neste contexto, a relação sujeito-objeto é enquadrada por um pro-
cesso global de integração política (no seio da União Europeia) e declina-se na apropriação 
voluntária de “modos de fazer”, definidos e consolidados a nível europeu e, depois, incorpora-
dos nas lógicas nacionais conforme argumenta Radaelli (2003, p. 30) que define, assim, o pro-
cesso de “europeização”:  
 

Processes of (a) construction, (b) diffusion, and (c) institutionalization of for-
mal and informal rules, procedures, policy paradigms, styles, ‘ways of doing 
things’, and shared beliefs and norms which are first defined and consolidated 
in the making of EU public policy and politics and then incorporated in the 
logic of domestic discourse, identities, political structures, and public policies. 

 
O papel da APPI na criação da Federação Nacional das Associações de Línguas Vivas, FNAPLV, 
com as outras associações constituintes, Associação de Professores de Português, APP, Associa-
ção Portuguesa de Professores de Alemão, APPA e Associação Portuguesa de Professores de 
Francês, APPPF, foi o de contribuir para a promoção do desenvolvimento de um trabalho com 
grande projeção europeia.  
 
Em 2008, por ocasião da comemoração do Dia Europeu das Línguas, a 26 de setembro, a FNA-
PLV divulgou o Manifesto para a Melhoria do Ensino e Aprendizagem de Línguas em Portugal. 
 
A nível nacional, a política para as línguas estrangeiras defendida pela FNAPLV foi reconhecida 
pelo Ministério da Educação, por via da publicação na segunda metade dos anos noventa, de 
um despacho que permitia que, para as disciplinas de língua estrangeira, fossem designados 
dois professores por turma (team teaching).  
 
Entre 1985 e 1990, a APPI desenvolveu uma intensa atividade no campo da formação, cujo 
ponto alto era o congresso anual, além de sessões de formação aos fins de semana, por todo o 
país, com a colaboração das escolas que abriam as suas portas e facultavam o acesso gratuito 
a espaços e a recursos materiais. 
 
A reforma em curso e as exigências do novo estatuto conjugaram-se para que a APPI procuras-
se antecipar a sua resposta às necessidades de formação que os seus sócios teriam a curto 
prazo. Assim, na Newsletter de novembro de 1990, pode ler-se: [...] “O Departamento de For-
mação da Associação elaborou um programa de formação, de certo modo ambicioso, mas que 
se ajusta às necessidades dos professores de Inglês, tendo em vista a sua atualização profis-
sional articulada com a validação/creditação da formação indispensável à progressão na carrei-
ra”. 
 
Foi um período de uma atividade intensa, em que os formadores de que a APPI dispunha, a 
título gratuito, correram o país, tentando satisfazer os inúmeros pedidos que lhe chegavam. As 
ações só podiam realizar-se nas tardes das sextas-feiras e aos sábados, o que reduzia, substan-
cialmente, a capacidade de resposta da associação. No entanto, foi um período muito compen-
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sador para a equipa de formadores, a dois níveis. Primeiro, porque os professores procuravam 
a formação com uma grande preocupação de atualizarem os seus conhecimentos, de modo a 
poderem enfrentar todos os desafios que lhe vinham sendo colocados com a implementação da 
reforma iniciada em 1989; segundo, porque paralelamente, se tratava de um processo de auto-
formação de formadores. Os temas que constavam da oferta da APPI eram diversificados: Le-
arning how to Learn; Project Work, The Four Skills, Classroom Management, Study Skills, Error 
Correction, Materials Design, Cultural Awareness, Extensive Reading, Novos Programas, Área-
Escola. 
 
Em evereiro de 1993, constituiu-se o Centro de Formação da APPI, a APPIFORMA, que reforçou 
a intervenção da associação em todo o país, diversificando os seus Planos Anuais, de acordo 
com as necessidades manifestadas pelos sócios. Durante os quatro anos que decorreram entre 
a criação do Centro de Formação da APPI e a sua acreditação como entidade formadora, em 21 
de abril de 1997, continuaram a efectuar-se sessões de formação, quer sobre temas específicos 
da área disciplinar de inglês, quer acerca de temas abrangentes e transversais de que são 
exemplos os Trabalho de Projeto, Área-Escola e Competências de Estudo. 
Desenvolveu-se, igualmente, outra vertente extremamente importante e que teve como ponto 
de partida o reconhecimento da qualidade das propostas de formação apresentadas pelo Centro 
de Formação da APPI - APPIFORMA: o estabelecimento de protocolos de parcerias com os Cen-
tros de Formação das Associações de Escolas.  
 
Atualmente, a oferta de formação APPIFORMA inclui duas secções que contemplam, respetiva-
mente, ações de formação específica – a secção mais alargada - e acções de formação geral, 
destinadas à generalidade dos professores do Ensino Básico e do Ensino Secundário. A secção 
das ações de formação específica compreende oito subsecções: sete exclusivamente para pro-
fessores de Inglês e uma para professores de línguas estrangeiras - ‘Inglês aos mais novos’ (6 
cursos de formação); ‘Didática’ (19 cursos de formação); ‘Leitura extensiva’ (1 oficina de forma-
ção e 1 curso de formação); ‘Culturas’ (1 curso de formação); ‘TIC’ (6 cursos de formação, dos 
quais 2 de formação a distância e 2 oficinas de formação); ‘Língua inglesa’ (1 curso de forma-
ção); ‘Formação de formadores’ (1 curso de formação); e ainda, a subsecção ‘Línguas estran-
geiras’ (6 cursos de formação). A secção das ações de formação geral compreende 6 cursos de 
formação e 1 oficina de formação 
 
É importante relevar que, a par da formação acreditada, a APPI manteve sempre um menu de 
formação não acreditada – um objetivo prioritário, desde o início da sua atividade 
 
Outras iniciativas da APPI indutoras de inovação  
A atividade da APPI tem-se exercido noutras áreas de interesse e interação com os associados 
e diversas instituições, para além da formação científico-pedagógica que constitui o seu objetivo 
singular. É certo que este tipo de atividades também se articula com a formação de professo-
res, de uma forma mais ou menos direta, conforme os objetivos da associação, estabelecidos 
no artº 4º dos Estatutos. 
 
Poder-se-á considerar que o papel que a Associação tem desempenhado nestas áreas de inte-
resse e interação tem concorrido para a inovação no ensino de inglês, em particular, e na práti-
ca docente, em geral, quer ao nível da organização e do desenvolvimento dos currículos, quer 
ao nível da formação de formadores, quer, ainda, ao nível da organização do sistema educativo. 
Tendo consciência de que a inovação que verdadeiramente faz a diferença é a que se observa 
no plano das práticas, não parecerá, contudo, excessivo referir algumas iniciativas que a APPI 

CD-ROM DE ATAS  | 3908 |  COLUBHE 2012



tem levado a cabo na sua atividade e que, na nossa ótica, podem potenciar o seu caráter espe-
cífico e exemplar. 
 
São elas, entre outras: 
 
* a cooperação com o Ministério da Educação (ME), no âmbito do ensino de inglês 
no 1º Ciclo do Ensino Básico – Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
 
Desde cedo, a associação fez saber ao ME a sua posição crítica relativamente à oferta do inglês 
no 1º CEB: é contra o caráter extracurricular do seu ensino - o inglês está na escola, mas não 
está no currículo; e é contra o regime facultativo da sua frequência. Dada a natureza universal 
da língua inglesa na atualidade, enquanto instrumento essencial de comunicação em todos os 
campos da atividade humana, como a própria tutela tem sublinhado repetidas vezes e a comu-
nidade, em geral, reconhece, a APPI sustenta que o inglês deve ser ensinado e aprendido como 
um saber curricular, a par dos outros saberes curriculares do 1º CEB, com a mesma carga real 
e simbólica, tanto para os educandos como para os educadores e encarregados de educação. A 
APPI defende este princípio hoje como em 2005. 
 
* o trabalho desenvolvido no Conselho Científico para a Avaliação de Professores - 
CCAP, ME  
A APPI participou, diretamente, nos grupos de trabalho que deram origem às recomendações, 
orientações, pareceres e propostas seguintes: 

• Recomendações N.º 6/CCAP/2010: Orientações sobre a construção dos instrumentos de 
registo; 

• Parecer N.º 5/CCAP/2010: Aplicação dos padrões de desempenho docente ao regime de 
avaliação do desempenho docente; 

• Proposta N.º 1/CCAP/2010: Padrões de desempenho docente; 
• Parecer N.º 3/CCAP/2009: Termos de referência de um programa de formação para do-

centes avaliadores; 
• Recomendações N.º 3/CCAP/2008: Princípios orientadores para a definição dos padrões re-

lativos às menções qualitativas. 
 
* a presença no Conselho Consultivo do Gabinete de Avaliação Educacional, GAVE - 
ME 
Além do papel de consultadoria desempenhado pela associação, em 2009, a APPI e o GAVE 
assinaram um protocolo mediante o qual o Centro de Formação Contínua APPIFORMA concreti-
zaria a realização de um curso de formação para professores de inglês do Ensino Secundário – 
‘Avaliação da Expressão Oral no Ensino Secundário – Línguas Estrangeiras’. O curso tem a du-
ração de 25 horas, está acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 
e foi orientado por seis docentes. 
 
* a emissão de pareceres por solicitação do ME 
Não querendo ser exaustivos, salientamos as matérias que se prendem com a reforma educati-
va (CNE, de 1993 a 1997; CNEES, de 1996 a 1998); a reforma curricular; a gestão flexível do 
currículo; propostas de alteração e revisão de programas (OGP); a formação do pessoal docen-
te (INAFOP, de 1998 a 2002); até às recentes metas de aprendizagem. 
 
* os Special Interest Groups - SIGs 
Em maio de 1990, já estavam lançados três grupos: Young People; Learner Independence e 
Literature, a que se iria juntar um quarto grupo, Musicall, em abril de 1991. Mais tarde, em 
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2000, quando do 14º Congresso Anual que decorreu no Porto, foi criado o APPInep, o núcleo 
de ensino precoce da APPI, conhecido, a partir de 2005, como Núcleo de Ensino no Primeiro 
Ciclo e Pré-Escolar. É, presentemente, o único SIG da associação 
 
* as publicações de materiais de apoio 
Durante vários anos – entre 1995 e 2002 – a APPI disponibilizou aos associados um número 
apreciável de trabalhos escritos e oferecidos à associação por alguns associados membros da 
então direção e não só – monografias, guiões de apoio à leitura extensiva obrigatória, learning 
packages – para o Ensino Básico e o Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos). Estas publica-
ções, à exceção dos materiais de apoio ao Ensino Básico, tinham um aspecto gráfico “artesanal” 
– cadernos fotocopiados na própria associação – e o seu número foi ampliado com materiais, 
também originais, cuja produção foi suscitada por vários cursos de formação APPIFORMA - ‘Cul-
tura Americana’ e ‘Cultura Britânica’. Foram publicados, igualmente, vários guiões de leitura 
extensiva não obrigatória. Com a introdução dos ‘novos’ Programas de Inglês, em 1995, no 
âmbito da então Reforma Educativa, e dada a inexistência de materiais didáticos significativos 
que, sobretudo, tivessem em conta a nossa realidade educativa, a APPI congregou esforços 
para produzir e disponibilizar materiais de apoio à planificação do trabalho docente. Estes reve-
laram-se muitíssimo úteis e conheceram uma grande popularidade entre os professores, à épo-
ca. Em conjugação com a produção destes materiais, frequentemente os seus autores iam às 
escolas trabalhar com os professores interessados. 
 
* a participação de professores de língua inglesa em refreshment courses, em dife-
rentes partes do Reino Unido e na República da Irlanda 
Esta formação decorre intensivamente durante duas semanas – 40 a 50 horas – e é passível de 
ser certificada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. É proporcionada 
pela frequência de cursos à escolha dos interessados, com o apoio da APPI, que versam uma 
diversidade de áreas temáticas e níveis de ensino, tais como: língua e metodologia; a literatura 
na aula de inglês; técnicas de avaliação; a cultura britânica; formação de formadores; as TIC no 
ensino da língua; o ensino de inglês aos mais novos. 
 
* a organização de congressos anuais 
Desde 1979, quando se realizou o 1º Congresso do TESOL-Portugal, no Porto, e depois do 1º 
Congresso da APPI, em Viana do Castelo, em 1986, a escolha dos temas dos congressos com-
pete à direção. O local da realização obedece a um acordo informal entre os membros da asso-
ciação e da direção decorrendo os congressos, alternadamente, na zona de Lisboa e na zona 
Norte. A participação está acreditada pelo CCPFC. 
 
*o projeto BritLit, uma parceria com o British Council 
Criado em 2002 pelo British Council, em parceria com a associação, visa o ensino da língua 
através do contacto na sala de aula com obras de literatura britânica contemporânea. Duas ini-
ciativas são desenvolvidas neste âmbito: 
- a visita de escritores britânicos a escolas de Portugal Continental e Regiões Autónomas, os 
quais contactam com alunos e professores,  
- a organização de cursos de formação de professores, tanto no Reino Unido como no nosso 
país 
 
* a publicação da APPI Newsletter e APPI Journal 
The APPI Journal, com duas publicações anuais - Spring Issue e Autumn Issue -, e The APPI 
Newsletter, com saída prevista para julho/agosto e dezembro/janeiro, constituem o elo mais 
forte entre a associação e os professores. A Newsletter possui uma natureza mais informativa 
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do que o Journal, embora publique, também, artigos de opinião e relatos curtos de experiências 
da prática de sala de aula. O Journal tem um caráter mais formativo, com feature articles, em 
regra mais extensos do que os textos da Newsletter e integra várias secções temáticas, perma-
nentes, sobre assuntos que vão ao encontro das expectativas da generalidade dos leitores.  
A Newsletter e o Journal, são em grande parte, alimentados por professores portugueses e es-
trangeiros residentes em Portugal, que escrevem em inglês acerca da nossa realidade educati-
va. 
Algumas das iniciativas enunciadas têm a sua génese no plano de atividades que a direção de-
fine anualmente para usufruto dos associados e da generalidade dos professores e da comuni-
dade educativa alargada. 
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Resumo 
O presente trabalho trata-se de projeto de pesquisa a ser desenvolvido no âmbito do 

programa de pesquisa “A história da didática em instituições de formação de professores no 
Brasil – 1827-2011”, do qual decorrerá o projeto de pesquisa com a mesma denominação, o 
qual terá como objetivo central identificar, reunir, selecionar, sistematizar, analisar e interpretar 
aspectos da didática, como disciplina e campo de conhecimento em instituições de formação de 
professores no Brasil, entre 1827 e 2011. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta estudos 
pré-liminares dos programas de ensino da Unesp de Marília-SP-Brasil, tendo como objetivo ge-
ral localizar, identificar, reunir, selecionar, sistematizar e analisar aspectos constitutivos das dis-
ciplinas de Didática no curso de Pedagogia da Unesp de Marilia-SP-Brasil, tendo como objetivos 
específicos à contribuição para a produção de: A) Uma história da Didática no Brasil que auxilie 
na busca de soluções para os problemas desse ensino, no presente; B) uma história do curso 
de Pedagogia da Unesp de Marília; C) uma história da formação de professores no Brasil e E) 
Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas correlatas das disciplinas de Didática no curso 
de Pedagogia da Unesp de Marília-SP-Brasil entre os anos de 1977 e 2005. Tal formulação se 
originou da crença de que, pesquisas que buscam sistematizar e analisar aspectos da história 
das disciplinas nas diversas instituições de formação de professores no Brasil contribui para 
uma história dessas disciplinas no Brasil, para uma história da formação de professores no Bra-
sil e, no limite, contribuem para uma história da educação no Brasil. Considerando que a Unesp 
de Marília-SP-Brasil passou durante 1977 e 2005 por importantes mudanças estruturais e, por 
extensão, os seus cursos, as disciplinas e a formação de professores.  

A importância de se estudar a Historia da educação se ao fato de que é um campo que 
vem crescendo e se fortificando no âmbito da educação, é como afirma Souza Junior e Galvão 
(2005, p.393), “tem sido crescente o número de estudos que buscam compreender como de-
terminado saberes se tornaram propriamente escolares”. Essas pesquisas geralmente são reali-
zadas por professores e pesquisadores que buscam entender como surgiu, como eram 
trabalhadas e quais os resultados de certas disciplinas. Segundo Souza Junior e Galvão (2005, 
p. 393) “[...] essas pesquisas tem contribuído, de maneira significativa, para um melhor enten-
dimento do papel desempenhado pela escola e por outras instancias sociais na definição daqui-
lo que, ao longo do tempo, tem sido considerado essencial na formação de novas gerações.”  

Esse campo de estudo tem se desenvolvido melhor no interior da historia da educação, 
com a denominação de história das disciplinas escolares. Trata-se, segundo Souza Junior e Gal-
vão (2005, p. 393) de uma abordagem “multidisciplinar que, já há algumas décadas, vem sendo 
desenvolvida por pesquisadores de vários países do mundo.”  

Nessa perspectiva, os estudos no Brasil têm, em sua grande maioria, se pautado nas 
teorizações de Ivor Goodson e de André Chervel.  

Para Goodson (1995, p. 118), o objeto dos estudos em história das disciplinas escolares 
está mais relacionado à construção social do currículo e do conhecimento e, nesse sentido, inte-
ressa-se em compreender como “o estatuto, os recursos e a estruturação das disciplinas escola-
res empurram o conhecimento da disciplina em direções específicas [...]” 

Já para Chervel (1990), o objeto dos estudos em história das disciplinas escolares cen-
tra-se: na gênese, nas finalidades e nos resultados do ensino das disciplinas escolares. Para 
Chervel (1990, p. 184), esses estudos, ou seja, “a história das disciplinas escolares pode de-
sempenhar um papel importante não somente na história da educação, mas na história cultu-
ral.” 

Entretanto, tanto para Goodson quanto para Chervel, as disciplinas escolares não são 
apenas vulgarizações ou transposições do conhecimento de referência; são, antes, construções 
sociais. 
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No Brasil a história das disciplinas vem se desenvolvendo principalmente por fornecer 
um olhar novo para a escola do passado, percebendo assim que a “[...] educação vai além das 
histórias dos ideários e dos discursos pedagógicos.” (SOUZA JUNIOR; GALVÃO, 2005). 

Nessa perspectiva, mediante um primeiro trabalho de revisão da literatura sobre a te-
mática, foi possível localizar um dos primeiros artigos brasileiros, denominado “História das dis-
ciplinas escolares: perspectivas de análise”, de Santos (1990). Também, ressaltam-se os 
trabalhos que vêm sendo desenvolvido por pesquisadores brasileiros, junto aos grupos de pes-
quisa, dentre os quais: grupo de pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, co-
ordenado por Eurize Caldas Pessanha; o do Núcleo de Estudos de Currículo (NEC), da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro coordenada por Antônio Flavio Moreira; o do Centro de 
Documentação e Apoio à Pesquisa e História da Educação – CDAPH, da Universidade São Fran-
cisco, em Bragança Paulista, por meio do qual foram publicados resultados de alguns trabalhos 
sobre a temática, dentre eles o de Oliveira e Ranzi (2003), intitulado “História das disciplinas 
escolares no Brasil: contribuições para o debate”, o qual reúne trabalhos como de importantes 
pesquisadores que têm se dedicado à temática, como: Bittencourt (2003) intitulado “Disciplinas 
escolares: história e pesquisa”. 

Nesse sentido, espera-se que o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, centrado 
na história das disciplinas de Didática do curso de Pedagogia da Unesp de Marília, possa contri-
buir para o alargamento desse campo de pesquisa que se mostra bastante profícuo. 

Embora possa parecer tratar-se de uma pesquisa pontual, sobre dada disciplina em um 
curso de uma instituição, em dado momento e contexto histórico, este projeto remete e se si-
tua também no campo de conhecimentos sobre cultura escolar. 

À medida que a historia de uma disciplina se desenrola, sofre trans-
formações no seu interior, as quais dificultam a analise de sua relação 
com a sociedade, dando a impressão de que só os fatores internos, 
ou aqueles relacionados com a ciência de referencia, fora, responsá-
veis pela sua historia. Encontrar os pontos principais desse processo, 
considerando as forças e os interesses sociais em jogo na historia de 
determinada disciplina, pode lançar mais luz sobre seus conteúdos e 
suas praticas com o objetivo de, se necessário, modifica-los para 
atender a novas necessidades, em vez de reproduzi-los como se fos-
sem neutros e independentes. (PESSANHA; DANIEL; MENEGAZZO, 
2004, p. 58). 

 No decorrer da sua história, o conjunto de saberes que se acredita serem identificados 
com saberes da Didática, passa por vários momentos que evidencia o quanto tais saberes im-
portam para a formação desses professores e por que teriam sido, senão instituídos, ao menos 
pensado, desde meados do século XIX, já que, à época, para a “construção da ordem e a sal-
vação das almas” não se exigia aos professores além do que sabiam de berço, sendo para sua 
formação dispensada, inclusive, as provas sobre como ensinar ou a sobre os saberes propria-
mente da didática (PESSANHA, 2000 apud PESSANHA; DANIEL e MANEGAZO, 2004, p. 60).  

Na década de 1930, grande parte da sociedade parece ter assumido a posição de era 
preciso da uma resposta convincente ao movimento renovador dos anos de 1920, nas quais a 
direção do desenvolvimento no Brasil apresentou possibilidade de certo temor na classe alta. 
(IANNI, 1989 apud PESSANHA; DANIEL; MENEGAZZO, 2004, p.60). Nesse contexto a didática 
junto com outras disciplinas, entrou no curso de formação de professores como forma de dimi-
nuir o temor que as elites estavam como uma estratégia de “negar as especificidades dos pro-
cessos sociais que se desenrolam na escola e a própria existência de uma cultura escolar.” 
(PESSANHA, DANIEL E MANEGAZZO, 2004, p. 59). Porém a análise da configuração da discipli-
na evidenciou durante os anos 30 do século XX, sobretudo mediante os manuais de Didática, 
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como se tentou impor a marca de ordem e controle (ARAÚJO, 1997 apud PESSANHA; DANIEL; 
MENEGAZZO, 2004, p.60). 

Da mesma maneira, este projeto remete ao campo de pesquisa sobre história das insti-
tuições escolares. Para corroborar tal afirmação, é possível citar os estudos de Bittencourt 
(2003) e de Pessanha (2003, p. 9), para quem “[...] a história das disciplinas escolares só pode 
ser escrita a partir da instituição, lócus, onde foi produzida.” Também, citam-se as afirmações 
de Nóvoa (1992), Gatti Junior (2002) e Lopes (2000; 2004) que afirmam que as investigações 
sobre a história das instituições escolares, ao lado das investigações sobre a história das disci-
plinas escolares, possibilitam a realização de análises de [...] singularidades sociais em detri-
mento das precipitadas análises de conjunto (GATTI JUNIOR, 2002, p. 4). 

Considerando todos os aspectos teóricos apresentados, o recorte temporal do objeto da 
investigação, 1977-2005, e o período limitado de tempo para a o desenvolvimento deste proje-
to em nível de iniciação científica, 12 meses, os objetivos do nosso trabalho também foram de-
limitados em torno da elaboração de um instrumento de pesquisa com as referências e as 
informações quanto aos aspectos da configuração textual dos documentos que puderem ser 
localizados, identificados, reunidos, selecionados, ordenados e analisados. Espera-se que, tal 
instrumento de pesquisa possa subsidiar a esta jovem pesquisadora em pesquisas futuras em 
nível de pós-graduação. 

Diante do exposto, surgiram os seguintes questionamentos: Quais saberes foram 
constituindo as disciplinas de Didática, ou seja, se tornando propriamente acadêmicos por meio 
das disciplinas de Didática? Como esses saberes foram se materializando por meio das práticas 
pedagógicas dos seus professores e nos vários documentos orientadores e normalizadores des-
sas práticas no curso de Pedagogia da Unesp de Marília entre 1977 e 2005? 
 
Introdução 

Mediante investigação preliminar realizada junto à documentação da FFC – 
Unesp/Marília, é possível afirmarmos que as disciplinas de Didática no Curso de Pedagogia da 
Unesp/Marília, se desenvolveu em, pelo menos, três períodos distintos: 
1º. 1963-1976: Na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFI de Marília/SP, ainda 
como Instituto Isolado de Ensino Superior – IIES. Esse período pode ser subdividido em: 

• 1963-1970: Período em que a Didática (com a Prática de Ensino) esteve vincu-
lada, diretamente às licenciaturas, na forma do Parecer n. 292 de 14 de no-
vembro de 1962 (BRASIL, 1962). Nessa perspectiva de um currículo apenas 
mínimo, a, então, matéria Didática, era ministrada segundo o art. 59, parágra-
fo único da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n. 4024/61 
(BRASIL, 1961) e de maneira obrigatória apenas nos cursos que, concomitan-
temente, levassem aos diplomas de bacharelado e de licenciatura, ou quando 
preparava somente licenciados (SILVA, 1999, p. 37); 

• 1970 – 1976: Período em que a Didática foi desenvolvida, de acordo com o Pa-
recer CFE n. 252 de 11 de abril de 1969 (BRASIL, 1969), particularmente no 
curso de Pedagogia, como matéria integrante da parte comum desse curso, o 
qual visava à “[...] formação de professores para o ensino normal e de espe-
cialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão e inspe-
ção, no âmbito das escolas e sistemas escolares,” (SILVA, 1999, p. 45) da qual 
resultaria o grau de licenciado com modalidades diversas de habilitação.  

2º. 1977- 2005: Período em que a Faculdade foi integrada à Universidade Estadual Paulista “Jú-
lio de Mesquita Filho”, sob a denominação de Faculdade de Educação, Filosofia, Ciências Sociais 
e da Documentação – Campus de Marília (1977-1988) e, após 1989, sob a denominação de 
Faculdade de Filosofia e Ciências – FFC – Unesp/Marília. Observa-se que, neste período, as dis-
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ciplinas de Didática, no curso de Pedagogia, continuaram a ser ministrada nos moldes do Pare-
cer CFE n. 252 de 11 de abril de 1969 (BRASIL, 1969), a partir do que pode contar com nove 
habilitações: “Magistério das Matérias Pedagógicas do Segundo Grau” (obrigatória e existente 
para os alunos que ingressaram até 1996), extinta e substituída em 1999 pela habilitação obri-
gatória “Magistério para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental”. Ainda, nesse período, funcio-
naram as habilitações: Orientação Educacional; Administração; Supervisão Escolar; Magistério 
para a Educação Infantil; e mais quatro na área da Educação Especial: Deficiência Visual; Defi-
ciência Mental; Deficiência Física e Deficiência Auditiva. 
3º. 2006 à atual: Período em que as disciplinas de Didática passaram a ser desenvolvidas no 
curso de Pedagogia Faculdade de Filosofia e Ciências – FFC – Unesp/Marília, já não mais medi-
ante habilitações, e, agora, centrado na à formação de professores para exercer funções de 
magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos moldes da RE-
SOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006 (BRASIL, 2006) que institui as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Nesse sentido, o curso de Pedagogia, buscou a 
sua reestruturação curricular de maneira a oferecer disciplinas, dentre elas a Didática I e II, 
visando à formação de seus egressos para atuarem como: 

[...] professores para exercer funções de magistério na Educação In-
fantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensi-
no Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área 
de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam pre-
vistos conhecimentos pedagógicos. (BRASIL, 2006, p. 2). 

Considerando tais períodos, optamos por privilegiar em uma investigação em nível de 
iniciação científica, a história das disciplinas de Didática na Unesp/Marília no período delimitado 
entre 1977 e 2005. 

Tal recorte temporal se deve ao fato de que tanto o período que o precede quanto o 
que o sucede, a história da Didática na Unesp de Marília será objeto de outras duas investiga-
ção, também a serem desenvolvidas por outros colegas integrantes do GP FORME – Formação 
do Educador.  

Em 1959, foram instalados os três primeiros departamentos na Faculdade de Filoso-
fia, Ciências de Letras de Marília: Departamento de História, Departamento de Letras Anglo-
Germânicas e Departamento de Pedagogia. No ano de 1962 foi organizado o Departamento de 
Didática. Posteriormente, foi organizado o Departamento de Educação da Faculdade, com a 
união do Departamento de Pedagogia com o de Didática.  

Nesse momento, começa a despontar uma área de conhecimento que ficou conhecida 
como a área da didática. E, nesse sentido, todas as licenciaturas passaram a oferecer pelo me-
nos uma disciplina chamada Didática, voltada para o oferecimento de subsídios teóricos para a 
formação de professores da cidade Marília-SP e região.  

Mediante investigação preliminar realizada junto à documentação da FFC – 
Unesp/Marília, é possível afirmar que, desde 1962, até os dias atuais, as disciplinas de Didática 
sofreram várias alterações quanto à sua ementa, os seus objetivos, a sua carga horária e à bi-
bliografia utilizada.  

Em relação ao Programa de Ensino de pedagogia (UNESP, 1978, p. 5), “a disciplina 
MAE – 124, da Faculdade de Educação, Filosofia, Ciências Sociais e da Documentação, Campus 
de Marília”, ou seja, a disciplina Didática deveria contribuir para capacitar os licenciados promo-
vidos pela faculdade, nas diversas áreas em planejar, dirigir e avaliar as mudanças comporta-
mentais dos alunos das escolas de 1º e 2º graus, valendo-se de métodos e técnicas modernas 
de ensino, adquiridos através da seguinte programação: 

 1 – Planejamento do curso, da unidade e da aula 
2 – princípios do planejamento didático 
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3 – Elementos do planejamento didático: objetivos, estratégia e avaliação. 
4 – A prática docente e os princípios da direção e controle da classe. 
A disciplina teria a duração de 30 horas ou dois créditos – com aulas semanais. 
No ano de 1983, surge no Curso de Pedagogia a disciplina denominada Didática Ge-

ral, que seria ministrada aos 1º, 2º e 3º anos. Junto com tal disciplina, surge uma nova ementa 
que tinha como objetivo o estudo de uma estrutura de conceitos básicos, relativos à área de 
ensino. De acordo com essa ementa, seria dada ênfase maior à análise de vários tipos de estra-
tégias de ensino. Os vários tipos de estratégias de ensino seriam estudados dentro de um enfo-
que crítico, tendo em vista as possibilidades de aplicação, limitações, etc. Seriam também 
relacionados aos contextos mais amplos de modelos de ensino e a classes de objetivos instruci-
onais.  

Por volta do ano de 1985, surge a disciplina de Didática I, centrada na visão geral 
dos componentes básicos da Didática e dos respectivos conceitos, bem como das inter-relações 
existentes entre os mesmos. Estratégias de ensino: aula expositiva, procedimentos para indivi-
dualização do ensino, métodos de ensino por descoberta e para o desenvolvimento do espírito 
crítico.  

Em 1986 temos no curso de Pedagogia, a inserção da Didática II, que tinha como ob-
jetivo a preocupação no estudo da formação de professores e as classes populares. Tal discipli-
na seria responsável pela analise de algumas questões da prática docente que deveriam ser 
identificadas pelos alunos junto à rede oficial de ensino. A partir dessa questão o curso buscaria 
discutir a possibilidade de uma didática para as classes populares. 

Em continuidade à Didática II, também era ministrada a disciplina de Didática III, 
mediante a qual o curso deveria centrar sua preocupação no estudo teórico-prático do planeja-
mento de ensino. Nesse sentido, analisaria a importância e os limites do planejamento em edu-
cação; o aspecto prático consistira na aplicação, pelos participantes do curso de técnicas de 
ensino individual, para pequeno grupo e grande grupo. 

Na década de 1990, a unidade da UNESP, campus de Marília, passa a ser denomina-
da Faculdade de Filosofia e Ciências – FFC – Unesp/Marília. Mesmo com tal mudança, as disci-
plinas de Didática, especialmente no curso de Pedagogia, continuam com o mesmo enfoque. 

Ainda, Mediante documentação localizada até o momento, é possível afirmar que o 
termo: “Didática” esteve presente nas denominações de várias disciplinas ministradas, sobretu-
do, no curso de Pedagogia, como: “Técnicas de Didática e sua Fundamentação”, “Didática”, 
“Didática Geral”, “Didática Geral I”, “Didática Geral II”, “Didática I”, “Didática II”, “Didática III”, 
as quais eram tidas como disciplinas obrigatórias ao licenciando; e outras como: “Didática – 
fundamentos da ação Didática”, “Didática: Projetação de objetos Pedagógicos”, “Didática: Alfa-
betização”, “Didática: Recursos Pedagógicos”, “Didática: Comunidade e Prática Docente”, as 
quais eram tidas como disciplinas optativas e faziam parte da estrutura curricular das habilita-
ções no curso de Pedagogia. 
 
Metodologia  
 A comunicação que ora se apresenta é decorrente de um estudo preliminar realizado 
para a elaboração do projeto de pesquisa “A história das disciplinas de Didática no curso de 
Pedagogia da Unesp de Marília-SP-Brasil (1977-2005): um instrumento de pesquisa”. 

Diante de todo exposto, é possível afirmar que os primeiros documentos que integra-
ram o corpus da investigação que se projeta, foram os programas das disciplinas de Didática do 
curso de Pedagogia da Unesp de Marilia-SP-Brasil, entre 1977 e 2005. Considerando que em 
todo programa estão materializadas propostas decorrentes de vários planejamentos realizados 
nas várias instâncias educacionais, buscamos localizar, identificar, reunir, selecionar, sistemati-
zar e analisar: os aspectos sobre formação de professores em instituições de nível superior con-
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tidos em documentos oriundos de vários fóruns de discussão (Poder Legislativo, Câmaras, Con-
selhos, etc.), assim como em diversos impressos e publicações.  

Considerando que alguns dos professores da disciplina de Didática da UNESP de Marília, 
ainda frequentam os grupos de pesquisa da nossa Faculdade, acreditamos poder identificar, 
reunir, selecionar, sistematizar e analisar aspectos dos relatos orais de vida e de docência.  

Por fim, por ser um estudo pré-liminar identificamos, reunimos, selecionamos, sistema-
tizamos e analisamos aspectos das fontes bibliográficas, publicadas nos vários formatos, sobre-
tudo em livros, os quais se acreditam que contenham os conceitos, conteúdos e referenciais 
teóricos privilegiados na disciplina em estudo. 

Com todo o corpus mencionado que pudermos contar para o desenvolvimento deste 
trabalho, será, então, elaborado um instrumento de pesquisa. Segundo Bellotto (1979, p. 133), 
o instrumento de pesquisa se caracteriza como uma das “[...] vias de acesso do historiador ao 
documento, sendo a chave da utilização dos arquivos como fontes primárias da História.”. 

Trata-se, portanto, de pesquisa documental quanto às fontes e de abordagem histórica. 
Assim como Mortatti (1999, p. 73) acreditamos que a pesquisa histórica em educação 

“[...] caracteriza-se como um tipo de pesquisa científica, cuja especificidade consiste, do ponto 
de vista teórico-metodológico, na abordagem histórica – no tempo – do fenômeno educativo 
em suas diferentes facetas.”  

Segundo Nóvoa (1999, p. 13), pelo menos quatro ideias principais podem ser usadas 
em defesa da História da Educação, justificativas essas que acreditamos serem suficientes para 
justificar o desenvolvimento de pesquisas educacionais, assim como a que pretendemos desen-
volver, por meio de abordagem histórica: 

 A História é a ciência de uma mudança e, a vários títulos, uma ci-
ência das diferenças (March Bloch). A História da Educação deve ser 
justificada, em primeiro lugar, como história e deve procurar restituir 
o passado em si mesmo, isto é, nas suas diferenças com o presente. 
 A História da Educação pode ajudar a cultivar um saudável ceti-
cismo, cada vez mais importante num universo educacional dominado 
pela inflação de métodos, de modos e de reformas educativas. Apren-
der a relativizar as ideias e as propostas educativas, e a percebê-las 
no tempo, é uma condição de sobrevivência de qualquer educador na 
sociedade pedagógica dos nossos dias. 
 A História da Educação fornece aos educadores um conhecimento 
do passado coletivo da profissão, que serve para formar a sua cultura 
profissional. Possuir um conhecimento histórico não implica ter uma 
ação mais eficaz, mas estimula uma atitude crítica e reflexiva. 
 A História da Educação amplia a memória e a experiência, o leque 
de escolhas e de possibilidades pedagógicas, o que permite um alar-
gamento do repertório dos educadores e lhes fornece uma visão da 
extrema diversidade das instituições escolares do passado. Para, além 
disso, revela que a educação não é um “destino”, mas uma constru-
ção social, o que renova o sentido da ação quotidiana de cada educa-
dor.  

  
Considerações finais  
 Como afirmam pesquisadores brasileiros, na historiografia da educação, tem sido cres-
cente o número de estudos que buscam compreender como determinados saberes se tornaram 
propriamente escolares. Essas pesquisas geralmente são realizadas por professores e pesquisa-
dores que buscam entender como surgiu, como eram trabalhadas e quais os resultados de cer-
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tas disciplinas. Esse campo de estudo tem se desenvolvido melhor no interior da historia da 
educação, com a denominação de história das disciplinas escolares. Nessa perspectiva, os estu-
dos no Brasil têm, em sua grande maioria, se pautado nas teorizações de Ivor Goodson e de 
André Chervel, principais teóricos que compõem o quadro teórico-metodológico do nosso estu-
do. Para Goodson (1995), o objeto dos estudos em história das disciplinas escolares está mais 
relacionado à construção social do currículo e do conhecimento. Já para André Chervel, o objeto 
dos estudos em história das disciplinas escolares centra-se: na gênese, nas finalidades e nos 
resultados do ensino das disciplinas escolares. Entretanto, tanto para Goodson (1995) quanto 
para Chervel (1990), as disciplinas escolares não são apenas vulgarizações ou transposições do 
conhecimento de referência; são, antes, construções sociais. 

No Brasil a história das disciplinas vem se desenvolvendo principalmente por fornecer 
um olhar novo para a escola do passado, para além das histórias dos ideários e dos discursos 
pedagógicos. Diante de todo exposto, é possível afirmar que os primeiros documentos que in-
tegrou o corpus de um primeiro estudo preliminar por nós realizado foram os programas das 
disciplinas de Didática do curso de Pedagogia, entre 1977 e 2005. Com esse corpus foi possível 
elaborarmos um instrumento de pesquisa.  

Tratou-se, portanto, de pesquisa histórica e, quanto às fontes, documental, cuja análise 
preliminar foi realizada à luz método de análise dos aspectos da “configuração textual” como 
concebido por Magnani (1993; 1997)/Mortatti (2000, p 31), com o qual buscamos responder 
aos seguintes questionamentos: o quê se fala (opções temático-conteudísticas); como se fala 
(aspectos estruturais-formais), quem fala, de onde se fala (ponto de vista e lugar social), quan-
do se fala (momento histórico), por quê se fala (necessidades), para quê (propósitos) e para 
quem se fala (visando a determinado efeito em determinado tipo de leitor).  

Como conclusões parciais tem-se que, mediante o estudo preliminar realizado junto à 
documentação da FFC – Unesp/Marília, é possível afirmarmos que, no período em estudo, as 
disciplinas de Didática sofreram várias alterações quanto à sua ementa, os seus objetivos, a sua 
carga horária e à bibliografia utilizada.  

Em relação ao Programa de Ensino de Didática de 1978, tal a disciplina deveria contri-
buir para capacitar os licenciados promovidos pela faculdade, nas diversas áreas em planejar, 
dirigir e avaliar as mudanças comportamentais dos alunos das escolas de 1º e 2º graus, valen-
do-se de métodos e técnicas modernas de ensino. No ano de 1983, surge no Curso de Pedago-
gia a disciplina denominada Didática Geral, que seria ministrada aos 1º, 2º e 3º anos. Junto 
com tal disciplina, surge uma nova ementa que tinha como objetivo o estudo de uma estrutura 
de conceitos básicos, relativos à área de ensino. De acordo com essa ementa, seria dada ênfase 
maior à análise de vários tipos de estratégias de ensino. Os vários tipos de estratégias de ensi-
no seriam estudados dentro de um enfoque crítico, tendo em vista as possibilidades de aplica-
ção, limitações, etc. Seriam também relacionados aos contextos mais amplos de modelos de 
ensino e a classes de objetivos instrucionais. Por volta do ano de 1985, surge a disciplina de 
Didática I, centrada na visão geral dos componentes Básicos da Didática e dos respectivos con-
ceitos, bem como das inter-relações existentes entre os mesmos. Estratégias de ensino: aula 
expositiva, procedimentos para individualização do ensino, métodos de ensino por descoberta e 
para o desenvolvimento do espírito crítico.  

Em 1986 temos no curso de Pedagogia, a inserção da Didática II, que tinha como obje-
tivo a preocupação no estudo da formação de professores e as classes populares. Tal disciplina 
seria responsável pela analise de algumas questões da prática docente que deveriam ser identi-
ficadas pelos alunos junto à rede oficial de ensino. A partir dessa questão o curso buscaria dis-
cutir a possibilidade de uma didática para as classes populares. Em continuidade à Didática II, 
também era ministrada a disciplina de Didática III, mediante a qual o curso deveria centrar sua 
preocupação no estudo teórico-prático do planejamento de ensino. Nesse sentido, analisaria a 
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importância e os limites do planejamento em educação; o aspecto prático consistira na aplica-
ção, pelos participantes do curso de técnicas de ensino individual, para pequeno grupo e gran-
de grupo.  
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Com base nos pressupostos da História Cultural, especialmente nas contribuições de 
Chartier (1990) com a qual busca-se compreender como em diferentes momentos uma deter-
minada realidade tem sido apropriada por diferentes leitores. Tem-se como objetivo, neste tex-
to, compreender aspectos da história da formação de professores primários no Brasil e como a 
Escola primária foi sendo configurada no país ao longo do seu desenvolvimento, como espaço 
privilegiado para a transmissão dos saberes sistematizados. Para tanto, apresentam-se neste 
texto, resultados parciais de pesquisa de Mestrado, na qual enfoca-se a circulação de saberes 
pedagógicos veiculados por meio dos manuais de ensino ou manuais pedagógicos, publicados 
no Brasil, especialmente entre as décadas de 1920 e 1960. Tais impressos caracterizam-se co-
mo suportes de investigação para a compreensão de determinados saberes pedagógicos e 
permitem analisar, na sua materialidade, tanto os processos de difusão e imposição desses sa-
beres, quanto as práticas dos que deles se apropriam. (CARVALHO, 1989).  

 Mediante resultados preliminares da pesquisa tem sido possível compreender a rele-
vância dos manuais de ensino como fontes de divulgação e circulação de saberes necessários à 
formação do professor primário, assim como para a configuração da escola primária, ao longo 
do seu desenvolvimento. 

Segundo Silva (2002), os impressos de destinação escolar, aqui denominados manuais, 
também são conhecidos como “tratados”, “compêndios”, “livros didáticos”, “manuais de ensino” 
e “manuais pedagógicos” – por suas características referem-se a “[...] escritos que ordenam o 
conjunto de saberes transmitidos aos normalistas, além de definirem com isso, determinados 
modos de transmissão e apreensão desses conhecimentos.” (SILVA, 2002, p. 36). Além de tra-
zerem ensinamentos necessários para que o futuro professor primário desempenhasse a sua 
função, nesses manuais estavam contidos os fundamentos pedagógicos e psicológicos para o 
ensino, a apresentação e sugestão de métodos de ensino, orientações gerais sobre a prepara-
ção de aulas e indicações de leituras.  

Os manuais de ensino foram amplamente utilizados nos cursos de formação de profes-
sores, principalmente Escolas normais e Institutos de Educação, tornando-se representativos 
para a formação desses professores em seu momento histórico. 

 Silva (2001), na dissertação intitulada “Uma história das leituras para professores: aná-
lise da produção e circulação de saberes especializados nos manuais pedagógicos (1930-1971), 
com o objetivo compreender algumas características dos manuais pedagógicos brasileiros des-
tinados aos alunos de cursos de formação de professores, analisou 44 manuais pedagógicos 
publicados entre 1930 e 1971. Mediante essa análise, a autora conclui que os manuais pedagó-
gicos apresentam diferentes características no decorrer do período analisado, tais como: 1930 a 
1946 – os manuais desse período são caracterizados pelo “entusiasmo” do Movimento Escola 
Nova; 1947 a 1959 – os manuais desse período são caracterizados pela “proposição” de novas 
Metodologias de Ensino; e 1960 a 1971 – os manuais desse período são caracterizados pela 
apresentação de “tecnologias a serviço das atividades pedagógicas”. 

Os manuais de ensino chegam ao Brasil trazidos por alguns intelectuais a partir do final 
do século XIX, mediante, traduções de livros estrangeiros abordando os temas de interesses 
educacionais. No entanto, é a partir da década de 1930 que se intensificam essas traduções e 
passam a circular os primeiros livros e manuais de ensino produzidos por paulistas e fluminen-
ses, enfatizando o ensino da leitura e da escrita. 

[...] acompanhando o anseio da nacionalização e o novo “clima cultu-
ral da década de vinte”, a novidade, a partir de 1930, é a sedimenta-
ção de uma produção mais sistemática e freqüente de educadores 
brasileiros [...] que abordando questões pedagógicas e, em particular, 
o aprendizado da leitura e da escrita, passam a circular, entre o pro-
fessorado paulista ao longo do momento em foco, sob a forma de: li-
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vros de divulgação, contendo ensaios, relatórios de pesquisas experi-
mentais ou propostas de ensino originais; e manuais de ensino para 
uso especialmente em escolas normais e institutos de educação. 
(MORTATTI, 2000, p. 197). 
 

A circulação de saberes pedagógicos passa a ser um fator de grande relevância para o 
a formação de professores e também para o desenvolvimento da escola primária no Brasil nos 
anos iniciais do século XX, dessa forma, os manuais pedagógicos são importantes fontes de 
divulgação, circulação e sistematização de certa cultura escolar que dissemina um conjunto de 
saberes científicos, psicológicos e pedagógicos a serem utilizados pelos professores no desem-
penho de suas atividades. 

Na tese intitulada Saberes em viagem nos manuais pedagógicos: construções da escola 
em Portugal e no Brasil (1870-1970), Silva (2005) apresenta como “O exame dos manuais pos-
sibilitou, portanto, um entendimento das formas pelas quais algumas realidades foram constru-
ídas e dadas a ler.” (p. 13). Dessa forma, ao utilizar a metáfora da viagem dos saberes a autora 
busca evidenciar  

as articulações entre a construção da escola de massas e determina-
das modalidades de leitura realizadas nos manuais da Escola Normal. 
Essa foi uma história de práticas de leitura feitas entre os educadores, 
através das quais foram elaboradas as representações do professor e 
de seu lugar nas instituições de ensino conhecidas nas mais diversas 
partes do mundo”. (p. 13). 
 

Os saberes pedagógicos divulgados por meios dos impressos pedagógicos desempenha-
ram um papel importante na disseminação das novas propostas educacionais, traduzindo, prin-
cipalmente os princípios doutrinários da Escola Nova em atividades, métodos e práticas de 
ensino. Segundo Souza (2006), o mais provável, segundo a autora, é que os professores te-
nham moldado suas práticas em conformidade com a cultura escolar sedimentada ao longo do 
tempo, incorporando seletivamente elementos novos considerados mais exequíveis, interessan-
tes ou adequados aos alunos. 

Para Choppin ( 2004), “ O livro didático não é, no entanto, o único instrumento que faz 
parte da educação da juventude: a coexistência ( e utilização efetiva) no interior da escola de 
instrumentos de ensino-aprendizagem que estabelecem com o livro relações de concorrência ou 
de complementaridade influi necessariamente em suas funções e usos”. ( p. 553). Assim tam-
bém, segundo discute Bittencourt ( 2004), “[...] inicialmente produzido para professores, o livro 
didático vai se tornando livro do aluno. Nesse processo os referenciais pedagógicos e o público 
escolar passaram a exigir cuidados com a linguagem e exige-se a constituição de novos “gêne-
ros didáticos” para o nível elementar ( p. 475).  

Essa trajetória, dos livros de destinação escolar não é linear, mas vai se configurando, 
assim também como vai se configurando o modelo de escola que as novas necessidades educa-
cionais propõem ou idealizam. 

Também com o objetivo de provocar uma reflexão a respeito da produção histórica dos 
livros didáticos, das cartilhas e dos manuais de ensino, Boto (2004) considera que esses livros, 
“[...] por sua produção e por seu uso, deixam rastros emblemáticos para se pensar o tema da 
inscrição dos saberes da escola primária em sua constituição histórica, no âmbito da atmosfera 
mental das sociedades letradas” . (p. 496). 

O movimento de constituição da escola no Brasil, assim como a configuração que esta 
vem adquirindo, ao longo de sua história, perpassa desde as primeiras experiências, ainda não 
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sistematizadas de ensinar um determinado ofício, até a consolidação de um modelo escolar ca-
racterizado como local específico de transmissão dos conhecimentos.  

Repensar o processo de institucionalização da escola no Brasil, “[...] implica em recorrer 
à noção de forma escolar na qual estão imbricados as práticas e os processos de produção e 
circulação e apropriação de modelos pedagógicos” (CARVALHO, 1989, p. 343). Assim, para Car-
valho (1989), “[...] forma escolar é o produto de práticas de apropriação entendidas como prá-
ticas de transformação de matérias sociais específicas e modelos pedagógicos são objetos 
culturais produzidos socialmente e que devem ser analisados em sua materialidade.” (p. 343 
grifos da autora). 

Segundo Vincent, Lahíre e Thin, (2001), compreende-se a constituição da escola como 
uma necessidade historicamente construída, assim: 

[...] falar de forma escola é, portanto, pesquisar o que faz a unidade 
de uma configuração histórica particular, surgida em determinadas 
formações sociais, em certa época, e ao mesmo tempo que outras 
transformações, através de um procedimento tanto descritivo, quanto 
compreensivo. (p. 9,10). 

 
Concomitantemente à necessidade emergente de sistematização dos saberes, a escola 

vai se configurando, deixando de constituir uma relação em que se aprendia a fazer por “ver-
fazer e ouvir-fazer” (VINCENT, LAHAÍRE e THIN 2001, p. 13), constituindo um sentido distinto e 
inédito, à medida em que ocorre um processo de autonomização. Segundo esses autores, o 
aprender torna-se distinto do fazer e adquire uma nova dinâmica no tempo e no espaço. “Como 
toda relação social se realiza no espaço e no tempo, a autonomia da relação pedagógica instau-
ra um lugar específico, distinto dos lugares onde se realizam as atividades sociais: a escola” (p. 
13).  

Carvalho (1989), por sua vez, considera que a institucionalização da escola está vincu-
lada a fatores sociais:  

 
[...] a atenção dada ao processo de institucionalização da escola pri-
mária deverá estar articulada a um outro questionário de investiga-
ção, interessado em determinar a natureza e a extensão da demanda 
social pelas habilidades de ler, escrever e contar, assim como a aqui-
latar a presença e a importância da escrita na vida social. (p. 323) 

 
Da mesma forma, Hebrard e Chartier (2000) apud Carvalho (1989) compreendem as 

relações existentes entre a história da escola e as práticas culturais, como sendo: 
[...] a relação dinâmica que se estabelece entre processos de escolari-
zação de práticas culturais e usos sociais dos saberes transmitidos pe-
la escola. Assim, transitar pelas regiões culturais de fronteira que 
constituem o território social em que a instituição escolar se inscreve 
e investigar os processos de escolarização dos saberes elementares 
talvez seja a melhor maneira de escrever a história da escola primária 
no país. (p. 324).  

 
Para Carvalho (1989), existem questões que especificam diferencialmente as relações 

do processo de institucionalização da escola primária no Brasil, São eles:  
 
[...] as escolas de primeiras letras, filantropia ilustrada e institucionali-
zação da ordem [...]; a pedagogia moderna, pedagogia da escola no-
va e modelo escolar [...] ; os anseios de modernização do país na 
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introdução de novos modelos pedagógicos [...]; as estratégias de re-
modelização escolar articuladas à difusão da chamada pedagogia da 
escola nova. (p. 325). 

 
Esse processo de desenvolvimento da escola no Brasil está relacionado com um conjun-

to de “[...] práticas e processos de produção e circulação e apropriação de modelos pedagógi-
cos” (CARVALHO, 1989, p. 343). Tratar a questão da forma escolar é compreender “[...] esse 
produto de práticas de apropriação entendidas como práticas de transformação de matérias 
sociais específicas e modelos pedagógicos são objetos culturais produzidos socialmente e que 
devem ser analisados em sua materialidade. (p. 343 grifos da autora). 

Para compreender esse movimento de constituição da escola no Brasil, Carvalho (1989) 
aponta, ainda, para a necessidade de compreender, historicamente: as condições institucionais 
em que a situação de ensino-aprendizagem se efetua; os modelos pedagógicos em circulação; 
o perfil dos atores que se apropriam desses modelos, trazendo à tona os atores desse processo, 
para: 

reconstituir a situação-problema com que defrontaram seja como pro-
fessores, inspetores, políticos ou intelectuais: o repertório de modelos 
pedagógicos a que tiveram acesso e os recursos culturais (individuais 
e sociais: intelectuais e materiais) com que puderam contar na apro-
priação que fizeram desses modelos. (p. 345). 

 
Trata-se, segundo Carvalho (1989), de especificar a maneira pela qual se “[...] dotam 

dos instrumentos intelectuais que os habilitam ao exercício do poder” [...] (p. 345), no que se 
refere às iniciativas de institucionalização da escola no Brasil, permeadas pela complexa rede de 
relações culturais e dos processos de formação e trajetórias profissionais e políticas desses 
agentes. “Na posição de agentes mediadores do processo de institucionalização da escola, es-
ses homens puseram em circulação modelos pedagógicos. (p. 345). No entanto, constata-se 
um hiato entre os usos e as prescrições desses modelos pedagógicos, a qual está no cerne de 
uma história cultural das práticas e dos saberes pedagógicos. (CERTEAU, apud CARVALHO, 
1989). 

O modelo de escola que foi se configurando ao longo de sua existência passou a ser um 
local específico de transmissão da cultura, com finalidade ampla – em que se priorizava a for-
mação de determinado modelo de homem/cidadão, e não mais somente a instrução – ler, es-
crever e contar (SOUZA, 2006). Para a autora, a historiografia das escolas no Brasil, tem se 
configurado, basicamente da seguinte forma: nas Escolas Elementares, “[...] a educação trans-
cende os conceitos e conteúdos acadêmicos. Envolve saberes, habilidades, códigos e valores.” 
(p. 54). A escola considerada por muitos educadores como “templo de civilização” operava múl-
tiplos sentidos, tanto a disciplinarização quanto a humanização, tanto a moralização quanto a 
apreensão da cultura científica e estética, códigos fundamentais da modernidade. (SOUZA, 
2006, p. 76)  
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A partir do que foi destacado neste texto, é possível compreender que o modelo de 

formação de professores e também de escola primária no Brasil, foram sendo configurados a 
partir da divulgação, circulação e sistematização de determinado conjunto de saberes científi-
cos, psicológicos e pedagógicos considerados hegemônicos que deveriam conduzir o trabalho 
docente. Diante da necessidade de atender a certas urgências políticas, econômicas, sociais e 
filosóficas é que um modelo de escola e também de educação se constitui. Nesse cenário, os 
manuais de ensino destinados a orientar os futuros professores desempenharam um papel rele-
vante, tanto na formação dos professores, quanto no desempenho das funções do professor 
primário, uma vez que, nesses manuais se concretizavam propostas e modelos de ensino que 
procuravam atender a um ideal de renovação educacional, fundamentado, segundo os seus 
defensores, em “novos” e “modernos” pressupostos teóricos e filosóficos, e que visavam a uma 
elevação do nível cultural e intelectual do país.  
 
Palavras- chave: Saberes pedagógicos; Manuais de ensino; Escola primária 
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Introdução 
 
 O presente artigo propôs investigar a história da Arte na educação brasileira, e assim compre-
ender como vem se realizando a formação inicial e continuada de professores que trabalham 
com Arte, as práticas pedagógicas, além de verificar se tais experiências respondem ao que tem 
sido prescrito nos dispositivos legais, como a LDB1/9394/96 e os Parâmetros Curriculares Naci-
onais de Arte (PCN-Arte2). Para tanto, utilizou-se de uma metodologia quantitativa e qualitativa, 
através de questionários e entrevistas. Foram aplicados trinta e sete questionários e realizadas 
dez entrevistas. A pesquisa foi sustentada teoricamente em Barbosa (1978/2003). Peixoto 
(2003; 2008), Fusari (2001), Duarte Júnior (1991), Linhares (2003), Alencar (1990), Vygotsky 
(2003), Santomé (2011) e outros, que defendem a Arte enquanto campo de conhecimento e a 
sua necessidade como instrumento educativo capaz de contribuir na ampliação da consciência 
de si e de uma visão do mundo comprometida com intervenções mais criativas que o momento 
histórico exige.  

A pesquisa teve inicio em agosto de 2008, com o projeto de iniciação cientifica, fomen-
tado pelo CNPq3, e segue agora na pesquisa do Mestrado em Cognição e Linguagem, na qual 
buscamos partilhar os resultados iniciais com professores da disciplina Arte nos cursos de Peda-
gogia nas Universidades no município de Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro. 

 Buscamos assim, favorecer a aproximação no processo de transposição didática4, forta-
lecimento da Arte enquanto disciplina curricular nos anos iniciais do Ensino Fundamental e con-
tribuir para uma formação mais inteira, para este educador polivalente.  
 
Breve esboço cartográfico da história da Arte na educação brasileira 

 
Compreender a história do ensino da Arte no Brasil e como a Arte se tornou disci-

plina escolar é fundamental para a reflexão dos embates e desafios que esta disciplina enfrenta 
nos dias atuais, como ressalta Macedo (2010), ao explicitar que a Arte, enquanto área de co-
nhecimento, “infelizmente ainda transita entre o marginal e o genial” (p.162).  

Pesquisas no campo (Peixoto, 2008; Barbosa, 1978/2003; Macedo, 2010;) têm re-
velado a presença de uma dicotomia conceitual entre Arte como objeto de apreciação em mu-
seus, Arte proclamada na forma legal enquanto disciplina curricular e Arte como disciplina e 
prática cotidiana para a Educação Básica. 

Nesse sentido, como o objeto de pesquisa, se dispõe a refletir sobre os atuais de-
safios que o ensino de Arte nos impõe na realidade da educação básica, tentaremos dialogar 
com o passado, através de um breve percurso histórico desta área do conhecimento, na tenta-
tiva de trazer luz para melhor compreensão dos caminhos traçados pelo ensino de Arte nas es-
colas municipais de Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro, Brasil.  

A disciplina Arte sempre esteve presente em diferentes momentos da História da 
Educação Brasileira, caracterizando-se por traçar um percurso singular, e neste esboço carto-
gráfico iniciaremos com a instalação oficial do ensino de Arte no Brasil com a criação da Aca-
demia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, em 1816.  

 
Os organizadores da Academia de Belas-Artes, célula máter do nosso 
ensino de Arte, eram franceses, todos membros importantes da Aca-
demia de Belas-Artes, do Instituto de França, e bonapartistas convic-
tos. [...] Lebreton (1760-1819) encarregou-se de reunir o grupo,[...] 
com o objetivo de fundar e pôr em funcionamento a Escola Real de 
Ciências, Arte e Ofícios . Instituição assim designada pelo decreto de 
12 de agosto de 1816, mas que teve seu nome mudado para Acade-
mia Real de desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil , pelo de-
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creto de 12 de outubro 1820. A designação foi novamente modifica-
da para Academia Imperial de Belas Artes em 1823 e finalmente com 
a proclamação da Republica, chama-se Escola Nacional de Belas Ar-
tes (Barbosa, 1978. p.16-17).  

 
 Segundo Barbosa, “animava-os a equivocada idéia de que na longínqua América 

do Sul não os fosse alcançar a perseguição antibonapartista que assolou a Europa” (1978. 
p.17). Entretanto a recém-criada Imprensa Régia agredia constantemente por Napoleão, e tudo 
o que se referisse a ele. Esse ódio por Napoleão Bonaparte tinha razões óbvias, pois Portugal 
estava sob influência da Inglaterra e a família real havia fugido de seu país, refugiando-se no 
Brasil. 

 Ainda de acordo com Barbosa, D. João VI procurou fugir a responsabilidade pública de 
ter patrocinado a vinda dos artistas franceses, dando a entender no decreto que criou “[...] a 
Academia Real de Ciências, Artes e Ofícios, que visava aproveitar alguns estrangeiros beneméri-
tos que procuravam a sua proteção.[...]”(Ibidem. p.18). Devido às pressões políticas, D. João 
VI mantinha uma postura sempre ambígua frente aos problemas da Missão, que demorou dez 
anos para a sua inauguração. Segundo o mesmo autor, o processo de configuração do precon-
ceito e desvalorização de Arte na educação brasileira, teve seu início com a vinda da missão 
francesa e se atenuou por três fatores:  

 
1) Oposição política a ordem estética – O Ensino de Arte na academia seguia os 

modelos neoclássicos europeus. Nessa época, o Brasil já possuía um estilo pró-
prio Barroco-rococó. Além da rejeição política, o estilo Neoclássico representava 
que o “calor do emocionalismo Barroco era substituída pela frieza do intelectua-
lismo do neoclássico” (Barbosa apud Cavalcanti,1969.p.19). 
 

2) A Arte como acessório da cultura – Poucos eram escolhidos para estudar na 
Academia, era a “burguesia a serviço dos ideais da aristocracia, a serviço do sis-
tema monárquico.”(Ibidem.p.20) A monarquia utilizava a Arte como ferramenta 
“civilizatória”, na qual poucos eleitos tinham “aptidões” para compreender e 
usufruir. 

 
Nossos artistas, todos de origem popular, mestiços em sua maioria, 
eram vistos pelas camadas superiores como simples artesões, mas 
não só quebraram a uniformidade do barroco de importação, jesuíti-
co, apresentado contribuição renovadora, como realizaram uma arte 
que já poderíamos considerar como brasileira (Barbosa, 1978, p19). 

 
A concepção de Arte popular é substituída pela Arte burguesa, e assim, começa o 

distanciamento entre a cultura de massa e a cultura da elite. O prestígio da academia era tão 
intenso que nossa pintura ganhava na técnica, mas perdia em espontaneidade, o desenho era 
considerado a base de todas as Artes tornando-se matéria obrigatória nos anos iniciais de estu-
do da Academia Imperial. Nessa época, a atividade artística não era incluída nas escolas ele-
mentares. O ensino de Arte era exclusividade da Academia Imperial de Belas Artes. 

 
3) A herança escravocrata que deixou intrínseco o sentimento de desvalorização 

do trabalho braçal e “ [...] a influência da educação jesuítica, a qual moldou o 
espírito nacional, colocava no ápice de sua escala de valores as atividades de 
ordem literária,”(Ibidem.p.21), demonstrando acentuado preconceito contra as 
atividade manuais,’’As atividades manuais eram rejeitadas nas escolas dos ho-
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mens livres e primariamente exploradas em função do consumo nas missões 
indígenas ou no treinamento de escravos’ (Barbosa, 1978, p.22). 

 
Em 1855 Araujo Porto Alegre; enquanto diretor da Academia Imperial de Belas-

Artes, procurou estabelecer a ligação entre a cultura de elite e a cultura de massa, com os arti-
gos 78 e 79 do titulo VIII do Regulamento, tentou “[...] conjugar no mesmo estabelecimento 
escolar duas classes de alunos, o artesão e o artista, freqüentando as mesmas disciplinas bási-
cas[...]” (Ibidem. p.28). Porém, as dificuldades enfrentadas por Araujo Porto Alegre, foram mui-
tas e a sua permanência frente a esta instituição foi de apenas três anos, impossibilitando a 
implantação total da reforma; 

 
A permanência dos velhos métodos e de uma linguagem sofisticada 
continuou mantendo o povo afastado, tornando a inclusão da refor-
ma do artífice junto ao artista uma espécie de concessão da elite à 
classe obreira. Somente com a abolição da escravatura iniciou-se o 
processo de respeitabilidade do trabalho manual. Isto coincide com a 
primeira etapa da nossa revolução industrial, que consistiu na substi-
tuição do trabalho físico pelo mecânico, invertendo os pólos precon-
ceituais (Barbosa,1978.p.29-30). 

 
As inversões dos pólos de preconceitos surgiram, a partir da eclosão das lutas con-

tra a escravatura. As Belas-Artes que até aquele momento estavam no ápice social e cultural, 
como prenda ou um luxo de poucos, dá lugar a “Arte aplicado à industria, e a técnica começam 
a ser valorizada como meio de redenção econômica do país e da classe obreira, que engrossara 
suas fileiras com os recém-libertos”(Ibidem,p.30).Essas mudanças começam no século XIX e 
tomam força no século XX, com o processo de cientifização da Arte e a implantação do ensino 
da Arte na escola secundaria e primária. 

Esse breve esboço cartográfico da história da Arte na Educação brasileira sinaliza a 
necessidade de fazer um recorte em nossa pesquisa, no sentido de verificar nas escolas investi-
gadas se tais ideários e práticas ainda estão presentes na realidade do ensino de Arte no muni-
cípio. Vale lembrar que historicamente, Campos dos Goytacazes representa o último legado 
escravocrata do Brasil. 

Em primeira análise, é importante ressaltar que vivemos um momento importante 
para Arte na educação do Brasil e a legislação educacional em vigor tem dado forte ênfase ao 
ensino de Arte, defendida pela atual LDB/96 e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, tanto 
para o ensino fundamental quanto para o ensino médio.  
Caminhos da pesquisa 

Partimos da seleção de dez escolas Municipais de Campos dos Goytacazes aleatoria-
mente. A nossa amostra constou de 30% do número de professores de 1ª ao 5ª ano do ensino 
fundamental de cada instituição, perfazendo um total de trinta e sete professores participantes 
da pesquisa.  

 
O questionário elaborado e distribuído continha vinte e quatro questões, sendo onze fe-

chadas e treze abertas, buscando servir de mecanismo para elucidar os eixos constituintes da 
interrogação do objeto da pesquisa: formação dos professores; metodologia utilizada; conheci-
mento e aplicação da legislação vigente na prática e influência histórica metodológica. 

 
O período de aplicação do questionário foi de junho a setembro de 2009, seguido pela 

tabulação empírica e construção dos gráficos da amostragem. Segundo Demo a pesquisa dedi-
cada ao tratamento da "face empírica e fatual da realidade produz e analisa os dados, pela via 
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Você utiliza atividades em Artes 
em suas aulas?

95%

5%

Sim Não

Já fez curso especifico em Educação 
para Arte?

24%

76%

Sim  Não

do controle empírico e fatual" (Demo, 2000, p. 21). Com os dados coletados e catalogados par-
timos para a pesquisa teórica, que segundo o mesmo autor “[...] o significado dos dados empí-
ricos depende do referencial teórico, mas estes dados agregam impacto pertinente, sobretudo 
no sentido de facilitarem a aproximação prática" (Demo, 1994, p. 37). 

 
Assim, dialogamos com Barbosa (1978/2003) e Saviani (2002), na busca de construir 

uma investigação da história do ensino da Arte no Brasil e compreender os embates/desafios 
desta disciplina no currículo escolar. Em seguida analisamos as Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Ensino Fundamental, resolução CEB nº 2, de 7 de abril de 1998, Artigo 3º, na LDB 9.394/96 
e os PCNs, na tentativa de compreender a legislação em vigor, e por fim buscamos respostas 
científicas que nos apontem caminhos, através de diálogos com Vygotsky, Peixoto, Pimenta, 
Duarte JR, Alencar, Ferreira entre outros. Entretanto, após o confronto da teoria com a prática, 
percebemos a necessidade de retornarmos as escolas para apurarmos os dados do cotidiano, 
através de observação sistemática da prática. 

 
Resultados  

 A categorização e análise dos dados obtidos no questionário nos mostram que dos 
trinta e sete professores que atuam no 1º segmento do Ensino Fundamental 51% possuem 
Bacharelado/licenciatura, 22% Normal Superior, 5% Bacharelado e pós graduação e que 22% 
Normal Médio. Isto demostra que 78% dos professores da mostra possuem curso de nivel 
superior.  

 
 
 
Mesmo garantido por lei, a disciplina Arte não é 

incluída em todas as séries. Isto acontece devido à 
ambigüidade da lei que não explica que esse ensino é 
obrigatório em todas as séries.  

 
 
 

 Como 95% da mostra de professores relata-
ram trabalhar com Arte, investigamos a sua formação. 

 
 
 
 
 
 
Em posse da resposta do gráfico 2, analisamos 

que 55% dos professores formados no ensino superior, 
não haviam cursado esta disciplina em sua formação 
acadêmica ou que a mesma foi oferecida de forma op-
tativa.  

 
 
 

 
 Diante dos resultados acima, buscamos verificar quais ferramentas metodológicas o 

professor utiliza para trabalhar Arte na Educação. 
 

Gráfico 1

Gráfico 2
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Já leu livros específicos sobre Arte e 
Educação?

70%

30%

Não  Sim

Você já leu os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino de Arte?

46%

54%

Sim Não

Com que frequência você 
trabalha atividades em Artes nas 

suas aulas?

76%

8%
11%

5%

1 x por semana 3 x por semana
todos os dias Não trabalha

 
 
 
 
 
 

A pesquisa demonstra que 54% dos professores declararam nunca ter lido os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Arte e 70% não leram livros sobre o 
assunto. Estes dados comprovam o que, Peixoto (2003;2008) vem denunciando em suas 
pesquisas e estudos, sobre o lugar periférico da Arte na instituição-escola, uma vez que as 
condições materiais e de formação do professores não têm atendido às necessidades atuais 
apontadas no próprio texto legal. 

 
Também, investigamos a base teórica e metodológica que tem fundamentado a prática 

docente. 
 

A análise do gráfico 5 demostra que os principais objetivos são: o desenvolvimento da 
criatividade e da aprendizagem de habilidades técnicas, segundo uma tradição positivista.  

 

Gráfico 3
Gráfico 4

Gráfico 6

Gráfico 5
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Os gráficos 6 e 7 refletem uma grande dicotomia, mesmo considerando as atividades 

criadoras importantes, as mesmas são trabalhadas por 76% dos professores apenas uma vez 
por semana.  
 

 

A análise do gráfico 8 reafirma a metodologia ainda tradicional, sendo que as poucas 
atividades criadoras se constituem de: desenhos prontos para colorir, recorte e colagem para 
confecção de cartazes e murais para festas e datas comemorativas. A este respeito, comentam 
Lowenfeld e Brittain: 

 
 
 

Expor uma aprendizagem artística que inclua tais 
tipos de atividades é pior de que não dar aprendiza-
gem alguma. São atividades pré-solucionadas que 
obrigam as crianças a um comportamento imitativo 
e inibem sua própria expressão criadora [...], ape-
nas servem para condicionar a criança, levando-a a 
aceitar, como arte, os conceitos adultos, uma arte 
que é incapaz de produzir sozinha e que, portanto, 

frustra seus próprios impulsos criadores (Zanin,apud 
Lowenfeld & Brittain 2004, p.59)  

 
 

Sobre esta questão é possível verificar que o 
professor ao propor desenhos e contornos já prontos 

Gráfico 7

E. M.São Francisco de Assis – 4º ano – Acervo de 
pesquisa - dia 26/05/10 

Gráfico 8
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Você se acha preparado para trabalhar com 
Arte no Ensino Fundamental?

73%

27%

Não Sim

para o aluno colorir ou recortar, impõe valores e sentidos, além de cercear a produção criativa 
do aluno, o impedindo de se expor criativamente. A atividade musical observada, que aparece 
no gráfico foi realizada de forma adestradora: músicas cantadas na entrada, na hora do lanche, 
na saída ou para receber visitas, seguindo uma espécie de ritual sem vida. 

Continuando a investigação, solicitamos que exemplificassem sobre a necessária 
articulação nas áreas, e assim, os professores registraram 
que a articulação com as áreas acontece, como sugerem os 
dados: 21% na área de matemática com a geometria, 18% 
na leitura de texto ou datas comemorativas com a confecção 
de cartazes, 32% na ilustração de desenhos prontos para 
ciências ou ilustração de histórias e 29% não souberam 
opinar. Isso vem demonstrar que o trabalho docente é 
pautado no improviso, utilizando a Arte como adorno, passa 
tempo ou em moldes técnicos, e se configuram longe da 
proposta dos PCNs de Arte: produção, fruição e reflexão. 
Esta problemática se confirma, pois 73% dos professores 
investigados, não se consideram preparados para o trabalho 
com Arte. 
 
O ensino de artes no Brasil, do proclamado ao real 

Em nossa trajetória como pesquisadores do ensino e aprendizagem em Artes, verifica-
mos a utilização de práticas e conteúdos racionalistas e reducionistas na área, não comprometi-
das com o verdadeiro ato criador e em discordância com as inovações sustentadas pelas 
propostas da LDB 9394/1996 e dos PCNs/Arte que buscam discutir novos parâmetros sobre es-
tas questões. Ao longo desta experiência, percebemos a possibilidade de utilização de novas 
metodologias educacionais baseadas na arte e educação a partir da aplicação de vivências pe-
dagógicas expressivas, lúdicas e criativas em Artes.  

 O quadro apresentado pode ser constatado a partir de recentes estudos e pesquisas 
em educação, desenvolvidas em escolas públicas do Norte Fluminense/RJ, que vêm apontando 
o sucateamento do ensino de Arte na realidade educacional do município. Tem-se elencado al-
guns motivos que contribuem para a existência de ações de políticas públicas descoladas das 
questões teóricas que sustentam o desenvolvimento da criatividade de alunos, tais como: a 
precária preparação na formação docente, a pouca utilização de atividades extracurriculares, 
ausência de atividades artísticas, expressivas e culturais, a falta de espaço e tempo para o tea-
tro, a música e a plástica (Gonçalves, Custódio, Ney, 2010). Dentro dessa linha de pensamento, 
ainda recorremos a Pereira (2008, p.153) que salienta:  
 

Enquanto nos mantivermos aprisionados ao modelo chamado tradici-
onal, que vem se perpetuando ao longo dos séculos, não haverá es-
paço para mudanças mais profundas nas práticas pedagógicas. É 
importante pensarmos em uma educação voltada para a formação in-
tegral do ser humano, que leve em consideração seus pensamentos, 
seu corpo, seus sentimentos e sua espiritualidade, que o capacite a 
viver numa sociedade pluralista em constante processo de mudança. 
 

Preocupado com essas mudanças e objetivando auxiliar o trabalho docente na disciplina 
Arte, o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação Fundamental publicam os PCNs/Arte 
Parâmetros Curriculares Nacionais estabelecendo que:  
 

Gráfico 9
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A educação em artes propicia o desenvolvimento do pensamento ar-
tístico e por meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a 
reflexão e a imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na 
ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos co-
legas (p.15). 
 

 Ainda os PCNs/Arte, por sua vez, estabelece que para o desenvolvimento da Arte na 
educação básica se faz necessária a presença dos seguintes eixos: produção (resposta poética); 
apreciação (estranhamento e admiração) e contextualização (leitura e construção poética do 
aluno), sugerindo que quatro expressões sejam trabalhadas no Ensino Fundamental, como as 
artes-visuais, a dança, a música e o teatro.  
Considerações finais 

Com a lei no. 9.394/96 Art. 26 Parágrafo 2º, a Arte é considerada obrigatória na educa-
ção básica. Esta lei é reforçada com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamen-
tal, resolução CEB nº 2, de 7 de abril de 1998, Artigo 3º e têm nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Arte o propósito de “Apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar 
o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e 
deveres” (p.5). 

Entretanto, a pesquisa sinaliza que após mais de uma década da criação da LDB e dos 
PCNs, estamos longe de efetivar na prática os pressupostos legais. Tal anacronismo de nossa 
política Educacional, já era denunciado por Anísio Teixeira: “Toda a nossa educação, hoje, é 
uma educação por decreto, uma educação que, para valer, somente precisa de ser 
"legal"“(1994.p.99), como se fosse possível, por decreto, resolver todas as problemáticas da 
realidade educacional. 

Indo nessa direção, os resultados da pesquisa apontaram que 76% dos professores não 
estudaram Arte em sua formação e 69% nem sequer leram livros sobre o assunto, mas, que 
por força da lei são obrigados a cumprir a atual grade curricular, fazendo, do improviso a 
ferramenta para o trabalho com Arte na educação. 

As palavras da profesora Rosa5 refletem a angústia da desatualização: “Nossa formação 
era diferente de agora. As oportunidades são poucas para que possamos buscar novos 
conhecimentos”.Tal situação não esta restrita aos docentes mais experientes. Ana6, docente há 
menos de 5 anos relata não saber trabalhar Arte e articular esta disciplina com as demais. 
Segundo a proposta triangular de Barbosa (2003) a contextualização é a porta de entrada para 
a interdisciplinaridade. Segundo esta autora a proposta de educação pela Arte deve ser 
reflexiva, estimulando o aluno a ver, fazer e contextualizar, levando o aluno a refletir 
criticamente, vislumbrando cada vez mais novas possibilidades.  

A escola contemporânea ainda se encontra muito atrelada às dicotomias propagadas 
pela construção sociocultural e histórica do corpo na sociedade, portanto, se apresenta resis-
tente às novas formas de se conceber o ser humano em sua multidimensionalidade: intelectual, 
emocional, física, motora, estética, sensível. 

Embora haja resistências das instituições às novas mudanças, a educação e a sociedade 
do século XXI têm urgência em formar sujeitos preparados para lidar com a complexidade e a 
diversidade das relações do ser humano com o mundo e com os outros. Neste sentido, se mos-
tram indispensáveis as discussões e vivências da corporeidade e da ludicidade na escola, como 
possibilidades de superar as polarizações impostas.  

Estudar essas relações no trabalho docente é premente na medida em que a sala de 
aula pode ser um espaço que vá além da reprodução e conformação social, mas amplie as for-
mas de conceber e se relacionar com o ser humano. Muitas vezes, o que tem ocorrido, é a falta 
de encorajamento de propor novas metodologias, refletir sobre possibilidades e discutir a temá-
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tica, haja vista que a corporeidade e a ludicidade são aspectos até considerados, mas pouco 
valorizados pelos professores. 

Em última análise, destaca-se a importância de um ambiente escolar mais aberto às 
atividades lúdicas e expressivas, em que o corpo seja acolhido e bem recebido pela escola le-
vando à criança ao diálogo com o mundo, ao estímulo, à alegria e ao interesse pela aprendiza-
gem, uma vez que, mesmo diante de uma realidade escolar que limite a fantasia e a 
imaginação criativa, a corporeidade e a ludicidade é mais que um desejo da criança, é uma ne-
cessidade latente.  

Neste sentido, os resultados de nossa pesquisa apontam que urge a necessidade de uma 
reformulação curricular nos cursos de licenciaturas, devido as grandes dificuldades de transpor a 
teoria para a prática, situação esta que não foi modificada com o acesso aos PCNs/Arte. 

Nesta direção Pimentel (1999.p.21) relata que apesar dos avanços que vêm sendo 
conquistados nesta área, “cada tempo produz sua arte e o currículo de ensino de arte deve ser 
mudado a cada tempo”, porém, segundo o mesmo autor o professor não esta preparado a tomar 
decisões ideológicas consistentes frente a um currículo flexível, ou, decidir que linha conceitual 
seguir em sua prática. Esta afirmação é confirmada no resultado de nossa pesquisa, na qual os 
professores se auto declaram despreparados para trabalhar a disciplina Arte no Ensino 
Fundamental 

Os resultados sugerem a urgência de políticas públicas de ensino que garantam com 
que a legislação vigente saia do proclamado e vá em direção ao momento atual. Na construção 
de novos referenciais que atendam às necessidades emergentes da formação inicial e 
continuada de professores que atuam na área de Arte. 

Assim, o que aqui se encontra é resultado, mas, também ponto de partida para outras 
buscas e investigações. É a nossa tentativa de contribuir para que novos rumos/saberes/fazeres 
se comprometam na formação de educandos sensíveis e criativos, comprometidos com a devida 
articulação entre teorias e práticas pedagógica. 
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1  Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira 
 
2 PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais). O Ministério da Educação e do Desporto, por intermédio da 
Secretaria de Educação Fundamental, iniciou, em 1995, amplo trabalho de estudos, discussões e formula-
ção dos Parâmetros Curriculares Nacionais, abrangendo, como referenciais para as escolas de todo o 
País, as quatro primeiras séries do ensino fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, deverão 
também, servir para subsidiar as políticas do MEC, voltados para a melhoria da qualidade da educação, 
principalmente no que diz respeito à política de formação inicial e continuada de professores, à avaliação 
do Livro Didático, à programação da TV Escola e ao estabelecimento de indicadores para o Sistema Na-
cional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
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3 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é um órgão ligado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT) para incentivo à pesquisa no Brasil. 
 
4 Este termo foi introduzido em 1975 pelo sociólogo Michel Verret e rediscutido por Yves Chevallard em 
1985 em seu livro La Transposition Didatique onde mostra as transposições que um saber sofre quando 
passa do campo científico para a escola e alerta para a importância da compreensão deste processo por 
aqueles que lidam com o ensino das disciplinas científicas. Chevallard conceitua "Transposição Didática" 
como o trabalho de fabricar um objeto de ensino, ou seja, fazer um objeto de saber produzido pelo "sábio" 
(o cientista) ser objeto do saber escolar. 
 
5 Questionário 14 
6 Questionário 3 
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1- Memória e narrativas de visitas  
Visita ao museu 

 
No dia 26 de setembro de 2005, fomos ao museu Abílio Barre-

to em Belo Horizonte. A visita foi bem interessante e totalmente dife-
rente do que eu imaginava porque, em minha mente, o museu era 
um local em que as pessoas iam para ver coisas velhas. Durante e 
após a visita minha visão mudou por completo, percebi que um histo-
riador tem várias formas de trabalhar com diferentes tipos de objetos. 
A partir de uma montagem e desmontagem de figuras podem-se pas-
sar imagens diferentes dependendo da maneira que esse material foi 
exposto, como fizemos na dinâmica. 

O museu também desenvolve um trabalho diferente dos que 
eu já visitei. Ao mesmo tempo em que eles estão preservando a me-
mória da cidade, estão também integrando o objeto ao cotidiano da 
sociedade, remetendo-nos há tempos em que Belo Horizonte era ape-
nas um arraial chamado Curral Del Rei, o início do avanço tecnológico 
e até os dias de hoje. Lá o casarão deixa de ser espaço físico para vi-
rar objeto museológico. A organização é ótima! Na sede do museu 
são desenvolvidos vários trabalhos como projetos, restauração de ma-
teriais, etc. Gostei da forma que o material é conservado, em estantes 
giratórias. O visitante ao invés de ir para visitar somente o casarão, 
faz um circuito por toda a área do museu. A exposição é aberta a to-
dos que queiram ver. 

Como temos visto em nosso curso, principalmente em Teoria 
II, o historiador trabalha em cima de perguntas (segundo Annales) e 
os objetos que vimos podem nos dar vários tipos de respostas. A visi-
ta ao museu foi uma aula prática de como se fazer História! 

(Maria José Mendes.1 Relatório de visita ao Museu Histórico 
Abílio Barreto. Belo Horizonte, MG. Curso de História, 2º. período. Fa-
culdade Pedro Leopoldo. MG. 2005.) 

 
O registro da visita ao Museu Histórico Abílio Barreto, feito por Maria José Mendes2 e 

apresentado acima, é uma prática de escrita que se configura, em plano de produção mais res-
trito, como um relatório de avaliação de um trabalho escolar. Todavia, colocados os contornos 
mais abrangentes das condições de produção desse tipo de narrativa, se reconhece uma prática 
de formação que avalia situações do cotidiano e cultura escolares.  

As situações vividas nas visitas escolares a museus, aqui tomadas pela narrativa de Ma-
ria Jose Mendes, são referências para a reflexão sobre o protagonismo do visitante que interro-
ga o museu e confere mobilidade às suas narrativas expositivas. Esse tipo de registro também 
aponta indícios dos usos do patrimônio cultural pelos visitantes e da aprendizagem em relação 
à educação histórica aberta pelas visitas aos museus.  

A visitante em questão é parte de um grupo3 no qual me incluo como professora e que, 
como ela mesma indica, com o uso do verbo na primeira pessoa do plural, fomos ao museu 
para realizar uma atividade curricular atribulados por vários condicionantes de velocidade e 
aparatos tecnológicos próprios da cultura contemporânea. Maria José Mendes é uma das alunas 
do curso de licenciatura em História de uma faculdade particular da região metropolitana de 
Belo Horizonte, Minas Gerais, que, empreende com seus colegas, visitas planejadas a museus.4 
É uma jovem estudante, membro de uma “audiência histórica e situada”, mas que responde 
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também às expectativas de visitante inscritas nas atividades educativas do Museu Histórico Abí-
lio Barreto que passou por projeto de revitalização entre 1993 e 2003.5  

Os relatos permitiram mudar o foco da visita do museu e da escola para o visitante. 
Considerando o relato, a visita pode ser “guiada” pelos visitantes, seguir o visitante pelos seus 
percursos, perspectivas, interesses e escolhas. Se durante o tempo de realização de algumas 
visitas, na condição de professora, fui também visitante, na análise dos relatos posso propor 
outros recortes à visita e ao museu a partir do lugar de pesquisadora. 

A narrativa de Maria José Mendes sintetiza, de maneira particular, sua experiência6 de 
visita a um museu e aborda conteúdos históricos e historiográficos, análises, sentimentos, valo-
res. O relato é polifônico, uma produção que reúne, numa escrita própria, aproximações pesso-
ais, estratégias de aprendizagem escolar, enredos, acontecimentos, significados múltiplos e 
modos de negociar e apresentar questões implícitas, quadros e tramas mais amplas.  

Podem ser identificados pelo relato diversos saberes que compõem a formação históri-
ca: conhecimentos de caráter disciplinar ou historiográfico que compõe a matriz disciplinar da 
história; saberes curriculares ou relativos a objetivos, métodos, e estratégias de ensino; saberes 
pedagógicos, relacionados às concepções de educação e os saberes práticos da experiência7.  

Um primeiro movimento da pesquisa foi examinar como os visitantes engendram me-
mórias a partir de visitas a museus. A memória foi entendida como uma ação de atualização de 
conceitos, uma “viagem no tempo com direito a ida e volta”. Rememoração a partir do presente 
e o sujeito da memória percebido como um “tecelão de memórias à medida que narra a si 
mesmo como uma autografia cujas várias vidas se entrelaçam em diversos tempos e espaços, 
numa dinâmica imprevisível do lembrar e esquecer, da perda e da dispersão” (Galzerani, 2002, 
p.63). 

Os registros escritos e visuais8 dos visitantes também foram tomados como narrativas, 
como um desenho da “experiência temporal” que realiza uma “síntese do heterogêneo” uma 
“nova congruência no agenciamento dos incidentes” (Ricoeur, 2010, p.2). 

O relato da visita ao Museu Abílio Barreto coloca o museu no circuito da cultura escolar, 
ao fazer uma releitura do sentido e das marcas deixadas pelo museu quando de sua passagem 
pelo casarão. O depois da visita é vivido como uma nova temporalidade que constitui outro mu-
seu imaginado com referência ao durante e ao antes da visita. Estas novas referências marcam 
a sua formação como futura professora de História e historiadora. No relato a memória se arti-
cula à história e à narrativa.  

Percebe-se a constituição de uma intriga na narrativa de Maria José Mendes. A visitante 
reúne, em um quadro referencial, fontes de procedência diversas: a experiência presencial no 
museu, as demandas da formação escolar e as interpelações do acervo do museu.  

O relato de Maria José Mendes demarca uma temporalidade e não uma simples crono-
logia para a visita. Seu texto começa com uma data, o dia da visita, que marca um antes, um 
durante e um depois. Em sua escrita, esse antes é caracterizado pela imaginação, são ideias 
que estavam em sua mente anteriores à visita. O que ela relata é o que aconteceu durante e 
após a visita: suas ideias a respeito dos museus mudaram por completo.  
 
2- A Presença de visitantes e a Formação Histórica  

As abordagens sobre aprendizagem em ambientes que tratam do patrimônio, da arte e 
da história, priorizam ora os museus, ora as escolas/visitantes. A superação dessas análises 
fragmentárias, ou dicotômicas, implica em refletir sobre os conceitos trabalhados no próprio 
campo museológico e formativo, como as ideias de patrimônio, memória e história. 

Discutir o estatuto do conhecimento produzido pelos visitantes de museus é um ponto 
de partida para a reflexão sobre os sentidos das práticas culturais que perpassem museus e 
escolas. Outra dimensão da pesquisa é a ampliação das reflexões teóricas e metodológicas so-
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bre as competências culturais, ou a formação histórica, em especial suas dimensões estéticas e 
políticas desencadeadas a partir das visitas. 

Nos relatos de visita ao Museu Histórico Abílio Barreto é estar em presença dos objetos, 
catalogados como históricos, que cria um olhar diferente para esses objetos. É o visitante que 
confere sentidos aos objetos que vê expostos e entende que a mudança na ordem de organiza-
ção e apresentação cria diferentes possibilidades de leitura da visualidade.  

Não é só a exposição propriamente dita que chama a atenção do visitante, mas toda a 
disposição do espaço que se apresenta face a face como um circuito: os projetos, o edifício e o 
próprio trabalho de musealização. “Gostei da forma que o material é conservado, em estantes 
giratórias”, afirma a visitante Maria José Mendes em presença da reserva técnica do Museu His-
tórico Abílio Barreto. A imagem de estantes giratórias, evocada pelo relato da estudante, possi-
bilita ampliar o uso estritamente funcional dado pelo museu a esse objeto que não faz parte da 
coleção, mas que lhe dá suporte e deve facilitar a limpeza e armazenamento físico dos objetos 
museais. Elevada ao plano da narrativa de visita, a ideia de girar deixa seu sentido meramente 
instrumental e ganha o tom poético de mexer e revolver objetos que a função museal possui. 
Há um deslocamento, para o gosto da visitante, entre o que está nas estantes e as próprias 
estantes. O objeto museal é o próprio mobiliário do museu e sua ação de preservação, não 
aquelas coisas velhas que guarda. O movimento das estantes é compartilhado com prazer pelo 
olhar da visitante e coloca a cultura do museu em circulação. 

Seguindo as indicações de Gumbrecht (2010) sobre o princípio da presença, a relação 
do visitante de museu com o passado é diferente da idéia de nostalgia, de viagem no tempo, de 
restabelecimento ou de retrocesso9. O passado, entendido pelo autor como produto da cultura, 
é caracterizado por sua materialidade e possibilidade de usos em cenários de simultaneidade de 
referências. Há uma presença do passado que é incorporado e um presente da ação.  

Parece ser este o sentido da orientação para a ação que a visitante observa em seu úl-
timo comentário sobre a visita ao Museu Abílio Barreto. Maria José Mendes articula duas formas 
de ver a história: o que foi visto no museu e o que foi visto no seu curso de licenciatura em 
História. As consequências de suas observações no museu a levam a concluir que o historiador, 
a partir dos Annales, trabalha com perguntas que os objetos vistos respondem. Logo, para Ma-
ria José Mendes, a operação historiográfica parece se completar. A visita mobiliza a formação 
do objeto imaginário e as mudanças de perspectivas da visitante.  

O conhecimento do visitante é atualizado à medida que, em presença do patrimônio 
musealizado, reformulam-se suas expectativas e ele reinterpreta o que foi visitado. A experiên-
cia estética realiza-se no visitante. É o que afirma Maria José Mendes ao visitar o Museu Históri-
co Abílio Barreto, em Belo Horizonte, com seus colegas. Ela imaginava outro tipo de museu, se 
surpreendeu durante e após a visita e mudou sua mente por completo: o museu não era um 
local que as pessoas iam para ver coisas velhas. Percebeu no museu algo inédito: um historia-
dor tem várias formas de trabalhar com diferentes tipos de objetos (Maria José Mendes, Fipel. 
2005). 

Durante a visita o estudante confronta suas expectativas com o que encontrou no Mu-
seu. Maria José Mendes atualiza seus conhecimentos ao declarar que o Museu Histórico Abílio 
Barreto realiza um trabalho diferente dos museus que ela já havia visitado: lá no museu eles 
preservam a memória da cidade e integram o objeto ao cotidiano da sociedade, remetendo-nos 
há tempos em que Belo Horizonte era apenas um arraial chamado Curral Del Rei. Lá o casarão 
deixa de ser espaço físico para ser objeto museológico. (Maria José Mendes, Fipel. 2005). 

Na perspectiva da visitante os museus não são depósitos (lugares de memória). Cada 
visita a um museu situa temporalmente cada um dos visitantes, pois possibilita que eles, mo-
mentaneamente, se distanciem de sua imersão no tempo presente e participem de experiências 
de outras temporalidades. 
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A visita exercitada torna-se também um prazer para o visitante: uma aula prática de 
como fazer História! (Maria José Mendes, Fipel. 2005). A visitante percebe no museu o trabalho 
com diferentes tipos de objetos e como o museu cria um tipo de objeto específico retirado do 
cotidiano e transformado em objeto museológico. No Museu Histórico Abílio Barreto, a visitante 
percebe a operação museal para criar um passado para a cidade de Belo Horizonte chamado 
Curral Del Rei, cuja narrativa está associada ao início, à fundação da nova capital.  

A presença como fenômeno efêmero pode ser discutida também nas fotografias10 dos 
visitantes desde a entrada nos museus, como desejo e expectativas, durante o percurso interno 
das exposições, como reações às condições específicas da cultura de sentido, até a saída dos 
locais quando se configura uma ausência, ou o desaparecer da presença. 

A partir das dinâmicas e interações, experimentadas e interpretadas pelos estudantes 
em visitas a museus, foi possível discutir sobre o aprendizado histórico e a formação histórica, 
na perspectiva que lhe atribui Rüsen (2007, p.104) enquanto a capacidade de constituição de 
uma narrativa de sentido.  

O museu pode ser interrogado e deixar de ser considerado apenas um recurso metodo-
lógico para se tornar parte do aprendizado histórico como fonte, tema de pesquisa e produção 
de conhecimentos históricos e educacionais. 

Em História Viva Rüsen (2007) contribui para a formulação de questões que articulam 
de maneira prática os campos da história e da educação pensando no ensino de história.11  

A operação de construção de sentidos próprios às narrativas históricas pode ser identifi-
cada no relato de visita de Maria José. A visitante entende a dinâmica museal, não em seu ca-
ráter instrumental, mas como princípio criador de versões históricas. A visitante do Museu 
Histórico Abílio Barreto participa de uma dinâmica que a leva a compreender que a partir de 
uma montagem e desmontagem de figuras podem-se passar imagens diferentes dependendo 
da maneira como esse material foi exposto (Maria José Mendes, Fipel. 2005). A operação de 
montagem e desmontagem é experimentada pela visitante que relaciona o procedimento do 
museu com o procedimento dos historiadores em suas pesquisas e associa a ideia de decifra-
mento do que está preservado e exposto ao trabalho de composição realizado anteriormente. 

Outra questão em relação aos visitantes, inspirada em Rüsen, foi discutir até que ponto 
o modo de narrar histórias dos museus é utilizado na vida dos visitantes. Ou seja, como a ma-
neira argumentativa dos museus afeta a formação histórica dos visitantes. Ou, no limite, se visi-
tar museus influencia, ou não, na forma de narrar a história e viver o tempo presente.  

No relato de Maria José Mendes as dimensões da história e da vida estão presentes. A 
visita muda sua concepção de museu e de história. Ela traz da vivência no museu para sua con-
cepção de história a dimensão material dos objetos e aproxima sua nova visão de museu da 
historiografia. Como futura profissional da história ela pode usar um novo arsenal: o museu e 
sua metodologia de trabalhar os objetos (Maria José Mendes, Fipel. 2005).  

Em relação à vida Maria José Mendes mantém sua condição de visitante durante todo 
seu relato, mas faz um convite: a exposição é aberta a todos que queiram ver. Essa abertura 
das portas do museu ao público, reconhecida pela visitante, implica em considerar que os des-
tinatários na práxis museológica não são apenas os especialistas. Mas a visitante parece indicar 
que o lugar no qual se localiza essa prática só atinge os que “querem ver”, e nem todo mundo 
quer ver o que tem em um museu. Relacionado a uma forma de constituição específica de ”nar-
rativa de sentido”, o museu não é igual ao conjunto da vida prática. É preciso ir até o museu e 
querer vê-lo.  

Querer ver, e ver nos museus, de diferentes maneiras implica em reconhecer a hetero-
geneidade e a diversidade que marcam a formação histórica e as relações concretas dessa for-
mação no que se referem a percursos, graus de autonomia, condições de trabalho docente, 
diferenças culturais e enormes desigualdades sociais e econômicas.  
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3- Circularidade e usos educativos do patrimônio 

O esforço de leitura dos relatos e das fotografias levou-me a um recorte que entrelaçou 
os registros das visitas ao Museu do Escravo e ao Museu Histórico Nacional, feitos pelos visitan-
tes (Figuras 1 e 2) às imagens de museu produzidas pelos próprios museus (Figuras 3 e 4) 
na tentativa de delinear uma leitura menos datada e historicista dos museus. 12 

Os dois museus selecionados para a análise, apresentam propostas expositivas, conte-
údos distintos e estavam relacionados às atividades acadêmicas desenvolvidas pelos professo-
res do curso de Licenciatura em História. Cada museu se autorepresenta ao definir 
contemporaneamente sua “missão” no Cadastro Nacional de Museus promovido recentemente 
pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibran), órgão subordinado ao Ministério da Cultura, com 
base na Política Nacional de Museus de 2003.13 

O Museu do Escravo14 é vinculado ao poder público municipal e está localizado, desde 
1988, em um casarão construído ao lado da igreja matriz de Belo Vale, como réplica de um edi-
fício colonial, especialmente para abrigar o acervo do museu. A tipologia do acervo é apresen-
tada de forma ampla e abrange antropologia, etnografia, arqueologia, artes visuais, ciências 
naturais, história natural e história. A missão do Museu do Escravo é registrar e preservar a his-
tória do negro escravo no Brasil, mostrando e valorizando seu trabalho, arte e cultura (Ibran, 
2010). 

O Museu Histórico Nacional, uma instituição pública federal, localizada na cidade do Rio 
de Janeiro, foi o último museu visitado pelo grupo de estudantes de licenciatura em História em 
2008 quando cursavam os últimos períodos da graduação. Fundado em 1922, o MHN teve suas 
primeiras coleções formadas com transferências do Museu Nacional, do Arquivo Nacional, da 
Biblioteca Nacional e do antigo Museu de Artilharia. Hoje reúne um acervo de mais de 264.332 
itens, entre os quais a maior coleção de numismática da América Latina (Ibran, 2010). 

 Escolhi estas imagens para argumentar como os museus não ficam presos ao passado 
e se atualizam pela ação dos visitantes. E, discutir também, que a ideia de circuito e circulari-
dade de cultura perpassa as duas fontes de produção das imagens: museus e visitantes. 

As bases teóricas, estabelecidas anteriormente, como os conceitos de presença, memó-
ria e formação histórica para caracterizar a relação dos visitantes com os museus foi ampliada 
um pouco mais pela crítica à recepção e à representação estabelecida por Raymond Williams 
(1969 e 1979) e posteriormente alargada pela ideia de circuito da cultura de Stuart Hall (1997 e 
2003). 

O primeiro plano das fotografias (Figuras 1 e 2) é marcado pela iniciativa individual 
em preservar seus próprios rastros, os rastros de sua atividade.  

  
Figura 1: CUNHA, Vívian e outros. Fotografias da 
entrada e pátio interno do Museu do Escravo, Belo 
Vale, MG. 2006. 
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Figura 2: RODRIGUES, Marly Marques. Fotografia 

da entrada do Museu Histórico Nacional. 2008. 
 
Na Figura 1, são apresentadas duas fotografias dos visitantes chegando ao Museu do 

Escravo e dirigindo-se ao pavilhão interno de exposições. Em ambas, os visitantes estão de cos-
tas para o fotógrafo, caminham apressadamente. Os corpos dos visitantes estão enquadrados 
pela arquitetura do museu. Numa primeira aproximação pode-se pensar que os visitantes são 
receptores ou consumidores das representações, das significações e valores do museu. Entre-
tanto, no momento da chegada o movimento dos visitantes é buscar rapidamente a entrada e 
começam a explorar de maneira espontânea o espaço interno. Os estudantes parecem não pre-
cisar de “guias” ou orientações. Querem ver o que tem lá dentro. Circulam.  

Na chegada ao Museu Histórico Nacional (Figura 2), o museu parece fechado ao visi-
tante. É muito organizado, dizem posteriormente em seus relatos, e essa organização parece se 
expressar nos rituais de espera para entrar, no segurança que guarda a portaria, nas orienta-
ções de um “guia” também estudante de História. Circulam, visitam várias exposições, sem cor-
rerias retornam ao local da entrada (saída). 

Já nas duas imagens oficiais dos museus (Figuras 3 e 4) os edifícios são isolados do 
cenário urbano nos quais estão localizados, não há qualquer referência ao entorno. Também 
não se observa nas imagens nenhuma intervenção voltada ao visitante, como placas de sinali-
zação, ou propaganda, indicando o nome do Museu, como se locomover e serviços tais como 
estacionamento, portão de entrada e outras instalações públicas. As imagens ressaltam a gran-
diosidade da arquitetura exibida de maneira estática, realçando as restaurações das fachadas 
iluminadas de forma atraente e sedutora.  

 

CD-ROM DE ATAS  | 3952 |  COLUBHE 2012



 

 
Figura 3: Fachada do Museu do Escravo. Disponí-

vel 
em<http://www.belovale.mg.gov.br/atracoes_m

useu.htm> Acesso em 2011 
 

 
Figura 4: Fachada do Museu Histórico Nacional – 

Disponível em 
<http://www.museuhistoriconacional.com.br/mh

-2008-001.htm> Acesso em 2011 
 
A imagem produzida pelos museus confronta-se com as fotografias dos visitantes. Nos 

dois museus visitados encontram-se possibilidades de rompimento com o caráter transmissivo 
da cultura, mas também configurações que reiteram os padrões de cultura hierarquizada – alta 
e autorizada e outra baixa e desautorizada. O visitante pode fazer o movimento de atribuição 
de sentido político e estético às exposições e museus. Ele substitui o tempo de espera pelo inu-
sitado do percurso de visita a mais uma exposição. 

As fotografias do momento da chegada aos dois museus apontam que os visitantes 
criam um circuito próprio para a cultura. O registro do visitante estabelece um diálogo com o 
plano da cultura que está nos museus. O visitante orienta o museu a fazer escolhas e cada mu-
seu produz a si mesmo à medida que se expõe ao visitante.  

Os museus se apresentam em primeira pessoa em cada material produzido e endere-
çado aos visitantes. Constroem um público, um visitante e lhes atribui características de idade, 
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escolaridade, gênero articuladas à concepção sobre o que é um museu. Os visitantes diante 
dessas expectativas dos museus também tentam controlar a sua auto-representação. 

As imagens dos visitantes são tentativas de se apresentarem, refletirem sobre si 
mesmos e não apenas se moldarem aos padrões e expectativas da representação dominante. 
Há nas imagens uma reflexibilidade dos sujeitos frente à arquitetura museal, ou a forma cultu-
ral dominante que, entretanto, não se impõe de maneira pacífica (regulação). O visitante tem 
uma atitude de produção cultural, de conhecer o museu, habitar de certo modo esse espaço 
(consumo) restabelecendo a centralidade da cultura, ou o reinício do circuito, com uma nova 
representação, ao tornar o museu significativo, visível e tangível para si mesmo. 

As fotografias permitem configurar um espaço da vivência (ou evento) 15 nas quais 
estão circunscritas as atividades que foram objeto do interesse dos visitantes e foram estrutu-
radas tendo como referência a idéia de performance, movimento e foco não apenas presentes 
nos museus, mas escolhidos e recortados pelos visitantes. As fotografias apresentam desde a 
entrada no museu (desejo, expectativas de presença), com o nascimento da própria presença; 
o durante, o percurso interno e as reações às condições específicas da cultura museal contem-
porânea, predominantemente uma cultura de sentido; e a saída dos museus, a ausência, o de-
saparecer da presença e o surgimento dos efeitos de presença que podem ser vividos já na 
ausência. 

As fotografias da visita ao Museu do Escravo (Figura 1) apontam um engajamento 
dos sujeitos não apenas pelo viés do consumo. Seus trajes coloridos se destacam das paredes 
brancas e o museu tanto pode ver visto como o enquadramento central da cena, quanto o ce-
nário de fundo para a ação dos visitantes. Há produção de um referencial identitário para o 
grupo e um compartilhamento dessa representação, o que nos leva de volta à ideia de que os 
sujeitos se constituem na cultura e que o consumo cultural se configura também como prática 
de produção cultural. 

Na fotografia destacada da visita ao Museu Histórico Nacional (Figura 2) os visitan-
tes esperam do lado de fora do museu o momento da visita. A partir do modelo de circuito da 
cultura podemos localizar inicialmente as representações de museu no âmbito da regulação. 
Nesta imagem dos visitantes dificilmente poderíamos pensar numa simples transmissão da cul-
tura, mesmo em desigualdade de condições. Antes mesmo de entrar pelo portão principal há 
uma troca de olhares entre museu e visitante que começa com o registro dos rituais e ritmos 
estabelecidos pelo museu. O que pode ser visto e as maneiras de vê-las. 

Na imagem do Museu Histórico Nacional (Figura 2) há uma dimensão política (regu-
lação), uma vontade de poder expressa nas hierarquias postas. As regras e valores das institui-
ções museais, as normas e papéis sociais regem as relações entre visitantes e museus. O 
sentido da ação parte do museu. Há um guarda à porta do MHN que só se abrirá no horário 
determinado. A fotografia registra o momento da espera. Fica em aberto a pergunta sobre as 
formas de interlocução possíveis num cenário de visita ao Museu Histórico Nacional vencido o 
momento da espera.  

Colocadas no mesmo plano cultural a comunicação entre museus e visitantes se dá 
como experiência de agentes, troca entre interlocutores. Não há transmissão de cultura do mu-
seu para o visitante. É o visitante que elabora uma representação de si mesmo e do museu. E 
não parece supor a igualdade de condições para as produções de cada agente. Não há sequer a 
suposição de compartilhamento de uma linguagem comum entre museus e visitantes. 
 
 5- Considerações finais 

A análise das experiências de visita a museus levou-me a refletir sobre os modos como 
os visitantes aparecem em ação, posicionam-se através de narrativas com múltiplas linguagens 
(verbais, visuais e escritas…) em relação aos saberes, a outros sujeitos e a si próprios. A expe-
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riência da visita e de cada visitante permitiu discutir a questão da historicidade, ou da relação 
entre passado e presente, e a identificação do modo como o passado permanece (ou não) co-
mo passado no presente. 

 Do ponto de vista teórico as visitas não se constituíram em simples cumprimento de 
um programa de educação patrimonial oferecido por museus e/ou escolas, ou ainda, em pas-
seios turísticos realizados por escolha dos visitantes individualmente. A presença de estudantes 
em museus está relacionada a uma prática cultural e à formação histórica mais ampla. 

A abordagem metodológica dessa pesquisa tomou o visitante/estudante como o foco 
central da análise e as visitas como um “trabalho de campo”16 que não estabelece uma separa-
ção entre investigador e investigados, e nem correlaciona uma maior objetividade da análise 
com uma maior despersonalização dos sujeitos. O conhecimento é um “encontro de subjetivi-
dades”, de atos, de gestos, de enunciados, e não simplesmente um código a ser decifrado ou 
um levantamento de significados em seus contextos. Assim, como o trabalho de campo só pode 
ser delimitado pelos processos de tomada de decisão do pesquisador e as estratégias adotadas 
em meio aos conflitos por quem participa da ação, as visitas escolares a museus não podem ser 
entendidas apenas na perspectiva de um mero processo de recepção.17  

A pesquisa, com os futuros professores de História em visita aos museus, trouxe ques-
tionamentos à tentativa de entender o visitante como um “espectador emancipado” como um 
viajante que carrega sua própria bagagem, seus emblemas de pertencimento cultural à profis-
são docente. Os visitantes com suas observações sobre os territórios oficiais da memória reali-
zavam um duplo movimento: se auto-afirmavam e reconheciam os museus como “casas de 
pertencimento” e de “presença” do visitante.  

As narrativas de visita fizeram dialogar conceitos e experiências que se produziram no 
campo dos museus e em suas relações com a escola, estabelecendo possibilidades e limites 
para a abordagem de situações específicas do ensino de História no Brasil e a da formação de 
professores. 
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Notas 
1 A visitante é uma aluna do curso de Licenciatura em História do Instituto Superior de Educação da Fa-
culdade Pedro Leopoldo, na região metropolitana de BH, fez parte da turma que visitou diversos museus 
e seu relatório compõe o conjunto de narrativas de visitas a museus analisados na pesquisa de doutora-
mento (Seabra, 2012).  
2 Os relatórios de visita produzidos pelos estudantes e utilizados na tese foram citados individualmente, 
mencionando-se o nome do autor. 
3 Uma caracterização do grupo de visitantes e das visitas efetivamente realizadas foi apresentada e discu-
tida detalhadamente no segundo capítulo da tese de doutoramento (Seabra, 2012). 
4 As visitas a museus, arquivos, bibliotecas, empresas, ambientes naturais e outros locais são realizadas 
como disciplinas acadêmicas com uma dimensão prática e/ ou como Atividades Acadêmicas Científicas 
por diversas instituições de ensino superior da região metropolitana de Belo Horizonte como a Puc-MG, 
Unifemn. Ver: Fonseca (2009) e Pereira (2007). 
5 Ver balanço do “processo de revitalização” do MHAB organizado por sua diretora Thais Pimentel e 
publicado em 2004. Ver: Pimentel (2004). 
6 Para Dewey (2010, p.90-91) as partes constitutivas da experiência são: emocional, prática e intelectual. 
A experiência é um todo diversificado, um fluxo cujos diferentes atos e episódios mesclam-se e fundem-
se. Intercâmbio e fusão são contínuos. 
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7A discussão sobre os saberes que compõe a formação do profissional de história no Brasil é realizada por 
Selva Guimarães Fonseca dentre outros autores. Ver Fonseca (1997), Silva e Fonseca (2007) e Zamboni 
(2008).   
8 As fotografias foram produzidas juntamente com os relatórios escritos.   
9 A expressão futuro passado de Koselleck (2006, p.21) é uma categoria explicativa da dinâmica dos 
tempos históricos que dialoga com a dimensão da presença discutida por Gumbrecht (2010). 
10Foram selecionadas as fotografias que aparecem nos relatórios de avaliação apresentados pela turma, ou 
cedidas por seus produtores à pesquisa. 
11 Essas articulações também são discutidas pelo grupo de pesquisa Memória, História e Educação da 
Unicamp. Ver: Zamboni (2007 e 2008).    
12 Koselleck (1992, p.134-145) propõe uma história dos conceitos que se investiga o processo de teoriza-
ção que associa fontes documentais e formas verbais com experiências políticas e econômicas concretas. 
13 Ver: http://www.museus.gov.br/sbm/cnm_conhecaosmuseus.htm. Acesso em 2010. 
14 Segundo material de divulgação, o Museu foi criado em Congonhas do Campo, nas dependências da 
Basílica do Senhor Bom Jesus. Em 1977 foi transferido para a Fazenda da Boa Esperança, em Belo Vale, 
e oficializado através de Lei Municipal nº 504/75 de 10 de abril. Em 13 de Maio de 1988, primeiro cente-
nário da abolição, foi inaugurado o prédio atual em estilo colonial, projetado por Paulo Bojanic.  
15 Mauad (1996, p.13-14) propõe uma metodologia para o trabalho com fotografias que considera cada 
unidade cultural que deve ser analisada sob os aspectos do espaço fotográfico, espaço geográfico, espaço 
do objeto, espaço da figuração e espaço da vivência. 
16 No sentido trabalhado pelas ciências sociais. Ver Zaluar (1986, p.107-109).  
17Em geral, a elaboração de propostas educativas é responsabilidade dos setores educativos dos museus e 
de especialistas (consultores, pesquisadores). O público é convocado a responder aos modelos propostos 
(recepção). 
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O presente trabalho é fruto de uma dissertação de mestrado apresentada junto ao Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil. As 
leituras e discussões realizadas em diferentes espaços proporcionados pelo Programa de Pós-
Graduação descortinaram um campo de conhecimentos atrativo e profícuo para investigar as 
relações entre Psicologia e Educação, especialmente no que tange à formação de professores, 
tendo em vista que a Psicologia serviu como disciplina-base nos cursos que se destinavam a tal 
fim, no início do século XX, período que aqui nos interessa.  

A pesquisa teve por objetivo analisar como as idéias de Lourenço Filho referentes à Psi-
cologia cientifica e materializadas no TESTES ABC contribuíram na constituição do campo edu-
cacional brasileiro, especialmente em relação à formação de professores e à organização da 
prática escolar. 

O contexto histórico em que foi feita a investigação é o Brasil do inicio do século XX, 
momento em que se constituía o campo educacional brasileiro Situando-nos no Brasil dos anos 
1920, observaremos que a educação, inserida num contexto social mais amplo, não passaria 
imune às transformações pelas quais o país estava passando. Dessa forma, a formação do 
campo educacional estava relacionada à construção de um projeto de nação, que via na educa-
ção com base na ciência a possibilidade de sua consolidação. 

Segundo Monarcha (2007), nos anos 1930 aconteceu um fenômeno denominado fase 
científica das ciências humanas e sociais no Brasil, iniciado nas universidades e organismos es-
tatais, o qual foi discutido e construído por intelectuais como Fernando de Azevedo e Lourenço 
Filho. A fase científica atravessada pelas ciências humanas e sociais no Brasil dos anos 1930, 
deve-se, entre outros motivos, à inserção de disciplinas como Psicologia e Sociologia nas esco-
las normais. 
 

Do ponto de vista da história da Psicologia, vários autores que têm se dedicado à recupe-
ração da trajetória dessa ciência no País indicam a importância dos educadores, juntamente 
com os médicos e os engenheiros nesse processo. Cabe destacar Pessotti (1975), Massimi 
(1987), Massimi e Guedes (2004), Guedes (1998), e Antunes (2003). Vale a pena salientar que 
a primeira tentativa de sistematizar a história da Psicologia no Brasil foi realizada por Lourenço 
Filho, em 1955, numa publicação organizada por Fernando de Azevedo sobre as ciências no 
Brasil e re-editada em 1994 (Lourenço Filho, 1994).  

Tais estudos evidenciam que a Psicologia é uma das ciências que participaram da consti-
tuição do pensamento educacional brasileiro desde o início do século XX. Entre os estudos de 
História da Educação que contribuíram para compreender a constituição do campo educacional 
brasileiro no início do século XX, podemos destacar os de Miceli (1979) e Pecáut (1990). Ambos 
os autores discutem como a intelectualidade brasileira participou do contexto político e social 
daquele período, especialmente nos processos de produção e veiculação de um discurso educa-
cional adequado ao ideal de construir uma nação moderna, tendo a ciência como fundamento 
de sua ação. O aporte teórico que fundamenta esses autores são as idéias de Pierre Bourdieu 
sobre a teoria dos campos sociais.  

Para Bourdieu, o campo é um espaço relacional, um microcosmo autônomo no interior do 
macrocosmo social que produz suas próprias leis e em que diferentes idéias estão em luta, ou 
seja, o campo caracteriza-se como um espaço de disputas entre diferentes agentes ocupando 
diferentes posições que variam de acordo com o capital que cada agente possui dentro do 
campo. Ocorre então que, quanto mais os agentes aumentam seu capital, mais têm o poder de 
administrar e manter sua posição: 

O espaço social é composto por uma pluralidade de campos relativa-
mente autônomos; cada um desses campos define suas maneiras es-
pecíficas de dominação e estabelece suas próprias regras: campo 
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cultural (sistema de classificação que oferece aos agentes a oportuni-
dade de colocar em prática suas estratégias de distinção), campo de 
poder (espaços de força onde os indivíduos agem em função de suas 
respectivas posições, como num jogo de xadrez), campo político (on-
de predomina o “ilusionismo democrático”: as classes dominantes têm 
o monopólio da política, enquanto os dominados tendem a se conside-
rar incompetentes, delegando seu poder de decisão e se auto-
excluindo) (VALE, 2007, P128) 

Os diferentes campos sociais (científico, artístico, educacional, entre outros) existem por 
interesses específicos de um determinado grupo, que investe economicamente, intelectualmen-
te e psicologicamente para a constituição desses campos. Cada campo possui sua própria lógi-
ca, história, interesse, enfim suas próprias especificidades que diferem das dos demais campos 
sociais e sua estrutura é dada pelas relações de força entre os agentes (indivíduos e grupos) e 
as instituições que lutam pela hegemonia no interior do campo, isto é, pelo monopólio da auto-
ridade que detém o poder de ditar as regras, de repartir o capital específico de cada campo. 
(BOURDIEU,2001) 

Segundo Pereira (1999), os jogos e interesses específicos de cada campo são irredutíveis 
aos jogos e interesses dos outros campos, mas a propriedade geral, discernível, é o fato de que 
todos os campos são espaços de lutas por meio dos quais os agentes do campo mobilizam re-
cursos adequados aos interesses em jogo. 

Desta forma, conceito de campo social serviu como fundamento para a análise da consti-
tuição do campo educacional brasileiro, bem como a contribuição dos diferentes campos cientí-
ficos que nele intervieram, especialmente a Psicologia. Para a discussão do campo educacional 
brasileiro do inicio do século XX, optou-se por considerar as instituições, os agentes, as práticas 
e os produtos que compõem esse campo.  

Na formação do campo educacional e para distinção dele dos demais campos sociais a 
participação de intelectuais influentes nas discussões nacionais foi de suma importância, pois 
estes trataram a causa da educação como decisiva para o Brasil e buscaram construir uma edu-
cação popular brasileira, até então não organizada no País (XAVIER,1999; BRANDÃO,1999). 

Autores como Miceli (1979), Pecaut (1990) e Pagni (2000), com base nas idéias de Pierre 
Bourdieu, assinalam a participação da intelectualidade dos anos 1920 em posições políticas e 
ideológicas no governo. Afirmam que a participação desses intelectuais legitimava-se no saber 
cientifico que possuíam sobre os fenômenos políticos e educacionais, diferenciando-se das elites 
do período imperial e do início da República, que tinham o poder aliado ao status quo e que se 
legitimavam principalmente via poder econômico. 

Esses intelectuais estavam empenhados na consolidação do Brasil como nação, seja atra-
vés de sua participação direta na vida política, de suas produções culturais ou da educação. 
Segundo Xavier (1999), a mobilização dos intelectuais daquele período para inserir-se na esfera 
estatal teve como consenso a crença no poder da ciência e a ambição de estabelecer uma ad-
ministração cientifica da esfera pública, entendendo-se a política como competência técnica, 
fundada em uma ciência social.  

Pecaut evidencia que houve reciprocidade entre os intelectuais e o Estado no que diz res-
peito a esse movimento, ou seja:  

Se os intelectuais aderiram a uma “ ideologia de Estado”, o Estado 
aderiu a uma ideologia da cultura, que era também a ideologia de um 
governo “ intelectual” . Além disso, o Estado não conhecia outra ex-
pressão da opinião pública exceto a representada pelos intelectuais 
(PECAUT, 1990, p.73) 
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Essa intelectualidade viu na educação a possibilidade de incorporar a população brasileira 
ao processo de construção da nação (como novos cidadãos) e também como uma forma de 
criar condições de alargamento do mercado cultural (BRANDÃO,1999). 

A constituição de um campo educacional como um espaço social especifico, implicava que 
essa intelectualidade trabalhasse de forma a contribuir para a resolução dos problemas educa-
cionais existentes, em várias frentes entre as quais se destacam: estruturação de associações 
profissionais, na formação e profissionalização docente e na produção de conhecimentos teóri-
cos e técnicos. 

 Entre as Instituições encarregadas da produção e disseminação dos conhecimentos que 
contribuíram para a constituição do campo educacional brasileiro destacam-se: a Associação 
Brasileira de Educação, corporação que congregava diferentes profissionais que discutiam te-
mas relacionados à educação (1924).  

No caso da estruturação de associações profissionais na área de educação, aflorou como 
expoente a Associação Brasileira de Educação1 (ABE), criada em 1924.  

Sediada originalmente no Rio de Janeiro, a ABE foi projetada como 
organização nacional. Seus organizadores esperavam que em cada 
Estado brasileiro fossem criados núcleos similares ao instalado no dis-
trito federal (...). Embora tenha malogrado o objetivo de organizar os 
núcleos estaduais, a ABE consolidou-se como entidade nacional quan-
do, a partir de 1927, passou a promover as projetadas Conferências 
Nacionais (CARVALHO,1989, p.45). 

Como uma associação que debatia os rumos da educação em nosso País, a ABE foi palco 
de disputas em seu interior: de um lado, os educadores católicos que até 1930 eram maioria na 
ABE e, de outro, os Pioneiros da Escola Nova ou renovadores liberais. Com isso, a ABE desta-
cou-se como a principal instância organizada do movimento de renovação da educação brasilei-
ra nos anos 1920 (SILVA, 2002). 

Na disputa pela implantação de projetos político-pedagógicos concorrentes, e que não 
deixavam de ser projetos de reconstrução nacional pela via da educação, os católicos e os pio-
neiros/ renovadores liberais tinham propostas diferenciadas.(CARVALHO,1999; XAVIER,1999). 

O grupo dos educadores católicos era composto pelo laicato intelectual católico, que ti-
nha como seu ponto de referência o Centro Dom Vital de São Paulo. Tendo como meta investir 
contra as bases agnósticas e laicistas do regime republicano, esse grupo concentrava-se na di-
vulgação da doutrina cristã e de seus preceitos na sociedade e nas diferentes instituições. Para 
que tal meta fosse possível de ser alcançada, os educadores católicos empreenderam uma luta 
contra o ensino leigo e intensificaram as pressões para a introdução e a manutenção do ensino 
religioso nas escolas públicas, como também pelo não-controle da educação pelo Estado (XAVI-
ER,1999). 

O grupo dos renovadores liberais, por sua vez, era formado por intelectuais que deti-
nham cargos técnicos e administrativos no aparelho estatal. Assim como o grupo dos católicos, 
eram membros da Associação Brasileira de Educação, o grupo dos renovadores foi responsável 
por um conjunto de formulações, críticas e propostas de defesa do ensino público brasileiro que 
se constituíram um ponto de partida para a formação de um aparato legal para a educação no 
Brasil (XAVIER,1999). 

No entanto, mesmo que católicos e renovadores lutassem por diferentes caminhos da 
educação, ambos tinham em comum, durante a década de 1920, a crença de que pela educa-
ção se formaria a nacionalidade do povo, e que eles, como elite intelectual, conduziriam o pro-
cesso de construção de uma educação popular, mantendo o controle sobre o setor da educação 
(PAGNI, 2000; CARVALHO, 1999). 
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As disputas pela construção de um sistema de ensino valorizaram o debate sobre a voca-
ção pública ou privada da educação brasileira, conferindo ao campo educacional certa autono-
mia diante de outros campos sociais (SILVA, 2002). 

As mudanças pretendidas na educação no Brasil para constituição do campo educacional 
como espaço especifico exigiram a formação e profissionalização dos educadores, considerando 
que, até então, as vagas nessa área eram preenchidas por intelectuais das mais diversas pro-
cedências: médicos, engenheiros, bacharéis e políticos (MICELI, 1979; BRANDÃO, 1999). 

A formação do profissional para as atividades de ensino passou a ocorrer nos cursos de 
formação de professores que, a partir dos anos 1920, tornaram-se regulares e sofreram diver-
sas modificações nas suas versões iniciais. Tais modificações foram empreendidas em diferen-
tes Estados do País que se organizavam independentemente, sendo as propostas formuladas 
por educadores reformadores, já que não existia uma legislação federal que unificasse tais pro-
cessos. 

Exemplos das várias modificações empreendidas nos cursos de formação de professores 
foram as ocorridas em Santa Catarina: no ano de 1892 foi realizada a primeira reorganização 
nesses cursos, com a inclusão das disciplinas de Ciências Físicas e Naturais e de Organização 
Política do Brasil no currículo; em 1897, Hercilio Luz promoveu nova reformulação salientando a 
contribuição das escolas normais na formação de professores; em 1911 a reforma educacional 
encabeçada por Orestes Guimarães então Inspetor Geral de Ensino, reorganizou a Escola Nor-
mal e instituiu as Escolas Complementares, introduzindo no curso da Escola Normal os estudos 
de Pedagogia e Psicologia; além disso houve modificações na escola primária com a criação dos 
grupos escolares. Em 1919 houve nova reformulação na formação docente em Santa Catarina, 
a Escola Normal passou a ser de quatro anos e, em 1923, o então governador Hercílio Luz, em 
consonância com a lei 1.448, reformou novamente o ensino catarinense (DAROS, 2005; NÓ-
BREGA, 2002; CARDOSO, 2002). 

No ano de 1935, de acordo com o Decreto-Lei 713, aprovado no governo de Nereu Ra-
mos, houve a transformação das Escolas Normais Catarinenses públicas em Institutos de Edu-
cação e exigência de equiparação das escolas Normais privadas. Essa reforma estava 
intrinsecamente relacionada à implementação de um projeto para a educação brasileira com 
base na constituição de uma pedagogia cientifica, amparada na Psicologia, Sociologia e Biologia 
(DAROS, 2005; SILVA, 2005). 

Por força desse Decreto, os Institutos de Educação organizaram-se da seguinte forma : 
jardim de infância; escola isolada; grupo escolar; escola normal primária de três anos, que pre-
parava os alunos que pretendiam ser professores na zona rural; escola normal secundária cujo 
curso de três anos preparava para o magistério; e escola normal superior vocacional de dois 
anos, que tinha por objetivo o preparo de professores para as diversas modalidades de ensino 
(SILVA, 2005). 

A reforma de 1935 nos cursos de formação de professores em Santa Catarina sofreu, se-
gundo Silva (2005), influência da reforma já realizada por Manoel B. Lourenço Filho em 1931 na 
cidade de São Paulo, que transformou a Escola Normal da Praça da República em Instituto Pe-
dagógico. Entre os educadores que atuaram na reformulação dos cursos de formação de pro-
fessores nos diferentes estados, Lourenço Filho foi uma figura muito importante nas reformas 
de ensino dos estados do Ceará (1923) e de São Paulo (1930). 

Tal influência denota que Santa Catarina estava sintonizada com os principais centros ur-
banos do Brasil dentro de uma política mais ampla de constituição da nossa identidade nacio-
nal. Essas mudanças vinham aliadas ao saber cientifico, que embasou todo um conjunto de 
ações geradoras de mudanças significativas no sistema educacional brasileiro, especialmente 
nos cursos de formação de professores (SILVA, DANIEL E DAROS, 2005). 
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Nessa direção, no ano de 1939, ocorreu uma reorganização dos Institutos de Educação 
em Santa Catarina, pelo Decreto-Lei n.306, que extinguiu a Escola Normal Superior Vocacional 
e estabeleceu em seu lugar o Curso Normal com duração de dois anos. Entre os programas de 
disciplinas revistos naquele m Xavier (1999) assinala que a demarcação de uma identidade pró-
pria pelos profissionais da educação contribuiu para o afastamento da educação em relação aos 
demais campos da atividade intelectual, imprimindo ao campo educacional uma identidade par-
ticular, diferenciada das demais identidades que compunham o campo cultural e intelectual bra-
sileiro.  

Para a formação desses profissionais da educação, fazia-se necessária a ampla produção 
de conhecimentos teóricos e técnicos, em consonância com o projeto de renovação que se bus-
cava para a educação a partir dos anos 1930. Esses novos conhecimentos, por sua vez, origina-
vam-se de ciências como a Biologia, a Psicologia e a Sociologia, e se propunham a fornecer 
uma base científica para a Pedagogia. 

Nesse cenário, Lourenço Filho destaca-se como um agente central na constituição do 
campo educacional brasileiro e na construção do campo cientifico da Psicologia. Suas produções 
foram propagadoras dos conhecimentos da Escola Nova que se baseava em ciências como: Bio-
logia, Sociologia e a Psicologia.  

Autores como Miceli(1979) e Monarcha (1995;1999;2001) têm destacado a importância 
de Lourenço Filho para a constituição do campo educacional brasileiro. Durante muitas décadas, 
no transcorrer de vários governos, assumindo posições de destaque administrativo e docente, 
sua participação deu-se em diversos setores e abrangências: nas reformas que realizou na edu-
cação nos Estados do Ceará (1922) e São Paulo (1930); na docência em cursos de formação de 
professores que foram referência no Brasil, como os da Escola Normal de São Paulo e de Piraci-
caba; na publicação de diversos livros inclusive infantis; além de ser prefaciador e tradutor de 
obras amplamente utilizadas na formação de professores. Também assumiu diferentes posições 
administrativas como as de: Diretor Geral de Instrução Pública do Ceará e de São Paulo; do 
Instituto de Educação do Distrito Federal (1932); dos Arquivos do Instituto de Educação, tam-
bém do Distrito Federal (1933); presidente da Associação Brasileira de Educação- Nacional 
(1934); diretor e organizador do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (1938). 

Um dos focos centrais dessas diversas atuações foi a organização e a difusão de conhe-
cimentos psicológicos no campo educacional, em atividades tais como : o ensino de Psicologia 
em diferentes cursos de formação de professores; a construção de instrumentos psicológicos de 
avaliação; a tradução e a elaboração do prefácio de livros estrangeiros de autores renomados 
publicados no Brasil. (OLIVEIRA,1999) 

Entre os conhecimentos produzidos no Brasil nos anos 1930, fortemente marcados pelas 
discussões da psicologia da criança, destaca-se a obra Introdução ao Estudo da Escola Nova de 
Lourenço Filho. Lançada em 1930, norteou grande parte da formação de professores no Brasil 
apresentando um novo entendimento da educação, construída sobre a base cientifica de três 
ciências: Biologia, Psicologia e Ciências Sociais.  

O movimento da Escola Nova foi identificado por Lourenço Filho (2002) desde os últimos 
anos do século XIX, período em que vários educadores em diferentes países, considerando os 
novos problemas que em âmbito local ou mesmo internacional estavam sendo enfrentados, 
tentaram resolvê-los embasados nas descobertas sobre o desenvolvimento infantil. Esse fato 
permitiu variar os procedimentos de ensino, transformando as normas tradicionais da organiza-
ção escolar. 

A primeira fase de renovação escolar que propunha a Escola Nova, caracterizou-se, pela 
aplicação, à Educação, de novos conhecimentos da Biologia e da Psicologia relativos ao cresci-
mento da criança, aos estágios de maturação, às capacidades de aprender e às diferenças indi-
viduais. Já na segunda fase dessa renovação, foram acrescidos os Estudos Sociais, pois à 
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medida que os conhecimentos psicológicos e biológicos se aperfeiçoavam, notava-se que a 
formação humana não podia ser vista independente de influências da organização social (LOU-
RENÇO FILHO,2002). 

Os conhecimentos científicos amplamente incorporados à Educação tinham como meta a 
construção de novas práticas educacionais visando uma maior adaptação da criança ao meio 
social e às demandas econômicas e sociais do Brasil nos anos 1930. OS TESTES ABC Para Veri-
ficação da Maturidade Necessária à Aprendizagem da Leitura e Escrita, proposto por Lourenço 
Filho (1934), são exemplo de um produto que, com base nos conhecimentos científicos da Psi-
cologia da época, teve repercussão significativa sobre diferentes instituições, agentes, práticas. 

Esta obra teve grande notoriedade e ampla utilização, tanto no Brasil quanto em outros 
países, sendo significativa a utilização desse instrumento nas redes educacionais de todo o País 
até os anos de 1970. Aliando os conhecimentos da Psicologia em discussão nos anos 1930 com 
as demandas educacionais do Brasil na época, sua utilização concentrou-se especialmente em 
medir a maturidade da criança para a alfabetização. Tinha por objetivo diminuir os altos índices 
de repetência das crianças nos primeiros anos de escolarização, estabelecendo um critério para 
a organização das classes escolares. 

Os Testes ABC para verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e 
escrita (1934) foi uma das obras de Lourenço Filho mais difundidas no Brasil no âmbito da Psi-
cologia da Educação, tendo sido traduzida em várias línguas, incluindo o inglês, o francês, o 
espanhol e o árabe.  

A primeira aplicação dos Testes ABC para organização de classes seletivas realizou-se em 
1930, no grupo escolar da Barra Funda, São Paulo, e a segunda, em 1931, foi realizada em São 
Paulo quando Lourenço Filho era diretor geral de ensino deste estado. O autor recomendou que 
se organizassem classes seletivas a partir dos resultados dos Testes ABC nas classes de primei-
ro ano de todos os grupos escolares da capital. As estatísticas anteriores à aplicação demons-
travam que em média nas classes de primeiro ano, 45% dos alunos eram repetentes e havia 
grupos escolares em que a taxa se elevava para 60% e 70%, sendo que algumas crianças já 
haviam repetido a classe inicial diversas vezes (LOURENÇO FILHO, 1969).  

Desta forma, os TESTES ABC buscavam responder a um grande problema educacional da 
época: o alto nível de repetência das crianças de primeiro ano. Este trabalho de exame e orga-
nização das classes foi coordenado pela professora Noemi Silveira, então assistente de Psicolo-
gia Aplicada. Em quinze dias de trabalho, foram examinadas 15605 crianças, em 54 
estabelecimentos e organizadas 453 classes seletivas. Como avaliação do trabalho, foi realizado 
um inquérito com professores e diretores, sendo que a opinião dos mesmos mostrou-se positiva 
em relação à organização das classes seletivas.  

Segundo Lourenço Filho (1969, p.143), “os Testes ABC foram organizados para um obje-
tivo fundamental: diagnosticar nas crianças, que procuram a escola primária, um conjunto de 
capacidades necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita.” O objetivo dos TESTES ABC 
era o de classificar as crianças pela sua capacidade real de aprendizagem na leitura e na escri-
ta, permitindo um diagnóstico individual com relação à maturidade para aprendizagem dessas 
habilidades.  

No total eram oito testes que procuravam atender aos pontos de análise: coordenação 
visual-motora; resistência à inversão na cópia de figuras; memorização visual; coordenação 
auditiva motora; capacidade de prolação; resistência à ecolalia; memorização auditiva; índice 
de fatigabilidade; índice de atenção dirigida; vocabulário e compreensão geral.  

Segundo Nunes (1998) o teste permitia: diagnóstico médio da classe; a triagem dos alu-
nos novos (particularmente os suspeitos de defeitos de visão, audição e problemas emocionais) 
e o prognóstico para organização das classes seletivas. De acordo com os resultados aferidos, a 
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criança sofreria um trabalho corretivo no âmbito médico e/ou no âmbito pedagógico, quando 
seria encaminhada para instituições adequadas ou turmas mais lentas.  

Possuindo orientações minuciosas quanto a sua forma de aplicação, duração do exame, 
condições do examinando e do examinador e da técnica de exame para cada um dos oito tes-
tes, Lourenço Filho pretendia controlar as variáveis que pudessem interferir no exame e evitar 
as críticas quanto a sua aplicação e resultados.  

Cabe afirmar que, os Testes ABC não tinham o intuito de classificar para impedir o in-
gresso das crianças na escola ou excluí-las, mas, sim, de propiciar à educação um instrumento 
de medida da maturidade das crianças para aprendizagem da leitura e escrita que fosse capaz 
de selecionar/diagnosticar na própria instituição os alunos mais ou menos  

Exemplo material dessa utilização se situa no estado de Santa Catarina, mais especifica-
mente nas orientações do Estado aos grupos escolares. Em 02 de janeiro de 1942 foi enviada 
uma circular aos diretores dos grupos escolares, com a seguinte proposição feita pelo Profº. 
Germano Wagenfiihr, inspetor de grupo escolar e curso complementar: “...que, se possível, to-
dos os alunos dos primeiros anos sejam submetidos aos testes ABC de maturidade intelectual 
de Lourenço Filho”2. A proposta foi aprovada pelo Departamento de Educação, sendo recomen-
dada sua execução a todos os alunos de primeiro ano dos grupos escolares catarinenses (SIL-
VA,2003). 

A presença dos Testes ABC e a sua afirmação como uma produção de destaque no cam-
po cientifico da Psicologia pode ser constatada também em duas das principais escolas de for-
mação de professores do Estado de Santa Catarina nos anos de 1930: o Instituto de Educação 
de Florianópolis e a Escola Coração de Jesus. Segundo Silva (2005), citações do teste são en-
contradas no Programa de Ensino de Psicologia Educacional do Instituto de Educação de Floria-
nópolis, reduto dos renovadores defensores dos conhecimentos da Escola Nova. Daros e Pereira 
(2002) evidenciam a presença dessa publicação também na biblioteca do Colégio Coração de 
Jesus, colégio religioso freqüentando pela elite católica catarinense. 

Neste cenário, cabe destacar que embora existisse um conflito explícito entre as idéias 
dos educadores católicos e o grupo dos renovadores, uma pedagogia escolanovista era comum 
a ambos, ainda que cada grupo defendesse uma versão diferente para essa pedagogia, con-
forme indicam Daros e Pereira (2002). Mesmo com a reedição, em âmbito local, da disputa que 
se desenrolava nacionalmente entre católicos e liberais, constata-se que o uso da ciência psico-
lógica se fez presente nesses dois cursos de formação de professores. A idéia para a qual am-
bos os grupos convergiam era a de uma pedagogia pautada em princípios científicos e 
experimentais. Dessa forma, os Testes ABC materializavam tais princípios e, no caso do Colégio 
Coração de Jesus, tornava-se a única referência bibliográfica escolanovista presente na bibliote-
ca escolar. 

 Com base nas idéias pedagógicas dominantes, na época, a formação dos professores em 
ambas as escolas buscava atingir o propósito do estudo do indivíduo sobre pilares científicos, 
tendo como horizonte o meio social para o qual se pretendia adaptá-lo (SILVA, 2005). A ciência 
psicológica como fundamento para uma pedagogia científica é, assim, o ponto de contato da 
formação proposta entre as duas escolas, sendo os conhecimentos psicológicos propostos pelos 
Testes ABC o caminho prático pelo qual essa aproximação se realiza. Pensa-se, desse modo, a 
educação escolar com base no conhecimento e mensuração das capacidades individuais das 
crianças. As diferenças de origem e trajetória social desaparecem, sendo as diferenças de 
aprendizagem explicadas cientificamente de acordo com a maturidade e o desenvolvimento da 
capacidade de cada um. Nesse caso, o recurso da testagem torna-se o instrumento ideal para 
esse fim, contribuindo para a prática escolar ao propor critérios científicos para a classificação 
dos alunos e a organização das classes.  
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A constituição de uma educação cientifica encontrou no Brasil ressonância nas idéias de 
Lourenço Filho que, por meio de suas atuações e produções, discutia a importância dos conhe-
cimentos construídos pela ciência psicológica a fim de buscar uma forma de responder aos pro-
blemas emergentes da prática educacional referentes, especialmente, à formação de 
professores e à organização escolar. É nesse sentido que os TESTES ABC se destaca como um 
instrumento eficiente para este fim. 

Pelos conhecimentos oriundos da Psicologia, a criança assumiu um espaço central no dis-
curso e prática pedagógica. Entender de seu desenvolvimento passou a ser tarefa primordial do 
professor. Foi nesse sentido que os Testes ABC foi uma produção que materializou e expressou 
os conhecimentos psicológicos vigentes na época sobre crianças e teve uma influência direta 
sobre a organização escolar. Visando medir a maturidade das crianças para a aprendizagem da 
leitura e escrita, estes testes possibilitaram uma nova configuração do ambiente escolar em 
classes que separavam as crianças maduras e as imaturas, buscando um maior êxito no de-
sempenho escolar. Ao professor cabia a tarefa de análise psicológica dos alunos pela aplicação 
e correção dos testes.  

Desse modo, pelos Testes ABC, seria possível a organização científica da educação, pois 
a escola teria dados objetivos oriundos de um instrumento de medida psicológica para amparar 
a divisão das turmas, explicar as dificuldades de aprendizagem pelas diferenças individuais de 
maturidade e orientar o trabalho do professor tendo por base o conhecimento psicológico da 
criança. 

 
Notas: 
 

 Para uma discussão aprofundada sobre ABE, consultar: Carvalho, M.M.C. A Escola e a Repúbli-
ca. São Paulo: Brasiliense,1989 
 SANTA CATARINA. Secretaria do Interior e Justiça. Departamento de Educação. Circular n. 05, 
de 02 de janeiro de 1942 – recomenda aos diretores de grupos escolares que os alunos do pri-
meiro ano sejam submetidos aos testes A.B.C. de maturidade intelectual de Lourenço Filho. 
Circulares 1942.Florianópolis: Imprensa Oficial, 1943. Acesso: APESC. 
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Esta pesquisa busca compreender mediante a perspectiva sócio-histórica como foram 
configuradas e mobilizadas as práticas e as representações de moralização na escola pública 
paulista em um período marcado pela democratização das oportunidades de educação e que 
mudou as configurações da estrutura do ensino, que passou a receber professores das mais di-
versas origens sociais e formações profissionais e que trouxe a heterogeneidade para dentro da 
sala de aula, com o ingresso de uma clientela escolar distinta da que anteriormente frequentava 
os bancos escolares, o que repercutiu não apenas na configuração do espaço escolar como tam-
bém no exercício do trabalho docente, alterando o modelo de escola que era mantido desde a 
época republicana. O trabalho toma como fontes os manuais de didática e metodologia do ensi-
no, as revistas pedagógicas e a legislação vigente no período investigado. O termo “moralização” 
é entendido neste estudo como a moral que visa a ser praticada, e que é inculcada no compor-
tamento das pessoas. O presente estudo não versa apenas sobre a educação moral dos indiví-
duos, tal como foi pensada pelo sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), nem tampouco 
se trata de uma investigação acerca da disciplina educação moral e cívica, apesar da obrigatori-
edade da mesma ter sido instituída durante o governo militar, momento compreendido no interi-
or dos marcos temporais utilizados para o desenvolvimento deste trabalho. O emprego do termo 
“moralização” utilizado aqui é entendido como a moral que visa a ser praticada, inserida no 
comportamento das pessoas, daí a opção por uma investigação das práticas e das representa-
ções da mesma. Este estudo não foi construído a partir de um referencial teórico rigidamente 
demarcado pois, conforme a pesquisa evoluía, foi possível perceber que diversos autores poderi-
am auxiliar na compreensão da questão investigada, o que se deve à própria análise da fontes já 
que à medida em que os discursos que pretendiam moralizar, em um mesmo período e em mui-
tos momentos originários de um mesmo autor, provinham de origens distintas e por vezes con-
traditórias – como é o caso, por exemplo, da associação entre o religioso e o laico. Para 
transformar a moral em educação e a educação moral em moralização, ou seja, para que a mo-
ral fosse incorporada pelas pessoas, comandasse os seus atos e fosse transformada em práticas, 
era necessário que os indivíduos inicialmente aprendessem a controlar e a inibir as suas paixões 
e os seus desejos, associados àquilo que há de primitivo e selvagem nos seres humanos, para 
então chegarem à maestria de si, associada à civilidade e à imposição de um padrão de conduta 
no espaço social, e ao autocontrole. É importante observar também que este mesmo movimen-
to, que deveria ser incorporado pelos agentes durante o processo de conformação moral ao lon-
go de sua escolarização, coincide com uma mudança no discurso, no próprio campo educacional, 
acerca da conduta do comportamento dos alunos. Enquanto os textos que traziam a opinião de 
autores partidários de uma visão mais tradicional da educação defendiam que a disciplina deve-
ria ser conquistada mediante o uso de castigos físicos e de humilhações públicas, aqueles que 
defendiam os ideais da educação renovada, trazendo a influência do movimento da Escola Nova, 
defendiam que os alunos deveriam aprender a utilizar a liberdade e a autogovernar-se, trans-
formando a punição de algo externo para algo interno, que acionaria um tipo de controle sobre 
o próprio comportamento. Enquanto o primeiro movimento evidencia o controle explícito de uma 
pessoa ou uma instituição à conduta dos indivíduos, o segundo opera para que o próprio agente 
incorpore as regras morais e conduza a si próprio. Além disso, as próprias práticas e representa-
ções de moralização foram transformadas à medida que a configuração do modelo escolar mu-
dava, em função da expansão do ensino e da intensa ocupação do espaço escolar. Se, até os 
anos de 1940, era possível que os professores exercessem um controle maior acerca do compor-
tamento dos alunos, cuja origem sócio-econômica em ambos os casos não era tão diferente, 
mediante um contato mais próximo entre si, com a expansão das oportunidades de educação 
pública e a complexidade tomada pela organização do sistema de ensino, foi necessário que as 
estratégias de controle assim como as estratégias de poder, passassem por um avanço tecnoló-
gico, cuja atenção voltava-se não apenas ao corpo, mas principalmente à alma das pessoas. 
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A ideia do poder sobre si exercido a partir do interior é especialmente fértil para a com-
preensão das práticas e das representações de moralização na escola pública paulista durante o 
período investigado. Isto porque, no momento de expansão das oportunidades de educação pú-
blica, as portas das escolas se abriram para as massas (AZANHA, 1987). Além da diversidade em 
relação à clientela que passou a ocupar o espaço escolar, a origem social dos professores primá-
rios também mudou. Pensar a questão mediante a ótica do autogoverno permite entender me-
lhor o quanto, na dificuldade de governar as massas e gerir a diversidade no interior das 
instituições escolares durante a democratização do ensino, foi importante levar cada um a go-
vernar a si próprio: não apenas nas escolas primárias, mas também nos cursos de formação de 
professores, nas escolas normais e depois nos cursos de magistério. Teobaldo Miranda Santos, 
em 1962 editou pela terceira vez o manual pedagógico intitulado Curso de Psicologia e Pe-
dagogia: Manual do Professor Primário. Neste livro, no capítulo 1, denominado “O Profes-
sor Primário”, o autor dedica-se a escrever acerca da aparência física dos professores, 
considerada como uma de suas principais qualidades:  

Na educação, (...) a palavra é um grande instrumento espiritu-
al e moral, é o nobre órgão do espírito e do coração que se dirige à 
alma, penetra-a, ilumina-a, condu-la, cativa-a, domina-a. É a alavanca 
que tudo remove. Mas, para que as qualidades produzam todo o seu 
efeito é necessário que a elas correspondam uma certa dignidade exte-
rior do mestre, manifestada pela correção e modéstia do vestuário, pe-
la simplicidade e delicadeza das maneiras e pela serenidade e distinção 
das atitudes. O porte do mestre tem de ser severo e simples, evitando 
as manias ridículas ou os gestos desordenados. As atitudes sem com-
postura, a afetação solene e o gesto presunçoso estão dissociados do 
bom tom. (p. 21 – grifos meus) 

Referências como esta são recorrentes nos manuais pedagógicos editados durante o pe-
ríodo investigado e permitem admitir que, para ensinar bem, era desejável que os professores 
apresentassem uma determinada postura, associada à decência e às virtudes. Os textos apre-
sentados tanto naqueles livros quanto nas revistas pedagógicas evidenciam um discurso sobre a 
prática, visando impor um padrão de comportamento. Tal imposição acaba por contribuir para a 
construção da identidade docente. É desta forma que a análise acerca de práticas e representa-
ções torna-se fértil para a realização do presente estudo. Conformar moralmente as docentes a 
tal ponto que elas fossem consideradas exemplos que deveriam ser seguidos pelos alunos e tor-
ná-las tão amáveis e ternas até que tivessem a sua identidade confundida com a figura materna 
– consistindo numa das características do habitus (BOURDIEU, 1996) das professoras primárias - 
parecem ter sido estratégias que visavam não apenas à formação das crianças, mas que tam-
bém tinham por objetivo controlar o trabalho docente. Desta forma, o autogoverno conquistado 
mediante o processo de conformação moral dos indivíduos, parece ter sido um elemento neces-
sário à própria existência da democratização das oportunidades de educação pública. A escolha 
do ano de 1948 como marco inicial para o presente estudo deve-se ao ano de início da “Campa-
nha de Defesa da Escola Pública”. Trata-se de um movimento cívico importante na história da 
escola pública brasileira e que culminou, em 1961, com a promulgação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional/LDB nº 4.024. O período compreendido por este estudo en-
cerra-se em 1978, quando mudanças no comportamento dos professores ganharam visibilidade 
a partir do momento em que os mesmos aderiram a uma greve, ainda no regime militar, à reve-
lia das entidades que os representavam, como a Associação dos Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo (APEOESP) e o Centro do Professorado Paulista (CPP) (LUGLI e VICENTINI, 
2009). As fontes escolhidas, os manuais de didática, as revistas pedagógicas, a Revista Brasi-
leira de Estudos Pedagógicos (RBEP) e a Revista do Professor (RP), e a legislação vi-
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gente no período, permitiram conhecer melhor os discursos veiculados, as normas e a obrigato-
riedade referentes às práticas e às condutas nas escolas assim como as orientações dadas aos 
professorandos e depois aos professores sobre como deveria ser realizado o trabalho docente, 
visando a oferecer a formação considerada “adequada” aos alunos. Ao longo do exame das fon-
tes consultadas, foi possível perceber que as práticas de moralização eram diversas e a sua justi-
ficativa era fundamentada mediante variados discursos, que obedeciam a três eixos principais: 
psicológico, religioso e cívico. Portanto, as principais evidências indicam que, para que as repre-
sentações acerca da ideia de “moral” fossem transformadas em práticas nas escolas, era neces-
sário evocar um discurso que é legitimado pela ideia de autocontrole, de Deus e de nação. 

Se, sob a moral religiosa, as condutas eram controladas pelo temor e pelo amor a Deus, 
diante de uma moral laica qual seria o freio que conteria as paixões? Em uma “escola sem 
Deus”, a moralidade passou a se fundar na construção do espírito da disciplina e do amor à pá-
tria, sendo preciso ligar as crianças à pátria, fazendo-as amar um ideal social ao qual pudessem 
dedicar sua devoção e sacrifício.  

Na sociedade moderna, a fome poderia ser saciada graças à 
vinculação dos indivíduos a três grupos sociais que Durkheim seleciona 
como objetos do desejo: família, pátria, humanidade. Mas os objetos 
são hierarquizados de modo a privilegiar um deles: a pátria. (...) Por 
outro lado, à medida que a sociedade progride e se centraliza, a vida 
familiar adquire importância menor enquanto a vida do grupo político 
(vida comum a todos os seus membros) é a que atrai o indivíduo li-
gando seu desejo a outros objetos. Como o centro da gravidade da vi-
da moral deslocou-se para um novo objeto, a família tornou-se um 
órgão secundário do Estado. (FERNANDES, 1994, p. 95)  

Apesar das escolas conservarem em sua forma elementos monásticos, o castigo físico 
como prática educativa vinha sendo contestado e recebia várias críticas. O professor Luiz Horta 
Lisboa1, em artigo publicado na RP em 1960, afirmava que o castigo físico não interessava mais 
à escola, pois poderia alterar o sistema nervoso das crianças, mas ele ainda era praticado pelas 
famílias dos alunos. Segundo Lisboa, o fato de tal prática ter sido banida das escolas não traria 
como consequência uma “mocidade débil e viciada”, porque isso “sempre existiu”. A eliminação 
do castigo não significaria negligência em relação ao comportamento dos educandos, que deve-
riam ser orientados com “dedicação e amor” pelos seus responsáveis. Posição semelhante ex-
pressava a professora Cinéa Vieira Ramos2, em artigo também publicado na RP, no ano de 
1959: “para a formação moral da criança, pouco ou nada contribuem os castigos muito humi-
lhantes, que produzem a revolta e a rebeldia. Os castigos podem provocar uma reação desfavo-
rável, lesando a formação moral”. (p. 9) A função do castigo seria a de empreender um reforço 
negativo cada vez que o indivíduo apresentasse uma conduta desviante, que poderia ser repre-
sentada por uma lição não realizada ou mal feita, uma agressão ao colega ou à professora. A 
palmatória, um dos símbolos do castigo físico, vinha sendo contestada e, gradativamente, aboli-
da do espaço escolar. Contudo, os castigos psicológicos, além de continuarem em prática, eram 
cada vez mais sofisticados por uma tecnologia do poder que impregnava o cotidiano escolar, 
moldando e normatizando as condutas (FOUCAULT, 1994).  

Controlar a alma dos indivíduos fazia parte da dimensão moralizadora da psicologia. Se 
ela moldava a conduta, previa o comportamento e as reações das pessoas, ela o fazia mediante 
a conformação moral: o indivíduo somente participava deste processo a partir do momento em 
era levado a agir, a pensar e a sentir segundo as regras impostas. Aqueles que não fossem ade-
quadamente moralizados consistiriam em desvios do padrão estabelecido e poderiam tornar 
aquela previsão não mais possível. O governo de si era fundamental para a conquista do gover-
no de todos (RAMOS DO Ó, 2001). Nas práticas educacionais, o conhecimento trazido pela psi-
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cologia acerca do comportamento humano substituiu o castigo físico pelo controle da alma ao 
criar nos indivíduos a responsabilidade por regular o próprio comportamento: mediante o pro-
cesso de moralização, o medo e as dores derivados do uso da palmatória deram lugar à forma-
ção da vontade, ao autogoverno e a sentimentos como a culpa e a vergonha, que levariam as 
pessoas a se autocorrigirem. As crianças, por sua vez, deveriam submeter-se livremente à corre-
ção dos seus defeitos, mediante uma adesão refletida às regras impostas a elas. Além disso, nas 
escolas primárias, os alunos também deveriam submeter-se pelo amor e pela confiança destina-
dos aos seus professores, especialmente às professoras primárias que, ao serem levadas a suprir 
as carências trazidas pelas crianças, inclusive afetivas, representavam a figura materna. 

As crianças consideradas desajustadas, que não aceitavam o controle pretendido pelas 
escolas, poderiam ser “tratadas”. Com a influência da psicologia na educação, os castigos físicos 
deram lugar ao discurso e ao exemplo da figura docente para controlar as condutas e conformar 
moralmente os indivíduos. Em artigo publicado na RP em 1961, o professor João Grigolon3 criti-
cava os castigos físicos como forma de correção para as crianças indisciplinadas:  

O bom mestre com os conhecimentos de Psicologia não poderá 
de maneira alguma admitir que a correção, bem como, que o bom 
aprendizado, se faça a custa da palmatória. (...) O professor hábil e 
bom, levará seus planos ao respeito mútuo, sem necessidade da força 
muscular, isto é, com bons exemplos apenas e bons modos. O exem-
plo é o mais poderoso dos mestres. (...) A melhor lição de educação 
que se pode dar às crianças, é praticar à vista delas as virtudes que se 
lhes ensinam. (...) A criança crê na palavra do mestre mais do que 
qualquer outra pessoa. O professor tem força suficiente para vencer a 
criança sem precisar castigá-la. (...) Para conseguir-se das crianças a 
correção dos seus defeitos, dever-se-á, em primeiro lugar amá-la e em 
segundo lugar evitar todo o excesso na correção dos seus erros de 
uma só vez. (p. 9 – grifos meus)  

A importância das professoras primárias precisarem seguir muitas orientações em rela-
ção à sua conduta justifica-se em grande parte dos textos pela necessidade delas representarem 
um exemplo para os alunos. O professor universitário Abgar Renault4, em artigo publicado na 
RBEP em 1955, acerca da “missão” das professoras que trabalhavam na zona rural do país, di-
zia que a escola estava em um processo de “civilização” e daí a importância de ter a figura da 
docente como exemplo: “a comunidade não é diferente da dos vossos alunos, que são, via de 
regra, um espelho que repete facilmente as atitudes e os atos da escola, isto é, da professora. 
Mais da metade do processo educacional é um jogo de espelhos e reflexos”. (p. 242 – grifos 
meus) Devido à plasticidade da infância, fase da vida na qual os indivíduos seriam mais facil-
mente moldáveis no tocante à sua personalidade e à sua conformação moral, a situação peda-
gógica e a relação entre os professores e os alunos poderiam ser identificadas pela metáfora dos 
espelhos e dos reflexos. Se as regras morais funcionam para orientar o comportamento e as ati-
tudes daqueles que ainda não sabem decidir, na sala de aula, a conduta das professoras deveria 
refletir, para os alunos, a maneira correta de agir, de falar e de ser, transformando as crianças 
no espelho daquelas que lhes ensinavam. A criança se submeteria à disciplina não pelo medo, 
mas sim pelo amor. Tratar-se-ia de adesão racional e desta forma mais eficiente.  

Mediante os discursos veiculados nas fontes consultadas, é possível perceber que, ao ser 
condenado, o castigo deu lugar a outras práticas que visavam à conformação moral dos alunos. 
O manejo da classe, por exemplo, seria uma delas. Acompanhando a ideia do autogoverno, ele 
também teria por objetivo viabilizar a educação das massas. Em artigo5 publicado em 1961, na 
RP, intitulado “A criança, esperança da pátria, nos aspectos educativos”, Francisco Pássaro, pro-
fessor primário, diz que “o alvo da disciplina é produzir o ente que se possa governar a si mes-
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mo” (p. 32). O autor citou a Escola Nova por não tolerar a liberdade desenfreada, mas também 
por não admitir meios de coerção, que só serviriam para aniquilar a vivacidade e a vontade do 
educando. O professor Euvaldo de Oliveira Mello6, em artigo publicado na RP em 1960, defendia 
a Escola Nova pois a mesma  

(...) prega a autonomia, vai criando pouco a pouco uma auto-
ridade interna, uma regra, uma norma de conduta de si próprio, em 
substituição àquela autoridade externa, de coação e repressão. Não 
significa que as crianças fazem o que querem mas que querem o que 
fazem. Só assim poderemos fornecer homens de iniciativa, capazes de 
governarem a si próprios. (p. 8 – grifos meus). 

Nascida na França em 1899, a partir do projeto do pedagogo francês Edmond Demolins 
(1852 – 1907), que pretendia criar uma escola considerada “nova”, capaz de formar as novas 
elites, preparando as crianças, que deveriam ser agentes de sua própria educação, para a vida 
prática, a “École des Roches” visava à formação de um homem novo (DUVAL, 2009). Essa expe-
riência inicial faz parte de um movimento conhecido como Escola Nova que se espalhou pelo 
mundo nas décadas seguintes. No Brasil, ele começou a esboçar-se nos anos de 1920, época 
marcada pelo crescimento industrial, pela imigração e pela expansão urbana. Nestas condições 
históricas e sociais, um grupo de intelectuais que contava com nomes como o de Anísio Teixeira, 
o de Fernando de Azevedo, o de Lourenço Filho, entre outros, difundiu o movimento no país, 
tomando a educação como algo que precisaria ser revisto e remodelado para que a sociedade 
pudesse estar preparada para acompanhar esse desenvolvimento social e econômico. Os ideais 
da Escola Nova, ao defenderem a formação integral, uniforme, obrigatória e comum para todas 
as crianças e ao incentivarem tanto o trabalho coletivo quanto o trabalho individual para garantir 
o bem-estar do grupo, incutiriam nos alunos a sensação de dever para com os outros e desper-
tariam sentimentos de solidariedade mediante o cumprimento de responsabilidades que garanti-
riam o bom funcionamento da comunidade. O projeto escolanovista visava a contribuir para a 
configuração de um modelo de escola que, ao cuidar da educação, almejava cuidar também da 
organização do povo em uma sociedade industrial que estava em expansão. Sob a influência da 
biologia e da psicologia, e educação renovada promoveria a adaptação das crianças às novas 
condições sociais (CARVALHO, 2001). Concebendo-as como agentes de sua própria educação, 
cabia ensinar a elas como fazer o uso racional da liberdade. O Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova, publicado em 1932, que teve como redator Fernando de Azevedo, defendia a 
universalização de uma escola pública, laica e gratuita e que esta fosse organizada como uma 
“comunidade de vida”, baseada nos princípios da solidariedade, da cooperação, da ação e da 
liberdade. As crinças deveriam ser estimuladas pelos professores a desenvolver o seu trabalho 
com prazer mas também para sacrificarem-se pelo “bem de todos”. De acordo com o documento 
citado, a Escola Nova não seria um aparelho de instrução, mas buscaria desenvolver uma educa-
ção integral, e proveria, de forma articulada, a ‘educação física, moral e cívica’, desenvolvendo 
também nas crianças hábitos higiênicos, despertando o “sentido da saúde”, a resistência e “vita-
lidades físicas”, a “alegria de viver” (AZEVEDO, 1932). Foi possível perceber ao longo do exame 
das fontes consultadas para este estudo, que os ideais trazidos pelo movimento da Escola Nova 
nos anos de 1920, ingressaram no pensamento pedagógico e estiveram presentes nas represen-
tações e nas práticas de moralização nas escolas públicas paulistas até o final dos anos de 1970. 
Ao defender que os alunos trabalhem não só para si, mas principalmente pelo grupo, submetam-
se racionalmente às regras estabelecidas e administrem a própria liberdade, o que as escolas 
criam, mediante suas práticas, é um dispositivo de ordenação política que tem a necessidade do 
autogoverno em sua essência. Ao tomar o aluno como o centro do processo de ensino e apren-
dizagem, a educação escolar o faz agente de sua própria educação e, como tal, ele deve apren-
der a governar-se, a disciplinar-se e a controlar-se. Nas escolas, a liberdade não é oferecida 
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impunemente: ela é dada também com um objetivo pedagógico, para que se aprenda a utilizá-
la. Não é por acaso que, quando os autores dos artigos e dos livros consultados fazem reverên-
cias às práticas escolares originadas pela educação renovada, o prefixo “auto” normalmente an-
tecede o verbo: auto-educar, autodisciplinar, autodefender, autocontrolar, autogovernar. Se na 
escola tradicional a disciplina era alcançada mediante o uso de instrumentos de coerção, como a 
palmatória e os castigos físicos, que condicionariam o corpo, na escola renovada a moralização 
era privilegiada, formando a vontade, ensinando a “querer” o precisava ser feito, condicionando 
a alma. Aldo Perracini, no manual pedagógico A escola renovada, publicado em 1972, definia 
como “balbúrdia” o comportamento dos alunos após a condenação da palmatória, o que privou 
os professores de um instrumento de ação eficaz para a obtenção da disciplina. Sem o castigo 
físico como maneira de chegar à coerção, Perracini sugeria então que os alunos fossem manti-
dos ocupados a maior parte do tempo enquanto estivessem na escola, pois “o estudante ocupa-
do não pode ser indisciplinado” (p. 115). Além disso, os professores ainda deveriam “manter a 
disciplina pelo exemplo” (p. 147). Neste momento, fortemente influenciados pela ideia de uma 
escola renovada, os autores sugeriam aos docentes que alcançassem a auto-educação no aluno 
e a autodisciplina. Para o autor, “a verdadeira disciplina consiste em levar a criança a desejá-la, 
ela implica sempre num grau de restrição dos impulsos espontâneos e naturais da criança” (p. 
167).  

A formação moral realizada mediante discursos psicológicos e voltada para a perspecti-
va do autogoverno esteve presente durante todo o exame das fontes consultadas. A influência 
dos pedagogos do início do século XX, que buscavam construir escolas modelares, tendo como 
objetivo o princípio do “self-government”, do autogoverno, ficou explícita nestes textos. Cons-
truído historicamente, o governo de si é o resultado do avanço das tecnologias do poder (FOU-
CAULT, 1994). Segundo Jorge Ramos do Ó (2001), a noção de governamentalidade é 
estabelecida entre:  

(i) a ‘microfísica do poder’, ligada às tecnologias políticas do 
corpo e à aplicação de técnicas disciplinares nas prisões; (ii) as preo-
cupações gerais da soberania política, direcionadas para gestão das 
nações, populações e sociedades no quadro de relações institucionais; 
(iii) as estratégias estabelecidas para a direção e condução de indiví-
duos livres, fazendo equivaler as ‘práticas do eu’ com as ‘práticas do 
governo’. (op. cit., p. 14)  

O desenvolvimento de uma tecnologia que iria associar ao Estado uma multiplicidade de 
formas de governo implicou na existência de todas as suas práticas. Assim, o ato de governar é 
entendido como um exercício permanente que entrecruza os comportamentos de todos de um 
mesmo modo. A disciplina e o controle sobre os indivíduos não se dá a partir da coerção ou do 
constrangimento exercidos sobre aqueles que são governados, mas sim a partir de uma dinâ-
mica na qual a autonomia e a liberdade estão cada vez mais presentes, formando os cidadãos. 
A liberdade é, então, uma condição para a existência do poder. No Brasil, em 1969, as Pres-
crições sobre currículos e programas de Educação Moral e Cívica nos três níveis de 
ensino (Art. 4º do Decreto-Lei 869/69), orientava que o exercício da autodisciplina e a prática 
do autogoverno deveriam intensificar-se gradualmente no nível médio (p. 33) e o educando 
deveria ser levado a usar a liberdade com responsabilidade, “alicerçada não apenas em princí-
pios intelectuais, mas na consciência bem formada capaz de estabelecer freios internos para a 
conduta altruísta e nobre, disso resultará a permanente autodisciplina” (p. 34).  

Brisolva de Brito Queirós, no livro Didática do ensino primário: prática de ensino, 
que em 1960 estava na 7ª edição, valoriza a importância do autocontrole para a imposição da 
moral na escola e conta com a postura do professor para conquista deste ideal. A saúde física é 
considerada um dos principais “deveres” do professor. Para ela, “um organismo sadio é a base 
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de uma personalidade dinâmica e estável. Repouso e diversão adequadamente dosados são 
essenciais, vida regular. Uma boa postura é um exemplo para as crianças ao seu cargo”. (p. 13) 
Anos mais tarde, essa questão também estaria presente nas Prescrições sobre currículos e 
programas de Educação Moral e Cívica nos três níveis de ensino (Art. 4º do Decreto-Lei 
869/69):  

(...) se a escola apresenta ambiente de respeito, trabalho, or-
dem e responsabilidade, as noções de hierarquia, autoridade e auto-
disciplina dos alunos emergem naturalmente. Os educadores por 
excelência – pais e mestres – devem formar pelo exemplo que ofere-
cem ao educando. Formação do caráter: cônscio da fundamentalidade 
do bom exemplo, sempre temente a Deus, o educador não esquecerá 
que a criança irá gravar, qual chapa fotográfica virgem, as reais dis-
posições de caráter e emocionais dos mestres. (p. 22 – grifos meus).  

Afro do Amaral Fontoura, no manual pedagógico intitulado Didática Geral, que em 
1965 estava na sua 8ª edição, afirmava que o educador deveria cuidar da alma do aluno. Parti-
lhando dos princípios da Escola Nova, ele também sugere que a educação moral deva exercitar-
se de “dentro para fora, pela experiência e pela prática gradual do sentido crítico e da liberda-
de” (p. 131). Para ele, o professor deve ser formado com uma educação voltada para a alma: 
ele deve ser idealista e procurar trabalhar pelos outros. Segundo Fontoura, como a partir de 
1920 os castigos tornaram-se inaceitáveis, então surgiram as “motivações negativas” de ordem 
psicológica, como “o desprezo e o gelo” (p. 368). Práticas como estas teriam como objetivo o 
controle disciplinar e o enquadramento moral dos indivíduos.  

No discurso trazido pelas fontes consultadas acerca do cuidado de si e do autogoverno, 
é possível identificar como a subjetividade foi objeto de atenção por parte por educadores. Co-
mo afirmou Fontoura, a partir de 1920, com a supressão da violência física utilizada como ins-
trumento de coerção da escola, foi necessário que houvesse um refinamento nos modos de 
obter a disciplina na escola e maneira de instituir formas de comportamento. Segundo Ramos 
do Ó (2001), a história da subjetividade começa por ligar a regra da governamentalidade ao 
problema do cuidado de si. Ocupar-se de si. Trata-se de uma maneira de se comportar. Segun-
do o autor, Michel Foucault defendeu que somos herdeiros de uma moral social organizada a 
partir de uma mudança maior e afirma que as reflexões e os juízos éticos sobre os prazeres que 
ainda hoje reconhecemos teriam sido organizados nos primeiros séculos da nossa era. Nessa 
perspectiva, as transformações que afetaram esta prática moral não se prendem com um au-
mento da severidade, nem com a instituição de práticas de censura. Ao contrário,  

(...) a mudança incide muito mais no modo como o indivíduo 
deve constituir-se enquanto indivíduo moral. O desenvolvimento da 
cultura de si produziu efeito não no reforço daquilo que poderia impe-
dir a realização do desejo, mas em certas modificações que dizem 
respeito aos elementos constitutivos da subjetividade moral. (...) É fa-
to indesmentível que o homem contemporâneo já está bem treinado 
nesta crença: pertence-se ‘a si’, é-se ‘seu’...; só se depende de si 
mesmo, é-se sui júris; exerce-se sobre si próprio um poder que nada 
limita nem ameaça (op. cit., p. 29). 

 A cultura de si é implantada pelo reconhecimento de que a fraqueza e fragilidade, ca-
racterísticas da individualidade, são combatidas através de princípios universais. Afirma-se a 
existência de uma verdade única – definida pela razão ou pela lei - que cada indivíduo deve 
tomar para si: o ponto de chegada desta política de governo é definido pela “soberania do indi-
víduo sobre si próprio”. De acordo com Ramos do Ó, para que  
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(...) o indivíduo aprenda a dominar-se sem as instantes per-
turbações do desejo, existe todo um ‘regime austero’ dominado pelas 
‘práticas da ascese’, ou melhor, pelas ‘práticas de si’: os ‘procedimen-
tos de provação’, os ‘exames de consciência’, a ‘avaliação de uma fal-
ta em relação às regras de conduta’ são atitudes constantes e 
globalmente observáveis em cada um de nós. (op. cit., p. 29 – 30)  

Desta forma, o exercício de autocontrole, de domínio das paixões e de cuidado de si 
passaria pela revisão constante das representações que o indivíduo traz consigo ao longo de 
sua história, daí também a importância dos exemplos, para examinar e circunscrever as suas 
ações, governando e censurando a si próprio.  

A necessidade da moralização era realmente imperativa, isso não era dito apenas aos 
professores para que formassem os alunos nestes moldes, mas também aos próprios estudan-
tes. Crianças mais disciplinadas e moralizadas correspondiam à representação de que a escola 
funcionava bem durante o período de democratização das oportunidades de educação pública e 
de que as professoras primárias estavam obtendo sucesso no ensino ministrado, apesar das 
adversidades e das condições materiais nas quais se realizava o trabalho docente. A moraliza-
ção exercida nas escolas primárias deveria inculcar nas crianças o respeito pelas regras impes-
soais e abstratas, habituando-as a dominarem-se e a conterem-se. As regras eram 
apresentadas aos alunos por intermédio daqueles que a encarnavam, no caso, os professores e, 
especialmente as professoras primárias. O que importava não era que a criança sofresse, mas 
que o seu ato fosse reprovado, pelo outro e depois por ela própria. A palmatória e os castigos 
físicos haviam sido substituídos por elementos muito mais eficientes que, ao invés de coagirem 
as crianças pelo medo, por ações direcionadas ao corpo, dirigiam a sua subjetividade, através 
da formação da vontade, da criação da necessidade e da vergonha, instaurando uma censura 
interna que controlava a sua alma. Essa condenação da conduta possuía um caráter reparador. 
Tal condenação estava presente no cotidiano escolar mediante sutilezas, expressões, sorrisos 
de aprovação, olhares de reprovação e exemplos, sendo o principal deles encenado pelas pro-
fessoras primárias. Para regular o comportamento dos alunos era preciso que elas desenvolves-
sem uma certa maestria de si, forjada pela disciplina moral, que também as ensinava a conter a 
si próprias.  
 
Referências bibliográficas: 
 
AZANHA, J. M. P. (1987). “Democratização do ensino: vicissitudes da idéia no caso paulista” 
Educação: Alguns escritos. São Paulo: Editora Nacional. 
AZEVEDO, F. (1932). Reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo – Mani-
festo dos Pioneiros da Educação Nova São Paulo: Nacional. 
BOURDIEU, P. (1996). Razões práticas: sobre a teoria da ação Campinas: Papirus. 
 
CARVALHO, M. M. C. (2001). A Escola Nova e o impresso : um estudo sobre estratégias 
editoriais de difusão do escolanovismo no Brasil Belo Horizonte: Autêntica. 
Decreto-Lei nº 869/69, de 12/9/1969. Prescrições sobre currículos e programas básicos de 
educação moral e cívica nos três níveis de ensino. BRASIL. 
DURKHEIM, É. (2008). A Educação moral Petrópolis, RJ: Vozes. 
DUVAL, N. (2009). L’école des Roches Paris: Belin. 
FERNANDES, H. R. (1994). Sintoma social dominante e moralização infantil São Pau-
lo :Edusp/Escuta. 
FONTOURA, A. A. (1965). Didática Geral 8ª edição Rio de Janeiro: Aurora. 
FOUCAULT, M. (1994). Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes. 

CD-ROM DE ATAS  | 3980 |  COLUBHE 2012



LUGLI, R. S. G.; VICENTINI, P. P. (2009). História da profissão docente no Brasil: repre-
sentações em disputa São Paulo: Cortez. 
PERRACINI, A. (1972). A Escola Renovada: 10 anos de realizações na renovação do en-
sino São Paulo: Tabajara. 
QUEIRÓS, B. B. (1960). et al Didática do Ensino Primário: Prática de Ensino 7ª edição Rio 
de Janeiro: Conquista. 
RAMOS DO Ó, J. (2001). O governo dos escolares: Uma aproximação teórica às pers-
pectivas de Michel Foucault Cadernos Prestige Lisboa: Educa. 
 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, Rio de 
Janeiro/Brasília, 1944- . 
Revista do Professor, Centro do Professorado Paulista, São Paulo, 1934-1965. 
SANTOS, T. M. (1962). Curso de Psicologia e Pedagogia: Manual do Professor Primário. 
3ªed., São Paulo: Companhia Editora Nacional.  
 
SILVA, K. N. (2011). Do controle das paixões à maestria de si: um estudo acerca das 
práticas e das representações de moralização na escola pública paulista (1948-
1978), tese de doutorado, FEUSP. 
                                                             
1 LISBOA, Luiz Horta. “Educar com castigo físico?”, RP, jun./1960, p. 40. 
2 RAMOS, Cinéa Vieira. “A disciplina na escola”, RP, dez./1959, p. 9 – 10. 
3 GRIGOLON, João. “Castigos físicos: o bom exemplo e a força do mestre”, RP, Mai./Jun., 1961, p. 9. 
4 RENAULT, Abgar. (publicado inicialmente no “Mensageiro Rural”, Minas Gerais) “A professora rural 
e o cumprimento de sua missão”, o texto é um discurso que foi proferido pelo paraninfo da 2ª turma da 
Escola Normal Rural “A. S. Azevedo”, de Minas Gerais, RBEP, nº 60, out./dez. 1955, p. 235 – 243. 
5 PÁSSARO, Francisco. “A criança, esperança da pátria, nos aspectos educativos” RP, mai./jun., 1961, p. 
32 – 33.  
6 MELLO, Euvaldo de Oliveira. “A disciplina na escola primária” RP, fev./1960, p. 8. 

CD-ROM DE ATAS  | 3981 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 3982 |  COLUBHE 2012



A ESCOLA NORMAL DE NATAL E A ARTE 
DE FORMAR PROFESSORES (RIO GRANDE 

DO NORTE/BRAZIL , 1908 -1971)

Francinaide de Lima SILVA 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

PA L AV R AS- C H AV E

História da Educação; Formação de 

Professores; Escola Normal de Natal

ID: 722

CD-ROM DE ATAS  | 3983 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 3984 |  COLUBHE 2012



 

Este trabalho analisa a história da formação de professores em Natal, Rio Grande do 
Norte, entre 1908 e 1971, a fim de entendermos a estrutura e o funcionamento dos sistemas 
educacionais como criações históricas. Perscrutamos a institucionalização da Escola Normal de 
Natal, bem como as singularidades didático-pedagógicas que perpassaram o Curso Normal da 
arte de ensinar às ciências da educação. O recorte histórico justifica-se por em 1908 ter sido 
reaberta a Escola Normal de Natal, cuja primeira turma foi diplomada em 04 de dezembro de 
1910. Estende-se ao ano de 1971, quando ocorreram modificações na Legislação de Ensino, a 
partir da Lei n. 5.692, de 11 de agosto, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação. 
Este dispositivo legal extinguiu o Curso Normal, atribuiu nomenclaturas distintas às modalidades 
de ensino, como também conferiu novas organizações administrativas à educação. 

Fundamenta-se nos pressupostos da História Cultural, nomeadamente, em Chartier 
(1990), Duby (1993), Elias (1994) e Morais (2006). As fontes estão localizadas, principalmente, 
no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte│IHGRN, a saber: atas, 
ofícios, Relatórios dos Diretores da Instrução Pública, Leis, Decretos e Mensagens dos Governa-
dores e, ainda, os jornais A Capital, A Ordem, A República, Diário do Natal e a revista Pedago-
gium (1921-1925). No acervo do Arquivo Público do Estado│APE-RN encontramos Diários de 
Classe e o Livro de Honra. Utilizamos também registros fotográficos encontrados no acervo do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional│IPHAN-RN. 

O estudo evidencia que a formação do magistério no Rio Grande do Norte se dava na 
Escola Normal de Natal, espaço de práticas pedagógicas que produziram saberes e legitimaram 
a instrução. Todavia, antes de se consolidar como o estabelecimento de referência para o pro-
fessorado, diferentes tentativas de institucionalização foram empreendidas. Desde o início do 
século XIX, era imperativa a criação de uma instituição específica para a formação do magisté-
rio norte-rio-grandense. Desse modo, a Lei n. 37, de 11 de novembro de 1839, que propunha a 
criação de uma Escola Normal Primária, apesar de não ter logrado êxito, evidencia o desejo das 
autoridades políticas e dos intelectuais do período por um espaço específico para a preparação 
do professorado. Este anseio foi expresso em distintas legislações que se seguiram, datadas de 
1849 e 1862 (Lei n. 529, de 28 de abril), projetando o funcionamento de uma Escola Prático-
Modelo, no Atheneu Norte-Rio-Grandense, destinada à formação dos mestres. Dispositivos que 
estes que não se efetivaram. (ARAÚJO, 2008). 

As primeiras Escolas Normais das províncias brasileiras surgiram após o estabelecimen-
to da Escola Normal de Niterói – cidade capital da província do Rio de Janeiro – em 1835. Logo 
vieram a da Bahia, em 1836; a do Ceará, em 1845; a de São Paulo, em 1846 e a do Rio de Ja-
neiro, em 1880 (AZEVEDO, 1976, p. 94). Além de formar professores, estas instituições visa-
vam uniformizar o processo de ensino e aprendizagem por meio do modo de ensino mútuo. 

Em Natal, a Escola Normal teve sua primeira fundação autorizada pela Lei n. 671, de 05 
de agosto de 1873, assinada pelo Presidente João Capistrano Bandeira de Melo Filho. Instalada 
no prédio do Atheneu Norte-Rio-Grandense com quadro docente da mesma instituição, passou 
a funcionar em 1º de março de 1874, com matrícula inicial de vinte alunos e organizada pelo 
Regulamento n. 29 (RIO GRANDE DO NORTE, 1874, p. 6). 

A instituição oferecia o Curso Normal em dois anos e seu programa de ensino compu-
nha-se de: Português, Aritmética, Geometria, Geografia, Caligrafia e Pedagogia. Formou três 
docentes: Antônio Gomes Leite, Celso Caldas e Joaquim Peregrino. Funcionou durante quatro 
anos quando foi extinta pela Lei n. 809, de 19 de novembro de 1877. 

O Decreto n. 13, de 8 de fevereiro de 1890, marcou a segunda tentativa de funciona-
mento da Escola Normal de Natal. Todavia, esta “foi nati-morta”, na expressão do educador 
Nestor dos Santos Lima. Após a Proclamação da República, o Governador do Rio Grande do 
Norte Adolfo Afonso da Silva Gordo (1889 e 1890) planejava reformar a Instrução Pública. A 
renovação pedagógica do processo de ensino e aprendizagem previa a criação de uma Escola 
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Normal destinada à preparação do professor primário, o que não aconteceu devido à mudança 
político-administrativa. 

A terceira Escola Normal de Natal foi fundada no Governo de Pedro Velho de Albuquer-
que Maranhão (1892-1896), o qual expediu diferentes decretos a fim de reorganizar a Instrução 
Pública: Decreto n. 18, de 30 de setembro de 1892, e Decreto n. 60, de 14 de fevereiro de 
1896. A Lei n. 6, de 30 de maio de 1892, recomendava a criação de um Curso Profissional mi-
nistrado aos candidatos ao magistério. Criada em 1892, a Escola Normal somente funcionou por 
efeitos da legislação de 1896. Exclusivamente masculina, esteve novamente instalada nas de-
pendências do Atheneu Norte-Rio-Grandense, ministrando o Curso Normal em três anos. O 
programa de ensino era composto por disciplinas que visavam a formação intelectual do profes-
sor, além do preparo profissional: Português, Francês, Aritmética, Física, Química, Geografia 
Política e Física, História do Brasil, Antiga, Média e Contemporânea – também ministradas no 
Curso Secundário –, História Natural e Higiene, História da Literatura Nacional, Sociologia, Mo-
ral, Música, Caligrafia, Desenho, Pedagogia, Ginástica e Estudo Prático, exercido no Curso Pri-
mário Noturno Modelo, anexo ao Atheneu. Diplomou, até 1901, cinco professores: Alfredo Celso 
Fernandes, Lourenço Gurgel do Amaral, Luiz Marinho Simas, Pedro Alexandrino e Pedro Gurgel 
de Oliveira. Extinguiu-se à falta de alunos. 

A institucionalização do preparo dos mestres primários foi reiteradamente reclamada 
nos Relatórios dos Diretores da Instrução Pública afim de viabilizar a implantação de uma rede 
de Grupos Escolares. O Relatório de Ensino apresentado ao Governador do Rio Grande do Norte 
pelo professor Francisco Pinto de Abreu, então diretor do Atheneu Norte-Rio-Grandense, solici-
tava uma instituição específica para habilitar os professores que atuariam no magistério primá-
rio. Em seu Relatório Anual de Instrução Pública, em 1906, o professor assinalava preocupações 
com os professores, especialmente, no que concerne à sua formação. “Urge providenciar sobre 
o preparo dos mestres, garantindo-lhes vencimentos compensadores; definir a competência 
municipal nessa matéria; rever os regulamentos para simplificar os programas e adotá-los às 
nossas condições de vida (RIO GRANDE DO NORTE, 1906). 

Em sua visão, a função do mestre deveria ser privilegiada através da garantia do seu 
bem-estar no exercício da “nobre missão social de ensinar”. Para ele, o professor deveria ser 
tão respeitado “como o vigário da freguesia, por ser um órgão indispensável de civilização” 
(Idem, 1906). Sendo os poderes municipais os responsáveis pelos docentes, através dos quais 
se alcançariam a moral, o direito e a política que honrasse e felicitasse o povo. 

A Reforma do Ensino Primário no Rio Grande do Norte – Lei n. 249, de 22 de novembro 
de 1907 –, efetuada em fins do Governo de Antônio José de Melo e Souza (1906-1907), teve 
início com a criação do Grupo Escolar Augusto Severo – Decreto n. 174, de 5 de março de 
1908. O Decreto n. 178, de 29 de abril de 1908, operacionalizou a remodelação Ensino Público, 
nos âmbitos do Ensino Primário e Normal, aos moldes da educação do Estado de São Paulo. 
Reestabeleceu a Diretoria Geral da Instrução Pública e reabriu a Escola Normal de Natal para o 
preparo racional dos professores primários de ambos os sexos. 

O Grupo Escolar Augusto Severo foi inaugurado em solenidade cívica a 12 de junho de 
1908. Nele funcionavam três escolas: Infantil Mista, Elementar Masculina e Elementar Feminina, 
cada uma com um professor e dois adjuntos. Servia aos alunos da Escola Normal à aprendiza-
gem prática do magistério – caráter reconhecido pelo Decreto n. 198, de 10 de maio de 1909 –, 
que o declarou modelo para os estabelecimentos de ensino elementar. O funcionamento de 
uma rede de instituições primárias, previsto pela Reforma do Ensino, tinha em vista a formação 
da sociedade republicana, a constituição da cultura letrada, bem como a escolarização da infân-
cia norte-rio-grandense. 

A Escola Normal de Natal, por seu turno, teve sua inauguração em 13 de maio de 1908, 
anexa ao Atheneu Norte-Rio-Grandense. Neste prédio funcionou até 31 de dezembro de 1910. 
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No primeiro semestre de 1911, foi instalada no Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, moderno 
prédio projetado pelo arquiteto Herculano Ramos.  

O professor Francisco Pinto de Abreu foi o primeiro diretor da Escola Normal de Natal e 
respondia também pela Diretoria Geral da Instrução Pública. Em seu primeiro ano de funciona-
mento, suas cadeiras eram providas mediante contrato dos professores do Atheneu, que rece-
biam uma gratificação pelo acúmulo de regências. 

A primeira turma formada pela Escola Normal de Natal, em 04 de dezembro de 1910, 
diplomou os seguintes mestres: Luiz Antônio dos Santos Lima, Severino Bezerra de Melo, Ma-
nuel Tavares Guerreiro, Anfilóquio Carlos Soares Câmara, Francisco Ivo Cavalcanti, José Rodri-
gues Filho, Luiz Garcia Soares de Araújo, Ecila Pegado Cortez, Judite de Castro Barbosa, Áurea 
Fernandes Barros, Olda Marinho, Stela Vésper Ferreira Gonçalves, Beatriz Cortez, Arcelina Fer-
nandes, Guiomar de França, Anita de Oliveira, Francisca Soares da Câmara, Maria Natália da 
Fonseca, Maria Abigail Mendonça, Maria das Graças Pio, Clara Fagundes, Maria da Conceição 
Fagundes, Maria Julieta de Oliveira, Maria Belém Câmara, Maria do Carmo Navarro, Helena Bo-
telho, Josefa Botelho (MORAIS, 2006, p. 75). 

Dentre os diplomados havia vinte professoras e sete professores. Começava a tendên-
cia para a feminização do magistério, notada em outras regiões do país como São Paulo, Rio de 
Janeiro e Porto Alegre (ALMEIDA, 1998, p. 56). Os homens abandonavam as salas de aula. A 
feminização do magistério ganhava espaço. Era a possibilidade que a mulher dispunha de se 
engajar no mundo do trabalho. Tal possibilidade não subverteria as funções femininas: ser 
mãe, esposa e dona-de-casa. Eram funções cumulativas. 

Após a diplomação, os professores estavam habilitados a lecionar nos cursos primários 
público e privado. Para ser credenciado como professor público provisório o docente passava 
por exames nos quais constavam os principais pontos da prática nestes estabelecimentos pri-
mários. Fazia parte da avaliação uma prova escrita com a descrição de um passeio escolar, a 
apreciação de uma Festa da Árvore e de uma festa nacional realizada na escola elementar, cujo 
tema seria a influência da educação na formação do caráter nacional. 

O escopo da Reforma do Ensino era garantir a organicidade harmônica dos Ensinos 
Normal e Primário. Deste modo, as atividades acadêmicas e sociais da Escola Normal de Natal e 
do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo estavam em articulação, no que tange às atividades 
didático-pedagógicas, ao planejamento da educação da criança e da infância. 

A Lei n. 284, de 30 de novembro de 1909, ratificou a Reforma da Instrução Pública e 
editou diferentes decretos a respeito do Código de Ensino (Decreto n. 214, de 26 de janeiro de 
1910; Decreto n. 239, de 15 de dezembro de 1910; Decreto n. 359, de 22 de dezembro de 
1913) que regeu a educação na década de 1910. A partir deste dispositivo o Curso Normal dei-
xou de ter duração de três anos e passou a ser ministrado em quatro anos. Este Código de En-
sino efetivou normas educativas e instituiu o cargo de Diretor da Escola Normal, antes exercido 
pelo Diretor Geral de Instrução Pública. Por efeitos deste Código, a Escola Normal de Natal es-
teve, entre 1910 e 1923, sob direção dos professores: Teódulo Soares Raposo da Câmara, Al-
fredo de Souza Barros e Nestor dos Santos Lima, que acumulou os cargos de Diretor da Escola 
Normal e do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, de 1911 a 1923. Este regulamento admitia 
aos normalistas a regência das classes do Grupo Modelo, assim como estabelecia a inspeção 
das escolas públicas e particulares. Reforçava a junção do Ensino Primário graduado e metódico 
com a Escola Normal. 

Nos idos de 1910, a Escola Normal de Natal estava composta pelos três elementos, que 
caracterizavam uma instituição de formação de professores à época, a saber: Curso Normal de 
Segundo Ciclo, Grupo Escolar e Jardim Modelo. O Curso Normal compunha-se das disciplinas: 
Português, Francês, Aritmética, Noções de Geometria teórica e prática, Geografia Geral e parti-
cular do Brasil, História Geral e particular do Brasil, Educação Moral e Cívica, Noções de Física e 
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Química aplicadas à vida prática, História Natural aplicada à agricultura e à criação dos animais. 
Este corpo de conhecimentos gerais e científicos era ministrado nos dois primeiros anos. Eram 
disciplinas especializadas que dotavam o Curso Normal de um caráter propedêutico à profissão 
docente. As disciplinas que compunham os dois últimos anos consistiam em: Pedagogia, Histó-
ria da Educação, Economia e Leis Escolares, Higiene Escolar, Desenho, Princípios de Música e 
Cantos Escolares, Trabalhos Manuais, Economia e Artes Domésticas (para o sexo feminino), 
Educação Física e Exercícios Infantis. Por fim, o local da prática seria no Grupo Escolar Modelo 
Augusto Severo. Esta experiência prática no cotidiano de uma instituição primária introduzia os 
docentes no magistério e dava ao Curso Normal aspectos instrumentais. 

No final dos dois primeiros anos, os alunos submetiam-se a uma avaliação para aferir o 
aprimoramento nas matérias. Ao término dos dois últimos passavam por mais um exame de suas 
aptidões nas matérias e, por fim, na prática escolar adquirida no Grupo Modelo durante o ano 
letivo. Concluído o Curso Normal, os docentes estavam habilitados para atuarem no Ensino Primá-
rio, como professores em qualquer uma das instituições primárias do Rio Grande do Norte. 

Nesse sentido, o Curso Normal, cuja duração era de três anos, em 1908, e de quatro 
anos, a partir de 1910, apresentava estrutura curricular enciclopédica, uma vez que seu pro-
grama de ensino era composto por elementos de caráter literário universal e científico; e, mais 
tarde, assumiu moldes técnico-pedagógicos, ao inserir elementos dos fundamentos da educa-
ção e morais vigentes. A socialização de saberes humanistas e profissionais era a tônica das 
práticas da instituição, que postulava a arte de saber-fazer como método ativo. Além disso, o 
Código de Ensino (1910) propunha a educação escolar pública gratuita e laica, demonstrando 
os enlaces entre a doutrina republicana e a política liberal. 

Outras medidas surgiram com a finalidade de aprimorar a formação docente no Rio 
Grande do Norte. A Lei n. 382, de 18 de novembro de 1915, organizou o ensino em Primário, 
Normal e Profissional (RIO GRANDE DO NORTE, 1917, p.6). A partir desta, intelectuais como 
Antônio José de Melo e Souza, José Augusto Bezerra de Medeiros, Henrique Castriciano, Manoel 
Dantas e Moisés Soares apresentaram a proposta de reforma, consubstanciada pela Lei n. 405, 
de 29 de novembro de 1916, sancionada pelo então Governador Joaquim Ferreira Chaves 
(1914-1920). 

Como decorrência desta ferramenta legal, o Regulamento da Escola Normal, Decreto n. 
69, de 24 de novembro de 1917, confere à Escola Normal de Natal a tarefa de habilitar o nor-
malista a desempenhar, com o máximo empenho, vigor e profissionalismo, a missão de educar 
o povo para a vida em sociedade no contexto urbano e rural. Por este período este estabeleci-
mento de ensino era portador de um corpus de conhecimento geral, científico e especializado. 
Compunham uma formação propedêutica para o magistério, conhecimentos científicos, técnicos 
e fundamentos pedagógicos morais. Há ajustes, enxugamentos e introdução de conhecimentos 
complementares e convergentes. A formação profissional do educador referenciada por um 
conjunto uniforme de saberes, repertórios, métodos e técnicas da pedagogia escolanovista em 
interação com a dinâmica organizacional dos grupos escolares subentendida, sobretudo, uma 
correlação entre Ensino Normal e Educação Escolar Infantil. (ARAÚJO, 2008). 

Esta Reforma do Ensino foi denominada Lei Orgânica e orientou a educação norte-rio-
grandense até a década de 1930. Criou os Conselhos Escolares para fiscalizar o ensino nas es-
colas públicas e particulares. Estes representavam o Estado no ensino local e eram responsá-
veis pelo recenseamento de toda a população em idade escolar. A norma que regia a instrução 
estabelecia também o Conselho Superior de Instrução Pública que, por sua vez, tinha por finali-
dade estudar e aplicar as leis do ensino, com o intuito de auxiliar a Diretoria Geral. A norma 
delineava e ampliava os papéis dos diplomados pela Escola Normal. Além de professores nas 
escolas primárias, os profissionais ocupavam cargos técnicos de diretores, inspetores, fiscais e 
conselheiros de ensino, engajados com a causa educacional. Surge a revista Pedagogium, com 
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edições de 1921 a 1925 e retorno na década de 1940. Era um dos principais veículos de divul-
gação do pensamento educacional, produzido pelos educadores da época. 

Entre as normas educativas, um destaque para a criação do Departamento de Educação 
(Decreto n. 265, de 24 de março de 1925) e o Conselho de Educação (Ato de 10 de março de 
1925). Órgãos criados para organizar e fiscalizar a instituição escolar e o professor, através da 
criação de regimentos e medidas que regulavam a conduta moral e a prática docente. O Conse-
lho de Educação era composto por comissões pedagógicas, legislativas e judiciárias. Elas visa-
vam auxiliar na proposta de livros a serem adotados no ensino, na confecção de regimentos, 
editais de concursos, dentre outros casos de caráter jurídico. 

Até os idos de 1920, a Escola Normal de Natal sofreu, portanto, os influxos reformistas 
dos Governos de Antônio José de Melo e Souza (1906-1907), Alberto Maranhão (1908-1913) e 
Joaquim Ferreira Chaves (1914-1920). A Escola Normal de Natal era a única instituição respon-
sável pela formação e aperfeiçoamento de professores, os quais requeriam o desenvolvimento 
de competências particulares, aptidões e valores específicos. Neste momento, o núcleo dos 
fundamentos pedagógicos foi revisto e introduzida no programa de estudos a disciplina História 
da Educação integrada à Pedagogia, sistematizadora de conhecimentos psicológicos e metodo-
lógicos e de essência interdisciplinar (RIO GRANDE DO NORTE, 1918, p.9). 

Em 1922, durante o Governo de Antônio José de Melo e Souza (1920-1923), inaugurou-
se a Escola Normal Primária de Mossoró (Decreto n. 165, de 19 de janeiro de 1922) com o ob-
jetivo de qualificar professores para atuarem na região Centro-Oeste do Rio Grande do Norte. 
Nesse mesmo ano, a Escola Normal de Natal ganhou novo Regulamento com a expedição do 
Decreto n. 161, de 7 de janeiro de 1922, que incidiu na introdução da disciplina Pedologia, mi-
nistrada pelo educador e professor de Pedagogia da Escola Normal, Nestor dos Santos Lima. A 
nova disciplina tinha por objeto científico o comportamento infantil no plano educativo, psicoló-
gico, biológico e físico. A observação e a experiência sobre a criança escolar, fazer conhecer-lhe 
a índole, mentalidade, inclinações e aptidões próprias, e transmitir as leis da sua evolução físi-
co-física, realizando, ao mesmo tempo, as conquistas da Pedotecnia sobre as crianças regulares 
e, mais particularmente, sobre as anormais e retardadas (RIO GRANDE DO NORTE, 1922, p.9). 

Além disso, leis e documentos revestiram o magistério de particularidades que o eleva-
ram ao status de profissão. Códigos formativos e órgãos foram instituídos pelo poder público e 
os professores especialistas reforçaram sua profissionalização ao se congregarem na Associação 
de Professores do Rio Grande do Norte │APRN, fundada em 04 de dezembro de 1920, pela de-
fesa da escola pública, laica, gratuita, coeducação e combate ao analfabetismo. 

Até 1927, a Escola Normal de Natal havia formado 200 mestres primários e a Escola 
Normal Primária de Mossoró, 30 professores, os quais exerceram o magistério nos Grupos Esco-
lares, Escolas Isoladas e ocuparam cargos técnicos: inspetores, conselheiros, diretores e de re-
datores de periódicos educacionais como a Pedagogium (APRN) e A Educação (Grêmio 
Normalista). Organizaram, ainda, jardins de infância, semana de educação, exposições escola-
res e festas cívicas, dando corpo a todo um conjunto de convenções e elementos simbólicos 
promotores da autoimagem socioprofissional do normalista. 

A década de 1930 foi marcada pelas atividades da Associação Brasileira de Educação, 
cujo advento se deu em 1924. A partir de então, a formação profissional docente podia ser dis-
cutida em nível nacional. E a proposta era que seguisse os parâmetros das Ciências da Educa-
ção. Ao mesmo tempo, há a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, Decreto n. 
19.405, de 14 de novembro de 1930, uma das primeiras medidas do Governo Provisório de Ge-
túlio Dorneles Vargas, a fim de empreender uma política nacional de educação e saúde públi-
cas. 

Os anos seguem. No Rio Grande do Norte, no decorrer dos Governos Interventores, 
nenhuma alteração significativa acontece na Escola Normal de Natal. Elaboram-se reformula-
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ções pontuais, alterações concernentes à frequência, ao aproveitamento escolar e à equipara-
ção do ensino privado, ao público, com fins de esboçar uma política uniforme pretendida pelo 
Governo Federal. Durante a década de 1930, a Escola Normal de Natal, dirigida pelo historiador 
e folclorista Luís da Câmara Cascudo (1934-1935), e a Escola Normal Primária de Mossoró per-
maneceram sob o regime de ensino estabelecido no Regulamento do Ensino Normal, autorizado 
pelo Decreto n. 161, de 7 de janeiro de 1922, e pelos dispositivos da Lei Orgânica do Ensino 
(Lei n. 405│1916). 

Somente no Governo de Rafael Fernandes Gurjão (1935-1943) as Escolas Normais e a 
formação de professores conhecem Reformas Educacionais de caráter propedêutico e profissio-
nalizante. O Decreto n. 411, de 17 de janeiro de 1938, materializou uma reforma consubstanci-
ada pela remodelação do Ensino Secundário (Decretos Federais: n. 20.158, de 30 de janeiro de 
1931 e n. 21.241, de 4 de outubro de 1932). Mas, sobretudo, fundamentada nas Ciências da 
Educação, com a introdução de Psicologia, Sociologia, Antropologia e Pedagogia. Se conside-
rarmos os casos do Distrito Federal (1928) e de Pernambuco (1928), esta remodelação dos 
Cursos Normais no Rio Grande do Norte foi bastante tardia. No Brasil, já haviam sido criados 
Institutos de Educação e Escolas Regionais. 

A Reforma do Ensino Normal, instituída em 1938, inseriu novos currículo e estrutura, a 
qual separou o Curso de Formação Geral do Curso Profissional. Isto tornou obrigatório ao can-
didato à normalista, o Curso Secundário do Ateneu Norte-Rio-Grandense regido por Lei Federal 
como pré-requisito para o ingresso no Curso Normal. 

A partir 1938, a Escola Normal de Natal suspendeu a matrícula para novos alunos, pois 
estes teriam que antes cursar os cinco primeiros anos no curso seriado, provocando um pro-
gressivo esvaziamento. Funcionou somente com os alunos remanescentes da matrícula de 
1937. A operacionalização dessa reforma que se propunha a introduzir as ciências da educação 
não logrou o êxito esperado, pois contribuiu para o fechamento da Escola Normal de Natal. 

A Lei n. 8. 560, de 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino Normal) modificou as 
Escolas Normais do país. A Lei Orgânica do Ensino Normal (1946) conferiu nova organização ao 
sistema de Ensino Normal o qual podia ser ministrado no Curso Normal Regional, na Escola 
Normal e no Instituto de Educação. Os Institutos de Educação constituíam-se dos cursos: Gina-
sial, de Formação de Professores Primários, de Especialização do Ensino Normal e da Adminis-
tração Escolar. Pelo referido regulamento o Ensino Normal tinha por objetivo prover a formação 
do pessoal docente necessário às escolas primárias e habilitar administradores escolares desti-
nados às mesmas escolas, além de desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relati-
vas à educação da infância. 

Seguindo os ditames da referida reforma, em 1949, foi criado a partir do decreto n. 
204, de 7 de dezembro, o Curso Normal Regional junto à Escola Normal de Natal. No ano se-
guinte, o Decreto Lei n. 2.026, de 20 de novembro de 1950, aprovou o Regulamento da Escola 
Normal de Natal. 

Na década de 1950, especificamente em 1952, a instituição é pela primeira vez dirigida 
por uma mulher, Francisca Nolasco Fernandes (Dona Chicuta), educadora conhecida por sua 
profícua atuação na Escola Doméstica de Natal. É nesta época que a Escola Normal de Natal 
passa a Instituto de Educação, instalado em edificação própria no bairro de Lagoa Nova, em 
Natal. 

Os imperativos sociais, políticos e humanos que modificaram a Escola Normal de Natal 
são denotados a partir da legislação educacional, dos regimentos da instituição, dos relatórios e 
registros da prática produzida pelos mestres. Em consonância com estas necessidades a Lei 
Orgânica do Ensino Normal, n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, oficializou como fins do En-
sino Normal prover o pessoal docente necessário às escolas primárias, habilitar administradores 
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escolares, desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infân-
cia. 

Através da Lei 2.639, de 28 de janeiro de 1960, a Escola Normal de Natal tornou-se le-
galmente Instituto de Educação, que funcionava na Praça Pedro Velho, onde atualmente funci-
ona a Escola Estadual Anísio Teixeira. Desde sua abertura, em 1908, a Escola Normal de Natal 
esteve instalada: anexa ao Atheneu Norte-Rio-Grandense, entre 1908 e 1910; no Grupo Escolar 
Augusto Severo, de 1911 a 1937; no Grupo Escolar Antônio de Souza, dos anos de 1937 a 
1941; retornou ao Grupo Escolar Augusto Severo, no qual funcionou de 1941 a 1953. Como 
Instituto de Educação ocupou as dependências do Atheneu Norte-Rio-Grandense, de 1954 a 
1955 no novo prédio em forma de “X” construído na Rua Campos Sales; e no prédio situado na 
Praça Pedro Velho, de 1956 a 1965. Finalmente, foi instalada em um espaço próprio construído 
em 1965, na Rua Jaguarari, no Bairro de Lagoa Nova, em Natal. 

Foi instalada no Instituto Kennedy, em março de 1966. Funcionava em dois turnos no 
Kennedy e um turno à noite, na antiga sede na Praça Pedro Velho. No final desse ano, o Insti-
tuto de Educação Presidente Kennedy formava a sua primeira turma, conferindo aos formandos 
o Diploma de Professor Primário, assinado pelo secretário de Educação Jarbas Bezerra e Fran-
cisca Nolasco Fernandes de Oliveira, enquanto Diretora. 

Diante disto, ainda, cabe-nos questionarmos por qual motivo, apesar da existência de 
tantas instituições distintas à época, a exemplo da Faculdade de Direito e da Faculdade de Filo-
sofia e Letras, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Desejavam ser normalistas, 
realizar o Curso Normal e atuarem como professores. 

As Escolas Normais eram espaço de afirmação profissional, um lugar de reflexão sobre 
as práticas, que conferem aos professores a representação dos profissionais que produzem sa-
beres e legitimam a profissão docente. Estas instituições de formação de mestres dão autentici-
dade a um saber produzido no exterior da profissão, que veicula uma concepção dos 
professores centrada na difusão e na transmissão de conhecimentos. O Curso Normal foi extin-
to pela Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971, que marcou o surgimento de novas configura-
ções educacionais. 

As Reformas de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte desenvolveram as configura-
ções do Ensino Primário e Normal ao normatizarem as instituições formadoras de educadoras e 
educadores primários e sua atuação nos Grupos Escolares e demais instituições de ensino ele-
mentar. Indicavam os modos de fazer e condutas específicas na Escola Primária. As singulari-
dades locais e institucionais demonstram que a consolidação do ensino profissional para o 
magistério acontece no mesmo momento em que são delineadas as diretrizes para a organiza-
ção educacional. 

Neste estudo evidenciamos as representações em torno da formação de professores em 
Natal no século XX. Todavia, o passado é inacabado, uma vez que o historiador no presente 
desta escrita e da leitura ora realizada tem a possibilidade de utilizá-lo de diferentes maneiras. 
Desse modo, esta análise permitiu-nos demonstrar parcialmente as representações sobre o ma-
gistério, em suas interdependências, situado temporalmente e, portanto, marcado por configu-
rações específicas. 
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1. Considerações iniciais 
 

 O estudo que nos propomos realizar é sobre os cursos de curta duração que tinham como ob-
jetivo a formação de professores. Embora considere o caráter emergencial da proposta, em 
função de uma histórica demanda, vemos que, além das ciências estarem ampliando seus arse-
nais de conhecimentos disponíveis à formação intelectual das novas gerações, esse conjunto de 
saberes, por si só, já exigem, na mesma proporção, tempo, mais versatilidade e capacidade de 
reflexão, análise e absorção das novas conquistas científicas, tendo em vista não só sua ampli-
dão, mas, sobretudo, sua complexidade. A questão é saber se esses cursos de curta duração, 
emergenciais e intensivos, formavam, de fato, professores habilitados para a tarefa de orienta-
ção e estímulo à pesquisa ou se apenas funcionavam como um treinamento de mão-de-obra 
barata destinada à execução do ato pedagógica. 
 Essa reflexão sobre as licenciaturas curtas, obrigatoriamente, deve estar alicerçada na reforma 
universitária de 1968 e nas políticas de formação de professores patrocinadas pela ditadura 
civil-militar implantada no país entre 1964 e 1985, aspecto que nos leva a delimitá-la entre 
1968 e 1996, ano em que foi sancionada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
Brasileira, ocasião em que foram extintas as citadas licenciaturas e, consequentemente, exigi-
das licenciaturas plenas, como pré-requisito para profissionais do magistério.  
 

2. A ditadura civil/militar e a formação docente: a política da curta duração  
 É indiscutível o papel desempenhado pela escola na sociedade e, por conseqüência, na manu-
tenção ou transformação das estruturas que sustentam essa sociedade. E o professor é ferra-
menta essencial nesse processo. Por isso mesmo, sua formação não é uma coisa qualquer, 
mas, prioritariamente, o resultado de uma política de Estado. Por outro lado, a experiência, 
também, tem mostrado que professor não qualificado mascara e impede que o aluno tenha 
acesso e construa novos conhecimentos, mais que isto, impossibilita a evolução da sociedade e 
do país. As situações emergenciais são normais, caótico é a perpetuação das mesmas.  
 Detendo-nos na temática em estudo, nos deparamos com um trabalho publicado pelo 
setor de Cursos Superiores de Tecnologia do Departamento de Assuntos Universitários do MEC, 
em 1974, mostrando que os cursos de curta duração buscarão cobrir áreas de formação profis-
sional insuficientemente atendidas e evitar a subutilização de profissionais de carreiras longas 
(MEC, DAU/CST, 1974, p. 10). Ao tratar da legislação do ensino, o documento do MEC demons-
trava que essa modalidade de curso superior fora suscitada pela necessidade de formar pessoal 
docente qualificado para o ensino de 1º e 2º graus e pelos reclamos do avanço tecnológico, 
que expande e diversifica o leque das tarefas ocupacionais.  

Registre-se que os cursos de curta duração foram, também1, fruto da primeira Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, nº 4.024/61, quando, no seu art. 104, permitia a organização 
de cursos ou escolas experimentais, com currículos, métodos e períodos escolares próprios. 
Mais tarde, a já citada reforma da universidade brasileira, fruto da Lei 5.540/68, voltaria à 
questão, nos arts. 18, 23 e 26. No ano seguinte, o Decreto-Lei 464/69 a retomou.  

Portanto, foi a Lei 5.692/71, LDB da ditadura militar, sustentado por setores conserva-
dores da sociedade civil, que deu o toque final ao assunto, estruturando os cursos de licenciatu-
ras curtas, enquanto política de formação para professores. Por outro lado, os Decretos-Leis 
655/69 e 749/69 autorizaram os órgãos do MEC encarregados da administração e coordenação 
do ensino técnico agrícola, comercial e industrial, bem como a Diretoria do Ensino Secundário, a 
organizarem, em nível superior, cursos para a formação de professores para disciplinas gerais 
ou técnicos e práticas educativas vocacionais do ensino secundário.  
 Nesse sentido, encontramos, ainda, alguns pareceres oriundos do Conselho Federal de Educa-
ção, CFE, tais como:  
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a) pareceres 638/66, 42/67, 154/67, 712/69, 912/69 e o 255/70, todos 
aprovando planos e regulamentando currículos de cursos conducentes a 
licenciaturas de 1º grau, na área de Pedagogia, com duração de 1.400 a 
1.600 horas; 

b) parecer 74/70, aprovando o currículo de cursos, em nível superior, para a 
formação de professores para artes práticas: Artes Industriais - Técnicas 
Comerciais - Técnicas Agrícolas - Educação para o Lar;  

c) parecer 477/71, aprovando os cursos de curta duração em Educação Físi-
ca, com duração de 1.200 horas; 

 
 Complementando, a Portaria Ministerial 159/65 e a Resolução 1/72 do CFE fixavam a duração 
dos cursos superiores de graduação, inclusive os de curta duração. 
 Partindo desse aparato legal que fundamentava a criação dos cursos de curta duração e os 
legitimava como política voltada para a formação docente, tentemos identificar as conseqüên-
cias disso no sistema educacional brasileiro, tendo em vista que um dos objetivos da mesma 
era cobrir áreas de formação profissional insuficientemente atendidas e evitar a subutilização de 
profissionais de carreiras longas. Entendemos, a priori, que é correto o cobrir áreas de forma-
ção profissional insuficientemente atendidas, entretanto não nos parece conseqüente, tendo 
como foco a formação docente, o segundo objetivo: evitar a subutilização de profissionais de 
carreiras longas.  

Quando afirmamos que a chamada sociedade do conhecimento se notabiliza, entre ou-
tras coisas, pela diversidade e complexidade das conquistas do mundo científico, uma pergunta 
se faz necessária: as novas gerações preparar-se-iam, de fato, para sua inserção e inclusão no 
mundo produtivo da pós-modernidade, tendo como docentes, profissionais que resultaram de 
uma formação intensiva, em cursos de curta duração marcados pelo imediatismo? 
 O MEC, justificando esses cursos de curta duração, enfatizava que 

muitas vezes, esses cursos são apresentados como uma forma conve-
niente, social e economicamente, de fazer face à crescente demanda 
por educação de nível superior, através da diversificação, inclusive es-
pacial, da oferta de oportunidades. [...] Tudo indica, portanto, que a 
criação de cursos superiores de curta duração em nosso país parece 
vir ao encontro de uma exigência sócio-econômica e profissional já 
experimentada por nações tecnologicamente avançadas e compete ao 
nosso sistema de educação abrir um lugar importante e definido para 
uma forma de ensino já prevista em diversos tópicos da nossa legisla-
ção educacional (MEC, DAU/CST, 119974, p. 4). 

 
 Sendo uma exigência sócio-econômica e profissional, é possível afirmar que essa política era, 
também, uma exigência do processo educativo brasileiro? Até onde o país se beneficiaria com 
essa política? Em educação, basta colocar um professor qualquer na sala de aula? 
 A propósito do projeto elaborado pela Comissão Nacional de Programa de Expansão e Melhoria 
do Ensino Médio, PREMEM, visando instituir cursos de curta duração, regime intensivo, destina-
dos à formação de professores para o ciclo ginasial, Newton Sucupira presidente da CESu, no 
parecer 912/692, constatava que  

 a expansão da escola média brasileira, particularmente a secundária, 
nestes últimos tempos vem se fazendo em ritmo de verdadeira explo-
são escolar, como atesta o crescimento dos efetivos escolares em 
quase 200% na década atual. A esta expansão, contudo, não corres-
ponde melhoria dos padrões de ensino em virtude de sensível déficit 
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de pessoal docente qualificado. Estima-se que pouco mais de 20% de 
professores da escola média possuem formação especializada em fa-
culdades de filosofia. [...] deveríamos analisar a situação, levando-se 
em conta a distribuição desigual das faculdades pelo território nacio-
nal, os tipos de cursos em funcionamento bem como a evasão contí-
nua dos quadros do magistério secundário. [...] Em 1967, as 
conclusões nas diferentes licenciaturas não alcançaram o total de sete 
mil, sendo que apenas 171 alunos, se formaram em Física e 105 em 
Química. Acresce, ainda que somente uma parte destes diplomados 
se destinam ao magistério da escola secundária. [...] Temos de apelar 
para soluções de emergência. 

 
Esse déficit estaria ligado às condições oferecidas ao exercício do magistério? Quando 

as políticas públicas emergenciais se tornam permanentes, elas contribuem para a resolução do 
problema identificado ou postergam sua solução? Que problemas isso traz para uma nação que 
busca seu desenvolvimento tecnológico? Urge anotarmos que ao longo da história da educação 
brasileira, a demanda educacional cresce inversamente proporcional ao número de docentes. 
 Nesse universo, ressalte-se que a política educacional do Estado brasileiro na ditadura ci-
vil/militar (1964-1985) vinculava-se à teoria do capital humano. A isso, juntava-se a influência 
dos acordos MEC-USAID, os quais se direcionavam para interesse nem sempre nacionais, uma 
resultante da presença física norte-americana na América Latina. Esses e outros acordos, espe-
cificamente no caso do Brasil, não aconteceram somente após o golpe de 64. Ao contrário, an-
tes eles estiveram presentes. E, no que diz respeito ao ensino, abrangia um universo bem 
amplo: da alfabetização de adultos à universidade, passando pela formação de professores. 
 Acompanhando o pós-guerra, a presença norte-americana pode ser evidenciada através de 
três exemplos: da Aliança para o Progresso, da USAID (United States Agency International for 
Development) e do PABAEE (Programa de Assistência Brasileiro-Americano ao Ensino Elemen-
tar), todos atuando entre os anos de 1950 e 1960. 
 Vejamos dois casos pontuais. O primeiro deles localizava-se no Nordeste. Oliveira (1989, pp. 6-
52)3, em A participação da USAID na educação em Sergipe, faz uma análise do domínio ameri-
cano e dos mecanismos utilizados pelo mesmo para a manutenção da ordem burguesa. Ao se 
referir à Aliança para o Progresso, ela mostra a estratégia imperialista desse organismo para 
conter qualquer perspectiva de revolução social embrionária ou não, na América Latina. Na se-
gunda parte do seu estudo, Oliveira (1989, pp. 53-105) evidencia a participação da USAID no 
Nordeste, via SUDENE.  
  Depois de contextualizar, em Sergipe, o que ela chama de conquistas políticas significa-
tivas, conseqüências da proliferação dos movimentos ligados à promoção da cultura popular e 
da alfabetização (pensamento de Paulo Freire, Movimentos de Cultura Popular, Movimento de 
Educação de Base, Ligas Camponesas etc.), Oliveira faz ver como a USAID dificultava a mobili-
zação popular ao deslocar a atenção dos sistemas de ensino para a questão do eficientismo 
pedagógico, da expansão do ensino, etc. Oliveira diz, ainda, que o acordo com o Estado de 
Sergipe previa a atuação da USAID nas áreas de construção e equipamentos, melhoria da qua-
lidade de ensino, programa de alfabetização para adolescentes e adultos e administração. No 
seu estudo, um ponto é destacado: o treinamento de recursos humanos, capacitação que não 
se restringia apenas a Sergipe, mas ao Nordeste como um todo. Evidencia, ainda, que até o 
ano de 1970 foram enviados aos Estados Unidos 1.200 bolsistas, selecionados pela SUDENE, 
pela USAID e pelo órgão de origem do candidato. Segundo esse estudo, na área de educação 
foram treinados 264 bolsistas dos quais 12 pertenciam ao Estado de Sergipe. 
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 Um segundo exemplo surge no Sudeste e Centro-Oeste. Nessas regiões, técnicos americanos 
dão assessoria ao Programa de Assistência Brasileiro-Americano ao Ensino Elementar, PABAEE. 
De Minas Gerais, entre 1956/57, onde se instalou um Centro de Treinamento Piloto. O progra-
ma se estenderia por outras unidades da federação, tais como Goiás, onde foi criado o Centro 
de Treinamento, em Inhumas.  
  A ação do PABAEE se fazia no treinamento de um determinado grupo de professores, 
os quais repassariam as informações recebidas aos seus colegas do ensino primário. Paiva & 
Paixão (1999, pp. 37/56)4 mostram que os multiplicadores considerados adequados a dissemi-
nar as inovações seriam os professores que atuavam nas escolas incumbidas da formação do 
professor primário: as Escolas Normais. Nessa parceria fez-se uma clara definição da divisão de 
trabalho: os americanos detinham o conhecimento técnico que o país precisava utilizar, mas 
apenas os brasileiros podiam tornar viável a aplicação desse conhecimento técnico. Estudando 
um documento oficial desse programa, o Memorando nº 168/58, de autoria de Charles M. Long, 
Paiva & Paixão (1999, p. 47) identificam uma prioridade na execução dos objetivos do PABAEE, 
qual seja, trabalhar com pessoas que preparam professores, em vez de trabalhar com professo-
res regentes de classe, visando ampliar a área de influência do programa. 
 Ideologicamente, graças à influência de organismos internacionais, essas ingerências nos paí-
ses latino-americanos e do terceiro mundo, fundamentavam-se, também, na teoria do capital 
humano. Na ótica de Frigotto (1999, p. 41), esses organismos internacionais representam do-
minantemente a visão e os interesses do capitalismo integrado ao grande capital. Ainda, se-
gundo Frigotto (1999, p. 41-42), o receituário da teoria do capital humano fazia parte das 
concepções de importantes figuras da vida política e econômica do Brasil, um deles era Mário 
Henrique Simonsen que, no final da década de 60 e início de 70, pregava ao mundo que o Bra-
sil tinha encontrado seu caminho para o desenvolvimento e eliminação das desigualdades. Fri-
gotto lembra que Simonsen entendia que esse caminho se fazia pela equalização do acesso à 
escola e pelo investimento em educação.  
 Essa influência fez-se, também, no ensino superior, sobretudo porque a universidade, no início 
dos anos 1960, havia se tornado fórum importante no debate em torno das grandes questões 
nacionais, visando às chamadas reformas de base. Incluam-se, nesses debates, propostas que 
visavam a reforma agrária, cuja discussão alarmava os setores reacionários da sociedade, os 
quais promoveriam, mais tarde, o golpe de abril de 1964. 
 A universidade era, portanto, o grande nó na garganta da ditadura. Dreifuss (1981, p. 282) 
evidencia que, nesse momento, a União Nacional dos Estudantes, UNE, havia se tornado uma 
parte integrante do bloco nacional-reformista e eventualmente um importante componente da 
Frente de Mobilização Popular que reunia todas as organizações e instituições políticas e cultu-
rais da esquerda trabalhista. Na UNE eram discutidas e cultivadas idéias contrárias aos interes-
ses da ditadura, entretanto, para o regime, era essencial que o meio estudantil se alinhasse aos 
interesses ideológicos do grupo que tomara o poder, sobretudo porque, segundo Cunha (1989, 
p. 61), desde a segunda metade da década de 50, mais intensamente a partir de 1960, os es-
tudantes universitários [...] passaram a atuar como aliados explícitos das classes trabalhadoras 
na construção de uma nova ordem social.  
 Num clima de resistência e repressão, o MEC, em 1965, celebrou um acordo com a USAID, 
objetivando ampliar e reestruturar o sistema de ensino superior, no Brasil. A esse acordo, no 
mesmo ano, seguiu-se um Termo Aditivo, do qual surgiria a Equipe de Planejamento de Ensino 
Superior, EPES, convertida dois anos depois em Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensi-
no Superior, EAPES, a qual produziu um Relatório que, segundo Cunha (1988, p. 202), deixava 
a impressão de um trabalho surpreendentemente modesto, se comparado com os ambiciosos 
objetivos de ambos os convênios MEC-USAID para o ensino superior. Apresentado oficialmente 
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no dia 29 de agosto de 1968, o citado Relatório foi entregue ao Grupo de Reforma Universitá-
ria, GRU, criado pelo Decreto 62.937, de 2 de julho de 1968.  
 Diga-se que esse Relatório estava em perfeita sintonia com os objetivos traçados pelo governo 
e seus assessores da USAID. Para Germano (1993, p. 124), o documento em apreço dava ênfa-
se à privatização do ensino e, embora defendesse a gratuidade da educação primária, defendia 
que a secundária e a superior deveriam ser gratuitas apenas para aqueles que provassem falta 
de recursos. A educação, ainda segundo o Relatório da EAPES, não podia ser entendida apenas 
como fator de desenvolvimento, mas como item fundamental para a segurança da sociedade 
brasileira. Reconhecia que, no caso do Brasil, a questão era muito mais grave, porquanto a 
educação havia se tornado um problema de salvação pública. Daí a urgência de incentivar e 
expandir o ensino básico, antes de qualquer outra preocupação. A saída passava, necessaria-
mente, por uma revolução com objetivos ambiciosos e amplos. O Relatório assinalava que a 
solução não está apenas na reforma do ensino, mas numa reforma mais ampla da sociedade 
toda (Relatório / EAPES, 1969, p. 23-32). 
 No entendimento de Fávero (1991, p. 7), é importante conhecer as diferentes propostas a res-
peito da reforma das instituições universitárias, porém é prioridade identificar a origem dessas 
propostas, os interesses que as moveram, os grupos envolvidos, seus objetivos, conceitos e 
circunstâncias históricas. Para ela, os fenômenos educacionais [...] só se definem em função do 
contexto global [...] só adquirem significação se referidos à totalidade na qual foram produzi-
dos. Nessa perspectiva, a educação constitui componente conjuntural, definido pela dinâmica 
do jogo das forças sociais num determinado momento histórico (Fávero, 1991, p. 11). 
 Já Ribeiro (1992, p. 169), diz que a reforma responsável pela transformação da estrutura in-
terna da universidade brasileira, expressa na Lei 5.540/68, veio para produzir a expansão ne-
cessária com um mínimo de custos, caracterizando-se pela departamentalização, pela matrícula 
por disciplina, pela implantação de um curso básico e pela institucionalização da pós-graduação. 
A propósito, Sampaio (2000, p. 59) lembra que o novo modelo foi instituído, a partir de 1969, 
sob um regime político extremamente repressivo, que mantinha as universidades sob suspeita e 
intensa vigilância. 
 Nesse sentido, o golpe de abril de 1964 viu com clareza a importância da educação na forma-
ção ideológica das novas gerações. Daí a necessidade de submetê-la ao controle do Estado 
(Rosas, 1992, p. 25), fato que é corroborado por Ribeiro (1992, p. 169), quando afirma que 
tanto a reforma do ensino de 1º e de 2º graus, quanto à do ensino superior obedeciam aos 
interesses das minorias responsáveis pelo golpe de 1964 e estreitamente ligados aos da bur-
guesia internacional. De qualquer modo, ambas eram contrárias aos anseios daqueles que so-
nhavam com uma universidade voltada para a formação integral do homem. 
 Assim, o ensino estruturou-se, portanto, atrelado ao mercado de trabalho, agravando sua alta 
seletividade, elitismo e caráter excludente. Nessa formatação, o ensino médio atenderia à mas-
sa, enquanto o ensino universitário continuaria reservado às elites. Buarque (1994, p. 58) lem-
bra que um dos principais elos da cadeia que aprisiona a universidade é o mercado. Para ele, a 
universidade abandonou o papel de formar pensadores e optou por formar profissionais e teóri-
cos programados para cumprir papel específico na cadeia de produção. 
 Não foi por acaso que a ditadura buscou o apoio de seus parceiros americanos, para os quais 
os estudantes e suas propostas reformistas, inclusive da universidade, sempre foram fontes de 
preocupação. Os Estados Unidos anteviam os riscos de ‘cubanização’ do Brasil, portanto riscos 
de ‘desequilíbrio’ na distribuição das áreas de influência ideológica, entre o comunismo e o capi-
talismo; vale dizer, áreas de domínio cultural e comercial. Temores partilhados por militares, 
empresários, religiosos e por significativa parcela da classe média (Rosas, 1992, p. 26-27).  
 Nesse contexto, Azevedo (1994, p. 58) lembra que a reforma universitária em profundidade 
não será possível sem uma prévia ou concomitante reestruturação econômica, social e política 
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do País. Daí porque, o regime, estribado nos seus referenciais ideológicos, igualmente, entendia 
isso e, para tanto, buscou a assessoria da USAID e de Rudolph Acton, da Universidade de 
Houston, acionados para dizerem o que melhor convinha à educação brasileira. O coronel Meira 
Matos, especialista em repressão, também foi convocado para presidir uma Comissão Especial, 
cujo objetivo era Propor Medidas Relacionadas com os problemas estudantis (Rosas, 1992, p. 
25). Esses passos demonstravam as pretensões da ditadura em ordenar uma universidade ideal 
para o regime. 
 Apesar dessa notória influência e até mesmo de impor os seus interesses no campo da educa-
ção, para Germano (1993, p. 125), o peso da USAID, na definição do conteúdo da reforma, foi 
menor do que se supõe. Na sua concepção, isso não significa negar a influência em si, mesmo 
porque ela já existia há muito tempo, sobretudo, a partir do pós-guerra. 
 Segundo Fávero (1991, p. 12), nenhuma classe consegue se manter no poder, por muito tem-
po, usando somente a força, porquanto o exercício hegemônico da classe dominante supõe o 
uso conjugado e combinado do consenso e da coerção. Na reforma da universidade, esses dois 
caminhos focalizados por Fávero foram contemplados. O primeiro, de caráter ideológico, estava 
nas mãos da USAID e de Rudolph Atcon; o segundo, técnico-administrativo e disciplinar, coube 
ao coronel Meira Matos, do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra. 
 Germano (1993, p. 123) resume o relatório encomendado pelo MEC a Rudolph Atcon, dizendo 
que a principal contribuição de Atcon diz respeito ao aspecto privatizante da política universitá-
ria do Regime, porquanto propunha ‘implantar um sistema administrativo tipo empresa privada 
e não de serviço público’, até porque, para ele, ‘uma universidade autônoma é uma grande em-
presa e não uma repartição pública’.  
 A nova visão de universidade, portanto, se caracterizava por assumir uma postura tecnicista e 
economicista, baseada nas necessidades capitalistas do mercado e ancorada na relação custo-
benefício. É bom lembrar que a educação brasileira, nela a própria universidade, alicerçava-se 
sobre princípios humanísticos e antropocêntricos, voltados para a construção de uma sociedade 
centrada na formação do homem integral. Agora, via-se invadida pelos ares neoliberais, estru-
turados a partir da perspectiva de um novo capitalismo. 
 Os cursos de licenciatura curta para formação de professores são reflexos desse momento his-
tórico. Urgia formar professores, em função das necessidades do regime e da escolarização das 
massas, na perspectiva ideológica incorporada pela ditadura. Estava em curso uma mudança de 
foco. Era a vez do tecnicismo: escola como centro de treinamento. Gramsci (1991, p. 117) já 
chamava a atenção para isso: 

ao lado do tipo de escola que poderíamos chamar de ‘humanista’ [...], 
destinado a desenvolver em cada indivíduo humano a cultura geral 
ainda indiferenciada, o poder fundamental de pensar e de saber se 
orientar na vida, foi-se criando paulatinamente todo um sistema de 
escolas particulares de diferente nível, para inteiros ramos profissio-
nais ou para profissões já especializadas e indicadas mediante uma 
precisa individualização. [...] A divisão fundamental da escola em 
clássica e profissional era um esquema profissional: a escola profissi-
onal destinada às classes instrumentais, ao passo que a clássica des-
tinava-se às classes dominantes e aos intelectuais. [...] A tendência, 
hoje, é a de abolir qualquer tipo de escola ‘desinteressada’ [...] e for-
mativa [...], bem como a de difundir cada vez mais as escolas profis-
sionais especializadas, nas quais o destino do aluno e sua futura 
atividade são predeterminados. 
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 É nesse universo ideológico que a formação de professores é pensada. Nunca é demais lem-
brar a origem social das pessoas que se candidatavam às licenciaturas curtas. Mais do que isso, 
o mundo cultural limitado que acompanhava a vida dessas pessoas transformadas em profissio-
nais do magistério. 
 
Considerações finais 
 

Partindo, portanto, do que foi dito acima, a nova visão de universidade se caracterizava 
por assumir uma postura de caráter economicista e tecnicista. As políticas educacionais, assim, 
enquadravam-se nos princípios do custo-benefício.  

Nesse sentido, a política de governo destinada à formação docente tornava-se uma pri-
oridade absoluta, em função da necessidade indispensável de “escolarização” das massas e da 
perspectiva ideológica incorporada pela ditadura. Os cursos de licenciatura curta, portanto, re-
fletiam a demanda precária e histórica de professores atuando no país, como também, resulta-
vam, especificamente, do momento político vivido pelo Brasil. 
 A preocupação não era formar o homem no sentido amplo, mas formá-lo no sentido técnico. É, 
por conseguinte, nesse universo ideológico que se inseriram os cursos de curta duração para a 
formação de professores, os quais atuavam, sobretudo, na “escolarização” do povo.  
 Na prática, escola pública era a grande empregadora desse tipo de mão de obra, enquanto a 
escola privada se cercava de profissionais qualificados, oriundos de cursos de licenciatura plena, 
presumivelmente mais estruturados e organizados. Essa configuração aprofundava o fosso que 
separava a formação de uma elite letrada e aquela que se destinava à manutenção do “status 
quo” das massas populares, numa reprodução do modelo sócio-econômico, do qual o professor 
participava como agente, apesar de ser, tradicionalmente, oriundo dos setores menos privilegi-
ados da população.  
 Embora o quadro desenhado acima seja justificado por um sistema econômico e político con-
centrador de poderes e privilégios, historicamente, constata-se que esse tipo de relação com a 
educação popular redunda, a médio e longo prazos, numa ação maléfica e corrosiva que cos-
tuma implodir o próprio sistema, sobretudo porque gera dificuldades à manutenção dos privilé-
gios dos setores dominantes, tendo em vista os consequentes desequilíbrios sociais e 
econômicos, geradores de conflitos e capazes de desestabilizarem o estado capitalista. Manter 
na ignorância absoluta a massa popular não é bom nem para a sociedade e nem para o capita-
lismo, tenha ele a cara que tiver. E isso não é uma questão ideológica ou simples opinião, mas, 
histórica.  
 Para efeito de comparação, o espaço entre 1968 a 1996 envolve dois contextos históricos dife-
rentes. Se hoje, não temos mais licenciaturas curtas, criamos as licenciaturas plenas curtas, 
sobretudo nos Cursos de Pedagogia das faculdades particulares. Diga-se que desses cursos sa-
em professores destinados à educação infantil e ao ensino fundamental, alicerces do processo 
educacional e da aprendizagem científica.  

Nesse sentido, embora a LDB de 1996 sinalizasse para novos horizontes, as decisões 
políticas e as políticas públicas continuaram transformando o emergencial em ações permanen-
tes, ensejando a improvisação e o estímulo ao imediatismo, bem como o lucro fácil dos grupos 
privados que atuam no setor educacional. 
 Pesquisar e buscar respostas para essa questão é fundamental, porquanto, urge contribuir pa-
ra o entendimento da realidade educacional brasileira, mais precisamente, para o processo de 
formação do professor no Brasil e, portanto, para as implicações das políticas dirigidas para um 
setor que, sem dúvida nenhuma, é o responsável pelo processo de desenvolvimento sustentá-
vel do país.  
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O Ensino Agrícola no Brasil têm a sua primeira regulamentação oficial com o decreto nº 8.319 
de outubro de 1910. Com este regimento é organizado os sistema de educação agrícola no país 
estruturado em 11 modalidades de ensino. No seu interior as Escolas Superiores eram a estru-
tura maior do status dessa estrutura se responsabilizando pela formação dos engenheiros agrô-
nomos. Para esta análise utilizaremos o conceito de Campo de Pierre Bourdieu para pensar as 
relações de mediação entre os condicionamentos sociais e suas exterioridades. Buscamos en-
xergar os sistemas engendrados no passado para pensar o processo de constituição do Campo 
das Ciências Agrárias no Brasil. Nesse artigo apresentamos as orientações legais para a forma-
ção do ensino agrário que percebia que o agrônomo era principal agente deste Campo e pro-
motor da modernização da agricultura no Brasil do início do século XX.  
 

O desenvolvimento da política educacional voltada para o ensino superior agrícola nas 
primeiras décadas XX é o objetivo central deste artigo. Neste período assistimos as primeiras 
iniciativas de estruturação e regulamentação desta modalidade de ensino. Assim, se torna de 
fundamental importância investigar a regulamentação das políticas públicas voltadas ao ensino 
das Ciências Agrárias em nosso país, percebendo as estratégias dos profissionais desta área 
para se legitimarem em nosso país. 

Podemos observar que estudar o desenvolvimento do ensino agrícola é também estudar 
a criação de instituições e profissões correspondentes com o momento histórico de sua criação 
percebendo as múltiplas estratégias de legitimação dos grupos que buscavam se estabelecer.  
 É sabido que as práticas agrícolas se apresentaram como uma preocupação de gover-
nantes e educadores brasileiros e desde o século XVIII se criaram “academias”, para estudos 
de diversas áreas. No campo da agricultura a primeira iniciativa estatal foi à criação dos Hortos 
Reais, em 1808, que atribuíam funções de ensino, pesquisa e extensão1. 
 Somente em 1877, foi criado na Bahia, o primeiro curso voltado para as ciências agrá-
rias no Brasil: a Escola Superior de Agricultura de São Bento das Lages, posteriormente, em 
1891, a Escola Eliseu Maciel, em Pelotas, no Rio Grande do Sul; em 1901, a Escola Superior de 
Agricultura Luiz Queiroz, em Piracicaba, São Paulo e em 1908, a Escola Superior de Lavras em 
Minas Gerais. Devemos salientar que durante estes anos, concomitante a criação destas escolas 
superiores, foram criadas instituições em nível primário e médio, “destinado ao treinamento de 
filhos de agricultores e de meninos órfãos de desvalidos”2. 

Em 1910 se realizou a primeira regulamentação do ensino agrícola brasileiro através do 
decreto 8.319 de 20 de outubro deste ano. é a partir desta normativa que o Brasil passa a ter 
medidas legais que previam o ensino das ciências agrícolas em todos os níveis. 

O decreto assinado por Nilo Peçanha, Presidente da República, e por Rodolfo Nogueira 
da Rocha Miranda, Ministro da Agricultura é rico em detalhes apresentando desde os cursos 
que a escolas deveriam oferecer ao tempo que de duração que cada um teria, como também as 
cadeiras que seriam ministradas em cada curso. Neste mesmo documento é fundada a Escola 
Superior de Agricultura e Medicina Veterinária (art. 4º) e a instala nas terras da então Fazenda 
de Santa Cruz, onde encontramos atualmente a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
 No entanto, para se conquistar tal status, este profissional teria que estabelecer o seu 
campo. A partir do conceito de Campo3 percebemos este espaço como plural, composto de múl-
tiplas relações sociais que o constituiu. Analisando-o como um campo de relações estruturadas 
pelas relações dinâmicas entre instituições e agentes sociais distintamente posicionados em sua 
função de sua visibilidade e recursos disponíveis que se articula na tentativa de legitimar as 
ciências agrárias no Brasil. 
 Trabalhar com o conceito de campo Habitus em Bourdieu4 se torna primordial em nossa 
análise, visto que, para este intelectual as relações sociais que se estabelecem no interior de 
um espaço social não é um dado a priori, mas uma construção social. .É uma noção que nos 
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auxilia a pensar as representações de uma identidade social, de uma experiência, um sistema 
de orientação do grupo que compartilha de determinados signos, que podem se constituir cons-
cientemente ou inconscientemente. Ainda sobre o campo, pensamos que este não expressa 
uma ordem social funcionando pela lógica de produção, reprodução e conservação. Ao contrá-
rio, o percebemos como elemento estruturante5 que se constitui através de estratégias e das 
práticas nas quais os agentes reagem, adaptam-se e contribuem no fazer da história.  

Entendemos que esta lei está constituindo o campo do ensino superior agrícola no Bra-
sil possibilitando o surgimento de novos atores sociais que atuariam no campo de forma organi-
zada e sistematizada por um conhecimento produzido em instituições educacionais. 
O Ensino Agrícola: uma proposta de hierarquiza dos saberes 

 Com relação à finalidade deste regulamento, é apresentado em seu art. 1º que o mes-
mo “tem por fim a instrucção technica profissional relativa á agricultura e ás industrias correla-
tivas, e comprehende o ensino agricola, de medicina veterinaria, zootechnia e industrias 
ruraes”. Ciente deste aspecto, nosso trabalho estuda os cursos cuja classificação na área de 
ciências agrárias não sofreram nenhuma contestação das demais integrantes da área. Diante 
disso, as especialidades agrícolas objeto do presente estudo são a Engenharia Agronômica, a 
Medicina Veterinária, a Engenharia Florestal, a Zootecnia e a Engenharia Agrícola. Adotando a 
percepção de Capdeville6 não consideramos em nosso estudo a Engenharia de Pesca e a Enge-
nharia de Alimentos, dado que sua inclusão entre as profissões ditas agrárias tem sido contes-
tada e, a rigor, as ênfases de seus estudos não se dirigem para o cultivo e ou exploração da 
terra.  

  No que concerne as divisões do ensino, o decreto previa em seu art. 2º, 11divisões: 
 1º Ensino superior;  
2º Ensino médio ou theorico-pratico;  
3º Ensino pratico; 
 4º Aprendizados agrícolas;  
5º Ensino primario agricolass;  
6º Escolas especiaes de agricultura;  
7º Escolas domesticas agrícolas;  
8º Cursos ambulantes;  
9º Cursos connexos com o ensino agrícola;  
10º. Consultas agrícolas;  
11º. Conferencias agricolas. 

 
Como se pode ler na estruturação dos cursos realizada pelo Ministério da Agricultura 

houve uma abrangência quanto as modalidade de ensino que poderiam ser oferecidos, possibili-
tando a inserção de diferentes grupos sociais, oferecendo diversas possibilidades de qualifica-
ção. Jerry J. Halterman, Diretor do Instituto Técnico Agrícola da Universidade de Ohio, USA, em 
sua dissertação intitulada “Determination of the educational needs of agricultural engineering 
technicians in Ohio”7 afirma que os níveis ocupacionais podem ser representados por um conti-
nuum que poderia ser apresentado da seguinte maneira: 

 
I II III IV V 

Não Qualificado Semi-
Qualificado  

Qualificado Técnico Profissional ou 
Científico 

 
O nível “não qualificado” I se aplicaria a atividades de cunho manual e sem nenhum tipo 

de treinamento específico e que não requeira nenhum julgamento independente. Neste nível de 
instrução podemos enquadrar atividades de colhedores de frutas ou carregadores de caminhão.  
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O nível “semi-qualificado” se aplicaria a atividades que necessitam um mínimo de treina-
mento e de um maior grau de atenção. Nestas atividades a vigilância e a segurança são funda-
mentais, pois poderiam causar a danificação de algum material ou interferir no processo de 
funcionamento ou finalização do produto. A este nível incluiríamos os trabalhadores que manu-
seariam as plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores. 

O terceiro nível “qualificado” já exigiria do indivíduo conhecimento e preparação. Neste 
grau de atividades é requerida do indivíduo certa perícia, ou habilidade manual, conhecimento e 
compreensão do processo realizado. Estes trabalhos necessitam da construção paulatina de 
conhecimentos. Para este nível encontraríamos profissionais como mecânicos, soldadores, ajus-
tadores. 

No quarto nível apresentado “técnico” observaríamos profissionais com experiência e 
preparação para área. Apresentando como propõe Capdeville: habilidades Cognitivas (“Know 
Why”) quantos manipulativas (“Know How”), isto é compreensão teórica e prática, alto nível de 
competência para o trabalho8. Exemplos desse nível seriam os auxiliares de agrimensor, agri-
mensores, desenhistas e técnicos em engenharia. 

O quinto nível “profissional ou técnico” que seria o universitário exige do profissional pre-
paro e experiência na área de atuação, como também, alto nível de atividade mental. É neces-
sário para estes anos de vida acadêmica em cursos que se vivenciem aspectos teóricos e 
práticos. Exemplos para este nível seriam os engenheiros florestais, engenheiros agrícolas, mé-
dicos veterinários e zootecnistas. 

Neste continuum apresentado nota-se do primeiro ao quinto nível uma crescente exigên-
cia de um treinamento formal e um decréscimo nos programas de treinamento técnico. Teoria e 
prática estariam assim em uma lógica inversamente proporcional, distanciando-se à medida que 
a formação do profissional vai se aprofundando. Segundo Capdeville essa lógica segue a se-
guinte combinação: 

 
I II III IV V 

PRÁTICA    
TEORIA 

  
Na estruturação do ensino agrícola brasileiro pautado nas 11 modalidades apresentadas é 

perceptível uma maior ênfase ao caráter prático do ensino, revelando assim uma maior preocu-
pação com a formação dos trabalhadores. Somando-se a esta estrutura o ensino agrícola pode-
ria também ser ministrado em instituições adaptadas tendo as seguintes instalações e serviços 
complementares, como é proposto no art. 3º: 

 
a) estações experimentaes; 
b) campos de experiencia e demonstração; 
c) fazendas experimentaes; 
d) estação de ensaio de machinas agricolas; 
e) postos zootechnicos; 
f) postos meteorologicos. 
 

 Estes outros espaços se constituíram como instituições que auxiliariam na vivência prá-
tica do cotidiano ou centro de pesquisa dos futuros profissionais do campo.  

 Das 11 modalidades de ensino apresentadas, o ensino superior foi constituído no sentido 
de formar profissionais da agronomia conjuntamente com a Medicina Veterinária. A formação 
de agrônomos foi apontada no art. 6º, no qual se apresenta a intencionalidade do seguinte cur-
so. Este tinha como fim:  
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promover o desenvolvimento scientifico da agricultura pela prepara-
ção technica de profissionaes aptos para o alto ensino agronomico, 
para os cargos superiores do Ministerio, e para a direcção dos serviços 
inherentes á exploração racional da grande propriedade agricola e das 
industrias ruraes. 

 
  
Nesta modalidade é observada o caráter de formação de uma elite condutora para o 

campo, com a produção de um grupo de profissionais que constituíram as posições e cargos de 
destaque e de comando que contribuiria na marcha modernizadora do Estado e das Ciências 
Agrárias. Ou seja, os níveis de ensino evidenciam uma distinção entre os níveis e tarefas pelos 
profissionais. 

 
Ensino Superior Agrícola 
 
Com relação à Medicina Veterinária, em seu art. 7º buscou-se:  
 

constituir um corpo de profissionaes para o exercicio da medicina ve-
terinaria e do magisterio, nos cusros da referida especialidade e para 
as funcções officiaes que com ella se relacionarem. 

 
Ainda é previsto no referido documento a organização da estrutura curricular dos cursos 

de Agronomia e Medicina Veterinária. Compreendendo no caso da Agronomia duas modalidades 
de ensino, com o curso fundamental de engenheiros agrônomos com duração de um ano divido 
em 5 cadeiras e aula de desenho (art. 8º) 
 

1ª cadeira – Physica experimental. Meteorologia e climatologia, prin-
cipalmente do Brazil. 
2ª cadeira – Chimica geral inorganica. Analyse chimica. 
3ª cadeira – Botanica. Morphologia. Physiologia vegetal. 
4ª cadeira – Zoologia geral e systematica. 
5ª cadeira – Noções de geometria analytica e mecanica geral. 
Aula – Desenho a mão livre e geometrico. 

 
A segunda modalidade de ensino proposta para o ensino superior em Agronomia consis-

tia no curso especial de engenheiros agrônomos que teria uma duração de três anos, dividido 
em semestres e com as respectivas cadeiras: 

 
Primeiro anno 
1ª cadeira – Chimica organica e biologica. 
2ª cadeira – Botanica systematica e phytopathologia. 
3ª cadeira – Animaes uteis e prejudiciaes á agricultura. Entomologia 
agricola. Hydrobiologia applicada. 
4ª cadeira – Mineralogia e geologia agricolas. Chimica agricola. 
5ª cadeira – Topographia e estradas. Estradas de rodagem e cami-
nhos vicinaes. 
Aula – Desenho de aquarella e topographico. 
Segundo anno 
1ª cadeira – Chimica vegetal e bromatologica. 
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2ª cadeira – Mecanica agricola. Machinas agricolas e de industria ru-
ral. 
3ª cadeira – Agricultura geral. Culturas industriaes. Silvicultura 
4ª cadeira – Microbiologia agricola. Conservação dos productos agri-
colas. Industria frigorifica. 
5ª cadeira – Technologia industrial e agricola. 
Aula – Desenho organographico e de machinas. 
Terceiro anno 
1ª cadeira – Agricultura especial. Culturas arbustivas. Horticultura, 
fructicultura, viticultura. 
2ª cadeira – Zootechnica geral e especial. 
3ª cadeira – Materiaes de construcção. Construcções ruraes. Hydrauli-
ca agricola. 
4ª cadeira – Noções de direito constitucional e administrativo. Econo-
mia rural. Organização commercial da agricultura. Legislação agraria e 
florestal. Contabilidade agricola. 
5ª cadeira – Hygiene dos ammaes domesticos. Medicina veterinaria. 
Aula – Desenho e projectos de hydraulica agricola e construcções ru-
raes. 

 
 
Ao curso de medicina Veterinária a organização se processava de forma semelhante aos 

cursos de Agronomia, com uma modalidade fundamental e outra especial, a primeira modalida-
de com ciclo de um ano (art. 12º) e a segunda modalidade com um ciclo de 3 anos (art. 13º), 
apresentando –se o primeiro citado da seguinte maneira: 

1ª cadeira – Physica experimental. Meteorologia e climatologia, prin-
cipalmente do Brazil. 
2ª cadeira – Chimica geral inorganica. Analyse chimica. 
3ª cadeira – Botanica. Morphologia. Physiologia vegetal. 
4ª cadeira – Zoologia geral e systematica. 
5ª cadeira – Noções de chimica organica. 
Aula – Desenho a mão livre e geometrico. 
 

A segunda modalidade, do curso especial de médicos veterinários, consistiria na seguinte 
organização: 

Primeiro anno 
1ª cadeira – Physica e chimica biologicas. 
2ª cadeira – Anatomia comparada, principalmente dos pequenos ani-
maes domesticos. Systematica. 
3ª cadeira – Anatomia descriptiva do boi e do cavallo. Dissecção. 
4ª cadeira – Histologia e embryologia. 
Segundo anno 
1ª cadeira – Physiologia. 
2ª cadeira – Anatomia e physiologia pathologicas. 
3ª cadeira – Therapeutica. Dietetica. Pharmacologia. Pharmacognesia. 
Toxicologia. 
4ª cadeira – Parasitologia e molestias parasitarias. 
Terceiro anno 
1ª carteira – Microbiologia e molestias infecciosas. 
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2ª Cadeira – Pathologia, propedeutica. Clinica medica dos grandes 
animaes. Polyclinica. 
3ª cadeira – Pathologia, propedeutica. Clinica medica dos pequenos 
animaes. Polyclinica. 
4ª cadeira – Pathologia, propedeutica. Clinica cirurgica. Medecina 
operatoria experimental. Molestias do pé do cavallo. Ferradura. 
Quarto anno 
1ª cadeira – Obstetricia. Clinica obstetrica. 
2ª cadeira – Exame dos generos alimenticios de origem animal. Mi-
croscopia applicada. Fiscalização sanitaria das carnes e dos matadou-
ros. 
3ª cadeira – Hygiene epidemiologica. Policia sanitaria e medicina legal 
veterinaria. 
4ª cadeira – Zootechnia geral e especial. 

 
Devemos salientar que para os cursos em nível superior de Agronomia e Medicina Veteri-

nária ainda estavam previstas em seu regulamento uma normatização básica de laboratórios e 
instalações que os cursos deveriam ter para realizar suas atividades (art. 12º) e (art. 14º), co-
mo também da organização dos mesmos dispondo assim do art. 15º ao 22º.  
 O regulamento ainda prevê a forma de organização das instituições (art. 23º ao 29º), 
membros e suas respectivas funções (art. 30º ao art. 63º), métodos de ensino, exercícios esco-
lares e exames (art. 100º ao 113º) além dos cursos de especialização para os engenheiros 
agrônomos (art. 114º ao 124º). 

Como podemos notar, o decreto aborda de maneira abrangente toda a estrutura neces-
sária para a organização do ensino superior agrário, abordando desde as modalidades de ensi-
no, sua organização, corpo docente, diplomas, curso de especialização, métodos de ensino, 
exercícios e exames. Constituindo assim toda uma normatização que deveria ser seguida pelas 
instituições que buscassem se estabelecer no campo do ensino agrícola no Brasil.  

No Topo da “pirâmide” hierárquica construída nesta organização do ensino o saber teóri-
co ganha um status diferenciado. Os indivíduos que passassem por esse processo formativo 
estariam habilitados segundo a proposta a ocupar postos de liderança, constituindo-se como 
elite condutora nas atividades voltadas para o mundo rural.  

 
Ensino Teórico-Prático agrícola 

 
No que diz respeito ao Ensino theorico-pratico é apresentado no art. 135: 

 
uma educação proffissional applicada á agricultura, zootechnia, vete-
rinaria e as industrias ruraes, mediante a diffusão de conhecimentos 
scientificos e praticos racionaes necessarios á exploração economica 
da propriedade agrícola. 

 
Com esta proposta o futuro profissional estaria habilitado a lidar com todos os ramos de 

sua profissão. É valido salientar, que esta modalidade de ensino tem uma preocupação com 
desenvolvimento da região na qual ela está inserida, favorecendo assim seu desenvolvimento 
(Art. 137 e 138). 

Da mesma forma, que o curso universitário, o ensino nas escolas médias ou Theorico-
pratico apresentavam distribuição das cadeiras escolares (art. 140º ao art.142º), laboratórios e 
instalações (art. 154º ao 156º), administração e membros do magistério (art. 157º ao art. 
166º), métodos de ensino e estágio (art. 196º ao art. 210º). 
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A terceira perspectiva de ensino, o prático (art. 219º), consistia em formar chefes de cul-
tura, administradores rurais e destinavam-se a instrução dos filhos de agricultores e ou aqueles 
que desejassem seguir a carreira agrícola. Os alunos que reivindicassem uma vaga em um es-
tabelecimento deste tipo deveriam passar por um exame de admissão, que constará em maté-
rias do curso primário, possuir idade entre 14 a 18 anos, boa constituição física e estar isento 
de doenças infecto-contagiosas. 

Os Aprendizados Agrícolas, quarta diversificação desta proposta educacional agrícola, era 
essencialmente prático como apresentado em seu art. 269. Nestes se desejava  

instruir-se nas artes manuaes ou mecanicas que se relacionam com a 
agricultura, nos methodos racionaes de exploração do solo, manejo 
dos instrumentos agrarios, nas praticas referentes á criação, hygiente 
e alimentação dos animaes domesticos, seu tratamento, e ás diversas 
industrias ruraes.  

O público que seria atendido por esta modalidade de ensino eram de preferência filhos 
de pequenos cultivadores e trabalhadores rurais que desejassem ser instruir nas artes manuais 
relacionados com a agricultura. Nestes cursos os alunos deveriam assistir conferências de agri-
cultura, de horticultura, apicultura, sericultura, matemática (art. 271º), mas principalmente de-
veris ter freqüência nas oficinas práticas para o trabalho de ferro, madeira, couro, vime, olaria, 
alvenaria e outras artes manuais e mecânicas (art. 272º).  

É possível observar que este nível de ensino tinha como objetivo formar os técnicos que 
operavam as máquinas e que necessitavam uma maior perícia técnica nas suas atividades. 
Ensino Básico Agrícola 

O quinto modelo, o Ensino Primário Agrícola, teria um programa que seria estabelecido 
pelas Escolas Práticas. Este não era um curso sistemático de Agricultura, cabendo-lhe a função 
de despertar nos alunos sua atenção para a vida no campo. 

 As “Escolas Especiaes de Agricultura” se pautavam pela tentativa de estabelecer o aper-
feiçoamento das práticas agrícolas de certos ramos. Elas teriam formação semelhante às Esco-
las Práticas “no sentido de desenvolver o ensino do ramo de cultura a que se destinam as 
mesmas escolas e o das materias accessorias que com ellas mais de perto se relacionam” (Art. 
346). 

Nas “Escolas Domesticas de Agricultura” buscava-se o preparo das filhas de cultivadores. 
As mesmas deveriam ter educação “apropriada ao sexo e aos serviços rurais a que elas sejam 
adequados” (Art. 354). Estas escolas estariam subordinadas a mesma forma de organização 
proposta para as Escolas Práticas.  

O artigo nº 359 que estabelece os “Cursos Ambulantes de Agricultura” tinha por finalida-
de atender aos agricultores que não tinham acesso aos cursos regulares dos estabelecimentos 
agrícolas. Estes cursos seriam ministrados por professores providos por concurso e que teriam 
ao seu dispor equipamentos e auxiliares que contribuiriam no assessoramento e orientação dos 
trabalhadores rurais. 

O ideal de “cursos connexos com ensino agrícola” é apresentado no art. 378. Este refere-
se à possibilidade de criação de Cursos que possam ser realizados no Museu Nacional ou em 
outros locais que poderiam viabilizar iguais condições.  

Penúltimo ponto da divisão das modalidades de ensino, as “Consultas Agricolas” consisti-
am no atendimento técnico que qualquer instituição agrícola de ensino deveria dar aos agricul-
tores, criadores ou profissionais de indústrias rurais, visando melhor aproveitamento de suas 
terras. Por último, teremos as “Conferencias Agricolas”, que objetivavam realizar juntamente 
com os professores ambulantes o trabalho de instrução dos profissionais do campo. Estes ver-
sariam sobre determinado assunto e posteriormente realizariam demonstrações práticas (Art. 
382). 
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Aulas práticas/ demosntrativas desta modalidade básica do ensino agrícola tinha um ca-
ráter de informação mais que de formação teórico-prática na medida que era proposto um 
atendimento técnico aos trabalahadores do campo em seu âmbito de trabalho. Essa modalidade 
atendia aos indivíduos que não tinham acesso as escolas.  
Considerações Finais 

Podemos obsevar que a partir do decreto nº8.319 de outubro de 1910, diversas escolas 
de Agronomia e Medicina Veterinária se espalharam pelo país, chegando a atingir o número de 
20 em 19299. Devemos salientar que as primeiras tentativas de instalação destes cursos passa-
ram por grandes dificuldades. Parte delas por desinteresse das elites e o desinteresse da popu-
lação, como também as práticas agrícolas estarem historicamente baseadas no latifúndio e na 
monocultura de exportação e trabalho escravo; A agricultura nacional viciada na abundância de 
terras novas e férteis, ocasionando um descaso com o manejo e manutenção dos solos. Pensa-
va-se assim que não precisava de técnica por que se tinham terras em abundância; As técnicas 
de produção extensivas exigiam pouca diversificação e pouca qualificação dos profissionais. 
Esse conjunto de fatores acabava por gerar um desinteresse das elites agrárias pelos cursos 
técnicos e a conseqüente melhora das suas práticas. 
 Havendo esta resistência, a atividade agrícola era considerada como um ofício que não 
necessitava de treinamento algum. Qualquer um poderia exercê-lo. Nesse contexto, as institui-
ções de ensino superior agrícola são estruturadas com múltiplas funções. Dentre as quais, assi-
nalamos ao seu papel de participar da concepção de uma sociedade que se deseja fazer 
moderna, no qual seus preceitos surgem como esperança para os indivíduos, pois estas elimi-
nariam as precariedades da sociedade e levaria os homens ao desenvolvimento técnico e cientí-
fico. 
 Neste sentido, se torna de fundamental importância analisar a estruturação e regula-
mentação deste campo do saber que assistia um desprestígio. A solução estaria no abandono 
das práticas agrícolas arcaicas e rotineiras e na sua substituição por uma agricultura científica, 
baseada na técnica e na experimentação; estaria também no processo de educação do traba-
lhador que estava submerso na ignorância da nossa história recente; passaria também pela 
proteção a produção agrícola nacional e a superação do atraso causado pela monocultura.
 É possível observar que para além dos cursos universitário e teórico – prático, os de-
mais cursos e suas propostas de ensino estão voltadas para o trabalhador do campo e com sua 
manutenção no meio rural. Agir sobre essa população tornava-se de fundamental importância, 
no sentido de produzir profissionais com padrão de eficiência definidos e adequados, produzin-
do uma perspectiva mais ampla à instrução agrícola.  

É necessário também comentar que o núcleo dessa organização do ensino agrícola se 
pauta em dois eixos. O primeiro se situaria na construção de núcleos de ensino voltados a edu-
cação da população rural atrasada e desprovida de conhecimentos; e o segundo núcleo, consis-
tiria na centralização e hierarquização do ensino. 

Como aponta Sônia Regina Mendonça10, a elevação moral das massas rurais inertes ser-
viria apenas como pretexto para um projeto de educação agrícola destinado a legitimar o pró-
prio agrônomo enquanto agente qualificado a intervir no espaço rural e nas relações que o 
constituíam. O Lugar destes indivíduos participava de um projeto de negociações simbólicas 
construída pelo indivíduo – agrônomo – e o lugar da massa, tanto simbólica quanto socialmen-
te, seria potencialmente adestrável e temporariamente imobilizada, visto sua inserção neste 
processo paradoxal de propostas de ensino, que ao mesmo tempo os inserem, mas também o 
hierarquizam. 
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A reabertura política no Brasil, a partir da década de 1980, levou a uma série de trans-
formações no processo de formação que vivenciavam os docentes que atuam na área do ensino 
de História, influenciados pela Nova História, bem como nas propostas de ensino/aprendizagem 
aplicadas nas escolas. Nas universidades, houve um fortalecimento dos programas de pós-
graduação, levando a um considerável aumento das pesquisas. Contudo, apesar dos avanços 
na pesquisa histórica, a crise econômica do país, os baixos salários destinados aos professores 
e as condições de trabalho muitas vezes adversas, entre outros motivos, causaram uma sensí-
vel diminuição no interesse pela licenciatura por parte dos estudantes universitários. Por outro 
lado, a carência de professores de todos os campos do conhecimento pelo país levou o Governo 
Federal a criar, nos últimos anos o PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Do-
cência. 

Trata-se de uma ação conjunta do Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria 
de Educação Superior - SESu, da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - CAPES, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com 
vistas a fomentar a iniciação à docência de estudantes das instituições federais de educação 
superior e preparar a formação de docentes em nível superior, em cursos de licenciatura pre-
sencial plena, para atuar na educação básica pública. 

Criado em 2007, o PIBID visa valorizar o magistério e apoiar estudantes de licenciatura 
das instituições públicas de ensino. Consequentemente, o programa tem também como objetivo 
elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação de professores da educação bási-
ca. O objetivo do programa, de acordo com o Ministério da Educação, é oferecer bolsas de ini-
ciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas 
públicas e que se comprometam, após graduados, com o exercício do magistério na rede públi-
ca. 

O programa visa proporcionar aos futuros professores participação em experiências me-
todológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que bus-
quem a superação de problemas de ensino-aprendizagem, levando em consideração o IDEB e o 
desempenho da escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, Prova Brasil, SAEB, 
ENEM. Também busca Incentivar as escolas públicas de educação básica a tornarem-se prota-
gonistas nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus professo-
res formadores auxiliares dos futuros professores. Assim como, valorizar o magistério, por meio 
de incentivos aos estudantes que optam pela carreira docente. 

O PIBID antecipa, deste modo, o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da 
rede pública, permitindo uma articulação entre a educação superior, através das licenciaturas, a 
escola e os sistemas estaduais e municipais, bem como incentiva o interesse pela formação do-
cente dos graduandos. O PIBID é o primeiro programa de governo a prover bolsas direcionadas 
exclusivamente para o ensino. 

Na Universidade Federal de Viçosa, o PIBID atualmente conta com cerca de duzentos 
bolsistas e atende a cerca de vinte escolas públicas do município, atuando nas áreas de Mate-
mática, Física, Química, Ciências Biológicas, Pedagogia, Sociologia, Letras-Português, Letras-
Inglês, História, Geografia e Educação Física. Na área específica de História, o PIBID atua em 
duas escolas, possuindo um coordenador geral de área, catorze alunos bolsistas e dois profes-
sores supervisores responsáveis (um para cada escola). 

A partir do mês de 2010, quatorze estudantes do curso de História da UFV, juntamente 
com o Professor Angelo Adriano Faria de Assis, coordenador do Projeto e as professoras de His-
tória das escolas mencionadas começaram a trabalhar com este projeto nas escolas estaduais 
Professor Sebastião Lopes de Carvalho e Santa Rita de Cássia, localizadas no município de Viço-
sa, na Zona da Mata Mineira. 
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A equipe de graduandos foi dividida em dois grupos, ficando sete em cada escola. Os 
trabalhos foram realizados com a co-orientação dos professores de história de cada uma delas. 
A proposta principal era desenvolver atividades que auxiliassem o aprendizado dos estudantes 
das escolas públicas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, despertando neles o interesse 
pelo conhecimento histórico, pela leitura, compreendendo, pela deliberação do conhecimento, 
seu papel como cidadãos. As co-orientadoras apresentaram, em reunião inicial do grupo, suas 
expectativas em relação ao PIBID e expuseram as principais dificuldades dos alunos, como bai-
xíssima prática da leitura e escrita e desinteresse pela disciplina. 

Nessa dinâmica foi estabelecida com os estagiários uma estratégia de trabalho, que ori-
enta as atividades do PIBID de História e seu o cotidiano nas escolas. A partir dela, os alunos 
devem, em conjunto: Tomar contato com professores da rede estadual e municipal e com a 
unidade escolar; Selecionar e organizar temas a serem desenvolvidos nas escolas; Sistematizar 
e pesquisar os temas a serem desenvolvidos; Criar, organizar e participar de um grupo de estu-
dos com encontro periódico para a equipe pesquisar e refletir sobre suas ações; Selecionar a 
bibliografia teórica para os bolsistas e mediar as discussões dos textos; Manter em caráter in-
dissociável o Ensino e a Pesquisa; Coordenar a produção dos relatórios; Produzir um texto final 
juntamente com o orientador, bolsistas e professores (as) supervisores da escola básica. 

Foi definido um plano das ações dos estudantes bolsistas (a ser levado adiante no con-
texto das escolas), norteando os critérios e estratégias de ação para atenderem as precarieda-
des e problemas identificados no intuito de melhorar a prática de aprendizagem da História. 
dentre estas ações, podemos destacar: 1. Conhecimento da dinâmica escolar: levantamento, 
juntamente com o (a) professor (a) supervisor (a) sobre as questões cotidianas da escola, re-
conhecendo as relações, tensões, sujeitos e processos que o produzem; os tempos e os espa-
ços escolares. 2. Conhecimento da dinâmica de sala de aula e do trabalho do professor: 
acompanhamento da rotina das aulas e da escola; caracterização das turmas a serem atendi-
das. 3. Participar efetivamente dos grupos de estudos: realização de leituras e discussões de 
textos relativos ao processo de ensino e aprendizagem de história escolar. Participação de reu-
niões com supervisores e com a coordenação desse subprojeto. 4. Pesquisar as experiências 
metodológicas desenvolvidas nas disciplinas de Prática de Ensino de História e Projetos de Pes-
quisa em História. 5. Atuação em sala de aula: elaborar, executar e avaliar o planejamento de 
atividades de ensino de História, sob orientação do coordenador e do (a) supervisor (a); minis-
trar oficinas paralelamente às atividades do professor co-orientador. 6. Registros das atividades 
desenvolvidas: produção de relatórios diários das experiências e avaliações das atividades reali-
zadas; arquivamento de todo material produzido a ser disponibilizado para consulta, utilização e 
modificação. Registro através de relatos escritos e fotografias das ações do projeto. Elaboração 
de relatórios parciais e finais. 

Nas atividades que os estagiários aplicam em sala de aula têm-se buscado alcançar os 
seguintes objetivos: Conhecer a realidade educacional do campo no âmbito nacional, estadual, 
municipal e local; Produzir informações para subsidiar a formação dos alunos das escolas do 
município de Viçosa tendo em vista sua formação geral e seu processo de construção enquanto 
sujeitos; Ter acesso à experiência da articulação teoria e prática; Desenvolver saberes docentes 
por meio de práticas compartilhadas de ensino e iniciação à docência; Produzir recursos, mate-
riais e estratégias de ensino; Desenvolver experiências práticas com a perspectiva do ensino 
por área do conhecimento. 

A partir dessas orientações é que o projeto tem buscado implementar uma metodologia 
de trabalho que tome como referência o planejamento e desenvolvimento das ações de modo 
coletivo e compartilhado, com compromissos e responsabilidades bem estabelecidas entre bol-
sistas, co-orientador e coordenador de área. Dessa forma, a ação na escola em sido encami-
nhada como uma “prática pedagógica” em ciclos continuados de planejamento e 
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desenvolvimento, avaliação e replanejamento, em uma perspectiva teórica onde os estagiários 
se configuram como profissionais reflexivos. Nesse contexto, toda a ação levada adiante pelo 
grupo se desenvolve com a expectativa de um continuado planejamento, desenvolvimento, ava-
liação, auto-avaliação, e, em consequência, aprendizagem constante. 

Como fontes a serem analisadas para esta pesquisa, destacam-se os relatórios produzi-
dos pelos bolsistas no âmbito do desenvolvimento de suas atividades. Da mesma forma, o ma-
terial didático desenvolvido pelos bolsistas para ser usado no programa, bem como as 
atividades realizado pelos alunos das escolas beneficiados pelo PIBID servirão de documentos 
para a compreensão dos avanços gerados com o projeto PIBID. 

Esta comunicação visa analisar o funcionamento do PIBID na área de História no muni-
cípio de Viçosa, em Minas Gerais, Brasil. Desde o início do programa, algumas escolas públicas 
do município contam com a experiência do PIBID no incentivo ao ensino de História. Pretende-
mos não apenas focar a atuação dos discentes da Universidade Federal de Viçosa na aplicação 
do programa junto às escolas, mas ainda perceber as mudanças ocorridas nas escolas e no 
processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. 

 
 
 
 
 
Cada vez mais percebida a História como ciência em construção, abrem-se novas pers-

pectivas de interação com outras ciências e a possibilidade de englobar novos materiais para a 
análise histórica em consequência do alargamento da noção de fonte. Desse modo, novos ma-
teriais passam a ser entendidos como documento passível de leituras sobre o fato ou momento 
histórico. 

A incorporação de diferentes linguagens no processo de ensino de História aponta para 
a ligação entre os saberes escolares e a vida social, mas também lembra a urgência de rever as 
noções de ensino e aprendizagem, posto que o conhecimento e aplicação das metodologias 
exigem do professor um processo de constante investigação aliado à permanente necessidade 
de atualização do profissional, atento não apenas aos novos rumos da ciência histórica, mas 
igualmente ao estudo e conhecimento das novas linguagens utilizadas em sua atuação profissi-
onal, seja em pesquisa ou na sala de aula. Trata-se, deste modo, não de uma simples incorpo-
ração de novas linguagens utilizadas em seus significados e leituras originais, possibilitando ao 
professor o papel de mediador das relações entre sujeitos, o mundo e suas formas de represen-
tação, posto que estas linguagens representam relações sociais, de trabalho e poder, identida-
des étnicas, culturais, sociais, religiosas, universos mentais formadores de nossa memória social 
e coletiva. 

Contudo, percebeu-se, nas últimas décadas, no Brasil, uma desvalorização da profissão 
docente, vinculada, entre outros motivos, à má formação escolar e mesmo universitária de no-
vos professores, a baixa remuneração em grande parte das escolas do país, tanto no sistema 
privado quando nas escolas da rede públicas, a carga elevada de trabalho, a falta de condições 
em muitas escolas... 

Nas universidades, por sua vez, muitos dos cursos de licenciatura sofreram esvaziamen-
to, causado pelo desinteresse na profissão docente, vista por muitos como cansativa e pouquís-
simo valorizada, seja socialmente, seja economicamente. 

Neste sentido, algumas medidas têm sido tomadas nos últimos anos, no intuito de valo-
rizar o profissional da educação – medidas essas, muitas vezes equivocadas ou pouco práticas 
se levadas em conta a infinita variedade de um país de dimensões continental, com é o caso do 
Brasil – bem como dos futuros educadores, buscando despertar o interesse pela docência nos 
jovens que frequentam as universidades. 
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Cabe dizer, há uma carência generalizada de profissionais para atuar como docentes 
nas escolas brasileiras. Dados do Ministério da Educação dão conta da falta de professores para 
todas as áreas do conhecimento, em praticamente todas as cidades do país, de Norte a Sul, das 
mais ricas às mais carentes. Sinal que a formação de professores precisa ser repensada, para 
que não exista, em prazo curto de tempo, problemas ainda mais graves na formação dos nos-
sos alunos. 

É nesse sentido que o Ministério da Educação tem desenvolvido projetos que viabilizem 
a expansão e a melhora do ensino no país, por exemplo, através da distribuição de livros didáti-
cos para as séries do ensino fundamental e (em alguns casos) médio e, na outra ponta da cor-
da, o auxílio na formação dos futuros professores. Fruto desta ideia é o PIBID – Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, implantado a partir da década passada. 

Criado com o objetivo de aproximar a Academia das escolas e possibilitar a circulação 
de conhecimentos e experiências, diminuindo o abismo que até então existia entre elas, o PI-
BID propõe o desenvolvimento de atividades que coloquem o futuro professor de História em 
contato direto e contínuo com o ambiente escolar, espaços iniciais de sua atuação. Neste con-
texto, espera-se que o mesmo experiencie o funcionamento e a realidade escolar, vivenciando 
práticas relacionadas a metodologias a serem utilizadas em sala de aula, bem como o relacio-
namento professor-aluno.  

Pretende-se, assim, que o desenvolvimento do projeto colabore para a formação de um 
agente capacitado, que seja capaz de apresentar e orientar estratégias adequadas ao ensino de 
História para a comunidade em que está inserido, visando a estimulação de conceitos, a utiliza-
ção de atividades lúdicas, midiáticas e contextualizadas. Nesse sentido, os licenciandos busca-
rão meios que os estimulem à prática docente com o entendimento das reais necessidades dos 
alunos. Espera-se ainda que, com esta Iniciação à Docência, o futuro professor de História pos-
sa contribuir para uma melhor formação dos alunos das escolas públicas dos Ensinos Funda-
mental e Médio, assim como auxiliar no processo de capacitação dos professores destas redes. 

Aqui, temos como interesse divulgar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo PIBID 
de História vinculado à Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Brasil, junto a algu-
mas escolas públicas daquele município. 

O PIBID História da UFV teve início em abril de 2009, e conta com catorze estagiários 
do curso de Graduação em História (modalidade Licenciatura), atuando em duas escolas da 
região. Em cada uma destas escolas, há um Professor Supervisor, responsável pelo funciona-
mento e estratégias de atuação em suas classes. O coordenador do PIBID História, é um pro-
fessor do Departamento de História da Universidade, e responde a uma coordenação geral do 
PIBID UFV, que envolve outros cursos da área de licenciatura da Instituição. Todos os membros 
– coordenador geral, coordenador de área, professores supervisores e estagiários recebem bol-
sas de auxílio fornecidas pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior -, órgão público de fomento. O valor das bolsas varia de acordo com a função exercida 
no projeto. 

Para que estes objetivos sejam alcançados, o plano de trabalho do PIBID História foi 
idealizado para um período de dois anos, com a participação de catorze bolsistas do Curso de 
Licenciatura em História da Universidade Federal de Viçosa. Estes bolsistas atuaram em duas 
Escolas Estaduais do município, com as quais firmou-se acordo de compromisso para o desen-
volvimento das atividades, que atendem um público aproximado de 1100 (mil e cem) alunos 
dos ensinos fundamental e médio. 

A proposta do PIBID visa fazer com que o aluno bolsista tenha a oportunidade de co-
nhecer e experienciar o ensino de História nas variadas séries dos ensinos fundamental e mé-
dio, permitindo uma maior noção da realidade e da docência escolar, assim como um preparo 
mais adequado para a sua atuação profissional futura. Objetiva a formação de um agente capa-
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citado, que seja capaz de apresentar e orientar estratégias adequadas ao ensino de História 
para a comunidade em que está inserido, visando a estimulação de conceitos, a utilização de 
atividades lúdicas, midiáticas e contextualizadas. 

Os bolsistas, selecionados a partir de edital público aos estudantes do Curso de História 
da UFV para participar da presente proposta dedicaram 20 horas semanais ao PIBID, sendo 12 
horas comprometidas com as atividades na escola conforme as linhas de atuação, sob a super-
visão do coordenador do subprojeto e monitorado pelo professor supervisor, e 8 horas dedica-
das às atividades de elaboração de material, utilizado na sala de aula, e ainda participar de 
reuniões no Departamento de História (DHI) da UFV com o Coordenador do Projeto sobre o 
desenvolvimento e acompanhamento das atividades. As atividades foram assim distribuídas:  

 
Conhecimento da estrutura e funcionamento da escola: reuniões organizadas 

pela instituição escolar, tais como Conselhos de Classe, Reuniões com os Supervisores das es-
colas, com os Professores e com Pais de alunos, no intuito de conhecer em detalhes a estrutura 
e funcionamento da instituição de ensino. Com esta atividade, espera-se que o aluno tome ci-
ência da proposta pedagógica da escola, da matriz curricular, do regimento e do calendário es-
colar, das etapas envolvidas na estrutura e funcionamento da escola, bem como mantenha 
relações de contato com os diferentes profissionais que lá atuam, como professores, funcioná-
rios e equipe técnica, pais e comunidade participante da instituição. 

 
• Conhecimento da metodologia e prática pedagógicas: observar os vários mo-

mentos da dinâmica de sala de aula, conhecer o trabalho dos professores das escolas e o sis-
tema de avaliação de aprendizagem adotado pelos mesmos, o relacionamento professor-aluno, 
a postura docente e discente em ambiente escolar, a utilização de material didático e paradidá-
tico no ensino de História, as deficiências dos alunos e o processo de ensino-aprendizagem. 

 
• Reforço escolar das aulas de História: ministrar aulas de reforço para os alunos 

que desejarem participar do PIBID. Nestas aulas ocorrerá a revisão da matéria dada em sala de 
aula, de maneira a facilitar o aprendizado e formar o hábito de estudar. Esta revisão poderá 
envolver, além do uso do livro escolar, outros materiais didáticos que permitam uma melhor 
compreensão da História, inclusive com o incentivo à produção de material complementar pelos 
próprios alunos. Assim, espera-se que consigam perceber seu papel como agentes partícipes e 
produtores da História, da mesma forma que produzam análises e conhecimento histórico ade-
quados à sua realidade. 

 
• Preparação e realização de aulas supervisionadas: preparar e ministrar aulas 

expositivas e práticas de reforço, para as turmas envolvidas no projeto, em horário regular, 
sempre sob a orientação do professor supervisor. Esta atividade visa à experiência docente para 
turmas regulares, permitindo aos bolsistas a iniciação à docência e capacitando-os para o traba-
lho futuro como professores dos ensinos fundamental e médio. Caso necessário, o bolsista 
também poderá ajudar a ministrar aulas práticas e/ou desenvolver atividades que envolvam 
todos os alunos de determinada turma, sob a supervisão do professor supervisor. 

 
• Produção de material didático: auxiliar os professores das escolas envolvidas no 

desenvolvimento de material didático complementar para o ensino de História que envolvam 
temas solicitados pelo professor supervisor ou sugeridos pela coordenação do subprojeto, apli-
cando as novas metodologias e avanços da Ciência Histórica, assim como as novas tecnologias 
presentes no cotidiano, como a informática, a rede mundial de computadores e as mídias de 
comunicação em geral. Serão propostas atividades em que os próprios alunos das escolas en-
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volvidas no projeto produzam material didático voltado para o ensino de História, que será pos-
teriormente disponibilizado para os professores da escola. 

 
Avaliação da aprendizagem: preparar atividades de avaliação que permitam perce-

ber o grau de aprendizagem e as principais dificuldades apresentadas pelos alunos. Essas ativi-
dades poderão fazer parte das avaliações formais da escola, se consideradas adequadas. 

 
Os bolsistas também estão autorizados a participar de outras atividades avaliativas, tais 

como a correção de provas e exercícios, sempre sob a orientação do supervisor. Ao final de 
cada bimestre é responsável por analisar a evolução das notas e do rendimento discente duran-
te o ano letivo. 

 
• Reuniões de área: O acompanhamento e avaliação das atividades propostas são fei-

tos em reuniões entre o coordenador do projeto, os bolsistas e os docentes das escolas envol-
vidas. Estas reuniões estarão assim discriminadas: Quinzenais: solução de possíveis 
dificuldades e ajuda para o preparo das atividades que serão desenvolvidas. Mensais: apresen-
tação de resultados e observações, seguindo-se um debate sobre as dificuldades encontradas, 
as diferentes propostas pedagógicas e as atividades desenvolvidas. Anuais: a equipe de cada 
subprojeto preparará apresentações para um encontro geral de todas as licenciaturas do Proje-
to PIBID da UFV, visando a avaliação da sistemática do projeto, aprimoramento da proposta 
inicial e preparação dos relatórios anuais do projeto.  

As ações previstas para serem desenvolvidas pelos coordenadores, supervisores e bol-
sistas da presente proposta visam complementar a formação integral do estudante da Licencia-
tura em História da UFV e podem ser divididas em etapas, conforme apresentado 
anteriormente: 

Acompanhar o desenvolvimento do subprojeto PIBID na área de História;  
Conhecer as escolas, suas estruturas e rotinas de funcionamento;  
Selecionar os supervisores de área e os bolsistas;  
Selecionar os alunos que participarão do projeto;  
Determinar o espaço físico da escola onde ocorrerão os atendimentos e outras ativida-
des;  
Atuar em sala de aula;  
Conhecer a dinâmica da sala de aula e o trabalho do professor;  
Atuar em aulas de reforço escolar;  
Atuar nos processos de avaliação da aprendizagem e na recuperação presencial;  
Produzir e incentivar o uso de materiais didáticos alternativos a partir das novas tecno-
logias e metodologias aplicáveis ao ensino de História; 
Participar de reuniões e discussões no âmbito escolar acerca do funcionamento e estru-
turação da escola; 
Compreender o processo de ensino-aprendizagem; 
Redigir relatórios e participar de reuniões sobre o projeto;  
Incentivar a participação dos docentes em Eventos Científicos e de Extensão;  
Divulgar os resultados obtidos durante o PIBID em eventos de caráter sócio científico e 
cultural.  
 
A metodologia empregada para a execução das atividades integrantes da presente pro-

posta envolve: 
 
 Acompanhamento do desenvolvimento do subprojeto: os bolsistas sele-

cionados serão divididos em equipes. Cada equipe deverá selecionar um representante que 
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manterá contato permanente com a coordenação do subprojeto e com o professor supervisor 
de área da escola, para a solução de possíveis dificuldades e ajuda para o preparo das ativida-
des que serão desenvolvidas. Estes bolsistas passarão as instruções obtidas para seus colegas 
de equipe. O coordenador reunir-se-á periodicamente com os professores supervisores das es-
colas envolvidas no intuito de acompanhar o desenvolvimento das atividades do PIBID. 

  
Conhecer as escolas: as escolas participantes foram visitadas para verificar o interes-

se das mesmas em participar do projeto e as condições físicas, materiais e pessoais para a rea-
lização das atividades propostas. Através de conversas com o Supervisor Pedagógico da escolar, 
com o professor supervisor do PIBID na escola e com professores efetivos de História, os bol-
sistas irão conhecer a realidade das Escolas. Durante esta etapa, os bolsistas poderão verificar 
como é feita a administração escolar, a elaboração do calendário, a organização dos horários de 
aulas, o trabalho de docência, além de conhecer o regimento escolar, a proposta pedagógica e 
a matriz curricular, a infra-estrutura e o sistema de avaliação da aprendizagem da escola. Os 
bolsistas também deverão participar de reuniões de professores, reuniões de pais e de área. 

 
Seleção dos supervisores de área e dos bolsistas: a seleção dos supervisores de 

área e dos bolsistas é realizada concomitantemente à seleção dos alunos. Os selecionados par-
ticiparão de uma reunião geral para conhecimento de detalhes da proposta, estabelecimento 
dos grupos de trabalho e programação das atividades iniciais. A seleção dos professores super-
visores que atuarão no PIBID História dar-se-á a partir de critérios técnicos. Será feita consulta 
à direção e coordenação pedagógica das escolas envolvidas, entrevista personalizada com os 
candidatos e uma carta de intenções preparada pelos candidatos para avaliar o real interesse, 
conhecimento e envolvimento destes com o PIBID, bem como sua possibilidade de auxiliar no 
projeto. A seleção dar-se-á por critério de classificação de pontos, sendo selecionado aquele 
que conseguir a nota mais alta dentre os candidatos. A seleção dos bolsistas será feita através 
de edital de seleção, divulgado entre os alunos matriculados no curso de Licenciatura em Histó-
ria da Universidade Federal de Viçosa. O exame, classificatório, ocorrerá de acordo com as re-
gras do edital de seleção, e comportará critérios previamente definidos, tais como entrevistas, 
prova de conhecimento, carta demonstrativa de interesse em participar do projeto PIBID, análi-
se curricular dos candidatos. A seleção dar-se-á por critério de classificação de pontos, em sen-
tido decrescente, sendo selecionados, dentre os aprovados, aqueles que conseguirem as notas 
mais altas dentre os candidatos. Preenchidas as vagas, caso existam candidatos classificados, 
passam a compor a fila de espera por novas vagas, em caso de saída de algum bolsista. 

 
Seleção de alunos para participar das atividades envolvidas no projeto: os 

alunos interessados preencherão uma ficha de inscrição, que deverá ter a assinatura do res-
ponsável. Caso o número de interessados em participar do projeto seja maior que a capacidade 
de atendimento dos bolsistas do PIBID, haverá um processo de seleção dos alunos que partici-
parão efetivamente do projeto. 

 
Determinação do espaço físico da escola a ser utilizado nas atividades do 

PIBID: Os bolsistas, o professor supervisor e o coordenador deste subprojeto farão um estudo 
sobre o espaço físico da escola e determinarão onde e como as atividades do PIBID serão de-
senvolvidas. 

 
Conhecimento da dinâmica da sala de aula e do trabalho do professor: o bol-

sista deverá, ao longo do desenvolvimento do projeto, assistir as aulas e manter contato per-
manente com o docente, a fim de conhecer o trabalho do professor regente. Ele também 
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poderá auxiliar este professor durante o estágio de observação, desde que requisitado pelo 
mesmo. 

 
Desenvolvimento das aulas de reforço escolar: durante as aulas de reforço, o 

bolsista discutirá com os alunos os assuntos abordados em sala de aula ao longo da semana. O 
bolsista deverá interagir com os alunos participantes do projeto, podendo detectar dificuldades 
de aprendizagem e, de maneira motivadora, contribuir efetivamente para o aprendizado dos 
mesmos. Ressalta-se que todas as atividades propostas pelos bolsistas deverão ser analisadas e 
discutidas previamente com o supervisor do projeto na escola e com o coordenador deste sub-
projeto. 

 
Atuação em sala de aula: o objetivo desta etapa consiste em proporcionar ao estu-

dante o conhecimento da dinâmica do trabalho docente. Estas atividades ocorrerão sob a es-
treita orientação do supervisor de área e do professor de História da(s) sala(s) de aula na(s) 
qual(is) o bolsista estará atuando. O bolsista deverá preparar aulas teóricas utilizando materiais 
didáticos inovadores e recursos tecnológicos, discutindo-as com o supervisor de área, fazendo 
as modificações necessárias e apresentá-las aos alunos em questão. 

 
Atuar nos processos de avaliação da aprendizagem e na recuperação presen-

cial: durante o transcorrer deste projeto, o bolsista poderá auxiliar o professor regente no pre-
paro das avaliações a serem realizadas com os alunos, percebendo os diversos mecanismos de 
avaliação, o cuidado no preparo de questões, a hora de avaliar e o retorno aos alunos. Outra 
atividade a ser desenvolvida pelo bolsista é a realização de análises estatísticas para comparar 
o desempenho de estudantes participantes e não participantes do PIBID, colaborando no dire-
cionamento de ações futuras ou mudanças de rumo das estratégias empregadas.  

 
Produção e incentivo ao uso de materiais didáticos alternativos relacionados 

às novas tecnologias e metodologias aplicáveis ao ensino de História: a confecção de 
materiais alternativos que contemplem os novos rumos da História a partir da revolução na 
idéia de fonte documental e das transformações no devir do historiador, aliado às novas leis, 
abordagens e perspectivas do ensino e o avanço das variadas tecnologias permitirá uma melhor 
adequação das aulas e conteúdos da História à realidade vivida pelos alunos e pela comunidade 
escolar. A preparação e uso de novos materiais didáticos permitirá a atualização dos professo-
res das escolas envolvidas no projeto, assim como a capacitação dos alunos-bolsistas, que co-
nhecerão mais de perto a realidade da prática docente e do cotidiano escolar, colaborando para 
o processo formativo destes futuros professores.  

 
Participar de reuniões e discussões no âmbito escolar acerca do funciona-

mento e estruturação da escola: é função do bolsista PIBID conhecer a escola em toda sua 
estrutura física e de funcionamento, dialogar com os funcionários das mais diversas actividades 
desenvolvidas nas escolas e participar de reuniões técnicas e pedagógicas que visem ao apri-
moramento da função docente e avaliação do desempenhos de professores e alunos. 

 
Compreender o processo de ensino-aprendizagem: cabe ao bolsista entender o 

processo de ensino e aprendizagem em andamento na escola em que atua, percebendo suas 
especificidades em relação a outras escolas e o papel desempenhado por professores, direção e 
equipe técnica no intuito de permitir um melhor aproveitamento do ensino pelos alunos. 

 
Redação de relatórios e participações em reuniões: a confecção de relatórios e a 

participação dos bolsistas em reuniões gerais será outra metodologia empregada na presente 
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proposta. Espera-se que os bolsistas percebam a importância de avaliar o projeto de maneira 
contínua visando a detecção de falhas, dificuldades e retificações necessárias para que o resul-
tado final seja alcançado com êxito.  

 
Participação e divulgação do conhecimento adquirido durante o PIBID em 

Eventos Científicos e de Extensão: os bolsistas serão incentivados à participação e divulga-
ção dos resultados obtidos em eventos de caráter científico, com o intuito de desenvolver o in-
teressem pela pesquisa. O professor coordenador divulgará para os bolsistas, os possíveis 
eventos de caráter científico e cultural, orientando a confecção dos resumos, artigos, pôsteres e 
painéis.  

 
Resultados pretendidos: 
Como resultado da execução do PIBID, espera-se, em primeiro lugar, contribuir para a 

formação de professores de História para os ensinos fundamental e médio e conseqüentemen-
te, para a melhoria da qualidade destes, através de uma ação continuada em sala de aula e da 
experiência do trabalho durante o ano letivo.  

Pretende-se também, que a formação destes futuros professores ocorra através da par-
ticipação efetiva dos mesmos em ações administrativas, experiências metodológicas e práticas 
inovadoras e articuladas com a realidade da escola. Deste modo, ao final do projeto, espera-se 
que as ações acadêmicas voltadas à formação dos acadêmicos do curso de Licenciatura em His-
tória tenham sido ampliadas e que os mesmos identifiquem os problemas existentes operacio-
nais e práticos do processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo atividades e/ou recursos 
que possibilitem a superação dos mesmos.  

Neste sentido, objetiva-se ainda desenvolver a criatividade do futuro professor através 
de atividades em equipe e preparo de materiais paradidáticos que estimulem a troca de experi-
ências e o trabalho em equipe e multidisciplinar, estimulando os alunos à continuidade dos es-
tudos.  

Almejamos, com este projeto, uma maior integração entre a educação superior e a 
educação básica, incentivando a melhoria da qualidade do ensino nas escolas da rede pública e 
a valorização do exercício do magistério. Almejamos, ainda, incentivar os professores da rede 
pública a aprimorarem sua prática pedagógica, a partir do contato com a Universidade.  

Espera-se que, ao final do período, os bolsistas sejam capazes de:  
entender o funcionamento de um estabelecimento de ensino;  
aumentar a sua motivação para ministrar aulas;  
contribuir com as atividades dos professores e das escolas.  
desenvolver a consciência das necessidades e expectativas das diferentes comunidades 
atendidas nos estabelecimentos de ensino público;  
aprofundar a compreensão da História em seus variados campos de conhecimento;  
desenvolver o interesse em pesquisas na área de ensino de História;  
participar de eventos de natureza técnico-científicos e de extensão. 
 
É relevante destacar o déficit e a demanda indicada de professores dos variados cam-

pos do conhecimento para atuação em salas de aula em todo o Estado de Minas Gerais, a His-
tória aí incluída. No tocante à docência em História, somente o município de Viçosa – onde 
concentrar-se-ão as atividades propostas neste projeto, apresenta uma carência professores 
para lecionarem nas escolas do município – aí contabilizadas apenas as necessidades das esco-
las públicas (estaduais e municipais). A implementação de um Projeto PIBID em História tem 
contribuído para conscientizar os alunos do curso de História da UFV sobre a importância da 
docência e despertar o interesse dos bolsistas em ingressarem na profissão docente depois de 
formados, colaborando para a diminuição das carências agora apresentadas de professores pa-
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ra atuarem na área. Da mesma forma, permitirá uma maior aproximação da Academia com os 
ensinos fundamental e médio, aumentando a colaboração entre a universidade e as escolas. 
Compreende-se, neste projeto, o papel das escolas públicas como protagonistas nos processos 
formativos dos licenciados. Para tanto, propomos uma maior interação entre os professores dos 
ensinos fundamental e médio das escolas como co-formadores dos futuros professores. Assim, 
significará a valorização do Ensino Público em Viçosa, ratificando o ambiente escolar como es-
paço privilegiado para o processo de ensino-aprendizagem e a importância da profissão docen-
te. 

 
O corpo docente efetivo do curso de História da UFV é qualificado, sendo hoje inteira-

mente constituído de profissionais formados em programas de pós-graduação de primeira linha 
e desenvolve um significativo número de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmen-
te, o Departamento de História projeta a implementação de um curso de Pós-Graduação, nível 
Mestrado, a ser iniciado nos próximos anos. Os professores do curso têm reconhecida experiên-
cia na área de ensino de graduação e pós-graduação, e interação constante com a área de en-
sino de história no Colégio de Aplicação da Universidade (COLUNI) e com as escolas da rede de 
ensino público da cidade.  

Os resultados obtidos com o PIBID são divulgados em Eventos Científicos, tanto no 
Brasil quanto no exterior, e compartilhados com outras IEFs (que também apresentaram pro-
postas semelhantes), o que possibilitará a troca de experiências entre as mesmas e o desenvol-
vimento de novas estratégias de atuação. 

Por fim, espera-se que o PIBID, para além de auxiliar na aprendizagem dos discentes 
das escolas, ajude a fazê-los gostar e compreender melhro a História, bem como colaborar na 
formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. E, em útima instância, recuperar 
a importância social da profissão docente, valorizando o professor e a Educação como um todo.  
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1 - PERTINÊNCIA E INTERESSE DO TEMA 
 
O presente artigo é fruto de uma inquietação historiográfica que, através do trabalho de inves-
tigação subjacente, visa identificar, analisar e caracterizar as circunstâncias sociais e as influên-
cias políticas e educacionais que estiveram no processo de criação tanto da Universidade de 
Brasília (UnB), situada na capital do Brasil, Brasília, como da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) situada em Campos dos Goytacazes, na região Norte Flumi-
nense do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Dois anos após a criação da UnB, com a tomada de poder por parte dos militares em 1964, as 
universidades passaram a ser objeto de uma ingerência direta do governo federal: foi afastado 
um grande número de professores, principalmente na Universidade de Brasília; foram criadas as 
Assessorias de Informação nas instituições federais de ensino superior, com a intenção de coibir 
as atividades de caráter “subversivo”, tanto de professores como de alunos. 
 
Após longos anos de “penumbra” - durante os quais a reforma universitária era debatida, exclu-
sivamente, nos fechados gabinetes da burocracia estatal, iniciou-se, em 1968, uma nova dis-
cussão. O Congresso Nacional aprovava a Lei da Reforma Universitária (Lei n.° 5540/68) que 
criava os departamentos, o sistema de créditos, o vestibular classificatório, os cursos de curta 
duração e o ciclo básico entre outras inovações. A partir daí, os departamentos substituíram as 
antigas cátedras, passando as respetivas chefias a ter carácter rotativo. 
 
O exame vestibular, por sua vez, deixou de ser eliminatório, assumindo uma função classificató-
ria. Ao estabelecer a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, o regime 
de tempo integral e a dedicação exclusiva dos professores, valorizando dessa forma a sua titu-
larização e a produção científica, a Reforma possibilitou a profissionalização dos docentes e cri-
ou as condições propícias para o desenvolvimento tanto da pós-graduação como das atividades 
científicas no país. 
 
Entretanto, como grande parte do setor privado dependia dos subsídios governamentais, a Lei 
da Reforma Universitária (Lei n.° 5540/68), que se destinava exclusivamente às Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES), acabou por se estender para além das fronteiras do sistema 
público federal, passando a abranger, também, as instituições privadas que procuraram adap-
tar-se a algumas das suas regulamentações. 
 
Como a pressão pelo aumento de vagas se tornava cada vez mais forte, em 1968 produziu-se 
uma expansão do setor privado que deu, por sua vez, origem a inúmeras faculdades isoladas 
em regiões onde havia uma maior procura, ou seja, na periferia das grandes metrópoles e nas 
cidades de porte médio do interior dos Estados mais desenvolvidos. Essa expansão do sistema 
ocorreu com a aquiescência do governo levando a que, no ano de 1980, mais de metade dos 
alunos do terceiro grau se encontrasse matriculada em estabelecimentos isolados de ensino 
superior, sendo que 86% desses estabelecimentos eram faculdades privadas. 
 
No ano de 1981, o Brasil contava com 65 universidades (públicas e privadas), sete delas com 
mais de 20.000 alunos. Nesse mesmo ano, o número de estabelecimentos isolados de ensino 
superior excedia os oitocentos, donde duzentos e cinquenta dos quais tinham menos de 300 
alunos. As novas faculdades isoladas não eram locais de atividades de pesquisa, dedicando-se, 
exclusivamente, ao ensino. 
 
Face a este crescimento desordenado do ensino superior, Darcy Ribeiro apresentou algumas 
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considerações para a elaboração de um plano de universidade. De entre essas considerações 
destacamos aquela que aponta para o facto de que as universidades são subestruturas encra-
vadas dentro dos sistemas sociais globais, capacitando-as, desse modo, a antecipar transforma-
ções viáveis dentro do contexto social, que tanto podem servir como meio de manutenção do 
sistema vigente, como servir de mecanismo de renovação. 
 
Darcy Ribeiro explanava sobre a importância de um plano orientador para o funcionamento de 
uma universidade: “a ausência de um plano condena a universidade a um crescimento ganglio-
nar e desarticulado, como um produto residual do seu passado”1.  
 
É através da sua obra sobre indígenas, negros e mestiços no processo de formação do povo 
brasileiro, que Darcy Ribeiro sugere que o processo de criação da UnB e da UENF foi influencia-
do pela necessidade de se criar um fórum próprio para o estudo do processo de desenvolvi-
mento humano, social e cultural do povo brasileiro e de toda a América Latina. 
 
O conhecimento da obra de Darcy Ribeiro permite-nos tomar consciência sobre a realidade 
sociocultural da América Latina e obter uma melhor compreensão sobre a construção da ideia 
de uma “nação latino-americana” mais humana, como uma nova civilização, aberta a convi-
vência com todas as raças e todas as culturas proporcionando valiosos elementos de resgate 
da história da criação da UnB e da UENF. 
 
Com Darcy Ribeiro tomamos plena consciência da realidade sociocultural da América Latina e 
obtemos uma melhor compreensão sobre a construção da ideia de uma “nação latino-
americana” mais humana, como uma nova civilização, aberta à convivência com todas as raças 
e todas as culturas. 
 
2 - OBJETIVOS 
 
Neste trabalho de investigação cumpre papel de figura central o antropólogo e educador Darcy 
Ribeiro, enquanto idealista das duas Universidades. 
 
Com o objetivo de reconstituir as prerrogativas e as angústias da sociedade brasileira que cul-
minaram na criação da UnB e da UENF bem assim como resgatar as condições e o contexto 
histórico-politico que esteve na base da sua criação, torna-se necessário compreender a impor-
tância que Darcy Ribeiro exerceu no meio político e académico brasileiro no momento da cria-
ção da Universidade de Brasília - UnB e da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro - UENF. 
 
Partindo do estudo da evolução do sistema de ensino superior público brasileiro, até à formação 
do projeto educacional de Darcy Ribeiro, procura-se verificar quais foram os fatores que no 
meio político e acadêmico brasileiro levaram à criação da Universidade de Brasília (UnB) e da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e divisar em que medida terá 
a criação da UnB e da UENF contribuído para a evolução do projeto educacional e do discurso 
pedagógico de Darcy Ribeiro. 
 
Pretende-se, assim, questionar e percecionar em que medida é que o pensamento, o discurso, 
a obra e o percurso de vida de Darcy Ribeiro contribuíram para a criação de dois dos mais im-
portantes estabelecimentos de ensino superior público do Brasil. 
 
O levantamento, a análise e a sistematização bibliográfica e documental da obra, do pensa-
mento e do percurso de vida de Darcy Ribeiro, bem assim como a recolha de informações 
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através de entrevistas efetuadas a pessoas que vivenciaram os fatos ocorridos, contribuem 
para uma melhor compreensão do projeto educacional de Darcy Ribeiro (designadamente o 
conceito de “Universidade Necessária”) na gênese da Universidade de Brasília (UnB) e da Uni-
versidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e permitem estabelecer um 
quadro mais estruturado que determine o grau de intervenção que as Universidades Públicas 
brasileiras poderão ter na atual reforma universitária bem como potenciar a reflexão sobre o 
futuro da Universidade Pública no contexto das atuais políticas educacionais brasileiras. 
 
A importância que Darcy Ribeiro exerceu no meio político e academico brasileiro no momento 
da criação da Universidade de Brasília - UnB e da Universidade do Norte Fluminense Darcy Ri-
beiro – UENF, permitirá, pois, compreender a evolução do sistema de ensino superior público 
brasileiro no final do século XX. 
 
Estudar e compreender a obra, o pensamento e o percurso de vida de Darcy Ribeiro na gênese 
da Universidade de Brasília - UnB e da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribei-
ro - UENF, permitirá não só identificar, analisar e caracterizar as circunstâncias sociais e as 
influências políticas e educacionais que estiveram no processo de criação da UnB e da UENF, 
como proporcionar uma visão holística da evolução do sistema de ensino superior público bra-
sileiro no final do século XX e inícios do século XXI que, por sua vez permitirá uma reflexão 
sobre o futuro da Universidade Pública brasileira no contexto das atuais políticas educacionais 
brasileiras, com o objetivo de estabelecer o grau de intervenção das Universidades Públicas 
brasileiras na atual reforma universitária brasileira e contribuir para o seu debate. 
 
3 - DELIMITAÇÃO CRONOLÓGICA 
 
Como já se referiu, o recorte cronológico privilegiado pelo presente trabalho de investigação 
situa-se essencialmente entre 1962 e 1993, período a que se reporta a criação das universida-
des brasileiras idealizadas por Darcy Ribeiro, e o século XXI, como premissa para conclusão do 
pensamento de Darcy. 
 
O primeiro marco corresponde à criação da UnB em 1962 seguido do golpe militar de 1964. O 
segundo marco corresponde à criação da UENF, em 1993, e a chegada do terceiro milénio. 
 
O período que se inicia com a criação da UnB e finaliza com a criação da UENF, também cha-
mada por Darcy Ribeiro como a Universidade do Terceiro Milénio, permite à investigadora per-
cepcionar o processo de criação e desenvolvimento do ensino superior brasileiro com as 
seguintes delimitações cronológicas: 
 

• Primórdios do Ensino Superior no Brasil; 
• As primeiras universidades - República Velha (1889-1930); 
• Estatuto das universidades brasileiras - Nova República (1930/1964); 
• A primeira lei de directrizes e bases (n.º 4.024/61); 
• Ensino superior no Brasil durante a ditadura militar – 1964 a 1985; 
• Reforma universitária de 1968; 
• Ensino superior pós ditadura militar; 
• A concepção de universidade. 

 
 
4 - METODOLOGIA 
 
O trabalho tem por base duas linhas de observação discursiva: por um lado, a demonstração 
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do diálogo pedagógico de Darcy Ribeiro na criação das Universidades e como contributo para o 
debate sobre a Reforma Universitária (disposição interna) e, por outro, a comprovação da rea-
lidade do discurso político-social (visibilidade externa ou constatação do real). 
 
Para a primeira dessas linhas, a metodologia utilizada no trabalho de investigação desenvolve-
se em três eixos: 1 - o estudo exploratório do tipo bibliográfico, baseado em livros e artigos 
científicos, etc.; 2 - o uso da história oral, através de entrevistas a colaboradores de Darcy Ri-
beiro que vivenciaram os fatos ocorridos no momento da criação da UENF e da UnB e 3 - o 
estudo documental de fontes primárias e secundárias, do acervo bibliográfico e documental de 
Darcy Ribeiro. 
 
A primeira fase articula-se com um levantamento às fontes primárias e secundárias, ou seja, 
com recurso a material bibliográfico, arquivos públicos e privados, dissertações de mestrado e 
teses, livros, artigos em periódicos, entrevistas dadas a jornais e TVs e, ainda, trabalhos em 
anais de eventos científicos, através de consultas remotas e presenciais, neste último caso as 
entidades (públicas e privadas) e organismos sediados no Rio de Janeiro, em Campos dos Go-
ytacazes e em Brasília. Trata-se da inventariação e catalogação de todo este acervo, com a 
subsequente análise de conteúdo. 
 
A inventariação de obras didáticas é outra das tarefas que obrigatoriamente sempre se impõe. 
Já no que respeita à atual “reforma universitária” brasileira, que é constituída por um conjunto 
de 14 Projetos de Lei (com as respetivas 368 emendas) e que se encontram ainda em tramita-
ção no Congresso Nacional, a análise exaustiva do conteúdo de cada um desses Projetos de 
Lei e respetivas emendas, bem assim como a inventariação de todas as obras complementa-
res, é tarefa que obrigatoriamente exige um esforço redobrado por parte de qualquer investi-
gador. As consultas remotas via Internet permitem á investigadora o acesso a locais a que 
dificilmente teria ingresso presencial. 
 
A segunda fase do trabalho de investigação trata da recolha de dados provenientes de entre-
vistas a Reitores, a Pró-Reitores e a Diretores Acadêmicos que, no momento da criação da Unb 
e da UENF, ocupavam cargos nas Universidades bem assim como a alguns dos últimos colabo-
radores de Darcy Ribeiro. 
 
Desta forma, a recolha de informações através de entrevistas efetuadas a pessoas que vivenci-
aram os fatos ocorridos visa, complementarmente à recolha de elementos escritos, complemen-
tar os arquivos existentes e suprir eventuais lacunas, bem como produzir informação inédita, de 
acordo com os objetivos de recolha, preservação e divulgação do acervo bibliográfico e docu-
mental de Darcy Ribeiro.  
 
A terceira fase procede à análise dos dados obtidos nas fases anteriores para comprovação do 
projeto educacional de Darcy Ribeiro na gênese da Universidade de Brasília (UnB) e da Univer-
sidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), com recurso ao confronto de posi-
ções entre os diversos discursos teóricos, para se chegar a um denominador comum de 
articulação que permita entender o pensamento pedagógico de Darcy Ribeiro e a sua contri-
buição para a reforma da universidade, bem assim como estabelecer a diferente evolução das 
reformas universitárias. 
 
O confronto entre as posições de alguns autores e correntes historiográficas, proporciona a res-
posta a algumas das questões e argumentações que estiveram na base do presente trabalho.  
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5 - FONTES 
 
O presente trabalho de investigação, no indispensável percurso empírico com vista à obtenção 
de elementos que possibilitem compreender o projeto educacional de Darcy Ribeiro na criação 
da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribei-
ro (UENF), principia a sua trajetória localizando e inventariando fontes escritas, primárias e se-
cundárias relativas ao acervo bibliográfico e documental de Darcy Ribeiro existentes em 
instituições sediadas no Brasil, passando pelo estabelecimento das necessárias conexões entre 
esse repositório documental e o resultado das entrevistas a colaboradores de Darcy Ribeiro que 
vivenciaram os factos ocorridos no momento da criação da UENF e da UnB, como recurso do 
uso da história oral. 
 
- INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS: 
 
Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR), situada na Cidade do Rio de Janeiro, cujo património é 
constituído por dotações pessoais de bens móveis e imóveis, de direitos de autor das obras do 
seu fundador, de objectos de arte, da biblioteca (aproximadamente 30.000 volumes), de casse-
tes de vídeo (aproximadamente 300), dos arquivos (aproximadamente 1.000 caixas de arquivos 
com documentos, correspondência, recortes de jornais, textos, etc.). 
 
Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/ FGV), 
situado na Cidade do Rio de Janeiro, criou na década de 70 do século passado um sector de 
História Oral. 
 
Arquivo Histórico da Universidade de Brasília (UnB), situado em Brasília, DF, onde se 
encontra toda a documentação existente sobre o processo de criação e desenvolvimento da 
UnB. 
 
Arquivo Histórico da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF), situado em Campos dos Goytacazes - RJ, onde se encontra toda documentação exis-
tente sobre o processo de criação e desenvolvimento da UENF. 
 
Arquivo Histórico do Senado Federal, situado em Brasília, DF, onde se encontra toda a do-
cumentação existente sobre a política educacional defendida por Darcy Ribeiro quando era Se-
nador. 
 
Arquivo Histórico do Ministério da Educação, situado em Brasília, DF, onde se encontra 
toda a documentação existente sobre a política educacional defendida por Darcy Ribeiro quan-
do ocupava a pasta de Ministro da Educação. 
 
Arquivo Histórico do Governo do Estado do Rio de Janeiro, situado na Cidade do Rio de 
Janeiro, RJ, onde se encontra toda documentação existente sobre a política educacional defen-
dida por Darcy Ribeiro quando este exercia o cargo de Vice-Governador. 
 
- INDIVIDUALIDADES ENTREVISTADAS: 
 
Prof. Dr. Wanderley de Souza - Primeiro Reitor da UENF, atualmente professor Titular da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; 
 
Prof. Dr. Sérgio Neves - Primeiro Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UENF, atual-
mente professor Titular da UENF; 
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Prof. Dr. Ary Carlos Velloso - Primeiro Pró-Reitor de Graduação da UENF, atualmente pro-
fessor Titular da UENF; 
 
Profª. Dra. Sonia Nogueira - Primeira Diretora do Centro de Ciências do Homem - 
CCH/UENF; 
 
Prof. Dr. Nilton Rocha Leal - Primeiro Diretor do Centro de Ciências e Tecnologias Agrope-
cuárias CCTA/UENF; 
 
Prof. Dr. Jorge Guimarães - Primeiro Diretor do Centro de Biociências e Biotecnologia - 
CBB/UENF, atualmente professor Titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 
 
Profª. Zuleima de Oliveira Faria - Primeira Coordenadora Académica da UENF; 
 
Prof. Candido Gomes - Assessor de Darcy Ribeiro no Senado Federal da República Federativa 
do Brasil; 
 
Prof. Walter Garcia - Professor da UnB; 
 
Profª. Jacira Câmara - Professora da UnB; 
 
Prof. José Carlos Azevedo - Professor da UnB; 
 
Profª. Clélia Freitas Capanema - Professora da UnB; 
 
Prof. Mário Lopes - Ex-professor da Faculdade de Filosofia de Campos, líder do movimento 
pró-instalação da UENF e atualmente técnico de nível superior da UENF; 
 
Profª. Arlete Parrilha Sendra - Professora associada do Laboratório de Proteção de Plantas 
da UENF; 
 
Prof. Eduardo Atem de Carvalho - Professor associado do Laboratório de Materiais Avança-
dos da UENF; 
 
Prof. Paulo de F. Ribeiro - Presidente da FUNDAR. 
 
6 - A PROBLEMÁTICA 
 
Na história do ensino superior no Brasil e da reforma universitária, há que perspetivar 3 perío-
dos essenciais: o primeiro até 1931; o segundo entre as reformas de 1931 e 1968 e o terceiro 
pós-1968 à atualidade. 
 
No Brasil, caso atípico na América Latina onde no Séc. XVI os espanhóis fundaram universida-
des em suas possessões, a universidade forma-se tardiamente na 1ª metade do Século XX, em-
bora tenha havido, durante o Império, escolas e faculdades profissionais. E na instauração da 
República (1889) que o desenvolvimento da educação superior brasileira sofre forte impulso. Na 
história da República no Brasil, duas leis gerais sobre educação superior, criadas em períodos 
autoritários, tiveram longa vigência: a 1a em 1931; a 2a em 1968 (durante a ditadura militar 
de 1964-1985) e ainda em vigor. 
 
A Reforma de 31, instituiu a Estatuto das Universidades Brasileiras, definindo que o ensino su-
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perior “obedecerá, de preferência, ao sistema universitário”, podendo ainda ser ministrado por 
“institutos isolados”. 
 
A Reforma de 68, deixa em aberto o regime jurídico e administrativo “admitindo que as univer-
sidades se organizassem sob forma de autarquia, fundação ou associação” e “sob forma jurídi-
ca de direito privado, não se desvinculassem do poder público, na hipótese de serem por ele 
mantidas”. Se por um lado, esta reforma modernizou e profissionalizou as universidades públi-
cas, acoplando-as a um sistema de pós-graduação e financiamento da pesquisa, por outro, 
permitiu que a forte demanda por educação superior se fizesse pela expansão desordenada do 
sector privado. 
 
Essa combinação entre forte expansão desordenada do setor privado e um sistema público 
com universidades de pequeno porte em termos latino-americanos foi questão central com 
que o educador e antropólogo Darcy Ribeiro se debateu desde que em 1960 foi convidado a 
criar a Universidade de Brasília. 
 
No entanto, a história demonstra que estamos cada vez mais distantes do modelo de universi-
dade defendido por Darcy Ribeiro aquando da criação da Universidade de Brasília, e a que ele 
denominou de universidade necessária. 
 
A verdade é que o ensino superior brasileiro tem uma vasta tradição de ser restrito a pouquís-
simas pessoas, reiterando e ratificando uma realidade perversa de distribuição da riqueza e de 
oportunidades de crescimento. Além dos insidiosos efeitos individuais na vida das pessoas, que 
ficavam afastadas do ensino superior, há efeitos coletivos importantes, como uma crônica inca-
pacidade de desenvolvimento do país. A expansão do ensino superior, como parte integrante do 
sistema nacional de ciência e tecnologia, é presentemente, tema de grande urgência para qual-
quer governo que se apresente. 
 
De notar que a primeira Reforma Universitária (Lei n.º 5.540/68), após longos anos como figu-
rante nas discussões ocorridas na penumbra dos gabinetes militares, foi promulgada sem aten-
der às aspirações da comunidade acadêmica e da sociedade, que desejavam melhorias na 
educação. 
 
A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) atualmente ainda em vigor, es-
teve sujeita a um processo de tramitação de cerca de oito anos no Congresso Nacional até ser 
aprovada em 1996. Se não fosse o esforço do Senador Darcy Ribeiro, já no seu leito de morte, 
a proposta ainda estaria para ser aprovada e o Brasil continuaria sob a regência da ultrapassa-
da lei n.º 4.024/61, com mais de 50 anos. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.º 9.394/96 (LDB), também conhecida 
por Lei Darcy Ribeiro, trouxe algumas possibilidades interessantes de flexibilização do sistema 
nacional de ensino superior, buscando uma maior flexibilidade e, consequentemente, uma mai-
or capacidade de expansão bem como uma concomitante avaliação da qualidade. 
 
A reforma universitária aprovada através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
incluindo itens tão importantes como a autonomia universitária, o sistema de avaliação institu-
cional e a criação de quotas para negros, ex-presidiários, portadores de necessidades especiais 
e estudantes de baixos recursos financeiros, tal como preconizada por Darcy Ribeiro, foi recen-
temente alvo de nova proposta de revisão. 
 
A proposta de reforma universitária que a Câmara dos Deputados federais pretende aprovar 
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ainda este ano, apresentada com o Projeto de Lei n.º 4.212/04, traz algumas novidade face à 
atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tais como a adoção do novo Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso nas universidades, a responsabilização da 
União pela formação de professores da educação básica, a criação do Programa de Apoio a Pla-
nos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) e a interiorização das 
instituições públicas de ensino superior. 
 
De notar que neste preciso momento, em meados de Junho de 2012, o novo Projeto Lei n.º 
4.212/04, da autoria de Átila Lira, continua parado na Câmara dos Deputados federais à espera 
de melhores dias para ser votada e aprovada.  
 
Hoje, e perante o debate da Reforma Universitária em curso, o desafio é criar um sistema de 
educação superior que faça o equilíbrio entre a qualidade acadêmica e o compromisso social. 
 
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A Universidade como instituição que elabora e mantém vivos os conhecimentos de ordem teo-
rética é uma criação europeia, surgida na idade Média e designada por studium generale, co-
munidade de mestres e estudantes (universitas magistrorum et scholarium) administrando-se a 
si mesma e tendo por finalidade o estudo do conjunto dos conhecimentos humanos. 
 
No prefácio da edição portuguesa do livro de Darcy Ribeiro, A Universidade Necessária, Alfredo 
Pereira Gomes, apresenta Darcy Ribeiro como “pertencente a uma geração de cientistas brasi-
leiros preocupada em levar o desenvolvimento do seu país ao nível dos padrões científicos e 
sociais internacionalmente mais elevados”, o livro concebe a universidade adequada à socieda-
de que vive em transformação, de “passar a universidade atual à universidade necessária (do 
provir) “.2 
 
Darcy Ribeiro considera que a universidade tem carácter ambíguo: ao mesmo tempo que é 
agente de transformação social e progresso, também é fator de estratificação social e conser-
vadorismo, surgindo da sociedade e transformando a própria universidade. Por isso ela terá que 
ser vista como entidade inserida sem rutura no processo real de mutação social. A universidade 
terá que ser ponderada tendo em conta a dificuldade de harmonizar os seus condicionamentos 
reais com as suas potencialidades processuais de transformação. Ao elaborar um modelo gené-
rico de universidade autônoma, Darcy pondera sobre essa dificuldade quando, na introdução 
chilena do livro La Universidad Latino-americana, coloca em epígrafe a seguinte citação de Karl 
Marx:  
 

La doctrina materialista de que los hombres son producto de las cir-
cunstancias y de la educación, y, por lo tanto, unos hombres nuevos 
serán producto de nuevas condiciones y de educación nueva, olvida 
que son los hombres, precisamente, los que alteran las circunstancias, 
y que también los educadores tienen que ser educados.3 

 
No prólogo da edição do mesmo livro, Darcy Ribeiro desenvolve o tema com propósito de con-
tribuir para o debate sobre o papel da universidade e o seu lugar na luta contra o subdesenvol-
vimento, condenando tanto a estrutura interna da universidade como o carácter da sociedade 
em que ela se insere, questionando essa engrenagem que cumpre o papel de reproduzir o 
mundo desigual em que vivemos, representando a insatisfação mundial que contesta a univer-
sidade e a sociedade, intimam a reforma universitária e a revolução social. 

CD-ROM DE ATAS  | 4042 |  COLUBHE 2012



 

 
Esclarece que se trata de formas comuns de um mesmo descontentamento. Trata-se de posi-
ções políticas, contra a estrutura de poder, tanto a universidade como o regime político servem. 
O papel do estudante é fundamental e urgente, pois enquanto estudantes ainda podem expri-
mir, pelo pensamento e pela ação, a luta contra o sistema, pois, uma vez formado, acabarão 
por converter, ao trabalho, a família, a competição econômica, tornando-os reprodução da or-
dem desigual e infecunda. Para os estudantes a universidade é sua trincheira de luta e a socie-
dade é a sua causa, seu ideal é transformar a universidade para que ela deixe de ser guardiã 
do saber, transformar a sociedade para que ela assegure educação e trabalho, e que tenham o 
compromisso de colocá-los a serviço da coletividade. 
 
Darcy Ribeiro caracteriza a crise das universidades latino-americanas como conjuntural, política, 
estrutural, intelectual e ideológica: É conjuntural, com a transição de uma civilização de base 
industrial a uma nova civilização, uma nova revolução científica e tecnocrata; É política pois 
está a universidade inserida em estruturas sociais conflituosas, por um lado conservador e dis-
ciplinador e por outro renovador; É estrutural porque exige reformas na estrutura da universi-
dade que foram concebidas por múltiplos interesses que impedem a sua transformação; É 
intelectual pelo desafio de perceber melhor a própria universidade, os seus condicionantes e os 
seus requisitos para a transformação; É ideológica porque há uma ambiguidade de pensamen-
to, dividindo assim os universitários, pois as transformações tanto podem contribuir para man-
ter a ordem instituída como servir de alavanca para a transformação da sociedade global. 
 
Os caminhos apontados por Darcy Ribeiro para a discussão que vai desde a concepção da uni-
versidade até à superação dos seus problemas são os seguintes: O primeiro caminho é a mo-
dernização reflexa, ou seja através do seu aperfeiçoamento, tornam-se eficazes à medida que 
se aproximam das suas congêneres mais adiantadas; Por outro lado, o outro caminho é o cres-
cimento autônomo representando um papel ativo de superação das suas formas de existência e 
de ação com a estrutura social global. 
 
Segundo Darcy Ribeiro, a política de modernização pode ser alcançada facilmente através de 
uma política modernizadora ou obtida através de programas de assistência e de financiamento 
internacionais, dependentes apenas dos seus dirigentes setoriais, fazendo com que alguns seto-
res cresçam e outros se atrasem, cujo objetivo é torná-la mais suficiente nas funções conserva-
doras. Já a política de desenvolvimento autônomo, mais rigorosa, só pode ser executada 
através de um diagnóstico dos problemas da universidade, uma planificação de seu crescimento 
e escolha dos seus objetivos que são os de transformar também a sociedade, evoluindo à con-
dição de um povo senhor de seu destino disposto a integrar-se na civilização emergente como 
uma nação autônoma. 
 
Darcy Ribeiro conclui a apresentação de um modelo utópico de universidade, que deve ser visto 
e criticado, cuja função é uma tabela de valores que permita avaliar criticamente a universidade 
real, e a apresentação de metas ou fins para apreciação de cada projeto concreto de transfor-
mação da universidade latino-americana. 
 
Lembrando que em qualquer projeto de reforma estrutural da universidade, o fundamental será 
sempre saber quem regerá a sua implantação. Por melhor que seja o modelo teórico eles ape-
nas a tornarão mais eficaz no exercício do seu papel de instituição mantenedora do status quo. 
Só os que trabalharem com os interesses da maioria da população e com o propósito de defen-
der o desenvolvimento nacional autônomo, podem modelar uma universidade nova atuando 
como aceleração evolutiva da sociedade. Dentro da universidade, por melhor que seja o modelo 
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teórico proposto pelos velhos professores, ou pelos jovens professores, somente o corpo estu-
dantil oferece suficiente garantia de que não atuará para servir objetivos de auto perpetuação 
das hierarquias internas e de defesa dos interesses das velhas frequências. A reforma aponta 
para o exercício da cogestão das universidades, das faculdades e dos departamentos pelos pro-
fessores e estudantes, como requisito fundamental para edificação da universidade necessária. 
 
Os caminhos apontados por Darcy Ribeiro para a discussão desde concepção da universidade 
até a superação de seus problemas são os seguintes: O primeiro caminho é o da modernização 
reflexa, ou seja através do seu aperfeiçoamento, tornam-se eficazes à medida que se aproxi-
mam de suas congêneres mais adiantadas; Outro caminho é o do crescimento autônomo repre-
sentando um papel ativo de superação das suas formas de existência e de ação com a estrutura 
social global. 
 
A política de modernização pode ser alcançada facilmente através de uma política modernizado-
ra ou obtida através de programas de assistência e financiamento internacionais, dependentes 
apenas de seus dirigentes setoriais, fazendo com que alguns setores cresçam e outros se atra-
sem, cujo objectivo é torná-la mais suficiente nas funções conservadoras. Já a política de de-
senvolvimento autônomo, é rigorosa, só pode ser executada através de um diagnóstico dos 
problemas da universidade, uma planificação de seu crescimento e escolha de seus objectivos 
que são de transformar também a sociedade, evoluindo à condição de um povo senhor de seu 
destino disposto a integrar-se na civilização emergente como uma nação autônoma. 
 
O atual debate e discussão sobre a reforma do ensino superior brasileiro incidirá, necessaria-
mente, na democratização do ensino superior de forma a abranger todos os campos do saber, 
de acordo com a vocação da região onde se constitui, operando-se assim como motor de trans-
formação da sociedade nacional para que haja transformação do pensamento social, na luta 
para reconstrução da universidade e na transformação intencional da sociedade, e que a auto-
nomia universitária passa pela autogestão das Instituições. 
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2 DARCY RIBEIRO, A Universidade Necessária, Editorial Estampa, 1975, p. 9. 
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Nas últimas décadas do século XX, as avaliações educacionais em larga escala vêm se 
configurando no cenário internacional como mecanismo importante para o processo de legiti-
mação das políticas de Estado, sendo percebidas principalmente nos países emergentes latino-
americanos, que passaram por reformas político-administrativas a partir da década de 1970, 
ampliando os espaços de debates no campo do financiamento, da gestão e da avaliação sob a 
perspectiva de melhoria da qualidade da educação da região.  

Os debates acalentaram o desejo de transformação social propondo o desenvolvimen-
to técnico-científico em nome do progresso e da globalização. Esta perspectiva de mudança foi 
viabilizada, principalmente, nas reuniões intergovernamentais realizadas nos anos seguintes, 
focalizando no estímulo da competitividade e na flexibilidade nos processos decisórios no âmbi-
to dos governos nacionais, como reflete Cabral Neto e Rodriguez (2007, p. 14).  

Na América Latina os principais defensores e propulsores destas idéias foram: Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Comissão Econômica para América 
Latina e Caribe (Cepal); e agências de desenvolvimento social como a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Organização dos Estados Americanos 
(OEA), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e Fundo das Nações Unidas 
para Infância (Unicef). A atuação destes organismos na propulsão das políticas de avaliação edu-
cacional está centrada na perspectiva de desenvolvimento econômico e social da região, vincu-
lando os resultados ao processo de liberação de recursos, provenientes da articulação com 
projetos e programas. Ao mesmo tempo decorre o estigma do crescimento sob a perspectiva 
mais tênua de utilização dos resultados como mecanismos de mudança da realidade educacional.  

Para Torrance (2002)1 em palestra no Instituto de Educação Manchester Metropolitan 
University (MMU) no Reino Unido, a avaliação se tornou mecanismo de “reforma e controle” 
admitindo a existência de uma generalização da preocupação com os padrões educacionais e 
suas implicações para a competitividade econômica. O “Mundo Alice no País das Maravilhas”, 
como se refere Torrance (2002) aos resultados maquiados, que vezes escondem a realidade 
dos problemas educacionais em nome de valores neoliberais, acabam se rendendo à velocidade 
das mudanças, valorizando os resultados em detrimento aos processos.  

A abordagem, neste sentido, reflete a forma como são tratados os resultados, consi-
derando como um dos principais desafios dos sistemas de avaliações educacionais, que fre-
quentemente fogem da característica “transformadora” e se distancia da necessidade de “ter 
caráter de programa pedagógico” (Dias Sobrinho, 2001, p. 113). É sobre estas evidencias que 
propõe o presente estudo2, concentrando-se na análise dos fundamentos históricos das avalia-
ções educacionais nos países latino-americanos a partir da década de 1970 na perspectiva de 
idendificar os avanços e limites refletidos na primeira década do século XXI. 

A metodologia baseia-se na análise documental e bibliográfica, observando os debates 
sobre o assunto, bem como, aqueles originados das reuniões internacionais. O estudo elege os 
sistemas de avaliações educacionais nacionais específicos do México, do Chile, do Brasil e da 
Argentina pela justificativa da especificidade de cada sistema de avaliação que os fazem co-
muns entre si3, bem como, pela frequencia na participação das avaliações educacionais de larga 
escala de alcance internacional, o que acumula vasta experiência na relação com as políticas 
educacionais. 

 
1. Avaliações Educacionais: Concepções e Interações Políticas 

Em 1979 ocorreu no México a Conferência Regional de Ministros da Educação e Minis-
tros Encarregados do Planejamento Econômico organizada pela Unesco, Cepal e OEA, composta 
por 37 países da América Latina e Caribe com a intenção de congregar esforços para a resolu-
ção dos problemas educacionais que vinham assolando a região. Neste ensejo, manifesta-se a 
necessidade de uma ação efetiva neste sentido, dada a extrema pobreza traduzida pelos baixos 
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indicadores de escolaridade dos países subdesenvolvidos da região, que foram expressos na 
Declaração do México (Cabral Neto & Rodriguez, 2007).  

Decorrente deste debate, em 1981, o Projeto Principal de Educação (PPE) estabeleceu 
metas a serem atendidas no prazo de vinte anos, por meio de novos parâmetros de financia-
mento, currículo e avaliação educacional na região. 

Nas décadas de 1980 e 1990 se encontram mudanças na concepção de desenvolvi-
mento social, no papel da educação e do Estado, bem como na compreensão de qualidade da 
educação4. A criação das avaliações educacionais de larga escala propiciaria as reformas e a 
constituição do imperativo de qualidade, muito discutidas nas reuniões promovidas pelos orga-
nismos internacionais, que se conduziam neste período.  

De acordo do Bauer (2010, p. 325) os documentos produzidos no âmbito dos orga-
nismos internacionais enfatizam modelos de accountability5 no encaminhamento das medidas 
de orientação financeira, considerando o controle e monitoração dos indicadores educacionais, 
sem que o Estado assuma integralmente a responsabilidade pelos resultados.  

Por outro lado, Dias Sobrinho (2002) mostra que, em específico na área de financia-
mento e avaliação, a atuação do Banco Mundial caracterizada pelos empréstimos no suporte às 
reformas institucionais, representou importante papel ideológico na redução dos investimentos 
dos governos em educação pública, ao mesmo tempo em que intensificou as políticas de rela-
ção internacional. Estas medidas enfatizaram os procedimentos de prestações de contas dos 
projetos e programas investidos e diligenciados nos países latinos. Nos documentos desenvolvi-
dos neste contexto esta “redução” é compreendida como melhor direcionamento e aplicação 
dos recursos que são traduzidas numa maior eficiência dos investimentos.  

Sob esta orientação, as primeiras iniciativas de avaliações educacionais em larga esca-
la latino-americanas foram criadas na década de 1970, no México em 1972 e no Chile em 1978 
como confere Wolff (1998) e Bauer (2010).  

Para Wolff (1998) as iniciativas foram decorrentes da expectativa de aderir aos pro-
gramas internacionais que, de uma forma ou de outra, traziam recursos financeiros para a regi-
ão. Sem experiência e sem perspectiva real de melhorar a qualidade do ensino, as iniciativas 
não tiveram êxitos naquele momento da história.  

Logo, outros países desenvolveram seus próprios sistemas de avaliações educacionais, 
mais precisamente na década de 1980 e 1990.  

Bech (2009) e Bauer (2010) destacam as iniciativas na década de 1980: no Panamá 
com o Programa de Pruebas de Diagnóstico em 1985; em Costa Rica o Programa de Provas 
Nacionais do Ministério da Educação Pública da Costa Rica ou Pruebas de Conocimientos em 
1986; Chile com o Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE) em 1987; Colômbia 
em 1988 com o Sistema Nacional de Evaluación de la Educación (PRUEBAS SABER); e, Brasil 
com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) cuja primeira aplicação foi em 
1990.  

Mas é na década de 1990 que se concentra a maior adesão à implantação de sistemas 
de avaliações educacionais de larga escala: na Argentina em 1993 com o Sistema Nacional de 
Evaluación de La Qualidade (SINEC) e em El Salvador com o Sistema Nacional de Medición de 
los Aprendizajes (SINEA); em 1996 no Paraguai com os Sistemas Nacionales de Evaluación del 
Proceso Educativo, no Uruguai com Unidad de Medición de Resultados Educativos, na Bolívia 
com o Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMECAL), no Equador com o Siste-
ma Nacional de Medición de Logros Acadêmicos (APRENDO), no Peru com o Crecer con Calidad 
y Equidad en el Rendimiento (CRECER) e no Equador com o Sistema Nacional de Medición de 
Logros Acadêmicos (APRENDO); e, em 1998 na Venezuela com o Sistema Nacional de Medición 
y Evaluación del Aprendizaje (SINEA). (Bech, 2009, pp. 34-35; Bauer, 2010, p. 327).  
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A partir de 1995 identifica-se a maior quantidade de iniciativas. Momento em que há 
um intenso movimento em torno das reuniões internacionais em busca de apoios as reformas, 
como a reunião da V Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo em San Carlos 
de Bariloche, que discutiu e aprovou o Programa de Cooperação para o Desenvolvimento de 
Sistemas Nacionais de Avaliação da Qualidade da Educação como afirma Bauer (2010), elabo-
rado em 15 de outubro de 1995, a qual respalda no art. 5º: 

Os Responsáveis da Cooperação poderão instituir uma equipe de aná-
lise de programas e projetos das Cimeiras Ibero-americanas integrada 
por técnicos de cooperação dos países membros envolvidos em cada 
programa ou projeto, incumbida de apresentar a respectiva avaliação 
dos programas e projetos de cooperação cujo estudo lhes for enco-
mendado. (Declaração de Bariloche, 1995, p. 14) Grifo próprio. 

Esta recomendação acelerou o processo de implantação de sistemas de avaliação 
educacional nos países que ainda não possuíam como Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Equa-
dor, Nicarágua e Venezuela, e guiou o aprimoramento dos sistemas já existentes ou em proces-
so de implementação.  

A exemplo dos projetos e programas, destaca-se a criação do Programa de Promoção 
da Reforma Educacional na América Latina e no Caribe [PREAL]6 (2009) pelo qual fez parte or-
ganizações não governamental e a sociedade civil organizada, com o objetivo de contribuir para 
a melhoria da qualidade e igualdade na educação na região. Esta contribuição por meio da di-
vulgação de boletins informativos, promovendo a “prestação de contas ao documentar as con-
dições da educação e avaliar a evolução de reformas em curso” (Preal, 2009, p. 6), 
procedimento que representou importante passo no processo de legitimação das políticas de 
avaliações na América Latina. 

Ainda que a ação de muitas instituições e organizações que desempenham funções de 
elaboração, debate e divulgação de resultados de avaliações educacionais estejam efetivamente 
enraizados nas políticas neoliberais, reconhece-se que acabam minimizando os problemas regi-
onais e locais, forjando uma imagem de zelo às organizações internacionais e multilaterais.  

Observa-se que o processo de implantação das avaliações educacionais foi distinto 
nos países latino-americanos no tocante às políticas educacionais de avaliações produzidas no 
contexto das tensões sociopolíticas das regiões. 

 
2. México e Chile, Brasil e Argentina: avaliações sobre efeitos das políticas educaci-
onais  

Os sistemas de avaliações educacionais em larga escala desenvolvidos no México, Chi-
le, Brasil e Argentina são os mais antigos da região latino-americana. Seus objetivos gerais con-
centram-se na perspectiva de qualidade na educação com a função de elaboração das medidas 
necessárias para o desenvolvimento econômico da região.  

O México possui um sistema de avaliação educacional de larga escala complexo con-
siderando o número de programas que o sistema atende. A amplitude do sistema recai sobre a 
abrangência e a diversificação, uma vez que acontecem anualmente, em média, cinco avalia-
ções de larga escala nos níveis do ensino primário e secundário. Neste sentido, as críticas são 
fundamentadas na teoria de que não adianta avaliar, sem que haja utilização dos resultados 
como mecanismo de melhoria da educação.  

Nos estudos de Barriga (2009), os problemas pertinentes à eficiência dos programas 
de avaliação e mostra que a partir dos anos de 1990 há “[...] enorme quantidade de progra-
mas, que no fundo são muito dispendiosos e não melhoram, necessariamente, o trabalho em 
sala de aula [...]” (Barriga, 2009, p. 19). E adverte que as excessivas quantidades de progra-
mas de avaliações acabam no âmbito da execução e não utilizam os resultados conforme as 
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orientações das reuniões internacionais. A observação do autor indica que o grande volume e 
frequência dos programas de avaliação gera sobrecarga de natureza burocrática, sem causar 
impacto na melhoria do sistema educacional.  

O modelo do sistema de avaliação educacional mexicano delibera conflitos de autori-
dade, revelando contradições no regime de federação. O Programa Escuelas de Calidad (PEC) 
define que uma “[...] escola de qualidade é aquela que a comunidade educativa assume a res-
ponsabilidade do trabalho escolar” (Barriga, 2009, p. 21), os quais os conteúdos de planos de 
estudo e definições de itens de testes, por exemplo, são decididos pelos órgãos federais, dificul-
tando a intenção do programa de realizar um modelo de decisão a partir da escola. Esta defini-
ção de qualidade na educação difere da defendida pelos principais programas de avaliações 
internacionais, como explica o autor: 

As provas mexicanas aplicadas em larga escala dedicam-se a medir a 
quantidade de conteúdo do plano de estudos que se memoriza e que 
se pode aplicar em exercícios escolares. Uma orientação que vai em 
sentido contrário às provas internacionais, como é o caso do PISA, 
centrado nos conhecimentos e competências para a vida. (Barriga, 
2009, p. 26) 

Contudo, a liberação dos recursos financeiros direcionados às escolas de ensino bási-
co depende principalmente dos resultados dos exames do PEC, que considera nos pareceres 
dos projetos, o nível de pobreza da comunidade7. Este procedimento revela outro ponto a ser 
observado, pois as condições da população são muito relativas. De acordo com o autor, a 
abrangência dos dados dificulta a ação das autoridades e a definição de ações pedagógicas. 
Portanto, o confronto entre as decisões a nível governamental com o trabalho docente propor-
ciona um funcionamento burocrático desgastante, que foge dos objetivos pedagógicos que as 
avaliações educacionais poderiam propiciar. 

Barriga (2009, p. 28) revela que os relatórios do Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) são direcionados para as autoridades e para a sociedade, e não incenti-
va o debate entre docentes, nem fornece orientações necessárias para o desenvolvimento da 
educação mexicana. Os baixos salários e o sistema de premiação alimenta a meritocracia, inte-
grando a realidade da avaliação educacional mexicana aos modelos de sistemas de tamanha 
envergadura como no Brasil. 

Em 2002 foram criados novos exames: o Exame Aplicado a uma Amostra Anual (EX-
CALE) e o Exame Censitário de Aplicação Anual (ENLACE) que se assemelham a metodologia do 
SAEB/Brasil. Barriga (2009) ressalta que a adoção de novos critérios a cada tempo, em espaços 
muito curtos e com finalidade diferente à realidade da escola produz insegurança na prática 
pedagógica, no que tange à autonomia do trabalho didático. 

Durante entrevista à TV Escola no programa “Salto para o Futuro” divulgado em 12 de 
agosto de 2010, Ángel D. Barriga afirma que as políticas de avaliações da década de 90 consi-
deram que todo aluno possui o mesmo nível de aprendizagem e coloca o professor como res-
ponsável pelos problemas educacionais. Desta forma, mostra que é natural à resistência dos 
professores quanto às avaliações, devido às contradições do trabalho docente em relação aos 
resultados (Barriga, 2010). 

No Chile a implementação das avaliações educacionais de larga escala tiveram como 
objetivo o processo de privatização da educação na década de 1980, durante o governo ditato-
rial de Augusto Pinochet (1973 a 1990). De acordo com Figueroa (1997, p. 1) e Wolff (1998, p. 
19) as primeiras avaliações em caráter sistêmico no país foram realizadas pela Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile em 1978, na intenção de fornecer as informações necessárias como me-
dida para efetivação do processo de privatização da educação.  
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Em 1981 foi realizada a primeira avaliação do SIMCE divulgando os resultados no ano 
seguinte e assumido pelo Ministério da Educação em 1988 (Ferrer, 2006; Wolf, 2007). As pri-
meiras provas de 1982 a 1984 foram avaliados o rendimento escolar das 4ª e 8ª séries do en-
sino básico e, somente em 1988, a eficiência da escola, que foram gradativamente utilizados no 
planejamento pedagógico. Em 1991 os resultados das avaliações foram utilizados para “[...] 
auxiliar a capacitação docente, o desenvolvimento curricular e para a focalização no apoio aos 
estudantes e centros educativos” (Wolff, 2007, p. 38).  

Para Bauer (2010, p. 18) os objetivos das avaliações no país é medir e controlar a 
qualidade, fornecer informações para as famílias e avaliar o trabalho docente. Também se des-
taca a utilização dos resultados como forma de “[...] incentivo monetário aos docentes pelo seu 
bom desempenho profissional [...]” (Krawczyk & Vieira, 2003, p. 92) por meio dos resultados 
divulgados das provas anuais de matemática e castelhano realizados pelo SIMCE. Os autores 
ressaltam que o mesmo sistema de bonificação ou premiação de professores, também é adota-
do para as escolas com melhores desempenhos.  

Os estudos mostram que nos últimos anos as avaliações no Chile e no México vêm 
exercendo ações voltadas para a produção de ranking de cada estudante e escola vinculando à 
prática da premiação, semelhante ao que ocorre no Brasil. A diferença do Brasil está na legali-
dade ou oficialidade do processo, os quais Chile e México assumem as avaliações educacionais 
como finalidade de seleção, premiação e classificação (Bauer, 2010, p. 333), ao contrário do 
Brasil, que ainda de forma não deliberada elenca as escolas e realiza a distribuição de prêmios 
para as melhores nos resultados do IDEB.  

No Brasil, a avaliação educacional compreende a participação histórica do Instituto 
Nacional de Pesquisas Educacional Anísio Teixeira (INEP) sob a denominação de Instituto Naci-
onal de Pedagogia em 1937 regulamentada através do Decreto-Lei nº 580, de 30 de julho de 
1938. Sua concepção passou por reestruturações até a década de 1990 tornando-se responsá-
vel pela divulgação e realização das pesquisas educacionais no país. Somente em 1966, o Cen-
tro de Estudos de Testes e Pesquisas Psicológicas (CETPP) criado pela Fundação Getúlio Vargas 
do Rio de Janeiro consistiu na “primeira iniciativa relativamente ampla, no Brasil, para verifi-
cação da aquisição de conhecimentos e sua relação com diferentes variáveis, como sexo, nível 
socioeconômico, e outras” (Gatti, 2009, p. 9). 

O projeto Edurural, realizado em parceria com o Banco Mundial na década de 1980, 
empenhou propostas de financiamento de projetos e programas desenvolvidos no nordeste 
brasileiro (Horta Neto, 2007, p. 6). Neste momento da história acontecem discussões em torno 
da necessidade de um sistema de avaliação educacional no Brasil, que retratasse a educação e 
que oferece subsídios para o ajuste e monitoramento das políticas públicas em busca da melho-
ria da qualidade do ensino, tendo em vista que a década concentra o prenuncio de grandes 
mudanças políticas, econômicas e sociais no país. 

No balancê das mudanças estruturais que marcaram a década de 1980 no Brasil, pre-
valece o olhar sobre os modelos e as recomendações no âmbito das reuniões internacionais. 
Neste contexto, cria-se o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) cuja primeira avalia-
ção em 1990, passando por reajustes na forma de aplicação e abrangência até 2005, sendo 
resultante de dois exames: Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc) ou Prova Brasil 
(Portaria nº 931, de 21 de março de 2005) e Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb)8. 
Tais exames têm como objetivo geral a mensuração da qualidade da educação brasileira, rea-
firmando as tendências traduzidas nos documentos educacionais da década. 

No Boletim da Educação no Brasil (2009) desenvolvido pelo PREAL mostra que os sis-
temas de avaliações educacionais no Brasil são “bastante avançados em relação aos outros paí-
ses, mas, de modo geral, seus resultados não são usados para melhorar a qualidade das 
escolas” (Preal, 2009, p. 9) e acrescenta que “Embora a legislação brasileira de educação men-
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cione a necessidade de garantir ‘padrões mínimos de qualidade’, este jamais foram definidos e, 
portanto, nunca chegaram às escolas e redes de ensino” (Preal, 2009, p. 25).  

Segundo o documento, a qualidade da educação no Brasil depende dos recursos dis-
poníveis anualmente pelo governo e não da necessidade para promover a educação de qualida-
de. É uma realidade estendida à grande parte dos países da América Latina, pelas quais as 
aplicações de provas capazes de medir o desempenho acadêmico se tornam cada vez mais co-
mum.  

A pretensão do país em integrar o bloco dos países ricos e mais fluentes na economia 
de mercado, caminha sobre o esforço de investir no processo de avaliação educacional, crendo 
na função pedagógica que representa.  

Em 2008 de acordo com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação 
Ciência e Cultura [OEI] (2010)9 durante a XVIII Conferência Ibero-americana de Educação em El 
Salvador foram elaboradas as metas educacionais para 2021 através do documento ‘Metas Edu-
cacionais 2021: A Educação que Queremos para a Geração dos Bicentenários’. Neste, estão com-
pilados metas de qualidade no sentido de superar os problemas da exclusão, do acesso e da 
permanência, ainda incisivos nos sistemas educacionais da América Latina. Contudo, os organiza-
dores revelam que não é um projeto simples, porque deve considerar os problemas historicamen-
te constituídos e a “[...] heterogeneidade de situações dos países [...]” (OEI, 2010, p. 14).  

As semelhanças entre Brasil e México revelam alertas importantes sobre utilização dos 
resultados das avaliações. O Brasil também possui um cenário bastante amplo quantos as avalia-
ções educacionais, a citar: Provinha Brasil, Prova Brasil, SAEB, Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), SINAES, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), Exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), dentre outros. Bem como, as avali-
ações educacionais estaduais e municipais, e a adoção das avaliações institucionais na educação 
básica, em caráter voluntário realçando as desigualdades entre sistemas educacionais.  

Esta irregularidade na abrangência também é refletida no sistema argentino.  
O SINEC é o responsável pela divulgação dos resultados a nível nacional, sendo admi-

nistrado e acompanhado pelo ministério da educação, que detém da responsabilidade pela or-
ganização das avaliações e pelo controle da qualidade. Cada província (estado) fica responsável 
pela avaliação seus respectivos sistemas educativos. Entretanto, a centralização das decisões, 
as estratégias verticais de aplicação e instrumentalização, bem como ausência de mecanismo 
de autoavaliação como aponta Bauer (2010), são problemas pertinentes.  

Segundo Bauer (2010) os objetivos das avaliações educacionais argentinas estão cen-
tradas na intenção de “medir e controlar a qualidade”, bem como, “estimular a participação de 
outros setores da sociedade civil nas decisões relativas à educação” (Bauer, 2010, p. 330).  

Para Nores (2002) o problema está na existência de políticas educacionais diferencia-
das entre os sistemas provinciais, que evidenciam políticas compensatórias, prevalência de pro-
gramas e projetos muito técnicos que atribui à avaliação “relacionada basicamente das 
atividades de informações, de apoio curricular e fortalecimento institucional” (Nores, 2002, p. 
28). Na medida em que a qualidade tornou-se elemento incisivo nos programas e projetos, bem 
como, remanescente dos debates internacionais, foi criado o Dirección Nacional de Información 
y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE) integrante ao Ministério da Educação, respon-
sável pelo desenvolvimento e a sustentabilidade do Sistema Federal de Informação Educativa, 
pelas ações do sistema de avaliação nacional e desenvolvimento de pesquisas.  

No SINEC observa-se um aspecto importante que está presente na forma de associa-
ção dos resultados, onde os alunos e escolas são classificados pelos indicadores de vulnerabili-
dade, recursos materiais e níveis de ensino. De acordo com Ferrer (2006) os resultados são 
comparados com respostas corretas e avaliadas a partir dos diferentes estratos sociais avalia-
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dos, o que se conhece como “valor agregado”. Este procedimento se torna o diferencial entre 
os sistemas de avaliações aqui estudados. 

Entretanto, os resultados não representam mudanças efetivas no âmbito do sistema 
educacional argentino, porque não são devidamente valorizadas, tendo maior prestígio as avali-
ações internacionais. A problemática da valorização das avaliações permite a criação de siste-
mas de avaliações provinciais diferenciados, que se distinguem principalmente, quanto à 
metodologia e ao modo de divulgação. Outro problema que enfatiza Ferrer (2006), está dificul-
dade de comunicação entre os núcleos de avaliação e as secretarias responsáveis pela formula-
ção do currículo e formação de professores, e na dificuldade de aceitação dos dados 
quantitativos por parte dos técnicos.  

 
3. Considerações Finais: avanços e limites  

Os sistemas de avaliações educacionais em larga escala desenvolvidos no México, Chi-
le, Brasil e Argentina se revestem de contradições vinculadas às questões de legitimação e con-
tinuidade. Estas características impedem avanços nos sistemas de avaliações na região latino-
americana, no que se refere ao processo de modernização, de agilidade na disseminação dos 
resultados e o fomento a melhoria da educação.  

Quanto à continuidade refere-se à ausência de um corpo sistemático em nível de go-
verno, que possa responder as demandas educacionais de maneira igual e este empenho dife-
renciado produz uma visão superficial do todo. Contudo, mostra irregularidade quando 
evidenciam cenários bastante amplos e complexos, possuindo várias avaliações no âmbito dos 
sistemas nacionais, provocam expectativa de mudança, mas que não são garantia delas. 

Em geral, as políticas de avaliações educacionais enfatizam medidas muito criticadas 
pelo mundo acadêmico, como finalidade de seleção, de premiação e ou projeção internacional, 
o que as tornam amplamente aceitas como mecanismo de integração e fortalecimento dos go-
vernos. 

As consolidações dos sistemas de informações são fundamentais para o acompanha-
mento e avaliação das políticas públicas. Segundo a “XIII Conferência Ibero-Americana de Mi-
nistros e Ministras de Administração Pública e Reforma do Estado” realizado no Paraguai, em 
junho de 2011, as avaliações das políticas públicas devem fornecer subsídios para a condução e 
planificação das políticas sociais, educacionais e orçamentárias, no sentido de integrar os diver-
sos contextos regionais a um plano uniforme, observando a superação das desigualdades soci-
ais. Portanto, este é o principal desafio para os sistemas de avaliações educacionais na América 
Latina, bem como, nos países que as utilizam e fazem delas eixo de sustentação para as políti-
cas educacionais em toda sua amplitude. 

Nesta perspectiva, pode-se entender que nenhum dos programas de avaliação educa-
cional se encontra definitivamente pronto. Todos passam por modelos experimentais ou por 
ajustes ao longo do tempo, fazendo destas experiencias razões para mudanças estruturais nos 
seus programas. Desta maneira, os modelos de avaliações empreendidos na América Latina 
estão em constantes modificações representando um processo inacabado, o que as tornam vul-
neráveis às políticas específicas de estados. 
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Um breve percurso histórico 
 

No estudo histórico que realizamos pudemos observar que no Brasil encontram-se rela-
tos da ação supervisora desde o tempo dos jesuítas, no século XVI, com a implementação do 
Ratio Studiorum, um plano de ação educacional que remonta às Constituições da Companhia de 
Jesus e, entre outras resoluções e indicações pedagógicas, instituiu a figura do prefeito dos es-
tudos, cuja função seria a de observar e acompanhar o desenvolvimento dos estudos e a ação 
dos professores, em outras palavras, tinha a função de supervisionar colégios jesuítas.  

O documento trazia uma série de regras a serem cumpridas por cada membro do pro-
cesso educacional. Dentre as regras que o prefeito dos estudos deveria seguir destacamos: Re-
gra 1 - Dever do Prefeito é ser o instrumento geral do Reitor, afim de, na medida da autoridade 
por ele concedida, organizar os estudos, orientar e dirigir as aulas, de tal arte que os que as 
frequentam, façam o maior progresso na virtude, nas boas letras e na ciência, para a maior 
glória de Deus; Regra 5 - Lembre a cada um dos professores de teologia, filosofia ou casuística, 
especialmente quando nota algum mais retardatário, que deverá adiantar de tal modo a expli-
cação que, cada ano, esgote a matéria que lhe foi assinada; Regra 17. Ouvir e observar os pro-
fessores. - De quando em quando, ao menos uma vez por mês, assista às aulas dos 
professores; leia também, por vezes, os apontamentos dos alunos. Se observar ou ouvir de ou-
trem alguma cousa que mereça advertência, uma vez averiguada, chame a atenção do profes-
sor com delicadeza e afabilidade, se for mister, leve tudo ao conhecimento do Reitor. (FRANCA, 
1952) 
  Pela leitura destas regras podemos observar que o prefeito dos estudos tinha uma fun-
ção de acompanhamento e regulação dos estudos realizados. Está implicada nesta função a 
ação supervisora. Cabia ao prefeito acompanhar e orientar tanto professores como alunos. Se-
gundo Saviani (2010), é neste momento que a função supervisora é destacada das demais fun-
ções educativas.  

Já no século XVIII com as reformas pombalinas, que determinavam o fim dos colégios 
jesuítas e instituíam as aulas régias, a ideia de supervisão passa a englobar aspectos político-
administrativos concentrados na figura do diretor geral, que tinha entre suas atribuições nome-
ar e fiscalizar a ação dos professores, além de observar e indicar o material didático a ser utili-
zado. Mais uma vez, embora o nome “supervisor” não apareça, o que vemos é uma ideia de 
supervisão. 

 A ideia da função supervisora passa pelos diferentes momentos de configuração de 
nossa sociedade, com diferentes nomes e atribuições, como, por exemplo, inspetor, já nos anos 
de 20 do século XX, principalmente com funções de regulação, entre suas atribuições destaca-
vam-se a vigilância e a fiscalização do cumprimento da legislação.  

É relevante notar que a instituição da figura do inspetor se dá no bojo do surgimento 
do taylorismo no Brasil, que propõe a divisão do trabalho para racionalizar o tempo e aumentar 
a produtividade, separando os trabalhadores em funções determinadas. Além disso, o Brasil 
iniciava um período de construção de um modelo de Estado baseado na racionalização e buro-
cratização até então nunca visto (NUNES,2010). A figura do inspetor vai colaborar com esta 
burocratização e fiscalização das ações dos trabalhadores em educação. 

O modelo do inspetor é que vai proporcionar o surgimento da figura do supervisor de 
ensino no Estado de São Paulo, a partir das reformas que passam a ver a educação como um 
problema nacional. Para Saviani (2010), a separação entre a parte administrativa e a parte téc-
nica, foi o facilitador para o surgimento da figura do supervisor como distinta da do diretor e do 
inspetor. “É este o caso de São Paulo, onde se reserva o nome de supervisor ao agente educa-
tivo que desempenha as funções antes atribuídas ao inspetor”. (SAVIANI, 2010, p.27) 
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Embora possamos observar a ideia de supervisão desde o século XVI, nosso recorte 
temporal inicia-se no ano de 1969, com a nova estruturação do curso de Pedagogia decorrente 
do Parecer nº 252/69 que abria a perspectiva de profissionalização da supervisão educacional. 
A escolha deve-se ao fato de ser neste momento que o papel do supervisor de ensino passa a 
ter status profissional, como uma categoria e com uma identidade própria.  
 

Por intermédio desse parecer, em lugar de se formar o “técnico em 
educação” com várias funções, sendo que nenhuma delas era clara-
mente definida, como vinha ocorrendo, pretendeu-se especializar o 
educador numa função particular, sem se preocupar com a sua inser-
ção no quadro mais amplo do processo educativo. Tais funções foram 
denominadas “habilitações”. O curso de Pedagogia foi, então, organi-
zado na forma de habilitações, que, após um núcleo comum centrado 
nas disciplinas de fundamentos da educação, ministradas de forma 
bastante sumária, deveriam garantir uma formação diversificada nu-
ma função específica da ação educativa. Foram previstas quatro habi-
litações centradas nas áreas técnicas, individualizadas por função, a 
saber: administração, inspeção, supervisão e orientação; além disso, 
previu-se também, como uma habilitação passível de ser cursada con-
comitantemente com uma dentre aquelas da área técnica, o magisté-
rio de disciplinas profissionalizantes dos cursos normais. (SAVIANI, 
2010, p. 29) 

 
O recorte territorial refere-se ao Estado de São Paulo, onde uma pesquisa mais ampla a 

respeito da supervisão de ensino vem sendo por nós realizada. Além disso, em outros estados 
brasileiros não existe o cargo “supervisor”, e sim a função supervisora, que pode ser desenvol-
vida dentro da escola por um coordenador, um diretor ou um professor que tenha a disponibili-
dade de fazer o acompanhamento das atividades desenvolvidas na escola.  

Em São Paulo o cargo de supervisor foi regulamentado em 1974, com o primeiro Esta-
tuto do Magistério do Estado de São Paulo – Lei Complementar nº 114, que instituiu o supervi-
sor pedagógico como especialista em educação. (SÃO PAULO, 1974). Em 1978, com a edição 
da Lei Complementar nº. 201, consolidou-se a denominação Supervisor de Ensino. (SÃO PAU-
LO, 1978). Nestes primeiros documentos apresenta-se para o supervisor de ensino uma propos-
ta de maior controle e regulação das atividades escolares, muito calcadas ainda na ideia de 
inspeção. O modelo de supervisão refletia um momento social em que se preconizava a admi-
nistração centralizada, hierarquizada e burocratizada. Assim: 

 
Em seu início a supervisão escolar foi praticada no Brasil em condi-
ções que produziam o ofuscamento e não a elaboração da vontade do 
supervisor. E esse era, exatamente, o objetivo pretendido com a su-
pervisão que se introduzia. Para uma sociedade controlada, uma edu-
cação controlada; para uma educação controlada, um supervisor 
controlador e também controlado. (SILVA Jr., 1997, p.93)  

 
Esse modelo de supervisão perdurou muitos anos e ainda é alvo de críticas por parte de 

alguns setores da educação que veem o supervisor apenas como agente regulador das práticas 
escolares. Obstante às críticas, ao menos ao menos no que diz respeito ao aparato legal, as 
atribuições do cargo do supervisor de ensino tem sido modificadas, buscando-se formar um 
perfil de supervisão mais próximo da escola e com preocupações não apenas técnico-
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burocráticas, mas acima de tudo pedagógicas. Estas modificações começam a dar-se no início 
dos anos de 1990. 

Na década de 1990, com a reestruturação da carreira do magistério (Lei Complementar 
nº 836, de 1997) o cargo de supervisor de ensino é alterado da classe de especialista de edu-
cação e passa a fazer parte da classe de suporte pedagógico. Esta “simples” mudança de classe 
apresenta profundas modificações nas atribuições do supervisor, pois o “suporte” implica em 
um acompanhamento mais pedagógico da escola e dos profissionais que nela se inserem. É na 
década de 1990 que o supervisor de ensino passa a ser apontado como instrumento necessário 
para as mudanças na escola.  

Mais uma vez percebe-se a adequação da figura do supervisor de ensino à construção 
de um novo modelo de gerenciamento estatal. Neste período, sofrendo a influência do neolibe-
ralismo e das mudanças nas questões econômicas, o Estado passa a pregar a descentralização 
e desburocratização das ações governamentais. A própria organização das diretorias de ensino 
é modificada e o supervisor passa a ser considerado como fundamental para a implementação 
e acompanhamento das políticas educacionais. Embora continue com atribuições burocráticas, 
seu papel pedagógico começa a ganhar destaque. 

No ano de 2002 um comunicado da Secretaria de Estado da Educação, dispondo sobre 
o perfil do supervisor de ensino, vai mencionar a importância do supervisor como propositor e 
executor partícipe de políticas educacionais é, ao mesmo tempo, elemento de articulação e de 
mediação entre essas políticas e as propostas pedagógicas desenvolvidas em cada uma das 
escolas das redes pública e privada, exercendo, no sistema de ensino, as funções de: 1) asses-
sorar, acompanhar, orientar, avaliar e controlar os processos educacionais implementados nos 
diferentes níveis desse sistema; e 2) retro-informar aos órgãos centrais as condições de funcio-
namento e demandas das escolas, bem como os efeitos da implantação das políticas. (SÃO 
PAULO, 2002). 

Em uma das mais recentes resoluções da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo Resolução SE nº 65, de 2 de outubro de 2007, observa-se que o supervisor de ensino 
passa a ter como destaque em suas atribuições assessorar, acompanhar, orientar, avaliar e 
controlar os processos educacionais implementados nos diferentes níveis do Sistema, identifi-
cando os pontos a serem aperfeiçoados ou revistos na implementação das políticas educacio-
nais, bem como das diretrizes e dos procedimentos delas decorrentes, propondo alternativas 
para superação dos pontos a serem aperfeiçoados e/ou revistos. 
 Ao observar a trajetória da função supervisora no contexto da educação paulista pode-
mos perceber que a mesma tem evoluído, passando apenas das funções de regulação e fiscali-
zação para funções que se aproximam mais do fazer pedagógico, tendo papel preponderante 
no que diz respeito à implementação e acompanhamento das políticas educacionais.  

Este quadro de mudanças vai ao encontro das propostas já anunciadas no texto da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, que indicava a gestão democrática 
do ensino público e sua progressiva autonomia pedagógica e administrativa. A partir das dis-
cussões efetuadas e das novas políticas educacionais implementadas o papel dos educadores, 
dentre eles, do supervisor de ensino vai ganhando novos significados, segundo Paro: 

 
Em síntese, a democratização da gestão escolar, como objetivo de 
uma política educacional que mereça esse nome, se dará na medida 
em que a administração na escola básica, tanto em suas atividades-
meio quanto em suas atividades-fim, se fizer de fato como mediadora 
para a busca de fins democráticos e educativos. (PARO, 2002, p. 04) 
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 Assim, percebe-se que o novo modelo de escola em construção indica que a mesma 
deve ter entre seus objetivos – ao menos em teoria - a busca de uma educação que seja real-
mente democrática, em que todos os que a acessem tenham as mesmas condições. Neste mo-
delo o supervisor pode contribuir para a busca dos objetivos e para que a implementação das 
políticas educacionais ocorra de forma a contemplar os vários segmentos da sociedade. Este 
papel da supervisão fica bastante claro no documento que estabelece as novas propostas curri-
culares do Estado de São Paulo: 
 

Nesse quadro, ganha importância redobrada, a qualidade da educa-
ção oferecida nas escolas públicas, pois é para elas que estão acor-
rendo, em número cada vez mais expressivo, as camadas mais pobres 
da sociedade brasileira, que antes não tinham acesso à educação 
formal. A relevância e a pertinência das aprendizagens escolares nes-
sas instituições são decisivas para que o acesso a elas proporcione 
uma oportunidade real de aprendizado para inserção no mundo de 
modo produtivo e solidário. (SÃO PAULO, 2008, p.5). 

 
Embora seja possível perceber um avanço nas atribuições do supervisor de ensino, que 

o tiram de uma função meramente fiscalizadora e burocrática e o aproximam de uma função 
pedagógica, é importante ressaltar que todo projeto educacional está atrelado a um projeto de 
sociedade. Assim, o supervisor de ensino sendo parte da gestão escolar deve contribuir para as 
discussões e construção das políticas educacionais buscando avanços ou continuar apenas co-
mo agente fiscalizador do cumprimento dos dispositivos legais? 

 
 

 
A supervisão de ensino e as políticas educacionais 
 

No Estado de São Paulo, conforme visto, existe o cargo de supervisor de ensino, que é 
provido por meio de concursos públicos de provas e títulos. A exigência é que o candidato te-
nha licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação na área de educação. Em São Paulo o 
supervisor, diferentemente de outros estados, não trabalha nas unidades escolares, mas sim, 
fica alocado nas Diretorias de Ensino e é responsável por um determinado número de escolas. 

Em um modelo de educação fortemente marcado por uma hierarquização – professor, 
coordenador, diretor, supervisor, dirigente de ensino –, as relações sociais desenvolvidas dentro 
do ambiente escolar nem sempre conseguem corroborar com um verdadeiro diálogo para que 
as relações na escola sejam mais bem construídas e as discussões sobre as políticas educacio-
nais melhor estabelecidas.  
 Embora esta verticalização da posição do supervisor de ensino em São Paulo possa apa-
rentar um distanciamento da escola, Alonso (2010) afirma que isto pode ser uma vantagem, 
pois ele possui uma maior liberdade de movimentação e maior poder de negociação, o que pos-
sibilitaria uma maior articulação entre as políticas educacionais e a escola. “A supervisão, assim 
concebida, vai muito além de um trabalho meramente técnico-pedagógico, como é entendido 
com frequência, uma vez que implica uma ação planejada a partir de objetivos muito claros, 
assumidos por todo o pessoal escolar”. (ALONSO, 2010, p.175).  

Desta forma, o supervisor de ensino, detentor de certo “poder”, e de uma posição privi-
legiada dentro da hierarquia escolar, pode ser visto como um dos agentes responsáveis para 
uma melhor simetria das relações entre os diversos segmentos da escola. Pode, por exemplo, 
observar quais as dificuldades maiores presentes naquele ambiente e que ações poderiam con-
tribuir para uma melhoria das relações e da aprendizagem dentro do campo educacional.  
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Além disso, o supervisor é o agente responsável pelo acompanhamento da implementa-
ção das políticas educacionais. Isto poderia facilitar a observação crítica dos problemas enfren-
tados pelas escolas. Segundo documento produzido pelo Governo do Estado de São Paulo: 

 
Os supervisores de ensino podem e devem exercer uma função facili-
tadora na implementação das políticas educacionais, atuando como 
elo de articulação entre as políticas macro e o fazer do dia-a-dia esco-
lar, fornecendo a retro-informação para as tomadas de posição em ní-
vel de DE e de macro-sistema, acompanhando, orientando, 
controlando e fiscalizando o processo de desconcentração e fortaleci-
mento das autonomia das DEs e das UEs de forma a garantir sua cor-
reta implantação e evitar possíveis desvios, promovendo assim, o 
processo de gestão democrática nas escolas e a aprendizagem bem 
sucedida dos alunos. (São Paulo, 2002) 
 

 Embora fique claro no documento que este profissional tem a função de facilitar e 
acompanhar a implementação das políticas educacionais nas escolas e o fato de ter uma maior 
mobilidade entre os vários segmentos da instituição escolar, o supervisor de ensino não é o 
responsável pela elaboração das políticas. Dessa forma, suas atribuições ficam restritas ao 
cumprimento das mesmas, e isto pode emperrar uma discussão que contrarie os ditames go-
vernamentais.  

O supervisor não está na escola, mas é responsável por ela. Ele não participa direta-
mente da elaboração das políticas educacionais, mas é responsável por ajudar a implementá-
las. Ele deve acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos educandos e ao mesmo tempo 
observar se as resoluções e decretos estão sendo cumpridos. Desta forma, coloca-se um ques-
tionamento para a função do supervisor de ensino: como atuar coerentemente dentre tantos 
antagonismos? 

Segundo a legislação, a supervisão de ensino é elemento indispensável para a materia-
lização das políticas educacionais e para a efetivação das propostas pedagógicas das escolas. 
Porém, podemos observar que as reformas ainda ocorrem de forma verticalizada na rede esta-
dual paulista. Assim percebe-se uma dificuldade no desempenho democrático do supervisor de 
ensino, resultando ainda num papel de executor e fiscalizador das políticas educacionais. 

Em comunicação proferida no XII Encontro Estadual da APASE (Sindicato dos Supervi-
sores de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São Paulo), Arena (1998) pontua estes dile-
mas vivenciados pelos supervisores de ensino que bem podem explicar as dificuldades em se 
ter uma postura crítica diante das resoluções governamentais: 
 

O aluno não o conhece; o professor preferiria não o conhecer; o dire-
tor gostaria de que não o visitasse; os pais não acreditam em suas 
sugestões por serem escorregadias e evasivas, especialmente quando 
o assunto são vagas para os filhos na escola. Os governantes transitó-
rios, estes sim, contam com ele porque será o elo fundamental com a 
rede, o intelectual que representará a secretaria, que emprestará a 
ela sua face e seu coração e seu cérebro. Portanto, entre os vários 
segmentos que giram ao redor do supervisor, apenas um o entende 
como essencial para a realização de seu trabalho – o planejador da 
política educacional. Esse entendimento pode ser percebido em textos 
legais, especialmente das Resoluções, por uma expressão frequente-
mente utilizada “cabe ao supervisor”. (ARENA, 1998, p. 05) 
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 Em concordância com Arena (1998), o que se percebe é que embora tenha entre suas 
atribuições o acompanhamento pedagógico da escola em busca de um ensino melhor, o super-
visor tem, ainda, a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento dos dispositivos legais do Esta-
do. Então contrariar estes dispositivos poderia colocá-lo numa posição de desafiante e, talvez, o 
único setor que o veja como indispensável passe a vê-lo também como uma ameaça. Sua fun-
ção, ainda, é auxiliar a implementação e acompanhar a normatização e o desenvolvimento das 
políticas educacionais.  

Uma possibilidade de alteração do quadro que vem se configurando seria uma maior 
consciência política do supervisor de ensino, pois desta forma, seu olhar para as condições da 
escola poderia trazer uma contribuição que realmente alterasse o estado de coisas atual. 
 A atividade supervisora, estabelecida como garantia da educação escolar de qualidade, 
como direito de todos, enfrenta dificuldades para sua estabilização no sistema de ensino. Al-
guns debates ainda podem e devem ser efetuados para que tanto a função do supervisor de 
ensino quanto as condições atuais da escola sejam melhor entendidas. 
 
  
Considerações finais 

Ao longo do texto pudemos observar que as atribuições da supervisão de ensino tem se 
modificado. Porém, para que se obtenham melhores resultados, é necessário que se repense a 
função supervisora concomitantemente com as políticas educacionais, destacando de que forma 
a atuação do supervisor pode facilitar e auxiliar os processos desenvolvidos na escola.  

Segundo Sacristán & Gómez (1998), uma das principais funções da escola nas socieda-
des pós-industriais seria a de facilitar a reconstrução de conhecimentos e disposições que os 
educandos aprendem em sua vida anterior e paralela à escola, preparando os alunos para pen-
sar criticamente e atuar na sociedade. Isso implica uma nova função para a escola. Em outras 
palavras, a busca de uma sociedade mais justa.  

Ao se pensar as políticas educacionais e a ação do supervisor de ensino é preciso se 
pensar também que tipo de sociedade estamos querendo vislumbrar. Uma sociedade que pense 
na emancipação do indivíduo em busca do bem comum deve pensar também que para que isso 
aconteça é necessário a liberdade de expressão do pensamento, onde discordar ou propor pos-
sibilidades diferentes das ofertadas não configure uma deserção do plano imposto. Os governos 
são transitórios, os cargos são permanentes. Logo, se conformar em aplicar as leis sem que as 
discussões sejam efetivadas pode corroborar com o estado de coisas que nos rodeiam: escolas 
cada vez mais perdidas e sem função real.  

Tanto professores quanto os demais membros da comunidade escolar, incluídos aí os 
supervisores, devem repensar o papel que exercem. As mudanças veem ocorrendo lentamente 
quando pensamos no modelo de escola que temos nos dias atuais e parecem não estar atingin-
do os objetivos de boa formação e justiça social tão almejados. Assim, um olhar mais atento 
para as atribuições dos supervisores e para as políticas educacionais pode proporcionar novos 
caminhos para a Educação. É o que pretendemos com este texto, sem a pretensão de esgotar-
mos as discussões, mas tentando possibilitar um outro olhar para o supervisor de ensino e para 
suas articulações com as políticas educacionais. 
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1. Introdução 
 
A criação de associações de professores constituiu historicamente um dos passos mais 

importantes dados no sentido da profissionalização docente bem como na defesa dos seus 
membros (Adão, 1984; Nóvoa, 1987), marcando “decisivamente, em diferentes momentos his-
tóricos, o próprio processo de construção da profissão docente” (Teodoro, 1990, p.111). Ne-
nhuma profissão se desenvolve fora do grupo que nela trabalha. Daí que a pertença a uma 
associação seja não só um indicador importante para se analisar o processo de construção da 
profissão como também serve de indicador para se verificar o grau de consciência do grupo 
profissional. Por isso, o nosso estudo desenvolve-se em torno da génese do movimento associa-
tivo para tentarmos perceber o que mobilizou os professores para transformarem, melhorarem 
e dignificarem o seu trabalho. Assim, o nível de adesões obtido por uma associação é, pois, um 
importante indicativo da concordância expressa pelos membros potenciais com as orientações e 
os resultados conseguidos pelos dirigentes associativos. (Freire, 2006, p.162). 

A imprensa de educação e ensino “constitui uma fonte insubstituível para o estudo da 
evolução das práticas escolares, das realidades institucionais e do comportamento dos diferen-
tes actores educativos” (Nóvoa, 1993, p. XVII) e o jornal, cuja abordagem ensaiámos neste 
breve excurso, espelha e documenta nas suas páginas a vida pedagógica do período em estu-
do, correspondendo ao que António Figueirinhas alguns anos mais tarde viria a afirmar nas co-
lunas da Educação Nacional: “o professor irá enriquecendo o espírito nos jornais escolares e, ao 
mesmo tempo, encontrará neles a salvaguarda dos seus direitos” (Educação Nacional, ano VIII, 
nº 413, 14 de Agosto de 1904, p.450). 

Todo o trabalho que se quer profissional se desenrola num quadro de luta constante, na 
busca de um espaço de afirmação, reconhecimento e autonomia (Brás & Gonçalves, 2010, 
2011a, 2011b). Isto permite, como dirá Pintassilgo (2003, p. 17), afastar-se da imagem do fun-
cionário e aproximar-se, de algum modo, da figura ideal do intelectual. 

 
2. Problema 
 
Os profissionais da educação, particularmente os professores, estão numa situação para-

doxal na medida em que, se, por um lado, a função é geralmente valorizada como uma das 
mais importantes na sociedade, por outro, os profissionais de educação sentem-se desprestigi-
ados socialmente (Monteiro, 2008, p.9). 

Como as organizações livres da classe dos professores estiveram proibidas perto de cin-
quenta anos, originou-se uma débil consciência socioprofissional somando-se ao desinteresse 
de si o esquecimento do seu passado associativo (Fernandes, 2010, p.12). 

Se existiu este interregno, importa investigar se a construção da profissão docente teve 
algum dinamismo antes do período referido anteriormente. Considerando, por outro lado, o que 
nos diz Nóvoa (1991, p.25), se “o movimento associativo desempenhou um papel primordial na 
construção da profissão docente”, interessa saber qual a ideia que se fez da profissão no arco 
cronológico em análise. De facto, pelos estudos por nós já realizados podemos afirmar que o 
associativismo livre conheceu em Portugal uma vitalidade importante durante a segunda meta-
de do século XIX e as primeiras décadas do século XX (Brás & Gonçalves, 2009). Entre os finais 
do Antigo Regime e a publicação do Estatuto do Trabalho Nacional em 1933, regista-se a cria-
ção de inúmeras associações de todo o tipo 

Tudo isto se expressa no imaginário social, imaginário esse que serve de força aglutinado-
ra e mobilizadora do grupo profissional, canalizando energias na projecção e afirmação da pro-
fissão. O imaginário é, pois, um campo de pesquisa histórica bastante pertinente para 
analisarmos como os docentes idealizaram a sua profissão. 
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Nenhuma profissão se pode desenvolver sem que os seus profissionais construam e se 
alimentem de um imaginário. Ele desempenha, de certa forma, o papel de uma utopia. Tende-
mos a valorizar o real e a desvalorizar o irreal e esquecemo-nos da força mobilizadora e criativa 
que ele desempenha. Sem imaginário não se transforma a realidade. Um grupo que não consi-
ga produzir um imaginário sobre o trabalho que realiza é um grupo incapaz de se projectar e 
transformar o que faz. Estudar o movimento associativo é tentar perceber como os professores 
uniram as suas vozes em torno dos problemas que se lhes afiguraram emergentes. Neste senti-
do, revela-se pertinente indagar os discursos que os professores projectaram sobre o seu traba-
lho no horizonte temporal em questão. Isto é importante para conhecermos: (i) como é que os 
profissionais pensaram a sua profissão?; (ii) como projectaram o seu trabalho?; (iii) que expec-
tativas tinham da sua profissão?; (iv) que problemas enunciaram? (v) quais as fontes de con-
senso e/ou conflito? 

 
3.Objectivos 
Os objectivos que nortearam esta pesquisa foram os seguintes: (i) Compreender como os 

professores se pensaram no exercício da profissão docente em meados do século XIX; (ii) Ana-
lisar os discursos que produziam a profissão docente no movimento da modernização da socie-
dade portuguesa (Regeneração); (iii) Investigar os interesses, estratégias e motivações que 
estariam subjacentes à concepção, produção e recepção de um jornal de classe; (iv) Discutir os 
aspectos críticos que serviram de referência para a defesa e construção da profissão docente.  

 
4. Fonte 
Neste sentido, assume para nós particular importância o Jornal da Associação dos Profes-

sores - Instrução-Educação, o órgão da Associação dos Professores1 fundada em 1854.  
 O periódico surge num contexto histórico, conhecido por Regeneração, que foi, como é 

sabido, um amplo e lento movimento de mudança da estrutura social e económica, com altera-
ção das estruturas agrárias, a criação do mercado único nacional e um programa de fomento 
levado a cabo por Fontes Pereira de Melo: lançamento de projectos de estradas modernas, de 
caminhos-de-ferro, de portos e transporteis fluviais, etc. No dizer de Serrão (1990, p.786), “A 
Regeneração significa o desiderato de levar por diante uma evolução pública que diminuísse o 
desajustamento entre as arcaicas estruturas portuguesas e as da Europa coeva, em plena 
transformação maquinista, científica e industrial”. 

É neste cenário político e económico, que no dia 1 de Novembro de 1856, surgia nas 
bancas o Jornal da Associação dos Professores (J.A.P.) com o subtítulo Instrução e Educação. 
Haveria de aparecer duas vezes por mês tal como se pode ler na advertência do primeiro nú-
mero: “o jornal sai nos dias 1º e 15º de cada mês” (J.A.P., 1ª série, n.º 1, 15 de Novembro de 
1856, p. 8) até findar a sua publicação em 15 de Agosto de 1862. Era dirigido pelo Presidente 
da referida Associação, o conselheiro D. José de Lacerda, e o corpo redactorial2 “estava a cargo 
exclusivo dos membros da Associação” conforme explicitado no texto da apresentação deste 
periódico (J.A.P., ano I, n.º 1, 15 de Novembro de 1856, p. 1). O periódico é composto por cin-
co séries. A 1ª série foi publicada entre 1 de Novembro de 1856 a 15 de Outubro de 1857. A 2ª 
série entre 1 de Janeiro e 15 de Dezembro de 1858. A 3ª série de 1 de Julho de 1859 a 1 de 
Junho de 1860. A 4ª série de 15 de Junho de 1860 a 15 de Junho de 1861. E por fim a 5ª série 
de 1 de Julho de 1861 a 15 de Agosto de 1862. O formato do jornal era constituído por oito 
páginas onde, para além da publicação dos artigos, se fazia também alguma publicidade a livros 
e materiais escolares.  

O periódico, em análise, teve uma projecção considerável, facilmente detectável pela re-
gularidade da periodicidade (bimensal), pela duração da sua existência e pela quantidade de 
números publicados. Foi um espaço de divulgação e discussão da profissionalidade, sendo por 
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isso de grande relevância para investigarmos o processo de construção da profissão na época 
em questão. A opção por este periódico justifica-se pela importância que assumiu no movimen-
to histórico-associativo e pela projecção que teve na sua época. 

5. Metodologia 
No que respeita à metodologia, e atendendo a que este estudo se centra na análise da 

interioridade discursiva do periódico referido, o trabalho organizou-se em duas fases: 
a) Fase heurística: Compreendeu a recolha das secções, artigos, tipologias discursivas 

que constituem o corpo deste periódico. 
b) Fase hermenêutica: Consistiu na identificação de temas/problemas que mobilizaram o 

interesse da classe docente. Procedemos à análise da tipologia textual e discursiva que contri-
buiu para a construção da profissão docente e ao mesmo tempo expressou o imaginário profis-
sional do período histórica em estudo. Optámos por “un nouveau mode d’écriture de l’histoire” 
que implica a transição de “une approche contextuelle vers une analyse textuelle” visando “sai-
sir l’organisation des discours dans le temps et d’identifier leur présence dans la pensée péda-
gogique actuelle” (Nóvoa, 1998, p. 24).  

Neste trabalho procedemos à análise do discurso. Seguimos a concepção de discurso 
de Benveniste (1966, pp. 241-242) “toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et 
chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque manière”. A noção de discurso estimu-
lou, de facto, um novo deslocamento, a partir de uma nova concepção de documento, transfe-
rindo a análise centrada nos contextos para os textos (Benveniste, 1966). No entanto, tomámos 
por referência o que Foucault (1997, p.135) designa por formação discursiva. Para este autor, 
discurso é o conjunto de enunciados que se apoiam na mesma formação discursiva. Esta con-
cepção permite-nos identificar e abordar os diferentes tipos de discurso. 

 
6. Apresentação dos resultados  
 
6.1. Discurso associativo 
 
Um estudo sobre um objecto impresso com o título Jornal da Associação de Professores 

convida-nos, desde logo, a inventariar uma série de questões de natureza associativa, cuja res-
posta iremos procurá-la na interioridade do periódico, olhando mais de perto para o seu conte-
údo e discursividade. De resto, o próprio jornal explicita os fins da Associação: promover o bem 
estar dos seus associados; vulgarizar e melhorar a instrução e a educação pública (J.A.P., 2ª 
série, nº1, 1 de Janeiro de 1858, p.1). 

Uma outra questão que se nos deparou no horizonte de leitura desta publicação, foi saber 
como ela terá surgido? A resposta, fomos encontrá-la num texto que hoje poderíamos classifi-
car de editorial.  

 
Começamos hoje no desempenho da tarefa, que nos impusemos e 
que nos foi imposta: que nos impusemos, enquanto concorremos por 
todos os modos, que em nós estavam, para a criação e publicação 
deste Jornal, cuja redacção devia ficar a cargo exclusivo dos membros 
da Associação: e que nos foi imposta, enquanto obedecemos ao pre-
ceito da mesma Associação, que nos honrou escolhendo-nos para 
promover, realizar, e dirigir nos primeiros tempos ao menos, este seu 
Jornal (J.A.P., 1ª série, nº 1, 1 de Novembro de 1856, p.1). 

 
Não admira, por isso, que o Jornal espelhe nas suas páginas notícias refentes aos actos 

da própria Associação. Começa por publicar (desde o número 1 até ao número 7) os estatutos 
provisórios. Estes contêm: (i) as competências e a composição da assembleia; (ii) as atribuições 
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das comissões e das secções; (iii) os fundos da associação; (iv) os melhoramentos (que incluem 
as seguintes publicações: popular e não periódica; não popular; um periódico de instrução e 
educação; livro ou folhetos e métodos e compêndios; e os cursos populares e elementares, 
nocturnos na maioria dos casos, e diurnos em caso urgente); (v) as disposições gerais – as 
quais explicitam que a associação não é de natureza política, que as eleições são feitas por es-
crutínio secreto e que ela reconhece ao governo a faculdade de proceder, pelos seus agentes, à 
fiscalização dos seus actos para se assegurar do cumprimento dos estatutos. 

O Jornal apresenta também extractos das sessões da associação, sessões essas presidi-
das por D. José de Lacerda. Ao termos conhecimento da ordem de trabalhos conseguimos sa-
ber quais as questões debatidas. Por exemplo, no dia 10 de Março de 1857, Monteiro de 
Campos apresentou uma proposta para a nomeação de comissões especiais encarregadas de 
fazer compêndios para a instrução primária. Na sessão do dia 23 desse mesmo mês e ano, 
Monteiro de Campos propôs que se nomeasse uma comissão para a elaboração do regimento 
interno. O jornal vai igualmente disponibilizando informações sobre as eleições que têm lugar 
no seio da própria associação (na sessão do dia 19 de Julho de 1857, é apresentado o resultado 
da eleição para a comissão administrativa (J.A.P., 1ª série, nº 19, 1 de Agosto de 1856, p.144). 

Outro aspecto que nos parece importante realçar é o jornal ir apresentando a relação dos 
sócios admitidos. Estes dados permitem-nos conhecer o número dos associados bem como a 
composição dos membros da associação (nível de ensino, género, instituição de pertença). A 
título exemplificativo, verificamos que, nos meses de Junho e Julho de 1857, entram para a 
associação 11 professores, 4 professoras e um padre.  

A par destes aspectos, o jornal reitera nas suas colunas a posição da Associação face ao 
ensino particular que - no período em análise - foi motivo de debate e, por vezes, de controvér-
sia. Um dos redactores, A. A. Maciel, clarifica:  
 

Este jornal, órgão da associação dos professores, não devia nem po-
dia injuriar o professorado, e menos ainda o particular; por que 
obrando assim injuriava-se a si. A associação é quase toda composta 
de professores particulares, não perfazendo o número dos indivíduos 
pertencentes ao magistério público a quarta parte da sua totalidade. 
Em presença do que deixamos exposto, é incompreensível haver ain-
da quem diga que a associação é de professores públicos (…). O mo-
do por que os professores associados se consideram é em extremo 
louvável: os particulares reconhecem nos públicos as condições indis-
pensáveis ao magistério, pedidas e dadas em actos públicos: e estes 
vêem naqueles idênticas condições, senão comprovadas de igual mo-
do, pelo menos justificada com a confiança que merecem aos chefes 
de família e à autoridade constituída, julgando-os esta por isso dignos 
do alto mister de que se ocupam (J.A.P., 1ª série, nº 1, 1 de Novem-
bro de 1856, p.1). 

 
6.2.Discurso sócio-profissional 
 

O ensino particular é, pois, uma problemática recorrente no enunciado discursivo do jor-
nal. Artigos como as habilitações do professorado particular, a existência e a necessidade de 
introduzir mecanismos de regulação do magistério particular, a apresentação das disposições 
legais que regulam o ensino livre (os decreto de 20 de Setembro de 1844, de 20 de Dezembro 
de 1850 e de 30 de Dezembro de 1850) atestam bem a importância dada pelos editores a esta 
temática (J.A.P., 1ª série, nº 13, 1 de Maio de 1857, pp. 97-98). 

CD-ROM DE ATAS  | 4074 |  COLUBHE 2012



 

Pela leitura dos artigos consagrados a este assunto, podemos afirmar que a opção edito-
rial do jornal aponta grosso modo para a necessidade quer da formação adequada dos profes-
sores particulares quer do incentivo governamental que deve ser dado ao magistério 
particular: “É ponto decidido e incontroverso que ao ensino livre se deve, na maior parte, o 
desenvolvimento da instrução e civilização do país”, pode ler-se no jornal do dia 15 de Julho 
de 1861. É neste sentido que o periódico apresenta aos leitores, em diversos números, a rela-
ção dos títulos de capacidade para o ensino particular concedidos a professores de diversos 
distritos. Na edição do dia 1 de Setembro de 1861, pudemos contabilizar no distrito de Lisboa 
(41 docentes), no do Porto (2 docentes) e no de Beja (1 docente).  

Outra questão recorrente no jornal em análise é a necessidade de aumentar o ordenado 
dos professores, nomeadamente o do professor primário. Os colunistas que abordam esta ques-
tão consideram que o primeiro melhoramento da instrução é, antes de tudo, o aumento dos 
vencimentos:  

 
Estamos persuadidos de que os nossos homens de Estado ainda não 
se deram a tal análise, porque se têm descido à análise e conhecido o 
mísero estado de um mestre de primeiras letras e, por consequência, 
não se lhe tem importado que muitos deles lutem com as privações e 
mesmo com a fome, é, além de não promoverem o progresso do país, 
um acto de lesa-desumanidade deixar uma corporação numerosa, útil 
ao país, ao abandono, na miséria e nas fases políticas porque Portugal 
tem passado, lutar com a fome (J.A.P. 3ª série, nº 9, 1 de Novembro 
de 1859, p. 65). 

 
Insiste-se que o professor tem de “ensinar, instruir e moralizar espíritos ainda boçais”, contudo 
“estes importantíssimos serviços estão até hoje no esquecimento, pois, não foram devidamente 
remunerados” (J.A.P., 3ª série, nº 12, 1 de Fevereiro de 1859, p.114). Reitera-se que este labo-
rioso trabalho tem um mesquinho salário, que, miseravelmente, não chega para a parca susten-
tação do professor (J.A.P., 3ª série, nº 17, 1 de Março de 1860, p.131). É enfatizada a ideia3 de 
que “nada satisfará as exigências actuais, se não se começar por aumentar os ordenados e as-
segurar ao professor decentes meios de se viver pois só assim ele se pode entregar com mais 
zelo à árdua tarefa do ensino” (J.A.P., 3ª série, nº24, 15 de Junho de 1860, pp.191-192). Este 
assunto foi inclusive motivo de uma representação aos deputados da Nação, onde se critica os 
“mesquinhos ordenados” e se faz uma demonstração da impossibilidade de se viver condigna-
mente com os ordenados presentemente pagos ao professor (J.A.P., 3ª série, nº24, 15 de Ju-
nho de 1860, pp.191-192). Reitera-se que jamais se poderá ter bons professores se estes não 
receberem uma condigna retribuição (J.A.P., 2ª série, nº 3, 1 de Fevereiro de 1858, p. 18). E 
alega-se que os bons vencimentos convidam à concorrência e ao bom desempenho. A não ser 
assim os professores são obrigados por necessidade a buscar por outros meios o que o ordena-
do não lhes dá para o sustento da família. Além do mais, isto tem um efeito muito negativo no 
desempenho profissional. (J.A.P., nº 5, 1 de Março de 1858, p. 34-35).  

 
6.3.Discurso ético-profissional 

Há igualmente textos doutrinários que versam a educação, a instrução e a pedagogia. 
São sublinhadas as competências e o perfil do que então se designava bom professor. No jornal 
do dia 13 de Novembro de 1856, é publicado o artigo “O que deve ser um professor primário”, 
em que o articulista considera que o professor deve cultivar a modéstia, a religião, a moral, a 
simplicidade, a dedicação ao trabalho e aos seus discípulos: “Seja sua escola um templo, seus 
discípulos uma família, sua empresa uma missão, seus meios o trabalho e a bênção de Deus, 
seu fim o aperfeiçoamento sobre a terra dos jovens que dirige e a felicidade deles no céu”. É no 
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âmbito desta linha de preocupação que são apresentados, em diversos números, os capítulos 
do livro Direcção moral para os professores4, de Th. M. Barrau. A publicação desta obra nas 
colunas do jornal é sempre antecedida com a seguinte indicação: “premiada pela academia 
francesa e autorizada pelo conselho superior de instrução pública”. Como o próprio título indica, 
são enfatizados os aspectos morais e éticos que devem nortear a conduta do docente. 

Inserida na mesma lógica de pensamento, é também publicada a obra Moral Prática ou 
Escolha dos Preceitos e Bons exemplos, de Th. M. Barrau5, onde são destacados os seguintes 
pontos: (i) Deveres do professor para com os chefes de família, em que é reforçada a justa 
medida entre a condescendência e a sobranceria; (ii) Deveres do professor para com o público, 
onde se aconselha a reserva na linguagem e a preservação nos bons costumes; (iii) Deveres do 
professor para com os discípulos, cuja recomendação é nunca receber coisa alguma dos alunos; 
(iv) O professor na vida privada, em que é sugerido ao professor que não revele aos seus discí-
pulos o que se passa em sua casa; (v) Influência do professor - uso que dela deve fazer, em 
que se chama a atenção para a boa utilização dos conselhos, conversas e exemplos do docente 
dado o ascendente que exerce sobre os seus alunos; (vi) Bons resultados e desgraças, onde se 
defende que é preciso ter uma inquieta atenção sobre si próprio, particularmente quando se 
alcançam bons resultados; (vi) Inspirar confiança às crianças e meios para animar, em que se 
recomenda ao professor que incuta às crianças confiança e franqueza e dirija a sua vontade 
para o bem pelas emoções do prazer e da esperança.  

É de assinalar igualmente que as questões de desempenho profissional estão presentes 
também ao nível do discurso do poder. As consultas do Conselho Superior de Instrução Pública 
(C.S.I.P.) são a este respeito paradigmáticas pois visam levar à prática as orientações oficiais: 
“Para que da escola saia a luz como se deseja, é indispensável que o professor saiba unir o 
sentimento da dignidade pessoal à consciência das suas obrigações oficiais” (J.A.P., 3ª série, 
n.º 6, 15 de Setembro, 1859, p.4).  

Também os professores se pronunciam sobre a ética profissional. A título de exemplo, ci-
temos o discurso feito pelo professor régio de instrução primária na presença de alunos e pais 
no dia de abertura do 3º ano lectivo da escola de Fanhões: 

no corpo do professorado há muitos que podem edificar, plantar, semear 
no campo escolar as virtudes próprias de um bom mestre e são as que 
comumente se denominam cardeais: prudência, justiça, fortaleza e tem-
perança. A prudência lhe serve para abalar a alma do aluno com a dou-
trina e os exemplos. A justiça para dar a cada um o que lhe pertencer. A 
fortaleza para não temer a inveja. A temperança para conservar o carác-
ter do homem honesto (…). Tais devem ser os dotes de um professor e 
aquele em quem forem reconhecidos todos estes predicados, há-de sem-
pre fazer da mocidade bons filhos, bons irmãos, enfim bons cidadãos 
úteis a si e ao país (J.A.P., 3ª série, nº 8, 15 de Outubro de 1859, p. 63).  

 
6.4. Discurso normativo 
 

Na economia discursiva deste Jornal, emerge também, com destaque, uma secção intitu-
lada Parte Oficial. Uma questão que mobilizou os docentes da época foi o exame de acesso à 
profissão. Assim, pela lei de 20 de Setembro de 1854, os professores do ensino primário para 
exercerem o magistério público são obrigados a passar por provas públicas orais e escritas. 
Deste modo, nesta secção são apresentados os programas para os Exames dos Professores de 
Ensino Primário o que nos possibilita saber quais as disciplinas e conteúdos que eram matéria 
de avaliação para a entrada na profissão docente. Verificou-se alguma controvérsia sobre as 
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matérias sobre as quais deviam incidir os exames (J.A.P., 3ª série, nº16, 15 de Fevereiro de 
1859, p.121). 
 São igualmente publicados os relatórios do Conselho Superior de Instrução Pública e dos co-
missários de estudos6. Atente-se, por exemplo, no relatório referente ao ano de 1857, onde o 
comissário propõe a criação da cadeira de religião nos três liceus principais do reino (J.A.P., 1ª 
série, nº 12, 15 de Abril de 1857, p.96). São também publicadas as consultas do Conselho Su-
perior de Instrução Pública que incidem sobre a necessidade “de visitas extraordinárias de ins-
pecção dentro e fora do país e em escolas primárias e secundárias” (J.A.P., 3ª séria, nº 5, 1 de 
Fevereiro de 1859, pp. 37-38). Na Conclusão desta consulta, a propósito da discussão da ne-
cessidade de se reformar o ensino, o Conselho Superior de Instrução Pública refere concreta-
mente que “uma das faltas, a que principalmente deve atribuir-se o estado actual da instrução, 
é à completa ausência da fiscalização do ensino. A inspecção que é a alma da instrução primá-
ria e mais ainda a chave do seu adiantamento, nunca existiu como ideia em Portugal” (J.A.P., 
3ª série, nº 7, 1 de Outubro, p. 81). Eram objecto de inspecção, entre outros aspectos, os ma-
nuais escolares, os métodos, a adequação da educação às especificidades locais e as estatísti-
cas de ensino. 

Emanado do Ministério do Reino, é publicado, em 1859, o Regulamento Provisório para a 
inspecção das escolas primárias públicas e livres do distrito de Lisboa, que apresenta uma tabe-
la de quesitos sobre os quais deve recair a inspecção do ensino primário. Esses quesitos repor-
tavam-se: (i) à qualidade da escola e do professor; (ii) às condições da escola; (iii) aos alunos; 
(iv) à duração do ensino; (v) aos objectos do ensino, modos, métodos, educação moral e religi-
osa e disciplina7; e (vi) quesitos gerais (J.A.P., 3ª série nº 9 e 10, 1 e 15 de Setembro de 1859, 
70 e 79). Desta secção constam também estatísticas que consistem na apresentação de qua-
dros que espelham o movimento da escola pública de vários concelhos referentes a diversos 
anos lectivos (frequência, aprovação, reprovação). De sublinhar a utilidade desta secção que 
disponibilizava aos seus associados e leitores o quadro legislativo que norteava a politica de 
ensino.  
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6.5.Discurso pedagógico 
 
Surgem no enunciado discursivo do jornal várias reflexões - elaboradas num registo me-

tafórico e dialógico, tornando a mensagem mais incisiva - sobre a pedagogia que deve ser se-
guida pelos docentes. Num diálogo entre pai e filho, pergunta o filho ao pai:” Porque está esta 
árvore tão bela e tão direita? E porque a outra não está assim?”. E respondeu o pai: porque 
endireitaram esta no princípio, a estacaram e a cortaram; pelo contrário deixaram crescer aque-
la sem cuidado algum. Tu assemelhas-te a esta bela arvorezinha. Se eu não te deixar fazer tu-
do quanto te agrada, mas se te disser o que deves fazer ou deixar de fazer; se te obrigar a 
aprender coisas úteis, e se tu fores obediente, então poderás tornar-te uma árvore frutífera 
entre homens” (J.A.P., 2ª série, nº 2, 15 de Janeiro de 1858, p.14). O filho - conclui o articulis-
ta - retira este ensinamento: tudo no jardim depende de cuidado e da cultura. 

No mesmo registo imagético, elogia-se a educação espartana: após uma explicação do 
modelo educativo seguido, o articulista apresenta a seguinte parábola: temos dois cães nasci-
dos da mesma mãe; um foi ensinado com severidade e outro com toda a liberdade. Os dois 
cães foram submetidos a um teste: foram confrontados com uma gamela de sopa tendo sido 
simultaneamente soltada uma lebre: o cão bem ensinado correu à lebre e o outro à sopa. O 
legislador retirou a seguinte conclusão do efeito da educação: os dois animais são da mesma 
raça e do mesmo sangue; porém, um saiu comilão e outro caçador; tal é o resultado das lições 
que se lhes têm dado e do hábito que têm adquirido: “Os vossos filhos serão homens cobardes 
ou corajosos, se desprezardes ou seguires as leis que vos proponho. Esparta o acreditou e tor-
nou-se a cidade mais poderosa da Grécia” (J.A.P., 2ª série, nº 3, 1 de Fevereiro de 1858, p. 
20).  

Na linha do confronto dos modelos educacionais é ainda apresentado o exemplo de duas 
irmãs cada uma com um filho que educavam muito diferentemente. Uma fraca e em demasia 
indulgente enchia o seu filho, Francisco, de dons e de meiguices, bolos de todas as qualidades, 
brinquedos de grande preço; o outro, Emílio, era educado com mostras de severidade, mas 
contudo com uma ternura judiciosa. Francisco tinha montões de bolos e de confeitos que se 
entretinha a comer e uma grande colecção de brinquedos que se distraía a destruir para ter o 
prazer de variar. A conclusão a que o articulista chega é que “a educação frouxa produz abor-
tos; a educação varonil e severa dá homens à pátria” (J.A.P.,3ª série, nº 5, 1 de Março de 
1858, p. 35).  
7. Considerações Finais 

Ao fazermos o balaço do trabalho realizado, podemos afirmar que o J.A.P.- Instrução-
Educação (1856-1862) é uma referência importante para a compreensão do movimento associ-
ativo e para a construção da profissão docente. 

Pela análise do jornal pode-se compreender que a profissão docente resultou de um lon-
go processo de construção histórica. Ela não é um dado a priori nem independente das pessoas 
que nela laboram. Neste processo, os professores, enquanto actores intervenientes, tiveram um 
papel crucial. A maneira como conceberam o seu trabalho e os problemas que elegeram para a 
sua discussão tornaram-se pertinentes para este estudo porque servem para compreendermos 
como projectaram o seu desenvolvimento profissional. 

A profissão docente, no contexto em análise, foi construída pelos seguintes discursos: 
discurso associativo, sócio-profissional, ético-profissional, normativo e pedagógico. 

 O discursivo associativo veio dizer-nos que o trabalho docente não é obra individual. É 
um trabalho colectivo cujo sucesso depende de todo o grupo. Nesse sentido importa que exista 
uma perspectiva de orientação comum. Por isso, se verifica a necessidade de se elaborarem os 
estatutos e dinamizar a vida associativa. Este discurso permitiu-nos acompanhar o nível de 
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consciência que as pessoas tiveram do movimento associativo para a construção da profissão 
docente.  

O discurso sócio-profissional veio contribuir para melhorar o estatuto dos docentes. A crí-
tica e a denúncia feita recorrentemente às condições miseráveis em que se exercia a profissão 
serviu para consciencializar os professores da necessidade de lutarem para dignificar e valorizar 
o seu trabalho. Para a sua valorização social desejada considerou-se necessário: (i) vigiar o tra-
balho através da institucionalização da inspecção nos estabelecimentos de ensino público e pri-
vado; (ii) criar exigências no acesso à profissão (exames para exercer a docência).  

O discurso ético-profissional veio dar referências à prática profissional. Com ele, começou 
a desenhar-se o perfil do que era ser bom professor. A questão de ser bom professor não se 
fecha na sala de aula pois comporta uma série de cuidados relacionais (o professor consigo 
próprio, com os alunos, com os pais e com os outros) que não podem ser desprezados. Para 
além disso, sublinha-se também o culto das virtudes tais como a modéstia, a simplicidade, a 
dedicação ao trabalho e aos seus alunos não ficando de fora o ser religioso. 

O discurso normativo veio mostrar a regulação da prática profissional. Com ele. deu-se a 
conhecer aos associados os dispositivos legais relativos à educação: decretos, portarias, regu-
lamentos, relatórios do C.S.I.P. e dos Comissários de Estudo. A par do enquadramento legislati-
vo, os relatórios dos Comissários de Estudo e do C.S.I.P. sinalizam os aspectos positivos e 
negativos do sistema de ensino e apresentam sugestões quer para um melhor funcionamento 
das instituições de ensino quer de âmbito curricular. 

O discurso pedagógico veio eleger o modelo educativo a seguir. Este discurso pôs em 
confronto duas perspectivas educacionais: um modelo permissivo e falsamente libertário “engu-
losando” a criança de tudo o que deseja; e um modelo disciplinador que estabelece regras e 
preceitos de conduta. Enfatizam-se os resultados alcançados pelo modelo disciplinador e critica-
se e ridiculariza-se o outro.  

 Podemos dizer que a vontade de poder expressa nos discursos projectou o imaginário do 
grupo de docentes que se ocupava deste trabalho. Este imaginário serviu de força aglutinadora 
e mobilizadora do grupo, canalizando energias na projecção e afirmação da profissão. 

Como apontamento final, queriamos sublinhar que neste artigo – pela limitação do espa-
ço – não nos foi possível proceder a um estudo aprofundado das diversas secções e registos 
discursivos deste periódico que nos possibilitariam abordar com mais detalhe outras questões 
educativas importantes e algumas delas transversais ao tempo presente, como os exames de 
acesso à profissão, a necessidade de incrementar o ensino industrial, a adopção de compên-
dios, os métodos de leitura, o regime de livro único, a corrupção nos exames e o absentismo de 
professores, entre outras. 
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1 A Associação tinha como presidente, o conselheiro D. José de Lacerda, como relator, João António Di-
as, como secretário, José da Motta Pessoa d’ Amorim, e como vogais, António André Maciel e António 
Francisco Moreira de Sá. 
2 Apesar da grande maioria dos artigos não ser assinada, o quadro de colaboradores deste Jornal era assim 
constituído: Monteiro de Campos; J.J. M. Jordão, A.P.F. Aragão, António Jorge da Silva, Moreira e Sá, 
António José Baptista, Moreira de Sá e A. A. Maciel. 
3 No jornal do dia 1 de Junho de 1859 é transcrita uma intervenção parlamentar em que o deputado coloca 
a seguinte questão: “Como quereis que um professor se dedique de coração ao preenchimento de deve-
res”? uma vez que, ao auferir parcos vencimentos,  se mantem mediocremente a si e à sua  família. O 
aumento do ordenado é, recorrentemente, abordado no jornal (J.A.P., nº 2, 15 Janeiro de 1858, nº24, 15 
de Junho de 1860, p.185). 
4 Cf. J.A.P., 1ª série, nº 14, 15 de Maio de 1857 e seguintes. 
5 Cf. J.A.P., 1ª série, nº 23, 1 de Outubro de 1857 e seguintes. 
6 Veja-se também o Relatório do Comissário de Estudos de D. José Maria Correia de Lacerda (J.A.P., 2ª 
série, nº 7, 1 de Abril de 1858, p. 85). 
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7 De notar por curiosidade que o ponto 51 consistia no seguinte: “Dá o professor atenção à educação físi-
ca das crianças, fazendo-as aplicar aos exercícios ginásticos e consentindo-lhes alguma honesta recrea-
ção?” (J.A.P., 3ª série, nº10, 15 de Setembro de 1859, p. 79). 
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A primeira metade da década de 1960 assistiu, no Rio Grande do Norte, ações diversas 
e, por vezes, até divergentes no que se refere à Educação de Jovens e Adultos desescolariza-
dos. Por um lado, houve o trabalho educativo desenvolvido pelo Serviço de Assistência Rural 
(SAR) que desencadeou as Escolas Radiofônicas e, em seguida, o Movimento de Educação de 
Base e, por outro, aquelas programadas a partir dos acordos com a USAID que pretendiam al-
cançar os objetivos traçados pela Aliança para o Progresso.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, consideramos o referencial da história cultural. 
Segundo Chartier (1998) e Burke (2002), desde o início do século XX, a disciplina história vem 
se aproximando de outros campos científicos tais como a sociologia, a antropologia, a econo-
mia, a geografia e mais atualmente, a linguística. Com tal aproximação ocorreram mudanças 
nos métodos de pesquisa histórica, além da ampliação do campo de possíveis objetos a serem 
investigados e, portanto das fontes documentais utilizadas nesse processo.  

Vidal e Faria Filho (2005) afirmam que tem ocorrido, na História da Educação Brasileira, 
uma aproximação com a história cultural e a consequente diversificação de fontes, tais como 
imagens, revistas pedagógicas, jornais, livros didáticos, porém esses autores apontam a ausên-
cia, em tais pesquisas, de materiais como cadernos, provas e exames escolares, fundamentais 
para o entendimento do cotidiano escolar e das práticas escolares. Em nossa pesquisa, além de 
textos de convênios, acordos e relatórios, também consideramos, planejamento de aulas, ativi-
dades de ensino e depoimentos orais. A organização e análise dessas fontes nos levou a uma 
história sobre ações educativas desenvolvidas no Rio Grande do Norte, na primeira metade da 
década de 1960. 

Nesse período, houve acordos com a USAID, que pressupunham ações para a alfabeti-
zação e Educação de Base para Adolescentes e Adultos, presentes no Acordo firmado entre 
SUDENE/GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA e a AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL (USAID/BRASIL)1, em 
1962, que 
 

Visando eliminar o analfabetismo no Estado e permitir a integração de 
um maior número de adultos aos direitos e às conquistas do desen-
volvimento econômico e social da comunidade, o programa prevê a 
realização de uma Campanha de Alfabetização e Educação de Base 
para Adolescentes e Adultos, de forma a educar até 1965, mais de 
100000 pessoas. Com esse programa se pretende contribuir para al-
cançar um dos objetivos fundamentais da Aliança para o Progresso, 
como consta na Carta de Punta Del Este, que é a “eliminação” do 
analfabetismo entre adultos. (RN, 1962, p. 5) 

 
 
Entre as ações programadas por esse Acordo, estavam a confecção ou escolha da carti-

lha, a impressão ou aquisição da cartilha, a convocação de professores e estudantes que ser-
viriam como monitores, a elaboração de plano de distribuição dos professores e monitores e a 
elaboração e execução de campanha publicitária (RN, 1962, p. 6). É interessante observar que, 
no Relatório de Atividades do Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais, da Secretaria de 
Educação e Cultura do RN, entre o período de maio de 1962 a julho de 1963, não consta a rea-
lização de atividades relativas àquela alfabetização e educação de base que teriam por objetivo, 
entre outros, o de “promover o renascimento ou criação de ideais e padrões elevados da vida 
brasileira” (RN, 1962, p. IV). 

O Acordo acima citado não faz qualquer menção ao trabalho desenvolvido, desde o iní-
cio da década de 1950 pelo SAR que tinha, como veremos a seguir, objetivos bem diversos que 
os de adequar adultos e adolescentes a um ideal brasileiro de vida, ditado por organismos in-
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ternacionais. No entanto, os acordos financiados pela USAID também possibilitaram a experiên-
cia de Angicos, em 1963, realizada em convênio com o Estado do Rio Grande do Norte, que 
permitiu ao educador Paulo Freire, pela primeira vez, aplicar em escala maior sua proposta de 
alfabetização de adultos. A experiência atingiu toda a cidade de Angicos e, nesse primeiro mo-
mento, o educador pode sistematizar melhor sua proposta, aprimorando-a auxiliado pela voz da 
experiência. Apesar de financiado pela USAID, Paulo Freire teve ampla liberdade de escolher 
sua equipe de trabalho, aliás, exigência feita por ele para aceitar aquela empreitada.  

Outro experimento educacional, esse desenvolvido pela Igreja sem interferência da 
USAID, mais precisamente pela Arquidiocese de Natal, ocorreu a partir da constatação dos pro-
blemas sociais vividos pelos migrantes, no meio urbano, e fez com que a parcela do clero que 
era mais combativa percebesse a íntima relação existente entre as problemáticas urbana e ru-
ral. Desde 1948, no âmbito das atividades da Arquidiocese de Natal, foram empreendidas 
ações, coordenadas pelo então Padre Eugênio Sales2, que dirigia a Juventude Masculina Católi-
ca (JMC) e depois o Serviço de Assistência Rural (SAR), que visavam um amplo e continuado 
trabalho educativo junto a populações rurais. Esse trabalho educativo tomou forma das mais 
diversas, desde a criação de Centros Sociais, de clubes de mães, de jovens, de Missões Rurais 
ambulantes, até ter início, pela dimensão que tomou o movimento, ações mais permanentes, 
como a criação da Missão Rural de Educação do Agreste, as Escolas Radiofônicas, os sindicatos 
rurais, entre outras.  

O início dessas atividades da Arquidiocese de Natal, capitaneadas pelo SAR, surgiu di-
ante do estado de quase calamidade em que se encontrava a cidade do Natal, com o fim da 
Segunda Grande Guerra e a retirada das tropas americanas aquarteladas no Campo de Parna-
mirim, município vizinho, distante cerca de 18 quilômetros daquela cidade. A presença dos sol-
dados americanos modificou a vida urbana. O Campo de Parnamirim chegou a abrigar cerca de 
10.000 (dez) mil soldados em trânsito para os campos de batalha na África e na Europa. Se-
gundo Cascudo,  

 
Os americanos construíram do outro lado da Base Aérea Brasileira, 
perto da lagoa, Parnamirim Field, o campo que mais ajudou a ganhar 
a guerra. [...] Impossível dizer até onde esse pouso foi insubstituível, 
inverossímil, decisivo. A maior mobilização técnica obtida pelos Esta-
dos Unidos fora de seu território. Mesmo relativamente ao potencial 
americano, Parnamirim era imenso e digno de orgulho. Pistas de dois 
mil metros facilitavam a descida imediata de 250 aviões. Mil e qui-
nhentos municípios abrigavam 10.000 homens. Todos os serviços 
modernos, todos os recursos da técnica, possíveis ao gênio e ao di-
nheiro, estavam abundantemente acumulados em Parnamirim. (1980, 
p.400-401). 

 
 

Embora não tenha havido o propósito de buscar melhorias econômicas para a cidade, a 
presença dos soldados americanos modificou bastante os hábitos de consumo, a vida social, a 
cultura da população local. Para uma população de 87.600, de acordo com o Censo Demográfi-
co de 1950,3 a cidade naturalmente sofreria o impacto dessa presença maciça de soldados es-
trangeiros, de regiões mais desenvolvidas, tornando mais evidente seu subdesenvolvimento. 
Paralelo a esse quadro, o Estado sofreu, no período, uma das secas cíclicas, típicas da região 
nordeste, provocando o êxodo rural, numa fuga cada vez maior do campo para a cidade. O 
Campo de Parnamirim, e mesmo a própria capital, demandavam mão de obra para os serviços 
que exigiam pouca qualificação: pedreiros, serventes, empregadas doméstica, vigias, numa 
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oferta constante de trabalho, oportunizando emprego para os trabalhadores e trabalhadoras 
que fugiam da seca. 

Diante desse quadro, a Arquidiocese de Natal, sob a liderança do então Padre Eugênio 
Sales, deu inicio a um trabalho social de cunho educativo, numa tentativa de minorar a extrema 
pobreza e promiscuidade que grassava na cidade. Ferrari (1968), citando D. Eugênio Sales, re-
lata o início desse movimento: 

 
Em 1948 [...] teve inicio o Movimento de Natal. Alguns sacerdotes 
preocupados com a necessidade de se unirem para melhor exercerem 
sua ação apostólica começaram a reunir-se privadamente. Eram 6. Es-
tas reuniões mensais, que continuam até hoje com todo o clero, cons-
tituem um dos vínculos do Movimento de Natal. [...] O segundo 
momento foi a necessidade de enfrentar os problemas da região. Uma 
pequena equipe de sacerdotes e leigos preocupava-se com a situação 
geral. Esse grupo era constituído de elementos militantes da Ação Ca-
tólica, Assistentes Eclesiásticos e leigos de nível intelectual elevado. A 
gravidade da problemática no meio rural levou essa equipe a tentar 
soluções em nome da Igreja com uma visão realista do cristão nesse 
meio. Realizou uma pesquisa em várias áreas do Rio Grande do Norte, 
um movimento de massa com presença das autoridades civis e religi-
osas como tentativa de chamar a atenção para o problema. Organi-
zou-se uma entidade, o Serviço de Assistência Rural – SAR. [...] O 
movimento de Natal deu seus primeiros passos com a preparação de 
líderes e ainda hoje seus centros de treinamento constituem um dos 
aspectos vitais de suas atividades. (SALES apud FERRARI, 1968, p. 
43)4  

 
Essa fala de D. Eugênio nos dá a exata dimensão do início do Movimento, pois com a 

criação do SAR, em 1949, esse trabalho da Igreja estendeu-se ao campo. As primeiras iniciati-
vas aconteceram com a promoção de Semanas Rurais, nos moldes da I Semana Ruralista da 
Diocese de Campanha (MG), ocorrida em 1950. Essa Semana alcançou certa repercussão pela 
Carta Pastoral publicada pelo bispo D. Inocêncio Engelke, de sugestivo título: “Conosco, sem 
nós ou contra nós se fará a reforma rural” (1950), onde o bispo denunciava as precárias condi-
ções de vida do trabalhador do campo e o crescente êxodo rural. Em janeiro de 1951 foi reali-
zada a I Semana Rural no Rio Grande do Norte. Participaram religiosos – os bispos das três 
dioceses do Estado; políticos – o governador do Estado, prefeitos; representantes dos Ministé-
rios da Agricultura e da Educação; membros da Ação Católica Brasileira – sob a direção de D. 
Hélder Câmara; professores, sacerdotes, fazendeiros, trabalhadores rurais e outros represen-
tantes dos serviços públicos que atuavam no meio rural.5 

Ainda aconteceram 14 Semanas Rurais no Estado, entre os anos de 1951 a 1959. As 
temáticas trabalhadas foram variadas e, em geral, versavam sobre assistência sanitária e técni-
ca – agricultura e pecuária, embora já fosse abordado o problema da educação rural. Entretan-
to, os resultados dos propósitos conciliadores (patrões e empregados) e educativos dessas 
Semanas foram incipientes, fazendo a Igreja retornar ao projeto das Missões Rurais, que após a 
assinatura, em 1952, de convênio com a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), consti-
tuíram-se em um grande espaço de trabalho. 

Após esse convênio, a Igreja passou a receber financiamento e orientação teórico-
metodológica da CNER. A Missão Rural possibilitou um amplo trabalho de organização e desen-
volvimento de comunidades. Em 1954, foram executados três projetos: a) financiamento do 

CD-ROM DE ATAS  | 4087 |  COLUBHE 2012



Centro de Treinamento de professores e auxiliares rurais; b) criação da Missão Rural de Nísia 
Floresta – depois Missão Rural de Educação do Agreste; c) e a criação de Centros Sociais de 
Comunidade. Segundo Oliveira (1992, p. 154): “Os conteúdos dos projetos estão dentro dos 
objetivos da política desenvolvida pela CNER, que pautava sua ação principalmente nas Missões 
Rurais, Centros de Treinamento e Centros Sociais de Comunidade.”  
 Em 30 de agosto de 1954 instalou-se a Missão Rural de Educação do Agreste que de-
senvolveu um trabalho educativo junto a diversos segmentos sociais, entre eles, os campone-
ses. Tal trabalho constava de aulas práticas de horticultura, avicultura, arborização, técnicas de 
plantio e cuidados com a agricultura. Junto às escolas, eram feitos debates sobre temas ligados 
ao ensino, reunindo professores, pais e alunos. Além disso, a Missão buscava informar e auxiliar 
a comunidade na organização de clubes de mães em torno da economia doméstica, trabalhos 
manuais, artesanato e indústrias caseiras, objetivando o aproveitamento da matéria prima local.  

Ainda nesse movimento foi criado o Centro de Treinamento de Líderes do SAR, cujo se-
gundo curso foi realizado, entre os anos de 1953 e 1954, com duração de seis meses em regi-
me de internato, objetivando a formação de Auxiliares Sociais Rurais. Com conteúdos e públicos 
variados (professores, líderes sindicais, jovens de ambos os sexos etc), o lema do treinamento 
inspirava-se na filosofia pragmatista de John Dewey: “aprender a fazer, fazendo”, buscando-se 
ensinamentos eminentemente práticos.  

Tal pragmatismo esteve presente também, no ensino das Escolas Radiofônicas, criadas 
em 1958, inclusive no plano de ensino de matemática, objeto maior deste estudo. Essas escolas 
foram criadas a partir das necessidades sentidas pelos militantes leigos que trabalhavam nas 
atividades pastorais da Igreja. Era questionado o alto número de analfabetos na região, o que 
dificultava a realização das ações que requeriam um mínimo de letramento. Neste trabalho, 
estudamos os conteúdos ministrados nessas escolas, em particular os conteúdos matemáticos.  

O plano de ensino de matemática visava instrumentar os alunos a “saber utilizar as 
operações matemáticas necessárias às suas relações de produção e consumo” (MEB, 1965, p. 
4). 

O planejamento das aulas a partir de uma unidade temática mensal, a partir de 1961, 
favoreceu a tentativa de um ensino voltado à reflexão acerca de situações concretas vivencia-
das na vida rural, cujo elemento unificador era o Trabalho. Segundo o relatório de 1965 das 
Escolas Radiofônicas do MEB, “o currículo de qualquer matéria, seja de Aritmética ou Higiene, 
Linguagem ou Saúde, toma o trabalho como ponto de partida e como ponto de chegada” (MEB, 
1965, p. 3). Ainda segundo aquele relatório 

 
As relações de trabalho evidenciam que o trabalho não é apenas um 
plantar-e-colher, mas, sobretudo, um conjunto de pessoas implicadas 
numa estrutura de relações, seja de dominação, seja de reconheci-
mento, numa obra comum, que possui contradições e exigências, a 
cada um e às comunidades. As relações de trabalho não são apenas 
de uma comunidade isolada, mas integrada num contexto e numa es-
trutura nacionais, que também possuem suas contradições e exigên-
cias (MEB, 1965, p. 17). 
 

Tal definição das relações de trabalho, que deveriam nortear a educação, indica-nos 
como o ensino de matemática no MEB caminhava por vias bem diferentes daquelas do Movi-
mento da Matemática Moderna cujas abstrações embasadas em estruturas algébricas se insta-
laram nas escolas brasileiras, desde o início da década de 1960 e orientaram inclusive as leis 
sobre o ensino de matemática, na década de 1970, como podemos observar pelo seguinte tre-
cho da lei 5692/71: 
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Mesmo no que toca à Matemática, procurar-se-á desde o início levar o 
aluno, com apoio em situações concretas, a compreender as estrutu-
ras da realidade e suas relações, deixando em segundo plano a aqui-
sição de mecanismos puramente utilitários para a solução de 
‘problemas’ práticos. (BRASIL, 1971, art. 58)  

 
 Diferentemente de propostas nacionais unificadoras, no MEB, os currículos das diversas 
áreas baseavam-se muito mais nas necessidades e possibilidades do homem do campo do que 
numa rígida programação nacional uniformizada, sendo o de Matemática, ou como era denomi-
nado, de Aritmética, menos uniformizado que o de Linguagem. Mas mesmo assim, havia uma 
lista de conteúdos mínimos a serem desenvolvidos nas Escolas Radiofônicas, qual seja: 

a) Sistema numérico: reconhecimento, leitura, escrita e composição de numerais; soma; 
multiplicação; subtração; divisão; números fracionários simples; porcentagem e juros 
simples. 

b) Sistema de medidas: unidade, contagem e medida; moeda; unidades de massa (grama, 
quilograma, tonelada e arroba); tempo (relógio, minuto, hora, dia, mês e ano); aspec-
tos espaciais da aritmética (medidas de comprimento, área e volume, incluindo medidas 
convencionais da região). 

c) Solução de problemas. 
 

Na exposição das operações numéricas dessa lista de conteúdos, à adição segue-se a mul-
tiplicação e não a subtração, como ocorre nos currículos atuais. As diferentes ordenações das 
operações em adição-multiplicação-subtração-divisão e adição- subtração- multiplicação –
divisão já estavam presentes nos livros das primeiras décadas do século XX. Por exemplo, en-
quanto o livro Elementos de Aritmética do Irmão Isidoro Dumont, da editora FTD (1945) utiliza-
va a primeira maneira de ordenar as operações, o Exercícios de Aritmética para o curso de 
admissão de Ary Quintela de Newton O’Reilly, que em 1959 estava em sua 24ª edição, utilizava 
a segunda ordenação, ou seja, coexistiam, naquela época as duas formas de ordenação, o que 
pode ter gerado uma dúvida por parte de educadores sobre qual seria a melhor forma de se 
ensinar as operações, se enfatizando as inversas ou não.  

Segundo Relatório de 1965, o camponês reduzia seus problemas a três tipos de operações 
concretas, quais sejam, “botar”, “tirar” e “repartir” as quais prescindiam de símbolos e abstra-
ções (cf. MEB, 1965, p. 12). Ainda sobre a aprendizagem das operações numéricas, o docu-
mento acima referenciado nos relata que o aluno do primeiro ciclo  

 
Em “raciocínio operacional”, além de possuir alguma ordenação de 
idéias, distinguindo aquilo que é dado e aquilo que é pedido, resolve 
problemas de dois passos lógicos, quando se trata de problemas com 
operações de soma e subtração. Com tipos de problemas que envol-
vem operações de multiplicação e divisão, os alunos de execução su-
perior conseguem dar solução a problemas de um só passo 
operatório. Os alunos de execução média e inferior conseguem resol-
ve-los de uma maneira apenas não simbólica, portanto, com numerais 
pequenos e com multiplicador e divisor de um só algarismo, com fre-
qüentes erros de computação, consequentemente. (MEB, 1965, p. 13) 

 
 Nesse trecho, percebemos o uso corrente do cálculo mental, no ensino de matemática 

do MEB, cujos alunos adultos resolviam os cálculos de formas “inteiramente não simbólicas, 
feitas mentalmente, o que não lhes assegura da validez dos resultados” (MEB, 1965, p. 12). Em 
tal trecho, observamos que, apesar de os educadores do MEB ressaltarem a importância de se 
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considerar as situações de trabalho, no ensino de matemática, ainda acreditavam que a valida-
de de cálculos só seria obtida por meio da representação simbólica escrita. As dificuldades de 
lidar com os símbolos matemáticos e de validar os resultados já se apresentariam sanadas em 
alunos do segundo ciclo, cuja aprendizagem estava muito mais voltada à resolução de proble-
mas que envolviam sistemas de medidas, considerados naquele Movimento, como uma parte 
da Aritmética6. 

 Os educadores do Movimento acreditavam que não tinham o direito de eliminar os conhe-
cimentos que os alunos já possuíam, acerca da matemática, ao iniciarem sua aprendizagem 
como estudantes das escolas radiofônicas, pois o papel do educador seria somente organizar 
aqueles saberes e dar-lhes uma forma e sentido. Ao que parece, tal procedimento em relação 
aos conhecimentos do aprendiz era adotado em âmbito nacional nas ações da Campanha Naci-
onal de Educação Rural, pois conforme o texto Mais um ano de existência da Revista da CNER, 
não seria possível 

 
educar populações, arrancando-lhes abruptamente a cultura primitiva. 
O trabalho da CNER é amalgamar às culturas encontradas, lentamen-
te, prudentemente – para a perduração positiva dos resultados – os 
fatores da nova mentalidade que objetiva implantar (ARREGUY, 1959, 
p. 12) 

 
Nota-se que o objetivo da CNER não era apenas ensinar novos conhecimentos e organi-

zar aqueles que os alunos já possuíam, mas implantar uma “nova mentalidade” no que se refe-
ria a hábitos de saúde, modos de trabalho e produção, organização da moradia, economia 
familiar, das escolas e modos de sociabilidade que pressupunham o cooperativismo (cf. ARRE-
GUY, 1959). 

Nesse sentido, é observável como os educadores do MEB frisavam a importância de os 
problemas propostos aos estudantes se referirem a situações de vivência dos alunos, inclusive 
na área de matemática, pois “a Aritmética para camponeses não pode ter outra finalidade se-
não a aplicação concreta na vida prática de lavradores” (MEB, 1965, p. 9). Assim, os problemas 
apresentados para a aprendizagem e uso dos conhecimentos já adquiridos eram, em grande 
parte, voltados para as situações concretas e tentavam aproximar-se o mais possível dos pro-
blemas que o lavrador enfrentava normalmente (MEB, 1965). Vejamos alguns exemplos dos 
problemas utilizados no ensino de matemática das Escolas Radiofônicas/MEB, em Natal.  
 

Dona Cícera comprou um Jarro por Cr 300, uma colher de pau por 
CR150 e ainda tem Cr 150. Quanto ela possuía? Qual o dobro de 8 
alunos? (MEB, aula de 06/12/1963) 
 
Na comunidade de Damião vivem 150 famílias de agricultores. 40 che-
fes de família estão associados na cooperativa, 10 senhoras de outra 
família pertencem ao clube de mães e 18 jovens organizam um clube 
agrícola. Quantas famílias estão unidas para a promoção de sua co-
munidade? (MEB, aula de 19/01/1966). 
 

 O script dessas aulas nos mostram que os problemas não necessariamente eram volta-
dos a problemas vivenciados pelos alunos, pois seguem o modelo de problema tradicionalmente 
ensinado nas escolas da época, como por exemplo “qual o dobro de 8 alunos, ou possuíam uma 
falsa contextualização, como na situação de Dona Cícera. No entanto, encontramos outros que 
se referem a situações enfrentadas pelos alunos em seu dia a dia, como nos mostram os exem-
plos a seguir 
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Na capital do Rio Grande do Norte, de cada 1000 crianças que nas-
cem, somente 700 conseguem viver. As outras morrem por falta de 
alimentos e assistência médica. De cada 1000 crianças que nascem, 
quantas morrem? (MEB, 1964 apud PAIVA, 2009, p. 85) 
 
Na aula de ontem nós ficamos sabendo que o sindicato e a escola são 
meios onde o homem do campo pode se esclarecer, se educar. João é 
do Sindicato, está sempre preocupado com os problemas da sua co-
munidade e fazendo reunião com o pessoal, ele também é monitor da 
ER do Engo do Onça, por isso ele está sempre conversando com um e 
com outro sobre a situação. Seu Manoel numa dessas conversas che-
gou para ele e disse: - Olha seu João, eu não posso ir a escola porque 
não tenho tempo, tenho que trabalhar até tarde e mesmo assim o 
ganho é pouco, essa semana adoeci, e só recebi Cr 2.200. O sr. sabe 
trabalho por produção é assim. Se não posse a patroa que trabalhou 
nas contas essa semana e ganhou 3.300, a meninada toda ia ficar 
com fome. Quanto seu Manoel e sua mulher receberam esta semana? 
(MEB, aula de 12/04/1965). 
 
 

 Esses problemas e outros utilizam a matemática para abordar circunstâncias, não pes-
soais, mas conjunturais que afetavam o homem do campo e também para transmitir mensa-
gens de necessidade de organização social, que era um dos objetivos daquele Movimento. 
Observe-se que o segundo exemplo, que discute a situação de exploração do trabalho do ho-
mem rural e a necessidade de sindicalização e educação, foi transmitido já no período do regi-
me militar, embora ainda no início, abril/1965, ano em o MEB ainda gozou de relativa liberdade.  
 Por outro lado, nesse mesmo período, intensificaram-se os acordos bilaterais entre MEC 
e USAID conforme nos informa o Relatório Pearson (1971):  

 
só depois da mudança de governo em abril de 1964, e o estabeleci-
mento de política interna mais coerente, a ajuda ao Brasil tomou cará-
ter contínuo e desenvolvimentista. O novo programa econômico 
brasileiro, orientado para a eliminação gradual da inflação e distorções 
graves para a economia atraiu o apoio dos Estados Unidos e de outros 
concessores. Os empréstimos – programa da Agencia para o Desen-
volvimento Internacional dos Estados Unidos (AID) – se tornaram 
mais flexíveis e de mais rápido desembolso (1971, p. 276). 

 
Entre tais convênios, há o Acordo firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e 

Cultura do RN e a USAID, no ano de 1965, cujas medidas integravam as dos planos da Aliança 
para o Progresso (1961), e do Plano Trienal de Educação (1962) elaborado por países do bloco 
capitalista. Dentre as prioridades de tal Acordo, encontram-se a formação e treinamento de 
regentes do ensino primário; a aplicação, restauração e equipamento da rede do ensino primá-
rio; política para o professor, com um programa de valorização da profissão; construção e repa-
ros em escolas normais, de nível ginasial, para a formação de professores e regentes; a 
construção de cinco ginásios industriais e equipamento de oito oficinas; produção de material 
didático; e elaboração de um programa para o ensino médio. (RIO GRANDE DO NORTE, 1965, 
p. 23). O Curso de Treinamento para Professores Leigos com aulas de direção e aprendizagem 
da linguagem, matemática, dos estudos sociais, das ciências naturais, recreação e artes, admi-
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nistração e religião foi uma das ações desse convênio, ocorreu em forma de internato, entre os 
dias 11 de janeiro e 25 de fevereiro, no Instituto Cônego Leão Fernandes, em Angicos. O curso 
de sete horas diárias foi freqüentado por um total de 73 alunas de diferentes regiões do Estado. 
As aulas de matemática tinham por objetivos:  
 

I – Proporcionar ao professor aluno a recapitulação e ampliação dos 
conhecimentos básicos da Matemática necessária a direção de apren-
dizagem das classes da escola primária. 
II – Levar ao domínio das relações matemáticas indispensáveis a re-
solução de problemas quantitativos que a vida apresenta. 
III – Conduzir os trabalhos de grupo através dos processos específicos 
da matemática que proporcione a formação de hábitos da disciplina, 
ordem e rendimento. 
IV – Despertar o gosto e o interesse pela matemática a fim de garan-
tir a eficiência do ensino de matemática. 
V – Dar oportunidade ao professor de se familiarizar com o uso do 
material didático. (PINTO, 1965, p. 1) 

 
Vejamos, a título de exemplo, como foi desenvolvida a adição. Tal operação é apresen-

tada a partir de seus fatos fundamentais que, segundo a professora, “são a combinação de dois 
números simples com resultado.” (PINTO, 1965a, p. 1). Ainda, segundo a professora, “na vida 
real os fatos fundamentais com zero não têm função social, porque não devem ser dados isola-
damente” (PINTO, 1965a, p. 1). Os mencionados fatos fundamentais são somas ou produtos de 
números de um algarismo, ou seja, consistem em um repertório de respostas que o aluno deve 
memorizar sobre a adição. Apesar de o ensino de adições nas quais uma das parcelas é zero 
não se justificar por pretensas aplicações fora da matemática, é interessante a ressalva da pro-
fessora sobre os fatos fundamentais que envolvem adições com o zero, pois indica sua inquie-
tação em relação a possíveis aplicações da matemática em situações extra-escolares, 
inquietação presente também no objetivo II de seu planejamento (Levar ao domínio das rela-
ções matemáticas indispensáveis a resolução de problemas quantitativos que a vida apresenta). 
No entanto, não se encontra nas atividades desenvolvidas no curso, qualquer problema que 
aborde situações extra-classe vivenciadas pelas alunas, o mesmo ocorre nas atividades de ensi-
no das demais operações. 

No decorrer das aulas, as cursistas receberam visitas do contador da SEECRN, do chefe 
de gabinete daquela Secretaria e a da coordenação geral da USAID. No dia 28 de fevereiro 
ocorreu o encerramento do curso que contou com a presença do governador do Estado, Aluízio 
Alves (1921-2006), e do representante da USAID. Percebemos aqui, um controle daquela Agên-
cia sobre como estava se dando a formação dessas professoras leigas.  
 Comparando as ações do MEB e aquelas realizadas pela SEECRN, nesse período, obser-
vamos grandes disparidades. Enquanto a primeira professora buscou junto a seus alunos – ho-
mens e mulheres trabalhadores do campo, avançar no processo que denominavam de 
politização, ou conscientização, essas últimas tinham por objetivo o treinamento para o ensino 
de conteúdos desvinculados da realidade social. Por um lado, nas aulas transmitidas pelo MEB, 
observamos um crescente caminhar nas lutas políticas, reivindicatórias, a exemplo da criação 
dos sindicatos rurais e mesmo o ato de ser alfabetizado, o que assustava os proprietários ru-
rais, acostumadas a lidar com trabalhadores que ofereciam pouca ou nenhuma reação aos seus 
tradicionais abusos de poder. Por outro, o curso de treinamento para professores, financiado 
pela USAID, pressupunha a formação de uma disciplina conseguida, inclusive, por meio da vigi-
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lância direta de representantes da SEECRN e da USAID. Tal vigilância foi apenas um ensaio do 
que estava por vir. 

O golpe de Estado de 1964 desbaratou todos os movimentos populares, inclusive o 
MEB, e criou, no decorrer dos anos, mecanismos que praticamente inviabilizaram esse processo 
conscientizador encetado por esse Movimento. No RN foram criadas instâncias internas de cen-
sura. Nenhuma aula poderia ser transmitida sem a anuência prévia de um censor interno.7 Ape-
sar de o censor ser um integrante da Igreja, esse foi um fator de cerceamento do pensamento 
e, principalmente, do avançar das lutas dos trabalhadores. Com o golpe de 64, o MEB foi pouco 
a pouco perdendo a pujança, sua proposta pedagógica tornou-se inviável.  
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Considerações preliminares – o discurso da democracia como mirante 
No Brasil, a partir da década de oitenta do século XX, após o fim do Regime Militar que 

perdurou no país no período de 1964 a 1985, há uma profusão discursiva sobre processos de 
democratização nas políticas públicas e práticas educativas. Na década de noventa daquele 
século, esse discurso, aliado à ideia de modernização do país, ganha desdobramentos na re-
forma do aparelho do Estado brasileiro, com a participação de conselhos populares e sociedade 
civil. Nesse período é promulgada a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, Lei 
9.394/96.  

Da regulamentação dessa Lei, nos níveis mais locais, práticas que convocam à partici-
pação são conclamadas: na escola foram reativados os grêmios estudantis livres, o conselho 
escolar passou a compor o seu organograma como instituição deliberativa e alguns estados 
implementaram as eleições de diretores. Determinadas práticas são apontadas, então, como 
elementos instrumentalizadores de democratização: conselhos de escola, formas de participa-
ção direta, plebiscito, orçamento participativo, dentre outros.  

Tem-se nesse cenário discursivo um mirante de análise de dada forma de governo, o 
que nos convoca, na perspectiva analítica à qual nos filiamos, a interrogar os regimes de verda-
de que ali operam: como e com que denotação as ideias de liberdade e democracia entram no 
jogo de formas de veridicção, sedimentando um solo discursivo, conformando uma razão de 
governo que orienta práticas administrativas em seu nível macro – políticas públicas para a 
educação – e no nível micro – as instituições educativas e a subjetividade dos indivíduos.  

Buscar-se-á, neste artigo, pôr em evidência algumas técnicas de poder a viger, tecnolo-
gias de si e alguns mecanismos reguladores que se desenham na atualidade; expor uma topo-
grafia moral à qual o discurso pedagógico dá forma; a política de responsabilização a ela 
inerente e a forma pela qual tais discursos, num caráter incitatório do poder, arregimentam os 
indivíduos (cada um e todos) em empreitadas civilizatórias por meio de tecnologias específicas 
de governo articuladas pelo nexo democracia-liberdade. 

Tomou-se por fonte, para essa análise, produções da pedagogia crítica, com destaque a 
autores que tiveram ampla inserção no discurso educacional no Brasil, no período compreendi-
do entre a segunda metade do século XX e a primeira década deste século, a saber: Luiz Carlos 
Libâneo, Vitor Henrique Paro, Mário Sérgio Cortella, dentre outros, e publicações legais – Cons-
tituição da República Federativa do Brasil de 1.988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naci-
onal de 1.996.  

Movimentamo-nos num campo conceitual/metodológico que refuta a ideia de origem e 
transcendência, o que implica olhar para os acontecimentos em sua virtualidade e não numa 
suposta essencialidade; olhá-los em sua contingência histórica e não como uma sequência 
natural, um continuísmo histórico rumo ao progresso. Tratar-se-á, pois, de puxar alguns fios 
duma cartografia de forças em operação no governo da conduta, por meio duma investigação 
histórica que busca não apreender um objeto substantivo e essencial – o poder, a educação, a 
democracia –, mas flagrar tais objetos, artefatos que são, em sua configuração histórica, incidir 
uma análise sobre um campo de tensões ali presentes, expor seu aspecto ficcional, enfim. 

A análise tomará por intercessores privilegiados Michel Foucault, Nikolas Rose, Jorge 
Ramos do Ó e Paul Veyne. O que aqui desenvolvemos tem centralidade na analítica do poder 
foucaultiana, em especial, o conceito de governamentalidade, conceito esse que dispõe sobre 
uma razão política que articula o governo de todos e o governo de cada um – governo e 
governamento.  

 
O regramento do poder por meio do discurso democrático 

Ação sobre ações possíveis, poder é, antes de qualquer coisa, relação de forças, 
consiste em conduzir as condutas dos indivíduos e dos grupos, induzi-las, facilitá-las, dificultá-

CD-ROM DE ATAS  | 4097 |  COLUBHE 2012



las, impedi-las, limitá-las: “o poder é algo que se exerce, que circula, que forma rede” 
(Foucault, 1999, p.35) – implica, pois, o alcance de afetar e de ser afetado. Trata-se, 
porquanto, de formas por meio das quais se faz obedecer e se é convencido a (Foucault, 
2006a) – formas de governo de si e dos outros.  

Na história recente do Brasil, a partir da década de oitenta do século XX, finda a Dita-
dura Militar, desponta, nas publicações educacionais, a recorrência dum discurso assentado 
numa ideia de liberdade. Nesse período, adquirem repercussão no meio educacional as produ-
ções da pedagogia crítica. 

Tais produções apregoam determinadas práticas educativas como formas de desbastar 
uma ordem político-econômica excludente, romper com o legado patrimonialista e autoritário 
que teria marcado a história do país desde os Quinhentos. Os enunciados ali presentes locali-
zam na hierarquia o lugar do poder e sua suposta perversidade, apontando práticas democráti-
cas como uma solução possível para desmantelar a constituição do poder institucionalmente 
posta, visando a minar o funcionamento hierárquico do poder que geraria submissão, hetero-
nomia e desigualdade social pela distribuição do conhecimento sempre em desequilíbrio com 
respeito às chamadas classes populares. Segreda tal formação, contudo, a produtividade que 
lhe é imanente, o exercício de poder que ali está em jogo. 

O conceito de democracia passa por substantivos deslocamentos em diferenciadas con-
tingências históricas. Constituído na Grécia em meados de 500 a.C., denominava um novo sis-
tema político em alternativa à tirania que o precedia até então. Narrado como “governo do 
povo”, esse sistema pressupunha a participação direta dos cidadãos atenienses nos assuntos da 
cidade. Tematizava-se, ali, a questão do público e do privado, questão essa que lastreava os 
dilemas éticos dos cidadãos e que implicações importantes traziam para a ascese do homem 
grego – a formação do homem justo, capaz de governar a si próprio para poder governar a 
cidade.  

Na modernidade, o conceito é retomado e ganha profusão discursiva com novos con-
tornos. Entalhada pelos pensadores liberais a partir do século XVIII, a democracia é apresenta-
da como uma forma de governo capaz de fazer frente ao governo de soberania que vigia até o 
final do Alto Medievo na Europa. 

O discurso sobre a democracia evoca um conjunto de regras que remete ao problema 
de quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais procedimentos. Na atualidade, 
prolifera-se, numa toada monocórdia, um discurso em defesa de um investimento civilizatório 
que produza sujeitos democratas e posta-se uma tensão entre liberdade e igualdade, o que se 
pode observar já nos textos legais do final do século XX no Brasil. 

É produzida, então, uma profusão discursiva sobre processos de democratização que 
aliàda à ideia de modernização no país, ganha desdobramentos na “reforma do aparelho do 
Estado brasileiro”, com a participação de conselhos populares e sociedade civil. Nesse período é 
promulgada a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96. No interior do 
texto legal vemos a ênfase do discurso democrático apresentado como princípio, pressupondo a 
participação e o alcance de padrões de qualidade para a educação básica: 

 
Art. 3º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
(...) 
VIII – gestão democrática do ensino público na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
(...) 
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão de-
mocrática do ensino público na educação básica, de acordo com as 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:  
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I – participação dos profissionais da educação na elaboração do pro-
jeto pedagógico da escola; 
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos esco-
lares ou equivalentes. 
(...).  
Art. 4º - O dever do Estado com a educação escolar pública será efe-
tivado mediante a garantia de: 
(...) 
IX – Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a vari-
edade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis 
ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem (Lei 9.394, 
1996). 

 
De igual forma, os textos de pedagogos brasileiros do final do século XX e início deste, 

alvo de escrutínio neste estudo, apontam a positividade inconteste da democracia é apontada, 
sempre aliada à ideia de participação. Formas de governo da conduta inquisitivas e opressoras 
estão na ordem da interdição numa racionalidade política que joga com a condição de liberdade 
dos indivíduos. 

Essas práticas discursivas evocam uma gestão participativa das questões educacionais 
com o envolvimento dos atores – trata-se ao fim e ao cabo de tecnologias de governo. Tais 
práticas, defende-se, devem ser pautadas em relações humanas produtivas e criativas assen-
tadas na busca de objetivos comuns, dando-se certa centralidade às relações interpessoais e 
na qualidade de trabalho de cada educador, na valorização da experiência individual e no clima 
amistoso no trabalho. Afirma-se que é preciso investir sistematicamente na mudança de rela-
ções autoritárias para relações baseadas no diálogo e no consenso, nas relações mútuas entre 
direção e professores, entre professores e alunos, entre direção e funcionários técnicos e ad-
ministrativos. 

 
O principal meio de assegurar a gestão democrática da escola, pos-
sibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de 
tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar (...), 
proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e metas, da es-
trutura organizacional e sua dinâmica, das relações da escola com a 
comunidade, e favorece uma aproximação maior entre professores, 
alunos e pais (Libâneo, 2004, p.102). 

 
Há, pois, uma exortação às formas tomadas como democráticas e uma convocação à 

autonomia. Sob este mote, cada qual é incitado a se produzir capaz, eficiente, sensível, demo-
crata. Persuasão, convencimento, formação da consciência constituem regras de governo e 
trazem implicações morais, açulam uma ascese específica dos indivíduos para consigo mesmos 
e a vida é alocada no domínio da subjetividade intimizada: 
 

Daí a imprescindibilidade da relação dialógica fundada na persuasão. 
Esta, à primeira vista, bastante frágil, pois não tem o elemento de 
certeza da coerção, sendo imprevisível o acatamento ou não, pelo 
outro, da ideia apresentada (...) Mas é desse elemento de fragilidade 
que a relação dialógica tira, na verdade, todo seu vigor: uma vez 
realizando-se o ato educativo, não é preciso nenhuma vigilância para 
que o consentimento permaneça. Por não ter sido algo imposto de 
fora, mas aceito livremente, determinada ideia ou conteúdo cultural 
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incorpora-se a quem o aprende (...) não foi o educador (simples 
mediação) que o passou, ou o impôs; foi o educando, como sujeito, 
que o integrou à sua personalidade, ao educar-se (Paro, 2002, 
pp.18-19). 

 
Desta feita, no governo de si e dos outros, configurado por essa racionalidade política, 

torna-se problema a questão da motivação, da liderança, do convencimento, da persuasão, 
tendo em vista a cooptação dos indivíduos por práticas administrativas que possam inculcar-
lhes certas atitudes e valores, intervir na conduta dos atores educativos. Liberdade e poder 
estabelecem assim relação vincária. 

Assim, investe-se numa regulação da existência pela via da formação da consciência, 
por meio de um trabalho ascético que visa a instaurar uma moral crítico-reflexiva nos indiví-
duos: “o cidadão democrata não se produz em massa; é preciso formar-se um por um, concre-
tamente, na relação com outros cidadãos e no exercício de sua subjetividade” (Paro, 2001, 
p.44). A formação da consciência constitui, destarte, uma tática de governo da individualidade, 
toma parte do problema da administração social e, por meio dela, pretende-se constituir (e 
reconstituir) a alma do indivíduo. De acordo com essa razão política, o ser humano considerado 
em sua natureza, potencialmente sujeito de liberdade, pode (e deve), por conseguinte, ser 
governado e governar a si próprio (Rose, 2007).  

Desta feita, o conceito de democracia passa a compor o mapa de estratégias no 
governo das pessoas, num exercício de poder que busca regular a liberdade e equacionar a 
tensão entre governar demais e de menos; cálculo de uma medida mais justa na economia do 
poder. A humanidade, aqui concebida como uma construção do próprio ser humano, artefato 
de si, teria na democracia um importante avanço em seu percurso histórico. 

Nem formas melhor lapidadas e evoluídas de política, nem práticas nefastas de 
organização societária, tanto democracia quanto a ideia de liberdade, argumentamos, 
constituem um artefato e uma estratégia conformadas num terreno de poder e de verdade; 
reverberam a racionalidade duma economia de governo de si e dos outros.  

No excerto abaixo, José Carlos Libâneo, educador de importante incidência no pensa-
mento educacional brasileiro a partir do último quartel do século passado, ao apontar o que 
entende ser um dos princípios da organização e gestão escolar participativa, permite-nos obser-
var como a noção de democracia rearranja o exercício do poder, denotando o caráter pervasivo 
de suas relações e como jargões de ordem psi informam tal discurso para tornar possível o 
governo: 
 

relações humanas produtivas e criativas assentadas na busca de ob-
jetivos comuns. Esse princípio indica a importância do sistema de re-
lações interpessoais em função da qualidade de trabalho de cada 
educador, da valorização da experiência individual, do clima amistoso 
de trabalho. A equipe precisa investir sistematicamente na mudança 
das relações autoritárias para relações baseadas no diálogo e no 
consenso. Nas relações mútuas entre direção e professores, entre 
professores e alunos, entre direção e funcionários técnicos e admi-
nistrativos, há de combinar exigência e respeito, severidade e tato 
humano (Libâneo, 2004, p.146). 

 
 A formação da consciência constitui uma potente tecnologia de governo. O excerto de 
um texto Vitor Paro expõe o caráter doutrinário de certa forma de aclamação no exercício do 
poder na atualidade por meio do discurso pedagógico no qual o mote panfletário e 
emancipatório se estampa: “[é preciso] formar uma consciência política nos educandos pela 
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posse de conteúdos doutrinários que elevem seu saber a um nível capaz de perceber a injustiça 
social e de contestar o poder vigente” (Paro, 2002, p.16). Uma consciência que, de ingênua e 
alienada, deveria passar, pela via de um projeto educativo, a uma consciência crítica: “diante 
desse quadro, nada mais oportuno do que se pensar em uma função para a escola que 
justifique sua própria razão de ser do ponto de vista da transformação social, ou seja, sua ação 
como construtora de uma consciência crítica em seus alunos” (Ibidem, p.44). 

Nesse contexto discursivo, para se atingir um futuro de democracia, é “preciso que ca-
da indivíduo pratique a democracia. Daí a relevância do exercício concreto e cotidiano da cida-
dania: só há sociedade democrata com cidadãos democratas” (Paro, 2001, p.44).  

Convocada pela pedagogia, a noção de democracia, originalmente conformada no 
âmbito político, toma parte de uma estratégia dessa formação de consciência em que a 
produção de dissensos, uma prerrogativa da democracia, cede lugar ao investimento em 
formação de consensos. 

Uma nova dieta se instala na produção da subjetividade: práticas específicas na escola, 
tais como autoavaliação, construtivismo, pedagogia de projetos, gestão democrática, autovigi-
lância etc. compõem um arcabouço de práticas que tendem ao autogoverno. A vigilância, nessa 
configuração, passa a ser exercida pela própria consciência individual. Temos, pois, “uma nova 
vigilância por meio de dinâmicas geradoras de uma ampla liberdade de movimentos e de viva 
naturalidade” (Ramos do Ó, 2003, p.123), denotando uma unificação entre constrangimento e 
consentimento.  

Temos nessas práticas a incitação a uma reflexão sobre si que asseguraria a plena pos-
se de si mesmo, segundo a lógica governamentalizante (o nexo nodal entre o governo da mul-
tiplicidade e do um), orientada a um determinado projeto de sociedade. Aqui, as regras que 
orientam o governo têm relação com o duplo razão-responsabilidade.  

Pela via da participação, não há o que se questionar dos desdobramentos. Ou seja, 
seus efeitos tornam-se dissimulados e, pelo exercício sutil de seus mecanismos, os indivíduos 
são convencidos a se disporem às técnicas de governo de suas próprias condutas.  

Enfatizamos que a discursividade que dá materialidade à razão política que ora anali-
samos constitui, antes a uma ideologia, uma forma de pensar, de sentir, de viver, de conviver, 
de se relacionar. Pela ética da liberdade vigente, deixemos claro, certa forma de entender e 
exercitar a liberdade, de se relacionar consigo individualmente e coletivamente como sujeito de 
liberdade é considerada. Essa ética está referenciada na arte liberal de regulamentação; uma 
ideia de liberdade individual que desponta de um caráter particular das relações econômicas do 
capitalismo, sob a lógica do mercado, o qual depende de um modo de vida econômica susten-
tada numa certa ideia de liberdade: liberdade de produção, liberdade de consumo (Rose, 
2007).  

Produz-se, então certo ethos de governo, que procura evitar o duplo perigo de gover-
nar demais ou governar de menos, estabelecendo condições de civilidade, ordem, produtividade 
e bem-estar nacional, o que produziria um limite de possível governo: 

  
A participação do cidadão na sociedade e o exercício de sua cidada-
nia são o fundamento da democracia e constituem fator de alarga-
mento de sua base social. Essa natureza de participação compreende 
as dimensões política, social, econômica e cultural. A participação do 
cidadão e o exercício de sua cidadania no campo educacional, e mais 
especificamente na gestão da escola, estão ligados e um processo 
mais amplo de extensão da cidadania social à cidadania educacional. 
Nesse sentido, o pressuposto democrático da escola está ligado à 
sua função social (Souza, 2004, p.62).  
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O governo da liberdade pauta-se no emprego de tecnologias de responsabilização – tra-

ta-se da estratégia liberal de governo por meio de inculcação e formatação de responsabilida-
des privadas.  

Nesse conclame discursivo, o projeto pedagógico viceja como uma tecnologia do 
autogoverno escolar capaz de materializar a gestão democrática convocando a autonomia e a 
participação. Tal é o que aponta Castro (1997, p.69): “o Projeto Político-Pedagógico da escola 
deve apoiar-se em relações democráticas, liberdade e autonomia, sem as quais não é possível a 
construção coletiva, com a participação e a contribuição de cada um dos atores”.  

Empenha-se certa noção de bem e salvação – uma sociedade mais justa, o progresso 
social e a felicidade individual. Esse é o engate por meio do qual os indivíduos se voluntariam à 
forma de vida contemporânea e às práticas de poder modernas.  

Por fim, a democracia, veiculada como uma via de formação de consenso, ocupa lugar 
estratégico fundamental no exercício do poder. Termo, aliás, por demais positivado: necessá-
rio e desejável para todo o conjunto da sociedade, seja por qual matiz teórico em que é cita-
da. Passa, pois, a compor o mapa de estratégias no governo das pessoas na busca pelo 
equacionamento da economia de governo. Ainda, por um nexo retórica-lisonja no jogo da 
verdade, todos os cidadãos poderão aceder, especialmente via instrução, aos lugares investi-
dos como de interesse, acessar a “boa vida” que a eles são vinculados – tudo é uma questão 
de esforço e talento pessoal. E é, dentre governos despóticos e governos do “povo”, que a 
noção de democracia acaba por tomar parte importante na economia política no elã entre 
deuses/Deus/rei/povo e os indivíduos – é ela que oportunizará o acesso supostamente indis-
criminado de todos os cidadãos à glória, ao êxito, à felicidade. 
 
Considerações finais – excessos e escassezes 

No discurso educacional brasileiro desenvolve-se a ideia de uma democracia pedagógica 
que se resume à garantia das condições acesso, permanência e aproveitamento escolar. Des-
dobra-se uma espécie de paradoxo invertido: uma escola cada vez mais democrática (como 
modo de vida) e um inflacionamento de discursos que incidem sobre toda e qualquer diferença.  

A convocação da democracia ad infinitum nas práticas sociais traz certa banalização da 
própria possibilidade de condição formal para enfrentamento aos acossos civilizatórios. Migrada 
do campo político para o social, é, a democracia, denotada como forma de ser, como “vida 
democrática” e a vida social é investida, no âmbito escolar, como um simulacro de “experimen-
tações” democráticas. Desloca-se de regime político, pois, a modo de vida para o qual o indiví-
duo deve estar empenhado.  

A democracia, antes a uma noção, na modernidade pós-revolucionária constitui um dis-
positivo que dissimula, por um jogo retórico, a possibilidade real de diferenciação e inviabiliza o 
pacto parrésico (Foucault, 2010) posto que investe na formação de consenso, constitui liturgias 
de aclamação, elimina a possibilidade do atrito, da liça e da diferenciação ética. Seduz, pela 
lisonja, ofertando glória, felicidade, igualdade a cada um – um canto de sereia. Abunda discur-
sos, carece do silêncio, dispõe de formas e ismos (universalismo, assembleísmo), interdita a 
crítica. Joga luz na diferença para açambarcá-la, segreda seus mecanismos de poder, suas liga-
ções lógicas. Oblitera devires com tática de boi manso. Inflação e excessos, deflação e escasse-
zes. 

E, se, como afirma Rose (2007, p.31), “governar é cortar a experiência em determinadas 
formas, distribuir atrações e repulsas, paixões e medos, trazer novas facetas e forças, novas 
intensidades e relações para a existência” (tradução nossa), desfiar os discursos, implica, pare-
ce-nos, no ato de desfiar suas tramas, perspectivar as cores, espessuras, extensões e densida-
des dos conceitos e ideias – interrogar palavras.  
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Considerações Iniciais 
 

Este trabalho é fruto de uma reflexão inerente a ideologia da função da instituição fami-
liar como educadora e as manipulações e ações atribuídas a ela na tentativa de forjar a identi-
dade dos educandos, logo de uma nação. 

O período escolhido para nossa análise foi de 1927 a 1930, tendo como foco a Reforma 
Educacional implantada por Fernando de Azevedo no período em que ele foi diretor da Instru-
ção Pública no Distrito Federal. Este interesse de interligar a Reforma Educacional à família e o 
processo de modernização fizeram-se tanto na tentativa de analisar que funções eram dadas a 
família pelo Estado e pela escola, quanto na recuperação de fragmentos históricos que nos 
apresentam as reformulações de paradigmas sobre os papéis de cada componente familiar e da 
família perante a sociedade. 
 Para uma melhor compreensão dos diferentes aspectos que perpassam a nossa investigação e 
que são fatos essenciais na construção da história da educação de nosso país procuraremos 
compreender de uma forma geral a família, perpassando pela sua história, seus padrões cultu-
rais e sociais em que ela era calcada e os papéis atribuídos a cada um dos seus membros com 
relação ao Estado e a sociedade. Mediante isso, investigaremos o empenho de Fernando de 
Azevedo ao instituir no Distrito Federal a Reforma Educacional, tendo como base a transforma-
ção da sociedade carioca, pois, segundo ele, ela só iria atingir ares modernos e civilizados se 
pudesse reformular/reestruturar os métodos e espaços educacionais, tornando-os uma socieda-
de em miniatura.  

Com o intento de socializar a escola, tornando-a uma instituição social, real e viva Fer-
nando de Azevedo se empenha em organizar a escola sob uma forma de vida. Por isso a refor-
ma tem como base três pilares que se farão de fundamental importância para o entendimento 
de nossa pesquisa que são: a escola do trabalho, a escola da comunidade e a escola única, 
sendo conhecida em sua prática como Escola Nova, segundo, Filho (2002). Mediante este novo 
modelo educacional a escola deveria integrar-se na vida social e prestar serviços à sociedade, 
adaptando seus educandos nos novos conhecimentos científicos de higiene, condutas morais, 
éticas, culturais e sociais etc.  

Para haver um progresso carioca, tornando-o saudável, disciplinado, produtivo e edu-
cado (CAMARA, 2004, p.128) seria necessário não apenas transformar sua estética, com as re-
formas de ruas, avenidas, monumentos históricos, museus, teatros, enfim a parte arquitetônica 
e física da cidade, todavia intervir no sujeito da cidade, atribuindo-lhe novos caminhos e fins 
para a construção de sua identidade de forma civilizada, moderna e educada. Daí o projeto de 
reconstrução da sociedade carioca estar pautado ao sistema educacional por meio de uma reo-
rientação das finalidades educativas, pois a escola terá o papel de formar e direcionar os futu-
ros cidadãos a adentrarem e se portarem em uma cidade dita moderna, apresentando-lhes por 
meio da observação e prática o sentido da responsabilidade social, de forma dinâmica, criadora 
e disciplinadora 

Durante os anos em que dirigiu a Diretoria Geral de Instrução Pública, Fernando de 
Azevedo esteve empenhado em realizar, na administração do Prefeito Antonio Prado Júnior, a 
reforma do Distrito Federal, procurando desenvolver iniciativas no sentido de transformar o 
aparelho escolar existente em um sistema de educação moderna. A reforma empreendida no 
Distrito Federal deveria servir como centro irradiador do movimento pedagógico escolanovista 
para todo o Brasil (CAMARA, 1997, p. 18).  
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A família carioca de 1920 a 1930: Tecitura de um paradigma. 
 

(...) a família é uma instituição social fundamental, de 
cujas contribuições dependem todas as outras institui-
ções.  

 Samara,1993. 
A família com o passar do tempo se auto-construiu, se desenvolveu e se transformou. 

Na visão de subjetividade segundo Gilberto Velho (1987) ela é mostrada de forma privilegiada, 
visto que cada uma é diferente da outra, cada uma possui sua própria realidade, sua própria 
identidade que se configura como uma instituição familiar. Podemos dizer que cada família tem 
como base a subjetividade, pois ela representa algo individual, pessoal, sendo assim, cada fa-
mília tem sua pessoalidade. Com essas diversas pessoalidades, maneiras de ser, pensar e agir, 
é que se configura, em parte, a organização da sociedade.  
  

“(...) a noção de família é uma instituição com um grau de estabilida-
de muito maior do que muitas vezes se supõe, ou seja, a família por 
definição, é uma instituição que organiza a sociedade. Nela há uma 
certa estabilidade; a família e sua inserção no universo de parentesco 
não mudam tanto e tão velozmente (VELHO, 1987, p.85)”.  

  
Com a “desmistificação” da família brasileira ser sinônima de patriarcal ou extensa de 

acordo com Samara (1993), temos que sinalizar também a desconstrução do papel da mulher 
totalmente submissa aos seus maridos e ao lar e, por outro lado do papel dos homens como 
sendo dominadores, autoritários e únicos provedores. Segundo a autora as mulheres que esta-
vam iniciando no mercado de trabalho eram as que mais pediam o divórcio, principalmente 
quando o casamento era arranjado devido ao status sociais. Entretanto, este papel feminino era 
limitado tanto pela sociedade quanto pela Igreja, devido às regras morais, éticas e religiosas 
grandemente presentes no século XIX. Muitas pessoas escolhiam a não formar nos parâmetros 
da lei, de acordo com o código civil de 1916, uma família resistindo ao casamento. Essas esco-
lhas eram feitas/tomadas por diversos fatores tais como: desigualdade social e racial, custos 
financeiros para tal celebração etc. Outro fato marcante, presente neste período, é dos homens 
casados que relatavam em seus testamentos os nomes e os bens que deixavam aos seus filhos 
ilegítimos, ocorrendo isto na maioria dos testamentos, de acordo com Samara (1993) e Corrêa 
(1982), levando ao alto índice de crianças nos asilos.  

A “nova” concepção de família emergiu mediante o crescimento da sociedade, princi-
palmente no Rio de Janeiro e em São Paulo que estava em mudança com o impacto desinte-
grador do urbanismo, com isto, esta família está sendo moldada e caracterizada com as novas 
políticas e ideologias nacionalista, ao mesmo tempo em que ela ajuda a formar a sociedade. “É 
através da organização familiar que entendemos a natureza da sociedade e seus problemas” 
(SAMARA, 1993, p. 85). 

A acelerada da urbanização e a busca pela modernização no período da República acar-
retou ligeiras transformações no estilo de vida da sociedade carioca. Os comportamentos tradi-
cionais que havia até então foram se modificando, abrindo um novo cenário para os novos 
valores familiares, as formas mais modernas de convívios sociais e de papéis entre os membros 
da família e também da sociedade foram implantados. De acordo com Araújo o regime político, 
a República, “concentrou atenções na família e na cidade” (1993, p. 389).  

A família passou a ser vista pelo Estado como uma instituição importante e com grande 
valor para ele, pois ela é a garantia de moralidade natural, visto que era qualificada como: “ca-
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sa é o fundamento da moral e da ordem social”, segundo Perrot, sendo identificada por esta 
perspectiva pelo Estado. Com isto, o Estado percebeu que através dessa instituição familiar al-
cançaria o bem público e a “felicidade individual” de cada cidadão por meio de estratégias in-
tervencionistas, fazendo parte de um modelo político de democracia. Vemos que o Estado tem 
a família como seu princípio, pois o que ocorre no âmbito privado deixará sua marca no âmbito 
público (2009, passim).  

  
“A família, átomo da sociedade civil, é a responsável pelo gerencia-
mento dos “interesses privados”, cujo bom andamento é fundamental 
para o vigor dos Estados e o progresso da humanidade. (...) como cé-
lula reprodutora, ela produz as crianças e proporciona-lhes uma pri-
meira forma de socialização. (...). É a criadora da cidadania e da 
civilidade. A “boa família” é o fundamento do Estado e, principalmente 
para os republicanos, (...) existe uma continuidade entre o amor à 
família e à pátria, instâncias maternais que se confundem, e o senti-
mento de humanidade. Daí o interesse crescente do Estado pela famí-
lia: em primeiro lugar pelos pobres, elo fraco do sistema, e a seguir 
por todas as outras (PERROT, 2009, p. 91)”.  

  
A atenção para uma família reurbanizada estava incluída na estratégia de nacionaliza-

ção. Tornar os membros de uma família civilizados, educados e higiênicos era um ideal que o 
Estado iria se empenhar para obter com isso a tão sonhada e esperada urbanização e desen-
volvimento do país. Para tal, o Estado com a vontade de alcançar este tão sonhado progresso e 
se modernizar, implantou formas de orientar a população mediante suas normas para atingir tal 
objetivo. Com isso, uma das formas encontradas foi adaptar este ideal nas escolas, tendo em 
vista que a escola permeia as futuras gerações, as crianças, assim como também aos seus pais.  

Havia uma ausência de organização no país e a população de forma generalizada esta-
va fornecendo credibilidade aos intelectuais para serem os agentes promotores de uma nova 
“nação-sujeito” (Magaldi, 2007) sendo ela organizada e moderna. Entretanto, para haver mu-
danças precisariam, os responsáveis pela educação neste período, transformar sua forma de 
educar e para isso as duas grandes instituições outorgadas como formadoras da sociedade pre-
cisariam entrar em ação como aliadas, que são: a família e a escola.  

  
“Nesse ambiente intelectual permeado por nacionalismos de matizes 
diversos era comum a referência à educação como o caminho certo 
para a superação de nossos graves problemas sociais e políticos e pa-
ra a construção e organização da Nação. A educação era ainda apon-
tada como via por excelência de acesso da sociedade brasileira à 
modernidade. De acordo com as palavras de Marta Chargas de Carva-
lho: ‘Regenerar as populações brasileiras, núcleo da nacionalidade, 
tornando-as saudáveis, disciplinadas e produtivas, eis o que se espe-
rava da educação...o papel da educação foi hiperdimensionado: trata-
va-se de dar forma ao país amorfo, de transformar os habitantes em 
povo, de vitalizar o organismo nacional, de construir a nação (MA-
GALDI, 2007, p. 62)”.  

  
Para haver as transformações que se estava aspirando seria fundamental implantar es-

tratégias que fizessem parte do cotidiano da cidade e para tal, era necessário, conforme acima 
citado, do auxílio das duas instituições instruídas para formar cidadãos: a família e a escola. 
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Entretanto, para haver o auxílio dessas instituições era recomendável que estas possuíssem 
instruções científicas para fazer parte desse processo de transformação. Essas instituições, até 
então, não eram necessariamente adequadas em sua totalidade, conforme as solicitações do 
Estado, para formar de forma saudável, higiênica, disciplinada e cívica, e para isso foram forne-
cidos diversos meios para esta “educação”, tais como: manuais de educação, círculos de pais, 
campanhas higiênicas, entre outros.  

A própria família juntamente com a escola exigia uma base de formação para conseguir 
auxiliar na busca pela modernização. Para o Estado responder a essas demandas familiares cri-
ou as leis assistenciais, dando-a respaldo para tal formação, pois era então necessário tal im-
plantação. Todavia o Estado tentava moldar ou enquadrar as famílias nos preceitos 
“modernos”, mas mediante sua própria ideologia, de acordo com o que era de bom agrado a 
ele, por isso a pergunta: “Que país queremos?”. Não obstante a burla havia de acordo com os 
costumes das próprias famílias, as leis eram outorgadas, mas modificadas de acordo com as 
necessidades e costumes de uma determinada família ou região.  

A sociedade passava por modificações que a faziam ir de encontro com as leis do Esta-
do, pois os costumes se mostravam mais fortes. Ao mesmo tempo em que o homem era o total 
provedor da família, a mulher inicia seu papel no mundo do trabalho, assim como também na 
política e a criança passa a ser não apenas de responsabilidade dos pais, mas também do Esta-
do. Com os avanços sociais os valores éticos se redefiniram, por necessidades práticas da pró-
pria sociedade. O Estado transmitia seus ideais e valores para a sociedade, porém ela 
readaptava-os de acordo com suas próprias necessidades.  

  
“O comportamento da família na rua agilizou a dinâmica urbana mar-
cada pelo cosmopolitismo, onde não faltou a participação familiar em 
movimentos sociais ligados à vida comunitária. Se por um lado a famí-
lia não exercitou as práticas clássicas de cidadania, ela foi determi-
nante na configuração da identidade cultural da cidade. Sua inclinação 
pelo consumo crescente de diversão contribuiu para definir o espírito 
lúdico do carioca (ARAÚJO, 1993, p. 390)”.  

  
Com os princípios e funções voltados para a transformação, visando à modernização, a 

família mostrou-se empenhada em agir como auxiliadora e neste período se apresentou de 
forma bem dinâmica e integrada à sociedade mediante os diferentes papéis e funções atribuí-
dos a cada componente pertencente a ela. Cabe ao homem ser o chefe de seu lar, a mulher a 
protetora e as crianças, as futuras gerações. A essas funções cabiam também ao Estado inter-
venções mediante seus ideais de civismo e modernização.  

 
“Se a escola é a preparação para a vida, nos seus elementos essenci-
aes, e se a educação tem por fim o melhoramento da communidade, 
do ponto de vista da saúde, do trabalho, das relações sociaes e do re-
creio, não pode prescindir da collaboração da família, de que se deve 
approximar, já para influir sobre Ella, já para lhe dar responsabilidade 
directa na obra da educação. (...). a acção dos paes, no lar, cuja prin-
cipal funcção é a criação e a educação da creança, precisa secundar a 
acção do mestre, que terá, para orientarem na sua tarefa, os esclare-
cimentos que recebe dos paes, e transmitirá a estes, por sua vez, em 
harmonia com os ideaes da escola, a orientação na educação de seus 
filhos 1”. 
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O desafio da educação: A Reforma e o Reformador 
 

O que se quer, ajustando a escola ao meio social e procurando attrair, 
o ideal commum, as outras instituições sociaes, não é fazer da escola 
um reflexo do meio, um apparelho de adaptação, mas um elemento 
dynamico, creador e disciplinador de actividades e energias, capaz de 
transmittir um ideal ás novas gerações e, exercendo sobre ellas uma 
pressão poderosa, contribuir á transformação, em determinado senti-
do, do meio para qual foi creada.  

Fernando de Azevedo, 1930. 
As intervenções no âmbito educacional geradas por Fernando de Azevedo nos permitem 

identificar sua fissura (paixão) por este campo. Ele conforme nossos estudos apresentam, se 
preocupava com as ordens éticas e políticas da sociedade, que tinha como idéia central a re-
forma da educação brasileira como modificadora e transformadora da sociedade. Para ele, re-
formar a educação era o único meio de modernizar e civilizar o Brasil, pois somente assim, 
haveria reforma moral e mudanças na mentalidade da sociedade. Daí sua concepção da educa-
ção como agenciadora de uma consciência moral, encaminhando o indivíduo ao desenvolvimen-
to de suas potencialidades e sua imersão no mundo social. Assim, a sã educação do cidadão é 
condição para a saúde do Estado (PENNA, 1987, p. 3).  

 Sua centralidade na transformação da sociedade nos dispõe a entender que a educa-
ção é a condução moral, ética e humanista da vida do indivíduo. É por meio da educação que 
aprendemos a pensar e a questionar, que nos tornamos um ser racional. Em toda trajetória de 
pensamento de Azevedo encontraremos a persistência da finalidade moral e social da educa-
ção, pois sua essência pedagógica, segundo Penna (1987, p. XXI), seria formar na consciência 
humana uma personalidade moral e um sentido social, dando sentido à luta pela transformação 
da sociedade brasileira, que para ele era a resolução do problema fundamental da população 
brasileira.  

Entender, analisar e tentar atribuir soluções a realidade brasileira, identificando a iden-
tidade nacional e organizando a cultura, para Fernando de Azevedo somente seria possível 
através da democratização da educação, que deveria ocorrer da ligação direta da escola pública 
com o meio social. Os pensamentos de Azevedo foram abrindo caminhos para tal reformulação 
educacional em âmbito nacional e como “reformador ele tentou transformar suas idéias em 
ação” (PENNA, 1987, p. XXV). Entretanto as buscas por seus ideais e convicções se tornaram 
reais, desejando uma maior mudança na sociedade brasileira, colocando-o como sujeito na luta 
pelo progresso e organização do país.  

Para Azevedo a civilização e o progresso do homem ocorriam por meio da cultura, que 
seria desenvolvida e apresentada à sociedade por meio de leis que regulamentariam o funcio-
namento social, orientando todo o país em uma única direção, à modernização. Ensina-nos que 
devemos compreender a educação como fenômeno de transmissão da cultura, tendo com isso 
um ideal político e pedagógico de renovação da tradição cultural de um país periférico. Por isso, 
a sua luta pela reconstrução nacional foi infindável e incansável. A atribuição da reforma educa-
cional e da organização da cultura ocorreu por meio de uma nova visão de mundo, ocorrendo 
isso pelas tentativas de mudanças na mentalidade do povo brasileiro.  

 
A Reforma de Instrução Pública no Distrito Federal em 1928 
 

No governo de Antônio Prado Júnior, prefeito da cidade do Rio de Janeiro no período de 
1926 a 1930, Fernando de Azevedo foi convidado, por meio de indicações como a do presidente 
do país Washington Luís, a integrar o atual governo. Em 17 de janeiro de 1927 Azevedo tomou 
posse no cargo de diretor de Instrução Pública do Distrito Federal.  

CD-ROM DE ATAS  | 4111 |  COLUBHE 2012



A ambição de Fernando de Azevedo era dinamizar e implantar um projeto que recons-
truísse a nação para atingir a tão sonhada modernização. Para tal, era necessário uma reformu-
lação da educação, pois segundo Azevedo, era por ela que o país poderia atingir, por meio das 
novas gerações este ideal desejado de civilização. E também por meio desta educação trans-
formadora que haveria uma entrelação da cultura e uma democratização de oportunidades.  

O período de 1920 a 1930 é identificado pela busca de um país moderno e uma socie-
dade civilizada, com isso foi atribuída à escola, junto com outras instituições: família, judiciário 
etc., preparar as novas gerações para o progresso e à civilização, criando assim, uma identida-
de para o povo brasileiro. Este projeto como uma “nova idéia de civilização” ocorreu em três 
vertentes principais: “saúde, moral e trabalho” (CAMARA, 2004, p.162), e para implantá-los os 
intelectuais modificaram os currículos escolares, implantando disciplinas nas vertentes citadas 
acima. Tal reforma tinha o intuito de “contribuir na formação cívica e moral, ressaltando sua 
importância para a coletividade social” (2004, passim), sendo conhecida como o Movimento da 
Escola Nova.  

 
“Os saberes que foram introduzidos a esta nova finalidade educativa 
da escola denotaram a preocupação de associar o homem aos princí-
pios da natureza, do trabalho e da sociedade como formas fundamen-
tais para a formação completa desse futuro cidadão a ser incorporado 
à sociedade que se pretendia moderna e civilizada. A perspectiva de 
infância desejada, a se construir a partir do programa, demonstrava a 
ênfase atribuída à consolidação de princípios higiênicos a serem ensi-
nados e interiorizados pelas crianças das escolas públicas, intervindo 
no corpo, na casa, na família e nos seus hábitos a fim de contribuir 
para a formação de mentes sãs e corpos sãos (CAMARA, 2004, pp. 
169- 170)”.  
   

 A educação é vista como agente de mudança social e para tal é uma força renovadora 
que recupera ao atingir seu êxito a transformação da sociedade. Tal reformador apresenta ao 
Distrito Federal reformas profundas e radicais que englobaram as mudanças não apenas da 
educação, entretanto como seu principal alvo, a da sociedade. Fernando de Azevedo afirmava 
que deveria haver uma reforma total da organização política carioca, segundo Xavier (2002) e 
para tal, medidas foram encaminhadas pelo Plano da Reforma que girava em torno de dois ei-
xos: a articulação das diversas instituições educativas e a concordância entre estas e a realida-
de social; e os princípios modernos de educação, entre os quais figuram os pressupostos da 
educação nova.  
   Voltada para o poder de transformação da educação, Azevedo buscou implantar uma 
escola integral que se preocupasse com a formação do cidadão, do seu caráter, de sua moral, 
consciência, saúde etc. Zelar pela formação do homem atual, para torná-lo civilizado e educado 
se mostrava fundamental neste contexto, principalmente quando falamos da produção de indi-
víduos e suas subjetividades.  
 

“Um dos aspectos que marcou de forma decisiva o pensamento dos 
educadores identificados com o movimento escolanovista era a crença 
que tinham no poder da educação como meio capaz de vencer as 
grandes mazelas sociais do analfabetismo e da doença e implementar 
as bases do novo: um novo país, um novo homem, uma nova educa-
ção, identificada, com o progresso, civilização e a modernidade vis-
lumbrada (CAMARA, 2004b, p. 130)”.  
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  Outro embate da Reforma que Azevedo teve de enfrentar foi à questão do analfabetis-
mo. A Reforma entrou em vigor no centenário do ensino primário no Brasil e como tal tentou 
fazer uma retrospectiva histórica das transformações da educação brasileira. Em tal período 
grande parte da sociedade brasileira era analfabeta, o que fez da Reforma um incentivo e uma 
luta na tentativa de baixar este índice. E com um dos itens essenciais da Reforma, a ampliação 
do ensino primário a todas as escolas, em todos os lugares e para todas as pessoas, de forma 
gratuita, foi o ponto culminante para a proliferação/ progresso da educação carioca.  

Ainda como um dos objetivos da Reforma, o ensino profissionalizante teve seu enqua-
dramento e valorização no setor educacional, levando o acesso a uma profissão a toda popula-
ção carioca, independente de classe social. Por isso a lema: A Escola do Trabalho, pois dava a 
oportunidade de meninos e meninas desenvolverem uma profissão dentro da escola, e ao saí-
rem dela, terem oportunidade da entrada imediata no mercado de trabalho, produzindo com 
isso, um progresso na sociedade carioca.  

Um dos marcos fundamentais da Reforma da Instrução que se fazem presentes até ho-
je em nossa sociedade foi a construção de novos edifícios escolares. Pelas pesquisas e análises 
feitas por Fernando de Azevedo, havia no Rio de Janeiro um número muito baixo de escolas. 
Seus próprios críticos denunciavam-lhe nos jornais do período, que era impossível haver uma 
educação para todos, se não houvesse escola para todos. Então como forma de extirpar tal dé-
ficit de estruturas escolares, Azevedo concluiu no seu período de administração cerca de nove 
escolas e anexos. Essas estruturas escolares eram voltadas e aprimoradas para todas as neces-
sidades que faziam parte da formação dos alunos, tais como: consultório dentário, quadras es-
portivas, laboratórios, salas para exposição e oficinas, biblioteca, refeitório, ambientes naturais, 
farmácia (ambiente médico), museus, entre outros.  

A Escola Nova foi uma aplicação prática da reforma de ensino que teve suas remodela-
ções dinâmicas voltadas para a aprendizagem do aluno e o social que se inspirou nas doutrinas 
modernas, tentando levar as mais profundas camadas do ensino os ideais de renovação que a 
reforma nos mostrou. Ela tem como base ser uma escola única e para todos, mostrando a nível 
teórico igualar as diversidades sociais, sendo apresentada então, uma nova teoria educacional 
representada pelo escolanovismo.  

 
“A preocupação crescente com a expansão da instrução pública pelas 
Reformas de Instrução elaboradas para o Distrito Federal, na década 
de 1920, demonstrava a necessidade de se conferir à escola um lugar 
central no processo de intervenção na cidade e no meio social, sendo 
possível por intermédio da utilização de instituições auxiliares ao pro-
fessor, bem como das instituições visando assistir as crianças pobres. 
(...) As Reformas de Instrução ao proporem a estruturação de deter-
minados conteúdos, métodos de ensino e de práticas educativas nas 
escolas, pretenderam configurar uma nova cultura escolar estabele-
cendo, por conseguinte, um novo padrão de infância moldada aos 
princípios de higiene e aos referenciais científicos (CAMARA, 2006, pp. 
140,147)”.  

 
Em meio ao espírito modernizador e as ondas do escolanovismo que se espalharam por 

muitos países, foi desenvolvido uma nova didática, que alterou o funcionamento do ensino/ 
aprendizagem, agora não mais nos parâmetros tradicionais, mas sim nos progressivos. O ponto 
de partida para esta nova didática é sempre a observação e a experimentação, o aluno aprende 
a observar e logo a experimentar. Seus métodos curriculares foram também remodelados e 
adaptados aos novos ideais.  
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A Escola Nova veio para remodelar e reformar a educação carioca, para que ela acom-
panhasse as mudanças e avanços da cidade, de nossa civilização, com o intuito de preparar a 
mentalidade moral das novas ordens sociais. Podemos dizer que a sociedade almejava esses 
avanços sociais e ansiava por alguma mudança na educação, pois apenas a decoreba, utilizada 
no modelo tradicional da escola, não influenciava a vida e nem a mentalidade do futuro cida-
dão. Desejava então, por uma aprendizagem que pudesse ser útil ao seu cotidiano. Uma 
aprendizagem que dependesse de situações reais de experiências para poder praticar, portanto 
não se aprende aquilo que não se pratica. Torna-se assim a escola um centro que prepara o 
aluno para viver. 

O intuito da Escola Nova é formar alunos ativos e empenhados em suas aprendizagens 
e para isto é necessário que ela decorra do interesse do aluno, reconstruindo as experiências 
deles, pois este que é o real fenômeno educativo. Os alunos têm o interesse de aprender quan-
do há um processo ativo, carregados de emoção e de vontade, de um valor único e individual, 
com significação para si e para a sociedade.  

Logo de imediato o Estado interferiu na reestruturação das avenidas centrais do Rio de 
Janeiro, nas edificações arquitetônicas dos edifícios escolares, museus, teatro, enfim, nos pa-
trimônios pertencentes a ele e de grande importância para a cidade. Entretanto, se percebeu a 
necessidade de atuar e modificar o “interior” da sociedade, buscando “práticas de sociabilidade” 
(SILVA, 2008, p. 04) que pudessem incentivar a cooperação dos cidadãos, tendo como tal obje-
tivo a melhoria da cidade e o auxílio no processo de modernização. É nesta perspectiva que o 
Estado insere a escola.  

Para que ocorresse a intervenção social, o Estado recorreu como “medida de investi-
mento” para a educação primária, na qual articulava primordialmente aos princípios de higiene, 
disciplina, comportamento, trabalho, entre outros. Esses investimentos se objetivavam na “(re) 
construção e organização do espaço público” (SILVA, 2008, p. 5). Tais medidas de cunho ideo-
lógico implantavam a educação primária, a escola de um modo geral, como sendo a modalidade 
particular que contribuiria para a transformação de seus habitantes, por meio da intervenção da 
família, comunidade etc. 

A escola passou a ser um equipamento urbano, impregnando a cultura urbana no espa-
ço escolar. “Buscou fazer da escola pública uma instituição relacionada aos modos de se viver 
na cidade-capital” (SILVA, 2008, p. 7). Tais iniciativas levaram para o âmbito escolar a ideia de 
“boa-educação: civilidade, cortesia, respeito, tolerância, abdicação dos interesses pessoais fren-
te aos coletivos” (2008, passim), fazendo dela uma das primordiais estratégias para via de con-
trole e mudança do Estado. 

Com a descoberta de que a família não era qualificada pelos ditos científicos para edu-
car e instruir, principalmente quando focamos no período da modernização carioca, o Estado 
junto com a sociedade transmitiu este dever à escola, tendo ela agora, pelas atribuições dos 
próprios pais de fornecer valores morais, princípios éticos e padrões de comportamento, enfim, 
de educar por completo. Ao nos referirmos a esta transmissão dos papéis da família para a es-
cola, nos remetemos ao contexto histórico em que a família estava enclausurada, pois com o 
avanço da industrialização e do capitalismo os pais tinham que trabalhar não se dedicando tan-
to quanto deveriam ao seu lar, levando seu papel de educar para a escola 

 
Considerações Finais 

 
Ao investir esforços numa operação historiográfica acerca da instituição familiar na Re-

forma Fernando de Azevedo tendo como alvo o progresso do Distrito Federal nas décadas de 
1920 a 1930, procuramos entender o real objetivo de implantar iniciativas curriculares nas esco-
las que fossem remodelar o papel da família na sociedade carioca. Questionamos outras possi-
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bilidades de leitura em meio à ação dos educadores enveredados nas discussões e análises de 
como formar futuros cidadãos em pessoas enquadradas com as descobertas científicas da épo-
ca, a respeito da higiene, boas condutas éticas, morais e sociais, tendo como base de nossa 
análise a família, constituída ao longo de nossa história como uma instituição nata de ser uma 
agente educadora em nossa sociedade. 

Em um universo relacional como o carioca, onde é difícil conceituar objetivamente as 
posições e os papéis de cada componente da família, seus espaços entre a casa, a rua e o ou-
tro mundo, suas funções e seus posicionamentos no recorte temporal dado à pesquisa, visto 
que são dinâmicos e efêmeros, tentamos reconstruir por meio de um dos seus paradigmas, o 
educador, a esfera de ações e significados sociais que tentaram forjar as funções da família e 
de cada membro pertencente a ela, com o intuito de reconstruir/ remodelar a população em 
novos modelos e conceitos educacionais, conhecido na prática como Escola Nova.  

Sob o signo da crença do progresso de civilidade e civilização a Reforma permeou mar-
cos na construção de uma nova lógica de pensamentos centrados na reorganização do espaço e 
da prática escolar, visando um reflexo na futura sociedade, formada na reafirmação de um no-
vo parâmetro educacional, enveredadas sobre as críticas estéticas, morais, éticas, higiênicas, 
filosóficas, psicológicas, sociológicas, físicas etc., na tentativa de atribuir ao sujeito uma nova 
identidade forjada neste novo arranjo baseado no cientificismo. 

Fernando de Azevedo com o intuito de fortalecer o ideário nacionalista, com o discurso 
modernizador, visto como essencial na construção de uma identidade e integração nacional, se 
fez necessário quando tentou superar as diferenças que formavam o país, tentando organizar e 
entender a sua cultura. Ao efetivar seu projeto remodelador/ reformador da educação no Distri-
to Federal em 1928, Azevedo instituiu a formação de valores úteis a sociedade, assim como a 
valorização técnica do homem, por meio de novos hábitos voltados para o trabalho, higiene, 
relações humanas e com a natureza, e a valorização da nacionalidade. 
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Introdução 
No final do século XIX, a implantação de uma nova ordem política, econômica e social 

no Brasil, segundo os moldes republicanos, passou a atrelar-se à necessidade de extensão da 
oferta da instrução pública. No estado de São Paulo foi notável o empenho por difundi-la me-
lhorando-a na qualidade, e os seus reformadores republicanos voltaram-se decididamente para 
a criação de vários mecanismos de controle e ordenação do contingente a ser direcionado para 
a profissão de professor(a), sobretudo da instrução pública primária.  

Tal iniciativa possuía raízes em um projeto sócio-político e administrativo oficial de or-
dem e controle da massa populacional que, no alvorecer do século XX surgiu, principalmente na 
capital paulista, mesclando uma população miserável de ex-escravo(a)s, caipiras e de imigran-
tes de várias regiões do mundo.  

A demanda populacional pelas escolas de formação do professorado da instrução pri-
mária, particularmente durante a década de 1910, foi maior que a demanda pelos ginásios es-
taduais; as escolas normais e complementares mantidas pelo Estado à época constituíram-se 
em uma opção atrativa à população, mormente a de baixa renda e, com poucas chances de 
acesso ao ensino superior. Tais escolas constituíram-se numa das únicas oportunidades para 
que parcela da população, sobretudo feminina e de filhos de imigrantes, pudesse atingir um 
nível mais elevado de escolaridade.  

Concomitante a esse processo acontecia no Brasil, um movimento de inserção na soci-
edade paulista dos imigrantes vindos, sobretudo, dos países europeus. Com seus valores e tra-
dições, tal movimento significava uma ameaça ao poder hegemônico das elites paulistas 
corroborado pela intervenção do Governo do Estado de São Paulo nas várias esferas da socie-
dade. Conforme Pinto (1994) os imigrantes tornavam-se os responsáveis pela formação de opi-
niões políticas dissidentes no estado de São Paulo.  
 
Os direitos trabalhistas do professorado público paulista e a inserção dos descen-
dentes de imigrantes nos quadros do magistério 

Nos anos de 1910, de acordo com Ghiraldelli Jr. (1987, p. 40-1), no interior das fábricas 
e indústrias, onde a composição do operariado pautou-se pela predominância do(a)s imigran-
tes, principalmente de italiano(a)s, espanhóis e espanholas e portuguese(a)s, o trabalho foi 
severamente vigiado, disciplinado e hierarquizado e frequentemente eclodiram greves contra o 
regime opressivo de trabalho. 

As autoridades da instrução pública ressaltaram os perigos advindos com a denominada 
de “questão social”. Conforme Ghiraldelli Jr. (1987, p. 36-86), o Governo e elites dominantes 
trataram os conflitos gerados pelas pressões e reivindicações do(a)s operário(a)s paulistas, de 
maneira a dissimular os problemas sociais e a luta de classes.  

Frente a esse contexto, os inspetores escolares apostaram no argumento do necessário 
despertar dos sentimentos patrióticos entre a população heterogênea do estado, por meio da 
ação das escolas públicas. 

O professor, em geral, e o professor público primário, especialmente, 
tem uma pesada tarefa a desempenhar na sociedade. Ou seus alunos 
são oriundos de famílias já nacionalizadas, isto é, que já se elevaram 
à concepção real da pátria; ou de família ainda num grau medíocre 
de civilização, nas quais a idéia de pátria apenas se limita à do cam-
panário e das fronteiras do município que os viram nascer; ou de fa-
mílias vindas de outros países, umas já educadas e tendo no coração 
uma idéia elevada de pátria; e outras com uma civilização elementar, 
muito semelhante à do nosso caboclo. 
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O professor tem, pois, de elaborar uma matéria assaz heterogênea 
para fazer dela um produto útil à nacionalização de nosso grande e 
vasto país. 
A idéia de pátria, com a dupla intuição de direitos e deveres, é o re-
sultado da cultura, deve o seu desenvolvimento aos esforços da edu-
cação fornecida pelas escolas em grande parte [...] (ANNUARIO DO 
ENSINO...DE 1918, [1919?], p. 744). 

 

Revelando a sua predileção implícita pela substituição dos indivíduos de origem estran-
geira, considerados os responsáveis pelos conflitos sociais, por indivíduos disciplinados nos limi-
tes dos ideais patrióticos, nos AEs de 1917, v. 1, e 1918, ressaltou-se a importância de um bom 
preparo profissional do(a)s nacionais e, sobretudo, do professorado paulista: “As necessidades 
e aperturas econômicas da época atual têm concorrido para que o trabalho manual vá adqui-
rindo, por toda a parte, valor muito maior e mais importância utilitária do que pedagógica, pro-
priamente dita.” (ANNUARIO DO ENSINO... DE 1917, v.1, 1917, p. 40). 

O elemento nacional, habituado, pela tradição, a preferir as carreiras 
liberais e outras quaisquer, desvaloriza-se dia a dia, por sua falta de 
preparo nas mais insignificantes ocupações materiais. E isto o coloca, 
na luta pela vida, em situação inferior à dos estrangeiros, que, dentro 
em pouco tempo, se não mudarmos de rumo serão os donos, os diri-
gentes econômicos desta grande terra. (ANNUARIO DO ENSINO... DE 
1917, v.1, 1917, p. 41). 

 
E, também Júlio Pestana, Inspetor da 10ª zona escolar: 

É completa a inferioridade do nacional em relação ao estrangeiro. É 
este o triste quadro que se observa com relação à maioria dos natu-
rais, enquanto na sua quase totalidade, têm os estrangeiros prepon-
derância no comércio, na indústria fabril e já, em algumas 
localidades, na própria lavoura. 
É isto um mal social que tem incontestavelmente a sua origem na má 
preparação da nossa mocidade para a luta da vida e que só pela 
ação da escola deve ser melhorada ou corrigida. Deve ser de preparo 
para a aptidão todo o trabalho de educação e isto cabe inicialmente 
ao professor público. (ANNUARIO DO ENSINO...DE 1918, [1919?], p. 
795-7). 

 
  Assim, certamente movido(a)s pelo desejo e necessidade de buscarem oportunidades 
de sobrevivência, integração, reconhecimento e ascensão social, o(a)s descendentes do(a)s 
imigrantes constituíram importante contigente do(a)s aluno(a)s das escolas normais e do(a)s 
professore(a)s do quadro do magistério público primário, mesmo considerando a existência de 
uma aversão do(a)s estrangeiros às ideias pedagógicas e educacionais hegemônicas na esfera 
da instrução pública do estado de São Paulo, exaustivamente analisadas por Ghiraldelli Jr. 
(1987). Segundo Demartini (1993, p. 7): 

Censo Demográfico de 1920 acusava, em todo o estado de São Pau-
lo, um total de 8.757 mulheres dedicadas ao magistério, sem dife-
renciação de graus de ensino e de tipos de escola. Esse número 
representava 72,5% do conjunto dos professores de nacionalidade 
brasileira. Em relação ao total de professores do estado, sem distin-
ção de nacionalidade e de grau de ensino lecionado, as mestras so-
mavam 9.613 (65%). É interessante notar que essas proporções 
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eram inversas para o professorado de origem estrangeira. Neste ca-
so, havia 1.790 (67,6%) homens para 856 (32,4%) mulheres [...] 

 
 Nas obras de Ghiraldelli Jr. (1987) e Pinto (1994) há as afirmações de que, durante as 
primeiras décadas do século XX, o operariado paulista vivia inseguro perante a inexistência de 
leis trabalhistas que lhe garantissem direitos básicos, como por exemplo: a estabilidade no local 
de trabalho e direito à licenças e férias. Além disso, que recebia um “salário de fome”, sofria 
repreensões e, muitas vezes, agressões físicas.  

No AE de 1919, Thompson chamou a atenção para uma importante questão referente 
às garantias salariais do(a)s professore(a)s: “Por ocasião da horrível epidemia que flagelou o 
Estado, fechou o Governo todos os estabelecimentos de ensino; mas, nem por isso, apesar do 
extraordinário dispêndio a que foi forçado, prejudicou ao professorado em seus vencimentos, os 
quais lhe foram sempre pagos integral e pontualmente.” (ANNUARIO DO ENSINO...DE 1919, 
[1920?], p. 37). 

De acordo com as informações de Pinto (1994, p. 82-3), a mesma questão tratada pelo 
então Diretor Geral da Instrução Pública, foi muito polêmica entre o operariado da época. Isso 
porque as flutuações da produção tornavam incertos os vencimentos do(a)s operário(a)s além 
de não garantir-lhes a estabilidade de um emprego fixo.  

Também relativamente à questão da estabilidade, Maurício de Camargo, Inspetor da 8ª 
zona escolar, no AE de 1918, indicou que o(a) professor(a) público primário(a) “gozava de tal 
privilégio. Sendo o professor público um funcionário vitalício, presume-se que ele, ao aceitar o 
cargo, se entrega ao serviço público por toda a sua vida [...]” (ANNUARIO DO ENSINO...DE 
1918, [1919?], p. 777-9). 

E, informou a criação de uma Caixa Beneficente criada para amparar o(a)s professo-
re(a)s que se incapacitassem:  

A Caixa Beneficente, em boa hora criada pela Lei 1.491 de 27 de De-
zembro de 1915, veio aliviar em parte o grande pesadelo que se 
transformava em desânimo, pela falta de amparo e recursos em que 
ficavam as famílias dos professores. 
A letra a do Artigo 2º da mesma Lei ampara os funcionários que se 
incapacitarem depois de cinco anos de exercício.  
Socorrer o professor público que se invalidar, não tendo ainda o 
tempo necessário para a aposentadoria e sem direito à disponibilida-
de ou outro qualquer favor do Estado, é o nosso assunto. 
Como resguardar os que ainda não contam cinco anos de efetivo 
exercício, da miséria e da ruína? 
Um homem doente, de uma moléstia incurável, sem recursos, habi-
tuado num meio social que o obriga a certa decência, como resolverá 
esta situação? 
A nosso ver, esta previdência deve partir dos poderes públicos que 
podem em parte evitar estes fatos desagradáveis, ou pelo menos, 
tomar a seu cargo suavizar os sofrimentos daqueles que tiverem a in-
felicidade de precisar destes favores. 
As nomeações de novos professores deve preceder um minucioso 
exame médico que revele certa soma de requisitos garantidores da 
sua saúde e da perfeita capacidade nos primeiros cinco anos de 
exercício. 
As nomeações hoje são feitas sem a presença dos candidatos; muitos 
até nunca vieram à Capital; são quase sempre desconhecidos das au-
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toridades escolares. É um mal que deve desaparecer, dado o nosso 
desenvolvimento, e atendendo ao conforto, higiene e segurança que 
devem rodear a criança na escola. 
Não seria demais se exigíssemos não só a presença do professor, no 
ato da sua inscrição, como também um rigoroso exame médico, onde 
se pusessem em evidência todas suas condições de saúde para o de-
sempenho do cargo. 
Estes, então poderiam ser socorridos pela mesma Caixa Beneficente, 
que acrescentaria na contribuição dos novos nomeados mais uma in-
significante parcela mensal, que seria escriturada com a rubrica: ‘Pa-
ra os que invalidarem dentro dos primeiros cinco anos de exercício’ 
ou simplesmente ‘Cláusula de invalidez’. 
Este acréscimo deve ser cobrado, não só dos que forem nomeados 
depois da reforma proposta, como também daqueles que ainda não 
contam três anos de exercício. 
Esta contribuição cessará logo que o funcionário atinja cinco anos 
exigidos pela lei ou que esteja em circunstâncias de receber este fa-
vor especial. 
As contribuições acumuladas serão inscritas na rubrica especial e 
formarão depósito especialmente destinado para o fim a que foram 
instituídas, perdendo os contribuintes, que dela não necessitarem, 
todo e qualquer direito. (ANNUARIO DO ENSINO ...DE 1918, [1919?], 
p. 777-9). 

 
Outro dado apontado Maurício de Camargo no AE de 1907-1908 diz respeito ao direito 

à aposentadoria (jubilação) adquirido desde a Lei n. 985, aprovada em 30-12-1905. De acordo 
com o Artigo 1º dessa lei, ficou estabelecido que o(a)s professore(a)s em caso de invalidez le-
galmente provada seriam aposentado(a)s: com o ordenado por inteiro, se tivessem trinta ou 
mais anos de serviço; “com o ordenado proporcional” aos anos de serviço, se tivessem desde 
menos de trinta anos e mais de doze (seguem quatro parágrafos e mais 10 artigos finalizando 
um total de 11 artigos que compunham esta lei) (COLEÇÃO DAS LEIS E DECRETOS..., 1905, p. 
90-2). “O Snr. Inspector Leonidas de Toledo Ramos, faz sentir a necessidade de jubilar muitos 
dos atuais professores intermédios, em sua maior parte velhos servidores que infelizmente não 
possuem, salvo honrosas excepções, as aptidões necessárias.” (ANNUARIO DO ENSINO...DE 
1907-1908,1908, p. 398) 

No AE de 1918, Thompson, então Diretor Geral, os inspetores escolares Leopoldo José 
de Sant’Ana, Júlio Pestana e Cypriano da Rocha Lima, mediante as construções discursivas, 
respectivamente reproduzidas a seguir, propagandearam intensamente o direito do professora-
do à aposentadoria:  

Já que estamos estudando a assistência aos escolares; precisamos 
também estendê-la aos nossos professores, cujo futuro bem merece 
a preciosa atenção do Estado para maior garantia dos bons frutos do 
seu exáustico míster. 
No grande trabalho da alfabetização da infância paulista, esperamos 
que o professorado público deste Estado não desmentirá as suas glo-
riosas tradições de admiravelmente operoso, dedicado e inteligente. 
Novos e mais pesados esforços vão ser exigidos da sua atividade e 
reconhecida capacidade.  
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É justo, pois, que se trate de criar no Estado a assistência aos pro-
fessores que se invalidarem no ensino, a assistência às suas esposas 
viúvas e pobres e, principalmente, a seus filhos, quando órfãos e sem 
recursos para a educação. 
Para estes, devia criar-se um grande estabelecimento de ensino, cujo 
corpo docente e o administrativo poderiam ser constituídos de pro-
fessores aposentados, com o encargo exclusivo de educar ou termi-
nar a educação daqueles cujos progenitores, durante a sua laboriosa 
existência, se dedicaram à educação dos filhos de outrem. Essa as-
sistência aos professores, tal como a delineamos, deverá ser criada 
quando for estabelecida definitivamente a base do patrimônio escolar 
do estado de São Paulo. (ANNUARIO DO ENSINO...DE 1918, [1919?], 
p. 86-7). 
 
O que é certo é que o Governo do Estado precisa amparar, dentro de 
suas leis, o professor a quem sobrevier moléstia incurável. Se a lei 
1.521 resistir ainda 10 anos de vigência, teremos que testemunhar 
cenas bem desagradáveis para o Estado, como são Paulo, que pela 
sua riqueza e importância, conquistou o primeiro lugar dentre os de-
mais da Federação Brasileira. (ANNUARIO DO ENSINO...DE 1918, 
[1919?], p. 825). 
 

 
Breves considerações finais 

Concluiu-se, ao final que, mediante leitura do corpus documental privilegiado para a re-
alização da presente pesquisa, os Annuarios do Ensino do Estado de São Paulo publicados no 
período de 1907 a 1927, é possível afirmar que tais publicações podem ser apresentadas como 
documentos sobre a instrução pública paulista do período em referência, resultado do ato inter-
pretativo de um determinado grupo de indivíduos que viveram relações de dominação e de su-
bordinação em busca da hegemonia intelectual e administrativa na esfera educacional paulista. 

Como afirmou Ghiraldelli Jr. (1987, p. 45-8), embora o Governo tivesse empreendido 
esforços para regulamentar a legislação trabalhista, “os empresários eram mestres em ludibriar 
a legislação, como também o Estado fazia vista grossa em relação ao efetivo cumprimento da 
lei”. É possível cogitar que o mesmo ocorreu no âmbito da instrução pública, pois existiram pos-
sibilidades das mesmas falhas acontecerem. Entretanto, as “excelências” da profissão de docen-
te primário não deixaram de ser exaltadas e, frente às pouquíssimas chances de ascensão e 
reconhecimento social, essa profissão continuou a ser atrativa para o(a)s descendentes de es-
trangeiro(a)s. A leitura de nomes de professore(a)s primário(a)s dos diversos estabelecimentos 
de ensino primário contidas nos AEs permite constatar a existência de inúmeros sobrenomes de 
origem estrangeira atestando tal fenômeno. 

Assim, mesmo tendo o Governo do Estado de São Paulo-Brasil empreendido esforços 
para atrair o(a)s nacionais para a profissão de professor(a) primário(a), as propagandas das 
“excelências” dessa profissão realizadas mediante os discursos oficiais atraíram também, e so-
bremaneira, o(a)s descendentes de estrangeiro(a)s, o(a)s quais se viam em um momento de 
pouquíssimas chances de ascensão e reconhecimento social no Brasil.  
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Introdução 
 Este estudo é um objeto de investigação1 que sistematiza e interroga a construção da 
instrução pública mineira na implantação de processos de universalização, que serviriam como 
orientador daquelas sociedades empenhadas com o paradigma da modernidade.  
 Dentre as problematizações levantadas, destaca-se a importância do quanto custou aos 
cofres públicos imperiais e o quanto arrecadou com o fim à organização da instrução pública 
que possibilita a convivência das aulas régias com a instrução pública; a construção da necessi-
dade da materialidade escolar; a legalidade dos procedimentos como base da construção do 
orçamento público imperial desde os registros dos lançamentos das receitas e das despesas até 
a elaboração dos balancetes e balanços, os quais se fazem, desse novo, o moderno à época.  
 Portanto, é neste âmbito que se situa este estudo de investigação nomeado O financi-
amento público da instrução elementar em Minas Gerais de 1822 a 1834: nos orçamentos impe-
riais de 1831-1832 e 1833-1834 que procura investigar como o Estado Imperial brasileiro se 
organiza depois da independência do Brasil em relação às receitas e às despesas vinculadas à 
instrução pública em Minas Gerais nos seus doze primeiros anos.  
 Ao dar continuidade ao certame iluminista a instrução seria o pilar da nova sociedade, 
com a tarefa de preparar o indivíduo para a vida coletiva, a proteger a “Nação”. Assim, com-
preender e analisar a organização do Estado Imperial brasileiro sobre o vetor das receitas e das 
despesas provinciais com a instrução pública possibilitam a visualização da organização da ins-
trução pública no período de 1822 a 1834. A qual obtém forma nos orçamentos imperiais de 
1831-1832 e 1833-1834, sejam através dos métodos de ensino adotados geradores da materia-
lidade e, mesmo, no aumento do número de professores de primeiras letras na província minei-
ra, com seus ordenados fixados anualmente pela legislação e identificar e analisar a composição 
da Instrução Pública nas contas imperial e provincial.  
 A realização desta pesquisa se fundamenta em fontes primárias, leis e decisões do Im-
pério do Brasil sobre a instrução e o orçamento público e documentos que fazem parte do in-
ventário do fundo da fazenda provincial mineira; e fontes secundárias que examinam o objeto 
em pauta nos períodos imperial e republicano.  
 A metodologia adotada no intuito da construção deste estudo foi análise documental, 
considerando o contexto de sua elaboração concomitante as informações e análises percebidas 
nas fontes secundárias. Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa foram apon-
tamentos sobre as receitas e as despesas da instrução pública nos balancetes, balanços e or-
çamentos do contido nas documentações localizadas no Arquivo Público Mineiro (APM) em 
Minas Gerais, Fundo de Fazenda Provincial, Notação FP 3/1 – Caixas 01 e 02; leitura e anota-
ções sobre a instrução elementar e a composição orçamentária retiradas das Leis do Império do 
Brasil de 1822 a 1834, a categorização e a análise dos dados coletados. 
 Para tanto, este se aproxima da Constituição de 1823, 11 de dezembro de 1823, outor-
gada em 25 de março de 1824; do conteúdo da lei das escolas de primeiras letras, lei de 15 de 
outubro de 1827, decretada em cumprimento à Constituição de 1824; da lei de 14 de novembro 
de 1827, orça a receita e fixa a despesa do Tesouro Público na Corte e Província do Rio de Ja-
neiro; da lei 15 de dezembro de 1830, orça a receita e fixa a despesa para o ano financeiro de 
1831/32; da lei de 24 de outubro de 1832, orça a receita e fixa a despesa para o ano financeiro 
de 1833/34.  
 O texto está organizado em 4 seções, incluindo esta introdução. A segunda seção é 
direcionada a organização do Estado Imperial do Brasil a focar marcos regulatório da instrução 
pública brasileira; a penúltima seção consiste na descrição e analise das informações encontra-
das nas fontes primária e secundária, a saber, o inventário do fundo de fazenda provincial e os 
orçamentos imperiais de 1831-1832 e 1833-1834 e a quarta e última seção uma breve conside-
ração.  
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Organização do Estado Imperial Brasileiro 

O recorte temporal deste estudo justifica-se pelo conjunto de documentos produzidos 
após a independência do Brasil. Luciano Mendes de Faria Filho (2009) em texto intitulado Os 
projetos de Brasis e a questão da instrução no nascimento do império analisa a estruturação do 
Estado Nacional Brasileiro como um novo modo de atuação do Estado na instrução elementar. 
Esse novo papel é homogeneizador cultural e regulador e diferenciador social. 

Após a Independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, a regulamentação atra-
vés de várias leis tornou-se uma constante na construção do Estado Imperial do Brasil. Desta-
ca-se para este estudo a Constituição Política do Império do Brasil de 11 de dezembro de 1823, 
outorgada em 25 de março de 1824, no artigo 170 encarrega a receita e a despesa da Fazenda 
Nacional ao Tesouro Nacional e no artigo 172 desenha o orçamento geral do império: 

 
Art. 170. A Receita e despesa da Fazenda Nacional será encarregada 
a um Tribunal, debaixo de nome de “Tesouro Nacional" aonde em di-
versas Estações, devidamente estabelecidas por lei, se regulará a sua 
administração, arrecadação e contabilidade, em reciproca correspon-
dência com as Tesourarias, e Autoridades das Províncias do Império. 
Art. 172. O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos ou-
tros Ministros os orçamentos relativos as despesas das suas Reparti-
ções, apresentará na Câmara dos Deputados anualmente, logo que 
esta estiver reunida, um Balanço geral da receita e despesa do Tesou-
ro Nacional do ano antecedente, e igualmente o orçamento geral de 
todas as despesas publicas do ano futuro, e da importância de todas 
as contribuições, e rendas públicas. (Constituição Política do Império 
do Brasil, 1824) 

   
 A lei de 15 de outubro de 1827, decretada em cumprimento à Constituição, manda criar 
escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos; fixa os ordena-
dos dos professores e das professoras entre 200$000 a 500$000 réis anuais conforme a condi-
ção socioeconômica da população local; as escolas utilizarão o método do ensino mútuo; os 
professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, os princípios da moral 
cristã e da doutrina da religião católica; possibilidade de abertura de escolas de meninas, entre 
outros. Tem-se como obrigatoriedade ao Presidente de Província em Conselho - Conselhos Ge-
rais e/ou as Câmaras Municipais - estabelecer a fiscalização, a nomeação e a suspensão de do-
centes. 
 Lei de 14 de novembro de 1827 orça a receita e fixa a despesa do Tesouro Público na 
corte e província do Rio de Janeiro para o ano de 1828. A receita, artigo 1º, fica orçada em 
6.880:000$000 réis e a despesa, artigo 2º, fixada em 9.525:000$000 réis, assim distribuída: 
Casa Imperial        1.031:000$000 
Ministério do Império       570:000$000 
Ministério da Marinha      2.061:000$000  
Ministério da Guerra       2.358:000$000 
Ministério da Justiça       107:000$000 
Ministério de Estrangeiros       110:000$000 
Ministério da Fazenda      3.288:000$000 
Os demais artigos regulamentam as despesas que serão reduzidas com o término da Guerra da 
Cisplatina; as províncias repassarão às rendas depois de deduzidas as despesas provinciais e 
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criar através do meio de renda das apólices do capital (emissão de letras e bilhetes de crédito) 
recursos necessários para suprir o déficit.  
 Lei de 15 de dezembro de 1830 que estabelece para o exercício de 1831 a 1832 a re-
ceita de 15.000:000$000 réis e a despesa de 12.836:826$800 réis. Sendo a despesa alocada 
aos: 
 
Ministério do Império 1.438:142$754 
Ministério da Marinha 1.780:818$940  
Ministério da Guerra  3.847:926$460 
Ministério da Justiça 686:445$411 
Ministério de Estrangeiros 120:000$000 
Ministério da Fazenda 4.963:493$235 
 

A última regulação eleita é sobre o orçamento votado pelo parlamento para o exercício 
de 1833 a 1834 e sancionado pela lei de 24 de outubro de 1832. Na qual estabelece receita de 
13.386:000$000 réis e despesa de 12.978:968$000 réis. A última distribuída aos: 
 
Ministério do Império 2.224:376$000 
Ministério da Marinha 1.337:766$000  
Ministério da Guerra  2.637:530$000 
Ministério da Justiça 1.426:565$000 
Ministério de Estrangeiros 105:624$000 
Ministério da Fazenda 5.247:197$000 
 
 Confirma-se a análise elaborada por Liberato de Castro Carreira (1980) na situação da 
organização do orçamento brasileiro em que a proposta orçamentária de 1826 em cumprimento 
à Carta Magna não teve encaminhamento e no ano seguinte deu-se prioridade ao orçamento 
especial de receita e despesa para a corte e para o Rio de Janeiro; o qual se transformou na lei 
de 14 de novembro de 1827. Na sequência tem-se no artigo 12 do decreto de 8 de outubro de 
1828 que o orçamento seguinte teria início em janeiro de 1830 e término em junho de 1831. 
Portanto, o primeiro Orçamento do Império ocorreu em 18 meses. 
 
O inventário do fundo de fazenda provincial e os orçamentos imperiais de 1831-
1832 e 1833-1834  
 Nossa fonte primária nomeada de O inventário do Fundo de Fazenda Provincial encon-
tra-se no Arquivo Público Mineiro. A organização deste conjunto de documentos dá-se com a 
divisão em séries e subséries. As séries são: correspondência recebida; correspondência expe-
dida e documentação interna. Contida na série 3, documentação interna, temos a subsérie 1: 
receitas, despesas da província (orçamentos, balanços, arrecadação de tributos, mapas de re-
cebedorias, dívida provincial, etc.). Sobre a qual adotaremos a sigla FFPM, fundo de fazenda 
provincial mineira, doravante. 
 Para o período eleito, no FFPM encontram-se 246 páginas escritas de um total de 351 
páginas e estão distribuídas em 36 pastas. Foram escritas e/ou desenhadas à mão ora a caneta 
e a lápis, ora a caneta ou a lápis.  
 O levantamento na fonte e a organização dos dados coletados permitem o uso de duas 
categorias entrada e saída. No sentido de recebidas; arrecadadas; rendas diversas recebidas; 
rendimentos; dinheiro; efetuou pagamento; recebimento de dízimos; recebimento subsídio lite-
rário e dinheiro arrematado foram incluídas na primeira categoria. Na segunda estão despesas; 
despesas diversas; devedores; relação de empregos e folhas (civis, militares e eclesiásticas). 
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  Identificamos através da fonte a entrada do subsídio literário no mês de dezembro de 
1823 no valor de 214$200 réis, em documento assinado por Antônio Augusto Monteiro de 
Barros; Fernando Luis Monteiro de Magalhães Barros e Manoel José Monteiro de Barros, 
contendo despacho para apreciação do presidente e deputados do governo. Em 03 de julho de 
1825 recebimento no valor de 13:577$460 réis e cálculo do rendimento correspondente ao 
termo médio 4:525$820 réis para 1826, documento elaborado em cumprimento do despacho 
de 9 de julho de 1825 do Conselho do Governo; o qual exige a descrição resumida das rendas 
da Fazenda Pública mineira. Assinado no final pelo contador João Inocêncio de Azevedo C., em 
30 de julho de 1825, em cima da primeira folha tem despacho de encaminhamento para o 
Presidente Imperial da cidade de Ouro Preto, em 30 de julho de 1825, assinado por Antônio 
Augusto Monteiro de Barros; Fernando Luis Monteiro de Magalhães Barros e Manoel José 
Monteiro de Barros, em 3 de julho de 1825.  
 Em documento datado de 23 de agosto de 1825 e assinado pelo contador José Inocêncio de 
Azevedo C. tem-se na categoria de saída à despesa com os professores de latim nas localidades 
de Pitangui, Caeté, Ouro Preto, Mariana, Guarapiranga, Paracatu, São João Del Rei, Minas 
Novas, Campanha, Tejuco, Brejo do Salgado, A. Da Conceição, Sabará, A. Do Rio Preto, 
Baependi, São José, Vila do Príncipe. Cada lugar com um professor ganhando 400$000 réis, 
perfazendo um total de 6:800$000 réis. Em Ouro Preto, Antônio Dias, Guarapiranga, 
Congonhas do Campo, Santa Bárbara, São Miguel, Curral del Rey, Paracatu, Sabará, 
Sumidouro, Queluz, Joaquim, Caeté, Barbacena, São José, Vila do Príncipe, Campanha, Rio 
Vermelho, Pitangui, Catas Altas, São João Del Rey, Baependi, Tamanduá, Brejo do Salgado, 
Jacuí, Conceição, Santa Luzia, Infecionado, Itabira do Mato Dentro e Minas Novas tem-se um 
professor de primeiras letras em cada localidade a ganhar 150$000 réis anualmente, sendo 
subtotal de 4:500$000 réis. Ao professor de Ouro preto o ordenado de dezembro 200$000 réis; 
ao lente de ensino mútuo da Vila de São João Del Rei o ordenado de 240$000 réis, enquanto 
durar no exercício, dando subtotal de 440$000 réis. Aos professores aposentados de Ouro 
Preto: Padre Manuel Joaquim Ribeiro, filosofia racional, e Padre José Pereira Romão, primeiras 
letras, as quantias de 460$000 réis e 150$000 réis, respectivamente. Sendo, portanto, um total 
de 12:350$000 réis.  
  A despesa com o subsídio literário, saída, encontra-se na tabela de despesa da 
Província de Minas Gerais do ano financeiro de 1º de julho de 1829 até 30 de junho de 1830, 
que é de 1:043$294 réis. Documento datado de 14 de agosto de 1830 e assinado pelo escrivão 
deputado da Junta da Fazenda João Joaquim da Silva Guimarães, pelo contador interino Lucas 
Antonio de Souza Oliveira e Castro e o conforme de Lucas Antonio de Souza Oliveira e Castro. 
Tabela organizada em 3 colunas, que são objeto de despesa; leis ou ordens que a autorizam e 
quantias despendidas: administração do subsídio literário dos administradores e cobrança de 
diversos anos; provisão, despachos e portarias da Junta da Fazenda autorizadas pela Provisão 
do Tesouro de 19 de outubro de 1772.  
 No ano financeiro de 1831 a 1832, as despesas referentes à instrução pública em Minas 
Gerais foi com 16 professores distribuídos em anatomia, geometria, filosofia e latim, com um 
montante de 5:681$720 réis; 61 professores de primeiras letras com 11:827$918 réis; despesas 
eventuais com a instrução pública no total de 720$135 réis; 4 professores jubilados com 
1:211$944 réis; 1 diretor do jardim botânico com 360$000 réis; expediente com o jardim botâ-
nico, 1:257$495 réis; diárias do naturalista (história natural) José Couto com 200$400 réis; ca-
tequese com 1:894$371 réis; pensão de Maria Magdalena Alfel, viúva do empregado na fábrica 
de ferro no Morro do Pilar em Ouro Preto com 200$000 réis; diárias do mineralogista Frederico 
Wagner com 275$000 réis; levantamento da Planta das Estrada do Mar D’Hespanha com 
26$740 réis e ao empregado alemão Carlos Fernando com 80$000 réis, perfazendo 23:729$723 
réis os gastos com a instrução pública.  

CD-ROM DE ATAS  | 4130 |  COLUBHE 2012



 

 A organização das despesas para o orçamento de 1833 a 1834 para o Ministério do Im-
pério foi de 22:599$691 réis gastos com a instrução pública e observa-se a seguinte distribuição 
com o despendido: ordenados dos professores das escolas maiores, 3:827$776 réis, valores 
com professores jubilados das escolas maiores, 1:151$111 réis, sub-total de 4:978$887 réis; 
ordenados dos professores das escolas menores, 16:319$380 réis, ordenados dos professores 
jubilados das escolas menores, 112$500 réis, expediente das escolas menores, 351$334 réis, 
sub-total de 16:783$214 réis; ordenado do diretor do jardim botânico, 360$000 réis, expediente 
com o jardim botânico, 477$590 réis, sub-total de 837$590 réis, não está incluído os gastos 
com a catequese e outras despesas eventuais.  
 Nos orçamentos imperiais para o Ministério do Império de 1831/32 e 1833/34, confor-
me a lei 15 de dezembro de 1830 e a lei de 24 de outubro de 1832, alocou-se para 1831/32 a 
quantia de 25:281$000 réis para a instrução pública mineira dos 127:169$000 réis a despender 
com a província mineira; no orçamento seguinte de 1833/34 foi 40:000$000 réis para a instru-
ção pública dos 196:937$000 réis a despender pela província de Minas Gerias.  
 
Breve consideração 
 Este estudo me provocou a debruçar em documentos fragilizados com a ação do tempo 
e em informações descontinuas que, de certa maneira, me conduzem a concordar em parte 
com os trabalhos retro mencionados. Pois, o emprego de palavras utilizadas que foram substi-
tuídas por outras que, até então, não haviam sido localizadas neste marco temporal, concomi-
tantemente com a prática do uso da legislação régia alargam a reflexão da convivência do 
passado com o presente, no sentido de ser moderno à época. Como o encontrado no documen-
to de 14 de agosto de 1830 em que as leis ou ordens que autorizam despesas e quantias des-
pendidas são autorizadas pela Provisão do Tesouro de 19 de outubro de 1772.  
  O léxico termo médio e a sua prática fragilizam-se ao longo do período estudado e ano 
financeiro é incorporado a partir de 1830 na documentação do FFPM. O mesmo acontece com a 
palavra balanço ao ser usado como balancete para expressar qualquer temporalidade. O que 
seria colocado como intencional pode ser um processo de aprendizado a chegar às práticas 
contábeis como algo novo a ser feito. 
   Com base na análise dos dados podemos apreender do movimento de atuação do Es-
tado Imperial do Brasil na escolarização em Minas Gerais de 1822 a 1834 que, ocorreu aumento 
no recebimento do imposto subsídio literário e, sobretudo, um investimento crescente na ins-
trução elementar mineira no período de 1822 a 1834.  
 Esse novo modo de atuação do Estado brasileiro com a regulamentação modificadora 
das escriturações, arrecadações e aplicações dos recursos provoca-nos o perceber do processo 
de convivência entre o antigo e o moderno junto à instrução pública mineira no período sobre-
dito. O qual se confirma como um movimento de organização e aprendizado das forças sociais 
culminando na tentativa da proposta orçamentária de 1826 e, por fim, em 1831-1832 com o 
primeiro orçamento do Império do Brasil. 
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Matérias de pensamento: o discurso educacional comeniano no perspectivismo Fou-
cault-Deleuze 
 

Com relativa frequência Comenius é colocado a ocupar uma posição central na inven-
ção da Pedagogia Moderna, sobretudo ao considerar-se a obra Didática Magna (1657) como 
uma espécie de Texto fundante de um modo próprio de pensar a educação das crianças de e 
desde então. Texto maior, por assim dizer, justamente por inaugurar uma tradição, uma prática 
de pensamento educacional que atravessou tempos e espaços e que, talvez, ainda repercuta 
nesses dias que nos foi dado viver.  

É certo que tais considerações circulam, há tempos, no debate educacional. Fato novo, 
ao menos se levarmos em conta o que é publicado como aquilo que é dado a conhecer ao 
grande público, é a edição de outra obra, essa sim menos conhecida, menos citada e talvez, 
por isso, possa, juntamente com Deleuze e Guattari (2003), ser considerada uma obra menor, 
qual seja A escola da infância, de 1632 (COMENIUS, 2011).  

Menor, mas não menos importante. Uma obra escrita, ao que parece, concomitante-
mente à Didática Magna. Uma obra voltada à educação da criança pequena, aquela dos 0 aos 6 
anos de idade. 

O movimento que se pretende aqui é se debruçar sobre A escola da infância, tomada 
como objeto de investida genealógica. Assume-se aqui a problematização das noções de crian-
ça e infância (a criança e a infância escolar) a partir das condições de possibilidade da emer-
gência (FOUCAULT, 2004a) desses significados, como uma combinação de forças enunciativas, 
como acontecimentos, como uma singularidade, no pensamento comeniano e nos modos como 
tal pensamento implica a significação da criança no discurso educacional moderno. Além disso, 
pretende-se explorar, ainda que de forma incipiente e experimental, a proveniência, ou seja, os 
modos como esses significados fazem-se presentes nos discursos educacionais atuais. 

De largada, este trabalho, toma a obra em questão como um discurso educacional, co-
mo um modo de ver e dizer a educação do século XVII e, dessa maneira, parte de um proble-
ma que, de início, convém lembrar, antes de tudo, o que há tempos não constitui nenhuma 
novidade: o discurso educacional – o texto educacional, a linguagem educacional -, em suas 
variadas nuanças, é uma construção histórica, social e política, forjado em relações de poder, 
de saber-poder; o discurso educacional não é neutro, nem desinteressado, ele quer alguma 
coisa, ele faz algo, ele produz algo; o discurso educacional fala do outro, em nome do outro; o 
discurso educacional corporifica as questões de saber-poder-sujeito; o discurso educacional é 
uma ficção que produz sujeitos e modos de ser sujeito.  

O texto de Comenius, a partir do perspectivismo de Foucault-Deleuze, pode ser pensa-
do como inscrito num trabalho intelectual onde “os temas de pesquisa se desenham, onde os 
conceitos se forjam e onde os empréstimos aparecem de maneira explícita” (REVEL, 2004, p. 
71), numa prática que age questionando, instabilizando os efeitos de verdade, investigando as 
condições de proveniência e emergência (daí a ideia de perspectivismo) que tornaram algo pos-
sível de ser visto e dito, pensado e praticado, que fizeram de algo objeto de atenção e investi-
gação de nossa parte, de uma certa maneira e não outra, num determinado tempo e lugar, que 
tornaram algo significado como verdadeiro, como uma Verdade.  

Indo mais além, os movimentos de pesquisa de inspiração foucaultiano-deleuziana aca-
bam por transformar o discurso educacional em uma questão para o próprio pensamento edu-
cacional, em um problema, em uma Ideia e os problemas, diz Deleuze (2006), são as próprias 
ideias.  

A Ideia deste trabalho situa-se, então, nos entornos dos feitos e efeitos do discurso 
educacional e se expressa em uma pergunta: O que pode o discurso educacional de Comenius? 
Por essa via, perguntamos sobre as potencialidades de se pensar o discurso educacional como 
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uma estratégia biopolítica, uma prática de produção e governo dos infantis e das suas infâncias, 
das experiências da infância e da vida infantil, das possibilidades de ser criança, um dispositivo, 
uma prática de regulação e controle das subjetividades infantis, uma forma de conduzir as con-
dutas dos infantis. 

O que está em jogo nessa arena de significações é a própria problematização daquilo 
que passa por infância e os sujeitos-infantis na miríade que é o discurso educacional. Mas o 
próprio discurso educacional é um problema, sobretudo as maneiras pelas quais se dá a sua 
produção – controlada, selecionada e organizada – e a sua distribuição e circulação nas socie-
dades (FOUCAULT, 2004b). 

Nessa direção opera-se com a perspectiva de que a infância, em si mesma, não existe. 
Ela é uma produção política e cultural (ARIÈS, 2006).  

Sob esse signo, a infância tem uma geohistória que para ser percorrida exige um “ar-
quivo-mapa”, aberto, conectável em suas dimensões e direções, desmontável, reversível, sujei-
to a modificações, constituído pela multiplicidade de discursos (DELEUZE & GUATTARI, 2004). 
Nele não há privilégios. Apenas forças e linhas nas quais se buscam as condições de possibili-
dade que tornaram possível a sua existência tal como temos lidado nas práticas escolares, colo-
cando-a num constante estado de suspensão e suspeição, produzida pelos discursos 
educacionais, em relações de saber-poder, atravessando regimes de visibilidades e dizibilidades.  

Embora muito já se tenha pensado e escrito sobre Comenius e suas obras, outros sabe-
res, leituras e análises podem ser formulados a partir de outras questões em relação a um 
mesmo documento, outro “inventário explicativo” pode ser constituído (VEYNE, 1983).  

Será esse o leitmotiv dessa investida. 
 
 O arquivo da infância da educação 
 

Foucault, nos escritos ditos arqueológicos, trata do saber, de como certos saberes tor-
naram-se possíveis e não outros. Saberes específicos, que existem, da sua parte, segundo os 
discursos que os produzem. Sua distribuição se dá por estratos. Tem uma história. São forma-
ções históricas. Estrato sobre estrato que se acomodam, se acumulam. Como as camadas se-
dimentares. “São feitos de coisas e de palavras, de ver e de falar, de visível e dizível, de regiões 
de visibilidade e campos de legibilidade, de conteúdos e de expressões” (DELEUZE, 2005, p.57). 

Trata-se, então, de ir até as regras de formação, as condições de possibilidade das coi-
sas vistas e ditas. Essas regras inscrevem e se inscrevem em imbricadas relações de poder, de 
saber-poder, como aquelas que proíbem e autorizam certos saberes e práticas e não outros e 
outras.  

Os enunciados fluem pelos discursos. Disso resulta entender-se, numa certa perspecti-
va, o discurso como uma unidade maior do que o enunciado, uma vez que o discurso pode ser 
compreendido como o conjunto de enunciados que pertencem a um mesmo sistema de regras 
e leis de formação. São formações históricas posto que são produções de tempos determinados 
e remetem-se a epistemes específicas, ou seja, nos discursos encontram-se as marcas de um 
determinado momento histórico, de um determinado modo de pensar e conhecer. Mas o discur-
so é muito mais que uma simples superfície em que certos saberes são inscritos e produzidos. 
Os discursos têm volume, pois se remetem às formações discursivas – o conjunto de regras que 
tornam possíveis certos enunciados e certos discursos – e às formações não-discursivas, como 
são as instituições. 

Discursos e enunciados sobre algo são produzidos segundo regras e leis específicas. 
São visibilidades e dizibilidades (decibilidades) que produzem o próprio objeto do qual falam. 
Um conjunto de regras e leis que estabelecem os domínios, as fronteiras e as formas do que 
pode ser visto e as maneiras de dizer, num determinado período, “bem como as regras e as leis 
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que determinam os enunciados e discursos que estão sujeitos a permanecer ou a desaparecer, 
a serem lembrados ou esquecidos, a serem reativados ou definitivamente abandonados” (SIL-
VA, 2000, p, 16-17). 

Foucault (2002b) dá o nome de arquivo em contraposição à ideia de que o arquivo seja 
simplesmente um conjunto de textos, de enunciados, de documentos. O que importa é saber 
que regras possibilitam a formação de um certo arquivo e não outro. Essa perspectiva nos ori-
enta, nestes procedimentos investigativos, a buscar que movimentos e rumos a infância e os 
sujeitos-infantis percorreram nos discursos educacionais até ocuparem os lugares e contornos 
com os quais temos lidado.  

Neste sentido é possível pensar que os enunciados e discursos, como formas particula-
res de ver e maneiras singulares de dizer, encontram-se articulados nas relações de saber-
poder. Por essa via, e considerando-se a sua materialidade, assumem a função de dispositivo 
que, nas palavras de Deleuze (1990), funciona como uma máquina de fazer ver e de fazer falar, 
seja pelas curvas de visibilidade, seja pelas curvas de enunciação. Visibilidade, não com o sen-
tido de luz que ilumina objetos pré-existentes e que só passam a existir por causa de um certo 
regime de luz, mas  

 
formada por linhas de luz que formam figuras variáveis e inseparáveis 
deste ou daquele dispositivo. Cada dispositivo tem o seu regime de 
luz, a maneira em que esta cai, se esvai, se difunde ao distribuir o vi-
sível e o invisível, ao fazer nascer ou desaparecer o objeto que não 
existe sem ela (p.155).  
 

A ação dessa composição arquivo-dispositivo se dá segundo regimes de verdade, que 
legitimam o que pode ser visto e dito numa certa época, o que pode ser repetido, o que deve 
ser esquecido e abandonado. Importante considerar, todavia, que 

 
cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de ver-
dade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como 
verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir 
os enunciados verdadeiros dos falsos; a maneira como se sancionam 
uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para 
a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de di-
zer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 2004b, p. 12). 
 
 

 O arquivo é composto, portanto, por múltiplos fios que se entrelaçam, se emaranham, 
formando uma espécie caótica de amontoados. A sua disposição não é linear, simétrica. É de 
outra natureza, pois se combinam, no arquivo, tempos desiguais, significados desiguais. A or-
dem é de outra lógica que não a das sequências, dos encadeamentos, das sucessões, mas a 
dos recortes, das séries não usuais, das rupturas, das descontinuidades, da novidade...  

Foucault, como um “novo arquivista”1, nos ensina que é preciso procurar o desconheci-
do, a novidade, a descontinuidade e a continuidade de certas regularidades que atravessam os 
tempos. É isso que faz do arquivo acontecimento e positividade. O passado encontrado – ou 
produzido – no arquivo parece não ter uma forma definida nem definitiva. É o arquivista que 
estabelece certas séries (de tempo, de documentos), dispõe a temporalidade em outro ritmo, 
subverte aquelas sequências da História Geral, cria outras séries nas quais os documentos se 
acumularão, séries que são inéditas e plurais. O próprio trabalho do arquivista é inédito, é um 
exercício de ficção. É o arquivista que, ao mexer com papéis, com textos, com folhas soltas, os 
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transforma em documentos e produz histórias, que pode ser a história de um termo, como a 
que acontece nesta empreitada, cria sequências, coloca-os em ordem.  

É tarefa desse arquivista operar com o arquivo e no arquivo, afinal nem tudo está às 
claras, os documentos (monumentos) ali presentes não contam histórias, as histórias são teci-
das a partir deles. É preciso trabalho para fazer o arquivo funcionar como tal, uma vez que ele 
não se dá anteriormente a nada. O arquivo é, então, uma tessitura, uma arte de entrelaçar di-
ferentes linhas e fios, diferentes documentos-monumentos. Assim a história vai sendo fabulada, 
narrada, forjada. Pelas mãos do artesão. Pela habilidade do artesão. Sua arte é a própria narra-
tiva. E o arquivista, artesão, Senhor dos fios.  

O arquivo é, portanto, uma produção do arquivista. Se um certo arquivo é constituído é 
porque o arquivista tem lá suas regras e leis que regem as condições de possibilidade de agru-
par documentos. É esse exercício que me sinto chamado a praticar neste momento. O novo 
arquivista atua atravessando o inédito, o que ainda não foi pensando, trabalha com aquilo que 
outros arquivistas não deram importância. Não se prende aos grandes temas. Prefere o que 
passa pelo menor. 

Discurso sobre discurso, sobre as maneiras de saber. Um método de escavar vertical-
mente as camadas descontínuas do passado a fim de trazer à luz fragmentos de ideias, concei-
tos, discursos já esquecidos e aparentemente desprezíveis, para, a partir desses fragmentos, 
compreender as epistemes, antigas ou a nossa presente e entender como e por que os saberes 
aparecem e se transformam. Episteme entendida como o conjunto básico de regras que gover-
nam a produção de discursos numa determinada época. Esses discursos não são aleatórios, 
eles seguem a certas regras, a certas leis, que funcionam como condições de possibilidade, ou 
seja, condições que tornaram possível a sua manifestação, a sua aparição.  

O arquivo é o conjunto de as regras e leis que permitem a emergência de certos enun-
ciados e discursos, que possibilitam que certos enunciados sejam ditos e vistos numa certa 
época; regras e leis que, por sua vez, situam-se (produzem e são produzidas) em imbricadas 
relações de saber-poder (FOUCAULT, 2002a). 

Assim, o discurso educacional, tomado em sua pluralidade e multiplicidade, é pensado 
como máquina de fazer ver e falar, como um dispositivo óptico e fônico, que faz algo, que cria 
algo. Ver e dizer não são, pois, ações naturais de homens e mulheres. São antes construções 
culturais e sociais. São produtos de relações de poder, de relações em torno das quais é possí-
vel que algo seja visto e dito. Assim, ver e dizer acham-se inscritos em imbricadas relações de 
poder, nas quais nós, sujeitos de saber e de poder, nos situamos e das quais somos efeito.  

O discurso é, então, uma estratégia de biopoder, de produzir as condutas e os modos 
de viver dos sujeitos produzidos na sua tessitura. 

O biopoder compreendido por sua dimensão local, uma nova de tipologia de relações 
de poder, agora aplicadas à vida, às populações. Passa-se a controlar os fluxos das populações 
– no plural, um novo corpo, indicando a complexidade da heterogeneidade para quem são ne-
cessárias outras regras, outras normas que as tornassem homogêneas –, por isso apresenta-se 
como uma política das multidões; mas que é, também, potência e resistência, uma política da 
resistência e da diferença, uma prática política de produção de subjetividades. É, a um só tem-
po, ruptura com o presente e jogo de invenções de um devir-outro. É um espaço possível da 
construção de novas subjetividades, novas práticas, novas estratégias, posto que o controle da 
sociedade sobre os indivíduos não se dá apenas pela consciência ou pela ideologia, mas tam-
bém no corpo e pelo corpo.  

Por essa via, parece ser interessante e produtivo pensar o discurso educacional como 
uma prática biopolítica, como uma estratégia biopolítica, funcionando como uma espécie de 
arte de governar.  
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A escola da infância e o dispositivo de infantilidade 
 
Comenius (2011, p. VII-VIII) anuncia o sujeito que receberá instrução e parece se tra-

tar de instrução moral: “os filhos, preciosa dádiva divina e incomparável tesouro, reclamam 
nossa maior atenção”, “é imprescindível que a juventude tenha uma correta educação”, “em 
que coisas devemos exercitar gradualmente a juventude desde seu nascimento para que ela 
esteja habilitada nessas coisas aos 6 anos de vida”, “como levar a juventude a ter saúde e vi-
gor”, “como educar as crianças para o conhecimento das coisas”. 

Ao longo do texto a palavra “criança” parece ser utilizada para reforçar a condição de 
“não adulto”, um “outro”, sendo que o termo “homem” é uma indicação do sujeito adulto. Para 
chegar à idade adulta, “é preciso perseguir três objetivos na educação da juventude: 1) Fé e 
devoção; 2) Bons costumes; 3) Conhecimento das línguas e das artes” (p. 9).  

Trata-se, então, de um movimento que, de alguma forma, encerra a primeira-infância. 
A criança, dessa forma, deixaria de ser instruída no âmbito familiar, pelos pais, pelas amas, pe-
las criadas, para ser educada pela escola pública, uma vez que aos 7 anos, entrava nos colé-
gios, ginásios e escolas (ARIÈS, 2006; COMENIUS, 2011). 

Comenius (2011, p. 12) aponta ainda que essa passagem para a escola pública deve 
acontecer porque “frequentemente, os pais estão pouco preparados para a educação dos seus 
filhos, ou não têm tempo, porque estão muito ocupados com seus afazeres, ou até mesmo não 
dão à educação a devida importância”. Dessa maneira, os colégios, os ginásios e as escolas, 
pensadas como “lugares de lazer e prazer literário”, são povoados de “pedagogos, professores, 
educadores e doutores”, “pessoas sábias, boas e honestas, com o direito à reprimenda” a quem 
os países, desde a Antiguidade, têm o “costume de confiar a educação da juventude”. 

A infância na obra de Comenius é a base para a educação, para a formação dos ho-
mens, ponto de partida para atingir a meta final (o adulto, a velhice) e isso se dá na “casa em 
que os jovens são educados” (p. 9) e na escola pública, e por isso, sujeita, nestes espaços privi-
legiados, destinados ao “conhecimento das coisas” (p.35), à disciplina, à reprimenda. 

Parece haver uma operação moral, uma construção moral do sujeito, há um sujeito mo-
ral em cena, cujas condutas são conduzidas, ordenadas, hierarquizadas. O sujeito infantil é 
aquele que deve ser obediente, disciplinado, adequado à ação pedagógica, do “conhecimento 
das coisas, no trabalho e na destreza, na eloquência, nos costumes e na virtude, na piedade”, 
com vistas à “boa saúde”, para que os pais conservem “suas crianças saudáveis e em seguran-
ça” (p. 21).  

Ao descrever as práticas, Comenius acaba por constituir um sujeito ideal, uma idealiza-
ção do infantil, ao privilegiar, por exemplo, a razão como sendo a principal marca do “homem”, 
da vida adulta, da vida em sociedade. Nesse sentido, funciona, de certo modo, como uma tec-
nologia do eu, que transforma indivíduos em sujeitos, produz formas de ser sujeito, definindo 
posições de sujeito. Assim, vê-se o discurso em sua atividade ao distribuir os sujeitos no espaço 
social, político e cultural da escola e da própria sociedade.  

A escola da infância parece constituir-se em uma peça de um dispositivo de infantilida-
de que, por essa via, produz infâncias, sujeitos e as vidas infantis, nas tramas dos discursos e 
enunciados que institui aquilo que passa por verdadeiro, definindo os limites da verdade, que 
atribuem a algo o status de verdade. São forças que atuam no sentido de produzir aquilo que 
passa por socialmente válido. É uma espécie de “mão invisível” que controla o que pode ser 
dito e visto. É um texto que roteiriza, nomeia e descreve o sujeito infantil ideal e fixa os seus 
sentidos e os modos como é entendido, pensado, visto, dito, praticado.  

Assim, o sujeito infantil é tornado conhecido ao Ocidente, pelo discurso científico-
pedagógico comeniano e em regimes de verdade, e é dado a ser controlado pelos seus desdo-
bramentos. 
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Será essa a produção da discursividade da A escola da infância: inventar a criança e 
sua infância para submetê-la ao jogo do governo, à condução de suas condutas?  

Seguindo a produção conceitual de Foucault, parece fazer sentido pensar que, no dis-
curso comeniano, encontra-se em ação uma operação moral, uma construção moral do sujeito, 
há um sujeito moral em cena, um eu produzido segundo determinadas regras e códigos morais. 
O sujeito infantil é aquele que deve ser obediente, disciplinado, adequado à ação educativa. Ao 
descrever a prática educativa esse documento acaba por constituir um sujeito ideal, uma ideali-
zação do infantil, ao privilegiar, por exemplo, a razão como sendo a principal marca do “ho-
mem”, da vida adulta, da vida em sociedade. Nesse sentido, funciona como uma tecnologia do 
eu, que produz sujeitos e formas de ser sujeito, definindo posições de sujeito. Assim, vê-se o 
discurso em sua atividade ao distribuir os sujeitos no espaço social, político e cultural da escola, 
da própria sociedade. 
 

Considerações finais 
 
Neste texto buscou-se experimentar a ideia de arquivo (FOUCAULT, 2002b) como ins-

trumento de pesquisa e como meio para se pensar o discurso educacional, especialmente A 
escola da infância, como dispositivo de infantilidade dos seiscentos. Dispositivo porque produz 
algo: infâncias, sujeitos infantis e as experiências dos infantis. Composto por tramas dos discur-
sos e enunciados que tratam da verdade, de uma suposta verdade, institui aquilo que passa por 
verdadeiro, definindo os limites da verdade, atribui a algo o status de verdade. São forças que 
atuam na produção daquilo que passa por socialmente válido. É uma espécie de “mão invisível” 
que controla o que pode ser dito e visto, e que pauta as nossas práticas. São textos que roteiri-
zam, nomeiam e descrevem o sujeito infantil e fixam os seus sentidos e os modos como é en-
tendido, pensado, visto, dito, praticado.  

Assim, o sujeito infantil é conhecido, desenhado no discurso científico, uma vez que os 
textos da Modernidade podem ser pensados como fundacionistas, posto que fundam, criam, 
inventam a(s) pedagogia(s) moderna(s), e é dado a ser controlado pelos mesmos. Essa parece 
ser a função do discurso dos textos da Modernidade: conhecer para controlar, conhecer para 
governar.  

Os modos como o sujeito infantil é enunciado não são homogêneos. Porém, há certa 
regularidade, certa concentração de investimentos em torno de pensar a criança, o sujeito in-
fantil e a vida infantil sob as circunstâncias do seu valor em uma sociedade como a nossa: a 
perspectiva de vir a ser um adulto adequado ao projeto da sociedade capitalista, que atua em 
conformidade com o ideal capitalista, com o conceito de sujeito dessa sociedade. Há uma moral 
em jogo, a necessidade de um sujeito moral. 

 Nesse sentido, é possível pensar, ao mesmo tempo, o funcionamento do dispositivo da 
infantilidade como um componente do poder político moderno e as noções de infância e criança 
como um artefato cultural necessário ao atendimento dos fins do projeto moderno como a ho-
mogeneização das culturas que chegam à escola, o controle do que se ensina e do que se 
aprende, a racionalização de recursos e de tempo, a produção de indivíduos em sujeitos especí-
ficos a determinados interesses de grupos sociais que controlam os meios de produção. 
 A invenção de um enunciado de criança, sujeito infantil, vida infantil e sua manuten-
ção/circulação se dá porque as práticas de significação encontram-se em complexas relações de 
saber-poder, o que implica considerar que ao controlar certo modo de pensar, ver e dizer con-
trola-se o que passa a ser o modelo ideal de criança e infância. É a produtividade de uma von-
tade de verdade (FOUCAULT, 2004b). Parece que o que está em jogo, no texto comeniano, é 
uma vontade de poder, vontade de controlar, vontade de conhecer. Conhecer para controlar, 
para governar, tanto os saberes acerca da infância, quanto a própria prática – também enuncia-
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tiva – e os sujeitos (como os mestres, os professores) a ela associados. Aqui entra a dimensão 
produtiva da linguagem, linguagem que não faz a ponte entre pensamento e realidade, entre o 
que vemos e o que pensamos, mas que produz pensamentos. Foucault (2002a), nesta perspec-
tiva, nos diz que os discursos formam de modo sistemático os objetos sobre os quais falam.  
 São os discursos, portanto, que estabelecem os limites da existência de algo, pois esta-
belecem os “limites e as formas do dizível, da conservação, da memória, da reativação, da 
apropriação” (PETERS, 2002, p. 216).  
 Os enunciados da infância parecem se situar, portanto, em zonas de descontinuidade, 
em linhas de fratura. Possuem clivagens, rupturas. Pautam-se por discursos nem sempre ho-
mogêneos, compondo paisagens em que se articulam tempos desiguais, porém observa-se a 
atuação de discursos dominantes. Não são resultantes de uma linearidade temporal evolutiva, 
marcado por regularidades, mas se fazem, talvez, por rupturas, por fraturas no significante. 
Formam-se em regimes de verdade e os regimes de verdade são produzidos (e produzem) nas 
relações de poder. São produções de uma espécie de tecnologia política, uma maquinaria que 
produz sentidos, produz a própria prática e regula os modos de conhecer, de ver e de falar. 
Funcionam como se fossem regimes de verdade e estes constituem uma maquinaria disciplinar, 
um dispositivo disciplinar, que segue, no presente, a produzir sujeitos infantis e modos de viver 
e experimentar suas infâncias. 
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1. Geografia: paradigmas e ideologias   
No que constitui também um reflexo do escasso debate epistemológico no âmbito da ciência 
geográfica, a evolução do ensino de Geografia nos ensinos básico e secundário tem merecido 
uma limitada atenção entre os académicos, geógrafos ou especialistas em história da educação. 
Os primeiros sempre tenderam a centrar a sua atenção no ensino superior universitário, cuja 
institucionalização tendem a confundir com a própria institucionalização da ciência geográfica 
moderna - mesmo se a Geografia chega à universidade portuguesa pela necessidade de se 
formarem professores para uma disciplina que há dezenas de anos era ensinada na instrução 
secundária e na instrução primária. Entre os segundos, já será mal difícil compreender a 
desatenção à evolução da disciplina de Geografia, a não ser pelas quase inexistentes relações 
entre os especialistas em ensino de Geografia e aqueles que se dedicam ao estudo da evolução 
da educação, em geral. Dificilmente esta desatenção se revela injusta: disciplina com um claro 
papel ideológico, a sua evolução vai refletir o cruzamento complexo da sua dimensão ideológica 
com a evolução dos paradigmas científicos e, não menos importante, a influência dos atores 
escolares, em particular dos próprios autores de manuais.  
A legislação educativa e, mais especificamente, as orientações curriculares e programáticas, 
bem como a análise do conteúdo dos livros escolares, têm sustentado a nossa investigação e 
permitiram-nos identificar grandes ciclos na evolução da disciplina de Geografia em Portugal. 
Adotaremos estes ciclos nesta análise que tenta interpretar a influência das várias dimensões 
que explicam, afinal, a evolução do currículo de Geografia nas nossas escolas – se não o 
currículo real, pelo menos em grande medida os conteúdos ensinados, se quisermos utilizar a 
terminologia associada ao processo de transposição didáctica (Chevallard, 1985).  
 
2. O conflito entre a ortodoxia iluminista e o nacionalismo emergente  
Na segunda metade do século XVIII, o Marquês de Pombal reforma a Universidade de Coimbra 
segundo os padrões dos racionalistas com que ele próprio se identifica. O discurso iluminista 
valoriza o conhecimento da totalidade da terra e dos seus povos, sobre os particularismos das 
regiões e dos seus povos. O mundo constitui um fascinante sistema devidamente articulado 
entre si, em que as cadeias montanhosas não surgem isoladas, mas como parte de grandes 
sistemas de cordilheiras. Apesar de o século XIX ser marcado pela afirmação dos nacionalismos, 
valorizadores das especificidades dos estados-nação de uma Europa redesenhada politicamente 
pelo Congresso de Viena, os autores dominantes do começo do século XIX são homens ligados 
à Universidade de Coimbra (onde, aliás funcionará o Conselho Superior de Instrução Pública) e 
o seu discurso é marcado pela ortodoxia racionalista. O mais influente autor escolar deste 
período, Frei José de Sacra Família, professor do Colégio das Artes, ligado à Universidade de 
Coimbra, publica, em 1830, “Lições Elementares de Geografia e Cronologia...”. Nesta obra, 
procede-se a uma sistematização rigorosa da ciência geográfica; no âmbito da Geografia Prática 
(descrição efectiva da Terra), identificam-se os principais acidentes geográficos, por continentes 
e países, com grande preocupação de equidade na abordagem de cada um. Mas o antagonismo 
desta orientação científica com os novos ventos ideológicos é bem expressa pelo liberal 
moderado Casado Giraldes, cônsul de Portugal em Paris, a capital de onde sopram os ventos 
revolucionários; no livro que aí redige em 1826, não se exime de elogiar a terra portuguesa, 
designadamente as cidades de Lisboa e Porto, exalta o carácter dos seus habitantes, etc. 
Contudo, Casado Giraldes tem a consciência de que este discurso nacionalista choca com a 
tradição iluminista e sente-se na necessidade de justificar a maior atenção que concede a 
Portugal “por ser esta a nossa cara Pátria!” (Giraldes, 1826, p. 23). Mas a orientações iluminista 
prevalece nas primeiras reformas curriculares: em 1836, Passos Manuel institui a leccionação de 
Breves Noções de História, Geografia e Constituição na instrução primária e, no ensino liceal, 
que então cria, surge a disciplina de Geografia, Cronologia e História. Em 1844, outro professor 
ligado à Universidade de Coimbra, Silva Carneiro, continua a destacar as grandes serras, rios e 
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cidades. Tanto Sacra Família como Silva Carneiro inspiram-se em Conrad Malte-Brun, que em 
1810 publicara, precisamente, Précis de la Géographie Universelle, ou Description de Toutes les 
Parties du Monde sur un Plan Nouveau, d’après les grandes divisions naturelles du Globe..., 
obra que dedica a Alexandre Humboldt, conhecido naturalista, cuja vida e obra mais 
profundamente se identificam com o universalismo iluminista.  
No mesmo ano, é publicada a reforma curricular que mantém na instrução secundária uma 
disciplina de caráter generalista. Contudo, na instrução primária, a mesma reforma de 1844 
consagra, nos dois primeiros anos, o ensino de Princípios de corografia e história portuguesa - 
no que se adivinha o apelo ao estudo mais particular do país. No ano seguinte, a pedido do 
Conselho Superior de Instrução Pública, órgão afecto à Universidade de Coimbra, como já se 
referiu, Silva Carneiro redige um outro compêndio, para a instrução primária, onde não se 
afasta significativamente do discurso generalista que adoptara para a instrução secundária.  
No entanto, no mapa político, consolida-se o estado-nação. No Portugal da segunda metade de 
40, publicam-se obras anónimas ou semi-anónimas, dirigidas, sobretudo, à instrução primária e 
cada vez mais centradas no país (Claudino, 2000). Na libertação da ortodoxia de Malte-Brun, 
geógrafo de referência de Sacra Família e Silva Carneiro, os autores escolares vão concedendo 
uma atenção crescente ao clima e às produções da terra, o relevo forma-se não só de 
montanhas como de planícies... – de alguma forma, a Geografia aproxima-se do quotidiano das 
populações. Nos compêndios da disciplina, identificam-se montanhas, rios e cidades por 
província, em pretendido equilíbrio e harmonia territorial; desta forma, escapa ao aluno que as 
cidades de Trás-os--Montes são menos populosas que as de outras regiões, que as serras do 
Alentejo são menos imponentes que as do Norte, etc.  
 
3. Segunda metade de XIX: uma disciplina que reflecte a evolução socio-política  
Em 1850, João Félix Pereira escreve o Compêndio de Corografia Portuguesa que, pelo seu 
impacto, marca o começo de um novo ciclo na produção geográfica.  
Nos começos de 50, Portugal inicia a Regeneração nacionalista a que Fontes Pereira de Melo dá 
o rosto: o país vira-se para o desenvolvimento interno, com destaque para a agricultura e os 
transportes; Sá da Bandeira reassume a política de consolidação do império ultramarino 
português, que iniciara nos anos 30. Progride o conhecimento do território português, quanto 
ao relevo, à geologia e ao clima, designadamente pela investigação de Filipe Folque e dos seus 
colaboradores mais directos. Em 1864, realiza-se o primeiro Censo da População e ensaiam-se 
estimativas grosseiras sobre o total de habitantes das possessões; em 1875, inicia-se a 
publicação dos anuários estatísticos e efectuam-se os primeiros inquéritos sectoriais, como à 
pecuária ou à indústria – multiplicam-se os números sobre o país.  
Na sua Corografia, Félix Pereira assume a ruptura curricular: frontal, começa por afirmar que a 
produção deste compêndio se deve-se à falta de um livro sobre Portugal que ajude os 
respectivos alunos a estudar a “geografia da nossa pátria, que é a que mais nos interessa” 
(Pereira, 1850, p. 5). No discurso nacionalista, surgem novos conceitos sobre o território 
português, entretanto esquecidos ou tão pertinentes e poderosos que sobrevivem até aos 
nossos dias – como é o caso de Portugal Continental, referido pelo mesmo Félix Pereira (1850) 
e retomado por Carreira de Melo (1851). Atestando a sua sensibilidade territorial, Félix Pereira 
(1852) fala, também, de Portugal Peninsular.  
Inicia-se um ciclo marcado pela produção de corografias centradas em Portugal, para a 
instrução primária, espelhando directamente o novo ciclo político. Estamos perante uma ruptura 
da produção geográfica escolar que dificilmente poderia ser mais significativa:  
i) ocorre na ausência de qualquer alteração da legislação curricular. Permanece a reforma de 
1844 e só em 1860 Fontes Pereira de Melo aprova um plano de estudos que, em grande 
medida, consagra as alterações dos conteúdos dos compêndios;  
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ii) apesar do seu sucesso editorial e da influência que logo exerce noutros autores, o Conselhos 
Superior de Instrução Pública ignora completamente João Félix Pereira quando, em 1854, indica 
os livros de Geografia autorizados oficialmente;  
iii) este autor e Joaquim Lopes Carreira de Melo não frequentam a Universidade de Coimbra, 
não conseguem concretizar as suas tentativas de ascensão social, nem merecem condecorações 
ou o ingresso em distintas corporações. Ao contrário, são zurzidos por reputados intelectuais da 
época, em especial por Ramlho Ortigão, nas suas “Farpas”. Não passam de autores populares, 
desvinculados da tradição académica da Universidade de Coimbra e que, na capital, vivem e 
sentem o novo ciclo político.  
Contudo, subsiste a tradição da Geografia Geral nos manuais para a instrução secundária. O 
próprio Félix Pereira, professor do Liceu de Lisboa, onde o livro de Sacra Família continua a ser 
a grande referência, adota o discurso generalista, mais “científico” quando escreve para os 
liceus. 
Será, desta feita, o poder político a consagrar não só a “sublevação” nacionalista dos autores 
escolares como orientá-la no seu próprio interesse. Em 1860 (a primeira reforma curricular 
depois da de 1844), o governo determina para o ensino secundário o estudo de Portugal e das 
suas colónias, o que é confirmado em nova reforma publicada três anos depois. Ao longo de 
séculos, a causa do império é assumida mais pelo poder central que pelas gentes do Reino e, 
também no ensino de Geografia, o estudo das possessões decorre da imposição do mesmo 
poder político. Esta orientação colonial vai ao encontro do discurso nacionalista de 50 e é bem 
acolhida pelos autores do decénio seguinte, em especial por outro professor do Liceu Nacional 
de Lisboa, o Padre José de Sousa Amado, que se apressa a publicar um livro dedicado 
exclusivamente às possessões portuguesas (incluindo Açores e Madeira). 
A importância dos autores escolares é sublinhada pelo facto de apenas em 1872 ser publicado o 
primeiro programa liceal de Geografia – que fica aquém da desenvoltura revelada por um saber 
disciplinar que mergulha cada vez mais nos desafios de modernização nacional, como o 
desenvolvimento do caminho de ferro. Os programas seguintes reflectem as tendências que se 
reconhecem na sociedade portuguesa: o de 1880 representa a vitória de posições pró-
europeistas, que pretendem comparar o desenvolvimento de Portugal com o de outros países 
europeus – contrariando as posições Sociedade de Geografia de Lisboa que, em 1876, logo no 
seu Parecer nº 1, reclamara a autonomia curricular da disciplina em relação à de História e uma 
maior atenção em relação às colónias. O programa liceal de 1886 estabelece o compromisso 
entre os que aspiram a um país apostado na modernidade europeia e uma maior atenção ao 
império e a reforma curricular de 1888 consagra, enfim, a autonomia da disciplina de Geografia, 
com a Geografia de Portugal e das suas colónias a ser o tema mais desenvolvido. A Geografia 
surge como uma disciplina sensível às orientações políticas – ainda que os manuais revelem 
uma assinalável maior inércia na resposta aos programas.  
Nas corografias portuguesas, multiplicam-se os novos que a investigação sobre o território 
português, que encontramos, designadamente, na “Geografia e Estatística Geral de Portugal e 
Colónias”, de Gerardo Pery (1875). Pode-se falar de uma relação direta entre a nova 
informação científica e aquela veiculada nos manuais escolares, mas também de um evidente 
contrasenso: os pequenos estudantes portugueses dificilmente reterão as numerosas 
informações de corografias escolares cada vez mais densas. A Geografia assume-se como 
disciplina de cidadania, que explica o funcionamento do regime político, dos sistemas judicial, 
militar, religioso ou escolar, privilegiando a dimensão nacional em detrimento, por exemplo, da 
dimensão local.  
Na instrução primária, o ensino da Corografia portuguesa é feita na ausência de programas, 
com alguns autores mais cuidados a valorizarem as indicações oficiais sobre os exames de 
admissão aos liceus ou às Escolas Normais- em qualquer caso, a autonomia dos autores 
escolares é enorme. Esta disciplina que nos fala das aspirações de um país conciliado consigo 
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próprio mobiliza, como autores, figuras conceituadas da sociedade da época: especialistas nos 
estudos do território como Emiliano Augusto Bettencourt, Gerardo Pery e Bernardino Barros 
Gomes (cujas “Cartas Elementares” são uma referência fundadora da Geografia científica); 
conhecidos oficiais como José Nicolau Raposo e Carlos de Melo; o médico e político João de 
Lacerda e personalidades com interesses na área do ensino e fora desta, designadamente 
Cândido de Figueiredo e Manuel António Ferreira-Deusdado.  
 
4. O discurso naturalista e a desvalorização curricular  
A reforma curricular de 22 de Dezembro de 1894 desvaloriza curricularmente a disciplina, 
direcionada cada vez mais para o estudo das relações de causalidade estabelecidas entre o 
homem e os restantes seres vivos, na progressiva subalternização das dimensões política e 
social. A influência do naturalismo alemão e, em particular, de Ratzel e dos seus discípulos é 
evidente. Por outro lado, desenha-se um novo modelo de colonização: as colónias portuguesas 
são cada vez mais encaradas como de exploração e, não, de povoamento; assim, não se 
pretende tanto uma emigração maciça para África, a exigir a mobilização da escola, como a 
deslocação de quadros qualificados. Já não constitui uma prioridade mobilizar a generalidade da 
população para as colónias, no que a Geografia desempenhava um papel importante. 
Entretanto, a I República acentua a desvalorização da Geografia como disciplina de formação 
cívica e de identificação nacionalista, em favor de História e de Português – como se pode ler, 
por exemplo, em João de Barros (1916) ou nos programas liceais de 1918; já em 14 de Janeiro 
de 1929, em instruções sobre os cursos complementares, a Geografia é valorizada como 
auxiliar da História. Na reforma do ano seguinte, os conteúdos da disciplina são leccionados 
tanto nas disciplinas de Ciências da Natureza como de Geografia e História. Em 1936, no ensino 
liceal, os conteúdos geográficos são acantonados na disciplina de Ciências Geográfico-Naturais, 
nos três primeiros anos liceais, e na de Ciências Geográficas, no 7º ano. Podemos falar, afinal, 
de uma Geografia cujo declínio curricular está associado à evolução interna de uma ciência 
cada vez mais alheada das questões sociais (o seu grande património na segunda metade de 
XIX), bem como à sua desvalorização por parte das autoridades educativas.  
Curiosamente, este período de desvalorização institucional coincide com o surgimento da 
Geografia na universidade portuguesa. Orlando Ribeiro (1976) alerta para a fragilidade 
institucional da jovem ciência neste período. Em 1904, Silva Teles ingressa no Curso Superior 
de Letras, como primeiro docente universitário de Geografia; mais tarde, Anselmo Ferraz de 
Carvalho assumirá idêntica função na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. A 
Geografia está institucionalmente associada à História e, em 1918, surge a licenciatura em 
Ciências Históricas e Geográficas. Em 1930, ao encontro de posições de Amorim Girão (1929), 
autonomiza-se, definitivamente, a licenciatura em Geografia (Ciências Geográficas) – quando a 
disciplina escolar vive uma das suas principais crises. Os dois graus de ensino têm um percurso 
diferenciado, muito embora no ensino secundário se acentue o discurso de uma Geografia 
centrada nos fenómenos físicos (Neto, 1917: 42; Júnior, 1919: 27). Recorde-se que Marcelo 
Escolar (1996) identifica um rápido processo de corrosão da legitimidade científica da Geografia 
nos começos de XX: confrontada  
com o aparecimento de novas disciplinas, como a Sociologia, ela reduz a interpretação das 
relações sociais a fenómenos intrinsecamente territoriais e perde capacidade interpretativa. 
Contudo, resiste no sistema de ensino, auxiliada pela História e por um número crescente de 
docentes no ensino básico e secundário. Em Portugal, é também uma Geografia barricada na 
inércia curricular que vai subsistindo ao longo da primeira metade do século XX.  
Instituída a República em 1910, só em 1921 saem os programas republicanos para a instrução 
primária geral, com repetida selecção de livros publicados na monarquia. Também nesse ano, 
de acordo com os programas liceais aprovados dois anos antes, é autorizado o primeiro 
compêndio do autor liceal progressivamente autorizado para os vários níveis liceais (Mário de 
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Vasconcelos e Sá). Com embaraço e por incorrecções científicas, rejeitam-se os compêndios de 
Luis Schwalbach, professor do Liceu de Lisboa e colaborador próximo de Silva Teles, na 
Faculdade de Letras de Lisboa, bem como os livros do conhecido Fortunato de Almeida. A 
afirmação de inéditas preocupações de rigor científico para o ensino secundário não pode 
deixar de ser associada à progressão dos conhecimentos universitários. Entretanto, entre os 
autores de Geografia para o ensino secundário, vão-se afirmando professores liceais, em vez de 
autores de perfis profissionais diversos: uma evolução expectável, com todas as consequências 
que dai decorrem para uma disciplina centrada cada vez mais sobre si mesma.  
No ensino de Geografia, os compêndios continuam a ser decisivos na definição dos conteúdos 
escolares. No ensino primário, que se vai generalizando à quase totalidade da população, 
recupera-se o manual centrado nos aspectos essenciais, como sucede no de Almeida d’Eça, 
publicado no final da Monarquia. O Brasil é valorizado, porque muitos portugueses continuam a 
emigrar para aí e é motivo de orgulho da acção europeia no mundo. Portugal integra Portugal 
Continental (ou só Portugal), as ilhas adjacentes e as colónias ou, ainda, províncias. Só em 
1914 surge, pela primeira vez, a designação de colónia, depois consagrada no Acto Colonial de 
1933. O discurso escolar e segregacionista da Geografia precede, em muitos anos, o da 
legislação, ainda marcada pelo discurso assimilacionista da Constituição de 1822.  
No final dos anos 20, um discurso naturalista, de frequentes referências deterministas, vai 
penetrando nos livros escolares; elogia-se a superioridade da raça humana frente aos restantes 
animais e a sua capacidade de enfrentar a natureza (Almeida, 1927) e até a migração interior-
litoral surge como uma deslocação para a zona húmida (Schwalbach, s.d.: 127-128). Na 
distribuição da população, reconhecem-se os contrastes norte-sul e litoral-interior e Marques 
Mano (1909) valoriza a sua deslocação para as áreas urbanas; cresce a emigração, mas só este 
autor vê nela o resultado de difíceis condições de vida. Ainda na vivacidade do começo de 
novecentos, é Ildefonso Marques Mano (1909) quem fala da irregularidade das chuvas, da falta 
de irrigação, da estrutura fundiária deficiente, da necessidade de organizar o crédito agrícola ou 
da expansão do trigo, a sul. Mas, para a generalidade dos autores, Portugal é, cada vez mais, o 
país agrícola de descrições rotineiras e de produções típicas. Multiplicam-se as fotografias ou 
desenhos de figuras tradicionais, com os seus trajes, sejam do Continente ou do restante 
Império, no Portugal crescentemente estereotipado da disciplina de Geografia. A indústria é 
alvo de abordagens diferenciadas, mas tende a ser progressivamente desvalorizada; vai-se 
generalizando a convicção de que a falta de hulha e de ferro explica a reduzida industrialização 
portuguesa. O discurso dos autores escolares, harmonizador e construídos a partir de imagens 
estereotipadas, sobrepõe-se ao discurso mais social do século XIX.  
Nos livros baratos, publicados em grandes quantidades para a instrução primária, desaparecem 
ou atenuam-se os mapas, surgem as tabelas de memorização de montanhas, rios, portos, 
cabos, províncias, distritos, cidades, produções, linhas férreas... É uma Corografia escolar 
assumidamente memorista – mas, também, de identificação com o país. Os autores escolares 
assumem a causa do ultramar, onde afirmam residir a importância de Portugal. Numa leitura 
estimulante para o orgulho nacional, generaliza-se a comparação das superfícies dos territórios 
do Império com a da metrópole; de forma incorrecta, sugere--se que o império é o principal 
parceiro comercial da metrópole. Acrescentam-se observações e sugestões pessoais, mais 
frequentes em autores do começo do século. Contudo, tende a uniformizar-se o olhar dos 
autores escolares sobre as diferentes partes do império, desaparecendo anteriores dicotomias 
entre possessões ricas e pobres.  
A partir dos anos 30, os livros de Ciências Geográfico-Naturais de um Portugal sem ambição são 
cada vez mais escritos por docentes com formação universitária e talvez por isso, de texto 
menos espontâneo. No ensino técnico, a Geografia continua a ser de produções e de potências 
económicas mundiais. Na instrução primária, é notória a falta de rigor científico, sobretudo no 
enaltecimento da pátria. Os conflitos mundiais passam ao lado de uma Geografia cada vez mais 
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afastada do seu tempo e de situações problemáticas – mas nem por isso a 2ª Grande Guerra 
deixa de se reflectir no ensino liceal do Estado Novo e na sua disciplina de Geografia, muito em 
particular.  
 
5. Pós- 2ª Guerra mundial: a defesa da causa colonial  
O Estatuto Liceal de 1947 inicia um novo ciclo no ensino de Geografia, que se prolonga até à 
reforma curricular de 1989. A Revolução de 25 de Abril introduz uma ruptura significativa, 
desde logo porque Portugal perde o império ultramarino, mas há uma importante continuidade 
no discurso escolar.  
A reforma de 1947 revaloriza o ensino de Geografia pelo seu papel na defesa de um império 
ameaçado pelas ideologias e movimentos anti--colonialistas, particularmente fortalecidos no 
final da 2ª Grande Guerra. Em 1951, o próprio governo português é obrigado a alterar a 
designação constitucional de colónia pela de província – o que se reflecte, três anos depois, no 
texto dos programas de Geografia, em revisão daqueles aprovados em 1948. Nos anos 60, a 
eclosão da guerra colonial acentua o contributo da Geografia para a identificação com o 
império: na reforma do Ciclo Preparatório, de 1968, a disciplina de História e Geografia de 
Portugal substitui a de Ciências Geográfico-Naturais. Em 1974, a Geografia vai ser questionada 
pelo seu comprometimento com o regime anterior, mas é necessária à reidentificação dos 
portugueses com o diferente Portugal.  
Consolidam-se as escolas de Geografia criadas por Amorim Girão, na Universidade de Coimbra, 
e por Orlando Ribeiro, na Universidade de Lisboa; em ambas, é marcante a influência da escola 
regional francesa. Pela reforma de 1947, as Ciências Geográfico-Naturais são reduzidas aos dois 
primeiros anos e, nos cinco restantes, recupera-se a disciplina de Geografia – opcional nos 6º e 
7º ano. Nos 3º e 4º anos, surge uma Geografia que se detém nos continentes e principais 
países e, no 5º, aborda-se Portugal (mais tarde, precedido pelo estudo da Europa). O 6º ano é 
de Geografia geral, seguido de Geografia Política e, enfim, retoma-se o estudo de Portugal. Na 
mesma reforma, o governo de Salazar institui o livro único por ciclo de ensino. Em 1968, o 
Estatuto do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário assume a devoção à Pátria e o sentido da 
unidade nacional e o programa de História e Geografia de Portugal pretende conseguir o 
conhecimento... de como o pequeno Condado Portucalense foi alargado até aos limites actuais 
de Portugal na Europa, na África, na Ásia, de como os Portugueses souberam valorizar o 
território e as gentes e de como devem continuar a fazê-lo melhor.  
Apenas em 1957 é escolhido o livro único para os 1º e 3º ciclos liceais e, dois anos antes, fora 
autorizado o compêndio para o 2º ciclo. No 1º ciclo, o programa de Ciências Geográfico-
Naturais valoriza, sobretudo, os conhecimentos de ciências naturais e nele se frisa que o 
homem, como ser inteligente, consegue dominar ou modificar o ambiente, mas só dentro de 
certos limites. No 2º ciclo liceal, domina a descrição dos aspectos físicos dos continentes e das 
respectivas produções agrícolas e minerais, com uma breve referência à população. A aparente 
neutralidade de discurso, quando se fala do mundo, é substituída pelo texto mais empenhado 
sobre Portugal. Na sequência temática de localização e dimensões do território, relevo clima, 
hidrografia, vegetação, população, agricultura, indústria e transportes, reconhecemos 
facilmente a Geografia regional dominante na universidade. As notas históricas legitimam a 
ocupação pelos portugueses nas ilhas adjacentes e no ultramar. Mantém-se o discurso de um 
desenvolvimento económico apoiado na situação, clima e natureza do solo, com o discreto 
enaltecimento patriótico. O 7º e último ano liceal é de Geografia Política, de potências mundiais 
e impérios coloniais, a que se segue o Portugal Metropolitano e Ultramarino, muito mais este 
último que o primeiro, que se pretende incutir no espírito do aluno a noção de que o ultramar 
representa um valor em potencial. As preocupações ideológicas de um regime que luta contra a 
autonomia dos territórios ultramarinos estão presentes no programa de História e Geografia de 
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Portugal, onde se recupera a “Organização política e administrativa” e se aborda a “Tendência 
para o futuro” – é, de novo, uma disciplina de projecto.  
 
6. Revolução de 1974: os novos desafios políticos e didáticos  
Com o 25 de Abril, suspende-se imediatamente o estudo do ultramar, que já não consta dos 
exames nacionais da metrópole e, nas províncias ultramarinas, Ensaia-se a implementação das 
disciplinas alternativas de Ciências Sociais e de Ciências do Ambiente, já antes lançadas pelo 
Ministério da Educação. Num Portugal em crise de identidade e numa reforma apressada, em 
1978/79 é aprovado o programa do 7º ano, de Geografia física geral; o 8º ano é dedicado 
inteiramente a Portugal e, no nível seguinte, estuda-se o mundo. Perdura o discurso possibilista 
e ruralista dos alunos e discípulos de Orlando Ribeiro, geógrafo que se aproxima agora da 
reforma. No 12º ano, entretanto instituído, faz-se sentir a influência da Nova Geografia, de 
inspiração anglo-saxónica, suscitando reacções de alguma incomodidade entre os docentes. 
Nos manuais, elaborados praticamente só por professores liceais, multiplicam-se as citações do 
consagrado Orlando Ribeiro. Numa Geografia antropocêntrica, programas e manuais relutam 
em reconhecer o estatuto de Regiões Autónomas aos Açores e à Madeira, atribuído pela 
Constituição de 1976. Na emigração, concede-se discretamente nas suas causas económicas, 
mas o trigo e o milho continuam a povoar as páginas dos manuais, de novo sem referência à 
sua insuficiente produção. Novos autores, eventualmente mais sensíveis a um país cada vez 
mais urbano, afastam-se do tradicional discurso ruralista. Mas o discurso dos programas do 
final dos anos 70 é o de uma disciplina de Geografia cada vez mais incapaz de explicar o mundo 
em que crescem os alunos e com um velho projecto nacionalista.  
Na sequência da reforma curricular de 1989, que tenta responder à integração europeia de 
Portugal, o ensino da Geografia de Portugal é suprimido do 3º ciclo do Ensino Básico e só em 
parte compensado pela reintrodução, no 2º ciclo, da disciplina de História e Geografia de 
Portugal, leccionada por docentes de História. Dedica-se um ano lectivo ao estudo da Europa e 
mantém-se um outro nível de Geografia geral, debruçado sobre o mundo. Perante a reacção 
dos docentes da disciplina à supressão do ensino de Portugal no 3º ciclo, o Ministério da 
Educação dedica o programa de Geografia, dos 10º e 11º anos, ao estudo do país. 
Retomando o essencial do discurso sobre o estado-nação, o programa do 7º ano de 
escolaridade fala-nos de uma Europa harmoniosa, mais marcada pela diversidade que por 
problemas sociais e desigualdades de desenvolvimento. Apesar da referência genérica a uma 
Europa esta é, sobretudo, a da União Europeia. Aos jovens que antes estudavam regiões e 
distritos, sucedem-se os que memorizam países europeus e suas capitais. No 9º ano, 
programas e manuais adoptam um discurso mais descomprometido sobre as desigualdades de 
desenvolvimento mundial ou os seus problemas ambientais, mas continuam-se a desvalorizar 
aspectos políticos e económicos.  
O programa do 10º/11º anos fala de Portugal: potencializar os recursos, realidades e utopias, 
na aparente redescoberta de uma Geografia com um projecto de intervenção: avaliar os 
recursos, físicos e humanos, e promover a sua utilização, valorizando metodologias centradas 
no aluno pesquisador e interventivo. Ultrapassados os traumas mais próximos da 
descolonização, referem-se os países de expressão portuguesa. Contudo, como se descobre em 
compêndios e exames da disciplina, também aqui a Geografia descritiva vai sobrepor-se à 
prospectiva e a investigação do aluno tende a esgotar-se, quantas vezes, na resolução de 
exercícios que apelam, sobretudo, à memorização; a análise de conteúdo dos manuais continua 
a revelar a manipulação de informação, ao encontro de uma vocação nacionalista da disciplina 
(Claudino, 2001). 
Cerca de dez anos depois, a reorganização curricular de 2001 é marcada por profundas 
alterações metodológicas, perante a consciência de que as práticas tradicionais subsistem 
(Cachinho, 2000). Alargam-se os tempos escolares para 90 minutos, de forma a permitir o 
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trabalho de pesquisa e tratamento de informação por parte dos alunos; definem-se 
competências, saberes em acção, a desenvolver pelos alunos e as competências específicas a 
promover em cada disciplina. A Geografia é redefinida como disciplina de charneira entre as 
Ciências Naturais e as Ciências Sociais e considerada numa dimensão tanto conceptual como 
instrumental (DEB/ME, 2001). Indicam-se seis temas de abordagem obrigatória, com liberdade 
de selecção da sequência a adoptar (excepto em relação ao primeiro) e uma grande autonomia 
de gestão curricular. Portugal, a Europa e o Mundo são escalas privilegiadas em cada unidade 
temática – recupera-se o estudo do país, contrariando-se o nunca assumido abandono da 
reforma anterior. Os manuais escolares revelam a acrescida preocupação com a promoção de 
actividades escolares, mas também denunciam como as práticas escolares tenderão a continuar 
a ser marcadas pela apropriação da informação que veiculam. A posterior definição de Mestas 
de Aprendizagem para o Ensino Básico reflecte a consciência de que a publicação de um ensino 
por competências não foi suficiente para alterar as práticas escolares (Claudino, 2010), como 
também investigações recentes confirmam (Martinha, 2011; Martins, 2011); entretanto, como 
se sabe, em Dezembro de 2011, foi o próprio Ministério da Educação a suspender o documento 
das Competências Essenciais como referencial curricular – muito embora continuem a subsistir 
as orientações curriculares que decorrem das mesmas. Entretanto, prossegue o processo de 
acreditação prévia determinado pela Lei nº 47/2006, que valoriza o papel das instituições 
universitárias, em nome da preocupação pelo “rigor científico” 
 
7. Intepretar para reconstruir o currículo  
A evolução do ensino de Geografia em Portugal evidencia como esta é um disciplina sensível ao 
discurso político dominante, seja no Portugal da Regeneração Oitocentista, seja na defesa da 
causa colonial após a 2ª Guerra Mundial ou na identificação com a União Europeia, após 1986. 
Mas também é evidente a influência das perpetivas epistemológicas da ciência geográfica, como 
se evidenciou no iluminismo do começo de XIX ou no naturalismo do começo do século 
seguinte. Enfim, as preocupações pedagógico-didáticas ganham relevo mais recentemente, 
muito embora a sua implementação prática seja de uma eficácia duvidosa. Enfim, os autores 
escolares subsistem ao longo de todo este período como atores todo-poderosos; será curioso 
verificar se a avaliação prévia dos manuais vai alterar, de foram substantiva, a respectiva 
produção (e os primeiros indícios são negativos). 
A identificação das múltiplas influências que se reconhecem na construção do currículo de 
Geografia (e, acreditamos, de outras disciplinas) surge como decisiva para a sua interpretação 
e, mais importante, para uma atenta reconstrução do próprio currículo escolar.  
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INTRODUÇÃO 
A Reforma do Ensino de Arquitetura proposta por Lucio Costa em sua breve passagem como 
diretor da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), em 1931, é até hoje referência para o ensino 
de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Sua origem se remete ao movimento modernista e à in-
trodução do pensamento urbanístico no Brasil e no plano internacional. Na efervescência da 
chamada Revolução de 1930, os debates na Associação Brasileira de Educação (ABE) vão de-
sencadear o Manifesto dos Pioneiros, as Reformas Estaduais do Ensino e a criação do Ministério 
da Educação e da Saúde. Esses debates também repercutiram entre os arquitetos em suas en-
tidades representativas.  
O objetivo da pesquisa é verificar a inserção da Reforma no movimento político, cultural e artís-
tico, esclarecendo, em suas origens, as motivações, princípios norteadores e enredamentos, 
que, de fato, produziram as condições e a demanda por um novo ensino de arquitetura, e as-
sim responder ao problema teórico presente na historiografia, que induz à compreensão incom-
pleta do fenômeno. Os limites temporais coincidem com alguns dos principais marcos do 
processo de aceitação e consolidação do modernismo como estética oficial da arquitetura brasi-
leira. Inicia-se com a apresentação da proposta de reforma, em 1931, e conclui-se em 1946, 
com a fundação da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Ja-
neiro. Há evidentemente outros marcos importantes ao longo do percurso, que são anteriores, 
posteriores ou internos ao período proposto, tanto no plano da Educação, quanto nos da Arqui-
tetura e do Urbanismo, que serão compreendidos como contribuintes ou resultantes da Refor-
ma, em suas origens e desdobramentos. 
Ao analisar o ensino da arquitetura, ou mesmo a arquitetura produzida em um determinado 
período, torna-se impossível dissociar a teoria ou o resultado dessa arte, produtos do pensa-
mento, das condicionantes de seu tempo. A educação e a arquitetura são produções humanas 
e, como tal, “o resultado da atividade de toda uma série de gerações”. Desse modo, não pode 
existir uma história da arquitetura ou de um campo específico da educação dissociados da his-
tória da sociedade, que é enfim abrigo e produto de suas singularidades e universalidade. São 
as condicionantes de um determinado tempo, a totalidade concreta de um período, que consti-
tui o que chamamos de História. Nessas condições, a compreensão de que há entrelaçamento 
entre Teoria e História é fundamental para a compreensão do fenômeno arquitetônico, assim 
como das intenções do ensino da arquitetura, isto é, da educação no enredamento entre Arte e 
Ciência. A ciência aplicada à História da Arte não pode prescindir da visão totalizante do objeto, 
que deve incluir não apenas as condicionantes históricas de sua produção e fruição, mas a ob-
servação do objeto em si. Todo pesquisador, em especial, o arquiteto, deve ter uma curiosidade 
especial em relação ao espaço que o envolve. Entretanto, quando essa curiosidade busca a to-
talidade do conhecimento sobre o objeto, deve-se superar a simples observação estática do 
edifício, ou do objeto em si, e ampliá-la para os horizontes da relação espaço-tempo, que é in-
dissolúvel.  

O método empírico pode ser promovido a ciência, o método teórico a 
filosofia, mas o procedimento que permite enquadrar os fenômenos 
artísticos no contexto da civilização é a história da arte. Faz-se história 
da arte não apenas porque se pensa que se tenha de conservar e 
transmitir a memória dos fatos artísticos, mas porque se julga que o 
único modo de objetivá-los e explicá-los seja o de "historicizá-los”. 
(ARGAN, 1998, p.14) 

A rigor, a história da Arquitetura é a história da aventura humana que produz arte ao construir 
seu habitat. É neste entrelaçamento entre a produção material e a representação humana tra-
duzida em arte, sobre as condições dadas à sua época, que reside a dimensão histórica da ar-
quitetura e sua transcendência ao longo do tempo para as gerações sucedentes. É preciso 
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identificar o movimento concreto da sociedade que, num dado período, uniu política, ciência, 
educação, administração pública e arte. É nesse cenário que se pretende analisar a forma histó-
rica do ensino superior de Arquitetura e é a partir desta visão que faremos a coleta de dados e 
a análise da organização do trabalho didático, conforme explicitada no livro “O trabalho didático 
na escola moderna: formas históricas” (ALVES, 2005), em que Gilberto Luiz Alves assim descre-
ve a organização do trabalho didático.  

No plano mais genérico e abstrato, qualquer forma histórica de orga-
nização do trabalho didático envolve, sistematicamente, três aspectos:  
a) ela é, sempre, uma relação educativa que coloca, frente a frente, 
uma forma histórica de educador, de um lado, e uma forma histórica 
de educando(s), de outro;  
b) realiza-se com a mediação de recursos didáticos, envolvendo os 
procedimentos técnico-pedagógicos do educador, as tecnologias edu-
cacionais pertinentes e os conteúdos programados para servir ao pro-
cesso de transmissão do conhecimento,  
c) e implica um espaço físico com características peculiares, onde 
ocorre. (ALVES, 2005, p. 10-1)  

A compreensão sobre a formação do arquiteto, no período a ser pesquisado, envolve, portanto, 
o conhecimento das condições históricas do ensino da Arquitetura, seus antecedentes e as de-
mandas da sociedade quanto à participação do arquiteto como agente cultural e econômico.  
A REFORMA  
O ensino de Arquitetura no Brasil tem origem na transferência da família real portuguesa para o 
Rio de Janeiro, em 1808, em fuga da iminente invasão do território português pelas tropas na-
poleônicas. O crescimento da cidade e a necessidade de equipá-la com os edifícios demandados 
pelas novas funções públicas, econômicas e culturais fizeram com que D. João VI trouxesse 
para o Brasil, em 1816, a chamada Missão Francesa. A Missão chefiada por Joachim Lebreton 
era composta por artistas, pesquisadores e arquitetos, que fundaram, em 12 de agosto daquele 
ano, a Academia Imperial de Belas Artes, à qual o curso de arquitetura se vinculava. 
O objetivo de D. João VI era utilizar os mestres europeus para  

estabelecer no Brasil uma Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, em 
que se promova e difunda a instrução e conhecimentos indispensáveis 
aos homens destinados não só aos empregos públicos da administra-
ção do Estado, mas também ao progresso da agricultura, mineralogia, 
indústria e comércio, fazendo-se portanto necessário aos habitantes o 
estudo das Belas Artes com aplicação referente aos ofícios mecânicos 
cuja prática, perfeição e utilidade depende dos conhecimentos teóri-
cos daquelas artes e difusivas luzes das ciências naturais, físicas e 
exatas. (ARQUIVO NACIONAL. Fundo Tesouro Nacional, códice 62, v. 
2, f. 30, 31, 12/08/1816). 

O conhecimento antes transmitido nos canteiros de obra ou excepcionalmente nas academias 
militares passou a ser oferecido de modo regular sob a metodologia da escola neoclássica então 
dominante na Europa, que se baseava na retomada do racionalismo da cultura greco-romana, 
difundido pelo iluminismo. 
O principal arquiteto da Missão, que se tornaria diretor da Academia Imperial, Grandjean de 
Montigny, é autor do projeto do edifício que passaria a abrigá-la a partir de 1926. O programa 
didático dividia-se em disciplinas do Ensino Teórico e do Ensino Prático. A primeira subdividia-se 
em: História da Arquitetura através de estudo dos antigos, Construção e Perspectiva, e Estereo-
tomia; o Ensino Prático continha aulas de Desenho, Cópia de Modelos e Estudo de Dimensões, 
e Composição. 
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Pelo programa, pode-se identificar que a relação entre ciência e arte está presente no ensino 
da Arquitetura Neoclássica, que se volta para o objeto a ser projetado como composição, isto é, 
combinando os elementos artísticos da arquitetura histórica, às necessidades funcionais do pro-
jeto. A ciência ainda não se voltava para os aspectos tecnológicos da construção: não há o cál-
culo estrutural ou de instalações domiciliares, o conhecimento dessas disciplinas se dá pela 
difusão do conhecimento empírico da técnica construtiva. Por outro lado, o ideal clássico da 
definição matemática do belo, a partir das regras de proporção e harmonia, assim como a pró-
pria representação da forma está contido no programa em disciplinas como Perspectiva e Estu-
do de Dimensões.  
O Urbanismo não estava contemplado no curso de Arquitetura, apesar de que importantes in-
tervenções urbanísticas já houvessem ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, ainda no século 
XVIII. São exemplos o Passeio Público, projetado pelo escultor e arquiteto Mestre Valentim; o 
aterro do Boqueirão da Ajuda; e a construção do Aqueduto da Carioca, hoje conhecido como 
“Arcos da Lapa”. É interessante verificar que, embora a visão urbanística não fosse contempla-
da no curso da Academia, o próprio Grandjean de Montigny já atuara sobre o urbanismo, tendo 
participado de concurso para remodelação da Avenida dos Champs-Élysées, a principal avenida 
de Paris. 
É reflexo da Missão Francesa e da Academia de Belas Artes a consolidação de uma cultura artís-
tica de caráter neoclássico e historicista que rompera com a tradição barroca e passou a ser 
dominante na arquitetura brasileira. A Arquitetura Neoclássica, por sua forte presença ao longo 
do século XIX no Brasil, é também denominada, por alguns autores, estilo Império.  
O esgotamento do modelo historicista, que está na essência da escola neoclássica, gera poste-
riormente o ecletismo ou “arquitetura de estilo”, predominante nas construções brasileiras, co-
mo, de resto, em todo o mundo, até as primeiras décadas do século XX. É a fase das 
construções “mouriscas”, “mediterrâneas”, dos “chalés suíços” e das igrejas neogóticas. Ao ar-
quiteto, eram encomendados projetos em “estilo” definido pelo cliente, a partir de devaneios 
estéticos, como pastiches de épocas e regiões remotas, que em nada consideravam o conjunto 
da cultura e da paisagem urbana em que se assentavam. No meio acadêmico, destaca-se o 
estilo “neocolonial”, que pretendia reviver as tradições construtivas e estéticas do Brasil Colônia. 

O Neocolonial não foi idéia original nossa, mas da maior parte do Con-
tinente, que nas 2ª e 3ª décadas do século adotou uma espécie de 
Doutrina Monroe para a arquitetura (e outras manifestações da arte) 
preconizando como que uma independência da cultura, cada qual 
procurando reviver formas senão autóctones, pelo menos caldeadas 
no Novo Mundo ao tempo da colonização (SANTOS, 1981, p.89). 

Este é, de maneira geral, o panorama da Arquitetura Brasileira e do ensino de Arquitetura até o 
início dos anos 1930, quando a educação passa a ser entendida como política de Estado e ele-
mento central na transformação da sociedade, que demandava por um novo modelo de ensino. 
O mais importante documento do movimento dos educadores, o Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova, publicado em 1932, propõe um ensino superior mais diretamente voltado à 
atividade econômica e às bases para a industrialização. No campo econômico, o setor da cons-
trução civil, principal área de atuação do arquiteto, já apresentava, desde a década de 1890, 
franco desenvolvimento principalmente em obras de urbanização, que modernizavam a antiga 
face colonial de cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo.  
É neste quadro que Lucio Costa assume a direção da ENBA e propõe a reforma que desvincula-
ria o ensino de Arquitetura das Belas Artes e incluiria em seu currículo as disciplinas do Urba-
nismo e do Paisagismo. Nas aulas relacionadas ao projeto, os temas passavam a ser 
desenvolvidos para atendimento a novos programas e funções, que demandavam por um novo 
tipo de edificação e organização do espaço urbano, para uma sociedade que se urbanizava e se 
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preparava para a industrialização. Rejeitada nos embates iniciais da ENBA, a Reforma seria im-
plantada apenas em 1946, com a fundação da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universi-
dade do Brasil, atual UFRJ.  
Vale lembrar que, mesmo enquanto predominava uma estética revivalista, nas primeiras déca-
das da república, o ensino da Arquitetura começava a se distanciar das demais belas artes e, 
pressionado pela realidade histórica, se aproximava dos problemas que envolveram as novas 
intervenções urbanas ocorridas no Rio de Janeiro. A abertura de novas avenidas e a criação de 
áreas de expansão da cidade, entre outras ocorrências, introduziram na administração pública a 
prática do planejamento urbano e a multiplicação de concursos de projetos. Esses concursos 
passaram a contar com a contribuição de professores da Academia, como membros da banca 
ou como concorrentes dos concursos. Esta nova realidade contribuiu para uma nova postura do 
arquiteto em relação à sua inserção profissional no processo econômico e cultural. Entretanto, 
somente a partir da Reforma Lucio Costa, o ensino de Arquitetura assumiria identidade própria, 
mais próxima do pensamento urbanístico e das novas técnicas da indústria da construção.  
No plano educacional, pode-se dizer que a proposta se associava ao ideário do “Manifesto dos 
Pioneiros”, notadamente quanto à introdução de “cultura especializada, para as profissões in-
dustriais e mercantis”, ao se focar nos problemas urbanos e na especialização do ensino e da 
prática profissional do arquiteto. Desde seu nascimento, em 1816, ainda como Academia Real 
de Belas Artes, o ensino de Arquitetura no Brasil voltava-se para o desenvolvimento da ativida-
de econômica “não só aos empregos públicos da administração do Estado, mas também ao 
progresso da agricultura, mineralogia, indústria e comércio”. Desta forma, pode-se compreen-
der que, em seu conteúdo, a Reforma representava a retomada do processo de especialização 
do trabalho, visando ao atendimento da nova realidade. 

É o mesmo princípio que faz alargar o campo educativo das Universi-
dades, em que, ao lado das escolas destinadas ao preparo para as 
profissões chamadas "liberais", se devem introduzir, no sistema, as 
escolas de cultura especializada, para as profissões industriais e mer-
cantis, propulsoras de nossa riqueza econômica e industrial. (Manifes-
to dos Pioneiros da Educação Nova, 1932). 

O que há de contraditório na leitura das fontes bibliográficas, assim como outras publicações 
reconhecidas entre os arquitetos, é que esses textos parecem não refletir o pensamento de Lu-
cio Costa e de seus contemporâneos quanto à origem do movimento moderno no Brasil e, por 
extensão, da reforma do ensino de arquitetura. Alguns deles acabam por oferecer uma falsa 
compreensão, que é dominante no pensamento dos arquitetos brasileiros sobre o fenômeno. 
Segundo esta concepção, a entrada do modernismo no Brasil seria uma simples adesão ao mo-
vimento internacional, que teria passado a adotar um novo modelo de origem européia como 
opção estilística. O mesmo teria ocorrido nos Estados Unidos quando abrigou os principais ar-
quitetos alemães ligados à Bauhaus, como Walter Gropius, Mies van der Rohe e Marcel Breuer. 
O que se pode afirmar é que, seja em sua origem européia, seja em suas primeiras manifesta-
ções no Brasil, a introdução dessa nova arquitetura, de caráter modernista, pressupunha a mu-
dança radical do ensino dessa arte como forma de transformação da realidade. 
Embora tenha havido um importante acréscimo na produção bibliográfica sobre a Arquitetura 
no Brasil, nas últimas décadas, é ainda muito reduzida a literatura sobre o trabalho didático na 
formação de arquitetos. A maior parte das obras volta-se principalmente para a produção arqui-
tetônica em si, sem destacar a formação do arquiteto que a produziu. A reforma do ensino pro-
posta por Lucio Costa é constantemente citada nos textos da Historiografia da Arquitetura, 
embora seu conteúdo e desdobramentos sejam pouco conhecidos. De um lado, a Reforma é 
citada como um fenômeno de adesão ao movimento moderno, que nasce das experiências de 
reconstrução da Europa após a Grande Guerra. De outro, parece-se desconhecer os movimen-
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tos internos do país, que visavam à superação da velha ordem e que colocavam a educação e a 
urbanização no centro das transformações, que se voltabam para a criação de um novo ho-
mem, em novas bases culturais e territoriais,  
Nas primeiras décadas do século XX, uma nova geração de políticos, intelectuais e artistas bra-
sileiros entendia a criação do novo não apenas como um fenômeno de originalidade formal ou 
de linguagem, mas também como parte de uma luta política, civil, coletiva. O Estado, nesses 
termos, passava a desempenhar um papel de grande relevância, seja moderando as diferenças 
sociais existentes, seja revolucionando o próprio funcionamento hierarquizado da vida social a 
partir de suas bases. As mudanças estavam diretamente ligadas à construção deste novo ho-
mem, "urbanizado", isto é, adaptado ao meio urbano como queriam alguns, mas também apto 
a agir criticamente sobre ele e corrigi-lo, reformá-lo, melhorá-lo, contribuindo para seu desen-
volvimento. De um pólo ao outro é a educação deste novo "cidadão" que se torna o tema prin-
cipal a ser discutido: trata-se de pensar a educação como processo global de formação do juízo 
critico de um novo indivíduo, mais solidário, menos preconceituoso e regionalista. 

Na verdade, para balizar um pouco mais de perto este cenário é ne-
cessária uma pequena digressão, sob pena de se continuar ignorando 
a existência de redes de sociabilidade que uniam a política à ciência, à 
educação à administração e estas à arte, que a fragmentação excessi-
va do campo do conhecimento hoje, induz-nos a ver como inusitadas. 
Essas redes interligavam os interesses de arquitetos, urbanistas, artis-
tas, intelectuais e políticos com freqüência, sobretudo aqueles ligados 
ao movimento de reformas urbanas e sociais e é importante salientar 
que, desde o final do século XIX, o desejo muitas vezes enunciado de 
uma arquitetura nova esteve diretamente vinculado à construção de 
um também novo modo de vida. (PEREIRA, 2010, p.42) 

Nessas condições, educação, arquitetura e urbanismo são partes de um mesmo projeto de país, 
de cuja compreensão faz parte a análise da formação do arquiteto, assim como as demandas 
da sociedade que produz sua forma histórica. No plano internacional, Arquitetura, Urbanismo e 
Educação também passavam a constituir fortes laços e diálogos estreitos a partir de 1918, com 
o fim da Grande Guerra e os esforços de reconstrução da Europa. São exemplos desse período, 
em que o modernismo se introduz na Arquitetura, as escolas Bauhaus (1926), em Dessau, na 
Alemanha; a École de Plein Air (1931-1935), em Suresnes, na periferia de Paris, França; as es-
colas italianas dos anos 1930; e a Openluchtschool, de Jan Duiker, em Amsterdam, Holanda.  
Em, “Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa”, Anatole Kopp analisa o pensa-
mento modernista, como essencialmente firmado em propostas de conteúdo social. Segundo o 
autor, esse ponto de vista fazia do Movimento Modernista uma causa, e não um estilo. Entre os 
anos 1920 e 40, parte dos arquitetos buscava uma linguagem estética, funcional e tecnológica 
de acordo com as condições determinadas pelo seu tempo para sua atividade. Para outros, o 
ofício do arquiteto estava essencialmente ligado às questões sociais ligadas à arquitetura e ao 
movimento da história do período. De certa forma, pode-se considerar que havia certo desprezo 
entre estes últimos, em relação aos primeiros, por seu comprometimento com o mundo “bur-
guês” e sua falta de compromisso com as transformações.  

O que há em comum, à primeira vista, entre Bruno Taut, Hannes Me-
yer e Walter Gropius na Alemanha; André Lurçat e Le Corbusier na 
França; Moiseï Guinzburg, os irmãos Vesnine e Ivan Lonidov na URSS? 
Sem dúvida, todos eles surgiram na cena da arquitetura na década de 
vinte, mas o mesmo pode ser dito de vários de seus adversários. As-
sim, não são as datas que importam, mas a ideia que aqueles que se-
riam os militantes e pioneiros da nova arquitetura faziam de seu papel 
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numa sociedade que acabava de assistir, assistia e assistiria ainda a 
profundas transformações. 
Entre a revolução industrial dos séculos XVIII e XIX e a revolução 
econômica, social e política de outubro de 1917 na Rússia, o modo de 
produção havia mudado. O que Le Corbusier chamara de “Sociedade 
Maquinista” estruturara uma categoria social que a imensa maioria 
dos arquitetos se obstinava em ignorar, mas a qual a vanguarda ar-
quitetônica, considerava com razão como sua clientela potencial, não 
enquanto indivíduos, mas enquanto grupo social ocupando um lugar 
preciso na sociedade. Nas tomadas de posição desse grupo, através 
da expressão de suas necessidades elementares e imediatas, mas 
também através de suas utopias que, como as de Fourier ou de 
Tchernychevski, descreviam não só a sociedade ideal do futuro, mas 
também seu meio ambiente construído, o que se exprime são neces-
sidades de “massa” às quais só uma produção arquitetônica também 
de “massa” pode tentar responder. Assim se passou de uma arquite-
tura reservada às realizações unidas e excepcionais à arquitetura apli-
cada à solução das necessidades desse novo cliente coletivo 
constituído basicamente dos trabalhadores nas indústrias e escritórios. 
(KOPP, p.16). 
 

Esse novo cliente era percebido por Lucio Costa em seu esforço de adaptação da nova arquite-
tura, de origem européia, ao meio ambiente, à cultura e ao meio urbano brasileiros, e às fun-
ções demandadas pela sociedade. Uma das características mais presentes na obra arquitetônica 
e urbanística de Lucio Costa, como também em seus textos teóricos e depoimentos, é a busca 
por uma linguagem estética profundamente enraizada na cultura brasileira, assim como uma 
postura ética que se reflete em seu interesse pela habitação popular e os problemas sociais e 
urbanos. Ao rigor das linhas do racionalismo europeu, acrescentavam-se os muxarabis e vene-
zianas que aclimatavam a construção do Brasil colonial; os jardins de Burle Marx; as peças da 
pintura, escultura e azulejaria de Portinari, Di Cavalcanti e outros artistas. São esses elementos 
construtivos e de complementação do espaço arquitetônico e urbanístico, que respondiam às 
necessidades funcionais e de adequação ao clima tropical, à cultura e à paisagem como ele-
mentos formadores de uma linguagem nacional. Para Giulio Argan, o movimento moderno, co-
mo definição, reúne as seguintes tendências:  

 1) a deliberação de fazer uma arte em conformidade com a época e a 
renúncia à invocação de modelos clássicos, tanto na temática como 
no estilo;  
2) o desejo de diminuir a distância entre as artes "maiores" (arquite-
tura, pintura e escultura) e as “aplicações" aos diversos campos da 
produção econômica (construção civil corrente, decoração, vestuário 
etc.);  
3) a busca de uma funcionalidade decorativa;  
4) a aspiração a um estilo ou linguagem internacional ou européia;  
5) o esforço em interpretar a espiritualidade que se dizia (com um 
pouco de ingenuidade e um pouco de hipocrisia) inspirar e redimir o 
industrialismo.  
Por isso, mesclam-se nas correntes modernistas, muitas vezes de ma-
neira confusa, motivos materialistas e espiritualistas, técnico-
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científicos e alegórico-poéticos, humanitários e sociais. (ARGAN, 1992, 
P. 185) 

Diante dos cinco pontos citados Argan como tendências modernistas, evidencia-se que, para 
Lucio Costa, “a deliberação de fazer uma arte em conformidade com a época e a renúncia à 
invocação de modelos clássicos, tanto na temática como no estilo” (Argan 1992) é o aspecto 
mais visível de sua articulação com o Movimento. A tendência de “aspiração a um estilo ou lin-
guagem internacional ou européia”, nas considerações de Argan, eram aqui traduzidas pelos 
elementos culturais e climáticos, ou “antropofagizadas”, como diria Mario de Andrade. Estas 
intenções foram explicitadas por Lucio Costa em entrevista realizada para o jornal “O Globo”, 
em 1931, sobre a situação do ensino na Escola Nacional de Belas Artes, assim descrevendo su-
as intenções quanto ao programa da reforma que tentava implantar. 

a reforma visará aparelhar a escola de um ensino técnico-científico 
tanto quanto possível perfeito, e orientar o ensino artístico no sentido 
de uma perfeita harmonia com a construção.  
Os clássicos serão estudados como disciplina; os estilos históricos co-
mo orientação crítica e não para aplicação direta. Acho indispensável 
que os nossos arquitetos deixem a escola conhecendo perfeitamente 
a nossa arquitetura da época colonial - não com o intuito da transpo-
sição ridícula de seus motivos, não de mandar fazer falsos móveis de 
jacarandá - os verdadeiros são lindos -, mas de aprender as boas li-
ções que ele nos dá de simplicidade, perfeita adaptação ao meio e à 
função, e conseqüente beleza.” (COSTA, 1931) 

Ao negar o aprendizado em história da arte como aplicação direta, isto é, como imitação dos 
modelos antigos, e defender o estudo da arquitetura do passado por suas lições de boa ade-
quação “ao meio e à função” percebe-se não apenas a superação do modelo neocolonial, mas, 
acima de tudo, as mesmas intenções dinamizadoras do ensino que estão por trás do pensamen-
to escolanovista, quando propõe um ensino superior voltado para a extensão e a pesquisa, co-
mo forma de produzir ciência e superação da receptividade do conhecimento, pela postura 
criadora e crítica.  

Nessas instituições, organizadas antes para uma função docente, a ci-
ência está inteiramente subordinada à arte ou à técnica da profissão a 
que servem, com o cuidado da aplicação imediata e próxima, de uma 
direção utilitária em vista de uma função pública ou de uma carreira 
privada. Ora, se, entre nós, vingam facilmente todas as fórmulas e 
frases feitas; se a nossa ilustração, mais variada e mais vasta do que 
no império, é hoje, na frase de Alberto Torres, "mais vaga, fluida, sem 
assento, incapaz de habilitar os espíritos a formar juízos e incapaz de 
lhes inspirar atos", é porque a nossa geração, além de perder a base 
de uma educação secundária sólida, posto que exclusivamente literá-
ria, se deixou infiltrar desse espírito enciclopédico em que o pensa-
mento ganha em extensão o que perde em profundidade; em que da 
observação e da experiência, em que devia exercitar-se, se deslocou o 
pensamento para o hedonismo intelectual e para a ciência feita, e em 
que, finalmente, o período criador cede o lugar à erudição, e essa 
mesma quase sempre, entre nós, aparente e sem substância, dissimu-
lando sob a superfície, às vezes brilhante, a absoluta falta de solidez 
de conhecimentos. (Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 
1932). 
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Lucio Costa não foi de início um adepto do modernismo. Via com desconfiança o que chamava 
de “absolutismo” e o aparente desprezo de seus teóricos por tudo que dizia respeito ao passa-
do. Entretanto, com espírito aberto fez, em viagem à Europa, o levantamento de algumas reali-
zações dos “estilos francamente modernos”, considerando o risco de tornarem-se “moda 
passageira” como o Art Nouveau e outras tentativas pré-modernistas. Costa se preocupava com 
o radicalismo e um certo distanciamento da realidade brasileira. Para Yves Bruand, Costa adere 
ao modernismo a partir de uma conferência feita por Le Corbusier na Escola Nacional de Belas 
Artes: 

Assim, para que reconsiderasse a questão, bastou aperceber-se de 
que, apesar das aparências em contrário, existia um denominador 
comum entre as idéias dos mestres europeus e as suas; que eles pro-
punham um programa construtivo coerente, não desrespeitando tanto 
o passado, quanto pensava inicialmente. O processo foi desencadeado 
por um acontecimento acidental: a primeira visita de Le Corbusier ao 
Brasil e uma conferência por ele feita na Escola Nacional de Belas-
Artes do Rio, em dezembro de 1925. (BRUAND, 1981, p.122) 

Embora se possa atribuir à influência de Le Corbusier a adesão de Lucio Costa ao racionalismo 
da arquitetura modernista, a visão do arquiteto brasileiro sobre essa arte e seu ensino ultrapas-
sa a simples transposição das propostas da vanguarda europeia, de que o arquiteto franco-
suiço é a estrela mais fulgurante. Nasce da reflexão sobre as novas possibilidades que se abrem 
para o ofício de projetar diante da realidade brasileira: seus problemas, seus recursos e a con-
temporaneidade de uma vanguarda cultural modernista que se consolidava em outros campos 
das artes plásticas, da música e da literatura. Pode-se ver na carta de Mário de Andrade para 
Joaquim Inojosa, em 1924, fortes vínculos do escritor, crítico e principal organizador da chama-
da “Semana de Arte Moderna”, de 1922, com o pensamento de Lucio Costa sobre a então atua-
lidade da arte no Brasil. 

dentro do Brasil também a atualidade representativa do momento his-
tórico universal, nos veio da Europa (via França e Itália) e dos Estados 
Unidos. Essa atualidade tinha aqui uma possibilidade vasta de funcio-
nar em proveito do país. E funcionou de fato. Pra ficar só no meu ter-
reno: é impossível a gente contestar a transformação inconcebível e a 
vitalidade agente, palpável que se manifesta na arte brasileira depois 
de 1922. [...]1 E o maior benefício que a atualidade estranha trouxe 
pra gente foi, não coincidindo com o regionalismo e o nacionalismo 
que já existiam por aqui, leva pela liberdade pela procura do novo e 
da realidade nacional, que se levou os modernistas a matutar sobre o 
dualismo do fenômeno universal-nacional. Resultou, foi uma consci-
ência mais imediata, mais livre da realidade nacional, que [...] genera-
lizou no sufragante a consciência artística nacional e levou toda a 
gente quase pro trabalho de fazer coincidir a realidade individual com 
a entidade nacional. (ANDRADE, M., 1928). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A proposta de Lucio Costa está no cerne das transformações de ordem cultural e artística que 
tomavam corpo no movimento que iria consolidar o modernismo no Brasil. Vale destacar a in-
trodução do urbanismo como disciplina e o desenvolvimento de uma nova organização do tra-
balho didático que atendia a novos programas e funções, para um novo tipo de edificação e 
ordenamento do espaço urbano. O entrelaçamento desta nova arquitetura, isto é, da arquitetu-
ra moderna com outros setores da cultura brasileira torna-se claro e é visível o otimismo com 
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que se identifica com as soluções que retirariam o país do atraso. Entre os educadores, um de 
seus principais patronos é Anísio Teixeira: 

Todos nós, que sonhamos um estado de entusiasmo para a grande 
aventura de construir a nacionalidade, temos nesse movimento da ar-
quitetura brasileira, uma pequena amostra do que poderíamos ser, se 
um estado de esclarecimento e de fé se criasse, como se criou entre 
esses engenheiros, em nossa agricultura, nossa indústria, nosso co-
mércio, nossa educação e nossos serviços públicos e sociais em geral. 
Que caracteriza, porém, a arquitetura brasileira para que estejamos a 
fazer afirmação desse porte? Nada mais, e também nada menos, do 
que 1) uma singular libertação de velhas formas mentais, 2) uma co-
rajosa adaptação das antigas e novas funções dos prédios aos recur-
sos novos e novas técnicas da construção; e 3) uma confiança lírica 
na capacidade do homem de resolver os seus problemas. Mas que ou-
tros característicos deviam marcar a ação do homem que, nestes me-
ados tormentosos do século XX, se deparasse com um continente a 
conquistar e todo um país a construir? Não será, assim, essa arquite-
tura como um presságio das forças latentes do país? Não será ela um 
sintoma, um sinal antecipado de que vamos despertar e, um dia, o 
espírito do arquiteto não dominará apenas as construções ocasionais 
que lhes entrega o acidentalismo de nossa vida pública e privada, mas 
todo o país e todas as suas atividades, lançadas final da grande aven-
tura criadora de um povo entregue à construção voluntária e inteli-
gente do seu destino?”(...) 
 (TEIXEIRA, 1951. p.175) 

Vale acrescentar que, embora se verifiquem transformações de caráter tecnológico nos instru-
mentos didáticos e de projeto, os princípios norteadores da reforma proposta por Lucio Costa 
para o ensino de Arquitetura no Brasil permanecem vivos e ativos na estruturação dos cursos 
de Arquitetura, que podem ser verificados nos conceitos de composição do projeto, de sujeição 
da forma à função, e o destaque sobre o urbanismo e os problemas urbanos, entre outros. Co-
nhecer os objetivos e princípios norteadores da reforma do ensino de Arquitetura proposta por 
Lucio Costa é aproximar-se do entendimento não apenas das lições da Arquitetura Moderna no 
conjunto da obra edificada e das intervenções urbanísticas, mas também compreender a rela-
ção entre o trabalho didático proposto para o ensino superior de arquitetura, seus procedimen-
tos e resultados.  
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 O presente artigo situa-se no âmbito das políticas públicas educacionais, e focaliza o 
Laboratório de Currículos da Secretaria de Estado de Educação e Cultura/RJ, no contexto da 
Fusão1 dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Considerado como uma das mais impor-
tantes iniciativas político-pedagógicas do governo Faria Lima (1975-1979), o Laboratório de 
Currículos funcionou de 1975 a 1983, com a pretensão de ser um centro impulsionador das re-
formas educacionais, capaz de reduzir as desigualdades escolares e intensificar a interiorização 
da educação fluminense. Criado pelo Decreto n.º 6, art. 7º do Decreto-Lei n.º 1 (Seção VIII, 
Art.12), em 15 de março de 1975, sua instalação se deu por iniciativa da professora Myrthes De 
Luca Wenzel, e teve como finalidade “elaborar pesquisas em geral, análise estatística, estudos, 
propostas e avaliação de currículos e incentivar a utilização de novas metodologias, visando ao 
melhor desenvolvimento do processo educacional e cultural do Estado”.  
 Compreender como o Laboratório de Currículos se constituiu e se consolidou como sím-
bolo da modernidade pedagógica fluminense, nos meados dos anos de 1970, é o objetivo do 
presente estudo. Neste sentido, a escolha do tema justifica-se por duas razões. A primeira, 
porque integra a pesquisa de doutorado, em andamento, no Curso de Sociologia Política da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, inserido na linha de pesquisa: Cida-
dania, Instituições Políticas e Gestão Urbana. A segunda, porque remete ao silenciamento de 
um legado pedagógico, expressivo de ideias e experiências e que, hoje, embora quase apaga-
do, se constitui em um lugar de memória, da forma como é entendida por Nora (1994), para 
quem os lugares de memória são lugares que sobrevivem sem perder a identificação, e podem 
ser ressignificados pelo alcance de suas ações. 
  É nessa perspectiva que transito entre a memória e a história, e me detenho no mo-
mento da implantação do Laboratório de Currículos, na tentativa de reavivar a memória institu-
cional e identificar as transformações político-pedagógicas empreendidas no ensino de 1º grau 
da rede pública fluminense, perpassando os fundamentos teórico-metodológicos integrantes da 
proposta. Para tanto, procedi à análise de fontes documentais constantes de acervos particula-
res, dentre as quais: publicações do Laboratório de Currículos referentes à série Currículos, tex-
tos oficiais de projetos experimentais, diagnósticos sócio-econômico-educacionais, além de 
bibliografia especializada, legislação e depoimentos de profissionais que vivenciaram a fase de 
consolidação dos propósitos priorizados pelo Laboratório de Currículos. 
   
 
O Laboratório de Currículos – novos olhares sobre a escola pública fluminense 
 
 
 Na sua concepção pragmática, o Laboratório de Currículos propôs transformar a rede 
escolar do estado em “laboratório de educação”, expressão usada por Libânea Xavier (1999), 
ao estabelecer vinculação desse setor com o programa das cidades-laboratório desenvolvido 
pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais – órgão criado no INEP por Anísio Teixeira, na 
década de cinquenta –, tendo como finalidade articular a pesquisa ao planejamento educacional 
e à formação de professores. 
 A proposta que norteou a implantação do Laboratório de Currículos foi a construção de 
uma nova identidade educacional para o Estado do Rio de Janeiro, inicialmente estabelecida 
pelo Projeto de Reformulação de Currículos (Parecer nº 240/75/CEE/RJ), que buscou dar unici-
dade à estrutura curricular e aos métodos de ensino nos dois estados que, até aquele momen-
to, possuíam padrões de qualidade de ensino diferenciados. 
 
  Para a efetivação desse projeto, se fez necessário agregar um “capital humano” 2, cuja 
contribuição intelectual imprimisse às escolas da rede estadual uma concepção inovadora no 
processo ensino-aprendizagem. Desse modo, a formação de um corpo técnico-pedagógico 
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constituiu-se numa das primeiras iniciativas do Laboratório de Currículos e, posteriormente, nú-
cleo central do desenvolvimento de suas atividades. 

Tendo em vista que “a educação é o principal capital humano, enquanto concebida 
como produtora de capacidade de trabalho” (FRIGOTTO, 2001, p. 40), os recursos humanos do 
Laboratório de Currículos deviam responder à intenção da Profª. Myrthes Wenzel de criar uma 
espécie de celeiro intelectual, que expressasse o cunho científico-social do projeto moderniza-
dor de educação. Assim compreendido, o processo seletivo se respaldou no critério meritório, o 
que propiciou um encontro de profissionais portadores de títulos acadêmicos – doutorado, mes-
trado, livre docência –, e com experiência nos campos específicos onde deviam atuar; um cole-
tivo pensante que (re)orientasse o sentido e o significado de educação frente ao declínio do 
sistema público de ensino, rotulado pelo estigma do fracasso escolar. 
 O estabelecimento desse critério divergiu daquele, anteriormente utilizado, em que a 
indicação para atuar na Secretaria de Educação e/ou em outros órgãos da administração esta-
dual era feita, em sua maioria, por indicação ou apadrinhamento político. As palavras do gover-
nador Faria Lima, citadas em Motta e Sarmento (2001) expressam a situação encontrada no 
início de seu governo. Diz ele: 
 

As requisições eram majoritariamente de professores e policiais. Nun-
ca se terá um ensino decente no Rio de Janeiro, enquanto não se 
acabar com esse sistema. Na época, fiz um enorme esforço e conse-
gui reduzir muito o número de professores fora da sala de aula.  
  (FARIA LIMA, In: MOTTA e SARMENTO, 2001, p. 54) 
 

O fato é que “a fusão havia construído um novo estado, e esse novo estado viria a 
constituir o seu campo político, com sua lógica imanente” (MOTTA e SARMENTO, 2001, p. 25), 
uma lógica que, segundo esses autores, deixava pouco espaço para a contestação. Nesse sen-
tido, a composição da equipe técnico-pedagógica do Laboratório de Currículos constituída de 
profissionais “pinçados” nas antigas Secretarias de Educação e Cultura dos Estados da Guana-
bara e do Rio de Janeiro, e, em número superior, captados em outras agências educativas, co-
ligiu com a lógica utilizada pelo governador Faria Lima para selecionar os integrantes da sua 
equipe de trabalho. Critérios admitidos por ele mesmo, como “pessoais, no sentido de que não 
estavam ancorados em compromissos políticos imediatos” (MOTTA e SARMENTO, 2001, p.16). 

Esse processo seletivo causou, inicialmente, dentre os demais setores da SEEC/RJ, 
certa rejeição. Visto com desconfiança e distanciamento crítico, o Laboratório de Currículos foi 
interpretado como lugar de poder para poucos privilegiados. A pergunta que pairava era: como 
um grupo formado por uma elite intelectual, em sua maioria da Guanabara, que desconhecia a 
realidade do interior fluminense, tinha “carta branca” para realizar uma reforma educacional no 
Estado? Seria compatível transplantar a experiência educacional da antiga Guanabara para o 
restante do Estado? Estes e outros questionamentos se fizeram presentes e dividiam as opini-
ões entre os demais setores da SEEC/RJ, no início da gestão de Myrthes Wenzel. É nesse terri-
tório demarcado por opiniões bipartidas que o Laboratório de Currículos ganha espaço como 
campo de produção pedagógica, e redesenha a partir de 1975, o quadro educacional do novo 
Estado do Rio de Janeiro. 

Na construção desse design político-educativo, o Laboratório de Currículos se apoia 
em três eixos: nas estatísticas oficiais sobre as escolas e a população escolar da rede pública 
estadual; nas diretrizes das políticas públicas educacionais norteadas pela Lei 5.692/71, e nos 
resultados da avaliação pedagógica realizada nas escolas de 1º e 2º graus. Entretanto, para 
definir a área de abrangência do trabalho a ser desenvolvido percorreu-se um caminho com 
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muitos desafios, diante da realidade escolar encontrada. Segundo Lobo e Faria (2005), no início 
do governo pós-fusão, a situação das escolas públicas era, 

[...] desoladora: altos índices de evasão escolar (81%), repetência 
nas séries iniciais (30%), déficit de 8 mil professores, 320 mil crianças 
sem escola, inadequação da formação do professor, inadaptação dos 
métodos e programas de ensino para atender à nova clientela escolar. 
(LOBO e FARIA, 2005, p. 106) 

 
Um quadro caótico que não só desvelou a incapacidade da rede escolar estadual em 

cumprir com a determinação da Lei nº 5.692/71, quer no aspecto quantitativo, ao ampliar a 
obrigatoriedade escolar de quatro para oito anos e a faixa etária dos 7 aos 14 anos, quer no 
aspecto qualitativo, ao estabelecer as finalidades do currículo de 1º e 2º graus, de acordo com 
“as necessidades do mercado de trabalho local ou regional, à vista de levantamentos periodi-
camente renovados” (Art.5º, Lei nº 5.692/71). Esse conjunto de fatores de risco vai contribuir 
para a desqualidade do sistema público de ensino, principalmente no antigo Estado do Rio de 
Janeiro, e será traduzido por anos consecutivos em um controverso cenário de fracasso escolar. 
Neste sentido, a proposta pelo Laboratório de Currículos foi compreendida – por um lado, como 
um audacioso plano de reforma curricular e metodológica, na tentativa de reverter essa situa-
ção. Por outro, como uma proposta autoritária, elaborada por uma elite intelectual, que traduzia 
a linguagem política vigente, em que o Estado Militar indicava o que e como a escola pública 
devia desenvolver suas diretrizes curriculares. 

Polêmicas à parte, o Laboratório de Currículos prosseguiu com o roteiro de trabalho 
para alcançar as metas estabelecidas, enfatizando, em um primeiro momento, a obtenção de 
dados mais detalhados para avaliar a real capacidade de expansão da rede escolar. Tal pre-
mência fez com que a SEEC/RJ criasse dois centros – o Centro de Tecnologias Educacionais e o 
Centro de Informática –, responsáveis pelo levantamento estatístico para subsidiar o planeja-
mento da ampliação do número de matrículas, a ser viabilizado por meio da construção de no-
vas escolas e/ou ocupação de espaços ociosos. Os dados educacionais e socioeconômicos dos 
municípios do Estado do Rio de Janeiro, obtidos por esses dois centros, permitiram agrupar os 
municípios por regiões-programa. Para atender a essas regiões-programa foram criados os Nú-
cleos de Educação, Cultura e Lazer, (63 unidades) e os Centros de Educação Cultura e Lazer 
(16 unidades), que se constituíram em agências facilitadoras de operacionalização das ativida-
des educacionais, socioculturais, e promotoras de uma comunicação mais ágil entre as escolas 
estaduais, a SEEC/RJ e as secretarias municipais de educação. 

Essas ações iniciais, que se inserem nas diretrizes das políticas públicas para o setor 
da Educação e Cultura estabelecidas no primeiro Plano de Desenvolvimento Econômico e Social 
(I PLAN RIO, 1976-1979), não só ratificaram as metas enunciadas pela Lei nº 5.692/71 como 
priorizaram a ampliação da rede escolar e a reformulação do currículo oficial, articuladas às re-
ais necessidades de desenvolvimento regional3. Metas que traduzem as concepções que perme-
avam o discurso sociopolítico e educacional vigente, que, ao dispensar à educação um enfoque 
economicista, a (re)definiu como instrumento capaz de orientar a participação dos alunos, futu-
ros trabalhadores, no desenvolvimento econômico de suas localidades, consoante os princípios 
da descentralização, regionalização e experimentação, nos quais se assentou a estrutura gover-
namental do novo Estado do Rio de Janeiro. 
 Dessa forma, o prédio da Rua do Passeio 62, sede primeira e única do Laboratório de 
Currículos projeta como um campo experimental de um trabalho inovador, e ganha visibilidade 
através da arquitetura do espaço que lhe foi destinado, cujas paredes de vidro tornaram-se fa-
tor de distinção na SEEC/RJ. Este espaço passou a ser conhecido e disseminado como “aquá-
rio”, denotando um lugar onde o fluxo de ideias, geradas a partir de um projeto modernizador, 
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se transformou em um campo de produção pedagógica, cujo legado encontra-se identificado, 
no tempo presente, na face teórico-prática do processo ensino-aprendizagem. E, como nos diz 
os escritos de Certeau (1994, p. 201), “um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se 
distribuem elementos nas relações de coexistência”. Neste caso, o lugar se circunscreve ao La-
boratório de Currículos, onde os movimentos em prol da educação fluminense ganharam senti-
do e significado, tanto no âmbito das políticas públicas equacionadas pela SEEC/RJ como nas 
demandas sinalizadas pelas escolas da rede. 
 
 
A reforma educacional fluminense e o eixo teórico piagetiano  
 
 

É na renovação dos métodos de ensino e na realização de projetos experimentais que 
se fincam os marcos mais significativos da gestão Myrthes Wenzel frente à SEEC/RJ. Conforme 
parecer nº 853/71 do MEC, as escolas brasileiras deviam imprimir à reformulação curricular do 
ensino de 1º grau, os fundamentos da epistemologia genética e da psicologia de Jean Piaget. 
Na abordagem teórica de Boden (1983), essa recomendação deve-se ao fato de que Piaget não 
somente descreveu o processo de desenvolvimento da inteligência, mas, experimentalmente, 
comprovou suas teses, o que na década de 1970 e 1980 provocou uma verdadeira revolução no 
campo educacional. Como reitera Boden (1983, p. 29), “... poder-se-ia dizer que a psicologia se 
pôs em dia com Piaget”. É oportuno lembrar que Jean Piaget continua sendo lido por professo-
res nos dias atuais. Na Coleção Educadores, publicada pelo MEC (www.dominiopublico.com.br), 
entre os sessenta e um educadores que compõem a coleção, Piaget é o mais acessado. Con-
forme Vasconcelos (In: FREITAG, 1997, p. 193-210), o fato de ter integrado comissões da 
UNESCO, tendo como eixo da discussão os problemas educacionais, fez com que Piaget se de-
dicasse a estas questões, mas sempre deixou explícito que não era pedagogo e que a aplicação 
pedagógica de suas pesquisas devia ser realizada pelos educadores. 

No Estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 1971 a 1974, não há registros de que a 
recomendação do Parecer nº 853/71 fosse colocada em prática. É possível inferir que a dificul-
dade inicial de se trabalhar com a teoria de Jean Piaget, autor quase desconhecido para a 
maioria do professorado estadual, inviabilizou as mudanças curriculares nesse período. Assim, 
coube à equipe do Laboratório de Currículos a incumbência de realizar a Reformulação de Cur-
rículos – Pré-Escolar e 1º Grau, fundamentada na concepção piagetiana, à qual incorpora “os 
conceitos da Linguística Contemporânea e da Linguagem Lúdica” (VILAS BOAS, 1988, p. 5).  
 Em Bourdieu apud Soares (1989, p. 55), encontra-se uma interpretação plausível da 
razão que leva o Laboratório de Currículos a utilizar os códigos linguísticos entrecruzados à teo-
ria piagetiana. Bourdieu (ibid.), analisa o papel da linguagem associado à estrutura social e, 
segundo sua interpretação, uma relação de comunicação linguística não é simplesmente uma 
operação de codificação-decodificação; é, fundamentalmente, uma relação de força simbólica, 
determinada pela estrutura do grupo social em que ocorre a comunicação, ou seja, pelas rela-
ções existentes entre os interlocutores. Nesse sentido, a comunicação pedagógica é compreen-
dida como uma relação de força simbólica, na medida em que “o professor decide as 
mensagens a serem transmitidas e impõe a recepção dessas mensagens” (SOARES, 1989, p. 
61).  
 Se a linguagem “legítima” é fator de distinção da classe dominante, conforme pressu-
posto bourdiano, os alunos pertencentes a essa classe chegam à escola com um determinado 
“capital linguístico”, adquirido com seu grupo social O mesmo não acontece com os alunos per-
tencentes às camadas populares, que, por familiarização, incorporam uma outra linguagem, 
“não-legítima” (significado atribuído por Bourdieu a uma linguagem não reconhecida socialmen-
te); por isso eles não dominam a linguagem da escola e não dispõem do capital linguístico es-
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colarmente rentável. A não-posse desse capital, segundo Soares (1989, p.62), é uma das prin-
cipais causas do fracasso escolar em todos os níveis de ensino, e prova inconteste de que a 
comunicação pedagógica não atinge seu objetivo – fazer esses alunos adquirir a cultura legíti-
ma.  
 Essa referência conceitual que auxilia na interpretação das relações que se estabelecem 
entre linguagem, fracasso escolar e classe social impôs ao Laboratório de Currículos, segundo 
Vilas Boas (1988, p. 6), “muitos agenciamentos e um trabalho experimental realizado em 1974, 
com um grupo de professores, em uma turma de Classe de Alfabetização (CA) do Instituto de 
Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), sob a coordenação da Profª Circe Navarro Rivas Vital Bra-
sil”, primeira diretora do Laboratório de Currículos, visando subsidiar o corpus teórico e prático 
da reforma curricular.  
 Materializada na série Currículos (1975-1978), a difusão dessa proposta é feita através 
de distribuição em todas as escolas da rede estadual, onde cada professor de ensino de 1º grau 
recebe um exemplar do livro. Fato que causa impacto no meio do professorado fluminense, 
tanto pela impressão editorial, em papel de excelente qualidade como pela linguagem e pelo 
conteúdo teóricos apresentados, ainda distantes e “muitas vezes intraduzíveis para alguns pro-
fessores” (FARIA e LOBO, 2005, p. 113).  Na perspectiva de Chartier (1996, p. 203), para 
que essa leitura se tornasse mais inteligível ao leitor havia a necessidade de se buscar nos pro-
tocolos de leitura4, “o propósito do suporte material do sentido para a determinação de sua efe-
tivação nessas práticas”, uma vez que a escrita acompanhada da sua difusão é interpretada por 
Chartier (ibid.) “como reorganização das práticas culturais e educativas”. Dessa forma, as ra-
zões que, supostamente, justificam as dificuldades encontradas pelos docentes em decodificar 
os textos e utilizá-los na dinamização das novas diretrizes curriculares situam-se na construção 
de alternativas pedagógicas, que necessitam de um tempo maior de maturidade intelectual e 
uma contínua e permanente aproximação com as práticas de leitura. Fato que, provavelmente, 
não ocorreu, tendo em vista a lacuna que se firmou entre as práticas docentes cotidianas e o 
discurso conceitual do Laboratório de Currículos.  
 
       
 
 

 
 

Myrthes Wenzel: uma educadora carismática frente a seu tempo 
 
 
 

Se a minha secretaria for lembrada no futuro, eu acho que ela será 
lembrada como uma secretaria onde os professores tiveram liberdade 
para criar, para ousar,  para avançar, para  descobrir e para se rea-
lizar. (MYRTHES WENZEL, 2001) 

 
 
A nomeação da primeira mulher, Myrthes De Luca Wenzel, para o posto de Secretária 

de Estado de Educação e Cultura, em 1975, suscitou surpresa na classe educacional. No antigo 
Estado do Rio de Janeiro, onde as mulheres eram raras no meio político, que lhes reservara 
funções tradicionais como professora primária e diretora de escola, essa indicação marca uma 
ruptura nesse universo predominantemente masculino. O reconhecimento da professora 
Myrthes como intelectual e pelos relevantes trabalhos no campo educacional justificam a esco-
lha de seu nome. Na interpretação de Bobbio (1997, p. 11) é justamente o exercício do que 
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chama de “poder ideológico” nas sociedades que caracteriza os intelectuais. Existe nas socieda-
des, argumenta,  
 

ao lado do poder econômico e do poder político, o poder ideológico, 
que se exerce não sobre os corpos como o poder político, jamais se-
parado do poder militar, não sobre a posse de bens materiais, dos 
quais se necessita para viver e sobreviver, como o poder econômico, 
mas sobre as  mentes pela produção e transmissão de idéias, de sím-
bolos, de visões de mundo, de ensinamentos práticos, mediante o uso 
da palavra.  (BOBBIO, 1997, p. 12) 

 
É na perspectiva conceitual de Bobbio que ganha importância a participação de D. 

Myrthes no campo educacional fluminense, na medida em que ela protagoniza a dimensão do 
intelectual que não se pautou por um compromisso político determinado, mas se configurou por 
uma outra maneira de viver a ação política, examinando-a com independência e criticidade, 
sem ser indiferente. Parafraseando Giddens (2002, p. 20),é possível perceber que D. Myrthes 
“teria ultrapassado uma política emancipatória e alcançado a política-vida ao tomar decisões 
que derivam da sua liberdade de escolha, encarnando a ideia que o pessoal é político”. Afirma-
tiva que, por sua coerência, desmistifica o lugar do político e do administrador distanciado da 
prática, mas, ao contrário, a política está na própria vida, encarnada nas escolhas e propostas 
que cada sujeito empreende. Sob essa ótica, um dos traços da liderança de D. Myrtes decorre, 
sem dúvida, do seu perfil carismático. De acordo com Weber (2000, p. 141), a “dominação ca-
rismática” encontra-se incluída como uma das formas de organização social, em que o carisma 
se define como “uma qualidade pessoal considerada extracotidiana e em virtude da qual se 
atribuem a uma pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanas ou, pelo menos, 
extracotidianas específicas” (WEBER, 2000, p. 145). 

É com essa presença marcante que D. Myrthes implanta na Secretaria de Educação o 
mesmo pensamento libertário e descentralizador com o qual criou o Centro Educacional de Ni-
terói, uma escola experimental que facultava ao professor o uso da criatividade, estimulando-o 
para que, junto aos alunos, ambos aprendessem a questionar, problematizar a realidade e, as-
sim, se tornarem cidadãos atuantes e críticos. Essa linha de pensamento estendeu-se aos pro-
fissionais que compuseram a SEEC/RJ, ratificando o desejo que as possibilidades e expressões 
individuais superassem,  

 
[...] uma estrutura que abafa, tolhe ou compromete aquilo que o ser 
humano dispõe para desenvolver a sua expressão pessoal, que é a 
sua capacidade de imaginar e criar [...]. E o êxito é, sem dúvida, uma 
das molas mágicas que impulsiona os grandes empreendimentos hu-
manos. (WENZEL, 1978, p. 22) 

 
 
 

Considerações Finais 
 
 O que se buscou com este artigo foi dar visibilidade a alguns vetores do processo de 
implantação do Laboratório de Currículos, setor criado na SEEC/RJ como estratégia agregadora 
do projeto pedagógico governamental, que previu ações calcadas na dinâmica educativa cen-
trada no aluno, na articulação inovadora em trabalhar conteúdos e nas formas de avaliação, 
com vistas a reduzir os déficits escolares e a reprovação, minimizando as desigualdades escola-
res.  
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 Neste sentido, a análise documental possibilitou captar, por meio de fontes citadas no 
presente trabalho, os debates no campo didático-pedagógico, no qual a matriz piagetiana se 
tornou modelo para a idealização das categorias curriculares para o ensino de 1º grau, confor-
me Parecer do MEC nº 853/71. Tal medida significou priorizar a distribuição de conteúdos, o 
desenvolvimento das disciplinas e o escalonamento progressivo das atividades por áreas de 
estudo e disciplinas. 
 Durante quatro anos, a reforma de ensino empreendida pelo Laboratório de Currículos 
assumiu a centralidade na coordenação das políticas públicas educacionais no Estado do Rio de 
Janeiro, e inaugura, não obstante a críticas, uma nova visão curricular e metodológica em con-
formidade com a Lei nº 5.692/71. Em 1983, o Laboratório de Currículos encerra suas ativida-
des, fechando um ciclo que acenava na sua concepção, como promissor para a escola pública 
fluminense. A partir daí, nos governos subsequentes, os (in) compreensíveis “... esquecimentos 
e os silêncios da história...” (LE GOFF, 1992, p. 426).  
 Ao trabalhar com os arquivos dessa memória quase apagada, detive-me com a entre-
vista editada no caderno Educação, suplemento do jornal Folha Dirigida de 16 a 22 de setembro 
de 2010. Nele, a professora Edília Coelho Garcia, então presidente da ABE e, anteriormente, 
presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, na gestão Myrthes 
Wenzel (1975-1979), faz uma retrospectiva da educação brasileira, afirmando:  
 
 

Repito que, só com professores preparados teremos uma educação de 
qualidade. Eu ainda diria que os investimentos precisam ser melhor di-
recionados e aproveitados. No momento atual, é preciso, antes de 
qualquer coisa, ocorrer uma mudança na metodologia de ensino [...] 
Estamos diante de um descompasso entre os muitos avanços que estão 
acontecendo em diversas áreas e a morosidade com que a educação do 
país tenta atingir patamares ideais. (GARCIA, 2010, p. 10) 
 
 

       
  Mais de três décadas se passaram após a extinção do Laboratório de Currículos, e as 
questões que emergem no decorrer desta pesquisa, configuradas como foco do trabalho desen-
volvido pelo Laboratório de Currículos, apontam na mesma direção dos temas que a professora 
Edília Garcia enfatiza como desafiantes para a educação brasileira na atualidade: mudança me-
todológica, qualidade de ensino e professores despreparados. Neste sentido, pode-se depreen-
der que, apesar da implantação do Laboratório de Currículos ter representado um projeto 
modernizador de educação, objetivando construir uma identidade educacional para o novo Es-
tado do Rio de Janeiro, pós-fusão, não houve continuidade das suas propostas – as justificati-
vas para essa interrupção constituem-se um dos temas que estão sendo investigados e 
integram a tese de doutorado, em andamento, que tem o Laboratório de Currículos como obje-
to de estudo.  
 Relegada ao esquecimento, a proposta pedagógica do Laboratório de Currículos retor-
na, no tempo presente e sob outra perspectiva, à escola pública, veiculada pelo eixo teórico da 
teoria piagetiana, considerada na atualidade uma referência no processo de aprendizagem, 
principalmente nas primeiras séries do Ensino Fundamental. E “porque é preciso um novo para-
digma”, diz-nos Illich (1985, p.26), ao criticar a institucionalização da educação na sociedade e 
ao comentar sobre o papel excludente da escola é que a implantação do Laboratório de Currí-
culos deve ser compreendida como um dos momentos das políticas educacionais no Estado do 
Rio de Janeiro, em que se pensou reverter as condições desfavoráveis da escola pública para 
propiciar ao aluno reais oportunidades de formação, qualificação para o trabalho e exercício 
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consciente da cidadania. Apesar do silenciamento das ações empreendidas, e do desconheci-
mento de suas propostas didático-pedagógicas para as novas gerações de educadores, os ves-
tígios do modelo pedagógico do Laboratório de Currículos se encontram presentes na escola 
pública fluminense, expressos na linguagem, na leitura e no exercício cotidiano da docência, em 
que professores e alunos constroem a dinâmica do ensinar e aprender.  
 
 
 
    Referências Bibliográficas 
 
Bobbio, N. (1997). O tempo da memória: de senectude e outros escritos autobiográficos. Rio de 
Janeiro: Campus. 
Boden, M. (1983) As Ideias de Piaget. São Paulo: Cultrix/ USP. 
Bourdieu, P. (1986). In Soares, M. (1986) Linguagem e Escola: Uma perspectiva social. São 
Paulo: Ática. 
Brasil. Lei complementar nº 20 de 1º de julho de 1975. Determina a Fusão da Guanabara com 
o Estado do Rio de Janeiro a partir de 15 de março de 1975. 
Brasil. Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 
2º graus. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 ago. 1971. 
Certeau, M. de. (1994). A Invenção do Cotidiano – 1. Petrópolis/RJ: Vozes. 
Chartier, Roger. (1996). Formas e sentidos. Cultura escrita: entre distinção e apropriação. Cam-
pinas: Mercado das Letras. 
Estado do Rio de Janeiro. Decreto n° 6, art. 7º do Decreto-Lei nº 1 (Sec. VIII), art.12, 15 de 
março de 1975. 
Estado do Rio de Janeiro. Governo Faria Lima. I Plano de Desenvolvimento Econômico e Social 
do Estado do Rio de Janeiro (I PLAN RIO) – 1976-1979.  
Estado do Rio de Janeiro. (1977). Legislação de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro 
(1977). Niterói/RJ, Imprensa Oficial. 
Estado do Rio de Janeiro. Reformulação de Currículo (1975). Parecer nº 240/75 – CEE/RJ.  
Frigotto, G. (2001). A produtividade da escola improdutiva. SP: Cortez. 
Giddens, A. (2002). Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 
Illich, I. (1985). Sociedade sem escolas. Petrópolis: Vozes. 
Le Goff, J. (1992). História e Memória. Campinas/SP: UNICAMP. 
Lobo, Y. L. e Faria, L. C. (2005) Memórias e Discursos – A Escola Fluminense Pós-Fusão (1975-
1983). In: Cadernos de História da Educação, Rio de Janeiro: n.º4, jan./dez.  
Motta, M.; Sarmento, C. E. (2001). A construção de um Estado: A Fusão em debate. Rio de Ja-
neiro: FGV.  
Nora. P. (1993). Entre memória e história: a problemática do lugar. Projeto História. PUC-SP, 7-
28.  
Piaget, J. (1970). L’Epistemologie Génétique. Paris: Presses Universitaires de France. 
Schultz, T. W. (1973) O capital humano: investimento em educação e pesquisa. Rio de Janeiro: 
Zahar. 
Soares, M. (1989). Linguagem e Escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática. 
Vasconcelos, M.S. (1997). Raízes e caminhos do pensamento piagetiano no Brasil. In Freitag, B. 
(Org.). (1997). Piaget: 100 anos. São Paulo: Cortez. 
Vilas Boas, H. (1988). Alfabetização: outras questões, outras histórias. São Paulo: Brasiliense. 
Wenzel, M. (2001). In Lobo, Y. L. e Faria, L. C. (2001). Trajetórias de Educadores Fluminenses: 
D. Myrthes. Rio de Janeiro, CD-ROM e Vídeo, FAPERJ-UENF-UERJ. 

CD-ROM DE ATAS  | 4176 |  COLUBHE 2012



Xavier, L. N. (2010). O Brasil como Laboratório: Educação e Ciências Sociais no Projeto do Cen-
tro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. CBPE/INEP/MEC (1950/1960). Bragança Paulista: Uni-
versidade São Francisco. 
 
                                                
1 A Lei complementar nº 20 de 1 de julho de 1975 determinou a Fusão da Guanabara com o Estado do 
Rio de Janeiro, a partir de 15 de março de 1975. 
2 “Capital humano” no sentido apresentado por Schultz (1973), que atribui à educação a causa do cresci-
mento econômico nos anos que se seguem a II Guerra. A hipótese de que os investimentos econômicos 
“rentáveis” seriam aqueles que se concentrassem no aumento quantitativo e qualitativo da educação for-
mal da população ativa, desencadearam na década de 70, maciços investimentos em recursos humanos, 
formação de capital humano e formação de manpower. 
3 Estado do Rio de Janeiro. Governo Faria Lima. I Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do 
Estado do Rio de Janeiro (1976-1979). 
4 Referem-se a reconstituição das atitudes antigas das práticas do ato de ler e a produção da própria maté-
ria tipográfica, de modo a favorecer certa extensão da leitura e a caracterizar o seu “leitor ideal”, que não 
precisa assemelhar-se àquele suposto pelo autor. (CHARTIER, 1996, p. 11). 

CD-ROM DE ATAS  | 4177 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 4178 |  COLUBHE 2012



A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA 
NOS PLANOS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO: 

PERSPECTIVAS E PROJETOS EM DEBATE

Janaína Dias CUNHA
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

PA L AV R AS- C H AV E

Educação Superior no Brasil; Planos Nacionais 

de Educação; Política Educacional

ID: 1129

CD-ROM DE ATAS  | 4179 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 4180 |  COLUBHE 2012



 

 
O objetivo desta comunicação é analisar as propostas para a Educação Superior nos 

últimos dois Planos Nacionais de Educação (PNE 2001-2010 e PNE 2011-2020), elaborados a 
partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), à luz dos diferentes 
contextos em que foram formulados, governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Lula 
da Silva (2003-2010). A comunicação está inserida em uma pesquisa que encontra-se ainda em 
caráter incipiente e que pretende-se desenvolver em estudo de doutoramento futuro, cujo 
escopo abarca as políticas educacionais recentes para o ensino superior no Brasil (2001-2012) e 
os processos de reestruturação universitária brasileira.  

A análise das propostas para a Educação Superior contidas nos Planos Nacionais de 
Educação deve compreender não apenas a leitura crítica do texto legal, mas igualmente a 
observação da conjuntura em que tais políticas foram formuladas. Nesse sentido, cumpre 
analisar: Em que conjuntura foram elaborados os dois Planos Nacionais de Educação? Quem 
foram os atores que participaram do processo de elaboração? Qual foi o envolvimento da 
sociedade e do Poder Executivo na elaboração dos documentos? Quais eram as disputas e as 
correlações de força presentes nos dois contextos? Qual é o papel atribuído à Educação 
Superior nos documentos? Qual o alcance de aplicação das propostas para a Educação 
Superior? Quais são as perspectivas para as propostas atuais?  

Para realizar essa análise, optamos por adotar a metodologia de abordagem do Ciclo de 
Políticas, conforme apresentada por Jefferson Mainardes (2006), apoiada nos estudos de 
Stephen Ball e Richard Bowe. Essa abordagem considera que o estudo das políticas públicas 
deve considerar não apenas o texto legislativo, mas os diferentes contextos de elaboração e 
aplicação de tais políticas. Segundo Mainardes, a trajetória das políticas ou programas 
educacionais podem ser analisadas com base em cinco contextos: contexto de influência, 
contexto da produção do texto, contexto da prática, contexto dos resultados ou efeitos e 
contexto da estratégia política. Dessa forma, a análise das propostas para a Educação Superior 
contidas no Plano Nacional de Educação (2001-2010) deve considerar como contexto de 
influência, as diretrizes internacionais presentes naquele período e o alinhamento político-
ideológico do governo federal a tais diretrizes.  

 
O Plano Nacional de Educação (2001-2010) 

 
A elaboração de Planos Nacionais de Educação estava prevista na Constituição Federal 

de 1988. Elaborada após 21 anos de ditadura civil-militar (1964-1985), a partir de esforços de 
diversos setores da sociedade civil, a Carta Magna brasileira de 1988 pretendia devolver à 
sociedade os direitos civis e políticos de que foram privados durante o período autoritário.  

Nesse período, foi importante a atuação do Fórum Nacional em Defesa da Escola 
Pública (FNDEP), entidade da qual faziam parte diversos sindicatos e associações 
representativos dos diferentes níveis e modalidades da Educação brasileira.1 Logo após a 
aprovação da Constituição Federal de 1988, O FNDEP passou a reivindicar e pressionar pela 
elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O projeto da nova lei, 
discutidos com educadores, profissionais da educação e defendido pelo FNDEP adotava uma 
concepção de escola pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade social, como direito de 
todos e dever do Estado (BOLLMANN, 2010: 660). Contudo, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), aprovada em 20 de dezembro de 1996 a partir de uma 
proposta parlamentar, divergia da proposta apresentada pelo FNDEP.  

Conforme estava previsto na LDB, iniciou-se a elaboração de Planos de Educação, nas 
três âmbitos da Federação (União, Estados e Municípios). Novamente, o FNDEP teve uma 
importante atuação, participando ativamente na elaboração das propostas a partir dos 
Congressos Nacionais de Educação (CONED), realizados entre 1996 e 1997. O texto final, 
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intitulado “PNE – Proposta da Sociedade Brasileira”, produto do I e II CONEDs, foi apresentado 
como projeto de lei nº 4.155, em fevereiro de 1998. Segundo Bollmann (2010: p. 673):  

 
A elaboração do PNE – Proposta da Sociedade Brasileira enfatizou a 
construção coletiva e democrática, com base na reflexão acumulada 
dos movimentos sociais no campo da educação. Sustenta-se, 
portanto, nas concepções, diretrizes e metas a partir dos princípios, 
experiências e deliberações das entidades do campo democrático-
popular que integram o FNDEP. O fato de o PNE ter sido elaborado 
por meio desse método democrático de debate e sistematização 
concede-lhe a legitimidade necessária como instrumento de difusão e 
de disputa política do projeto de educação e de sociedade que o 
Fórum defende. 

 
O Plano Nacional de Educação (PNE) foi finalmente aprovado sob a Lei nº 10.172, de 9 

de janeiro de 2001, porém divergente da proposta originalmente apresentada pelo FNDEP. 
Sancionado com nove vetos relacionados com as metas de expansão do financiamento da 
educação, o PNE do Poder Executivo vinha a obedecer às diretrizes políticas e econômicas 
adotadas durante o Governo Fernando Henrique Cardoso. Segundo Valente e Romano (2002: p. 
98): 

 
As duas propostas de PNE materializavam mais do que a existência de 
dois projetos de escola, ou duas perspectivas opostas de política 
educacional. Elas traduziam dois projetos conflitantes de país. De um 
lado, tínhamos o projeto democrático e popular, expresso na proposta 
da sociedade. De outro, enfrentávamos um plano que expressava a 
política do capital financeiro internacional e a ideologia das classes 
dominantes, devidamente refletido nas diretrizes e metas do governo. 

 
Cumpre lembrar que, durante a década de 1990, o país sofria as transformações do 

processo de reestruturação produtiva, as quais estavam orientadas a partir de diretrizes 
neoliberais de organismos internacionais (em especial o Banco Mundial, o Fundo Monetário 
Internacional e a Organização Mundial do Comércio), que pregavam a internacionalização do 
mercado financeiro, o ajuste fiscal, as privatizações das empresas estatais, a 
desresponsabilização do Estado com relação ao oferecimento de serviços públicos.  

No campo educacional, segundo tais diretrizes, o governo passaria a priorizar a 
Educação Básica em detrimento dos demais níveis e modalidades. E no que se refere à 
Educação Superior, considerada sob esse prisma como “serviço não-exclusivo do Estado”, 
deveria ser priorizada a diversificação das instituições de ensino superior (IES) e o incentivo à 
expansão da rede privada como complementação reprimida da rede pública.  

O Plano Nacional de Educação (2001-2010), através da Lei nº 10.172/01, estabelecia 
quatro objetivos gerais: a) a elevação global do nível de escolaridade da população; b) a 
melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; c) a redução das desigualdades sociais e 
regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública; e d) a 
democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos 
princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes.  

Como prioridades, o PNE 2001-2010 estabelecia: 1) garantia de ensino fundamental 
obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 a 14 anos; 2) garantia de ensino fundamental 
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a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou que não o concluíram; 3) 
ampliação do atendimento aos demais níveis de ensino; 4) valorização dos profissionais da 
educação; e 5) desenvolvimento de sistemas de informação e avaliação em todos os níveis e 
modalidades de ensino.  

No que se refere à Educação Superior, o texto legal apresentava um diagnóstico da 
realidade nacional, no qual apontava: o baixo índice de acesso ao ensino superior, fortemente 
desfavorável em comparação com outros países da América Latina, correspondendo a menos de 
12% da população brasileira de 18 a 24 anos a porcentagem de matriculados nesse nível de 
ensino; as desigualdades regionais de oferta da educação superior, apresentando as regiões 
sudeste e sul como concentradoras das matrículas nesse nível de ensino; e o aumento das 
matrículas do setor privado (36,1%), no período de 1994 a 2001, proporcionalmente superior 
ao aumento ocorrido no setor público (12,4% nas federais, 18,5% nas estaduais, e 27,4% nas 
municipais), no mesmo período. 

A partir desse diagnóstico, o PNE 2001-2010 propunha objetivos e metas para a 
Educação Superior. Dentre os objetivos e metas apresentadas no documento, podemos 
destacar:  

 
 a proposta de aumento da oferta da educação superior para, pelo menos, 30% da 

população entre 18 a 24 anos;  
 o estabelecimento de uma política de expansão com vistas a diminuir as desigualdades 

regionais de oferta da educação superior;  
 a criação de um sistema interativo de educação a distância, como forma de ampliar as 

possibilidades de atendimento nos cursos presenciais, regulares ou de educação 
continuada;  

 a garantia da autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira para 
as universidades públicas;  

 o estabecimento de um sistema de recredenciamento periódico das instituições e 
reconhecimento periódicos dos cursos superiores, apoiado no sistema nacional de 
avaliação;  

 o estímulo à diversificação do sistema superior de ensino, “favorecendo e valorizando 
estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de qualidade e que atendam 
clientelas com demandas específicas de formação” (Brasil, 2001: p. 32);  

 a diversificação da oferta de ensino, através do incentivo à criação de cursos noturnos, 
cursos sequenciais e cursos modulares, permitindo maior flexivilidade na formação de 
educação e ampliação da oferta de ensino;  

 o estímulo à consolidação e ao desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa nas 
universidades, dobrando, em dez anos, o número de pesquisadores qualificados;  

 a criação de políticas que facilitassem às minorias, vítimas de discriminação, o acesso à 
educação superior, através de programas de compensação de deficiências de sua 
formação escolar anterior.  
 
Apesar das metas e objetivos apresentados para a Educação Superior, Valente e 

Romano (2002) alertam para o fato de que os nove vetos impostos pela Presidência da 
República ao PNE (2001-2010), quando da aprovação da lei, tornaram tal documento inócuo, 
“consagrando como 'plano' a política educacional já praticada pelo MEC” (Valente e Romano, 
2002: p. 104).2  
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O governo Lula da Silva (2003-2010) e o Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) 

 
Com a gestão do Governo Lula da Silva (2003-2010), apesar da opção em manter 

algumas diretrizes do governo anterior, sobretudo no que se refere ao campo econômico e 
financeiro, observou-se uma modificação nas políticas públicas, em especial no campo social, 
atingindo inclusive a esfera da educação. A partir de 2007, o Governo Lula apresentou sua 
proposta para o conjunto das políticas educacionais, sob o título de Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), o qual se tornaria, a partir daquele momento, o carro-chefe das políticas 
educacionais juntamente com o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (lançado 
em abril do mesmo ano sob a forma de Decreto nº 6.094).  

O PDE compreendia mais de 30 ações que incediriam sobre os diversos níveis e 
modalidades de ensino. No que tange à Educação Superior, foram incorporadas cinco ações, 
direcionadas às instituições públicas e privadas. São elas: “Programa de Financiamento 
Estudantil” (FIES) e “Programa Universidade para Todos” (PROUNI), primeiro visava a facilitar o 
acesso ao crédito estudantil, enquanto o segundo objetivava a oferta de vagas nas instituições 
privadas mediante isenção de impostos previdenciário; “Pós-Doutorado”, destinado a reter no 
país pessoal qualificado em nível de doutorado, evitando a chamada “fuga de cérebros”; 
“Professor Equivalente”, que visava a facilitar a contratação de professores para as 
universidades federais; “Educação Superior”, cuja meta era duplicar, em dez anos, o número de 
vagas nas universidades federais; e o “Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior”, 
que visava ampliar o acesso de pessoas portadoras de deficiência a todos os espaços e 
atividades das instituições federais de ensino superior (Saviani, 2007: 1236).  

Paralelo ao PDE, ainda em 2007, foi lançado através do Decreto nº 6.096, de 24 de 
abril, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI), o qual tinha como objetivo “criar condições para a ampliação do acesso e 
permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da 
estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais” (Brasil, 2007-B). 
O programa previa verbas às instituições que aderissem ao Programa, mediante a apresentação 
de um plano de reestruturação que abrangia a expansão dos cursos de graduação e da oferta 
de vagas nessas instituições.  

A adoção do PDE, em plena vigência do PNE 2001-2010, apresenta uma política de 
ações direcionadas à educação que, em parte complementam o PNE e, em parte, divergem 
deste, priorizando as diretrizes adotadas pelo Governo Lula da Silva. Segundo Saviani (2007: p. 
1242-1244), a apresentação do PDE, em plena vigência do PNE 2001-2010, pode ser explicada 
pelo fato de o Partido dos Trabalhadores (PT) ter participado da elaboração do PNE – Proposta 
da Sociedade, projeto este derrotado no Legislativo e mutilado através dos vetos impostos pela 
Presidência da República, quando da promulgação do PNE em Lei, em 2001. Com a ascensão 
do PT ao Poder Executivo, em 2003, poderia-se esperar que a Presidência revogasse o PNE do 
governo Fernando Henrique Cardoso e aprovasse a proposta elaborada pela sociedade civil. 
Contudo, segundo o autor, com a aproximação do PT com o setor empresarial e industrial, a 
qual viabilizou a vitória nas eleições presidenciais de 2002, induziou o governo a buscar 
interlocução com essa parcela da sociedade para elaboração do PDE. De fato, o Decreto nº 
6.094, que estabelece o PDE segue a agenda do “Compromisso Todos pela Educação”, iniciativa 
proposta por diversas entidades dos setores empresarial e industrial.  

 
As propostas para o novo Plano Nacional de Educação (2011-2020) 

 
Finda a vigência do Plano Nacional de Educação (2001-2010), a sociedade brasileira 

novamente se deparou com o processo de elaboração de um novo PNE para o decênio 
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subsequente (2011-2020). A partir de 2009, foram organizadas as Conferências Municipais e 
Estaduais de Educação, que precederam a Conferência Nacional de Educação (CONAE), cuja 
realização estava prevista para abril de 2010, em Brasília, e tinha como objetivo a discussão de 
propostas para elaboração do Plano Nacional de Educação. Nessas conferências, estiveram 
presentes diversos setores da sociedade civil, agentes públicos, entidades de classe, estudantes 
e profissionais da educação. Como parâmetro para discussão das propostas na CONAE foi 
apresentado o documento de referência “Construindo o Sistema Nacional Articulado de 
Educação: o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação” (CONAE, 2010).  

O documento referência da CONAE estava estruturado em seis eixos temáticos: 1) 
Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade, Organização e Regulação da 
Educação Nacional; 2) Qualidade da Educação, Gestão Democrática e Avaliação; 3) 
Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; 4) Formação e Valorização dos 
Trabalhadores em Educação; 5) Financiamento da Educação e Controle Social; 6) Justiça Social, 
Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade. A apresentação das propostas neste 
formato, através de eixos temáticos, visava a uma proposta articulada de um sistema nacional 
de educação, e representava uma diferença de concepção das propostas presentes no então 
vigente PNE 2001-2010, cujos objetivos e metas estavam divididos em níveis e modalidades de 
ensino. 

As prioridades e ações propostas para a Educação Superior transpassam, portanto, todo 
o documento de referência do CONAE e estão presentes nos seis eixos temáticos apresentados. 
No que se refere especificamente à Educação Superior, o documento reafirmava alguns 
princípios contidos no PNE 2001-2010, tais como o da importância da gestão democrática e da 
preservação da autonomia das IES. O documento avança, contudo, em outros pontos não 
contemplados no PNE 2001-2010, tais como o acesso e a democratizaão da educação superior, 
criticando o caráter elitista e excludente desse nível de ensino; a necessidade de se aprimorar o 
processo avaliativo “tornando-o mais abrangente, de modo a promover o desenvolvimento 
institucional e a melhoria da qualidade da educação como lógica constitutiva do processo 
avaliativo emancipatório, considerando, efetivamente, a autonomia das IES, a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão” (CONAE, 2010: p. 43); a necessidade de se retomar a meta 
de expansão da educação superior pública, de forma a minimizar a desproporção entre o 
número de estudantes matriculados nas instituições públicas e nas instituições privadas 
(CONAE, 2010: p. 52); e ainda a necessidade de democratizar o acesso dos segmentos menos 
favorecidos da sociedade, implicando na “implementação e efetivação de políticas de ações 
afirmativas voltadas para o acesso e permanência de grupos sociais e étnico-raciais com 
histórico de exclusão e discriminação nas instituições de ensino superior brasileiras.” (CONAE, 
2010: p. 60). 

Também em 2009, o Conselho Nacional de Educação (CNE) apresentou um estudo para 
contribuir no debate sobre a elaboração do Plano Nacional de Educação: o documento 
“Indicações para subsidiar a construção do Plano Nacional de Educação 2011-2020”. O estudo 
do CNE retomava os princípios apresentados pelo Fórum Nacional da Educação Superior 
(FNES), em 2009, apontando três prioridades para a elaboração de políticas públicas para a 
educação superior brasileira: a) democratização do acesso e flexibilização de modelos de 
formação; b) elevação da qualidade e avaliação; e c) compromisso social e inovação (CNE, 
2009: p. 41).  

Com vistas a garantir a democratização, expansão e a qualidade da Educação Superior, 
o documento defendia que o poder público deveria incrementar ações que visassem a:  

 
1. Expandir a oferta de Educação Superior, sobretudo da educação 
pública, sem descurar dos parâmetros de qualidade acadêmica. 
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2. Prosseguir com as políticas, programas e ações que visam à 
inclusão social. 
3. Estabelecer uma política de democratização da Educação Superior 
que diminua as desigualdades de oferta existentes entre as diferentes 
regiões do País. 
4. Assegurar efetiva autonomia didática, científica, administrativa e de 
gestão financeira para as universidades públicas. 
5. Promover melhor articulação da oferta de Educação Superior com o 
desenvolvimento econômico e social do País. 
6. Estabelecer padrão de qualidade para a Educação Superior, 
concretizando-o no custo-aluno-qualidade anual, de modo a torná-lo 
base de cálculo para seu financiamento. 
7. Elevação do percentual de gastos públicos em relação ao PIB para 
10%. 
8. Criar, no prazo máximo de três anos, o sistema nacional de 
educação e definir, em lei, a regulamentação do regime de 
colaboração, instituindo mecanismos de regulação e gestão da 
Educação Superior. 

 
A partir dessas propostas, apresentadas por diferentes setores da sociedade civil e do 

governo, foi elaborado o novo Plano Nacional de Educação 2011-2020, apresentado como 
Projeto de Lei, e que ora está em tramitação no Legislativo.  

O documento é apresentado sob a forma de metas e estratégias, abrangendo os 
diversos níveis de ensino (educação infantil, educação básica e educação superior) e as 
diversidades modalidades (educação de jovens e adultos, educação técnica e profissional, 
educação rural). Com relação às metas direcionadas à Educação Superior, o projeto apresenta:  

 
 Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para cinquenta por cento e a 

taxa líquida para trinta e três por cento da população de dezoito a vinte quatro anos, 
assegurando a qualidade da oferta. 

 Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação de mestres e doutores nnas 
instituições de educação superior para setenta e cinco por cento, no mínimo, do corpo 
docente em efetivo exercício, sendo, do total, trinta e cinco por cento doutores.  

 Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo 
a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e vinte cinco mil doutores.  

 Garantir em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, que todos os professores da educação básica possuam formação específica 
de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 
atuam.  

 Formar cinquenta por cento dos professores da educação básica em nível de pós-
graduação lato e stricto sensu e garantir a todos formação continuada em sua área de 
atuação.  
 
O projeto de lei apresenta o novo PNE como fundamentado nas seguintes premissas: a) 

universalização da educação básica pública; b) expansão da oferta da educação superior, 
sobretudo a pública; c) garantia do padrão de qualidade em todas as instituições de ensino; d) 
gratuidade do ensino para o estudante em qualquer nível, etapa ou modalidade da educação, 
nos estabelecimentos públicos oficiais; e) gestão democrática e controle social da educação; f) 
respeito e atendimento às diversidades étnicas, religiosas, econômicas e culturais; g) excelência 
na formação e na valorização dos profissionais da educação; financiamento público das 
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instituições públicas.  
Na explanação de motivos para encaminhamento do PNE à Presidência da República, o 

PNE reforça o papel da educação como estratégica para o desenvolvimento do país e a 
importância do tratamento da educação como política de Estado: “A melhoria continuada do 
nível de educação da população irá refletir-se não só na qualidade da vida, efetivação da 
democracia e ampliação da cidadania para muitos brasileiros, mas, também no desenvolvimento 
econômico do país. Por essa razão, o estabelecimento de metas e estratégias para garantia de 
uma educação de qualidade para todos os brasileiros tem que ser prioridade.” (Brasil, 2011: p. 
21). Igualmente, na mesma justificativa do projeto de lei, também é elogiado o lançamento do 
Plano de Desenvolvimento da Educação, ocorrido em 2007, pois “o PDE – como conjunto de 
programas e ações destinadas à melhoria da educação, acabou por constituir-se em importante 
instrumento para persecução das metas quantitativas estabelecidas naquele diploma legal.” 
(Brasil, 2011: p. 23).  

Percebe-se, através da análise do projeto de lei, que o novo Plano Nacional de 
Educação não prentende concorrer com, ou mesmo revogar, o Plano de Desenvolvimento da 
Educação, cujas ações estão em andamento. Ao contrário, busca complementar e dar 
continuidade às metas estabelecidas pelo governo federal, através do PDE em 2007. Com 
relação às metas e estratégias do novo PNE, também é possível perceber uma ampliação dos 
níveis de educação atingidos e uma definição mais clara das estratégias, em comparação com o 
PNE 2001-2010. Contudo, devemos considerar que o documento encontra-se ainda no formato 
de projeto de lei e pode vir a sofrer alterações ou cortes, para se adequar às diretrizes do 
governo federal.  

 
Considerações finais 

 
O Plano Nacional de Educação ainda encontra-se na forma de projeto de lei e, portanto, 

ainda poderá ter o texto modificado. O que se percebe é uma carta de intenções em que são 
reafirmados os valores para a Educação nacional em um sentido mais amplo, a universilização 
do acesso à escola e à Educação Básica e o compromisso com a qualidade.  

Através da análise do projeto de lei, pode-se perceber que o documento faz uma 
síntese dos diagnósticos, objetivos, metas e estratégias apresentados pelos diversos setores da 
sociedade civil e do governo nos espaços concedidos para debate. Dessa forma, o documento 
apropria-se do embasamento fornecido por estudos dos órgãos específicos do governo, tais 
como o estudo apresentado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP, 2009) e pelo Conselho Nacional de Educação (CNE, 2010), e, sobretudo, adota 
grande parte das propostas apresentadas pela sociedade civil, através da Conferência Nacional 
de Educação (CONAE, 2010).  

Relativo à Educação Superior, são reafirmados as metas de ampliação da oferta de 
vagas, manutenção do financiamento estudantil através do FIES, ampliação do número de 
mestres e doutores, bem como da oferta de cursos stricto-sensu, a manutenção das avaliações 
institucionais mediante o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e o 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e o incentivo ao acesso às instituições 
através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Sistema de Seleção Unificada (SISU).  

No que tange à sua elaboração, o novo PNE representa um avanço em comparação ao 
documento legal antecendente, uma vez que respeita as deliberações e propostas apresentadas 
pelos distintos setores representativos da sociedade, que se fizerem presente nos diferentes 
espaços em que o Plano foi debatido. É necessário considerar, contudo, que o projeto de lei, 
ainda está em tramitação, sujeito às disputas das diferentes correlações de força, internas e 
externas ao governo. É igualmente importante observar que o papel da sociedade civil não deve 

CD-ROM DE ATAS  | 4187 |  COLUBHE 2012



 

se restringir à elaboração do Plano, mas deve se fazer sempre presente na avaliação e na 
cobrança pela execução das políticas educacionais estabelecidas no documento. 

Esta comunicação não pretende esgotar a análise dos dois Planos Nacionais de 
Educacionais, mas apresentar algumas considerações a respeito das propostas apresentadas 
nos dois documentos, com foco na Educação Superior, à luz dos diferentes contextos em que 
foram elaborados.  
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1 Neste momento, compunham o FNDEP mais de trinta entidades, entre elas a Associação Brasileira de 

Imprensa (ABI); Associação Nacional de Educação (ANDE); Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN); Associação Nacional pela Formação dos Profissionais 
da Educação (ANFOPE); Associação de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(ANDIFES); Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE); Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPEd); Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB); Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE); Conselho de Reitores das 
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Universidades Brasileiras (CRUB); Central Única dos Trabalhadores (CUT); Federação de Sindicatos 
de Trabalhadores das Universidades Brasileiras (FASUBRA); Movimento dos Trabalhadores Sem-
Terra (MST); Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional 
(SINASEFE); Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (UNDIME); União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira de Estudantes 
Secundaristas (UBES), composição política suprapartidária e pluralista do Fórum. (BOLLMANN, 
2010: p. 660).  

2 Com relação à Educação Superior incidiram quatro vetos, todos relacionados à ao financiamento da 
rede pública de instituições de ensino superior: a meta que determinava que o número de vagas no 
ensino superior público não poderia ser inferior a 40% do total desse nível de ensino; a meta que 
subvinculava 75% dos recursos da União voltados para a manutenção e expansão e desenvolvimento 
do ensino à manutenção e expansão da rede federal de ensino superior; a meta que determinava a 
ampliação do programa de crédito educativo a 30% dos alunos da rede privada; e a meta que a 
implantação de planos gerais de carreira para os funcionários das universidades federais. E um quinto 
veto incidiu sobre a meta que mandava ampliar o financiamento público à pesquisa científica e 
tecnológica. (Valente e Romano, 2002: p. 105). 
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Da configuração de um cenário: a infância nas políticas públicas de educação 
Das imagens que se postam no presente, uma das mais potentes, mais “óbvias”, mais 

“naturais” e irrefutáveis é a da singularidade da criança e da infância, enquanto categoria bioló-
gica, etária, social, cultural e legal. Discursada pela sociedade contemporânea como a nostalgia 
adulta de um inocente jardim das delícias, ou de um paraíso perdido (Corazza, 2004), é apre-
sentada também como lugar de formas violentas de expropriação de direitos e, ainda, campo 
promissor de investimentos da sociedade em nome de um futuro melhor.  

As crianças e as problemáticas associadas à infância estão na ordem do dia das agen-
das governamentais, da mídia e da ciência. A entrada da criança na agenda da opinião pública 
denota a relevância social a qual ela tem sido destinada, em especial da segunda metade do 
século XX em diante. 

O enquadramento da criança nos discursos de saber-poder traz, conforme Sarmento e 
Pinto (1997), uma situação intrigante. As circunstâncias e as condições de vida das crianças 
são, no presente, emolduráveis em categorias paradoxais: as mesmas têm sido mais considera-
das quanto mais diminui o seu peso na população em termos estatísticos; apesar da consagra-
ção de um conjunto de direitos fundamentais em favor das crianças, não cessam de se 
intensificar fatores que fazem destas o grupo etário onde há mais indicadores de pobreza, 
opressão e afetação das condições gerais de vida; ainda que apregoada como necessária a 
intensificação das relações adulto-criança, assiste-se cada vez mais a sua separação; por fim, 
ao mesmo tempo em que se valoriza a espontaneidade e a criatividade das crianças, estas cada 
vez mais estão submetidas às regras das mais variadas instituições. 

Estas questões têm mobilizado a arena governamental com pesquisas que se enqua-
dram, de maneira geral, no esquadrinhamento das situações de vida das crianças nos mais 
variados espaços e na formulação de políticas intervencionistas que deem conta de alterar o 
quadro paradoxal supracitada. A proposta desta comunicação é, pois, realizar uma empreitada 
analítica a partir de um exercício de pasmo inaugural acerca da inflação de discursos sobre a 
infância a partir da década de 80 do século XX, mais especificamente no campo educativo, e 
cuja lógica de governo da conduta reverbera até este início de século. Das publicações sobre a 
infância na atualidade o relatório do UNICEF, “Situação Mundial da Infância 2008 - Caderno 
Brasil” dá visibilidade a uma formação discursiva que insere a infância num conjunto enunciati-
vo assentado em nexos de saber-poder, dispondo uma verdade sobre a infância e apresentando 
a “prova” da razão dum necessário investimento.  

 
Crianças bem nutridas, que recebem cuidados e vivem em ambientes 
seguros e estimulantes têm maior probabilidade de sobreviver, de 
contrair doenças com menor freqüência, e de desenvolver habilidades 
emocionais, sociais, de raciocínio e de linguagem. Quando ingressam 
na escola, têm maior probabilidade de ter sucesso. E mais tarde, ao 
longo da vida, têm maior probabilidade de se tornar membros criati-
vos e produtivos da sociedade (UNICEF, 2008). 

 
Observamos, em especial no último quartel do século XX, a profusão de movimentos 

sociais em prol dos direitos das crianças, capitaneados por diversas instâncias da sociedade 
civil e organismos internacionais. Esses movimentos, que se firmam num discurso sobre condi-
ções impróprias de vida de grande parte da população da atualidade, constituem um campo de 
forças que incide sobre a esfera estatal definindo metas e ações no que diz respeito à infância.  

“Lugar de criança é na escola”: eis o slogan que tem circulado nos mais diversos espa-
ços e constituído o alvo das intervenções estatais em termos de práticas de controle e regula-
ção das populações. Práticas estas que estabelecem padrões de normalidade/anormalidade, 
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classificam e ordenam os sujeitos segundo esses mesmos padrões e determinam o tratamento 
e os cuidados que devem ser dispensados às crianças.  

A argumentação presente no chamamento destacado acima é a de que um dos lugares 
legítimos de vivência da infância é a escola. A obtenção de uma prova na qual parecem ser 
irrefutáveis as alegações prescritas no discurso educativo sobre a necessidade da entrada cada 
vez mais antecipada das crianças nas instituições de cunho educativo faz parte de um emara-
nhado de discursos que mesclam a imagem de criança como um ser que necessita de cuidados 
e proteção e que é, ao mesmo tempo, promessa de um futuro melhor, com a apregoação do 
papel da escola como capaz de satisfazer o duplo cuidar-educar. Tem-se, então, uma aposta 
no caráter formativo, mobilizador e transformador da instituição escolar, argumentado sobre a 
ideia que sua efetividade depende do esforço, competência, dedicação e vontade política dos 
indivíduos e da sociedade. 

As políticas educativas para a infância inserem-se em um campo onde se entrelaçam a 
constituição de saberes, as regras de conduta e as tecnologias de si (Foucault, 2010). Enten-
demos que tais políticas, ao mesmo tempo em que se relacionam com o conhecimento que é 
produzido sobre infância, acabam por determinar certa forma de ser criança e de se relacionar 
com as mesmas. Na sociedade hodierna consideramos tais políticas como pertencentes a um 
quadro mais amplo, moldado e delimitado por forças que ultrapassam o local, fazendo parte de 
agendas estabelecidas pela economia política global.  

Desta feita, intenta-se aqui problematizar ideias muito bem sedimentadas sobre infân-
cia-educação, tomando as práticas discursivas e as políticas públicas como dispositivos poten-
tes de poder. Buscamos investigar os regimes de verdade presentes nas formações discursivas 
em circulação na educação infantil, procurando pôr em questão a produção de uma discursivi-
dade naturalizada, essencializada de infância, relacionada a uma racionalidade política que 
procura, a partir de um exercício econômico do poder, compor uma maquinaria que envolve o 
conhecimento da coisa a ser governada e o desenvolvimento de estratégias de intervenção, 
com o intuito do bem governar. 

Cabe-nos então perguntarmos sobre a repetição e circularidade dos discursos sobre in-
fância e criança e sobre os investimentos que vêm sendo despendidos à infância por parte das 
políticas públicas tornando as crianças alvos das tecnologias de poder. Ainda, parece-nos opor-
tuno problematizarmos esse aparente “lugar de calmaria”, “isento de relações de poder”, espa-
ço de silenciamento e repetição o qual têm se constituído as instituições de educação infantil, 
na tentativa de extrair visibilidades, direcionar focos de luz sobre pontos pouco iluminados, 
procurando provocar fissuras em estruturas já constituídas que determinam o que, como e 
porque os sujeitos infantis da contemporaneidade são/foram forjados. Lugar esse que também 
nos apazigua ao estabelecer os saberes necessários à geração atual, com vistas a um “futuro 
de previsibilidades”.  
 
Dos recortes espaço-temporais e caminhos percorridos 

Com o objetivo de pôr em mira o destacado na configuração temática supracitada, re-
corremos aos documentos produzidos pelo Ministério da Educação Brasileiro, voltados à imple-
mentação de políticas públicas na educação infantil, após a promulgação da Constituição 
Brasileira de 1.988. Tal lei é a primeira, em nível nacional, a garantir o direito das crianças pe-
quenas à educação. Direito esse que será regulamentado posteriormente pela Lei Federal nº 
9.394/96, a qual estabelece as “Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. É a partir da Carta 
de 1988 que a educação infantil é incluída como parte da primeira etapa da educação básica, 
priorizando o atendimento de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos em instituições especial-
mente voltadas para esse fim. 
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Dentre a gama de documentos produzidos até o presente momento pelo referido minis-
tério destaque foi dado aos Pareceres CNE/CEB nº 22/98 e nº 20/2009 e às Resoluções CEB nº 
01/99 e nº 05/09, os quais instituem as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação In-
fantil” e aos documentos “Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito da criança de 0 a 6 
anos à educação” (2006) e “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil” 
(2006). 

A escolha de tais fontes, bem como a delimitação do arco temporal, teve como parâme-
tro a efetiva inserção da educação infantil no rol das prioridades da gestão estatal brasileira, em 
especial nas últimas duas décadas do século XX e início do século XXI, acoplada a um discurso 
que alia cidadania e qualidade como eixos que atravessam tais documentos oficiais. Entende-
mos as fontes como “pretextos” para dar a ver uma racionalidade que opera no governo da 
conduta dos infantis, as quais jogam um carteado, no qual o baralho da estratégia analítica 
coaduna-se com o baralho da educação (Larrosa, 1994). Tal jogo combinatório é uma opção 
que denota a sua contingência histórica e a escolha do pesquisador, configurando-se como uma 
“aposta encarnada” que possui seus riscos, pois duvida de toda e qualquer certeza analítica.  

Metodologicamente, consoante ao referencial teórico foucaultiano, trata-se menos de 
postar uma denúncia contra os supostos efeitos nefastos que tais discursos provocariam, mas 
sim capturar, na tessitura documental, a partir da análise das “regularidades, recorrências, nu-
ances sobre os sentidos em torno dos sujeitos” (Bujes & Marcello, 2011, p. 55), a positividade 
dos seus escritos, entendendo os documentos ora analisados como singulares e, ao mesmo 
tempo, conformados a dada contingência histórica, que dão a conhecer as relações saber-poder 
presentes na sociedade. Procura-se, enfim, apreender o momento em que determinado aconte-
cimento ganhou consistência, visibilidade e dizibilidade. 

Considerando a política educativa como prática que “produz ou transforma a experiên-
cia que as pessoas têm de si mesmas” (Larrosa, 1994, p. 36) intentaremos analisar como os 
discursos presentes nos documentos constituem-se como produtores de sujeitos, a partir da 
proposição do estabelecimento de: 

 
técnicas que permitem aos indivíduos efectuarem um certo número de 
operações sobre os seus corpos, sobre as suas almas, sobre o seu 
próprio pensamento, sobre a sua própria conduta, e isso de tal manei-
ra a transformarem-se a eles próprios, a modificarem-se, ou a agirem 
num certo estado de perfeição, de felicidade, de pureza, de poder so-
brenatural e assim por diante (Foucault, 1993, p. 207).  

  
 Como defendeu Ramos do Ó (2011) a chamada descoberta do aluno pelo campo da 
ciência psicopedagógica levou a constituição de repertórios infindáveis sobre a subjetividade 
infantojuvenil, “nos quais a análise particularizada de tendências, hábitos, desejos e emoções 
dos escolares se ligou sempre à moldagem da sensibilidade moral” (Ramos do Ó, 2011, p.175). 
Mais do que instruir, cabe à escola moderna moralizar. Mas a moralização da qual tratamos tem 
uma vinculação estreita com um conhecimento cada vez mais aprofundado e pormenorizado da 
natureza infantil, um escrutínio de seu corpo e alma, afastando-se de sistemas de injunção e 
proibição para aproximar-se de um quadro de liberdade regulada. “Na escola, há muito que a 
palavra moral se traduz por vontade e governo de si” (Ibidem, p.176). 

Entendendo a experiência de si como “resultado de um complexo processo histórico de 
fabricação no qual se entrecruzam os discursos que definem a verdade do sujeito, as práticas 
que regulam seu comportamento e as formas de subjetividade nas quais se constitui sua pró-
pria interioridade” (Larrosa, 1994, p.43), argumentamos que as práticas educativas formam um 
potente dispositivo que, combinado a outros, agencia formas de vida do sujeito infantil na con-
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temporaneidade, a partir da convocação, sub-reptícia, e por isso cada vez mais incitatória, de 
processos de autogoverno. 

 
Infância e políticas públicas – um cerco na condução dos infantis 

Assistimos hoje a um refinamento das técnicas de governo da infância de modo que to-
das as esferas e campos de saber realizam operações de escrutínio de seu corpo, sua alma, seu 
desenvolvimento, suas inclinações, a fim de “melhor entendê-la” e conduzi-la. Nunca as aten-
ções voltaram-se às crianças com tanta intensidade como a partir da Modernidade, e com espe-
cial ênfase, do limiar do século XX em diante, tornando infindável a sede de saber sobre a 
infância.  

A infância, entendida como uma invenção moderna, ocupa espaços sociais – das políti-
cas públicas, da mídia, do consumo, da pedagogia, da psicologia, da medicina, sendo atraves-
sada por processos de acumulação de saberes sobre seu corpo, o seu desenvolvimento 
cognitivo, suas potencialidade, seus desejos, suas vulnerabilidades, que, por sua vez, se aco-
plam a práticas discursivas e não discursivas, em que tais saberes se articulam a mecanismos 
de poder, cujo resultado acaba sendo a produção de uma infância governada, segundo norma-
tividades da sociedade que se empreende.  

Tal qual a “metáfora do barco” (Foucault, 2008, p.29), em que o capitão deve, para 
bem governá-lo, encarregar-se do navio, mas também dos marinheiros, da carga, estar atento 
aos ventos, às tempestades e às intempéries, para o governo das populações é necessário que 
se esteja atento a todos e a cada um, com intuito de governar o melhor possível, de forma 
mais economicamente viável.  

Esse feito compõe o que se chama de racionalidade governamental, a saber, governa-
mentalidade1, racionalidade essa que procura, a partir de um exercício econômico, menos dis-
pendioso e mais produtivo do poder, compor uma maquinaria de governo que envolve o 
conhecimento da coisa a ser governada e o desenvolvimento de estratégias de intervenção. 

Temos assistido, especialmente na última década, um investimento massivo do Ministé-
rio da Educação Brasileiro em programas de inclusão das crianças de 0 a 05 anos na Educação 
Infantil, seja por conta da formulação de orientações gerais aos governos locais para implemen-
tação da educação infantil nos seus sistemas de ensino, seja na formulação de documentos 
norteadores dos projetos pedagógicos das instituições destinadas à primeira infância. Tal inves-
timento está relacionado à ideia, a qual vem sendo propagada mundialmente, de que a educa-
ção infantil, como direito apregoado nas diferentes instâncias da sociedade civil e de governo, é 
um meio de garantir a cidadania além de combater os “males futuros” da população. 

Ao contrário da educação compulsória, conquista das revoluções americana e francesa, 
a educação infantil tem uma trajetória relativamente recente. No Brasil, até as primeiras déca-
das do século XX, o atendimento da população infantil era feito nos moldes da assistência cien-
tífica, justificando a intervenção médica, assistencial e pedagógica sobre a infância em nome da 
gestão e normatização dos “perigosos”. Nessa época o atendimento era feito por instituições de 
cunho caritativo e filantrópico e somente mais tarde, a partir da década de 30, é que o Estado 
começou efetivamente a desenvolver ações de acompanhamento à criança, ainda fruto de inici-
ativas pontuais e isoladas. 

No campo governamental do pós-guerra, do nacional-desenvolvimentismo e dos gover-
nos militares, foram instituídos vários órgãos, que, fragmentados, tinham a criança como um 
dos focos: os Ministérios da Saúde, da Educação, da Justiça, da Previdência e Assistência Social 
e a Legião Brasileira de Assistência – LBA. Os embates e deslocamentos no que diz respeito ao 
movimento de luta pela institucionalização da educação infantil arrastam-se até a segunda me-
tade do século passado, sempre tendo como de fundo a compensação de carências da popula-
ção. 
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Da mesma forma que ocupa posição apendicular nas estruturas burocráticas governa-
mentais, as citações referentes à educação infantil na legislação foram bastante restritas. A Lei 
4.024, formulada em 1961, a qual estabelecia Diretrizes e Bases da Educação Nacional, isenta-
va o Estado das questões relativas à educação infantil quando delegava às empresas a organi-
zação de creches por iniciativa própria ou em cooperação com os poderes públicos a 
organização e a manutenção de instituições de “educação pré-primária”. Já a Lei 5.692, de 
agosto de 19712 apenas indicava que os sistemas de ensino deveriam velar para que as crian-
ças menores de 7 anos recebessem educação em escolas maternais, jardins de infância e insti-
tuições equivalentes. Essa equivalência demonstra que à educação infantil cabiam desde 
iniciativas de órgãos educativos até as de outras instâncias, predominantemente as de assistên-
cia social e saúde. 

Dois fenômenos paralelos e correlatos ilustram o cenário que seria formado a partir da 
década de 90 do século XX, a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a realização da 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança, em 1989. A Constituição Federal de 1988 foi 
considerada um marco significativo que situou como dever do Estado o atendimento em creche 
e pré-escola às crianças de zero a seis anos. No cenário internacional, a proclamação, em 20 de 
novembro de 1989, da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, reconheceu à crian-
ça todos os direitos e liberdades inscritas na Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Ao 
mesmo tempo em que firma este estatuto de liberdade e autonomia, a Convenção delineia um 
quadro de proteção e cuidados especiais destinados às crianças antes mesmo do nascimento. 

Na trama que se formou, sobremaneira após a publicação da Constituição Federal e da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é que se inserem as ações desencadeadas pelo 
Ministério da Educação brasileiro, o qual irá formular, pela primeira vez, na década de 90, uma 
política nacional de educação infantil. Iniciar-se-á então um período de produtividade no que diz 
respeito à promulgação de normativas, elaboração de orientações e, mais recentemente, acom-
panhamento e financiamento de recursos destinados à educação da primeira infância.  

Em 1993, o MEC delineou pela primeira vez uma Política Nacional de Educação Infantil 
propondo diretrizes norteadoras de propostas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento da 
criança, às interações entre as crianças, à auto-estima e à identidade, ao respeito à diversidade 
de expressões culturais, ao brincar como modo privilegiado de aprendizagem e desenvolvimen-
to, ao trabalho cooperativo. Diversas ações que compõem uma política nacional para a infância 
foram implementadas, com o objetivo de cumprir o disposto nos textos legais, dentre as quais 
poderemos destacar: a publicação dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (1998), a publicação do Parecer CNE nº 22/98 e da Resolução CEB nº 01/99, a qual 
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a promulgação da Lei 
10.172/01, a qual estabelece o Plano Nacional De Educação e, em sua decorrência, a elabora-
ção, em 2006, do documento Política Nacional de Educação Infantil, o qual contém diretrizes, 
objetivos, metas e estratégias para a área. Mais recentemente foram publicados o Parecer 
CNE/CEB nº 20/2009 e a Resolução CEB nº 05/2009, a qual reestrutura as Diretrizes Curricula-
res Nacionais para a Educação Infantil3.  

As metas constantes no Plano Nacional de Educação (2001) foram consubstanciadas no 
documento Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito da criança de 0 a 6 anos à edu-
cação (2006a), o qual justifica a inclusão das crianças pequenas na pauta das políticas públicas, 
a partir da constatação, em nível mundial, de um panorama de discriminação das crianças e 
negação de seus direitos, os quais aprofundam a exclusão social. 

 
Ao Estado, portanto, compete formular políticas, implementar pro-
gramas e viabilizar recursos que garantam à criança desenvolvimento 
integral e vida plena, de forma que complemente a ação da família. 
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Em sua breve existência, a educação das crianças de 0 a 6 anos, co-
mo um direito, vem conquistando cada vez mais afirmação social, 
prestígio político e presença permanente no quadro educacional bra-
sileiro (Brasil, 2006a, p.5). 

O documento situa o quadro da educação infantil no Brasil e as iniciativas estatais reali-
zadas na última metade do século XX, focando a questão da atualidade da educação das crian-
ças de 0 a 6 anos como direito de cidadania e a necessidade de regulamentação da LDB por 
diretrizes, resoluções e pareceres do Conselho Nacional de Educação, pelas Constituições Esta-
duais e Leis Orgânicas Municipais e pelas normas de seus respectivos conselhos de educação.  

As diretrizes que guiam a Política Nacional De Educação Infantil apontam para a res-
ponsabilidade estatal no que diz respeito à educação e ao cuidado das crianças de 0 a 6 anos. 
Acentuam também o direito das crianças e a possibilidade de opção da família ao atendimento 
gratuito em instituições de Educação Infantil. Definem como necessários o estabelecimento de 
parâmetros de qualidade e de infraestrutura dos estabelecimentos de ensino, bem como a exi-
gência de formação específica na área mínima exigida por lei para os professores que atuam na 
modalidade e a oferta de formação continuada para esses profissionais. Por fim, preveem a 
articulação da educação com as políticas de saúde, assistência social, justiça, direitos humanos, 
cultura, mulher e diversidades, bem como aos fóruns de Educação Infantil e organizações da 
sociedade civil. 

Para a concretização das metas estabelecidas pela política coube ao governo federal, 
representado pelo Ministério da Educação, desenvolver estratégias de apoio técnico, pedagógi-
co e financeiro aos estados e municípios na construção das políticas e implementações das 
políticas e planos de educação, estabelecendo parcerias com órgãos governamentais e não-
governamentais e articulando a Política Nacional de Educação Infantil com os diferentes fóruns 
existentes na sociedade civil. 

Reafirmando a preocupação do Estado com a fragilidade e inconsistência de grande 
parte das propostas pedagógicas em vigor, as discussões apontadas pela Política nacional volta-
ram-se à necessidade do estabelecimento de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil que garantam um “currículo que respeite as diferenças (...) e que, concomitantemente, 
respeite os direitos inerentes a todas as crianças brasileiras de 0 a 6 anos” (Brasil, 2006a, p. 
12), bem como o estabelecimento de padrões mínimos de qualidade no trabalho com a educa-
ção infantil. 

Cabe-nos então, a partir de um exercício analítico que procura captar a positividade dos 
discursos presentes nessa inflação documental, tecermos algumas considerações, do que se já 
deixou antever. As “Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil” formam um composto arti-
culador de uma racionalidade política que alia o exercício do poder com o conhecimento sobre o 
que deve ser governado, reunindo “princípios, fundamentos e procedimentos (...) para orientar 
as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas 
pedagógicas e curriculares” (Resolução CNE/CEB 05, 2009).  

A conquista da cidadania é o mote detonador das ações e propostas das Diretrizes: 
“uma política nacional para a infância é um investimento social que considera as crianças como 
sujeitos de direitos, cidadãos em processo e alvo preferencial de políticas públicas”. (Parecer 
CNE/CEB 22, 1998). Ainda, na educação infantil: 

cumprir sua função sociopolítica e pedagógica requer oferecer as me-
lhores condições e recursos construídos histórica e culturalmente para 
que as crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais e 
possam se manifestar e ver essas manifestações acolhidas, na condi-
ção de sujeito de direitos e de desejos (Parecer CNE/CEB 20, 2009). 
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Conforme apregoa Corazza (2001, p. 83) o “dispositivo da cidadanidade” como uma in-
venção do liberalismo, é responsável pela criação de uma moral universalista, ao mesmo tempo 
individualizadora. Dota o indivíduo da “forma homem”, entidade geral, universal e abstrata. 
Outrossim, cabe ressaltarmos como a cidadania foi incorporada a uma moral psi. As crianças, 
narradas como sujeitos de direitos e de desejos, cada vez mais são incitadas a procurar a reali-
zação pessoal, a autonomia, a autoexpressão, a partir de técnicas de conhecimento de si e do 
mundo. 

Aliando-se à questão da cidadania os documentos formulados pelo MEC incluem o con-
ceito de qualidade como balizador dos serviços oferecidos e instrumento posterior que contribu-
irá para aferição de resultados do oferecimento do serviço educativo na faixa etária. Os 
“Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação Infantil” (Brasil, 2006b), segundo o Ministé-
rio da Educação, funcionam tal como elementos norteadores, referência, ponto de partida, pon-
to de chegada ou linha de fronteira para direcionamento dos trabalhos das instituições de 
educação infantil: 

 
Sublinhamos que a finalidade de definir os parâmetros de qualidade 
se realiza neste documento de modo a estabelecer não um padrão 
mínimo, nem um padrão máximo, mas os requisitos necessários para 
uma Educação Infantil que possibilite o desenvolvimento integral da 
criança até os cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológi-
co, intelectual e social (Brasil, 2006b, p.9). 

 
 Na elaboração dos mesmos foram indicados como relevantes para melhoria permanente 
da qualidade de atendimento às crianças os seguintes aspectos: as políticas para a Educação 
Infantil, as propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil, a relação estabelecida 
com as famílias das crianças, a formação regular e continuada dos profissionais das instituições 
e a infraestrutura necessária ao seu funcionamento.  

O conceito de qualidade, amplamente difundido nos programas e propostas em nível 
nacional e mundial, parece dar certo tom de confiabilidade ao que se propõe para as crianças, 
uma vez que estabelece um mínimo a ser alcançado, aliado a um discurso da garantia de direi-
tos e da constituição da cidadania plena dos sujeitos infantis. Ao mesmo tempo, estabelece 
padrões de normalidade e medidas de acompanhamento e controle, de forma a situar as ações 
dentro de um parâmetro aceitável nos moldes mercadológicos. Ainda, convoca a sociedade 
para esse controle, ao trazer as famílias como protagonistas e participantes de um processo 
constante de avaliação das instituições. 
De tramas que se imbricam 

As reflexões no domínio pedagógico têm resistido a pensar o campo da infância como 
atravessado por relações de poder, ou se o fazem, inclinam-se para uma vertente que conside-
ra essas relações como unilaterais, repressivas e excludentes. Refutando uma suposta neutrali-
dade, bem como uma visão maniqueísta de poder, podemos considerar a gama de materiais 
orientadores produzidos pelo Ministério da Educação brasileiro como discursos que, em sua 
positividade, dizem como os indivíduos devem ser, fazer, relacionar-se com os outros e consigo 
mesmos, de uma forma a consolidarem seus status de cidadãos. Travestidos em promovedores 
de uma cidadania ativa, por meio de um discurso centrado na retórica da qualidade, tais docu-
mentos, aliados a programas, projetos, práticas médicas, assistenciais e de financiamento, aca-
bam por transformar o infantil num dos domínios mais intensamente governados. 

Formando uma teia por onde os discursos sobre a criança e a infância se entrelaçam, 
os materiais produzidos pelo Ministério da Educação a partir da década de 90 guiaram a política 
nacional de educação infantil, estabelecendo princípios e critérios para a organização curricular, 
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parâmetros básicos de qualidade e de infraestrutura, indicadores para aferição dos serviços 
prestados, normatização no que diz respeito à formação (habilitação) dos educadores, bem 
como oferecimento de programas de formação em serviço, arrematando toda uma trama de 
discursos e práticas que dizem sobre e, por que não, constituem o sujeito infantil. A subjetiva-
ção, portanto, 

 
é a relação consigo que renasce sempre, em vários lugares e sob múl-
tiplas formas. Afetando a si, a fórmula geral da subjetivação consiste 
em produzir efeitos sobre si mesmo/a. Estes efeitos não são reflexos 
passivos das experiências humanas, mas têm, articulados aos códigos 
morais, uma eficácia constitutiva, subjetivadora e de governo (Coraz-
za, 2001, p.63). 
 

Mesmo reconhecendo que, apesar dos constrangimentos das normas, leis, regulamen-
tos, aquilo que termina finalmente como currículo “é igualmente constrangido e moldado pelos 
inúmeros processos intermediários de transformação que também definem, no seu nível e da 
sua forma, aquilo que conta como conhecimento válido e legítimo” (Silva, 1996, p.80), não há 
como negarmos a positividade e a força que tais aparatos têm nas escolhas e na efetividade 
das práticas produzidas no contexto escolar. Desta feita, podemos considerar o conjunto de 
publicações destinado à implementação de políticas públicas educacionais para a primeira in-
fância como uma prática de governo e autogoverno, num jogo que pretende inserir o infante 
como objeto de atenção e proteção, ao mesmo tempo que o subjetiva como agente autônomo 
e livre, responsável por si próprio.  

Trata-se, portanto, da celebração de uma política de governo da subjetividade, a qual 
engloba os âmbitos público e privado da vida e incorpora as questões subjetivas às técnicas 
governamentais, de modo a envolvê-las na relação que cada indivíduo tem consigo mesmo. As 
linhas de força que atuam nessa política colaboram para reforçar a ideia do cidadão “em busca 
de”, ser que mira à felicidade e que, para alcançá-la, efetua sobre si operações de administra-
ção sobre seu corpo e sua alma.  

Tal planificação discursiva denota regras de governo da conduta e constitui uma res-
posta de um tempo à questão que orientou o percurso investigativo de Foucault, qual seja, 
“como ser governado, por quem, até que ponto, com que fim, por que métodos” (2008, p.119), 
questão que ora nos inspira.  
 

 
 
                                                             
1 Em seu curso “Segurança, território e população”, Foucault explicita o que entendia por go-
vernamentalidade. “E com essa palavra quero dizer três coisas: 1. O conjunto constituído pelas 
instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permite exercer esta 
forma bastante específica e complexa de poder, que tem por alvo a população, por forma prin-
cipal de saber a economia política e por instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de 
segurança. 2. A tendência que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, durante muito 
tempo, à preeminência deste tipo de poder, que se pode chamar de governo, sobre todos os 
outros – soberania, disciplina etc. – e levou ao desenvolvimento de uma série de aparelhos 
específicos de governo e de um conjunto de saberes. 3. O resultado do processo através do 
qual o Estado de justiça da Idade Média, que se tornou nos séculos XV e XVI Estado adminis-
trativo, foi pouco a pouco governamentalizado” (2008, pp. 291-292). 
 
2 Fixa as Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. 
3 Podemos também citar a publicação de documentos institucionais como os Parâmetros Nacio-
nais de Qualidade para a Educação Infantil (2006), os Parâmetros Básicos de Infra-Estrutura 
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para Instituições de Educação Infantil (2006), os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil 
(2009), o Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil – 
Proinfantil (2005), os Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fun-
damentais das Crianças (2009), as Orientações sobre convênios entre secretarias municipais de 
educação e instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos para a 
oferta de educação infantil (2009), além da instituição dos Prêmios Professores do Brasil (2005) 
e Qualidade na Educação Infantil (2004) e da publicação da Revista Criança. 
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Introdução 
  

O texto tem por objetivo refletir sobre a concepção de educação, infância e criança que 
a poetisa Cecília Meireles defendeu ao atuar como jornalista no período de 1930 a 1933. À épo-
ca Cecília dirigiu e escreveu crônicas para a Página de Educação do matutino carioca Diário de 
Notícias. Nesse espaço jornalístico difundiu os ideais da Escola Nova e abordou de forma incisi-
va e fundamentada em leituras, que emergiam de diferentes países, a ideia de que a criança é 
uma incógnita e que, como tal, desestabiliza os lugares de saber dos adultos da família, da es-
cola e do governo. 

 O exercício hermenêutico, fundamentado na concepção do filósofo francês Paul Ri-
coeur (2010), possibilitou um olhar para as fontes numa perspectiva multívoca, ou seja, pauta-
do em possibilidades interpretativas. Nesse movimento buscamos compreender a rede de 
relações na qual a jornalista e educadora sustentou seus argumentos. Ao nos debruçar sobre 
esse espaço de experiências conseguimos dialogar com o horizonte de expectativas que a atua-
ção estratégica no jornalismo possibilitou à educadora, que buscava em suas crônicas lutar por 
um lugar para a criança nos discursos educacionais que atravessavam as Conferências de Edu-
cação.  

 Trata-se, portanto, de um mergulho num tempo outro que permite discutir uma ques-
tão que até hoje reflete e refrata as discussões sobre infância e educação, como a que permeia 
uma colocação poética de Cecília ao dizer que “as crianças são como os poetas, não conhecem 
obstáculos a sua imaginação”. Dessa forma, a pergunta que fica é por qual ponto pode-se focar 
melhor as colocações de Cecília? Qual pode ser o interesse atual em compreender o lugar da 
criança, ocupado nos debates educacionais da década de 1930?  

 
As concepções de educação e de infância no pensamento de Cecília Meireles: ima-
gens em devir 
 

Cecília Meireles atuou ativamente nos movimentos culturais de seu tempo. A poetisa 
era partidária da Escola Nova e defendia, assim como Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, 
uma educação pública, universal, obrigatória e laica1. Destacava-se, no meio intelectual, por ser 
detentora de um saber especializado – a Pedagogia, sustentada pela Psicologia e pela Literatu-
ra. Foi nomeada, em 1935, professora de Literatura Luso-Brasileira e de Técnica e Crítica Literá-
ria, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, tendo, ainda, organizado a Primeira Biblioteca 
Infantil do país. Cecília Meireles, que deixou obras imortalizadas pelo texto escrito em poemas, 
possui uma faceta menos conhecida: a de educadora, interessada pelas questões relativas à 
criança. A autora, ao que tudo indica, antes de fazer qualquer aliança com um movimento lite-
rário, firmou um compromisso político com os ideais da democracia, num ambiente fortemente 
marcado pela presença masculina. 

Em 1930, Cecília Meireles vivenciou um cenário marcado por grandes aventuras sociais, 
políticas e culturais: a Revolução comandada por Getúlio Vargas. Nesta época o país vivia, poli-
ticamente, um período de grande indecisão, entre uma eleição democrática altamente fraudu-
lenta e a perspectiva de uma revolução, cujo mote, utopicamente delimitado, era levar o Brasil 
à modernidade. Entretanto, o país era dominado pelas oligarquias rurais e o desafio que se ins-
taurava era o de passar de uma economia basicamente agrária para urbana. O contexto abriga-
va diferentes realidades sociais: de um lado havia um grande número de trabalhadores 
analfabetos convivendo com uma classe média crescente, de outro uma elite aristocrática de 
origem rural. Neste espaço se constituía um público que desejava reformas estruturais na soci-
edade, fato que levou à implementação de uma indústria cultural através da ampliação da im-
prensa escrita. 
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No que diz respeito à intelectualidade brasileira, o modernismo tem, na década de 302, 
o início de um período de reflexões e de assentamento de ideias. Essa efervescência, fruto do 
anseio de construção de um Brasil “moderno”, tinha na educação um dos seus focos preponde-
rantes. 

Quase um século depois da busca por essas mudanças, a escola pública tem enfrentado 
desafios que passam pela construção de um projeto pedagógico alicerçado numa concepção de 
criança como sujeito de direitos. A escola ainda não conseguiu atender às necessidades da in-
fância, já que “são múltiplos os tempos da infância e neles coexistem realidades e representa-
ções diversas, algumas das quais são hoje minoritárias, mas eram dominantes noutras eras” 
(SARMENTO, 2001, p.14). 

 Ao refletir sobre esses tempos da infância percebemos que a luta de Cecília foi por ins-
tituir uma visão de criança como território da “linguagem”3, em contraponto a uma visão não 
cartesiana de tal termo.  

Nos debates jornalísticos Cecília reiterava, sempre que possível, a importância de se 
respeitar o universo infantil que, a seu ver, era ignorado pelos adultos. Trazia à tona fatos do 
cotidiano vivenciados na família, na rua, na escola. Fazia comentários para que as dúvidas e 
especificidades da infância fossem ouvidas em toda a sua incompletude. “A alma infantil, como, 
aliás, a alma humana, não se revela jamais completa e subitamente como uma janela que se 
abre deixando ver todo o cenário. Suas comunicações com o exterior – e até consigo mesma – 
se fazem veladamente, aos poucos, mediante detalhes de tão grande reserva que frequente-
mente vezes passam de todo despercebidos.” (MEIRELES, Cecília. Os indícios da alma infantil. 
Diário de Notícias, 18 de dezembro de 1930, p.7). 

Com base nessa possibilidade interpretativa, pretendemos buscar as discussões de Ce-
cília em seus textos jornalísticos, conforme relatamos inicialmente, no que tange a sua preocu-
pação com a singularidade da criança. Pensando na possibilidade germinativa das crônicas 
cecilianas, algumas questões se colocam para que possamos compreender a concepção de in-
fância proposta neste estudo. 

A primeira se relaciona à perspectiva histórica a partir da qual pode ser pensada. Em li-
nhas gerais, pode-se dizer que Áries (1997) demonstrou a ideia de que a infância não tem mui-
to mais que dois séculos de existência. Antes, casava-se logo que se atingia a puberdade, 
trabalhava-se logo que a robustez física permitia o exercício da produção nos campos, ou a 
aprendizagem nas oficinas, ia-se para a guerra assim que se pudesse desempenhar qualquer 
função militar, vivia-se no mundo dos adultos assim que se sobrevivesse às moléstias que dizi-
mavam uma em cada duas crianças. Dessa forma, podemos perceber que, durante muito tem-
po, a infância foi considerada um elemento permanente da natureza humana. Seus estudos 
marcaram uma ruptura no que se refere à ideia de infância: ela é considerada uma construção 
histórica que se impõe no mundo ocidental, a partir do século XIV.  

Essa vertente histórica da ideia de infância nos remete a um segundo aspecto, o de que 
não existe uma única concepção de infância, com um desenvolvimento linear, progressivo. Es-
sas concepções se apresentam de várias maneiras e estão diretamente relacionadas às classes 
sociais, bem como de acordo com o tempo e o espaço em que foram geradas.  

Os intelectuais da Educação Nova, que pensaram a construção da modernidade no Bra-
sil – modernidade que pressupõe uma ruptura com o passado – buscaram romper com uma 
determinada concepção de infância, entendida como imperfeição do ser humano (adulto-
pequeno), sem variações sociais por uma outra, sustentáculo do projeto educacional e, conse-
quentemente, de uma nova sociedade. 

Essa dimensão da construção de uma concepção de infância pelos intelectuais nos leva 
a mais uma questão: os formuladores de uma concepção de infância são, em sua maioria, os 
adultos. Dessa forma, pensar a infância pode ser buscar algumas evidências articuladas à famí-
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lia e, também, no mundo moderno à escola. O projeto de construção do Brasil Moderno, pela 
via da educação, elaborado por intelectuais, tem seu foco central na criança, na medida em que 
será ela o homem do futuro, protagonista de uma nova sociedade. 

 A escola moderna se constitui a partir de uma concepção de infância, que não a do 
adulto-pequeno. Sua base filosófica é o pensamento de Jean Jacques Rousseau, para quem a 
infância é uma etapa do desenvolvimento do homem, e, portanto, própria da natureza humana. 
Como uma etapa diversa da do adulto apresenta como características, de acordo com Rousse-
au, a falta de razão e a capacidade de aprender. Com essas características convivem, na infân-
cia, a mais completa ignorância e a maior das capacidades: a de aprender. Esta concepção de 
infância como território de potencialidades está presente na obra Emílio, escrita em 1732, que 
reflete sobre a possibilidade do afastamento da criança do convívio social. Discute a possibilida-
de de a educação respeitar os ritmos de aprendizagem, para que seus potenciais possam aflo-
rar. É interessante destacar que os ideais defendidos pelo filósofo na obra em questão não 
encontram intertexto em Sofia. Ao pensar na educação das mulheres, discute a importância do 
olhar de um outro que direcione regras de virtude. De acordo com os estudos de Galzerani 
(2002) 

 
esta concepção romântica de Rousseau tem também intensas resso-
nâncias na atualidade. Podemos flagrá-la em espaços educacionais da 
sociedade. Podemos localizá-la em nosso apego simbólico em relação 
à ideia de que a criança é espontânea, é feliz, é boa. Tais concepções 
persistentes contemporaneamente podem ser lidas como tentativas 
de assegurarmos a nós mesmos que, a despeito do caos que prepon-
dera em nosso mundo adulto, podemos ser felizes. Isto porque dese-
jamos acreditar que a criança é feliz, que outrora - num movimento 
de idealização do passado – nós já fomos felizes. E assim projetamos, 
nessa sequência imagética romântica, nosso ideal de felicidade para o 
futuro, o qual é concebido de maneira desarticulada do próprio tempo 
presente, de nossas atuações neste presente. (GALZEZANI, 2002, p. 
58) 

 
Cecília, a nosso ver, pode se aproximar de Rousseau à medida que percebe que a soci-

edade capitalista desumaniza o homem e a criança. No entanto, percebe uma pureza4em pa-
drões diferentes dos estabelecidos pela concepção de isolamento proposta pelo filósofo. A 
educadora defende a imagem de uma infância que pensa e, portanto, precisa ser ouvida e ori-
entada com coerência e confiança. “Quando nos aproximamos do mundo infantil, o primeiro 
cuidado que devemos ter é o de agir de tal modo, que entre nós e as crianças se estabeleça 
uma ponte de absoluta confiança, por onde possamos ir até elas, e elas, por sua vez, sejam 
capazes de vir até nós.” (MEIRELES, Cecília. Nós e as crianças. Diário de Notícias, 24 de outu-
bro de 1930). Noutras palavras, a educadora vê a criança não como um ser que pode ser mol-
dado, mas como uma riqueza a preservar (MAGALDI, 2002). A jornalista Cecília Meireles 
enfatizava os perigos que uma visão de imposição de opiniões projetadas poderia causar. A 
respeito das possíveis consequências desse excesso de tirania dos adultos nos diz já nos primei-
ros meses de seu trabalho a frente da Página de Educação 

 
e sobre essa vida que se concentra em si mesma, preparando-se para 
desabrochar, cai subitamente um dia a brusca autoridade dos homens 
já desencantados. Abrem à força os tontos olhos adormecidos em que 
fluíam as coisas desincorporadas, [...] reduzem a dimensão de todas 
as imagens queridas; arrancam a todas elas o perfume encantado que 
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as imortalizava... (MEIRELES, Cecília. A imaginação deslumbrada. Diá-
rio de Notícias, 14/06/1930) 
 

Cecília se aproxima de Benjamin (1994) a partir da visão da criança como um ser que 
faz parte da humanidade, que é fruto de sua tradição cultural, mas que é também possível re-
criá-la. As crônicas de Cecília nos permitem buscar em Benjamin (1984) indícios para a compre-
ensão da infância como devir: a possibilidade de considerá-la um ser produtor de cultura; uma 
pessoa autônoma na sua forma de ver e compreender o mundo. Para o filósofo alemão, a cri-
ança não pode ser vista como um adulto em miniatura, mas como um ser que, apesar da pouca 
idade, constrói seu próprio mundo e se vê como um ser nesse mundo. Como tal, é capaz de 
alternar cenas de pureza e ingenuidade, sem deixar de ter momentos de agressividade, resis-
tência, humor, autonomia. Vê a criança na sua alteridade, ou seja, na relação com crianças e 
adultos em diferentes tempos e lugares sociais. Possibilita, dessa forma, uma visão de infância 
não linear, não etapista, não determinista, que num jogo enigmático oscila entre passado e 
presente de forma singular. 
 Cecília esteve envolvida com a luta por uma infância feliz, mesmo correndo o risco de sermos 
deterministas podemos afirmar que suas palavras não deixam dúvidas quanto a esta questão. 
Para a educadora, proporcionar condições para uma infância feliz podia significar amplo desen-
volvimento ao país. Para atingir tal objetivo, Cecília não poupou esforços. De acordo com os 
estudos de Magaldi (2001) sobre a verve educadora e jornalística de Cecília, “o estabelecimento 
de uma infância feliz, base do desenvolvimento harmonioso do indivíduo e, por extensão, de 
um ‘Brasil melhor’, foi sem dúvida, um dos principais focos das mensagens educativas transmi-
tidas através de seus textos jornalísticos.” (p.136). 

A possibilidade de a criança ser vista como um ser que pode ser moldado e que, por is-
so, na maioria das vezes, recebe uma chuva enorme de informações dos adultos, era percebida 
com tristeza por Cecília. A educadora apontava, como um dos principais fatores responsáveis 
pelo desrespeito à infância, a “incapacidade (dos adultos) de descer ao mundo infantil, de se 
transfigurar para entender a criança, de se recordar do seu passado pequenino, de tornar a 
sentir como outrora para saber como funciona a alma das crianças...” (MEIRELES, Cecília. O 
mundo dos adultos. Diário de Notícias, 18 de setembro de 1930). A preocupação da educadora 
com a possível irreversibilidade das ações dos adultos nas crianças justificava o cuidado com a 
infância nas crônicas. Cecília achava que era “impossível fazer florir depois felicidade nos cam-
pos em que a infância foi devastada” (Idem, 12/06/1930) 
 As ações dos “adultos da escola” também não escapavam ao olhar atento da educadora. Sabia 
que era muito difícil ser professor naqueles tempos e que poucos estavam realmente envolvidos 
com os novos ideais educacionais. Em seus artigos opinativos não poupou comentários à esco-
la, como pode ser percebido pela leitura da crônica “Triste cena”, aqui transcrita na íntegra pa-
ra que o leitor possa compreender a quais preocupações de Cecília nos referimos. 
 

A cena passa-se na escola, naqueles dias de março em que se efetua 
a matrícula das crianças. Uma senhora de boa aparência aproxima-se 
da mesa da professora e dá todas as informações exigidas para que 
seu filho possa frequentar a escola. Depois dessa formalidade, ensai-
ando um sorriso expressivo, de quem deseja fazer boas relações com 
a professora, faz a seguinte observação: 
_ Minha senhora, o meu pequeno é muito malcriado. Muito vadio. Não 
gosta de estudar. Não imagina o tormento que passo para o fazer vir 
à escola. Fica pelo caminho. Perde os livros. Já há dois anos que está 
na mesma classe. Primeiro, pensamos que era da professora. Então 
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mudamo-lo de escola. Mas na outra foi a mesma coisa. A senhora sa-
be que nós, as mães, sempre temos mais paciência. Mas o pai, que 
não gosta de graças, prometeu dar cabo do pequeno, se este ano ele 
não for para outra classe. Ele é um garoto insubordinado. Todos se 
queixam dele. Por isso, eu lhe queria pedir um favor... 
(Não é necessário dizer que, durante todo esse tempo, o pequeno es-
teve cabisbaixo, ouvindo todas essas amabilidades a seu respeito... 
Pouco a pouco as orelhas iam-lhe passando por todas as tonalidades 
do vermelho, desde o rosa até o púrpura. E, olhando-se bem, parecia 
que cresciam também...) 
_ Queria pedir-lhe um favor: puxe-me pelo pequeno. Puxe-me por 
ele. Não o deixe ir ao recreio. Não o deixe fazer ginástica. Ponha-o na 
sala com o livro na mão, até que ele fique sabendo as lições. Não te-
nha pena, minha senhora. Ele com bons modos não vai. Isso de lhe 
fazer festa, de o tratar bem, não adianta nada. Ele só anda com pan-
cada. E olhe; eu sei que na escola não querem bater nas crianças, 
mas tem a senhora toda liberdade para fazer com este o que enten-
der... 
(O pequeno vai baixando mais a cabeça. Agora a vermelhidão avança 
por todo o rosto. Que estará pensando esse pobre pequeno que nem 
na família encontra a compreensão suficiente para que a sua vida se 
desenvolva com alegria? A tristeza da solidão moral, que costuma ser 
o naufrágio da mocidade, já desceu sobre essa infância angustiada. 
Qual será o estado interior dessa pobre criatura, ouvindo de-
comporem sua personalidade em fragmentos de maldade e 
injustiça?) 
O resto da cena não se conta, para cada pessoa que se interessa pelo 
assunto ter oportunidade de construir um fim capaz de reabilitar os 
três personagens em questão. (MEIRELES, Cecília. Triste cena. Diário 
de Notícias, 9 de julho de 1930) (Grifo nosso) 
 

A crônica de Cecília Meireles, escrita num tempo outro, possibilita uma reflexão sobre a 
realidade de um ser concreto, que sofre as consequências de uma sociedade excludente, que 
busca a homogeneização e que não abre espaços para a diversidade. Esse menino, embora 
sem um nome, nos impõe uma cena, não, na verdade, cenas no sentido plural do termo. A voz 
da mãe, o olhar cabisbaixo da criança, a humilhação, a dor, o silêncio... As muitas vozes cala-
das ao longo da história, por imagens que lhe foram projetadas pela função pedagógica de 
educar. Família e escola, de seus lugares de saber, instituem relações de poder que sufocam e 
desrespeitam qualquer imagem contrária às suas crenças. 

Que lugares o menino descrito por Cecília pode ocupar? De que forma as imagens dessa 
crônica podem ser ressignificadas? Como percebemos os fatos que foram descritos: há um es-
tranhamento ou a cena nos é familiar? 

 Pensando no relato da crônica, a mãe, do lugar que ocupa, deseja o “melhor” para o fi-
lho: o sucesso através da obediência e para tal faz-se necessário uma disciplina rígida. Noutro 
plano, não menos autoritário, estão às escolas pelas quais o menino passou. Nelas as autorida-
des pensaram a partir de uma perspectiva unilateral: a do saber que lhes confere o poder de 
excluir qualquer “ameaça ao sucesso”. É claro que se faz necessário compreender o contexto 
educacional da década de 30, no qual Cecília lutava para consubstanciar um movimento de não 
exclusão social. Nesse período os aspectos disciplinares eram rígidos e o aluno dificilmente ou-
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vido. Mesmo com essa realidade, percebemos a indignação de Cecília Meireles ao denunciar 
como as relações de saber e poder se operacionalizavam. Dessa forma, a questão que se coloca 
talvez seja a da possibilidade de “Tristes cenas” ocupando os lugares de infância na escola e na 
família.  

Cecília percebe que tanto nas famílias mais abastardas, como nas mais simples, a crian-
ça não é ouvida. Havia uma incompreensão dos problemas da infância. Preocupada com essa 
questão fazia inúmeras críticas: “um dos casos em que a riqueza tem efeitos mais perniciosos: 
acarreta a anulação da personalidade infantil, verdadeiramente sufocada pelo excesso de moti-
vos que a ambientam, tolhendo-lhe a liberdade criadora” (MEIRELES, Cecília. O interesse pela 
criança. Diário de Notícias, 21/12/1930, p.7). Já quanto às famílias menos privilegiadas finan-
ceiramente, a educadora chamava atenção para a falta de cuidado. Em duas crônicas, escritas 
em tempos diferentes destaca a “ausência de cultura, de higiene” (idem. Círculos de pais e pro-
fessores. 06/11/1931, p. 7) que, a seu ver, favorecia a constituição de lares “mais miseráveis e 
mais infelizes” (idem. O interesse pela criança. 21/12/1930, p.7). Ambientes estes que influen-
ciaria diretamente na formação emocional das crianças.  
 A luta de Cecília Meireles por um lugar para a criança nos debates educacionais de 1930 possi-
bilita, dessa forma, um repensar acerca da necessidade de se superar a visão da criança como 
um ser passível de homogeneização. Para tal, talvez, precisássemos vê-la como criança de um 
lugar, e de um lugar de cultura. Sobre isso Lopes (2005), nos diz que toda criança é criança de 
um lugar. Noutras palavras, há relevante ligação entre a produção da infância e a produção do 
lugar. De forma biunívoca, para cada criança do lugar existe também um lugar de criança: um 
lugar social determinado pelo mundo adulto e que configura os limites da vivência da infância 
nesse lugar. Cada grupo social elabora dimensões culturais que tornam possível a emersão de 
uma subjetividade infantil relativa ao lugar. Cada ser é atravessado por essas dimensões, que 
lhe definem um lugar e uma condição social no espaço e no tempo. Por outro lado, toda criança 
é criança em algum lugar. Cada grupo social não só, mas também, designa a existência de lo-
cais no espaço físico que materializam a condição infantil. As crianças ao apropriarem-se desses 
lugares os reconfiguram, os reconstroem, e, além disso, apropriam-se de outros, criando seus 
lugares de relações – nas palavras do autor “territorialidades” (idem, p. 38). São essas territori-
alidades singulares que Cecília percebe na forma como os pequenos veem o mundo. Além dis-
so, nos possibilita refletir sobre como o adulto projeta suas imagens nas crianças.  

Na concepção de Cecília Meireles  
 
o mal não está na infância. A criança é sempre uma vítima inocente. 
Também não está, propriamente, no adulto, que é uma resultante de 
vários fatores. Está nestes fatores. É só uma organização social que 
compreende com clareza que a educação poderá transformar seme-
lhante estado de coisas. (MEIRELES, Cecília. Diário de Notícias, 28 de 
dezembro de 1930.) 
 

A educadora discute a possibilidade de uma educação aberta ao nascimento permitindo 
um repensar constante dos saberes que temos sobre a infância. Dessa forma, uma criança po-
de ser vista como algo absolutamente novo que dissolve a solidez de nosso mundo e que sus-
pende a certeza que nós temos de nós mesmos. Reinterando o que Cecília diz na introdução 
deste texto: “eu gosto de ouvir as crianças conversando, porque elas são absolutamente como 
os poetas. Não conhecem obstáculos à sua imaginação.” (MEIRELES, Cecília. Diário de Notícias, 
24 de março de 1931). 

A poeta acredita na doçura e leveza da “Pequena flor” que vê o voo de borboletas, que 
ouve o canto suave dos pássaros e que sente a vida do sol... Acredita também na força produ-
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tiva do pensamento destes pequenos, que precisam ser orientados por mãos firmes que não 
negue suas especificidades. De acordo com Cecília 

 
a criança não é um boneco, cujas habilidades ou inabilidades se ex-
ploram. É uma criatura humana, com todas as forças e fraquezas, to-
das as possibilidades de evolução e involução inerentes à condição 
humana. Por isso mesmo, são condenáveis todas as atitudes que a 
rebaixem, ou que lhe estorvem o seu normal desenvolvimento. (Diário 
de Notícias, 21 de novembro de 1930)  
 

O caráter idiossincrático de seus versos e de suas crônicas pode apontar para uma con-
cepção de infância como singularidade que precisa ser respeitada. Dessa forma, projetar ima-
gens num outro distante de nós pode significar permitir que a realidade escape por entre 
nossos dedos. Olhar para uma criança com certo estranhamento e distanciamento possibilita 
uma visão de mundo marcada por um determinismo centrado no olhar do adulto.  

 
Educação e Infância como horizontes de expectativa 
 

Ao pensar na possibilidade de problematizar essa atuação do adulto na vida da criança, 
que tanto pode se abrir para o enigma que esse pequeno ser traz como pode querer moldá-lo, 
buscamos uma inter-relação com o que nos diz essa educadora ao afirmar que a criança é 
sempre uma vítima inocente. Aponta, no entanto, que o resultado dessas relações não pode ser 
visto numa perspectiva unilateral. Faz-se mister pensar também nas dificuldades vivenciadas 
pelos adultos, que podem ser compreendidas como resultantes de uma complexidade de fato-
res. Então, estaria nestes fatores a causa de inúmeras incompreensões sobre as necessidades 
do universo da criança? Como a escola poderia colaborar para romper com relações instituídas 
canonicamente entre adultos e crianças? 
 O percurso empreendido por este texto remete a um pensamento de Cecília Meireles: a infân-
cia como incógnita pode possibilitar um repensar da existência de fórmulas para a compreensão 
de suas especificidades. Ao pensar no olhar sensível de Cecília ao movimento impulsionado pela 
infância na década de 1930, refletimos que, talvez, ela estivesse vendo que as crianças precisa-
vam ocupar um lugar especial no cenário familiar e educacional, ser orientadas com coerência e 
sinceridade. Defende-se, aqui, a ideia de que a educadora, através do espaço jornalístico, com 
todos os limites de seu tempo, luta por um lugar para a infância tais quais os que perpassam as 
discussões da atualidade: a criança como um ser de direitos, um ser de cultura, um ser singu-
lar. 
 Os indícios, deixados nos textos escritos de Cecília, suscitam inquietações a respeito das ima-
gens que se projeta na criança – esse ser sobre o qual nada se sabe e que precisa ser ouvido. 
O que a educadora nos propõe talvez seja a possibilidade de pensarmos numa educação aberta 
ao nascimento de uma criança, que pode permitir um repensar constante dos saberes que te-
mos sobre a infância.  
 As crônicas de Cecília Meireles, analisadas neste trabalho, continuam abertas a novas interpre-
tações. A necessidade de colocá-las como um desfolhar passageiro decorre, de certa maneira, 
da coerência da própria poetisa, que buscava uma educação aberta ao novo. Seu sonho de uma 
infância respeitada em sua cultura aponta para uma aproximação com as ideias defendidas por 
Benjamin (1994) que, para além de uma visão da criança como um território de potencialida-
des, tal qual o filósofo iluminista Rousseau, percebe-a, ainda, como um ser eivado de conflitos 
– um ser com/no mundo com toda sua singularidade.  
 Numa perspectiva de inacabamento, deixamos aromas de sensibilidade e fibra nas palavras da 
educadora: “olhemos para as crianças de hoje não apenas com inútil carinho, mas com eleva-
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ção e inteligência” (MEIRELES, Cecília. A infância. Diário de Notícias, 20 de dezembro de 1930, 
p.7), afinal olhar e ouvir as crianças, pensando a partir do que emerge das colocações desses 
diferentes mundos foi uma colocação que perpassou um número significativo de crônicas, assim 
como reportagens escritas não só por Cecília Meireles como por outros Signatários do Manifesto 
de 1932, como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo. Um tema caro a educadores que pen-
sam e fazem educação. Tema este que atravessa os debates contemporâneos e nos convida a 
(re)pensar tempos e espaços na e pela escola vendo o cotidiano e as relações estabelecidas 
nele como horizontes de expectativa para uma educação para a diferença. Nesse movimento, 
podemos afirmar que a poética sagaz da educadora Cecília instigava os leitores a pensar na 
educação numa perspectiva de complementaridade sobre o processo de consolidação de práti-
cas pedagógicas que ensinassem e, ao mesmo tempo, instruíssem: isto ou aquilo? Não. Isto e 
aquilo. 
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1 Cecília Meireles foi uma das 26 intelectuais a assinar o manifesto dos Pioneiros, em 1932. Além deste 

envolvimento, teve a oportunidade de defender seus ideais ao atuar como jornalista no período de 1930 
e 1933. O lugar ocupado por Cecília Meireles no Movimento pela Escola Nova, especialmente durante 
os três anos que se seguiram à revolução de 30, foi privilegiado, na medida em que lhe permitiu uma vi-
são bastante alargada do panorama, muitas vezes conflitante, que se desenrolou nos meios intelectuais e 
políticos da década. 
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2 Com base nos estudos de Rocha (2004), a década de 1930 pode ser compreendida como um importante 

momento para a reorganização do Estado brasileiro.  Para o historiador, as mudanças implementadas 
neste período possibilitaram o emergir de incentivo a reformas educacionais renovadoras, que se forta-
leceram com o lançamento do Manifesto dos Pioneiros. Nas palavras de Rocha: “O Manifesto é a ex-
pressão mais importante daquele movimento renovador, cujo ideário foi inspirador de ‘... 3 ou 4 
reformas educacionais nos Estados e Distrito Federal’, como ele mesmo o diz, e consolidador das con-
cepções educacionais dos ‘pioneiros da educação’. Ele tem a pretensão de ser um ponto culminante de 
influência nacional. É a formulação em documento público das ‘bases e diretrizes’ de um movimento 
educacional que nasceu como crítica à ‘escola tradicional’. Tenta-se nele superar o estado fragmentário 
deixado pelas reformas parciais. (idem, p. 40) 

3 O significado de “infância em latim é in-fans, que significa sem linguagem. No interior da tradição me-
tafísica ocidental, não ter linguagem significa não ter pensamento, não ter conhecimento, não ter racio-
nalidade. Nesse sentido a criança é focalizada como um ser menor, alguém a ser adestrado, a ser 
moralizado, a ser educado. Alguém que na concepção de Santo Agostinho, é pecaminoso, que provém 
do pecado – pecado da união dos pais – e que em si mesmo deve ser considerado pecaminoso pelos seus 
desejos libidinosos, pois para Santo Agostinho, a racionalidade, como dom divino, não pertence à cri-
ança...” (GALZERANI, Maria Carolina Bovério, 2002, p. 57) 

4 O significado do termo originário do latim puritate pode ser entendido como qualidade de puro; inocên-
cia; ingenuidade; estado de pureza e genuinidade. No entanto, a pureza a que Cecília Meireles se refere, 
de acordo com interpretações iniciais de suas crônicas, pode ser lida não como a criança idealizada co-
mo ser ingênuo, mas como um ser que se difere do adulto, aquele que já se enquadrou num mundo so-
cial e que pode perder a capacidade de criá-lo, recriá-lo ou ressignificá-lo. Para a educadora, a criança 
pode ser vista como alguém que deve ser respeitado como um outro em sua alteridade, no que é capaz 
de produzir como cultura. É a existência de um ser no mundo. 
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Neste trabalho apresento parte de minha pesquisa de doutorado sobre as políticas de-
senvolvidas para os livros didáticos no Brasil, de 1938 a 1984. Estudo de modo mais detalhado 
os processos de avaliação dos livros didáticos pelo governo federal1. No presente texto analiso 
a política para o livro didático organizada durante o Estado Novo e a sua relação com a confor-
mação dos saberes escolares que vinha sendo debatida desde o começo do século XX no país.  
 Com base em autores como Bittencourt (1993, 2005), Chervel (1990) e Choppin (2004, 
2002, 2000, 1998), compreende-se que a história das disciplinas escolares e a dos livros 
didáticos estão relacionadas. Para entender por que a escola ensina determinados conteúdos é 
preciso historicizar as disciplinas escolares e o processo de seleção e organização dos saberes 
que são transmitidos por elas. Os livros didáticos são considerados o suporte, os principais 
divulgadores dos conteúdos e métodos ensinados na escola, e que se consolidaram em uma 
determinada época. Por ter esse caráter de divulgador dos saberes das diciplinas escolares, o 
livro didático torna-se importante fonte e objeto de estudo, pois a sua história relaciona-se com 
a história das políticas educacionais e a contínua preocupação em se regular a sua produção, o 
seu conteúdo e a sua distribuição.  

Os livros didáticos são percebidos, nesse sentido, como instrumentos de poder, pois, 
segundo Choppin (1998, p. 169), orientam os espíritos ainda pouco críticos e manipuláveis dos 
jovens e constituem “poderosas ferramentas de unificação – até de uniformização – nacional, 
lingüística, cultural e ideológica”. O livro didático é, além disso, um instrumento pedagógico, 
que propõe métodos e técnicas de aprendizagem, ao tornar efetivo os objetivos e princípios 
expressos nas instruções oficiais.  

O livro didático é, portanto, parte da Cultura Escolar (Julia, 2001), como instrumento de 
socialização, que colabora na transmissão dos conteúdos de ensino das disciplinas escolares. 
Por ser diferente de outros tipos de publicações, os livros escolares receberam e recebem uma 
regulamentação específica, que controla a sua forma e uso. De tal modo, como enfatiza Chop-
pin (2004), é necessário estudar as políticas educacionais que estabelecem a sua regulamenta-
ção, analisando as regras que o Estado impôs à sua produção nos diferentes contextos 
históricos. 
 Este texto procura, assim, analisar a história da política educacional para o livro didático 
estabelecida entre os anos 1930 e 1940 no Brasil, buscando evidenciar quem eram os agentes 
envolvidos no campo de disputa sobre o manual escolar, qual a atuação e interesse desses 
agentes, identificando os conflitos e lutas que se estabeleceram nesse campo. Ao avaliar e sele-
cionar os manuais escolares que poderiam ser utilizados nas escolas brasileiras, a Comissão 
Nacional do Livro Didático (CNLD), criada em 1938 por meio do decreto n. 1.006, procurava 
determinar o que era legítimo e o que poderia ser estudado pelos estudantes. 

Problematizo neste trabalho o contexto de constituição da CNLD, quem eram os seus 
membros e os trabalhos realizados por essas pessoas, centrando-se na análise das avaliações 
dos livros didáticos. Pretendeu-se entender os objetivos da avaliação, o que era avaliado nos 
livros didáticos e a relação das avaliações dos livros didáticos com a conformação das discipli-
nas escolares entre os anos 1930 e 1940.  

Para tanto foram selecionadas e analisadas as seguintes documentações: legislação so-
bre o livro didático dos anos 1930 e 1940; memorandos, ofícios e cartas do Ministério da Edu-
cação e da Comissão Nacional do Livro e as avaliações dos livros didáticos realizadas pela 
CNLD2. 

 
A política educacional no Governo Vargas 

A criação da Comissão Nacional do Livro Didático e a elaboração de uma legislação fe-
deral para controlar e padronizar os livros didáticos brasileiros inseria-se em um contexto de 
centralização e reorganização política mais amplo. A partir de 1930, a administração pública foi 
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reorganizada e a proposta de uma educação nacional começou a ser estruturada. Em novembro 
deste ano foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública com a intenção de organizar e 
centralizar as decisões referentes à área educacional e da saúde e, em 1931, foi promulgado o 
Decreto n° 19.890, que reorganizou o ensino secundário brasileiro. A reforma do ensino secun-
dário pretendia padronizar e regular as escolas oficiais e particulares, buscando concretizar a 
ordenação de um sistema de ensino nacional, por meio de novos programas e instruções meto-
dológicas para todo o país.  

A nova Constituição, promulgada em 1934, estabeleceu que a União era responsável 
por fixar o Plano Nacional de Educação, coordenar e fiscalizar sua execução. De acordo com a 
Constituição, o ensino primário integral deveria ser gratuito, com freqüência obrigatória e o en-
sino nos estabelecimentos particulares deveria ser ministrado em idioma pátrio. Pretendia-se, 
ainda, uniformizar uma ortografia nacional, com base no acordo ortográfico aprovado em 1931 
entre a Academia Brasileira de Letras (ABL) e a Academia de Ciências de Lisboa (ACL)3. Com o 
Estado Novo, a partir de 1937, a centralização da educação se intensificou. As escolas estran-
geiras foram fechadas e o ensino ministrado em língua portuguesa tornou-se obrigatório em 
todos os estabelecimentos escolares do país.  

As reformas educacionais implantadas pelo governo federal e pelos governos estaduais 
desde o começo dos anos 1930 e o conseqüente aumento do número de crianças e jovens nas 
escolas, beneficiou o mercado editorial de didáticos, que se expandiu. Com o crescimento das 
editoras começou a ser debatida a necessidade de regulamentar e controlar os livros didáticos e 
seu mercado. Desse modo, a partir de 1938 os livros didáticos passaram a ser controlados e 
avaliados em âmbito nacional, por meio da Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD).  
  
A legislação do livro didático  

A justificativa para a necessidade de se regulamentar os livros didáticos utilizados nas 
escolas brasileiras foi apresentada pelo Ministro da Educação Gustavo Capanema no documento 
denominado “Livros Escolares: projeto de exposição de motivos”4, endereçado ao presidente 
Getúlio Vargas, que acompanhava o projeto de decreto-lei regulando a seleção de compêndios 
para o ensino elementar.  

Para Capanema o livro escolar era o instrumento de maior alcance da educação, pois 
era levado pelos alunos da escola ao lar e regulava o trabalho docente ao interferir na ordem e 
seriação das lições. A falta de uma regulamentação nacional dos livros escolares fazia com que 
cada estado estabelecesse o seu critério5. Segundo o ministro, essa situação facilitava o uso de 
livros ruins e permitia abusos que deveriam ser reprimidos, como a propaganda subversiva pre-
sente nos textos didáticos (Projeto de Exposição de motivos, s/d). 

A legislação para o livro didático foi oficializada em 30 de dezembro de 1938, por meio 
do decreto-lei n° 1.006, que estabeleceu as condições de produção, importação e utilização do 
livro didático. A Comissão Nacional do Livro Didático, criada pelo mesmo decreto-lei, estava 
encarregada, entre outras funções, de examinar e autorizar o uso dos livros didáticos que deve-
riam ser adotados no ensino das escolas publicas e privadas de todo o país e estava estrutura-
da em seções6. Os autores e as editoras interessados na autorização de seus livros didáticos 
deveriam encaminhar uma petição juntamente com três exemplares da obra ao Ministro da 
Educação. 

Os pareceres das obras analisadas pela CNLD precisavam esclarecer os motivos da 
aprovação ou recusa da sua autorização, indicando, quando possível, modificações a serem fei-
tas nos livros para que fosse possível sua autorização. A obra depois de modificada deveria ser 
novamente submetida a análise da CNLD para decisão final. Os livros didáticos autorizados re-
ceberiam um número de registro que apareceria na capa juntamente com a frase: “livro de uso 
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autorizado pelo Ministério da Educação”. Em janeiro de cada ano, o Ministério da Educação pu-
blicaria no Diário Oficial a relação de livros didáticos de uso autorizado.  

Os critérios de eliminação dos livros didáticos estavam divididos em duas partes. A pri-
meira parte tratava das preocupações político-ideológicas, procurando estabelecer regras que 
fortalecessem a idéia de identidade nacional, com a defesa das tradições brasileiras, da família, 
da religião entre outros itens: 

 
Art. 20. Não poderá ser autorizado o uso do livro didático: 

a) que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a independência ou 
a honra nacional; 

b) que contenha, de modo explícito, ou implícito, pregação ideológica ou 
indicação da violência contra o regime político adotado pela Nação; 

c) que envolva qualquer ofensa ao Chefe da Nação, ou às autoridades 
constituídas, ao Exército, à Marinha, ou às demais instituições nacio-
nais; 

d) que despreze ou escureça as tradições nacionais, ou tente deslustrar 
as figuras dos que se bateram ou se sacrificaram pela pátria; 

e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que induza o pessimis-
mo quanto ao poder e ao destino da raça brasileira; 

f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do homem 
de uma região do país, com relação ao das demais regiões; 

g) que incite ódio contra as raças e as nações estrangeiras; 
h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes sociais; 
i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso, ou envolve 

combate a qualquer confissão religiosa; 
j) que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a indissolubi-

lidade dos vínculos conjugais; 
k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento da inutilidade 

ou desnecessidade do esforço individual, ou combata as legítimas 
prerrogativas a personalidade humana. (Decreto-Lei n° 1.006/38, p. 
4). 

 
A segunda parte dos critérios de eliminação tratava de questões pedagógicas, metodo-

lógicas e conceituais, além de questões gráficas e do mercado: 
 
 

Art. 21. Será ainda negada autorização de uso ao livro didático: 
a) que esteja escrito em linguagem defeituosa, quer pela incorreção 

gramatical, quer pelo inconveniente ou abusivo emprego de termos 
ou expressões regionais ou da gíria, quer pela obscuridade do estilo; 

b) que apresente o assunto com erros da natureza científica ou técnica; 
c) que esteja redigido de maneira inadequada, pela violação dos precei-

tos fundamentais da pedagogia ou pela inobservância das normas di-
dáticas oficialmente adotadas, ou que esteja impresso em desacordo 
com os preceitos essenciais da higiene da visão; 

d) que não traga por extenso o nome do autor ou autores; 
e) que não contenha a declaração do preço de venda, o qual não poderá 

ser excessivo em face do seu custo.  
Art. 22. Não se concederá autorização, para uso no ensino primário, 
de livros didáticos que não estejam escritos na língua nacional. 
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Art. 23. Não será autorizado uso do livro didático que, escrito em lín-
gua nacional, não adote a ortografia estabelecida pela lei (Decreto-Lei 
n° 1.006/38, pp. 4-5). 

 
Os critérios pedagógicos pretendiam padronizar os conteúdos e métodos dos livros di-

dáticos ao exigir que seguissem “as normas didáticas oficialmente adotadas” - os Programas de 
Ensino e as instruções metodológicas publicados em complemento ao Decreto n° 19.890/31, 
que regulamentou a organização do ensino secundário. Buscavam, ainda, uniformizar a ortogra-
fia nacional segundo o acordo ortográfico de 1931.  

 
Os membros da CNLD 

A escolha dos membros da CNLD por Gustavo Capanema precisa ser compreendida em 
meio ao ambiente e a rede de sociabilidades que se estabeleceu em torno do Ministro da Edu-
cação e que congregou um importante grupo de intelectuais de diferentes posicionamentos. 
Capanema reuniu membros das Forças Armadas, da Igreja e um importante grupo de intelectu-
ais que participavam dos debates educacionais e das reformas de ensino desde os anos 19207.  

Para a escolha dos membros da CNLD Capanema elaborou uma lista com nomes de in-
telectuais da área educacional, de acordo com a instituição de origem e as disciplinas que mi-
nistravam. O processo de escolha dos membros da CNLD perdurou todo o ano de 1939. 
Durante esse ano, setores militares corresponderam-se com Capanema, indicando nomes para 
compor a CNLD, como foi o caso do Coronel Waldemar Pereira Cotta e do Comandante Arman-
do Pinna.  

Assim, entre 1939 e 1940, tomaram posse os primeiros membros da CNLD. Dentre as 
pessoas de “notório preparo pedagógico e reconhecimento moral” (Decreto-lei 1.006/38) esta-
vam sujeitos que atuavam em diferentes acadêmicos, políticos e educacionais:  

 
* Abgar Renault era professor do Colégio Pedro II, da Universidade do Distrito Federal e 
diretor do Departamento Nacional de Educação;  
* Euclides Guimarães Roxo era professor de matemática do Colégio Pedro II, membro da 
Associação Brasileira de Educação (ABE), professor do Instituto de Educação do Distrito 
Federal. Organizou a reforma do programa de Matemáticas do Colégio Pedro II. Era dire-
tor do Departamento de Ensino Secundário do Ministério da Educação e Saúde;  
* Coronel Waldemar Pereira Cotta era professor da Escola Militar;  
* Padre Leonel Franca era educador católico. Foi professor no Colégio Santo Inácio no 
Rio de Janeiro e no Colégio Anchieta em Nova Friburgo. Era membro do Centro Dom Vital 
e membro do Conselho Nacional de Educação (CNE);  
* Álvaro Ferdinando de Souza da Silveira era professor da escola Normal do Distrito Fe-
deral e da Universidade do Distrito Federal;  
* Coronel Alonso de Oliveira era professor da Escola Militar;  
* Comandante Armando Pinna;  
* Jonathas Archanjo da Silveira Serrano era professor da História do Colégio Pedro II, 
membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), da ABE e do CNE. Foi sub-
diretor de Instrução Pública e diretor do Instituto de Educação do Distrito Federal;  
* Maria Junqueira Schmidt era professora de francês no ensino secundário do Rio de Ja-
neiro, pedagoga católica, membro da ABE;  
* Carlos Delgado de Carvalho era professor de Inglês, Geografia e Sociologia no Colégio 
Pedro II, membro da ABE, foi um dos signatários do Manifesto de 1932 e era professor 
de História Moderna e Contemporânea na Universidade do Distrito Federal. Era membro 
do CNE e fazia parte do IBGE;  
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* Antônio Carneiro Leão foi diretor de Instrução Pública do Rio de Janeiro, professor de 
Francês do Colégio Pedro II, de Sociologia na Universidade do Distrito Federal, do Institu-
to de Educação do Distrito Federal, realizou a reforma da educação em Pernambuco, era 
membro da ABE;  
* Rodolfo Fuchs era Inspetor de Educação Industrial e Ensino Técnico do Ministério de 
Educação e Saúde;  
* Hahnemann Guimarães era professor Catedrático de Latim no Colégio Pedro II e pro-
fessor Catedrático de Direito Romano e Civil na Universidade do Brasil;  
* Cândido Firmino de Mello Leitão era professor de Zoologia Escola Superior de Agricultu-
ra e Medicina Veterinária em Piraí, membro da ABE, da Academia Brasileira de Ciências 
(ABC) e Diretor de Zoologia no Museu Nacional;  
* João Batista Pecegueiro do Amaral era professor da Faculdade Fluminense de Medicina 
e professor do Instituto de Educação do Distrito Federal; 
* Adalberto Menezes de Oliveira era membro da ABC, da ABE, professor da Escola Naval 
e da Escola Normal do Distrito Federal;  
* Tenente Coronel Rui de Cruz Almeida era professor de português do Colégio Militar do 
Rio de Janeiro e de desenho do Curso Técnico da Prefeitura do Distrito Federal. Era cor-
respondente do IHGB. 

Muitos avaliadores eram, ainda, autores de livros didáticos para o ensino primário, se-
cundário e para formação de professores, tal como Adalberto Menezes de Oliveira, Antônio Car-
neiro Leão, Cândido de Mello Leitão, Carlos Delgado de Carvalho, Euclides Guimarães Roxo, 
João Batista Pecegueiro do Amaral, Jonathas Serrano e Maria Junqueira Schmidt. 

De modo geral, os membros da CNLD eram professores do ensino secundário, de cur-
sos e faculdades de formação de professores, autores de livros didáticos, participaram de re-
formas de ensino oficiais, atuavam em associações que discutiam a educação e a produção do 
conhecimento nas diversas áreas, eram educadores dos colégios das Forças Armadas e educa-
dores da Igreja Católica. Os integrantes da CNLD eram, sobretudo, pessoas ligadas à política 
educacional da época, com diferentes projetos para a educação nacional. Esses intelectuais par-
ticipavam, concomitantemente, de diferentes círculos de sociabilidades, espaços de discussão e 
decisão sobre a educação. 

 
A conformação dos saberes escolares por meio da avaliação dos livros didáticos 

Na análise dos pareceres da CNLD foi possível verificar que poucos livros didáticos eram 
autorizados sem necessidade de correção. Grande parte dos livros didáticos aprovados recebi-
am ressalvas que deveriam ser corrigidas. Praticamente todos os livros didáticos não autoriza-
dos pela CNLD incidiam nos artigos 21 e 23 do Decreto-lei n° 1.006/38. Somente uma avaliação 
restringiu o uso do livro didático por infringir o artigo 20 do Decreto-lei n° 1.006/38 que tratava 
das questões político-ideológicas. 

Raramente os pareceres detalhavam quais eram os erros nos livros didáticos. Quando 
infringiam o artigo 23 do Decreto-lei n° 1.006/38 os pareceres descreviam: 

 
Negado por falta de ortografia oficial (Parecer de Álvaro Ferdinando 
de Souza da Silveira, para o livro Princípios de Sociologia, de Fernan-
do de Azevedo. Aprovado por unanimidade na sessão de 19/08/1941). 
 

Os pareceres com descrição mais detalhada apresentavam argumentações pedagógicas 
e da área científica para reprovar os livros didáticos. Esses pareceres evidenciaram os embates 
do período, as divergências entre os membros da CNLD, a necessidade de mudança dos livros 
em face dos programas oficiais e a atualização dos conteúdos em razão das pesquisas nas dife-
rentes áreas do conhecimento científico. 
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 Para elucidar os argumentos dos avaliadores, serão apresentados alguns pareceres de 
acordo com as seções da CNLD.  
 Os pareceres da Seção de Redação procuravam conformar os manuais escolares à nova 
ortografia oficial. Assim, indicavam a substituição de expressões consideradas “chulas”, sugeri-
am modificações na redação dos livros, além das correções de erros tipográficos. O parecer do 
livro Idioma Pátrio, de Modesto de Abreu apresenta os tipos de correções realizadas pela Seção 
de Redação: 
 

A Secção I é de parecer que o livro “Idioma Pátrio” (1a série), do prof. 
Modesto de Abreu, poderá ser aprovado, desde que o autor, em futu-
ras edições, faça os seguintes reparos: 
I – Revisão geral da obra na parte relativa às notações léxicas, para 
que seja observado o que determina o Decreto-lei n. 292, de 23 de 
fevereiro de 1938. 
II – Substituir o excerto – “A ceia do Rocha”- afim de evitar que o 
aluno da 1a série, sem mentalidade formada, entre em contato com 
expressões chulas, como “Cá dê nhô Henrique”, que se encontra na 
pág. 15, 1. 16a. 
III – Modificar a redação:  
1o) – pág. 17, 1. 13a: “modos infinitos ou formas nominais do verbo” 
(...) 
VI – Corrigir os seguintes erros tipográficos: 
1o) Pág. 60, 1. 1a: “Nobre” 
2o) Pág. 101, Exercs., 6: “Formas”(...)  
(Parecer no I-5/1941, Relator: Ruy da Cruz Almeida. Revisores: Álvaro 
Ferdinando da Silveira e Jonathas Serrano, 11/7/1941) 

 
  Na seção de Línguas e Literatura, o uso do método indireto era um dos principais moti-
vos para a reprovação dos livros didáticos de ensino de línguas estrangeiras, como se verifica 
nos exemplos a seguir: 
 

Incide na alínea c do art. 21. Em grande parte as lições empregam o 
método indireto. Não foi autorizado (Parecer do livro Les Premiers 
pas, de Julien Fauvel, Melhoramentos. s/d). 
 
O livro incide na alínea c do art. 21; não emprega o método direto, 
pois estabelece como ponto de partida da aula um vocabulário com a 
respectiva tradução. (...) Não pode ser autorizado o seus uso (Parecer 
do livro Quelques Histoires, de Eugenio Pinto da Fonseca, Melhora-
mentos. s/d). 

 
 O uso de método direto era indicado no Programa de Francês para o ensino 
secundário e foi considerado o método oficial de ensino das línguas vivas estrangeiras por meio 
do Decreto n. 20.833/31. De acordo com Paiva (2005, p. 127), o método direto propunha o 
ensino de línguas estrangeiras sem interferência da língua materna. Nesse método a gramática 
seria aprendida de forma indutiva, por meio do uso da propria língua. O método direto se 
contrapunha ao método de “gramática e tradução”, em que se estudava as línguas estrangeiras 
por meio da análise de “estruturas sintáticas, da memorização de regras gramaticais e de 
exercícios de tradução” (Paiva, 2005, p. 127). Dois avaliadores da CNLD, Maria Junqueira 
Schmidt e Carneiro Leão divulgavam o método direto em seus livros: O ensino científico das 
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Línguas Modernas, publicado por Schmidt em 1935; e o livro de Carneiro Leão, O ensino das 
línguas vivas, também de 1935.  
 Assim, os pareceres reprovavam a utilização de traduções e questionavam o ensino da 
gramática muito sistematizada, como foi destacado no parecer a seguir:  
 

O livro protocolado sob o n. 35.063/40 destina-se ao 2o ano do ensino do 
Frances. Embora adote o método direto, apresenta, muitas vezes, como uma 
das várias formas de exercícios, a tradução (...). 
Emprega, ainda, tradução nas “Petites Remarques”, - observações a respeito 
do fenômeno lingüístico -, ora em relação a palavras que não necessitam em 
absoluto do auxílio da língua materna para serem bem compreendidas, como 
sejam Le buvard - la cloche (...). 
De modo geral, o livro abusa de traduções (...). 
O ensino de gramática é, às vezes, por demais sistemático para o 2o ano e 
não meramente funcional, como o exigem as instruções. (...)  
Conclusão: A Seção A é de parecer que o livro protocolado sob o n. 35.063/40 
só pode ter o uso autorizado depois de corrigidos os erros de método e os se-
nões apontados. (Parecer n. A-48/1941, do livro Français, 2 éme année, de 
Louise Jaquier, Cia. Nacional, aprovado em sessão de 10/10/1941). 

 
 Os pareceres da Seção de Ciências Físicas e Naturais tratavam em especial dos erros de 
linguagem, de conteúdo científico e reprovavam os manuais que não seguiam os programas 
oficiais para o ensino secundário. Os pareceristas criticavam a falta de atualização dos autores 
em relação aos conhecimentos da ciência de referência, denunciavam conceitos errados e 
termos científicos escritos de maneira incorreta. Os avaliadores estavam empenhados em 
normatizar e padronizar um tipo de conhecimento científico.  

A avaliação do livro Zoologia, do professor do Colégio Pedro II, Waldemiro Potsch, da 
Livraria Francisco Alves, cujo parecer foi redigido por Cândido de Mello Leitão, evidencia tais 
criticas aos manuais:  

 
O livro a que se refere o processo n° 37.413/40 não corresponde ao 
seu título, pois de suas 628 páginas 325 se referem ao homem, tra-
tando propriamente da Anatomia e Fisiologia humanas. (...). 
Na parte, porém, que trata da Zoologia há senões mais graves e mui-
tos erros que passamos a referir: 
Pág. 6 – Definição errônea da Zoogeografia. 
Pág. 7 – Definição errada da nomenclatura binária. 
Pág. 8 – Dá protoplasma e citoplasma como sinônimos. 
Pág. 9 – Diz que a hemoglobina é amarelo-esverdeada (...) 
Pág. 48 – Fórmula leucocitária antiquada 
Pág. 51 – Esquema escrito em ortografia não oficial (...) 
Pág. 87 – Descrição errada da coluna vertebral dos Ciclóstomos e dos 
peixes (...) 
Pág. 252 – Descrição imperfeita do aparelho circulatório dos Moluscos 
(...) 
Pág. 380 – Escreve Holoturoides por Holoturioides (...) 
Pág. 501 – Classificação menos feliz das escamas (...) 
Pág. 542 – Descrição pouco exata das patas das aves. (...) 
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Pág. 595 – Diz que caraíba é o homem branco. É lamentável que tra-
tando do nosso homem não cite os trabalhos de Roquete Pinto, que 
propositadamente parece ignorar. (...) 
(Parecer n° C-48/1941, de Cândido Firmino de Mello Leitão. Aprovado 
por unanimidade na sessão de 15 de abril de 1941). 
 

Mello Leitão, relator do parecer, era um dos pesquisadores que desenvolvia estudos no 
âmbito das Ciências Naturais e procurava constituir os conhecimentos considerados legítimos 
em sua área de estudo. A crítica a “definição errônea da Zoogeografia”, ilustra esse fato, pois 
Mello Leitão possuía o livro Zoogeografia do Brasil, de 1937, que tratava do mesmo tema de 
modo diferenciado.  

O professor Waldemiro Potsch recorreu ao resultado da avaliação de seu livro, proces-
sando a CNLD e o professor Mello Leitão. O processo gerou intensas discussões que durou 
anos. Potsch questionava o parecer da Seção de Ciências Físicas e Naturais, defendia a impor-
tância do seu livro e colocava em dúvida a idoneidade dos avaliadores, argumentando que a 
reprovação de seu compêndio tinha motivos mercadológicos, pois o professor Mello Leitão tam-
bém era autor de livro didático de Zoologia (Potsch, 1942).  
 Na avaliação dos livros didáticos de História, os principais questionamentos de Jonathas 
Serrano, renomado educador e autor de livros didáticos do período, abordavam a necessidade 
de correções de informações históricas, de atualização em relação as novas pesquisas da área e 
a forma correta de escrever nomes e termos históricos: 
 

O plural de Zwerg não é Zwerges (pág. 15). 
Civitas, no singular, não pode equivaler a cidades, no plural (pág. 16, 
4a linha). 
Os efetivos bárbaros, enormemente exagerados na quasi totalidade 
de autores de compêndios, já é tempo que se reduzem às justas pro-
porções, de acordo com a erudita lição de mestres qual Ferdinand Lot 
(19 e 21, por exemplo). A batalha travada em 451 é hoje localizada 
entre Orleans e Troyes e denominada de Campus Mauriaque (pág. 
21). 
Pitas não é boa forma para indicar Pietos (latim Picti) (pág. 24). (...) 
Hennin, palavra francesa, com nn, não deve ser arbitrariamente sim-
plificada em Henin, com um só n (pág. 82). (...) 
A data da batalha de Crécy é de 1346 e não de 1347 (pág. 227) (...). 
(Parecer n. E-23/1941, relator: Jonathas Serrano, de 4/11/1941). 
 

 Serrano se empenhava em normatizar a escrita da história, como se observa no seu 
livro Como se ensina História, de 1935. Por tal motivo reforçava a necessidade da escrita corre-
ta de nomes de autores e de personagens históricos, padronizando sua grafia (Freitas, 2012, p. 
189). No aspecto didático e metodológico, os manuais analisados por Serrano eram criticados 
quanto a falta de um estilo didático e linguagem adequada a faixa etária dos alunos.  
 Um caso especial dos pareceres da Seção de Filosofia, Sociologia e Pedagogia, mereceu 
atenção, pois evidenciou a divergência entre os membros da CNLD. O livro Noções de História 
da Educação, de Afrânio Peixoto não foi autorizado pela Seção de Redação, por apresentar “ex-
pressões pouco felizes”. Discordando do parecer, a Seção de Filosofia, Sociologia e Pedagogia 
solicitou vistas ao processo e apresentou novo parecer. No novo parecer, escrito por Carneiro 
Leão, o livro foi autorizado: 
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(...) No tocante às observações da Seção I referentes às expressões 
pouco felizes, sobretudo do pequeno capítulo – “A educação na Amé-
rica Latina” – está a Seção F de pleno acordo, não acontecendo o 
mesmo, entretanto, quanto às conclusões. 
Pensa a Seção F (e submete seu parecer ao julgamento da CNLD) que 
as referidas expressões não inutilizam a parte são do livro (aliás mais 
de 90%) e na qual a matéria está superiormente apresentada, não só 
quanto ao método de exposição, a forma e a orientação didática. (...) 
Conclusão – Em face do exposto é a Seção F de parecer que o livro 
em apreço e constante do processo n. 37.321/40 pode ter seu uso au-
torizado logo que seu autor elimine as expressões assinaladas pela 
Seção I (...). (Parecer de Carneiro Leão, para o livro Noções de Histó-
ria da Educação, de Afrânio Peixoto, da Cia. Nacional, de 7/10/1941). 
 

 Podemos inferir que a solicitação de aprovação do livro tem relação com a importância 
de Afrânio Peixoto no âmbito acadêmico e político8. Pode-se considerar também o lugar da obra 
de Afrânio Peixoto, um livro para formação de professores publicado pela coleção Biblioteca 
Pedagógica Brasileira, da Companhia Editora Nacional, da qual Carneiro Leão fazia parte e que 
propunha uma “constituição do campo da educação” (Toledo, 2001, p. 85). 

Outro livro que gerou polêmica na CNLD foi a obra Nosso Brasil – 3º ano primário, de 
Hildebrando de Lima. O livro obteve autorização da Seção de Ensino Primário, cujo parecerista 
foi Carneiro Leão. No entanto, Maria Junqueira Schmidt solicitou vistas ao processo. Assim, dois 
novos pareceres foram expedidos sobre o livro. O primeiro, da Seção de Ciências Físicas e Na-
turais, autorizou o uso do manual do ponto de vista científico. O segundo, de Maria Junqueira 
Schmidt, acentuou que fossem retiradas do manual as indicações aos livros O poço do Viscon-
de, História do Mundo e O Saci, de Monteiro Lobato.  

O autor de Nosso Brasil, Hildebrando de Lima, em correspondência à Octalles Marcon-
des Ferreira, editor e dono da Companhia Editora Nacional, afirmava que as críticas feitas por 
Schmidt quanto às obras de Monteiro Lobato tinham motivos religiosos. Segundo Hildebrando:  

 
Junto aqui o parecer número 2, de autoria da D. Maria. Como o se-
nhor vê, a preocupação foi dar no crânio do nosso caro Monteiro Lo-
bato. Creio que há nisto dedo de padre (Carta de Hildebrando de Lima 
para Octalles Marcondes Ferreira, de 7/10/1941). 

 
 Em correspondência endereçada à Octalles, o representante da Companhia Editora Na-

cional no Rio de Janeiro argumentava que o parecerista da CNLD, Adalberto Menezes de Olivei-
ra, considerava os livros de leitura de Monteiro Lobato antinacionalista.  

A respeito de Monteiro Lobato é importante destacar que o autor entrou em diversos 
conflitos com o governo federal durante o Estado Novo. Na campanha pelo petróleo defendeu a 
necessidade de exploração do petróleo brasileiro, além de criticar a política nacional dos miné-
rios, chegando a ser preso em 1941. Por suas discordâncias, Monteiro Lobato teve parte de 
suas obras infantis censuradas pelo Estado e pela Igreja Católica (Alcafor, 2012, p. 92).  

O caso do livro Nosso Brasil evidencia que a CNLD não funcionava em plena harmonia e 
que embates internos aconteciam, com disputas entre os agentes que defendias idéias distin-
tas, da Igreja, das Forças Armadas e dos reformadores.  

 
Considerações finais 

A análise das avaliações permitiu identificar as divergências entre os membros da 
CNLD, constituída por pessoas que pensavam a educação de modos distintos. Os membros da 
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Comissão Nacional do Livro Didático atuavam em diversos lugares relacionados à educação: 
eram professores nas Faculdades e cursos de formação de professores, docentes do Colégio 
Pedro II e outros colégios secundários, participavam das reformas de ensino em âmbito federal 
e regional, atuavam em diversas comissões e órgãos estatais de regulação da educação, eram 
membros de Associações que discutiam a educação e as áreas do conhecimento científico. 

O estudo identificou que a política para o livro didático estabelecida durante o Estado 
Novo tinha como objetivo central regulamentar a produção dos manuais utilizados nas escolas 
brasileiras. Os pareceres evidenciaram que o Ministério da Educação e a CNLD atuaram incisi-
vamente para efetivar a ortografia oficial. As avaliações dos manuais escolares procuravam ve-
rificar se eram seguidas as orientações curriculares oficiais buscando, desse modo, estruturar 
novos modelos pedagógicos para as disciplinas escolares.  

A análise das avaliações indicou que as áreas do conhecimento escolar estavam se con-
formando. Os agentes envolvidos com as discussões educacionais do período pretendiam definir 
os conhecimentos considerados legítimos e que deveriam ser transmitidos pela escola. Com a 
CNLD, almejando melhorar a qualidade dos manuais, o que se pretendia era instituir uma pa-
dronização pedagógica e científica dos livros escolares, com introdução de novas metodologias 
de ensino e a atualização dos conteúdos em relação às pesquisas das diferentes áreas. 
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Tema e Objectivos  
Esta comunicação consiste na análise, numa lógica descrita-interpretativa, 

dos principais marcos da política educativa na história recente do sistema educativo 
português no âmbito da Educação Básica, sob o ângulo da Formação Pessoal e So-
cial (FPS). A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº36/86), a reforma curricular 
do Ensino Básico e Secundário (DL 286/89), a reorganização curricular de 2001 (DL 
6/2001) e o Despacho nº19308/2008 merecerão uma atenção privilegiada, dado 
serem os principais marcos normativos.  

Assim, começaremos por, antes de tratar cronologicamente a legislação 
emanada pelo Ministério de Educação, referir o enquadramento constitucional em 
matéria educacional. Seguidamente, desde a Lei de Bases publicada em 1986 até 
ao Despacho nº 19308 de 2008, que versa especificamente sobre as Áreas Curricu-
lares Não Disciplinares (ACND), salientaremos e analisaremos os principais aspec-
tos contidos nesses documentos. O objectivo é compreender mais acuradamente o 
desenvolvimento da área de FPS ao longo dos anos. Em segundo lugar, abordare-
mos o assunto associado às problemáticas geradas pelas políticas educativas. Ter-
minaremos a secção com breves considerações finais, tentando efectuar um 
balanço sobre o sucedido até aos dias de hoje, e perspectivar o futuro do sistema 
de ensino em matéria de Formação Pessoal e Social. 

 
Síntese das Políticas Educativas 
Podemos afirmar que a área de FPS não foi globalmente implementada, 

apesar dos programas de estudos das diversas disciplinas e as directrizes oficiais 
reflectirem essa preocupação. Os reflexos práticos no sistema educativo até 2000 
tinham sido parcos (CNE, 2000). Portanto, 14 anos após a publicação da LBSE, 
após a Reforma do Sistema Educativo de 1989 e subsequentes normativos, que 
destacou a educação integral dos alunos como objectivo estratégico do projecto 
pedagógico, era diagnosticado um “bloqueio” na escola pública portuguesa no que 
concerne à FPS (CNE, 2000, II, 12). Decorrente da nossa análise, não encontrámos 
evidências e argumentos suficientes que nos levassem a discordar desse diagnósti-
co negativo. 

Um processo de revisão curricular no Ensino Básico é despoletado em 1996, 
com a participação de inúmeros agentes. No seio dos assuntos mais sensíveis, até 
pela experiência até à data (1986-1996), foram identificadas a dimensão cívica da 
Escolas e a formação pessoal e social dos alunos. Em 1997, o Departamento do 
Ensino Básico lançou o projecto de Gestão Flexível curricular. O projectou visou, 
por um lado, frisar a importância de uma aprendizagem preocupada com as com-
petências necessárias num mundo em mudança, e, por outro lado, com o exercício 
de uma cidadania activa e informada, capaz de ser uma mais-valia para a melhoria 
da própria sociedade (Alonso, Peralta & Alaiz, 2001, p. 13). O contexto educacional 
português manifestava assim a mesma tendência em torno da temática da Cidada-
nia, como preocupação inserida na esfera pública e académica, que na década de 
90 ocorrera na Europa (Torney-Purta, Schwille & Amadeo, 1999, citado em Mene-
zes, 2003).  

No contexto educacional português, na segunda metade da década de 90 
do século XX, foi encetada a Gestão Flexível Curricular, envolvendo um grupo ex-
perimentalmente um grupo de escolas até 2001. A experiência enformou a mais 
recente reorganização curricular da educação básica, expressa no Decreto-Lei 
nº6/2001, de 18 de Janeiro. A principal novidade do normativo foi o estabeleci-
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mento do carácter transversal da Educação para a Cidadania, desde o pré-escolar 
ao ensino secundário (Freire-Ribeiro, 2008; DEB, 2001, pp. 10-11). O objectivo pe-
dagógico visava um contributo significativo na “construção da identidade” e no 
“desenvolvimento da consciência cívica dos alunos” (DEB, 2001, p. 10), num qua-
dro de uma cidadania activa que atravessasse a esfera micro-escolar, local e co-
munitária. 

Parece-nos que existiu claramente a tentativa de corrigir alguns aspectos 
negativos diagnosticados com a experiência decorrente do Decreto 289/1989. Com 
a reorganização curricular do ensino básico, é empreendido um esforço particular-
mente na dimensão curricular específica, para cumprir mais plenamente os intentos 
preconizados na Lei de 1986. A Área de Projecto e a Formação Cívica passam a in-
tegrar o horário semanal de todos os alunos, institucionalizando aquilo que até à 
altura não tinha sido plenamente concretizado (Igreja, 1004), quer pelas horas li-
mitadas atribuídas à área Escola, quer pela experiência incipiente da disciplina do 
Desenvolvimento Pessoal e Social (DPS). A Educação para a Cidadania, torna-se 
assim uma componente curricular universal, de natureza transversal em todos os 
ciclos (ao invés do carácter opcional de algumas estratégias curriculares da FPS), 
tem um tempo específico (ao invés dos regulamentos difusos da FPS) e não fica 
dependente de um professor com formação específica (note-se que a formação de 
docentes foi uma das razões para a impossibilidade da generalização da FPS) (Me-
nezes, 2003).  

Foi necessário esperar pelo ano de 2006 para posteriores avanços no plano 
das políticas educativas, após o último enquadramento de 2001, onde os princípios 
orientadores da organização e gestão curricular foram constituídos. Um ano antes, 
em 2005, no âmbito do Ano Europeu da Cidadania as repercussões dessa ocasião 
tinham sido limitadas, tendo sido manifestamente reduzido o aproveitamento da 
dinâmica e acção que a iniciativa europeia poderia ter desencadeado no sistema 
educacional português (Reis, 2006).  

 
Conclusão 
Relativamente ao processo que iniciou formalmente em 1986 na área de 

FPS, podemos destacar algumas características que têm estado presentes, e que 
julgamos ser relevante destacar nestas considerações finais. 

Como primeira faceta, refira-se que o debate tendeu a polarizar-se, assu-
mindo-se posições maniqueístas, por vezes pouco elucidadas e eivadas de premis-
sas e receios ideológicos. Por um lado, era apontada uma posição conservadora, 
directiva, doutrinadora, fomentadora da moralidade heterónoma, promovedora de 
uma metodologia inculcadora e com claras associações à religião. Por outro lado, 
um projecto emancipador, liberal, promotor de autonomia, profissional, na linha do 
que mais de moderno se está a fazer no campo educacional. O debate em Portugal 
ainda não passou da fase de colocar as duas posições em aguda oposição, como se 
fosse de todo impossível reconhecer simultaneamente a capacitação nos conteúdos 
e também nos processos, como metas válidas no processo educativo. A agudeza e 
a tensão em dirimir argumentos não agilizou o processo, antes pelo contrário. A 
evolução da experiência portuguesa no domínio da educação para a cidadania, 
apesar da reconhecida complexidade inerente e da dificuldade em construir um 
consenso social e político, tem sido manifestamente lenta. Essa morosidade eviden-
te ocorreu, mesmo quando houve indicações políticas de agilizar o processo, como 
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ocorreu na iniciativa legislativa que visou desbloquear, sem sucesso, a questão da 
formação dos docentes para leccionar DPS. Temos tido um lento debate bi-polar.  

Outra marca distintiva deste processo é o seu carácter peculiar e paradoxal. 
O processo da FPS no nosso sistema educativo, gerou-se no meio de um quadro 
difuso onde conceptual, operativa e metodologicamente (aliás, domínios interde-
pendentes), eclodiram posições diferenciadas geradoras de situações peculiares. 
Note-se como a própria configuração curricular do DPS surgiu pouco vinculada à 
LBSE e ao DL de 1989, afastando-se acentuadamente da matriz axiológica do DL 
de 89 que aliás consignava a própria disciplina. Registe-se a passagem da FPS a 
sub-domínio da Educação para a Cidadania em 2001, ficando esta última como o 
arco conceptual que compreende todo o sistema curricular. As oscilações e ênfases 
variadas na própria substância directiva são também um facto (e.g., axiológico, 
psicológico, social) e as leituras antagónicas perante o mesmo normativo também 
foram uma realidade, traduzindo por parte dos inúmeros intérpretes envolvidos, 
aquilo que designámos por hermenêutica subjectiva.  

Em terceiro lugar, temos aquilo que poderíamos designar de diluição pro-
gressiva do eixo axiológico na sua vertente moral e ética. Não tem sido certamente 
um trajecto linear, bastando recordar a ênfase que o DL de 1989 concedeu à esfe-
ra dos valores espirituais, morais e cívicos, num paradigma de reflexão e interiori-
zação. Mas logo depois, o desenho curricular e a metodologia do DPS relevaram 
uma direcção diferente. O documento de política educativa relacionado com as 
ACND de 2008 reflecte marcadamente esse distanciamento. Com a recente tónica 
na qualidade das aprendizagens, sem um corpo docente devidamente preparado e 
motivado, num pano de fundo que empola o sucesso académico nas matérias dis-
ciplinares, tende a enfraquecer, se não forem tratados de forma dependente da 
esfera cívica e moral, o empreendimento consciente e estruturado da Escola no de-
senvolvimento integral das novas gerações.  
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Âmbito cronológico: 1927-1931. 
Objetivos principais:  
a) Inventariar os principais problemas pedagógicos debatidos nos congressos realizados no pe-
ríodo considerado; 
b) Analisar e enquadrar a discussão pedagógica aí levantada; 
c) Analisar as repercussões dessa discussão nos documentos legislativos publicados posterior-
mente. 
 
Metodologia 

a) Fase heurística: recolha das atas dos cinco congressos, da legislação específica, de 
revistas pedagógicas, nomeadamente a Labor. 

b) Fase hermenêutica: cruzamento da informação apresentada pelas diferentes fontes. 
Fontes  
As fontes utilizadas foram as atas dos quatro congressos, a revista Labor e a legislação publica-
da após so congressos. 
 
Problemática: 
 
Quais os principais problemas de índole pedagógica que preocupavam os professores em con-
gresso? 
Qual o grau de mobilização, de empenhamento e de participação dos professores? 
Que repercussão tiveram as teses aí defendidas? 

 
1. Contexto histórico 

Tendo em conta que a população liceal (no ensino oficial) rondava, no ano lectivo de 
1926-27, os 15.096 alunos (Nóvoa e Santa-Clara, 2003: 28), e dada a importância e responsa-
bilidade do ensino secundário na formação da elite política, não admira que os professores des-
te nível de ensino sentissem necessidade de defender os seus direitos, de fazer ouvir a sua voz. 
  É neste contexto que, em 1925, um grupo de professores do Liceu de Aveiro idealizou a 
publicação de «uma revista de carácter pedagógico, literário e scientífico» (1926: 184), cujo 
primeiro número acabaria por ser publicado em janeiro do ano seguinte. Essa revista, a Labor, 
dirigida por José Tavares e Álvaro Sampaio, tornar-se-ia o centro de ação das Associações de 
Professores dos Liceus. Foi uma dessas Associações – a do Liceu de Passos Manuel (Lisboa) – 
que, em ligação com a redacção da revista e o Núcleo do Liceu da Póvoa de Varzim, resolveu 
convocar os professores para tentar constituir uma organização virada «para a defesa dos inte-
resses do ensino e da classe [… que] auxilie a resolução de problemas de interesse pedagógico 
e de interesse geral» (1926: 184). Em resultado, vinte e sete delegados de diferentes liceus 
reuniram-se no Passos Manuel e foi dessa reunião que nasceu a Federação das Associações de 
Professores dos Liceus Portugueses. Foram então aprovados os estatutos e procedeu-se à elei-
ção dos corpos gerentes. 

A 28 de maio de 1926 acontecia o golpe militar que derrubou a I República e instalou a 
ditadura militar. No entanto, se bem que o período entre o golpe de 28 de Maio de 1926 e o 
advento do Estado Novo, em 1933, tenha sido, no dizer de Rosas, «um dos mais agitados e 
politicamente complexos da nossa história do séc. XX» (2008: 165), na realidade, e talvez por 
isso mesmo, não provocou de imediato convulsões a nível do ensino. Homens como João de 
Barros e Bento de Jesus Caraça continuaram a sua ação no novo regime: João de Barros como 
diretor greal do ensino secundário, Bento de Jesus Caraça integraria a comissão nomeada em 
1928 para estudar a reforma do ensino secundário. 

Aproveitando, pois, estes primeiros anos do novo regime, beneficiando de um clima de 
uma certa indefinição política que ocupava a mente dos governantes e que se manifestava co-
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mo «uma verdadeira guerra civil larvar» (Rosas; 2008: 219), a Federação das Associações dos 
Professores dos Liceus Portugueses, em crecimento progressivo (em outubro de 1926, no nº 4 
da revista Labor, esperava que até ao fim desse ano todos o liceus portugueses estivessem 
agrupados em volta da Federação), votaria o I Congresso do Ensino Secundário Oficial que se 
realizaria em Aveiro no ano seguinte. Seria seguido por mais quatro congressos (Viseu, Braga, 
Évora Coimbra) realizados nos anos subsequentes até 1931. 

A segunda nomeação de Oliveira Salazar, em 27 de Abril de 1928, para a pasta das Fi-
nanças, começaria a mudar este estado de coisas, na medida em que a aceitação do cargo ti-
nha como condição a submissão de todos os ministérios ao das Finanças. Não só o ministério 
da Instrução Pública se submetia desta maneira a Salazar, como passaria a ter uma importância 
estratégica na luta deste contra o comunismo. Esta dependência seria ainda maior a partir de 
1932, quando Salazar assume a chefia do governo, sendo então ministro da tutela Gustavo 
Cordeiro Ramos. Mas até aí a política da ditadura militar em relação ao sindicalismo e ao asso-
ciativismo funcionava de uma maneira bastante ambígua, oscilando entre a repressão e as ce-
dências. 

É assim que Álvaro Sampaio, director da revista Labor, afirmava que o Ministério da Ins-
trução não via com bons olhos essa iniciativa dos professores, pois entendia esse órgão como 
mais um instrumento de fiscalização das acções governamentais que, por vezes, se expressa-
vam em decretos feitos à medida para favorecer determinados indivíduos ou grupos em detri-
mento de outros (1927:256). O facto é que o ministro da instrução, Alfredo de Magalhães, não 
iria presidir ao I Congresso, embora tivesse telegrafado delegando a presidência no Reitor do 
liceu. Álvaro Sampaio caricaturaria essa opção do ministro, acusando-o de não ter assistido a 
qualquer momento do I Congresso, mas de não se ter coibido de no dia após o seu culminar ter 
ido ao Porto «à inauguração duma casa de mobílias» (1927:257), revelando um claro desprezo 
pelos docentes e afastando-o do reconhecimento público de que beneficiou quando foi Ministro 
da Instrução de 1917 a 1919.  

Daurte Pacheco, ministro da Instrução Pública aquando da realização do II Congresso, 
estaria, no entanto presente na sessão inaugural para a ela presidir, mas seria caso único: no 
III Congresso e no IV, o ministro Cordeiro Ramos não estaria presente embora se tivesse feito 
representar. 

A partir de 32 já não se realizariam mais congressos que constituiram o ponto máximo 
da atividade da Federação, pelo papel importante que desempenharam na construção da iden-
tidade profissional dos docentes.  

 
2. As teses 

As atas desses encontros permitem-nos perceber o empenhamento da classe em prol 
de um ensino de qualidade, a formação académica e pessoal de cada um dos docentes e per-
ceber o alto nível profissional desses homens e mulheres que ousavam defender publicamente 
as suas ideias. Obviamente que os cinco congressos pedagógicos do ensino secundário oficial 
não se dedicaram exclusivamente ao debate de problemas pedagógicos, mas essas questões 
tiveram aí um peso significativo.  

Assim, logo no I Congresso realizado em Aveiro em 1927, na primeira sessão ordinária, 
em 10 de Junho, Artur Gonzalez de Medina apresentava a tese Das finalidades da educação 
intelectual nos liceus. Constitui a tese mais geral deste congresso e também a mais interessante 
para se aferir o conceito que os professores tinham desse ensino e de si próprios. Focava-se aí 
também a necessidade de se fazer a reforma do ensino, começando-a exactamente pelo ensino 
secundário, definindo rigorosamente as bases em que ele deve assentar. Seria em função dessa 
definição que os outros graus de ensino se deveriam reformar. 
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Procurava o professor nessa comunicação, fundamentalmente, responder à questão: pa-
ra que serve o ensino secundário? Defendeu então que o ensino liceal tinha como primeira fina-
lidade fornecer cultura geral, enquanto ao ensino comercial, industrial ou agrícola, caberia 
ministrar conhecimentos com utilidade prática imediata. Ora, os cinco anos que compunham o 
ensino liceal geral eram manifestamente escassos para transmitir essa cultura geral, como es-
tava patente na reduzida cultura académica que os estudantes possuíam à saída do liceu, pelo 
que se impunha o alargamento deste grau de ensino para seis anos. Nesta perspectiva, esse 
ensino teria de ser formal, pois a maior utilidade «que o aluno pode tirar do ensino que lhe é 
ministrado nos liceus, é o justo equilíbrio de todas as suas faculdades de espírito». O que se 
pretendia não era fornecer conhecimentos vários, mas sim «desenvolver harmonicamente as 
faculdades da criança de modo que ela, ao acabá-lo, tenha uma mentalidade capaz de cursar 
com proveito, os cursos superiores» (I Congresso, 1928:34).  

As diversas disciplinas deveriam então contribuir para o «desenvolvimento da observa-
ção, da memória, da crítica, do poder de síntese, da dedução, etc.» (I Congresso, 1928:35). 
Mas, como o ensino liceal se destinava ao prosseguimento de estudos, para que os estudantes 
tivessem os conhecimentos necessários ao ingresso no ensino superior, tornava-se necessário 
que houvesse um sétimo ano em regime de disciplinas, conferindo a cada aluno a possibilidade 
de frequência das disciplinas indicadas pela Faculdade almejada, continuava o professor a de-
fender.  

Obviamente que o autor assumia uma perspetiva elitista em relação ao ensino liceal, ati-
tude assumida também por outros congressistas que intervieram no debate. Essa orientação 
estaria de acordo com o pensamento do Ministério para limitar a população escolar liceal, ten-
tando evitar que a quantidade prejudicasse a qualidade almejada. A importância dada a este 
grau de ensino pode ser constatada no Relatório que antecede o Decreto nº 20 741 de 11 de 
janeiro de 1932:  

 
O ensino secundário, pelo seu carácter essencialmente formador da personalidade e pelo 
lugar que ocupa na organização geral da nossa instrução pública – colocado, como está, 
no caminho que vai dar ao ensino superior e consequëntemente às profissões da mais al-
ta categoria social -, é bem no nosso país, como aliás em todo sucede, a pedra de toque 
do nosso estado de civilização. 
 
O debate no congresso foi animado, o que mostra o interesse pelo assunto. Xavier de 

Brito defenderia então que não só que esse ensino se destinava aos que desejassem e tivessem 
capacidades para ingressar nas Universidades, mas também a permitir que outros, que não ti-
vessem faculdades para tirarem um curso superior, ingressassem numa actividade útil. No en-
tanto, era evidente o carácter seletivo que estes professores reivindicavam para este tipo de 
ensino. Nicodemos Pereira sublinharia que o ensino liceal se destinava «mais às elites do que às 
massas» (I Congresso, 1928:39), pelo que o seu acesso deveria estar condicionado à aprova-
ção num exame de admissão e aqueles que reprovassem duas vezes numa disciplina deveriam 
ser eliminados. Outros congressistas defenderam também estas ideias, como Adrião Castanhei-
ra que declarou que devido à falta de rigor na seleção, as famílias mandavam os seus filhos 
para os liceus, motivadas pelo prestígio deste ensino, enquanto as escolas técnicas estavam 
desertas, roubando-se assim a uma oficina o que poderia ser um bom operário.  

O problema da admissão ao ensino secundário continuaria a ser debatido noutros con-
gressos em aprofundadas teses que visavam uma cabal seleção de alunos, pensada como fun-
damental para o sucesso pedagógico e para o prestígio desse grau de ensino. Aliás, o Decreto 
20 741 de 11 de janeiro de 1932, no Capítulo I, Art. 1º, reiterava que o ensino secundário tinha 
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como finalidade «ministrar os elementos duma cultura geral, que simultaneamente sirva de 
preparação para a vida social e de habilitação para os estudos superiores». 

O debate sobre a reforma do ensino continuaria no III Congresso, na voz de Costa Tor-
res, num extenso e profundo estudo comparativo com os principais sistemas de ensino euro-
peus.  

No IV Congresso, a discussão sobre a reforma do ensino secundário continuaria e Costa 
Torres usaria da palavra novamente. Alves d’Oliveira faria uma proposta de alteração e Seoma-
ra da Costa Primo analisaria com profundidade a questão da reforma. Obviamente que todos 
tinham presente que competia ao estado legislar, mas reconheciam que as conclusões do con-
gresso poderiam servir de base segura a essa reforma. Porém, face a um assunto tão amplo e 
complexo, a sua discussão tornava-se complicada, pelo que foi proposta a realização de um 
Congresso de todos os graus de ensino para debater o problema. 

No entanto, a Reforma continuaria em debate na revista Labor e no último congresso. 
Nessa altura, ficavam a penas a faltar uns meses para que o Estatuto do Ensino Secundário 
fosse publicado: Decreto nº 20 741, de 11 de janeiro de 1932. 

Menos abrangentes, mas bem relevantes do ponto de vista pedagógicos, discutir-se-iam 
nesses congressos teses sobre o ensino das várias disciplinas. 

Assim, logo no I, embora não tenha sido apresentada a tese de José Tavares sobre O en-
sino secundário da língua materna, por falta de tempo, salienta-se que este relator estava em 
consonância com as ideias já expressas anteriormente no sentido da limitação do acesso aos 
liceus, já que propunha a realização de um rigoroso exame do português à entrada no liceu, 
mas também a intensificação do ensino da língua materna e do latim, bem como a não transi-
ção dos alunos que não fossem aprovados em língua portuguesa (I Congresso, 1928:146). A 
tutela concordava: o Decreto 18 779 de 26 de agosto de 1930 atenderia também à importância 
da língua materna no currículo do ensino secundário.  

O interesse pelo sucesso do ensino da língua e literatura está bem patente na tese apre-
sentada por Bragança Gil ao III Congresso. Nela se defenderiam novas orientações pedagógicas 
no ensino da Literatura. A disciplina deveria propiciar uma educação literária que fornecesse 
não só o conhecimento das obras, mas também dos princípios estéticos que as orientam. 

A preocupação com o desenvolvimento físico dos jovens foi igualmente uma constante 
nas teses dos congressistas. Assim, logo no I Congresso, na tese designada A ginástica respira-
tória e as atitudes do método sueco de ginástica, da responsabilidade de Judite Furtado Coelho 
defendia-se a obrigatoriedade do ensino da ginástica sueca com a duração de três horas sema-
nais na primeira e segunda classe dos liceus. Contudo, a autor rejeitou que fosse ministrada a 
grupos grandes de alunos. Revelou preocupações pedagógicas com a classificação dos alunos, 
sugerindo que fosse numérica e não eliminatória, e alvitrou ainda que fossem instituídas nos 
liceus classes especiais de ginástica para «alunos anormais». Outra das suas reivindicações foi 
que aos docentes de ginástica fossem reconhecidos os mesmos direitos dos restantes professo-
res e que a sua instrução fosse sólida. Dessa forma vaticinava que a educação física se afasta-
ria da visão social depreciativa de que consistia no «ensino de fazer mexer os braços e as 
pernas a um tempo» (I Congresso, 1928:107).  

No III Congresso, também Lobão de Carvalho abordaria o valor pedagógico da Educação 
Física, enquadrando-a num âmbito mais vasto da saúde do corpo, da higiene. Defende que 
«não existe no ensino secundário disciplina alguma que melhor possa cultivar a atenção que a 
educação física e mormente a ginástica metódica fascicular do tipo suéco» (1930: 154). Este 
tipo de ginástica favorecia, segundo estudos realizados então e apresentados na tese, o desen-
volvimento do perímetro torácico e as condições respiratórias.  

Obviamente que o autor tinha de abordar a formação de professores da disciplina que ti-
nham de ser primeiro médicos antes de frequentar a Escola Normal Superior, pelo que demora-
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va nove anos a formar-se em vez dos seis que os outros professores demoravam. Propõe que 
todos os alunos pratiquem diariamente educação física; que tenha pessoal docente necessário, 
devidamente valorizado e instalações apropriadas para a prática e que o grupo de educação 
física englobe a higiene e a medicina escolar. 

Ora, o Decreto 20 741 (cap. VI) viria a englobar a educação física num novo grupo, o 
11º. Para o legislador esta medida era «uma primeira satisfação dada aos agentes dêstes ensi-
nos, cuja importância não pode deixar de ser reconhecida» (Relatório). No entanto, em termos 
de vencimento, havia uma grande diferença: os professores efetivos dos grupos 1º a 9º auferi-
am 18 000$00, enquanto os do 10º e 11º só auferiam 10 800$00. 

Seomara da Costa Primo apresentou a tese Do êxito das sciências biologicas no ensino 
secundário. Iniciou a sua argumentação caracterizando de forma negativa o estudante típico do 
ensino liceal, considerando-o «incapaz não só de julgar os factos como de observar, e ainda de 
manejar os mais simples instrumentos que o auxiliem nos seus estudos» (I Congresso, 
1928:114). Atribuiu parte da culpa desse estado intelectual amorfo à cultura liceal da memória, 
em detrimento do fomento das faculdades de raciocínio tão necessárias para a vida prática.  

Numa linha de pensamento darwinista, e extrapolando a argumentação da selecção natu-
ral, alerta que «se a educação actual não traz ao indivíduo todos os seus benéficos efeitos – 
aquela selecção e cultura das qualidades da raça – tornando-o apto a agir e a vencer no meio a 
que é destinado, ela erra os seus fins, por errados os meios.» (I Congresso, 1928:116). Para 
preparar o educando para vencer as dificuldades que irá encontrar na exigente vida moderna, 
aconselhou que o ensino secundário fomentasse: i) a cultura física, para evitar o definhamento 
físico da raça; ii) a cultura moral, potenciadora da vontade e buriladora dos saudáveis hábitos 
de esforço, responsabilidade, honra e dever; iii) a cultura intelectual, relegando para segundo 
plano a memorização e colocando a ênfase na génese de hábitos de trabalho e de acção.  

Seomara chegou mesmo a mencionar que o estudo dos seres vivos permite afirmar que 
«a Biologia possui um lado profundamente moral», e que, consequentemente, o seu ensino 
promove a formação do carácter e modela os hábitos de trabalho, esforço e iniciativa dos alu-
nos. Para que o ensino das ciências biológicas surtisse o máximo efeito desejado sobre a for-
mação dos discentes, considerou que os métodos pedagógicos a usar deviam ser os que mais 
aproximassem a criança da vida, sugerindo que se utilizassem essencialmente os que preconi-
zavam a observação e que se fomentasse o uso do laboratório. Os primeiros deviam ser utiliza-
dos principalmente nas classes inferiores, nas quais o exercício dos sentidos promovido pela 
observação reflectida, em que se associa sempre a estrutura observada à sua função, condu-
ziria a que os alunos, por comparação e relação, ordenassem essas estruturas consoante as 
suas semelhanças e diferenças entre os diversos organismos e sentissem consequentemente a 
necessidade da sua classificação, percebendo a ideia de evolução do plano harmonioso da natu-
reza. Nas classes mais avançadas o fulcro deveria ser colocado nas actividades de laboratório, 
nas quais o aluno devia ser conduzido a verificar um determinado fenómeno ou a descobrir por 
si novas relações entre factos já conhecidos. Para o êxito dessa formação, Seomara salientou a 
importância dos manuais, mas apenas como complemento da lição do professor, em consonân-
cia com a acusação proferida por José Tavares (Aveiro) de que no passado «as Ciências Natu-
rais e as ciências Físico-Químicas eram pretextos para fantásticos e inconcebíveis exercícios de 
memória» (I Congresso, 1928:14), culpabilizando o manual escolar por ocupar o centro do en-
sino das ciências. 

Quanto ao papel do ensino das ciências, considerou ser da máxima importância, pois ser-
via de guia e de inspiração aos alunos. Seomara afirmou que se o professor estiver atento aos 
interesses e necessidades dos alunos, procurando o máximo rendimento de cada um e desen-
volvendo as tendências naturais que trazem desde crianças, conseguirá obter sucesso escolar 
pois «um aluno atento e interessado é um aluno disciplinado porque trabalha» (I Congresso, 
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1928:121). Dessa forma, a sala de aula será um verdadeiro centro de aprendizagem e não um 
lugar de imposições onde a criança trabalha contrariada e sem alegria. 

O ensino das ciências constitui sempre um interesse maior da revista Labor que lhe dedi-
ca vários números, a começar pelo primeiro (artigo O ensino das sciências- naturais nas duas 
primeiras classes dos liceus). Também o decreto 18 779 ao abrir ao aluno «logo à entrada no 
liceu, a iniciação no conhecimento da natureza, facilitando-lhe assim o estudo oportuno das 
sciências», legislava no sentido de um ensino mais profícuo das ciências. Nesse mesmo sentido, 
o decreto 20 741 providenciaria para que os laboratórios tivessem o material necessário ao en-
sino da física e da química e, naturalmente, das ciências biológicas. 

 No II Congresso, Xavier de Brito, numa extensa e bem fundamentada tese, também cri-
ticaria a memorização usada no ensino da matemática, disciplina que deveria ser responsável 
por desenvolver o poder de raciocínio «preparando os alunos para futuras abstracções» (1929: 
123), propondo, em contrapartida, a dedução das regras. 

Também Manuel de Oliveira tece considerações de ordem pedagógica sobre o ensino do 
Canto Coral, sobre as competências dos professores regentes da disciplina e sobre o programa. 
O decreto 20 741 criaria o 10º grupo para a sua regência. 

Pedro Serra, na terceira sessão ordinária, apresenta a comunicação Os liceus, centros de 
estudos regionais. O relator visava uma clara inovação pedagógica, propondo que os liceus se 
constituíssem como base de desenvolvimento de estudos regionais. Teriam, obviamente, de ser 
dotados de instalações para a realização de observações meteorológicas e magnéticas, que fos-
sem um foco de estudos da geologia, flora e fauna regionais, constituindo, respectivamente, 
colecções de minerais e rochas, herbários e museus zoológicos de cada região. Também acon-
selhava que estudassem a antropologia, a etnografia, a cultura e o folclore, assim como inven-
tariassem e estudassem os monumentos e as obras de arte regionais (I Congresso, 1928:76-
77).  

No mesmo sentido, Paulo José de Cantos defenderia a criação de hortos nos liceus, de 
forma a que os alunos pudessem semear, plantar, quer espécies úteis, quer decorativas, a 
constituição de herbários, substituindo o manual pela observação direta. 

A tutela constataria esta importância. Em 31 de julho de 1928, uma circular da Direcção 
Geral do Ensino Secundário fez dos liceus centros regionais «em seus variados aspectos». O 
Decreto 20 296 de 4 de setembro de 1931 viria também legislar «de forma a interessar os li-
ceus na vida económica das suas regiões, pela instalação e funcionamento de postos metereo-
lógicos».  

Em termos pedagógicos dava-se um grande passo. Assim, Pedro Serra sugeriu que essas 
actividades contassem com a participação dos alunos sob orientação dos professores dos diver-
sos grupos disciplinares. Aconselhou, ainda, que os dados recolhidos fossem publicados nos 
anuários dos liceus, servindo de base para a publicação de futuras monografias regionais. Para 
efectivar a sua proposta alvitrou que se elegesse uma comissão constituída por cinco docentes 
que teria a função de elaborar o plano desses trabalhos. A sua proposta foi recebida com agra-
do, tendo o presidente dessa sessão acrescentado que a proposta de Pedro Serra traria ainda 
como vantagens as de permitir e facilitar a organização de verdadeiras visitas de estudo e não 
de meras excursões. Aprender observando, experimentando, fazendo. O decreto 20 741, já ci-
tado, haveria também de consagrar um capítulo inteiro (XIII) aos «trabalhos escolares e pót-
escolares», como eram as visitas de estudo. 

No mesmo âmbito, merece destaque a tese de Vieira e Brito sobre “A Educação Artística 
nos Liceus”. O autor começa por lamentar o abandono a que estava votada a educação estética 
no país. Depois defende a importância dessa educação. Finalmente explica o modo de se levar 
a bom porto essa educação: rodear os alunos de arte, a começar pelo exterior e pelo interior do 
edifício escolar. Isso instigaria os alunos a levarem o mesmo gosto para casa. O contacto com a 
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natureza também seria fundamental neste processo, bem como a articulação das várias expres-
sões artísticas. Propõe ainda o ensino da história de arte, a prática do desenho, a criação de 
museu no liceu, com reproduções de grandes obras de arte. Claro que este museu escolar não 
excluiria a visita a museus no exterior. O contributo das outras disciplinas, quer exigindo a 
apresentação cuidada de exercícios, a decoração dos cadernos, etc. Finalmente, aborda os pro-
blemas pedagógicos relacionados com ensino da arte, número de horas semanais necessárias, 
articulação vertical dos programas desde a 4ª à sétima classes. A tese foi aprovada por aclama-
ção. Os professores entenderam a importância desta nova visão da disciplina. 

Num âmbito mais abrangente do que o das disciplinas, Mário de Vasconcelos e Sá, por 
sua vez, apresentaria no III Congresso uma interessante comunicação sobre o uso da cinema-
tografia no ensino, pricípios pedagógicos que norteiam esse uso, estudos já realizados sobre o 
seu impacte, disciplinas em que pode e deve ser usada, de forma a tornar o trabalho do aluno e 
do professor mais «agradável, atraente e acessível» (1931: 108). Vai mais longe na análise que 
faz da pedagogia, apontando o dedo à falta de um «plano geral, adaptado ao nosso meio, às 
nossas necessidades e recursos» (id). Acaba propondo a criação no Ministério e uma comissão 
mista de pedagogos e de técnicos de cinematografia para estudar e organizar um plano de fil-
mes escolares e educativos; de uma repartição que centralizasse os serviços pedagógicos do 
cinematógrafo; a criação de museus pedagógicos de cinematografia.  

Seomara da Costa Primo, mais uma vez, faz uma interessante comunicação, desta feita 
sobre o valor eduactivo da Cruz Vermelha Infantil e, a propósito, aborda a questão do valor 
pedagógico da correspondência interescolar intimamente relacionada com aquela instituição. 

Ora, estas novas perspetivas pedagógicas implicavam uma nova formação de professo-
res. Pedro Gradil haveria de abordar em profundidade a formação pedagógica dos professores 
dos liceus que ele entendia dever «não acompanhar, mas seguir, a formação scientífica dos 
canditados» (1929: 37). Para isso propõe que as faculdades de Ciências e de Letras forneçam 
uma formação geral, que os exames para a Escola Normal Superior sejam exigentes e rigoro-
sos; que as disciplinas desta Instituição sejam reorganizadas; que os alunos assistam a aulas de 
professores metodólogos; que se crie um liceu modelo onde os alunos pudessem fazer a sua 
prática pedagógica; que fossem criadas bolsas de estudo para os professores efetivos se aper-
feiçoarem no estrangeiro. A discussão que esta tese suscitou (só seria terminada no dia seguin-
te) dá-nos bem conta da dimensão da importância que a formação pedagógica tinha para os 
professores. 

O encerramento das Escolas Normais Superiores, em 1930, tão criticadas nos congressos, 
levaria a que o decreto 18 973, de 16 de outubro de 1930, estabelecesse que a cultura peda-
gógica fosse ministrada na secção de Ciências Pedagógicas da Faculdade de Letras (criada nes-
se mesmo decreto) e a prática pedagógica fosse ministrada nos liceus normais (um no Porto e 
outro em Coimbra), cujo funcionamento estava regulado pelo decreto 19 610, de 17 de abril de 
1931. Mas a formação pedagógica dos docentes continuaria a interessar o poder central. O de-
creto 20 741 dedicaria todo o capítulo XVIII à formação.  

Vimos atrás como a restrição da enntrada de alunos era fundamental. No II Congresso, 
Costa Sacadura faria uma interessante comunicação, interessante pelas implicações que tem do 
ponto de vista pedagógico e pela abertura que então se manifestava pela deficiência, sobre 
“Seleção dos alunos sobre o aspeto físico” que foi ensejo para o seu autor falar de saúde e hi-
giene e da necessidade de o médico escolar organizar fichas individuais de cada aluno para se 
poder diagnosticar possíveis perturbações que pudessem impedir o aluno de aprender. Esta 
medida permitiria selecionar os alunos à entrada para o liceu. Aqueles cujas incapacidades fos-
sem remediáveis (através de uma boa alimentação ou de medicação, por exemplo), depois de 
diagnosticados seriam tratados; aqueles cuja condição física fosse incompatível com a aprendi-
zagem seriam impedidos de frequentar esse ensino; para os recuperáveis deveriam ser criadas 
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classes especiais. Era também proposta a criação da disciplina obrigatória de higiene nos liceus 
para se poder fazer uma profilaxia efetiva. O decreto 20 741 também se debruçava sobre as 
capacidades físicas dos alunos, já que impunha que só fossem admitidos à matrícula os alunos 
«que não sofram de moléstia contagiosa e tenham atingido o desenvolvimento físico indispen-
sável para seguirem os respectivos estudos» (Capítulo VIII, art. 96º). 

Na comunicação seguinte (A selecção dos alunos sob o aspecto intelectual) diria Faria de 
Vasconcelos, diretor de Instituto de Orientação Profissional: «o problema da selecção escolar é 
um daqueles em que a pedagogia moderna atribui, com razão, uma importância primarcial» 
(1929: 76). Propõe ele que se passasse a fazer a seleção por meio de provas psicológicas e pe-
dagógicas em vez dos exames praticados até então que só mediam conhecimentos escolares. 
Esta tese colheu o apoio generalizado dos congressistas, tendo sido proposto a organização de 
um gabinete de psicologia experimental nos liceus para elaboração desses testes de aptidão. 
Não haveria gabinete, nem se fariam essas provas, mas o médico escolar passaria, a partir de 
32, a ter a seu cargo zelar pelas condições médicas e pedagógicas de discentes e docentes 
(Dec. 20 741; Cap. VII, art. 88º).  

O V Congresso já não teria as atas publicadas. No entanto, o material necessário seria 
publicado na Labor. O nº 33 da revista (Maio de 1931) seria antecipadamente publicado para os 
congressistas poderem tomar conhecimento «do programa definitivo, regulamentos, alvitres e 
conclusões das teses» (Labor, 1931, nº 32). É pela revista que conhecemos, pois, as teses aí 
apresentadas. Assim, Faria de Vaconcelos apresentaria a tese “Selecção dos alunos sob o as-
pecto moral”. Aí propunha a realização de exames para elaboração de fichas (Decroly) e provas 
de análise experimental para conhecimento das reais capacidades do aluno para que os que 
forem recuperáveis sejam integrados em classes e em atividades especiais. Se, à luz da inte-
gração do aluno com NEE, como dizemos hoje, esta proposta possa parecer muito retrógrada, 
na verdade ela mostra uma preocupação real para com a deficiência, mostra conhecimento dos 
mais (então) recentes estudos sobre a matéria e uma busca de soluções pedagógicas para a 
superar. 

Outro problema que se levantava era o da educação feminina. Acreditava-se que esta 
deveria ser diferenciada da dos rapazes do ponto de vista curricular mas, pedagogicamente, 
continuavam a defender-se os métodos ativos. Maria Luísa Parreira Soares, professora do Liceu 
Carolina Michaëlis (Porto), defendia, numa comunicação intitulada, “A Educação Feminina em 
Portugal”, a criação de um ensino «caracteristicamente feminino, em que paralelamente a uma 
educação literária rudimentar, se cursem disciplinas “ménagères”». Pedia ainda o «incondicional 
impedimento de matrícula de raparigas nos liceus masculinos, nas cidades em que funcionem 
liceus com secções femininas» (II Congresso, 1929: 106). Pela discussão levantada por esta 
tese percebemos que a maioria dos professores presentes estava a favor da separação de se-
xos no ensino secundário. De facto, a tendência foi no sentido da extinção da coeducação, em-
bora houvesse sempre liceus mistos. Não os podendo evitar de todo, o já citado dec. 20 741 
haveria de estabelecer que logo que a frequência de alunas o justificasse, se criassem secções 
femininas nos liceus (Cap. II, art. 15º, §3º). 

No IV Congresso, Maria da Luz Sobral em “Algumas considerações sobre pedagogia naci-
onal e educação da mulher”, defenderia que «a pedagogia nacional deve ter por base o conhe-
cimento da vida e das condições de actividade do nosso país» (1931: 295). Assim, propõe que 
o ensino da economia doméstica e das artes decorativas aplicadas à vida no lar fosse conside-
rado fundamental, acrescido da literatura, ciências, moral, arte e indústrias regionais que muito 
contribuiriam para o «aperfeiçoamento dos costumes da família portuguesa» (1931: 296). Pro-
põe também que as cantinas dos liceus se transformem em escolas práticas de economia do-
méstica.  
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3. Considerações finais 
Podemos considerar que, num âmbito mais vasto, os congressos foram um espaço de 

discussão sobre uma reforma de todo o sistema educativo, segundo a conceção de ensino de-
fendida na altura. Para o efeito também se abririu um amplo espaço de debate nas páginas da 
Labor, onde foram propostas soluções inovadoras. 

Infelizmente, o ministério da tutela, se bem que reconhecesse este nível de ensino como 
«a pedra de toque do nosso estado de cilização» no preâmbulo do novo Estatuto de Ensino Se-
cundário (decreto 18 779 de 26 de Agosto de 1932) que contemplaria muitos dos problemas 
discutidos nos congressos, iniciou de seguida a repressão à classe. 

De uma maneira geral, podemos dizer que o elevado número de congressistas (mais de 
200 no 1º congresso), oriundos de todo o país, o elevado número de palestrantes por congres-
so, mostraram, quer nas comunicações, quer nas discussões, quer ainda nos artigos da revista, 
uma sólida formação científica e pedagógica, estar a par do que mais avançado se fazia na Eu-
ropa da época.  

No entanto, embora algumas ideias defendidas nos congressos apontassem progressi-
vamente para atitudes, da parte dos professores, mais retrógadas quanto à educação, como a 
adoção de um ensino diferenciado para cada sexo, paralelamente, apontava-se para metodolo-
gias mais inovadoras e ativas. Obviamente que a legislação de 1930 não veio contribuir muito 
para o prosseguimento e aprofundamento do uso destas metodologias, ao substituir as Ecolas 
Superiores de Educação pelo curso de ciências pedagógicas. Mas a vontade e o empenhamento 
dos professores, a discussão e a partilha, tanto nos congressos como na revista Labor, mostra-
vam uma realidade muito mais otimista do nosso ensino que o colocava a par do que mais 
avançado se fazia na Europa da época. 
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A trajetória de Geraldo Bastos Silva 
 

Gianini (2002) informa que Geraldo Bastos Silva nasceu em Maceió, Alagoas em 31 de 
julho de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de janeiro de 1992. Entre os anos de 1940 e 
1943, integrou a primeira turma do Curso de Pedagogia da antiga Faculdade Nacional de Filoso-
fia da Universidade do Brasil. A partir de então, sua trajetória de vida voltou-se para as ques-
tões ligadas a educação. No ano de 1946, ingressou como Inspetor de Ensino no então 
Ministério da Educação e Saúde Pública. Entre os anos de 1948 a 1950, foi professor assistente 
na faculdade na qual se formou.  

Em sua atuação no campo educacional teve contato com inúmeros intelectuais brasilei-
ros, tais como Almeida Júnior, Durmeval Trigueiro Mendes, Gildásio Amado, Carlos Pasquale, 
Carlos Mascaro, Jaime de Abreu, Armando Hildebrand, entre tantos outros. Em 1959, foi signa-
tário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Mais uma Vez Convocados, a propósito dos deba-
tes em torno do projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Atuou ainda no Grupo de Trabalho, criado por meio do Decreto no. 66.600, com o obje-
tivo de elaborar o Projeto de Reforma do Ensino de 1º. E 2º. Graus, o que resultaria na Lei 
5.692/71. Faziam parte desse grupo de trabalho o Padre José Vasconcelos (Presidente), Valnir 
Chagas (Relator), Aderbal Jurema, Clélia de Freitas Capanema, Eurides Brito da Silva, Gildásio 
Amado, Magda Soares Guimarães e Nise Pires. Porém, dada a discordância de Geraldo Bastos 
Silva com a transformação do ensino de Segundo Grau em profissionalizante, ele abandonou o 
grupo, demonstrando seu desagrado, por meio de carta que foi publicada no Jornal do Brasil 
(Gianini, 2002).  

No Ministério de Educação e Cultura (MEC) participou do Programa de Expansão e Me-
lhoria do Ensino (PREMEN) que visava desenvolver programas e ações decorrentes do acordo 
do MEC com a “United States Agency for Internacional Development”, conhecidos como acordo 
MEC- USAID, quando encerraria sua carreira no campo educacional brasileiro. 

O traço marcante do trabalho de educador era, sem dúvida, seu caráter crítico em rela-
ção aos debates relacionados à educação pública brasileira. Esse espírito crítico de Geraldo Bas-
tos Silva foi importante para o desenvolvimento de sua primeira obra escrita intitulada 
“Educação e Desenvolvimento Nacional”, de 1957, parte da coleção “Textos Brasileiros de Soci-
ologia”, veiculada pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), composta por nove ca-
pítulos, nos quais procedeu análise sociológica sobre o fenômeno educacional brasileiro. 

Em 1959, publicou obra intitulada “Introdução Crítica do Ensino Secundário”, segundo o 
autor, fruto de vinte anos de leituras, reflexões e estudos acerca do ensino secundário. A refe-
rida obra foi publicada pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário 
(CADES), do MEC. Nessa obra, dividida em oito capítulos, o autor faz uma análise crítica a res-
peito do ensino secundário brasileiro, abordando a questão da função seletiva desse nível de 
ensino, bem como as influências dos modelos francês e inglês de ensino secundário que influ-
enciaram o contexto brasileiro e o processo de uniformização desse nível de ensino no Brasil. 

A partir de novos estudos e reflexões dedicados ao ensino secundário brasileiro, Geral-
do Bastos Silva escreve uma nova obra em 1969, com o título “A Educação Secundária: pers-
pectiva histórica e teoria” que é uma edição revisada da obra lançada em 1959, trazendo uma 
análise dos problemas mais gerais e da prática da educação secundária, tornando-a assim mais 
rica e completa. 
 
Desenvolvimentismo e pragmatismo no contexto educacional brasileiro de 1950 a 1960 
 

Desde os anos 30 do século XX, debates a respeito de temas nacionais já chamavam 
atenção para questões voltadas para uma política de autonomia nacional e pelo incremento dos 
processos de industrialização. Mas, somente a partir da década de 1950 que essas questões 
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ganhariam força, em função de uma nova conjuntura política e econômica que se apresenta 
não apenas no Brasil, mas também em toda América Latina.  

Nesse sentido, a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL), criada em 19481, 
enfatizava a “[...] necessidade da utilização por parte dos governos latino-americanos de técni-
cas de planejamento para a implementação do desenvolvimento econômico” (TOLEDO, 1986, 
p.226). 

No campo econômico foi criado no Brasil, em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico (BNDE), constituindo um marco de estratégias estatais com vistas ao desen-
volvimento do Brasil, em meio a um período fértil de grandes discussões em torno da 
necessidade de modernização econômica, política, social e cultural. Essas discussões procura-
ram encontrar uma forma de ruptura com o seu passado colonial brasileiro, buscando dar um 
novo ânimo à economia brasileira na busca de sua autonomia por meio dos processos de indus-
trialização. 

Para tanto, seria necessário elaborar um planejamento de ações concretas por parte do 
Estado, com intuito atingir esse objetivo. Em consonância com o pensamento da época, a parti-
cipação de intelectuais brasileiros foi muito importante para sistematizar a ideologia desenvol-
vimentista, mas também para articular ideias que levassem à elaboração de um projeto 
educacional alinhado aos ideais do Estado. Nesse sentido, dois importantes órgãos vinculados 
ao Ministério da Educação e Cultura são criados. São eles o Instituto Superior de Estudos Brasi-
leiros (ISEB)2 e o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP)3. Esses dois órgãos foram 
responsáveis por fomentar o pensamento desenvolvimentista, utilizando uma política educacio-
nal que se aproximava do pragmatismo de Dewey. Segundo Santos o desenvolvimentismo, 

 
[...] é visto como uma estratégia política utilizada na condução de um 
determinado modelo econômico para o país, o desenvolvimentismo 
enfatizava a defesa da industrialização como passo estratégico para 
uma política de autonomia econômica e como requisito indispensável 
para a soberania nacional. Ainda nessa linha, defendia a nacionaliza-
ção do processo econômico e a inclusão de massas urbanas na coali-
zão política (1978, p.40). 
 

Compunham o grupo de intelectuais vinculados ao ISEB nomes como os de Roland 
Corbisier, Alberto Guerreiro Ramos, Nelson Werneck Sodré, Álvaro Vieira Pinto, Hélio Jaguaribe, 
Almeida Salles, Miguel Reali, entre outros. Esse importante órgão vinculado ao Ministério de 
Educação e Cultura foi responsável pela publicação de estudos significativos para o debate na-
cional em torno do desenvolvimento e do papel da educação nesse processo, o que incluiu em 
1957, a propósito, um texto de autoria de Geraldo Bastos Silva “Educação e Desenvolvimento 
Nacional”. 

Esse desenvolvimentismo articulado às ideias desenvolvimentistas presentes no ISEB e 
em conexão com o escolanovismo presente no INEP, com liderança de Anísio Teixeira, forma-
ram um núcleo de difusão de ideias e ações junto ao Estado brasileiro. Anísio Teixeira esteve à 
frente do INEP entre 1952 e 1964, onde daria ênfase ao trabalho de pesquisa e de formação do 
magistério, articulando-se com importante grupo de intelectuais, dentre os quais Geraldo Bas-
tos Silva. A partir desse órgão, Anísio Teixeira objetivava estabelecer centros de pesquisa como 
meio de gerar bases científicas para a reconstrução educacional do Brasil, ideia concretizada a 
partir de 1955.  

Assim, ainda em 1955, Anísio Teixeira procurou estabelecer por meio do INEP, centros 
de pesquisa, como forma de gerar bases científicas para a reconstrução educacional do país. 
Essa ideia concretizou-se, com a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), 
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com sede no Rio de Janeiro e dos Centros Regionais de Pesquisas Educacionais (CRPE), nas 
cidades de Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. 

Outra iniciativa importante no campo educacional se deu com a criação da Campanha 
de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES), em 1953, cujo objetivo consistia 
em elevar o nível do ensino secundário. Nesse período, o educador Anísio Teixeira, considerado 
o maior expoente das ideias disseminadas por Dewey no Brasil, deixa claro a necessidade de 
estabelecer diretrizes dinâmicas no diz respeito à educação no país, sendo possível perceber 
sua intenção, a partir do discurso de posse como diretor do INEP, quando afirma que 

 
As funções do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos deverão ga-
nhar, em a nova fase, amplitude ainda maior, buscando tornar-se, 
tanto quanto possível, o centro de inspirações do magistério nacional 
para a formação daquela consciência educacional comum que, mais 
do que qualquer outra fôrça, deverá dirigir e orientar a escola brasilei-
ra, ajudada pelos planos de assistência técnica e financeira com que 
êste Ministério irá promover e encorajar todos os esforços úteis e tô-
das as iniciativas saudáveis, que as energias insuspeitadas da liberda-
de e da autonomia irão fazer surgir em todo o Brasil. Os estudos do 
INEP deverão ajudar a eclosão dêsse movimento de consciência naci-
onal indispensável à reconstrução escolar. (TEIXEIRA, 1953) 

 
Nesse sentido, Anísio Teixeira propunha fazer do INEP um instrumento de reconstrução 

da escola por meio da preparação adequada de seus representantes, além de formar a consci-
ência educacional, necessários para atingir os objetivos do nacional-desenvolvimentismo. Assim, 
a partir dessas necessidades, Anísio Teixeira traduz a importância em se estabelecer um plano 
nacional de educação que fosse capaz de reestruturar o ensino brasileiro, preocupando-se, não 
apenas com sua expansão, mas, também, com o novo papel que a escola deveria assumir a 
partir dos novos objetivos que agora se configuravam no novo cenário do desenvolvimento na-
cional. O pragmatismo, influência americana, que tem como principais articuladores Pierce, De-
wey e James, segundo Cuin e Gresle (1994), 

 
[...] pressiona os sociólogos a abandonarem a tradição especulativa 
dos construtores de grandes sistemas teóricos em proveito da elabo-
ração de conhecimentos realmente positivos – ou seja, totalmente li-
bertos de ideologias políticas e sociais, baseados na pesquisa empírica 
indutiva, permitindo aplicações sociais imediatas. A crença no pro-
gresso continua portanto, fundamental na sociologia americana [...]; 
só que esse progresso não passa mais pela reforma moral, e sim pela 
ação social cientificamente conduzida (1994, p.187-8) 
 

Nas palavras de Dewey, 
 

Quando as conclusões das pesquisas sobre o homem são deixadas fo-
ra do programa de ação social, as políticas sociais ficam necessaria-
mente privadas da direção que o conhecimento do homem lhes 
poderia dar e que lhes deve dar para que a ação social não venha a 
ser dirigida pelo mero precedente ou costume, ou então, pelas felizes 
intuições das mentes individuais. (1963, p.51) 
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Assim, o pragmatismo de Dewey coadunava-se com o momento desenvolvimentista 
que acontecia no país e foi traduzida, por exemplo, no Plano Nacional de Educação. Nesse sen-
tido, os esforços para reorganizar o modelo de escola até então existente, direcionava em pro-
mover a formação das elites letradas que deveriam representar o governo e de outro formar a 
massa trabalhadora, que seria o capital humano da sociedade. Segundo Mendonça (2006), 

 
[...] a retomada dos pressupostos do pragmatismo de Dewey , aplica-
do as esferas da gestão e do planejamento educacional, bem como a 
realidade concreta das escolas, estaria também o que se convencio-
nou denominar experimentalismo pedagógico, que consistia na aplica-
ção do método experimental aos programas de ensino e orientações 
curriculares de algumas instituições criadas especificamente com essa 
finalidade (p.10). 

 
 A escola imaginada por Anísio Teixeira era aquela que se firmava nos moldes da vida da 
comunidade, a partir de sua realidade desvinculando do antigo modelo de escola, tornando-se 
assim mais ativa e que segundo ele, a concretização dessa educação estaria vinculada a uma 
escola que tem que se fazer prática e ativa e não passiva e expositiva, formadora e não forma-
lista (Teixeira, 1953, p.42). Cabe então ressaltar que tanto INEP quanto o ISEB foram dois ór-
gãos de extrema importância para busca de uma política de reconstrução educacional, pois 
ambos circulavam pelos mesmos espaços da esfera pública e compartilham de um mesmo obje-
tivo; acabar com dependência econômica do país, por meio do desenvolvimento de um pensa-
mento político baseado em conhecimento científico que orientaria as ações do Estado. 
 
O Ensino Secundário Brasileiro na perspectiva de Geraldo Bastos Silva 
 
 Geraldo Bastos Silva dedicou parte de sua vida as questões ligadas a educação, atuan-
do tanto como professor, como em cargos vinculados ao Ministério da Educação e Cultura, ou 
ainda produzindo textos, relatórios, bem como escrevendo livros. Esteve sempre focado nos 
assuntos relacionados ao ensino secundário, tanto nas várias obras publicadas, dentre as quais 
merece destaque “A Educação Secundária: Perspectiva Histórica”, de 1969. Vale ressaltar que 
os interesses voltados à industrialização e a busca de desenvolvimento presentes nos órgãos 
governamentais da época e a significativa presença de intelectuais direcionando as ações na 
sociedade denotam uma influência da sociologia do conhecimento que, no caso de Geraldo Bas-
tos Silva e outros intelectuais dessa geração, podem ser buscados, por exemplo, em Karl Man-
nheim (1893-1947). Segundo Outhwaite e Bottomore (1996), 
 

Mannheim acreditava que a sociologia do conhecimento estava desti-
nada a desempenhar importante papel na vida intelectual e política 
[...] acreditava plenamente que tal sociologia exerce um importante 
efeito transformador sobre seus praticantes: a sociologia do conheci-
mento convoca os intelectuais a cumprirem sua vocação maior, que é 
a realização de síntese. Muda o relacionamento deles com as partes 
conflitantes na sociedade, na medida em que lhes propicia distancia-
mento e visão de conjunto. Mas na concepção de Mannheim dos mo-
dos específicos como tal sociologia poderia afetar o estado de 
conhecimento político flutuou e mudou (p.746). 
 

Na perspectiva de Mannheim, todo grupo social produz de acordo com a época, a partir 
de sua função social, um conhecimento original. Partindo desse ponto, ele afirma que, 

CD-ROM DE ATAS  | 4252 |  COLUBHE 2012



 

 
[...] as classes dominantes destilariam “ideologia” que legitimariam a 
ordem existente, ao passo que as “utopias” das classes dominadas as 
orientariam para modificação dessa ordem. Só uma intelligentsia libe-
rada de seus traços sociais seria capaz de fazer a síntese entre essas 
verdades parciais (CUIN e GRESLE, 1994, p.183). 
 

 Essa intelligentsia, segundo Martins (1986, p.1), 
 
[...] reveste-se de duas características que, por si sós, resumem as di-
ficuldades que se colocam para a compreensão dos fenômenos por 
ela designados: a) é controversa a origem do termo, tendo ela servido 
para a identificação de intelectuais que aparecem simultaneamente 
em contextos políticos distintos (na Rússia e na Polônia, durante o sé-
culo XIX) (1); b) posteriormente, o termo foi empregado para desig-
nar coisas diferentes: tanto o conjunto dos intelectuais de um dado 
país [...] como os grupos mais restritos de intelectuais que se fazem 
notar por sua capacidade de fornecer uma visão compreensiva do 
mundo, por sua criatividade e/ou por suas atividades direta ou indire-
tamente políticas (Mannheim, 1956; Lipset, 1971; Schils, 1972). 
 

No caso brasileiro, a origem dessa intelligentsia se deu com a criação do ISEB, do qual 
Geraldo Bastos Silva fez parte em conjunto com outros intelectuais, com o intuito de debater os 
problemas nacionais e procurar elaborar um projeto de desenvolvimento para o Brasil, fazendo 
com que o país, até então considerado uma sociedade de caráter rural, passasse a ser uma 
sociedade de cunho industrial. Esse órgão era o aparelho que o Estado utilizava como base de 
sustentação ideológica nesse processo de transição pelo qual o país passava desde os anos 30 
do Século XX (SOUZA, 2009, p.8). Assim, há de se definir o que seria o intelectual. Segundo o 
Dicionário do Pensamento Social do Século XX,  

 
Os intelectuais não são apenas zeladores de ideias e mananciais de 
ideologias, mas, diferentemente dos eclesiásticos medievais ou dos 
modernos fanáticos políticos, tendem ao mesmo tempo a manter uma 
atitude crítica. São indivíduos que pensam de forma diferente e que 
tendem a ser perturbadores da complacência e da acomodação (OU-
THWAITE e BOTTOMORE, 1996, p.386-7). 
 

Nessa perspectiva, Geraldo Bastos Silva e outros intelectuais da época reafirmavam a 
ideia de educação pública sob a responsabilidade do Estado. E, por isso mesmo, esse importan-
te educador, fez-se presente como um dos signatários do Manifesto dos Educadores Mais Uma 
Vez Convocados em 1959, reafirmando esse ideário liberal já exposto no ano de 1932, no Mani-
festo dos Pioneiros da Educação Nova. Neste novo manifesto enfatizava-se que 
 
 

[...] somos todos os que assinamos esse Manifesto, educadores, re-
publicanos e democráticos, fiéis aos mais altos valores da tradição li-
beral. E, quando se trata de problemas como os da educação, 
entendemos que essa é “uma das questões cujo terreno (as palavras 
são de Rui Barbosa) são intrusas as paixões políticas, questão que de-
vemos todos concorrer com a consciência limpa de antagonismos pes-

CD-ROM DE ATAS  | 4253 |  COLUBHE 2012



 

soais e de que se deve banir o gênio da agitação, como mau compa-
nheiro da ciência e, nestes domínios, perigoso inimigo da verdade 
(MANIFESTO DOS PIONEIROS MAIS UMA VEZ CONVOCADOS, 1959). 
 

Os intelectuais que foram signatários desse Manifesto acreditavam que as mudanças 
que deveriam se instalar no meio social, só seriam possíveis por meio da educação, portanto a 
educação pública e de qualidade daria a todos as mesmas oportunidades de crescimento, em 
outras palavras a educação seria o instrumento de transformação de toda uma nação brasileira. 
Nesse sentido, Geraldo Bastos Silva assume uma postura de crítica no que diz respeito ao ensi-
no secundário. Segundo ele, 

 
[...] uma das características do ensino secundário, enquanto tipo de 
ensino, era ter por finalidade a formação educativa das minorias soci-
ais, das elites, “das individualidades condutoras”. Partindo-se dessa 
perspectiva, [...] o ensino secundário era um ensino de classe, um 
ensino devotado a valores e ideais aristocráticos ou aristocratizantes, 
um ensino acentuadamente de inutilidades ornamentais. (SILVA, 
1969, p.20) 
 

Embasados na afirmação de Silva, essas escolas de nível secundário trazem então a 
marca da seletividade, ou seja, essa escola era destinada a perpetuar as classes sociais chama-
das de “elite”, e para uma pequena minoria uma forma de buscar ascensão social.  

Essa escola ainda nas palavras de Silva era triplamente seletiva no sentido social, pois 
esses alunos provinham de classes sociais mais elevadas; pedagogicamente, pois seus alunos 
eram recrutados, desde o nível elementar, por meio de classes ou escolas preparatórias e pro-
fissionalmente, pois essas instituições visavam habilitar com exclusividade às ocupações que 
exigiam estudos em nível superior (SILVA, 1969, p.24). Por isso a Lei Orgânica do Ensino Se-
cundário foi alvo de críticas por parte dos intelectuais da época, por privilegiar uma parcela ex-
clusiva da sociedade, como pode ser percebido na exposição de motivos redigida pelo próprio 
Capanema em 1942, 
 

É que o ensino secundário se destina à preparação de individualidades 
condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir as responsabili-
dades maiores dentro da sociedade e da nação, dos homens portado-
res das concepções e atitudes espirituais que é preciso infundir nas 
massas, que é preciso tornar habituais entre o povo (CAPANEMA, 
1942) 
 

Assim, é possível perceber que em vez de um caráter democratizante de ensino, a re-
forma Capanema representou, em verdade, uma forma de manter nas mãos da elite o controle 
da expansão desse nível de ensino, direcionado então aos jovens de famílias bem posicionadas 
na sociedade que deveriam conduzir os destinos da nação. 

Nesse período, ocorreram ainda debates a respeito do anteprojeto da Lei de Diretrizes e 
Bases, que buscavam os princípios de democratização e dos direitos sociais em conexão com o 
movimento nacional-desenvolvimentista. E no terreno em que tramitavam essas discussões 
ocorreram duas tentativas de atualizar o ensino secundário. Citamos aqui o projeto do Deputa-
do Nestor Jost em 1954: 
 

O projeto Jost, como passou a ser chamado, misturava elementos de 
simplificação e flexibilidade curricular com os princípios centralizado-
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res da lei orgânica de 1942. Previa como o das diretrizes e bases, dis-
ciplinas obrigatórias e optativas. Reduzia, em relação à lei orgânica, o 
total de disciplinas por ciclo, e limitava o número de disciplinas por sé-
rie (de 6 a 8). Não fixava o número de disciplinas optativas, mas a 
margem que lhes oferecia era pequena, pois destinava o mínimo de 
15 aulas semanais (de um total de 20) para disciplinas obrigatórias. 
Uma das alterações em relação à lei orgânica, era a não prefixação da 
seriação das matérias; aparentemente deixava-a livre às escolas. Não 
obstante esta abertura no sentido da autonomia escolar, o projeto 
Jost caracteriza nítida centralização federal (em divergência, neste as-
pecto, com as tendências do projeto de diretrizes e bases). Estabele-
cida, por exemplo, que as disciplinas optativas obedeceriam as 
normas a serem expedidas pelo Ministério da Educação; também 
mantinha dependentes de instruções federais o processo de provas e 
exames e as condições de habilitação em cada série (AMADO, 1973, 
p. 56-7). 
 

Porém, segundo Silva (1969, p.378-9), em virtude de controvérsias geradas por esse 
projeto, foi apresentada um novo substitutivo pelo Sr. Raimundo Padilha, em sentido oposto ao 
que foi apresentado no projeto Jost. Diante do exposto e dos ideais de educação que esse inte-
lectual apresenta, afirmando que a escola existe para realizar fins determinados, atender as 
necessidades surgidas no processo da vida social e resolver problemas relacionados com a con-
tinuidade e a expansão da vida coletiva, fica claro a discordância com Capanema e suas Leis 
Orgânicas do Ensino Secundário que privilegiaram uma classe social em detrimento de outra, 
não oportunizando as mesmas condições de inserção ao ensino secundário, sendo esse nível 
destinado as “elites condutoras”, responsáveis em conduzir o desenvolvimento da nação, o que 
feria os ideais daqueles intelectuais que preconizaram a escola pública, gratuita, de qualidade, 
democrática e laica, entre os quais, Geraldo Bastos Silva. 
 
Considerações finais 
 

Em termos de vinculação do autor a sociologia do conhecimento, à semelhança de ou-
tros intelectuais brasileiros da época, pode-se perceber, o entendimento do papel atribuído aos 
intelectuais, em especial, a partir de Karl Mannheim, no que se refere ao entendimento da soci-
ologia do conhecimento 

 
[...] como um modo pedagógico mas também político, de enfrentar as 
outras forças que compõem o processo dual de racionalização e indi-
vidualização identificado por Max Weber, e comparável à psicanálise, 
age para emancipar homens e mulheres a fim de que realizem esco-
lhas racionais e responsáveis, libertando-as da subserviência a forças 
ocultas que eles não podem controlar; [...] como arma contra os mi-
tos predominantes e como método para eliminar inclinações da ciên-
cia social, para que ela possa dominar os problemas públicos 
fundamentais da época e guiar uma conduta política apropria-
da”(VOLKER; STEHR, 1996, p.746). 
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1 A Comissão Econômica para América Latina e Caribe, foi criada em 25/02/1948 pelo Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas na cidade de Santiago no Chile. A CEPAL foi criada com o obje-
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tivo de monitorar as políticas direcionadas a promoção do desenvolvimento econômico na região latino-
americana. 

2 O Instituto Superior de Estudos Brasileiros ou ISEB foi um órgão criado em 1955 e dotadodeauto-
nomiaadministrativa, com liberdade de pesquisa, de opinião e de cátedra, destinado ao estudo, ao ensino e 
àdivulgaçãodas ciências sociais. 

3 O INEP foi criado, por lei, no dia 13 de janeiro de 1937, sendo chamado inicialmente de Instituto 
Nacional  de Pedagogia. No ano seguinte, o órgão iniciou seus trabalhos de fato, com a publicação do 
Decreto-Lei nº 580, regulamentando a organização e a estrutura da instituição e modificando sua denomi-
nação para Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. 
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 Este estudo articula-se aos esforços da historiografia da educação brasileira no sentido 
de compreender o processo de escolarização no país, interessando-se especificamente em ana-
lisar como o fluxo dos alunos pelas séries da escola primária passou a ser representado como 
um problema da educação nacional. Trata-se da apresentação dos dados e análises prelimina-
res de pesquisa mais ampla que pretende conhecer o discurso oficial, a produção e interpreta-
ção das estatísticas, a definição das políticas educacionais que instituíram/consolidaram uma 
certa forma escolar (Vincent, Lahine, Thin, 2001) e sua relação com o tempo, o ritmo e a quali-
dade na escola. 
 A análise se concentra no exame de documentos produzidos pela burocracia estatal de 
São Paulo, no intuito de compreender como a administração diagnosticava esse movimento 
escolar e que reações políticas apresentava diante dos dados obtidos. Foram aqui tratados es-
pecificamente quatro conjuntos documentais: Anuários do ensino do Estado de São Paulo (da 
Diretoria Geral da Instrução Pública), Relatórios do Secretário do Interior, Boletins da Diretoria 
de Ensino /Boletins da Secretaria de Educação e Saúde Pública e Educação (Revista da Diretoria 
Geral da Instrução Pública). Assim, o estudo circunscreve como período o intervalo entre 1907 
e 1937, em função da concentração das fontes de pesquisa nestas décadas. Nesses materiais 
tem sido possível localizar tanto dados estatísticos que indicam uma significativa expressão dos 
índices de reprovação e de abandono dos estudos, quanto a interpretação dessas informações e 
a tomada de posição diante delas. A pesquisa vem mostrando que a questão da descontinuida-
de no fluxo dos alunos pelas séries do ensino primário – que amplo destaque teve no país a 
partir da década de 1980 – já ocupava desde há muitos anos as preocupações dos gestores da 
educação pública. 
 
Repetência e evasão escolar 
 Os debates acerca da gravidade da repetência e da evasão de alunos na escola primária 
brasileira ganham intensidade e destaque na década de 1970. Naquele período, a ampliação do 
acesso da população infantil à escolarização básica multiplica os índices relacionados aos pro-
blemas de fluxo dos alunos na escola seriada. Depois de mais de um século de discussões em 
torno da necessidade de aumentar o número de escolas e matrículas, para permitir a execução 
do ideal de escolarização popular, evidenciava-se a preocupação em relação à reduzida capaci-
dade de manter os alunos na instituição de ensino e garantir sua efetiva aprendizagem. Roma-
nelli destacava na década de 1970 que a expansão do ensino observada após 1930 expressava 
uma acentuada contradição: “Se, de um lado, cresceram a procura da escola e as oportunida-
des educacionais, de outro lado a estrutura escolar não sofreu mudanças substanciais, a ponto 
de oferecer, quantitativa e qualitativamente falando, o ensino de que a sociedade carecia” 
(Romanelli, 1978, p.63). A autora ressalta que embora tenha crescido acentuadamente a oferta 
de vagas nesse período, esta expansão não foi suficiente para atender à população em idade 
escolar. Além disso, a análise do rendimento interno da escola brasileira permitia ver seu alto 
grau de seletividade.  
 As dificuldades evidentes de escolarização da população que chegava a frequentar a 
instituição de ensino conduzem a análises explicativas das causas da repetência escolar e da 
evasão dos alunos. A percepção de que o fracasso escolar era mais significativo entre as crian-
ças oriundas das classes populares fez com que as explicações, em muitos casos, apontassem 
uma suposta inferioridade intelectual desses segmentos, ora considerada inata, ora vista como 
deficiência cultural. Também indicavam a possibilidade de que a escola fosse inadequada para a 
instrução do alunado que a ela se apresentava ou, ainda, que os professores fossem mal prepa-
rados para o trabalho nas condições reais que se apresentavam.  
 Nas décadas seguintes, a preocupação com a questão do fluxo irregular dos alunos pe-
las séries da escola básica não deixa de existir, convertendo-se em um debate em torno da fal-
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ta de qualidade do ensino e na defesa do direito de todos, não apenas ao acesso, mas à per-
manência na escola. A esse respeito Jacomini sintetiza: 

A ampliação do acesso à escola, intensificada na década de 1970, não 
foi seguida pelos investimentos financeiros necessários à democratiza-
ção do ensino nem de uma reorganização dos sistemas de ensino em 
função das novas características que a escola adquiriu ao receber um 
setor da população antes excluído. Assim, nos últimos 35 anos, embo-
ra as políticas educacionais tenham garantido avanços na democrati-
zação do acesso, a entrada e a permanência da criança e do 
adolescente na escola não têm sido acompanhadas de uma verdadei-
ra democratização do ensino e da aprendizagem. (Jacomini, 2010, 
p.20)  

 Embora a questão ganhe os contornos atuais nos debates da segunda metade do sécu-
lo XX, quando também estatisticamente assume maior relevância como fenômeno sócio-
educacional, é possível identificar a preocupação com os alunos que não aprendem e, em fun-
ção disso, não são aprovados nas avaliações escolares desde bem antes. Por exemplo, na dé-
cada de 1830, quando da instalação das escolas de primeiras letras no Brasil, já estavam 
previstos exames periódicos nos quais os alunos poderiam ser reprovados. Jinzenji, referindo-se 
a escolas para meninas criadas em Minas Gerais no período, informa que  

a publicação dos resultados dos exames em jornais era feita geral-
mente alguns dias após ocorrido o ato, e não apresentava muitas va-
riações entre cada um deles, trazendo sempre a mesma ideia de que 
um cidadão presenciou o exame e em seguida relatava o ocorrido. 
Discorre sobre a quantidade de alunas presentes, os conteúdos exa-
minados, o desempenho das alunas, dando destaque àquelas plena-
mente aprovadas ou adiantadas e, ao final, seguia o discurso feito 
pela professora na abertura do ato do exame (Jinzenji, 2010, p.183) 

A autora ressalta, ainda, o baixo comparecimento das alunas aos exames por razões possivel-
mente variadas, entre as quais podem estar os constrangimentos de um exame público onde 
nem sempre poderiam apresentar bom aproveitamento dos estudos. 

 
Não obstante a questão da reprovação escolar seja identificável desde pelo menos o 

início do século XIX no Brasil, é, contudo, com a República e a implantação da escola seriada 
que a questão ganha uma feição quantificável. A escola seriada, na forma dos Grupos Escolares 
instalados inicialmente em São Paulo no período republicano, instituía uma separação física en-
tre as séries e regulava de forma mais sistemática o tempo e os ritmos do trabalho escolar. Ro-
sa Fátima de Souza destaca como um dos elementos característicos desse modelo escolar a 
divisão uniforme e rigorosa dos programas e dos alunos: 

No plano pedagógico, o estabelecimento das divisões nas escolas pos-
sibilitou um rendimento melhor da instituição escolar, porém a escola 
tornou-se mais seletiva porque o agrupamento dos alunos em classes 
homogêneas supunha o favorecimento dos melhores em detrimentos 
dos mais “fracos”. Além disso, a classificação em curso gerou o aper-
feiçoamento dos exames e criou a noção de repetência, que viria a se 
constituir em um dos maiores problemas do ensino primário em todos 
os tempos. Assim, a racionalidade e a eficiência do ensino simultâneo 
geraram o que a educação tem de mais perverso: a sublimação do in-
divíduo em prol do coletivo e a individualização que seleciona e pune 
(Souza, 2006, p.45).  
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 Algumas décadas depois da implantação da escola seriada no país é possível identificar 
a reprovação e a evasão de alunos assumida como um problema.  
 
Almeida Junior e a administração da educação paulista 
 Antônio Ferreira de Almeida Jr. (1892-1971) teve uma atuação expressiva como intelec-
tual de destaque em vários campos – notadamente em educação, direito e higiene. Esteve em 
dois momentos distintos à frente da administração pública da educação paulista: entre 1935 e 
1938 foi diretor do ensino em São Paulo e entre 1945 e 1946 foi secretário de educação e saú-
de no mesmo estado. Participou ativamente dos debates acerca dos rumos da educação pública 
paulista, em associação aos chamados renovadores do ensino, sendo inclusive signatário do 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. Suas ideias sobre educação coadunam-se 
(embora com divergências pontuais) com as daquele grupo de intelectuais, como a defesa da 
necessidade de estender o acesso à instrução elementar para toda a população, com ensino 
gratuito e obrigatório oferecido pelo Estado. Raquel Gandini (2005) afirma que a discussão so-
bre a escola primária foi um dos principais assuntos dos artigos e livros que Almeida Júnior es-
creveu. Baseando-se em análise de alguns de seus livros, esta autora aponta dois temas 
recorrentes. O primeiro refere-se ao rendimento da escola primária, por meio da discussão dos 
altos índices de reprovações e do problema do tresdobramento dos períodos (funcionamento 
das escolas em três turnos diários), o que o levou a defender a ampliação da rede física de 
grupos escolares, bem como alguns parâmetros de qualidade de ensino. O segundo tema do 
qual tratou mais detidamente referia-se a questões políticas, no que diz respeito ao financia-
mento do ensino e ao clientelismo existente no sistema público educacional. Almeida Junior 
argumentava que havia omissão e desinteresse pela instrução elementar, por parte daqueles 
que se responsabilizavam pela gestão pública dos estados e da união, fossem liberais ou socia-
listas. Luciana Viviani (2007) ressalta que Almeida Junior dedicou muita atenção também à 
questão da higiene e da biologia educacional, o que fica evidente pela observação dos materiais 
escritos que produziu e de sua atuação profissional. Interessou-se, ainda, pela discussão em 
torno da escola normal. Para ele, a construção de uma escola primária de qualidade deveria se 
concretizar em harmonia e em articulação com a melhoria da escola normal paulista, visto que 
era necessário ter professores bem formados para viabilizar o funcionamento de uma escola 
primária adequada às exigências sociais do período.   
 Suas preocupações com o ensino primário e normal eram visivelmente presentes nos 
períodos em que esteve na gestão da rede de ensino paulista, como se percebe pela análise 
dos Anuários de Ensino de 1935-6 e 1936-7, publicados sob sua responsabilidade como Diretor 
de Ensino de São Paulo. Nestes documentos, os ensinos primário e normal aparecem tratados 
sob o aspecto administrativo e pedagógico, com informações sobre o trabalho realizado sob sua 
orientação, análises e sugestões para otimizar o rendimento da escola primária, inclusive de 
aspectos higiênicos e assistenciais. 
 Almeida Junior tinha grande apreço pela questão das escolas rurais, tendo escrito al-
guns artigos a esse respeito. Este tema é ilustrativo da importância que o autor dava às estatís-
ticas na construção de sua argumentação. Na sua opinião, a escola rural era, por certo, 
insuficiente, mas também, da forma como então se organizava, produzia pouco e desenvolvia 
um trabalho inadequado. Não considerava, portanto, que fosse desejável espalhar pelo interior 
do país um tipo de instituição que não atendia às expectativas colocadas ao ensino rural. Sua 
posição era enfática: “Sou, - já o tenho dito – pela solução qualitativa do ensino rural. Não con-
vem lançar, pela roça, escolas a esmo, com professoras mal remuneradas. Taes escolas conso-
mem a verba orçamentária e pouco produzem” (São Paulo, 1936a, p.5, grifo acrescentado). 
Segundo ele, era preferível “localizar bem um número modesto de instituições, dando-lhes situ-
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ação independente e professora adequada, a esbanjar as dotações legaes com milhares de es-
colas improductivas” (São Paulo, 1936a, p.5). 
 O recenseamento realizado em São Paulo em 19341 tinha indicado existirem 700 mil 
crianças em idade escolar, ou seja, entre 8 e 14 anos, habitando a zona rural do estado. Des-
tas, apenas 130 mil tinham possibilidade de matrícula nas escolas primárias públicas. Disso se 
conclui, à primeira vista, que havia um déficit de 570 mil vagas para o ensino primário das zo-
nas rurais. O autor relativizava este cálculo lembrando que este seria o montante da lacuna a 
suprir se se quisesse ver matriculadas todas as crianças fora da escola naquele ano. Mas este 
raciocínio não era adequado, dado que os alunos não frequentam a escola por 7 anos e, por-
tanto, haveria nesse total crianças que já deixaram a escola após completarem o curso primá-
rio. A questão não estava em receber num só momento toda a população compreendida na 
faixa etária dos 8 aos 14 anos e sim em organizar o aparelho escolar para que fosse possível 
acolher a cada ano as novas gerações a escolarizar. Considerando-se que o curso primário nas 
zonas rurais organizava-se em 3 anos, chegava-se à cifra de 300 mil vagas, segundo as estima-
tivas do autor. Outro elemento, porém, deveria, ainda, ser levado em consideração neste cálcu-
lo: os índices de reprovação. Como a eficiência da escola primária era bastante baixa, poder-se-
ia contar apenas com 50 a 70% de rendimento e, por essa razão, ao invés de 300 mil vagas 
seria preciso que se pudesse dispor de 430 mil postos para a infância dispersa pelo território do 
estado. Estimando uma ocupação média de 40 alunos por escola, Almeida Junior chegava à 
conclusão de que o estado precisaria de 7.500 novas escolas instaladas no campo. Recorrendo 
a cálculos estatísticos como estes e elegendo ponderações baseadas em suas posições políticas 
e pedagógicas, o autor reforça a impressão de que a decisão quanto à construção de novas 
escolas e sua localização seria antes uma questão técnica, quando efetivamente tratava-se pre-
ponderantemente de uma decisão política. 
 A análise do movimento de reprovação nas escolas primárias paulistas é feita com re-
curso às estatísticas escolares. A esse propósito, Almeida Junior solicita um estudo ao chefe do 
serviço da educação primária da Diretoria de Ensino, professor Luiz Gonzaga Fleury, que é pu-
blicado no Boletim n.7 daquela Diretoria em 1936. O estudo concentra-se nos dados de 17 mu-
nicípios da região da Capital do estado por ser o que se tinha disponível. Nesta região, em 
1935, das 116.060 crianças submetidas a exame das autoridades do ensino, 48.824 haviam 
sido reprovadas, configurando um índice de 42% de reprovação. Nas análises presentes no Bo-
letim fica evidente que a consideração que Almeida Junior tem acerca das estatísticas não é 
ingênua. Nesse sentido, o autor afirma que “as reprovações são dados numericos exactos; mas 
os critérios que as determinam, bem o sabemos, mudam de escola para escola” (São Paulo, 
1936b, p.3). Argumenta que era necessário compreender que “há autoridades ‘baixistas’, que 
se contentam com pouco, também as há ‘altistas’, dispostas a apertar o crivo das aprovações” 
(São Paulo, 1936b, p.3). Guarda, portanto, uma relação de “confiança flexível” com os dados 
estatísticos, de modo que os toma como elemento de orientação para argumentos e decisões 
políticas, mas deixa sempre entrever a possibilidades de assumi-los apenas parcialmente, em 
função de variantes como a apontada acima. No que se refere às reprovações, por exemplo, 
não deixa de concordar que indiquem um problema da escola paulista, mas sua ênfase argu-
mentativa não recai nisto quando, a propósito, afirma que “promover é importante, porque sig-
nifica efficiencia do ensino informativo, - mas não esgota das funções da escola” (São Paulo, 
1936b, p.3). 
 
Considerações preliminares 
 Embora de modo ainda insipiente, o que interessa aqui é apontar a potencialidade do 
estudo que focaliza o modo como vai se configurando a densidade de um debate dessa nature-
za no estado de São Paulo. Cabe mencionar, ainda, que, nessa ocasião também aparecem cla-
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ramente articuladas, no discurso educacional, a reprovação, a repetência e a evasão escolar 
com a avaliação da qualidade da escola elementar. Especialmente no caso de São Paulo, tem 
sido evidente a contradição do discurso político-educacional que pretende alçar o estado em 
modelo de escola para o Brasil ao mesmo tempo em que não é capaz de contornar os obstácu-
los ao fluxo esperado do alunado na escola paulista. 
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Vozes.  
São Paulo (Estado) (1936a). Annuario do Ensino do Estado de São Paulo (1935/1936). São Pau-
lo: Secretaria da Educação e da Saúde Pública. Directoria do Ensino. 
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1 Vale lembrar que em 1920 tinha sido feito o primeiro recenseamento escolar paulista. Este 
serviu de elemento informativo para a reforma Sampaio Dória, realizada no mesmo ano. Para 
uma apreciação mais acurada sobre este aspecto ver Antunha (1976) e Carvalho (2003). 
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1. Introdução 
 

O presente artigo tem como objetivo apontar os resultados obtidos no desenvolvimento 
de uma pesquisa histórico-biográfica, que culminou na dissertação de Mestrado: Rubem Alves e 
o pensamento educacional–liberal: aproximações.  

O foco principal da pesquisa foi vivenciar uma reorganização do discurso liberal na edu-
cação através do estudo do pensamento pedagógico de Rubem Alves que é fortemente marca-
do pelos pressupostos teóricos do liberal-escolanovismo desenvolvido no Brasil a partir da 
década de 30 e que até hoje é influência no âmbito da historiografia educacional, bem como na 
formação de professores. 

A análise da aproximação do pensamento pedagógico Alves com as propostas escola-
novistas nos permitiu inferir que seu discurso, além de constituir-se uma tentativa de reorgani-
zação do discurso liberal, aponta para o discurso de transformação da escola como forma de 
mudar a sociedade. 

Partindo-se da hipótese de que não há concepção pedagógica neutra, isenta de influên-
cias e confluências, objetivou-se identificar os pontos convergentes do discurso alvesiano na 
sua relação com a tradição liberal-escolanovista. Por isso partimos da conceituação histórica do 
desenvolvimento do liberalismo na tentativa de possibilitar uma compreensão do pensamento 
pedagógico de Rubem Alves na sua base teórica. 

Partindo-se de um método histórico-educacional, esta pesquisa se apoiou no estudo do 
desenvolvimento do pensamento educacional liberal e no levantamento bibliográfico da produ-
ção pedagógica de Rubem Alves, seguido da análise documental do levantamento. Além das 
fontes escritas, enriqueceram o processo de investigação os relatos de história oral, conside-
rando tratar-se de um personagem ainda vivo e socialmente atuante. 

 
2. Recortes Biográficos 

 
A biografia e a história se pertencem mutuamente [...] Ainda que in-
tentemos cercar nosso espaço com sinais de “propriedade privada”, 
inclusive quando nos negamos a olhar para o mundo que nos ataca, 
ainda que tenhamos a ilusão de estar vivendo nossas vidas individu-
ais, a verdade é que nossos destinos pessoais estão profundamente 
arraigados no destino da civilização. Nossa biografia é sempre, de 
uma forma ou de outra, um sintoma das condições que prevaleceram 
no nosso mundo [...] Apesar de vivermos em lugares diferentes, em 
contextos políticos distintos, nossas biografias são surpreendentemen-
te algo assim como versões diferentes de um mesmo texto. Todas 
elas têm a mesma estrutura. Mostram a mesma trama, a mesma se-
qüência de esperança e frustrações (ALVES, 1987). 

 
Para uma melhor compreensão de Rubem Alves para a educação, pareceu-nos oportu-

no apresentar as principais experiências pessoais vividas pelo autor e sua trajetória biográfica. 
Sendo assim, estabelecemos recortes biográficos de Rubem Alves, considerando que 

sua biografia, isto é, a sua trajetória pessoal, é fundamental para a compreensão do desenvol-
vimento de seu pensamento. 

Na sua trajetória pessoal, a incidência de certos fatos permitiu realizar alguns recortes. 
Nesses recortes, nosso objetivo foi sistematizar as suas recordações infantis, as suas experiên-
cias juvenis, os anos de formação teológica, os anos de perseguição na época da ditadura, o 
rompimento com a Igreja Presbiteriana, o exílio e os primeiros anos de docência universitária, o 
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despertar de uma nova sensibilidade e a sua trajetória dentro da Universidade Estadual de 
Campinas. 

O escorço biográfico de Alves nos permitiu inferir que seu pensamento está estritamen-
te vinculado à sua biografia. Não poderíamos entender suas idéias sem uma percepção da sua 
trajetória existencial. O seu pensar e a sua vida estão intimamente relacionados e sem a com-
preensão da história qualquer tentativa de compreensão do pensar é comprometida. Por este 
motivo, a preocupação em trazer os recortes biográficos foi justamente dar subsídios para uma 
compreensão do seu pensamento educacional. 

 
3. A diversidade de investigações a respeito do pensamento de Rubem Alves 

 
As várias pesquisas desenvolvidas a respeito do pensamento alvesiano nos permitiram 

inferir que a trilha liberal já deixava sua marca nos primeiros trabalhos publicados. 
Muito embora diversas pesquisas tenham sido realizadas abordando o pensamento de 

Rubem Alves, pudemos perceber que tais estudos iniciaram-se no exterior através de institui-
ções clericais, vinculadas a igrejas, focalizando principalmente a temática religiosa. No Brasil, 
tais pesquisas tiveram continuidade, porém o foco principal foi o âmbito educacional. Com isto, 
pudemos observar que o religioso e o educacional constituem-se os dois eixos principais das 
reflexões de Alves que em seus desdobramentos manifestam implicitamente a tradição liberal e 
os ideais do pensamento educacional liberal. 

Tomamos como referência a tese de doutorado de Nunes (2001) onde se apresenta um 
mosaico das investigações realizadas sobre o pensamento alvesiano no Brasil e no exterior. 

Em 1974, Glen B. Peterson realiza na Mc Gill University, na Faculty Religion Stude, um 
estudo comparativo da utopia em Rubem Alves e Ernest Bloch. Nesse estudo comparativo, Pe-
terson observa que tanto a utopia em Alves como em Bloch surgiu em contextos de dor e so-
frimento. O socialista alemão Bloch conheceu o sofrimento decorrentes das duas guerras e o 
pesadelo da guerra fria, enquanto que Alves conheceu as mãos pesadas da ditadura e a miséria 
dos oprimidos do terceiro mundo. 

Em 1977, Roberto Olivero Maqueo publicou, no Peru, uma pesquisa sobre a origem e o 
desenvolvimento da Teologia da Libertação, considerando as contribuições de Rubem Alves e 
Hugo Assmann. Em 1978, Maqueo defende sua tese de doutorado com o título: La humani-
zación como creacíon y esperanza: La antropologia teológica de Rubem Alves, onde busca con-
textualizar o cenário sócio-religioso a partir do qual o pensamento de Rubem Alves surge, 
sempre enfatizando dois aspectos importantes: a sua crítica à sociedade contemporânea e às 
ideologias que mantém e os limites e possibilidades da igreja na sua contribuição para o pro-
cesso de humanização. 

Ainda em 1978, Sérgio Gouveia Franco busca explicitar o conceito de libertação e de re-
ligião no pensamento teológico de Alves, em sua dissertação de mestrado com o título: The 
concepts of liberation and religion in the work of Rubem Alves. 

Na década de 80, Ruy Costa defende sua dissertação de mestrado, onde buscou apro-
ximar o pensamento de Rubem Alves com a escola crítica de Frankfurt, procurando as fontes 
comuns do pensamento de Alves e dos representantes dessa escola, na trilha de Marx, Nietzs-
che e Freud e da tradição judaica, considerando a primeira fase de desenvolvimento de seu 
pensamento. 

Em 1990, Ruy Costa defende sua tese de doutorado em filosofia, na qual busca estabe-
lecer uma relação entre Alves e o pensador argentino José Miguez Bonino, tidos como os dois 
maiores pensadores da tradição protestante latino-americana. 

No Brasil, foi Maria Escolástica, em 1981, quem escreveu e publicou o primeiro texto 
onde analisa aspectos da obra de Rubem Alves, abordando principalmente que Alves, em seu 
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discurso, destaca o papel da utopia enquanto possibilidade de criação humana, de recusa a um 
presente opressivo e nivelador. 

No ano de 1984, Jorge Carvalho do Nascimento escreveu uma resenha crítica do livro 
de Alves Estórias de quem gosta de ensinar, onde atribui a ele características como: existencia-
lista-cristão-romântico e desconhecedor dos problemas de nossa realidade social. 

Na tentativa de realizar uma primeira reflexão sobre o pensamento pedagógico de Ru-
bem Alves, Moacir Gadotti1, em 1987, observa que o ponto de partida da concepção educacio-
nal de Alves está na crítica à sociedade capitalista do ponto de vista da impessoalidade. 

Gadotti publicou ainda outro livro, História das Idéias Pedagógicas, onde expôs as 
idéias pedagógicas dos mais importantes brasileiros vinculados à educação. Alves é situado 
dentro de uma tendência educacional que Gadotti chamou de progressista, considerando sua 
forte crítica ao tradicionalismo pedagógico. 

Em 1988, o ISER (Instituto Superior de Estudo da Religião), entidade da qual Alves foi 
fundador e presidente, lançou um livro com o título Sobre Deuses e Caquis. Teologia, Política e 
Poesia em Rubem Alves, onde fala da experiência de Alves e do seu sofrimento de perseguição 
e de exílio, assim como das metamorfoses que ocorreram em sua trajetória. 

Já na década de 90, buscando caracterizar as várias tendências pedagógicas existentes 
no Brasil durante o período da ditadura militar, Paulo Guiraldelli Jr., lança o livro História da 
Educação, onde define Rubem Alves como um escolanovista espiritualista. 

Em 1994, Danilo Streck lança o livro Correntes Pedagógicas onde busca uma aproxima-
ção entre teologia e pedagogia, a partir de reflexões sobre a pedagogia do corpo de Rubem 
Alves. 

Maria Eléia Manha publica em 1996 o artigo Rubem Alves: uma concepção de educação 
com base na recuperação do desejo, estabelecendo uma compreensão de educação centrada 
no próprio corpo, na recuperação do desejo, isto é, uma educação que se realiza na e com a 
vida. 

Ainda em 1996 surge a primeira tese escrita sobre Rubem Alves no Brasil: O mestre do 
jogo: Rubem Alves, defendida por Gilberto A. Damiano, na Faculdade de Educação da Universi-
dade de São Paulo. Damiano, a partir das reflexões de Alves, considera que o homem é um ser 
de desejo e que as transformações somente acontecerão na medida em que ele puder imagi-
nar, desejar outras possibilidades. A partir disso, surge então a utopia, a visão, fruto da reação 
do corpo, da insatisfação com a ordem natural das coisas, do desejo de construir uma nova 
situação. 

No final de 1996, Tereza Valler defende sua dissertação de mestrado cujo título é Teo-
logia da Corporeidade: uma leitura das linguagens do corpo a partir do pensamento de Rubem 
Alves. A autora vê que Rubem Alves contempla o tema “corpo” de modo bastante criativo e 
instigante, muito embora, conforme conclusões próprias, a forma como Rubem Alves expõe seu 
pensamento se desvia daquilo que se convencionou como forma clássica de propor teologia. 

Buscando ressaltar a antropologia de Rubem Alves ampliando e completando a reflexão 
realizada por Maqueo no final da década de 70, Maria Baptista Mariani defendeu, em 1997, sua 
dissertação de mestrado com o título: Espiritualidade como experiência do corpo. 

Saulo Marques de Almeida defende em 1998, na Universidade de São Bernardo do 
Campo, a dissertação de mestrado com o título: O pensamento teológico de Rubem Alves. Re-
flexões sobre o papel da linguagem e da corporeidade, onde analisa conceitos chaves do pen-
samento alvesiano como corpo, linguagem, liberdade, história. 

O costarriquenho Leopoldo Cervante-Ortiz, considerado por Rubem Alves um dos maio-
res intérpretes do seu pensamento religioso, defende também em 1998 sua dissertação de 
Mestrado La teologia lúdico-erótico-poética de Rubem Alves: uma alternativa de desarollo de La 
teologia protestante latinoamericana. 
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Ao evidenciar a trajetória teológica, intelectual e espiritual de Rubem Alves, Cervante-
Ortiz procura mostrar a via alternativa aberta por Alves no pensamento teológico latinoamerica-
no que ficou sendo conhecida como Teologia da Libertação. 

O filósofo brasileiro Antonio Joaquim Severino realizou também uma importante investi-
gação sobre o pensamento de Rubem Alves com o título Sob as asas do desejo: filosofia e pai-
xão em cumplicidade na arqueogenealogia, em seu livro Filosofia Contemporânea no Brasil: 
conhecimento, política e educação, publicada em 1999. Nesta investigação, Severino tenta situ-
ar 
Alves em uma perspectiva filosófica que denominamos arqueogenealógica, colocando Alves em 
destaque por considerá-lo um dos pensadores mais representativos desta tendência no Brasil. 

Em 2000 ocorreu o lançamento do livro de Lislei R. Jame, nos Estdos Unidos: Towards 
and Ecumenical Liberation Theology: uma critical exploration of common dimensions in the the 
theologies of Juan L. Segundo and Rubem Alves. 

Antonio Vidal Nunes defende, em 2001, na Universidade de São Paulo a tese de douto-
rado: Rubem Alves e a educação dos sentidos: um estudo dos seus pressupostos filosóficos e 
pedagógicos, buscando compreender a concepção alvesiana de educação, constituída a partir 
do seu embate com as pedagogias tradicionais que priorizam um saber desencarnado da vida 
do aluno e do seu universo significativo. 

A última pesquisa realizada sobre o pensamento de Rubem Alves de que temos conhe-
cimento é datada de  
 

4. A reconstituição histórica da tradição liberal 
 

Um estudo da relação do ideário liberal com o pensamento pedagógico de Rubem Alves 
implica necessariamente a reconstituição histórica do liberalismo enquanto ideologia nacional. 

Nesta análise, tomamos como fonte o estudo de Xavier (1990) que apresenta o resulta-
do de uma pesquisa exaustiva sobre a constituição do liberalismo enquanto ideologia educacio-
nal no Brasil e as reformas de ensino ocorridas entre 1931 e 1961. 

Considerando que o embasamento teórico de Xavier parte de uma concepção marxista, 
e, portanto, divergente em vários aspectos da concepção liberal, nosso objetivo foi buscar uma 
análise crítica das profundas transformações da tradição liberal na sua articulação original, a fim 
de fundamentar teoricamente a hipótese inicial de que o pensamento de Rubem Alves é, na sua 
matriz teórica, uma dessas reorganizações do pensamento liberal. 

As idéias liberais no Brasil tiveram suas primeiras manifestações ainda no bojo da eco-
nomia colonial. Nesta ocasião, as reivindicações liberais se concentravam na soberania do povo, 
na liberdade de manifestações, na igualdade de todos perante a Lei e no princípio do governo 
representativo. Eram, portanto, reivindicações comuns à maioria dos revolucionários que luta-
vam contra o despotismo real e, dentro desse contexto, almejavam a liberdade de pensamento 
e expressão. É justamente nesta fase que o liberalismo passaria a expressar o desejo de eman-
cipação política do país, desejo este que foi ganhando força à medida que a colônia se desen-
volvia e o capitalismo industrial na Europa se efetivava, tornando assim o sistema colonial, 
baseado no monopólio, cada vez mais inadequado. 

Diante destes antagonismos, os princípios liberais apareceram como justificativa teórica 
dos movimentos revolucionários, em prol da emancipação política e da libertação do país do 
jugo colonial. Portanto, o desenvolvimento do liberalismo no Brasil se deu a partir de uma reali-
dade histórica distinta que lhe conferiu sentido próprio: a de um país colonial e dependente 
inserido dentro dos quadros do sistema capitalista. E a partir dessa condição de dependente é 
que a oposição liberal ao Antigo Regime buscou destruir o pacto colonial e obter a emancipação 
política, reivindicações estas de caráter nitidamente revolucionário. 
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Tendo alcançado esses objetivos com a Independência, a atenção passou a se voltar 
para a organização do país segundo os interesses dos grupos que em nome do liberalismo dis-
putavam o poder com o imperador. Dessa forma, vemos claramente as etapas do desenvolvi-
mento do liberalismo no Brasil: num primeiro momento foi libertar o país das restrições 
impostas pelo estatuto colonial e, num segundo momento, organizar o país de forma que os 
grupos que haviam empresado o movimento assegurassem para si o controle do poder. 

Na tentativa de adequar o sistema de ensino às condições materiais e ideológicas gera-
das pelo avanço do capitalismo, o liberalismo nacional se desdobrou num liberalismo educacio-
nal peculiar representando assim o esforço empreendido pela consciência pedagógica nacional. 
A partir desse desdobramento, a penetração e assimilação seletiva de ideologias educacionais 
matrizes passaram a influenciar o pensamento pedagógico nacional constituindo-se numa ideo-
logia educacional particular eficientemente dissimulada pela universalidade do discurso. 

Com a consolidação do capitalismo na transição para a fase industrial do modo de pro-
dução, a necessidade de adequação do sistema de ensino às mudanças fez com que a socieda-
de brasileira conferisse à “educação dos novos tempos” uma relevância inusitada, o que acabou 
por ocasionar um contato mais sistematizado com o ideário liberal escolanovista. 

Ao importar um modelo educacional “necessário” à ordem econômico-social que se 
consolidava no país, este modelo passou a tomar os rumos do desenvolvimento característicos 
do avanço capitalista, isto é, passou a consolidar uma estrutura do sistema brasileiro de ensino 
elitista e academicista, incompatível com os postulados renovadores e com as exigências do 
progresso que revolucionava as condições de existência material do país, perpetuando assim a 
inadequação e a defasagem da escola brasileira em relação aos avanços da ordem econômica 
no país e contribuindo decisivamente para a exclusão dos grandes contingentes populacionais 
do progresso nacional. Sendo assim, o liberalismo educacional brasileiro refletiu as contradições 
peculiares do avanço capitalista no Brasil. 

Com a consolidação da hegemonia burguesa nas sociedades centrais do mundo capita-
lista, o pensamento liberal passou a canalizar seu discurso rumo à reconstrução social em virtu-
de da Primeira Guerra Mundial e a crise econômica de 1929. 

John Dewey foi o expoente máximo que incorporou essa idéia nas análises sobre o pa-
pel social da educação, propondo uma modelo de escola destinado a reformar uma sociedade 
que tendia a produzir privilégios. A crença na legitimidade da ordem capitalista em si não esta-
va abalada e os desvios da sua evolução espontânea, atribuídos ao fracasso da ação equaliza-
dora da escola, podiam e deviam ser corrigidos. E essa correção se faria na medida em que a 
escola, produzindo pessoas diferentes, produzisse uma sociedade diferente. 

 
Num ponto, pelo menos, há acordo. Todos desejam lançar mão da 
educação, dado que o ajustamento possível só poderá ser obtido 
através das novas gerações, ou melhor, por elas próprias. Mas que 
espécie de educação deve ser essa?... (...) Nossos tempos estão mu-
dando e, sob certos aspectos, ao menos, como jamais mudaram. Essa 
mudança apresenta exigências novas à educação. E a educação preci-
sa mudar muito para atender à nova ordem das coisas (KILPATRICK, 
1973, p.14). 

 
Nessa perspectiva, surgiu então a Pedagogia da Escola Nova, respaldada pelos princí-

pios pedagógicos de Dewey e Kilpatrick, que objetivava enfatizar os métodos ativos de ensino-
aprendizagem, dando importância substancial à liberdade da criança e ao interesse do educan-
do, adotando métodos de trabalho em grupo e incentivando a prática de trabalhos manuais nas 
escolas, além de valorizar os estudos de psicologia experimental e, finalmente, colocar a criança 
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(e não mais o professor) no centro do processo educacional. Tudo isso com vistas à reforma da 
educação como forma de adequar o homem às exigências postas pelo modo de produção capi-
talista. Em seu ideário, a Pedagogia da Escola Nova “atendia perfeitamente aos objetivos con-
servadores das classes dominantes, às aspirações reformistas das classes médias e acenava 
com promessa de democracia e progresso para as classes inferiores” (XAVIER, 1990, p.64). 

É nesse contexto que surgiram os “nacionalismos”, os “entusiasmos” e os “otimismos” 
que tinham em comum a crença, real ou meramente proclamada, na construção de um novo 
país através da educação. 

A Pedagogia Nova chegou ao Brasil na esteira dessas modificações sociais dos anos 20. 
Anísio Teixeira (1900-1971) foi um dos responsáveis pela disseminação das idéias da Escola 
Nova no Brasil. De uma viagem aos Estados Unidos, volta entusiasmado com o pensamento de 
Dewey. Outro nome importante é o de Fernando de Azevedo (1894-1974) que, ao lado de Aní-
sio Teixeira e Lourenço Filho (1897-1970), participa dos movimentos de reforma do ensino e 
encabeça o Manifesto de 1932 em favor da escola pública. 

 
O Manifesto, elaborado por Fernando de Azevedo e assinado por 26 
educadores brasileiros, líderes de movimentos de renovação educaci-
onal, inicia-se estabelecendo a relação dialética que deve existir entre 
educação e desenvolvimento, colocando aquela, porém, numa situa-
ção de primazia no que respeita aos problemas nacionais. Pois, como 
diz o documento, “se a evolução orgânica do sistema cultural de um 
país depende de suas condições econômicas, é impossível desenvol-
ver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das 
forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à ini-
ciativa que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de 
uma sociedade”. Situa, portanto, a educação no processo de desen-
volvimento, ao mesmo tempo que define dialeticamente a relação en-
tre aquela e este (ROMANELLI, 1984, P.145). 

 
Com a disseminação dos ideais da Escola Nova, o pensamento pedagógico brasileiro 

passa a ter mais autonomia, gerando um grande otimismo na busca pela reconstrução da soci-
edade através da educação. A análise do conteúdo do Manifesto nos permite perceber essa boa 
dosagem de otimismo e confiança nos poderes da educação, fatores estes que constituíam a 
tônica de todo movimento renovador. Logo conquistou boa parcela de intelectuais que almeja-
vam a modernização do país através da industrialização e da urbanização na tentativa de recu-
perar o atraso brasileiro. 

 
 

  
5. A Pedagogia da Escola Nova e suas relações com o pensamento de Rubem 

Alves 
 

Nesse contexto, a Pedagogia Nova foi se transformando e se adequando aos desenvol-
vimentos da sociedade burguesa brasileira, deixando os velhos mestres e incorporando novos 
nomes. Figurando também como uma reorganização dos princípios norteadores da Educação 
Nova, podemos citar as incursões de Rubem Alves pelo campo educacional na década de 80.  
 A literatura pedagógica de Rubem Alves tem em seu bojo características progressistas 
em relação à educação tradicional, articulando-se em torno dos interesses da pedagogia bur-
guesa de inspiração liberal e cultivando os ideais principais do escolanovismo como o respeito à 
individualidade da criança, cultivo à infância, incentivo à criatividade, busca de liberdade indivi-
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dual e subjetiva. Notamos em Rubem Alves uma ênfase marcante na psicologização do ensino 
do ensino, na questão dos métodos e no otimismo, preocupações estas muito semelhantes às 
do movimento da Escola Nova. 
 No tocante aos assuntos educacionais, Rubem Alves assume e revigora uma certa pos-
tura reflexiva que amplia a esfera da subjetividade na intenção de recuperar a condição huma-
na concreta, buscando um certo sentido para o existir humano e aproximando-se do homem 
através da discussão das condições de sua existência no mundo da cultura. 
 A função do educador no discurso alvesiano se define a partir do amor e da paixão pelo 
que faz. Leva em contas as características próprias e individuais de cada aluno. A dimensão 
afetiva que estava completamente excluída, na prática educativa de Alves se revela de forma 
intensa.  

Nessa perspectiva, a função do professor não se restringe a descrever o mundo, mas 
também apontar para novos mundos que estão além, seduzindo o aluno a novas descobertas e 
renovando assim a educação através de um comportamento afetivo e amoroso.  

 
Eu penso a educação ao contrário. Não começo com os saberes. Co-
meço com criança. Não julgo as crianças em função dos saberes. Jul-
go os saberes em função das crianças. É isso que distingue um 
educador. Os educadores olham primeiro para o aluno e depois para 
as disciplinas a serem ensinadas. Educadores não estão a serviço de 
saberes. Estão a serviço de seres humanos – crianças adultos, velhos 
(ALVES, 2002, p. 112). 

  
Aqui Alves se identifica com a Escola Nova, primeiramente por deslocar o eixo de preo-

cupação do âmbito político para o âmbito técnico-pedagógico, como também por considerar a 
criança como centro de todo processo educativo. 
 É nesse sentido também que a premissa liberal do individualismo é nitidamente presen-
te no discurso antropológico de Rubem Alves. Ele se nega a absolutizar as determinações da 
estrutura econômica sobre a sociedade e afirma que nem tudo pode ser reduzido ao conceito 
de classe social. Aponta para a historicidade do homem e na sua busca permanente e incessan-
te de realização de liberdade, o que torna a sua reflexão pedagógica filosófica e ao mesmo 
tempo antropológica, aproximando-se das intuições centrais do existencialismo na medida em 
que define o ser humano enquanto indivíduo. 
 O exercício da liberdade e da criatividade colocaria então o aluno diante de novas lin-
guagens criadas por ele, possibilitando a recriação permanente do seu mundo. 
 É nesse sentido que Alves aponta para a sensibilização do próprio corpo. Diante do de-
safio da recriação, as palavras teriam a função de despertar aquilo que estava adormecido den-
tro do nosso corpo.  
 Dessa forma, fica evidente na reflexão alvesiana que, à semelhança do ideário escola-
novista que desloca o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento, o conceito de 
corpo, enquanto categoria individual, afetiva e subjetiva, ganha concretude, na medida em que 
deixa de ser algo abstrato, referindo-se constantemente à questão do corpo desejante que, 
impulsionado pela imaginação, busca a realização de uma ordem social de acordo com os seus 
anseios de felicidade. 
 

O corpo é um sábio. Etimologicamente a palavra “sábio” quer dizer 
“eu degusto”. O corpo não é um porco que come tudo o que jogam 
para ele, como se tudo fosse igual. Ele opera com um delicado senso 
de discriminação. Algumas coisas ele deseja. Prova. Se são gostosas, 
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ele come com prazer e quer repetir. Outras não lhe agradam, e ele 
recusa (ALVES, 2002, p.82). 

 
 A questão dos vestibulares também é contemplada no discurso de Alves, que desde o 
início da década de 80 vem dirigindo severas críticas ao modelo de seleção de aluno para as 
universidades brasileiras. Segundo Alves, o efeito maior dos exames vestibulares tem sido o seu 
poder de moldar e determinar os padrões de educação nas escolas, questionando a racionali-
dade instrumentalizadora que orienta a prática desses exames, uma vez que são completamen-
te desprovidos de prazer, de criatividade e de uma educação da sensibilidade. Mais uma vez 
Alves aponta para a necessidade de se considerar o universo significativo do aluno, ressaltando 
a busca de um conhecimento que faz sentido, em oposição ao intelectualismo e a memorização 
característicos do modelo tradicional de educação. Revestido do discurso escolanovista que 
questiona a absolutização da razão, sobretudo da razão instrumental, Alves parte para a defesa 
da inteligência seletiva, que, diante de tantos saberes sem sentido, só guardará aquilo que pos-
suir algum significado. 

 
O preparo para os vestibulares é um processo de encher as malas da 
memória com o conhecimento sem sentido. Eles são sem sentido por-
que, sendo verdadeiros, não tem função prática: os jovens não po-
dem fazer nada com eles... Conhecimentos só fazem sentido e só são 
assimilados por aqueles que vão usá-los como ferramentas numa ati-
vidade prática. Conhecimento que faz sentido é conhecimento que é 
ferramenta. Todo conhecimento que não tem uma função prática, isto 
é, que não é usado como ferramenta, é logo esquecido e desaprendi-
do... A memória só carrega na sua mala aquilo que ela usa (ALVES, 
2002, p. 181-182). 

 
Finalizamos o estudo com uma reflexão sobre a Escola da Ponte, em Portugal. Levando-

se em consideração os valores da sociedade atual que se distanciam cada vez mais de oferecer 
ao homem uma vida feliz, a utopia pedagógica de Rubem Alves tropeça nesses valores, e por 
isso configura-se como um horizonte muito distante, mas não inatingível. A prova disto foi 
quando Alves conheceu a experiência de uma escola em Portugal, que o motivou ainda mais.  
 Na Escola da Ponte, Alves viu um pouco do que gostaria para as escolas: uma educação 
que se desenvolve a partir de experiências próprias, de preocupações vitais. Uma educação vol-
tada para a alegria, à sensibilidade e a solidariedade.  
 A identificação afetiva de Alves com a experiência da Escola da Ponte, iniciada em 
1976, se deu justamente pela cumplicidade de concepções, possibilitando-lhe vislumbrar nessa 
escola a concretização de sua utopia pedagógica. 
 Nesta escola de “área aberta”, os espaços educativos são partilhados e vivenciados por 
todos, facilitando os contatos interrelacionais e a comunicação. A distribuição dos alunos por 
anos de escolaridade foi substituída pelo trabalho em grupo heterogêneo, não havendo profes-
sores para cada turma. É importante ressaltar aqui que a opção por trabalhos em grupos e por 
centros de interesses se aproxima das contribuições escolanovistas propostas por Decroly2 e 
Cousinet3, constituindo-se em mais uma evidência da influência do pensamento educacional 
liberal na proposta pedagógica da escola da Ponte. 
 A atividade do professor nesta escola se resume em proporcionar às crianças a com-
preensão do “porquê” e “para quê” do seu esforço, implicá-las num processo de auto-formação, 
valorizar a reflexão e a capacidade de análise crítica, de modo a incentivar nas crianças hábitos 
de permanente procura, deixando sempre em destaque a idéia escolanovista da criança como 
centro do processo pedagógico. 
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Na Escola da Ponte, o currículo não existe em função do professor – é 
uma permanente referência do percurso de aprendizagem e de de-
senvolvimento do aluno e uma referência permanente apropriada pelo 
aluno. O aluno é, assim, o verdadeiro sujeito do currículo – não um 
instrumento ou um mero destinatário do currículo. Os professores não 
são o sol do sistema curricular (ALVES, 2003, p. 18). 

  
6. Conclusão 

 
A título de conclusão e a partir da reconstituição histórica do pensamento educacional 

liberal, pudemos evidenciar que a Pedagogia Nova foi se transformando e se adaptando aos 
desenvolvimentos da sociedade burguesa brasileira, deixando os velhos mestres e incorporando 
novos nomes. Nessa perspectiva, a concepção pedagógica de Rubem Alves constitui-se numa 
reorganização do discurso educacional liberal na medida em que se articula em torno dos inte-
resses da pedagogia burguesa de inspiração liberal e cultiva os ideais principais do escolano-
vismo como o respeito à individualidade da criança, cultivo à infância, incentivo à criatividade, 
busca da liberdade individual e subjetiva.  
 Foi possível também observar em Alves uma ênfase marcante na psicologização do en-
sino, na questão dos métodos e no deslocamento do eixo da escola para a criança, que passa a 
ser vista como o centro do processo de ensino-aprendizagem.  
 Na concepção educacional de Alves, pudemos evidenciar um direcionamento para a 
educação dos sentidos, onde o intelecto é apenas uma parte da totalidade que compõe o ser 
humano, e esse modo de perceber o seu pensamento nos permitiu inferir que a sua construção 
teórica, no que diz respeito aos assuntos educacionais, se encontra fundamentada nos princí-
pios norteadores do liberal-escolanovismo. 
 É importante, porém, enfatizar que a hipótese inicial trabalhada nesta pesquisa, serviu 
como fio condutor que, ao longo do processo de investigação, foi fundamentalmente revisto e 
reavaliado. 
 A radicalização das posições de Alves e a linguagem poética utilizada para expor sua 
concepção educacional, muito embora inicialmente tenha despertado fascínio e admiração, sus-
citou incertezas na medida em que pudemos observar que não trabalha com conceitos e isola o 
processo educativo da sociedade e conseqüentemente da prática política. Sua ênfase marcante 
na psicologização do ensino e no deslocamento do eixo da escola para a criança, nos permitiu 
observar que seus pressupostos se afundam num conformismo, onde a escola, em nome da 
subjetividade, encontra-se isolada da sociedade e dos problemas sociais, justamente por apon-
tar práticas facilitadoras, politicamente inofensivas e ideologicamente difusas. 
 Fundamentado nas pedagogias não-diretivas, Alves enfatiza a valorização do singular e 
o desejo da criança como fundamento a todo edifício. Esse tipo de postura, desprovida de re-
flexões críticas e sem bases sólidas para compreender o papel das ideologias, acaba por des-
considerar as determinações da estrutura econômica sobre a sociedade e se isenta de realizar 
com os alunos um trabalho de aprofundamento e desmascaramento dessas ideologias. 
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A proposta desta comunicação é a de apresentar uma reflexão sobre o projeto de educação 
profissional republicana, sob o ponto de vista dos bacharéis em direito que ocuparam postos de 
destaque na política mineira, nas duas décadas iniciais do século XX. Esse intento se dará a 
partir do diálogo com as seguintes fontes: as mensagens que os presidentes do Estado envia-
vam, anualmente, ao Congresso Legislativo e os relatórios que os secretários do Interior e Jus-
tiça prestavam aos presidentes. Tal diálogo será mediado por autores que se encontram no 
entrecruzamento da História, da História da Educação e da História Política. A reflexão preten-
dida tomará como referência as seguintes premissas: falar da formação do trabalhador mineiro 
é falar da produção da própria República. Os projetos de educação dos republicanos, principal-
mente o escolar, foram produzidos para produzir a República. 
Com o historiador Serge Berstein (1998) temos que o movimento para a identificação da cultura 
política é duplo: primeiramente pelo discurso, pelo argumentário e pelo gestual. Nele se encon-
tram os elementos simbólicos comunicacionais. O argumentário é o conjunto dos argumentos 
constitutivo do discurso. E o gesto que é a expressão da forma como o discurso será manifesto, 
seja com movimentos corporais, caso ocorra na oralidade, seja pelo uso de uma linguagem ou 
de um repertório argumentativo expressos com variados sentimentos, intenções, analogias e 
metáforas, tais como, as maneiras de se comunicar por meio de correspondências escritas que 
vão variar de acordo com a relação estabelecida entre quem comunica e quem receberá a co-
municação, como, por exemplo, quando alguém se dirige ao outro que se conhece, com apro-
ximações de amizade ou inimizade, manifestando-se com a expressão de consideração, afeto, 
cordialidade ou de raiva, decepção e até ódio. O segundo movimento, de captura da cultura 
política, é o que reflete a dimensão coletiva dos indivíduos. Esse, segundo Berstein (1998, p. 
361), “fornece uma chave que permite compreender a coesão de grupos organizados à volta de 
uma cultura”. Um grupo que se constitui na comunhão de seus membros 

com visão comum do mundo, numa leitura partilhada do passado, de 
uma perspectiva idêntica de futuro, em normas, crenças, valores que 
constituem um patrimônio indiviso, fornecendo-lhes, para exprimir tu-
do isto, um vocabulário, símbolos, gestos (Idem, p. 361 - 362). 

Assim, a cultura política, como uma categoria de análise histórica, auxilia na compreensão das 
“motivações dos atos dos homens num momento da sua história, por referência ao sistema de 
valores, de normas, de crenças que partilham, em função da sua leitura do passado, das suas 
aspirações para o futuro, das suas representações da sociedade, do lugar que nele têm e da 
imagem que têm da felicidade” (idem, p. 362). Será nesse sentido que esta comunicação toma-
rá a educação profissional como um vetor canalizador do discurso dos bacharéis mineiros, com 
o objetivo de, por meio dele, produzir uma compreensão da construção do projeto de formação 
do trabalhador e, por conseguinte, de um projeto de República. 
Do ponto de vista metodológico, a análise pretendida tomará as proposições de Patrick Charau-
deau (2008), para quem a palavra discurso deve ser tomada ao mesmo tempo pelo que ela diz 
e pelo que ela não diz e que o discurso político é incitado pelo desejo e pela intenção de influ-
enciar o outro. Ademais, adverte o autor que o discurso político é uma prática social que se 
inscreve num espaço público, implicado numa trama de relação de poder. Nesse sentido, a 
atenção será dada a significação do discurso político, que são fabricados e refabricados, simul-
taneamente, pelo dispositivo de uma dada situação comunicacional, numa complexa rede de 
lugares de enunciação e de sistema de pensamento, objetivando o estabelecimento comunica-
cional entre sujeitos. A presidência do Estado e as secretarias do Interior, além dos próprios 
documentos, mensagens e relatórios, serão tomados como lugares de produção do discurso, 
entendidos como lugar de “elaboração dos sistemas de pensamento”, e lugares de produção 
das intenções de elaboração de pensamento político (CHARAUDEAU, 2008, p. 40). 
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Os relatórios dos secretários e as mensagens dos presidentes, além de contribuírem para a per-
cepção de uma representação sobre a instrução pública, contribuem também para a explicita-
ção da trama que esteve implicada no processo de produção da escola, a partir dos lugares 
daqueles que detinham o poder de reformar e/ou de controlar. Os presidentes, ao enviar suas 
mensagens, o faziam atendendo a, pelo menos, duas perspectivas. Uma informativa, para pres-
tar contas das ações do governo no transcurso do ano administrativo que se findou, e outra 
político-administrativa, para mostrar aos legisladores as demandas postas pelo governo, uma 
vez que era da competência do Congresso a votação dos projetos encaminhados pelo Executi-
vo. Os relatórios dos secretários extrapolavam o seu caráter formal, pois, mais que informar a 
situação da sua pasta, deixavam entrever posições particulares sobre o que eles pensavam e, 
ainda, prescreviam ideias sobre o que concebiam a respeito do mundo, da política, da educa-
ção, dentre outras. Os presidentes e secretários foram unânimes na utilização de uma retórica 
cujo objetivo visava fundar uma nova realidade social, política e econômica, por meio do con-
vencimento e de argumentos que iam desde a avaliação negativa, da situação precária na qual 
se encontrava a realidade escolar mineira, às proposições salvadoras, que tirariam o Estado da 
calamidade em que se encontrava. Como forma de superação desse estado, os governantes 
faziam uso de mecanismos normativos que visavam superar tal situação. Nesse caso, a educa-
ção adquiria o papel de proeminência, mesmo não tendo no seu funcionamento a regularidade 
desejada. A escola e o ensino foram tratados como alternativas para a superação das crises nas 
quais se encontrava o Estado e do alcance da prosperidade. 
Entre os anos de 1902 a 1920, dos sete presidentes, cinco eram formados em Direito e um era 
advogado prático, e todos os secretários do Interior e Justiça eram bacharéis em direito. No 
QUADRO I temos a relação de cada um deles, com suas respectivas formações, ano e local on-
de ocorreram, além do período de mandato na presidência do Estado de Minas. 
 

QUADRO I 
Presidentes do Estado de Minas Gerais entre os anos de 1902 a 1920, formação profissional, 

ano e local onde se formou e mandato. 
PRESIDENTE FORMAÇÃO ANO LOCAL  MANDATO 

Francisco Antônio de Sales Direito 1886 SÃO PAULO 1902 -1906 

João Pinheiro da Silva Direito 1887 SÃO PAULO 1906 -1908 

Júlio Bueno Brandão Advogado prático 1789 ------------ 1908 -1909 

Wenceslau Braz Pereira Gomes Direito 1890 SÃO PAULO 1909 -1910 

Júlio Bueno Brandão Advogado prático 1789 ------------- 1910 -1914 

Delfim Moreira da Costa Ribeiro Direito 1890 SÃO PAULO 1914 -1918 

Arthur da Silva Bernardes Direito 1900 SÃO PAULO 1918 -1922 

 
Dos sete relacionados somente um exerceu dois mandatos. Vale ressaltar a origem de formação 
comum entre eles, sendo cinco formados em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo e 
um, com dois mandatos, Bueno Brandão que exerceu a profissão de advogado como prático. 
No QUADRO II, temos a relação de seis secretários, da Secretaria do Interior e Justiça, cuja 
pasta era responsável pela instrução e educação. Todos foram formados em Direito. 
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QUADRO II 
Secretários de Estado de Minas Gerais entre os anos de 1902 a 1920, formação profissional, 

ano e local onde se formou e mandato. 
SECRETÁRIO FORMAÇÃO ANO LOCAL MANDATO 

Delfim Moreira da Costa Ribeiro Direito 1890 SÃO PAULO 1902-1906 

Manoel Thomaz de Carvalho Britto Direito 1894 SÃO PAULO 1906-1908 

Estevão Leite de Magalhães Pinto Direito  SÃO PAULO 1908-1910 

Delfim Moreira da Costa Ribeiro Direito 1890 SÃO PAULO 1910 -1914 

Américo Ferreira Lopes Direito 1896 MINAS GERAIS 1914 -1918 

Afonso Augusto Moreira Pena Júnior Direito 1902 MINAS GERAIS 1918-1922 

 
É digno de nota que a maioria dos presidentes e secretários se formou na Faculdade de Direito 
de São Paulo. Assim, pode se afirmar que essa Faculdade se constituiu como um centro de 
formação da área jurídica do país, ao lado da Faculdade de Direito de Olinda. O objetivo dessas 
instituições, além de formar o profissional da área, era, sobretudo, o de formar lideranças polí-
ticas, para os diversos campos da vida pública, conforme consideração de Sergio Adorno 
(1988). Para ele, quem passava pela Faculdade de Direito era considerado um “aprendiz do 
poder”. 
Reafirmando a importância da formação do bacharel em direito para a ocupação dos quadros 
políticos no executivo e no legislativo brasileiro, Teotonio Simões (1983) destaca que dos 1.272 
deputados que “tomaram assento na Câmara Federal”, 44,3% foram identificados como “for-
mados em direito”. Ademais, reforça a importância da consideração dessa formação na análise 
da política pública, notadamente da instrução e educação. 
De fato, há de se considerar pertinente essa passagem desses políticos mineiros pela Faculdade 
de Direito de São Paulo. Eles, e muitos outros1, que ocuparam os vários cargos públicos, no 
Estado de Minas Gerais, iniciaram-se na carreira jurídica e política, naquele centro de formação. 
Essa consideração é pertinente para o conhecimento da rede de sociabilidade que se constituirá 
ao longo das vidas desses políticos, sobretudo, por ser a Faculdade de Direito o ponto de parti-
da para o entendimento do entrelaçamento da cultura político-jurídica, propiciada pelas várias 
relações que eles travaram com seus colegas, professores e outros mais que farão parte de 
suas redes de convivência. Com esses, compartilharam sonhos e expectativas de construção de 
carreiras e, bem assim, de produção da sociedade brasileira, mineira em particular. 
Estudar na Faculdade de Direito poderia supor estar num ambiente propiciador de uma reflexão 
acerca do direito, mas não é isso que as pesquisas têm indicado2. Segundo alguns autores, as 
Faculdades de Direito no Brasil não surgiram como lócus de reflexão sobre as especificidades 
do direito, pelo menos no interior das salas de aula, mas, sobretudo, como afirmado por Ador-
no, na Faculdade de Direito de São Paulo,  

o papel ideológico do ensino superior [...] foi o de justamente nada 
ensinar a respeito do direito. Muitos tiveram de aprendê-lo na prática 
ou na solidão dos quartos das repúblicas, como deixam entrever as 
memórias e os depoimentos históricos (ADORNO, 1988, p. 145). 

A despeito disso, não se pode considerar sem importância esse lugar de formação cultural e 
política dos sujeitos que vão dirigir os destinos do executivo e do legislativo mineiros. Mesmo 
tendo, o ensino jurídico oferecido pela Faculdade de Direito de São Paulo, pouca influência nes-
sa formação mais geral, ele pôde desencadear e estimular a criação de associações acadêmicas 
e facilitar ao acadêmico a inserção nas atividades extraescolares, como nas discussões das idei-
as artísticas, sociais e políticas que ocorriam, sobretudo, na vida jornalística. Essa foi a consta-
tação de Adorno ao analisar a profissionalização da política pela via da formação do bacharel 
(ADORNO, 1988). 
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Além desse espaço de formação acadêmica e política, a Faculdade de Direito teve a sua impor-
tância também como centro de recrutamento3, ou de legitimação desse recrutamento, de políti-
cos ou de burocratas que viriam a ocupar os cargos públicos, sob a orientação ou direção do 
Partido Republicano. Esse foi o caso de Delfim Moreira, João Pinheiro e Wenceslau Braz que, 
logo após a conclusão do seu Curso, passaram a exercer cargos de relevância no setor público. 
Não foi sem razão que a Faculdade de Direito representou esse papel de recrutar personagens 
para o Partido Republicano, pois como centro de formação do profissional da política a forma 
como a academia se estruturava permitia tal empreendimento. Com o advento da República 
demandou-se a criação de uma intelligentzia4 que pudesse viabilizar a construção de uma cons-
ciência nacionalista detentora de um saber sobre a nação. Essa intelligentzia teve no bacharel 
em direito o principal intelectual da sociedade brasileira. Essa é uma constatação levantada por 
Adorno que vale ser ressaltada: 

Toda uma “trama” intrincada de relações e de práticas sociais consti-
tuiu o terreno sobre o qual se edificou o universo ideológico que fez 
emergir o principal intelectual da sociedade brasileira: o bacharel. [...] 
As academias de Direito fomentaram um tipo de intelectual produtor de 
um saber sobre a nação, saber que se sobrepôs aos termos exclusiva-
mente jurídicos e que avançou sobre outros objetos de saber. Um inte-
lectual educado e disciplinado, do ponto de vista político e moral, 
segundo teses e princípios liberais (ADORNO, 1988, p. 79). 

Do ponto de vista interno da formação jurídica que a Faculdade de Direito oferecia, a disciplina 
do direito administrativo era, segundo Simon Schwartzman, a mais significativa, pois cabia a ela 
fazer a aproximação entre direito e governo. Para esse autor, “o direito administrativo é, em 
certo sentido, uma teoria legalista da administração pública, em que a formalidade das leis es-
critas é o único elemento da realidade levado em conta” (SCHWARTZMAN, 1987, p.57). Ade-
mais, acrescenta o autor que o ‘constitucionalismo’, uma versão do direito administrativo, era 
uma prática do direito que, aliada à competência do tratamento das questões legais constituci-
onais, propunha leis abrangentes que afetariam as definições de base da organização do Brasil. 
Por analogia, não é simplório pensar em outras práticas semelhantes de interferência do bacha-
rel nos vários setores da vida social e política do país com vistas à consolidação da nova ordem 
republicana. Exemplo disso, podemos citar os criminalistas que, influenciados pelo positivismo e 
evolucionismo, investiram no estudo de leis que pudessem estabelecer normas5 de controle da 
vida social. Segundo Alvarez (2003, p. 50), com a criminologia, os saberes normalizadores pe-
netraram “de maneira profunda no interior do saber jurídico” e deste para outros espaços da 
sociedade, inclusive o educacional, com o objetivo de controlar e adequar as formas de condu-
tas exigidas pela marcha da civilização republicana. 
A educação para os constitucionalistas e criminalistas recebeu, então, uma atenção especial. 
Não é sem razão que a preocupação principal era a de criar normas que pudessem controlar as 
condutas ou preveni-las para evitar comportamentos indesejáveis na sociedade. No caso da 
criminologia, o debate6 sobre o crime desloca-se, no final do século XX, para o criminoso. Nesse 
sentido, a educação ganhou peso, pois somente ela seria capaz de combater a criminalidade 
pela via de uma educação moral das crianças e jovens. 
Muito mais que uma instrução da criança pela via da escolarização primária, os adeptos da cri-
minologia defendiam a necessidade de uma educação moral, “pois é esta que poderia, ao for-
necer um senso moral adequado às necessidades da sociedade, coibir os atos antissociais” 
(ALVAREZ, 2003, p. 159). Ao defenderem a educação, ampliavam o debate para a criação de 
institutos disciplinares, pois eles teriam como objetivo agir sobre as crianças, dando a elas o 
senso moral necessário que garantiria a vivência normal no seio social. Aliado a isso, defendiam 
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a inclusão da formação para o trabalho, pois essa atividade teria um papel corretivo da criança 
potencialmente criminosa. 
Assim, com o saber produzido no interior da Faculdade de Direito e no seu entorno, os bacha-
réis se tornavam aptos para exercer seus poderes de intervenção e controle, pela via da lei e da 
norma, na vida social na qual estariam inseridos. E será desse modo que muitos dos bacharéis 
provindos das faculdades de Direito serão recrutados para o exercício político e burocrático na 
vida pública da sociedade mineira. 
Os projetos de educação profissional pela via da produção das normas 
Com o aporte de Alvarez (2003) de que os bacharéis formados nas faculdades de direito ti-
nham, na produção de leis, o ensejo da normatização das formas de controle da vida social das 
pessoas, faz-se mister analisar os projetos de educação profissional pela via do discurso da e 
sobre a lei. Dessa forma, é preponderante que conheçamos os projetos normativos de criação 
de instituições profissionais. 
Entre os anos de 1902 a 1920 várias foram as iniciativas de criação de instituições de formação 
profissional. O QUADRO III informa as instituições criadas, com seus respetivos anos de cria-
ção, lei ou decreto, além do local onde seriam instaladas. Ressalta-se que nem todas as que 
foram legalmente criadas funcionaram ou foram instaladas. Ressalta-se também que a maioria 
delas eram para formar o trabalhador do campo, o que denota uma ênfase da política na for-
mação do campesino. 

QUADRO III 
Quadro das escolas profissionais criadas entre os anos de 1902 a 1920 
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Ensino Técnico Primário 1906 Lei 444 Em 38 Grupos Escolares (De 1906 a 1920) 
Fazendas-modelo 1907 Decretos: 2099; 

2113; 2.129; 2.131; 

2.260; 2.309 

Gameleira-Belo Horizonte – Fábrica -Serro - D. Antônio 

Augusta-Leopoldina - Retiro do Recreio-Santa Bárbara 

- Barra/Diniz-Itapecerica - Bairro Alto-Campanha. 

Fazenda-modelo (Transfor-

mada em Campo prático de 

demonstração) 

1908 Dec. 2.201/2.262 Ayuruoca 

Campo de demonstração   Itapecerica - Francisco Salles - Nova Baden 

Fazendas subvencionadas 

(Ensino Prático de Agricultu-

ra) 

1910 Lei 454 Santa Quitéria – Prados - Rio das Velhas – Lavras – 

Guanhães – Sacramento – Mariana - São João d’El Rey 

– Diamantina - Sete Lagoas – Tiradentes – Caeté – 

Queluz - Juiz de Fora – Bomfim - Pará 

Colégio Salesiano 1911  Cachoeira do Campo 

Aprendizado Agrícola  1911 Decreto 3158 Itambacury 

Ensino Complementar Primá-

rio (Agrícola e industrial) 

1911 Decreto 3191 Anexo aos grupos escolares do Estado  

Cursos Complementares 

(industrial, comercial e agrí-

cola) 

1920 Lei 800 Somente funcionou um curso comercial em Sete Lago-

as depois de 1920 

Escola Superior de Agricultu-

ra e Veterinária de Minas 

Gerais 

1920 Lei Viçosa 
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Fonte: Mensagens dos Presidentes de Minas e legislação. 1889-1920 
Além das instituições citadas no QUADRO III, é oportuno considerar que foram criadas várias 
escolas normais cujo objetivo era de formação do profissional professor para o exercício da do-
cência no ensino primário. Nas palavras do secretário Delfim Moreira, as escolas normais eram 

estabelecimentos de ensino profissional, destinados a dar os candida-
tos à carreira do magistério primário a educação intelectual, moral e 
prática necessária e suficiente para o bom desempenho dos deveres 
do professor, regenerando progressivamente a escola pública de ins-
trução primária (RIBEIRO, 1904, p. 19). 

As mensagens dos presidentes e os relatórios dos secretários: discursos produtores 
dos projetos de educação profissional 
Tomando como referência, conforme Berstein, de que o discurso é, por ele mesmo, o pronunci-
amento de um dado sujeito, num dado momento histórico, com uma elaboração expressa com 
significados, que externam uma maneira de pensar e de agir, dirigindo-se a um também dado 
sujeito, ou a outros sujeitos, o discurso dos presidentes é um diálogo do executivo com o legis-
lativo. Como se trata de discurso cujos emissores e destinatários são conhecidos, ele toma cla-
ramente a incitação pelo desejo e pela intenção de obter a devida influência, como chamou a 
atenção Charaudeau. Esse discurso toma a formalidade das mensagens dos presidentes de Es-
tado, portanto, será tomado como uma prática social que se inscreve num espaço público 
(CHARAUDEAU 2008). 
Tais mensagens ocorriam anualmente como forma de prestação de contas do governo ao legis-
lativo e, também, como forma de sensibilização de deputados e senadores dos projetos do go-
verno que se encontram sob a análise dos legisladores e interessavam ao executivo. Não é sem 
razão os apelos que os presidentes faziam nos seus discursos, principalmente após uma avalia-
ção e diagnóstico do serviço público. 
Em 1903, o presidente Francisco Sales, após diagnosticar o estado de precariedade do ensino 
público, com notória sabedoria de quem irá ser o destinatário da sua mensagem, enaltece o 
esforço que o Congresso havia empreendido para com a instrução. Assim, diz o presidente: 

Infelizmente não se podem considerar as boas condições do ensino 
primário, em nosso estado [...] 
Entretanto, não tem faltando a solicitude ao Congresso ... em procu-
rar atender as necessidades do ensino público. (SALES, 1903, p. 29) 

A afirmação de que não são boas as condições do ensino poderia gerar, nos destinatários do 
discurso, certa apreensão quanto à responsabilização da situação do serviço público. Para isso, 
e o “entretanto” exerceu um papel fundamental, o presidente ressalvou o legislativo de tal res-
ponsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, o autorizou a chamar atenção dos legisladores para as 
questões relacionadas à implementação de políticas públicas para fazer frente a tal situação. 
Num primeiro momento, ao continuar o discurso, afirma o presidente que “parece que o erro 
tem consistido em querer-se manter e aproveitar tudo quanto [estava] feito, imprimindo nova 
afeição aos moldes antigos e defeituosos” (SALES, 1903, p. 29). 
Essa sua fala remetia para as questões relacionadas ao ensino público que estava em debate na 
Câmara dos deputados. Tramitava um projeto de reforma da instrução que se propunha remo-
delar a legislação em vigor. É notório para o presidente que revestir os “moldes antigos e defei-
tuosos” era um erro. Por isso, continuava o discurso carregando mais força na critica ao modelo 
de ensino vigente. Dito de outra maneira, não é possível remodelar um ensino cuja 

decadência ... é visível. Há falta de prédios próprios..., em condições 
higiênicas, providos de mobília e material escolar conveniente. À mai-
or parte dos professores falta o preparo necessário, a educação peda-
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gógica, o estímulo... falta de frequência de alunos. (SALES, 1903, p. 
30) 

Se essa era uma situação que precisava ser encarada com “patriotismo e esclarecido critério do 
Congresso” para as devidas “providencias capazes de melhorar as condições”, não restaria ao 
presidente sugerir a forma de se encarar o problema. Nesse sentindo, sugeriu: 

Esse problema precisa ser encarado pelas duas faces – formação do 
professorado e fundação da escola, cada qual subordinada a um plano 
traçado sistematicamente, para ser executado de modo gradativo. 
(SALES, 1903, p. 30) 

Essa mesma situação ocorreram também nos anos de 1904, 1905 e 1906. O presidente Fran-
cisco Sales dialogou com o Congresso no mesmo tom: “o ensino primário é o serviço que, na 
atualidade, mais atenção merece dos altos poderes do Estado, pelo influxo direto que exerce na 
força da sociedade” (SALES, 1904, p. 38). Do mesmo modo, em 1905, ponderou: “nenhum ou-
tro serviço reclama maior atenção, na atualidade, por ser o ensino primário a base do progresso 
do Estado”. (SALES, 1905, p. 25). No ultimo ano do seu governo, em 1906, sintetizou os discur-
sos anteriores: 

Como já tive oportunidade de dizer-vos, e ainda confirmo neste mo-
mento, o ensino primário é o serviço que mais atenção e até mesmo 
sacrifício merece dos altos poderes do Estado, pelo influxo direto e 
decisivo que exerce na formação da sociedade. (SALES, 1906, p. 51)  

Corroboravam com a afirmação do presidente os relatórios7 do seu secretário do Interior, Del-
fim Moreira, que apontavam as direções que as propostas de reformulação do ensino precisa-
vam ganhar. Dessa forma, é elucidativa a afirmação de Delfim Moreira, em 1904, ao defender a 
anexação do ensino profissional aos grupos escolares: 

para que não venham eles, de preferência, concorrer no sentido de 
aumentar ainda a mole burocracia, é imprescindível se lhes dê por 
igual o caráter de escolas práticas profissionais, onde possa o menino 
habilitar-se a ganhar honradamente a sua subsistência na agricultura 
ou nos ofícios mecânicos. 
[...] Em todo caso, o grupo escolar, mesmo sem ser uma escola pro-
fissional, sem ter um caráter misto, deve preparar os meninos para a 
prática de um ofício ou de uma profissão, ensinando-lhes noções de 
agricultura e zootecnia, conhecimentos essenciais entre nós, onde a 
principal fonte da riqueza pública é a agricultura. 
Mas, é nossa desautorizada opinião, o melhor seria conferir ao grupo 
escolar a preponderância do caráter profissional, para nele se prepa-
rar o agricultor, o industrial de amanhã, pelo ensino daquelas discipli-
nas, das noções fundamentais das ciências físicas e naturais, 
conhecimentos de aplicação constante, como o são, na criação de ga-
do de toda espécie e na sublime arte de lavrar a terra. (RIBEIRO, 
1904, p. 25 e 26) 

Algumas considerações se fazem necessárias para o entendimento do persistente discurso do 
presidente: a primeira é que o último discurso se deu a menos de um mês da promulgação da 
reforma do ensino que criou os grupos escolares, implementou o ensino técnico anexo aos gru-
pos e desenvolveu uma política de formação do trabalhado do campo; a segunda é que toda a 
sua insistência de reformulação do ensino primário tinha a ver com uma concepção de que a 
formação do trabalhador passava pela formação das futuras gerações. Por ultimo, mas nem por 
isso menos importante, é que o esforço empreendido para se conseguir implementar uma nova 
reforma para o ensino público implicavam decisões políticas para além dos discursos de uma 
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mensagem. É digno de ser ressaltado que o seu sucessor, João Pinheiro, precisava receber os 
louros de uma nova política para a educação. Não é de se estranhar que uma proposta de re-
forma que já durava quatro longos anos na Câmara dos deputados, teve uma tramitação re-
lâmpago nos dois últimos meses de seu governo na Câmara dos Senadores. 
Se até o ano de 1906 os discursos avaliaram e diagnosticaram a situação precária da instrução, 
a partir daí novos argumentos discursivos se renovaram. Essa é uma situação particular da cul-
tura política, pois se estrutura ao longo do tempo, com novas motivações, valores, normas, 
crenças que vão sendo partilhadas. É dessa maneira que temos no discurso de João Pinheiro da 
Silva, um ano após a reforma da instrução, a marca da expectativa do sucesso do novo. 

É cedo ainda para nos julgarmos senhores de uma vitória definitiva: a 
reforma tem de lutar com hábitos maus e inveterados, com um pro-
fessorado que não estava suficientemente preparado para a prática 
dos novos métodos e por isso será preciso ainda, e por tempos, uma 
ação intensa e mantida, presumidos todos contra os desânimos vis, 
de que as infelizes retrogradações são filhas. 
O governo manterá a sua orientação com a absoluta firmeza, certo de 
que satisfaz uma necessidade pública, que não poderia ser adiada e 
que domina todas as outras. (SILVA, 1907, p. 6) 

Quanto ao desenvolvimento do ensino primário, com a criação dos grupos escolares, nota-se 
que teve um desenlace de sucesso conforme se esperava. O número de matrícula, já em 1908, 
duplicou, alcançando a 94.089 alunos, novos prédios foram sendo construídos a cada ano, che-
gando ao ano de 1920 a atingir a criação de 166 grupos e uma matrícula de 164.268 alunos. 
Nesses grupos foram instalados os cursos técnicos para a formação dos ofícios de: armeiro8, 
armador9, abridor10, alfaiate, chapeleiro, carpinteiro, cuteleiro11, dourador12, encadernador, en-
talhador, ferreiro, funileiro, fundidor, gravador13, latoeiro14, litógrafo15, marceneiro, oleiro (arte 
cerâmica), ourives, pedreiro, sapateiro, sirgueiro16, seleiro e correeiro17, serralheiro, torneiro, 
tintureiro e tipógrafo. 
Além dos ofícios listados, incluíam aqueles ligados aos afazeres do campo. Nesses, as propostas 
alcançavam a formação de crianças e, também, adultos. No caso desses últimos a formação 
contemplava o hábito do manejo das aperfeiçoadas máquinas agrícolas, pois são elas que dari-
am a sustentação da economia do Estado. Em ambos os casos, o ensejo era para abrir “o hori-
zonte ao trabalho inteligente, esclarecido pelos princípios da ciência e pelos preceitos da arte”, 
como asseverou João Pinheiro da Silva (SILVA, 1908, p. 40). 
Nessa mesma direção, e como fim da valorização da atividade do trabalho, como forma de su-
peração da lembrança do trabalho escravo aviltante, o discurso da instrução e educação do tra-
balhador ganha o relevo de uma formação ética. Sobre isso, afirma João Pinheiro: 

Habituar a criança das escolas do campo, desde aos verdes anos, a se 
familiarizar com os modernos maquinismos agrícolas, como se está 
fazendo: retirar-lhes dos olhos os antigos instrumentos de trabalho 
aviltados pela escravidão, a enxada e a foice, que lembram, com esse 
aviltamento, a razão da pobreza dos homens livres de agora; fazê-las 
compreender que estes novos maquinismos lhes garantam a bela in-
dependência dos que do seio da terra, com o mínimo de esforço alia-
do a maior inteligência, retirem a própria subsistência. (SILVA, 1908, 
p. 40) 

Ao analisar os discursos dos presidentes e secretários intentou-se, ainda que timidamente, real-
çar o papel regulador que esse seguimento exerceu sobre a formação dos trabalhadores minei-
ros, com vistas a produzir saberes e práticas de comportamentos sociais. Nesse sentido, foram 
produzidos a partir de uma dada representação que se tinha de trabalhador, notadamente à luz 
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das referências de um discurso construído por sujeitos posicionados em lugares de destaque, 
na presidência e nas secretarias de Estado. 
O que se pretendeu com essa comunicação, principalmente ao tomar o discurso dos bacharéis 
sobre a educação profissional, foi primeiramente realçar o profissional da lei no lugar do poder 
político. Nesse lugar, o discurso renovador da educação tomou a feição do treinamento recebi-
do na Faculdade de Direito, que é o do agente encarregado de elaborar a norma, portanto, a 
lei. Segundo, foi evidenciar que a cultura política e jurídica, especialmente a republicana brasi-
leira, foi se constituindo paulatinamente. Foi possível perceber, a partir da leitura do tempo 
analisado, a forma, ou a maneira, como foram se sedimentando os discursos sobre a instrução 
e educação escolar, como forma de a república da lei se estabelecer como governo. Os proposi-
tores dos projetos de educação carregaram consigo uma visão e uma concepção do político, 
manifestas em discursos codificados, no vocabulário utilizado, na repetição, e ritos e simbologi-
as gestuais, visuais, capazes de produzir na forma da lei, normas e comportamentos para o tra-
balhador mineiro. 
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1 Entre os quais Raul Soares, Antônio Carlos, Arthur Bernardes, Wenceslau Braz. 
2 Ver Adorno, 1988 e Alvarez, 2003. 
3 Recrutamento entendido como “um processo pelo qual os indivíduos [...] são selecionados 
pelas instituições políticas para cargos eletivos” (Fleischer, 1971, p. 18) e/ou para ocupar car-
gos de posição de destaque no cenário da política estatal. 
4 Tomo a expressão utilizada por Schwartzman (1987, p. 49) que a utiliza para referir-se ao 
intelectual num sentido mais restrito. Segundo ele, intelligentsia “refere-se a um papel especial 
desempenhado por pessoas em algumas circunstâncias, qual seja o de tentar formular e difun-
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dir amplas interpretações, visões de mundo de seus tempos e sociedades. É típico da intelligen-
tsia buscar difundir sua palavra por toda a sociedade, e suas ideias são armas no confronto po-
lítico para grupos sociais mobilizados e em ascensão”. 
5 A norma em separado da lei diz respeito a uma concepção de que uma se distingue da outra. 
Busco em Alvarez o entendimento de que a lei é o modo de ação por excelência do poder e a 
norma é a que impõe o respeito às regras e, sobretudo, a que produz comportamentos conve-
nientes, corpos submissos e dóceis. 
6 No final do século XIX os discursos jurídicos começaram a ser influenciados pela sociologia 
francesa e pela antropologia italiana. 
7 Os relatórios anuais dos secretários eram de prestação de contas das atividades das secretari-
as e subsidiavam as mensagens dos presidentes. 
8 Aquele que conserta e faz limpezas de armas. 
9 Ofício de atividade genérica, ligado à arte de adornar festas ou funerais. 
10 Pode referir-se a atividade de confecção de instrumentos para abrir latas ou garrafas ou, ain-
da, a atividade de aperfeiçoar, gravar e cinzelar instrumentos. 
11 Ofício ligado à arte de confecção de instrumentos de corte. 
12 Ofício ligado à arte de dourar. Aquele que tinha a habilidade de aplicar ouro em algum metal 
ou em algum adereço. 
13 Refere-se à arte de gravar (escrever, desenhar) em metais, pedras, madeira, etc. 
14 Aquele que desenvolvia a arte do trabalho com latas. 
15 Ofício dedicado à arte de escrever ou de gravar letras sobre algum objeto. 
16 O mesmo que seringueiro; aquele que se dedicava ao trabalho com fios ou cordões de seda. 
17 Trabalho artesanal que utilizava o couro como matéria prima: fabrico de correia, cinto, alfor-
je, bolsas, arreio, etc. 

CD-ROM DE ATAS  | 4290 |  COLUBHE 2012



AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO REGIME 
MILITAR BRASILEIRO (1964 -1985)

Milene Cristina HEBLING
Carlos Roberto Massao HAYASHI
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

PA L AV R AS- C H AV E

Políticas educacionais; Ditadura militar; Brasil

ID: 712

CD-ROM DE ATAS  | 4291 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 4292 |  COLUBHE 2012



 

Introdução 
Este texto trata sobre as políticas educacionais do período do governo militar no Brasil (1964-
1985). As informações e análises aqui apresentadas são parte de uma pesquisa em andamento 
cujo objetivo geral é averiguar como professores de primeiro e segundo graus utilizaram sua pro-
fissão para atuar contra o regime militar imposto no Brasil, mais especificamente durante o perío-
do de 1968 a 1974. A metodologia dessa pesquisa compõe-se de história oral e análise 
documental. Para situar as informações obtidas na coleta de dados, buscamos levantar aspectos 
da educação durante o regime militar no Brasil e esse levantamento será o tema deste texto. 
Inicialmente, é necessário explicitar alguns pressupostos que fundamentam esse trabalho. Pri-
meiramente, parte-se da concepção de que a educação, por si só, não é capaz de transformar a 
realidade e nem seria este seu objetivo central. Contudo, ela é fundamental no processo de 
formação de um pensamento crítico, o que conduz à reflexão sobre a realidade e, isto sim, po-
de levar a alguma ação sobre a sociedade. A capacidade de refletir criticamente sobre a socie-
dade é fundamental para esse processo de transformação e, nesse ponto, a educação torna-se 
importante por ser um espaço de construção e formação dessa capacidade. 
Além disso, o princípio básico que orienta este trabalho é que a educação é um ato político e, 
consequentemente, o trabalho do educador também o é. Toda opção pedagógica é, também, 
política. Desta forma, não é possível a adoção de um papel ingênuo, alienado por parte do pro-
fessor.  
Aí está o papel da educação: servir como um instrumento que possibilite o desvelamento da 
realidade. À medida que os homens vão adquirindo a capacidade do pensar autônomo, podem 
refletir criticamente sobre o mundo e, dessa forma, agir para sua transformação. Segundo Sa-
viani: “Enquanto o dominado não dominar o que o dominador domina, não conseguirá sair de 
seu estado de dominação”. (FARIA, 1984, p.79) 
É a partir dos pressupostos citados que será realizada a análise das políticas educacionais, no-
tadamente a Reforma do Ensino de 1° e 2° Graus, a Reforma Universitária e a privatização da 
educação básica, durante o regime militar no Brasil. 
 
Políticas educacionais no regime militar: a educação alinhada aos moldes de desen-
volvimento econômico. 
 
O regime militar, instalado no Brasil em 1964, utilizou-se de duas estratégias para buscar a legi-
timação de seu poder: através da repressão física e, em outra via, através da ideologia (GER-
MANO, 2008). A primeira consistiu em coibir as práticas e pensamentos contrários ao regime 
por meio da violência física, de prisões em larga escala, da tortura aos presos políticos e do as-
sassinato de opositores ao regime. A segunda, por sua vez, consistiu em outra forma de violên-
cia, a psicológica. Dessa última, fazem parte a propaganda maciça, que cuidava de exaltar a 
política e a economia do país, buscando criar um sentimento de “Brasil Potência”; a censura aos 
diversos meios de comunicação, buscando impedir a veiculação de notícias contrárias ao regime 
e, além disso, a tentativa de utilizar a educação como um instrumento de imposição dos ideais 
desse regime autoritário.  
O regime promoveu diversas mudanças na área educacional. De forma geral, elas buscaram 
assegurar o desenvolvimento econômico do “Brasil Potência”, tão almejado pelo governo, ou 
garantir a transmissão da ideologia que sustentava o regime. Para utilizar a educação a serviço 
do crescimento econômico buscado, o governo passou a planejá-la a partir dos interesses do 
mercado e tomando por base a teoria do capital humano.  

Este, portanto, é o significado do discurso sobre a educação: formar 
almas, mediante a educação cívica do povo, tendo em vista a conso-
lidação do espírito nacional, para alcançar o desenvolvimento econô-
mico e a grandeza do país. (GERMANO, 2008, p. 315, grifos do autor) 
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A educação passou a ser vista como um investimento: uma instância formadora de mão-de-
obra que pudesse atender as demandas advindas da recente industrialização ocorrida no país.  
Saviani, em sua obra “História das Idéias Pedagógicas do Brasil”, explica como a política voltada 
ao desenvolvimento econômico, instituída pelo governo militar, resultou em modificações na 
educação nacional: 
 

Com o advento do regime militar, o lema positivista “Ordem e Pro-
gresso” inscrito na bandeira do Brasil metamorfoseou-se em “segu-
rança e desenvolvimento”. Guiando-se por esse lema, o grande 
objetivo perseguido pelo governo dito revolucionário era o desenvol-
vimento econômico com segurança. Diante desse objetivo, a baixa 
produtividade do sistema de ensino, identificada no reduzido índice de 
atendimento da população em idade escolar e nos altos índices de 
evasão e repetência, era considerada um entrave que necessitava ser 
removido. A adoção do modelo econômico associado-dependente, a 
um tempo consequência e reforço da presença das empresas interna-
cionais, estreitou os laços do Brasil com os Estados Unidos. Com a en-
trada dessas empresas, importava-se também o modelo 
organizacional que as presidia. E a demanda de preparação de mão-
de-obra para essas mesmas empresas associada à meta de elevação 
geral da produtividade do sistema escolar levou à adoção daquele 
modelo organizacional no campo da educação. Difundiram-se, então, 
ideias relacionadas à organização racional do trabalho (taylorismo, 
fordismo), ao enfoque sistêmico e ao controle do comportamento 
(behaviorismo) que, no campo educacional, configuraram uma orien-
tação pedagógica que podemos sintetizar na expressão “pedagogia 
tecnicista”. (SAVIANI, 2008, p. 367-369) 

  
   
Com base na teoria do capital humano, a educação passou a ser vista como um bem de produ-
ção durável, destinado a suprir as necessidades do mercado de trabalho, fornecendo mão-de-
obra qualificada. 

 
O pano de fundo dessa tendência está contituído pela teoria do capital 
humano, que, a partir da formulação inicial de Theodore Schultz, se 
difundiu entre os técnicos da economia, das finanças, do planejamen-
to e da educação. E adquiriu força impositiva ao ser incorporada à le-
gislação na forma dos princípios da racionalidade, eficiência e 
produtividade, com os corolários do “máximo resultado com o mínimo 
de dispêndio” e “não duplicação de meios para fins idênticos”. (SAVI-
ANI, 2008, p. 365) 
 

Romanelli (1982), na obra História da Educação no Brasil, reflete sobre o cenário educacional 
brasileiro e sua ligação com a política econômica implantada pelo regime militar. Ela estabelece 
dois momentos no cenário econômico: o primeiro, que vai de 64 a 67, foi o de “recuperação 
econômica” e o segundo, a partir de 68, foi de expansão. Assim, a educação também é dividida 
em dois períodos, coincidentes com os momentos de mudança econômica.  
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Se o significado da educação como fator de desenvolvimento foi per-
cebido desde o início da implantação do novo regime, isso não foi 
demonstrado, pelo menos em toda a sua plenitude, senão a começar 
de 1968. Como esse ano assinala também o início de mudanças mais 
profundas na vida da sociedade e da economia – já que foi a época 
em que a expansão foi retomada de forma mais acelerada – pode-se 
perceber que o sistema educacional foi marcado por dois momentos 
nitidamente definidos em sua evolução, a partir de 1964. (ROMANEL-
LI, 1982, p. 196) 
 

O primeiro momento é o de constituição e agravamento da crise educacional, devido a insatis-
fação dos estudantes, principalmente do ensino superior, em relação a falta de vagas em con-
traste com a crescente demanda. Nesse momento, foram feitos os acordos entre o Ministério da 
Educação (MEC) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), com o objetivo de buscar financiamento para a educação pública brasileira. Foram os 
chamados “Acordos MEC-USAID”, assinados a partir de 31 de março de 1965, um ano após a 
tomada do poder pelos militares. O segundo momento no cenário educacional brasileiro é ca-
racterizado por Romanelli como aquele em que o governo militar começou a estabelecer políti-
cas que adequassem a educação aos moldes do desenvolvimento econômico. 

 
O segundo momento começou com as medidas práticas, a curto pra-
zo, tomadas pelo Governo, para enfrentar a crise, momento que se 
consubstanciou, depois no delineamento de uma política de educação 
que já não via apenas na urgência de se resolverem problemas imedi-
atos, ditados pela crise, o motivo único para reformar o sistema edu-
cacional. Mais do que isso, o regime percebeu, daí para a frente, 
entre outros motivos, por influência da assistência técnica dada pela 
USAID, a necessidade de se adotarem, em definitivo, as medidas para 
adequar o sistema educacional ao modelo do desenvolvimento eco-
nômico que então se intensificava no Brasil. (ROMANELLI, 1982, 
p.196) 

  
A USAID não interferiu apenas na educação brasileira, mas em diversos outros setores e, inclu-
sive, em outros países da América Latina. 

 
Concebida como estratégia de hegemonia, a intervenção da USAID na 
América Latina se processa de modo integrado, nos anos 60, em vá-
rias áreas e sob três linhas de atuação: assistência técnica; assistência 
financeira, traduzida em recursos para financiamento de projetos e 
compra de equipamentos nos EUA, além da assistência militar, con-
cretizada pela vinda de consultores militares norte-americanos ao Bra-
sil e do treinamento de militares brasileiros nos Estados Unidos, assim 
como do fornecimento de equipamentos militares. (FÁVERO, 2006, p. 
30) 
 

O regime militar seguiu a tendência privatista e passou a criar formas de facilitar a iniciativa de 
escolas particulares, diminuindo a responsabilidade do Estado em relação à educação pública e 
gratuita.  
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Vitorioso o golpe de 1964, subiram ao poder os defensores do priva-
tismo na educação, aqueles que defendiam a desmontagem ou, pelo 
menos, a desaceleração do crescimento da rede pública de ensino. 
Em compensação, as verbas públicas destinadas ao ensino deveriam 
ser transferidas às escolas particulares que, então, se encarregariam 
da escolarização das crianças e dos jovens. Só onde a iniciativa parti-
cular não tivesse interesse em abrir escolas é que a escola pública se-
ria bem-vinda. (CUNHA; GÓES, 1991, p.42) 

 
O setor privado viu no ramo educacional um fértil mercado de investimento, visto que o gover-
no passava a incentivar cada vez mais esse tipo de iniciativa em detrimento da ampliação da 
rede pública de ensino. A Emenda de 1969, reafirmando a Constituição de 1967, regulamentava 
a substituição, pelo Poder Público, do “regime de gratuidade do ensino médio e no superior pe-
lo sistema de concessão de bolsas de estudos, mediante restituição, que a lei regulará” (artigo 
176, § 3º, inciso IV, In: SAVIANI, 2008, p.299). Dessa forma, orientava-se que, “gradativamen-
te” o sistema particular substituiria a educação pública em determinados níveis de ensino, re-
forçando o caráter privatista que o regime militar assumiu no tocante ao campo educacional.  
O governo precisou reformular as leis sobre educação para poder utilizá-la a serviço do desen-
volvimento econômico e da transmissão ideológica. Dessa forma, foram regulamentadas leis 
para reformar a educação básica e de nível superior.  

 
(...) o projeto “Brasil, país do futuro”, assentado no processo de mo-
dernização autoritária das relações capitalistas de produção, repercu-
tiu, em decorrência das demandas científicas e tecnológicas que a 
sociedade urbano-industrial exigia, tanto no âmbito da reforma uni-
versitária de 1968 quanto na reforma da educação básica que instituiu 
o sistema nacional de 1º e 2º graus, em 1971. (FERREIRA JR.; BIT-
TAR, 2008, p.340)  
 

No início do segundo período do cenário educacional brasileiro, descrito por Romanelli, o gover-
no decretou a Lei nº 5540, no dia 28 de novembro de 1968, regulamentando a Reforma Uni-
versitária. Essa Lei foi decretada, portanto, aproximadamente quinze dias antes da edição do 
AI-5. A Reforma foi voltada, principalmente, ao atendimento das necessidades do mercado, a 
partir da produção de mão de obra qualificada, e a uma tentativa de desarticular os movimen-
tos contrários ao regime, que tinham suas origens, em grande parte, no contexto universitário. 
Nesse sentido, algumas das principais modificações foram a departamentalização, o sistema 
semestral de aulas, a introdução do regime de créditos e o vestibular unificado. Saviani (2008) 
reflete sobre algumas das dificuldades que essas mudanças acarretaram: 

 
Em suma, a estrutura universitária que nos foi legada pelo regime mi-
litar acarreta consideráveis dificuldades à qualidade do ensino, deter-
minadas pelos seguintes fatores: eliminação das turmas/classes 
resultante da departamentalização aliada à matrícula por disciplina e 
ao regime de créditos, dificultando o trabalho dos professores junto 
aos alunos e desconsiderando as especificidades das diferentes carrei-
ras profissionais na programação das disciplinas que integram os res-
pectivos currículos; substituição do período letivo anual pelo 
semestral, reduzindo o tempo de trabalho pedagógico do professor 
com seus alunos, o que inviabiliza a superação das eventuais lacunas 
e dificulta a assimilação efetiva, pelos alunos, dos conhecimentos 
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constitutivos das disciplinas consideradas indispensáveis à sua forma-
ção. (SAVIANI, 2008, p. 307-308) 

 
Essas mudanças foram importantes para desagregar o movimento estudantil de resistência à 
ditadura militar, visto que cada professor poderia integrar apenas um único departamento e as 
turmas de alunos foram desmanchadas devido à nova obrigatoriedade da matrícula por discipli-
nas. Sendo assim, tanto as unidades de ensino quanto o corpo discente ficaram isolados, con-
tribuindo para essa pretendida desmobilização estudantil. Alguns itens da Reforma Universitária 
geraram um grande descontentamento pois ocasionaram uma impossibilidade de realizar um 
trabalho pedagógico contínuo e coletivo. Sobre a implantação dos departamentos, por exemplo, 
tem-se que: “Passadas mais de três décadas, observa-se ser o departamento, frequentemente, 
um espaço de alocação burocrático-administrativa de professores, tornando-se, em alguns ca-
sos, elemento limitador e até inibidor de um trabalho de produção do conhecimento coletivo” 
(FÁVERO, 2006, p. 34). 
A Lei nº 5540 entrou em vigor apenas a partir do dia 11 de fevereiro de 1969, devido ao Decre-
to nº 464. Neste mesmo dia, foi aprovado o Parecer nº 77, que criou o sistema de pós-
graduação brasileiro, baseado no sistema norte-americano. Assim como as demais mudanças 
educacionais, a implantação da pós-graduação também se deu para contribuir com o projeto de 
expansão econômica do país.  

 
A valorização da pós-graduação e a decisão de implantá-la de forma 
institucionalizada situam-se no âmbito da perspectiva de moderniza-
ção da sociedade brasileira, para o que o desenvolvimento científico e 
tecnológico foi definido como uma área estratégica. Contudo, essa 
perspectiva foi, também, alimentada pelo projeto de “Brasil grande” 
ou “Brasil potência”, acalentado pelos militares no exercício do poder 
político. (SAVIANI, 2008, p.308)  

 
Em 1971, a Lei nº 5692 reformulou a educação de nível básico, criando o curso de 1º grau, 
com duração de 8 anos, composto pelos antigos primário e ginásio, e o curso de 2º grau, cor-
respondente ao ensino de nível médio. A escola deveria servir como preparação para o traba-
lho, formando mão-de-obra qualificada que atendesse as demandas do mercado. Nesse 
sentido, foi instituída a profissionalização obrigatória no ensino médio. Contudo, 

Não se trata do trabalho como princípio educativo, mas da preparação 
de mão-de-obra para o mercado, ou seja, trata-se de um adestramen-
to, minimizando a capacidade de pensar, pois não havia lugar para a 
cultura humanística e para a cidadania, embora o regime ditatorial fi-
zesse constantes declarações de amor à democracia. (GERMANO, 
2008, p.328-329)  

 
A profissionalização foi pensada apenas como uma maneira de atender as demandas de mão-
de-obra ocasionadas pela industrialização crescente no país e não contemplaram a formação 
cultural que a escola deve proporcionar aos alunos. Assim, o objetivo da educação não era con-
duzir a um pensamento crítico e possibilitar uma preparação cultural aliada à formação para o 
trabalho, mas apenas cumprir este último papel, com base na pedagogia tecnicista, imprimindo 
à educação o caráter produtivista encontrado nas indústrias. 
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A educação enquanto instância de produção de consentimento sobre o regime mili-
tar: 
 
Além de utilizar a educação como um meio de melhora da economia, o governo ditatorial tam-
bém via nessa área uma forma de disseminar a ideologia do sistema. A educação foi utilizada, 
portanto, como estratégia de convencimento da população, voltada a impedir a reflexão crítica 
sobre o regime que se impusera.  

 
O exercício do poder, ou a sua conquista, requer uma busca incessan-
te pela sua legitimação. O instrumento clássico de justificação de re-
gimes políticos, notadamente daqueles de cunho autoritário e 
ditatorial, é a ideologia. Daí a necessidade de formação das almas, 
sobretudo através da educação, tendo o Exército como educador do 
povo (...). (GERMANO, 2008, p.315)  

 
Assim, para utilizar a educação como um meio de legitimar sua permanência no poder, o go-
verno lançou mão de leis e decretos que buscaram inibir ações contrárias ao regime, tanto por 
parte dos profissionais da educação quanto da população em geral. 
O decreto-lei nº 477/69, por exemplo, tratava da demissão ou dispensa de professores e do 
desligamento de alunos da instituição escolar quando estes participassem de atividades políticas 
ilegais. Ele apresenta o significado de “infração disciplinar”, que poderia ser cometida por pro-
fessores ou estudantes, e explicita também a punição a que os agentes do processo educacio-
nal seriam submetidos se considerados infratores:  
 

Se o infrator fosse professor ou funcionário, seria demitido (ou dis-
pensado), e proibido de ser nomeado (ou admitido ou contratado) por 
qualquer outro estabelecimento de ensino pelo prazo de cinco anos. 
Se fosse estudante, seria desligado do curso, e proibido de se matri-
cular em qualquer outro estabelecimento de ensino por três anos. 
(CUNHA; GÓES, 1991, p.39)  

 
Devido a esse Decreto, a movimentação estudantil, bem como a atuação dos professores na 
luta contra a ditadura, tornou-se reduzida. Por medo das punições que o decreto previa, muitos 
se calaram diante das necessidades reais do cotidiano, como manter o seu emprego, por 
exemplo. Contudo, segundo os dados fornecidos por Jarbas Passarinho, aproximadamente 250 
pessoas teriam sofrido as conseqüências desse Decreto (ABREU, 2001, p. 4442), o que mostra 
que houve ainda a tentativa de resistência (neste ponto é necessário ressaltar que não se sabe 
se todos os que foram punidos com base nesse decreto eram, de fato, culpados). 
Em um texto em que trata da questão do papel do professor, enquanto trabalhador social, no 
processo de mudança da sociedade, Paulo Freire reflete sobre a dificuldade em trabalhar com 
uma educação conscientizadora quando o interesse dos grupos dominantes não é esse (FREI-
RE, 1976). Além de punições, como essas estabelecidas pelo Decreto nº 477, o governo ainda 
pode lançar mão de reformas educacionais cujo objetivo final continua sendo resguardar o seu 
poder. 

 
Seria, porém, uma ilusão pensar que o trabalhador social, numa linha 
como esta, pudesse agir livremente, como se os grupos dominantes 
não estivessem necessariamente despertos para a defesa de seus in-
teresses. Em função destes é que são admitidas certas mudanças, de 
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caráter obviamente reformistas e, mesmo assim, com a devida caute-
la. (FREIRE, 1976, p. 41) 

 
O Decreto n° 477 é criado exatamente para coibir ações por professores, e outros profissionais 
ligados à educação, que fossem contrárias ao regime. Isso porque esse grupo apresentou resis-
tência ao regime militar, o que pode ser evidenciado também pela repressão que ocorreu den-
tro do ambiente universitário. A postura de um professor que trabalhe na defesa dos ideais 
humanísticos e que reconheça seu papel político de possibilitar a reflexão crítica sobre a reali-
dade é considerada, em um regime autoritário como o que se estabeleceu no Brasil em 1964, 
como rebeldia, terrorismo ou subversão.  

 
Para as elites dominadoras, esta rebeldia, que é ameaça a elas, tem o 
seu remédio em mais dominação – na repressão feita em nome, in-
clusive, da liberdade e no estabelecimento da ordem e da paz social. 
Paz social que, no fundo, não é outra senão a paz privada dos domi-
nadores. (FREIRE, 2008, p. 76) 

 
Assim, com o suposto princípio de livrar a sociedade do terrorismo e da subversão, a ditadura 
militar tentou silenciar todas as vozes e pensamentos contrários aos seus próprios. 
Quanto ao conteúdo do ensino, que deveria ser voltado à legitimação do poder dos militares, 
foi criada a matéria “Educação moral e cívica”, que seria responsável por:  

 
(...) formar nos educandos e no povo em geral o sentimento de apre-
ço à Pátria, de respeito às instituições, de fortalecimento da família, 
de obediência à Lei, de fidelidade ao trabalho e de integração na co-
munidade, de tal forma que todos se tornem, em clima de liberdade e 
responsabilidade, de cooperação e solidariedade humanas, cidadãos 
sinceros, convictos e fiéis no cumprimento de seus deveres. (CUNHA, 
GÓES, 1991, p.74) 

 
A educação não deveria, portanto, servir como um instrumento de criação do pensamento au-
têntico, mas sim da ocultação da realidade e da criação de seres humanos “dóceis” e incapazes 
de pensar sobre a realidade e de agir para transformá-la. 
 

Na verdade, o que pretendem os opressores é “transformar a menta-
lidade dos oprimidos e não a situação que os oprime”, e isto para que, 
melhor adaptando-os a esta situação, melhor os dominem. (FREIRE, 
2008, p. 69) 

 
A educação no regime militar não pode ser considerada como um meio de tornar seus alunos 
seres críticos e reflexivos, mas sim de formar seres incapazes de refletir sobre seu entorno, fa-
cilitando assim a política autoritária imposta pelos detentores do poder. Servia, então, como 
mais um instrumento de dominação.  
Portanto, em linhas gerais, as mudanças no campo educacional destinaram-se a promover a 
economia do país, alinhando a educação às necessidades do mercado e fortalecendo a iniciativa 
privada, e a formar nas pessoas um espírito favorável à manutenção do regime, através da 
doutrinação ideológica que contribuía para a formação de cidadãos obedientes e passivos.  
A educação, por ser um importante meio na criação do pensamento autônomo, crítico e que 
possibilite a real reflexão sobre a sociedade oferece grande ameaça a um regime autoritário, 
como o que se instalou no Brasil em 1964. Mas, ao mesmo tempo em que possibilita este pen-
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samento autêntico, também pode ser utilizada como um instrumento de transmissão ideológica. 
E é nesse sentido que as políticas educacionais brasileiras durante o regime militar caminha-
ram: com a introdução de novas disciplinas e com as medidas repressoras aos que manifestas-
sem posições políticas ou ideológicas diferentes das “oficiais”, a educação serviu como 
mecanismo de transmissão dos ideais do regime militar, de exaltação da Pátria, buscando criar 
um sentimento de “Brasil Grande”, e de impedimento da reflexão sobre o que de fato ocorria no 
país. 
Quanto mais a educação for utilizada para a disseminação da ideologia dominante, mais estaria 
a serviço de um regime autoritário. E é por essa razão que, após o Golpe Militar de 64, no Bra-
sil, os detentores do poder iniciaram uma série de reformas educacionais a fim de adaptar a 
educação aos moldes do novo regime. Aliando uma educação escolar passiva e sem criticidade 
às propagandas nacionalistas, de exaltação da Pátria e dos feitos brasileiros, além da repressão 
física, o governo militar pretendia a criação de uma população submissa, sem capacidade de 
questionar a ordem política imposta.  
 
Conclusão: 
 
As políticas educacionais durante o regime militar seguiram duas tendências principais, como já 
enunciado anteriormente, sendo essas, por um lado, a adequação educacional aos moldes de 
desenvolvimento econômico adotados durante esse período e, por outro lado, a utilização do 
sistema educacional como uma ferramenta de transmissão ideológica. Dessa forma, a educação 
não foi pensada em suas especificidades, mas sim como um mero “instrumento” que permitia 
alcançar determinados fins.  
O modelo de desenvolvimento econômico proposto pelo governo e sua inferência nas políticas 
educacionais, fez com que essas se voltassem a atender os interesses ligados à economia do 
país, fornecendo mão-de-obra qualificada, desde a mais barata, para a qual foi regulamentado 
o ensino profissionalizante, até a mais cara, formada nas universidades, que agora contavam 
com a pós-graduação. A iniciativa privada no setor educacional foi incentivada e o governo pro-
curou, tanto quanto possível, livrar-se da responsabilidade de ofertar ensino público e gratuito. 
Assim, a educação assumiu um caráter mercadológico que se mostra até os dias de hoje. 
Num outro sentido, através da criação de novas matérias a serem ensinadas e da vigilância a 
professores e demais profissionais da educação, o governo procurou transmitir a adesão ao 
regime, evitando críticas e reflexões mais profundas sobre a situação política do país. 
Como afirmado na introdução, parte-se do pressuposto de que a educação é um ato político e, 
por isso, toda ação educacional, realizada por professores e demais integrantes da equipe esco-
lar, é política. Assim também é a legislação que a regulamenta. Não se pode considerar que as 
políticas educacionais assumam um caráter ingênuo, desvinculado de outras esferas sociais e 
dos interesses de quem está no poder. Dessa forma, acredita-se que o regime militar utilizou a 
educação para viabilizar seus próprios interesses como, por exemplo, a aceitação ao governo e 
a manutenção de sua permanência no poder. 
Com a análise realizada, chega-se a conclusão de que as políticas educacionais, durante a dita-
dura militar no Brasil, foram concebidas para (con)formar os brasileiros aos interesses de quem 
detinha o poder, para que esses pudessem continuar dominando aqueles, e não para a consci-
entização e formação de um pensamento autônomo, com sólidas bases culturais. Portanto, a 
educação foi planejada mais como instrumento de opressão do que como espaço de construção 
do pensamento que conduz à liberdade, ou seja, que possibilita a pessoa compreender a si e ao 
mundo sem ficar apenas submisso às imposições ideológicas das classes dominantes.  
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Introdução 
 
Desde os anos de 1990, o Estado brasileiro passou por modificações estruturais no de-

sempenho de suas políticas sociais e, nessa trajetória, o ensino médio público, etapa integrante 
da educação básica, sofreu, igualmente, alterações. As determinações capitalistas daquela dé-
cada trouxeram consigo um processo de racionalização econômica que incutiu o alinhamento 
das políticas locais às orientações ditadas por organizações multilaterais de crédito externo, de 
modo a desconsiderar a realidade educacional nacional e o seu modelo de gestão, que, por seu 
turno, assumiu um novo sentido perante as comunidades escolares (SILVA, 2009, p. 99-100). 

Nesse contexto, as ações voltadas para a educação básica pública e as prescrições para o 
seu oferecimento incorporaram, de um modo geral, as vontades daqueles que detêm o poder 
decisório, resultando na conformação dessas medidas ao projeto de governo destinado ao ensi-
no médio público e na imposição de um modelo de gestão orientado para a inserção dos sujei-
tos no mercado de trabalho. 

Diante disso, questiona-se: de que forma o Programa de Melhoria e Expansão do Ensino 
Médio (Promed3), financiado e orientado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
repercutiu na gestão do ensino médio público do Distrito Federal durante a sua execução, no 
período de 1999 a 2007? Sem a pretensão de responder prontamente, importa, aqui, ampliar o 
debate sobre o modo como são pensadas e inseridas as políticas educacionais financiadas com 
recursos externos, e como estas se materializam em sua gestão. Para tanto, este texto está 
organizado a partir de três objetivos: a) expor o contexto histórico e sociopolítico internacional 
que permitiu a fundação do Banco, no intuito de elucidar seus objetivos e suas interfaces com a 
educação básica pública brasileira; b) apresentar as condicionalidades do programa para o en-
sino médio público nacional; e c) examinar os rebatimentos das prescrições do Promed/BID na 
gestão educacional do sistema de ensino médio público do Distrito Federal. 

As análises partiram de documentos do BID4 e, para a investigação dos norteamentos do 
programa, recorreu-se a textos de autores com inspiração no materialismo histórico. Assim, a 
contradição constituiu-se na categoria dialética neste estudo, ao tempo em que se compreen-
deu que a gestão da educação se estabelece e se configura em meio aos conflitos históricos e 
sociais em que se fundamenta o Estado capitalista neoliberal. 

 
Elementos do contexto histórico e sociopolítico internacional propiciadores da 

fundação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)  
 
As discussões acerca da fundação do BID remontam ao final do século XIX, por ocasião 

da Primeira Conferência Internacional Americana, realizada em Washington/EUA, entre 
out/1889 a abr/1890. Sob a presidência do secretário de Estado norte-americano, James G. 
Blaine, “os delegados dos dezoito países presentes aprovaram o documento que recomenda a 
seus governos o apoio ao ‘estabelecimento de um Banco Internacional Americano com faculda-
de de estabelecer sucursais ou agências nos países representados nesta Conferência’.” (COU-
TO, 2002, p. 19). Em razão da resistência por parte do Congresso Nacional dos Estados Unidos 
da América, e de seu crescente interesse, juntamente com a Europa, nas questões “internas e 
externas dos Estados hispano-americanos, nenhum dos tratados foi ratificado” (KERBER, 2000, 
p. 14). 

Das conferências seguintes5 até a crise da bolsa de Nova York, em 1929, a intenção 
constituiu-se em criar uma instituição fomentadora do desenvolvimento na América Latina, pen-
samento que evoluiu para uma instância reguladora de crédito. Na VII Conferência Internacio-
nal Americana, em Montevidéu, Uruguai, realizada em 1933, a ideia de uma instituição 
interamericana nos moldes de um banco central ganhou forças, e seus contornos foram melho-
res definidos na reunião de Lima, Peru, em 1938 (COUTO, 2002, p. 20). 
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Em 1940, na Segunda Reunião de Consulta de Chanceleres da América, em Havana, Cu-
ba, seu Comitê Consultivo Econômico e Financeiro deliberou o seguinte: 

 
[...] recomendar que para fomentar el desarrollo económico de las 
naciones americanas [...], cada una de ellas, por iniciativa propia es-
tablezca [...] empresas de capital gubernamental o privado provenien-
te de dos o más Repúblicas Americanas. Dichas empresas podrán 
dirigirse directamente al Banco Interamericano o a otras instituciones 
de crédito, oficiales o privadas, recomendándose que el referido Ban-
co otorgue su consideración más favorable a la posibilidad de presta-
ries auxilio financiero. (OEA, 2010, p. 36-37). 

 
A aprovação dessa redação e a assinatura do acordo, nesses termos, pelo Brasil, deu-se 

no momento em que a política pan-americana6 reforçou a presença dos EUA no continente. 
Essa reaproximação propalou o discurso liberal daquela nação, de que o capital privado supriria 
as necessidades do desenvolvimento nacional. 

No pós-2ª. Guerra Mundial, os investimentos estadunidense no país integraram a estra-
tégia de combate às iniciativas nacionalistas e socialistas dos países latino-americanos, em um 
movimento rumo à ampliação de mercados e à cooptação de mão de obra barata. No entanto, 
ao passo em que tentaram promover o avanço da industrialização, esses recursos tornaram o 
Brasil “cada vez mais dependente dos investimentos estrangeiros, especialmente dos Estados 
Unidos” (BRAZ, 2008, p. 45-46). 

Em meio a pressões internas e externas pela internacionalização da economia nacional, o 
governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956 a 1961) apoiou o processo de abertura eco-
nômica ao mercado mundial, que demandava uma educação para o desenvolvimento, em defe-
sa do “ensino técnico-profissionalizante desde o ensino primário, colocando a escola a serviço 
do mercado de trabalho, capaz de formar mão de obra técnica de nível médio, deixando a uni-
versidade para aqueles que tivessem ‘vocação intelectual’.” (GAIO, 2008, p. 56). 

Nesse contexto, de predominância dos interesses americanos, de aglutinação e de ten-
sões com os países latino-americanos e de iniciativas para restringir políticas indesejáveis, em 8 
de abril de 1959, o documento instituinte do BID foi “encaminhado à Secretaria Geral da OEA 
[…], onde [permaneceu] aberto até a [assinatura] dos 21 países-membros [...]. Dezoito nações 
cumprem o requisito dentro do prazo fixado, 30 de dezembro de 1959, dia em que o Brasil as-
sina”. (COUTO, 2002, p. 41). 

Na mesma data da fundação do BID (31.12.1959), o seu Convênio Constitutivo entrou 
em vigor, resultante de um processo histórico reivindicatório e de manifestações dos governos 
dos países da América Latina. Seu objetivo foi definido como o de “contribuir a acelerar el pro-
ceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales 
em vias de desarrollo” (BID, 1996, p. 5). Entretanto, manteve-se características próximas a de 
um banco privado, ao delimitar, como uma de suas funções, a de “promover la inversión de 
capitales públicos y privados para fines de desarrollo” (Ibidem). 

Essa distinção institucional foi reafirmada repetidamente, em razão da especialização e 
da crescente abrangência planetária dos negócios do Banco. Na década de 1980, o BID passou 
a integrar o Grupo BID, também composto pela Corporação Interamericana de Investimentos 
(CII), criada em 1986, e pelo Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin), instituído em 19937. 
Essas extensões foram direcionadas para o apoio ao desenvolvimento do setor privado de seus 
26 países membros da América Latina e do Caribe e de seus países não mutuários, tais como 
China, França, Japão, e outras 18 nações europeias8. Notadamente, esse Grupo formou uma 
rede capaz de obter informações financeiras e de detectar o comportamento do mercado mun-

CD-ROM DE ATAS  | 4306 |  COLUBHE 2012



 

dial, assumindo importância significativa para as regras econômicas transnacionais do capital. 
Com o início das operações do BID, em 1959, e até 31 de março de 2010, os emprésti-

mos para o Brasil totalizaram US$ 38,9 bilhões, para todos os setores. A partir de 1990, os va-
lores assumiram uma ascendente e atingiram seu ápice, com empréstimos contraídos na ordem 
de US$ 4,7 bilhões no ano de 1999. Nessa década, o país assinou acordos com o Banco no total 
de US$ 14,5 bilhões, montante que expressa 37,27% de todos os financiamentos nacionais, 
para todos os setores, desde o início de suas atividades creditícias. Para a educação brasileira, 
ainda nos anos de 1990, os recursos tomados junto àquela instituição somaram US$ 384,1 mi-
lhões, valor que representa 59,85% do total de US$ 641,8 milhões financiados para esse setor 
no transcurso de cinquenta anos, desde a sua fundação até 31 de março de 20109. 

Naquele tempo, o discurso do governo brasileiro de que os recursos financeiros próprios 
não eram suficientes para elaborar, executar e manter políticas educacionais tornou-se uma 
constante, e serviu como justificativa para que, sob a presidência de Fernando Henrique Cardo-
so (1995-1998 e 1999-2000), se mobilizasse trâmites em busca de um empréstimo internacio-
nal, com a finalidade de melhorar e expandir a oferta do ensino médio público. A resposta a 
essa solicitação foi encaminhada ao Ministério da Educação (MEC), na forma da Proposta BR-
0300, elaborada pelo BID e aprovada por seu Diretório Executivo, em novembro de 1999 (BID, 
2007, p. 1), com o consentimento dos dirigentes nacionais. 

No âmbito da administração pública do país, a Mensagem Presidencial no. 61, de 18 de 
janeiro de 2000, dirigida ao Senado Federal, deu início aos procedimentos que autorizaram a 
contratação da operação de crédito. Argumentos e observações das áreas educacional e eco-
nômica, auxiliadas por especialistas do Banco, conduziram positivamente as análises da capaci-
dade de pagamento do financiamento. Assim, menos de um mês depois da solicitação 
presidencial, em 16 de fevereiro daquele mesmo ano, o plenário senatorial aprovou o emprés-
timo para a execução do Promed. Porém, não consta no processo administrativo autorizador do 
ajuste o registro de consultas ou de debates com setores interessados da sociedade civil, sindi-
catos ou movimentos organizados (BRASIL, 2000b). Essa ausência marca e caracteriza a verti-
calidade das políticas públicas para a educação e a imposição de reformas estruturais nesse 
setor social, sem diálogo com parte dos sujeitos envolvidos. 

 
As condicionalidades do Promed para os governos brasileiros 
 
A partir de 1991, o BID passou a comercializar acordos mais flexíveis para seus signatá-

rios, de modo que “de la miesma manera que los prestamos de ajuste, estos préstamos financi-
aron a los países mediante el mecanismo de la condicionalidad de políticas”; portanto, tratou-se 
de “préstamos que contenían requisitos tanto de reforma de políticas como de gastos específi-
cos” (BID, 2004, p. 11). 

Nesses moldes, definiu-se o objetivo do Promed como o de promover “la reforma y ex-
pansión de la educación media, mejorando la calidad de las escuelas y el grado de cobertura, 
logrando con ello una mayor equidad, a fin de contribuir con el desarrollo económico y social 
del país” (BID, s/d, p. 1). As exigências para a consecução desses propósitos, demandadas aos 
governos nacionais, compreenderam dois momentos distintos e interligados. Primeiramente, o 
acordo com o BID implicou no estabelecimento de regras, procedimentos e condições para o 
cumprimento de suas metas pelo governo federal. O segundo movimento traduziu-se nos con-
vênios firmados entre o Ministério da Educação (MEC)/Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e as Unidades Federativas, bem como na subordinação das ações desses en-
tes às determinações provenientes do ajuste na esfera federal. 

Assim, as condicionalidades referem-se às exigências do BID para a execução do Promed 
pelos governos brasileiros, manifestadas por meio de condições impostas para a liberação dos 
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recursos, mediante a promessa e a comprovação da adoção de determinada conduta e ordem 
das políticas públicas educacionais, sociais, econômicas e institucionais, ainda que contrárias 
aos interesses locais, regionais e nacionais, mas direcionadas em proveito de setores alinhados 
aos interesses macropolíticos. Essas obrigações foram materializadas na forma de cláusulas do 
Contrato no. 1225/OC/BR, firmado entre Brasil e BID (BRASIL, 2000a) para a consecução do 
programa. A seguir, algumas delas. 

a) Custo do Programa (Cláusula 1.01): o empréstimo foi indexado na moeda de curso 
legal nos Estados Unidos da América e, desse modo, a determinação do dólar como moeda pa-
ra a quitação do empréstimo sujeitou o Brasil às variações do mercado com relação àquele di-
nheiro, no sentido de que o pagamento das prestações do acordo ajustou-se ao 
comportamento do mercado de capitais e, portanto, implicou em maior quantidade de recursos, 
em reais, que o país necessitou, e necessita, desembolsar para quitar suas obrigações a cada 
período de tempo10. 

b) Juros (Cláusula 2.02): os juros para o financiamento do Promed serão calculados 
sobre os saldos devedores diários do empréstimo a uma taxa anual para cada semestre, “com 
base no custo de captação do banco para empréstimos [...] durante o semestre anterior aos 
respectivos vencimentos” (DEITOS, 2005, p. 259). A esses juros, acresceu-se uma “porcenta-
gem anual, que o Banco fixará periodicamente de acordo com sua política sobre taxas de ju-
ros”, e “a quantia de dois milhões e quinhentos mil dólares [...] destinada a atender despesas 
de inspeção e supervisão geral do Banco” (BRASIL, 2000a, p. 4). Constata-se, pois, uma forma 
de apropriação de valores. 

Desse modo, compreende-se que programas e projetos para a educação pública brasilei-
ra, nos moldes dos destinados a setores econômicos, acarretam perverso impacto e repercus-
sões nas dimensões sociais, financeiras e políticas do país, de forma a alterarem e a 
reconstruírem as políticas estatais com recursos próprios definidos, ou a resumi-las como políti-
cas setoriais dependentes de financiamento externo (DEITOS, 2005, p. 261-262). 

c) Relatórios (Cláusula 4.06): essa exigência obrigou os estados e o Distrito Federal a 
manterem “registros, permitir inspeções” e a apresentarem “relatórios e demonstrações financei-
ras” (BRASIL, 2000a, p. 6), de maneira que se encaminhou anualmente ao Banco uma exposição 
escrita com todos os fatos relativos ao Promed, contendo indicadores de execução, avaliações 
processuais, progressos das metas, limitações e sugestões para superá-las. Igualmente, tornou-se 
obrigatória a apresentação (i) de relatórios semestrais e de outros a serem solicitados pelo Banco, 
(ii) de “três exemplares das demonstrações financeiras correspondentes à totalidade do Projeto 
[...] e informação financeira complementar”; e (iii) de “três exemplares das demonstrações finan-
ceiras [...], ao encerramento de seu exercício econômico” (Idem, p. 19-20). 

Com base nesses relatórios, o BID e o governo federal examinaram “os progressos alcan-
çados” e elaboraram “o plano operativo anual do ano seguinte, no qual se ajustem as ativida-
des e metas a cumprir” (BRASIL, 2000a, p. 6). Como desdobramento, as instâncias 
responsáveis pelo ensino médio público nas Unidades Federadas, ou secretarias de educação, 
tornaram-se parte estratégica para o repasse desse conjunto de informações ao Banco, assu-
mindo, assim, estranhas competências no âmbito de suas atribuições pedagógicas e administra-
tivas. 

d) Subscrição dos estados e do Distrito Federal ao Promed: a adesão das Unidades Fe-
deradas ao Promed ocorreu mediante a oferta dos recursos financeiros disponibilizados pelo 
MEC/FNDE, percebidos por aqueles entes como uma oportunidade de programarem suas políti-
cas para o ensino médio, motivando-os para a assinatura de seus respectivos convênios com o 
governo federal. Porém, no ideário do Banco, constante na Proposta de Empréstimo BR-0300, 
integrante do acordo, constata-se o seguinte enquadramento para os sistemas de ensino esta-
duais e distritais: 
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El proyecto propuesto se encuadra dentro de la estrategia del BID re-
ferente a la reforma del sector público y a la atención a problemas so-
ciales, por su énfasis en: (i) la modernización de los sistemas 
estaduales de administración de la educación; (ii) el mejoramiento de 
la eficiencia del gasto educativo; y (iii) la expansión del sistema edu-
cativo para incorporar más jóvenes, con énfasis en medidas que favo-
rezcan el acceso de grupos menos favorecidos, contribuyendo así a 
reducir el nivel de desigualdad social. (BID, 2009, p. 3). 

 
Nessa direção, a obediência do governo do Distrito Federal aos preceitos do Banco, o 

obrigou a definir em suas políticas para o ensino médio público, ações que viabilizassem a mo-
dernização de sua gestão, a “adoção de programas de correção de fluxo escolar nas séries fi-
nais do ensino fundamental (5ª a 8ª séries)” e “a apresentação de práticas ou de um plano de 
reordenamento do uso da rede pública, que incluam padrões mínimos básicos de funcionamen-
to das escolas” (BRASIL, 2000a, p. 22). 

 
Repercussões do Promed para o sistema de ensino médio público do Distrito 

Federal 
 
A efetivação desses novos arranjos para o ensino médio público nacional contou, tam-

bém, com o ordenamento do BID/Promed para a promoção de reforços na área de “gestión de 
la red escolar, previendo la planificación e implementación de medidas legales, institucionales y 
organizacionales” (BID, s/d, p. 16). Nesse aspecto, as modificações legais propugnadas exter-
namente encontraram consonância na Lei no. 9.394/9611, posto que, além de enfatizar “o tri-
nômio: produtividade, eficiência e qualidade total”, essa normas foi formulada em “sintonia com 
a orientação de organismos internacionais” (MEC, 2006, p. 30), e, portanto, alinhada aos inte-
resses do capital e das nações capitalistas desenvolvidas. Depreende-se disso, que o projeto 
para a educação e instituições escolares nacionais, impelido pelo BID/Promed, deparou-se com 
a estrutura legislativa interna profícua para sua concretização. 

O alto grau de centralismo administrativo, promovido pela combinação das normas locais 
distritais12, subordinou e circunscreveu todas as instâncias responsáveis pela organização, fisca-
lização e acompanhamento do processo seletivo da direção das escolas ao governador. A ado-
ção desses preceitos evidenciou que, ao contrário de ampliar a luta de segmentos da sociedade 
organizada pela democratização da educação, no sentido de estimular e conclamar a participa-
ção dos que integram as instituições escolares nas decisões e rumos da educação básica públi-
ca, os dirigentes e legisladores optaram por concentrar poderes no titular dessa pasta. Nesse 
cenário, a escolha dos diretores restringiu a participação das comunidades escolares e privilegi-
ou os atos administrativos emanados pela administração pública. As decisões acerca de seus 
encaminhamentos e procedimentos sujeitaram-se ao governante e, diante disso, expuseram “o 
caráter patrimonialista do Estado, no qual o cargo é uma posse que não pode ser contestada” 
(MENDONÇA, 2000, p. 149). 

Nesse bojo, o processo de racionalização destinado à educação média pública brasileira 
foi impulsionado pelo BID por meio de exigências de que as Unidades Federadas apresentas-
sem, como condição para a liberação dos recursos, “evidencia de haber ejecutado ó tener pro-
gramado ejecutar un plan de reordenamiento de la red física y de racionalización de los 
recursos humanos” (BID, 2009, p. 28). Essa condicionalidade relaciona-se com a compreensão 
daquele Banco de que os sistemas nacionais sinalizavam “problemas en la eficiencia”, em rela-
ção à crescente demanda por ensino médio, e “muy débil institucionalidad” e, portanto, “requie-
ren racionalizar el uso de sus actuales recursos, fortalecer sus sistemas de gestión y apoyo a las 

CD-ROM DE ATAS  | 4309 |  COLUBHE 2012



 

escuelas y gradualmente estabelecer condiciones mínimas de funcionamiento en las escuelas”. 
(Idem, p. 10-11). 

Não obstante, as dificuldades enfrentadas pelas Unidades Federadas, quanto à condução 
do ensino médio público, se reduz, nessa perspectiva, a questões de ordem administrativo-
institucional. A solução apresentada pelo BID, e impulsionada via Promed, incluiu alterações 
estruturais das instâncias de comando, de modo a promoverem os processos de descentraliza-
ção de sua gestão, deslocando para as instituições escolares a racionalização no uso de recur-
sos, compreendida, inclusive, como incentivo à abertura do espaço escolar público para a 
exploração do capital pelo setor privado. 

Na esteira dessas medidas, as mudanças promovidas em relação aos aspectos financeiros 
e administrativos objetivaram maior autonomia às unidades escolares e a consequente amplia-
ção de suas responsabilidades. Por meio do controle estatal, exercido nacionalmente pelo MEC, 
ou pelas secretarias de educação, no caso dos estados e do Distrito Federal, os comandos dos 
sistemas de ensino passaram a tratar as escolas como meio de garantir seu bom funcionamen-
to, centralizando-as como instâncias privilegiadas e depositárias de ações que as colocaram 
como subservientes e reprodutoras de diretrizes alheias as suas realidades. 

O repasse direto de recursos para as instituições escolares, a avaliação de resultados em 
larga escala, a criação e a implantação de sistemas de informações centralizados e a insistência 
na definição de padrões de funcionamento, constituem exemplos dos encaminhamentos que 
buscaram adaptar essas instituições públicas à lógica produtiva capitalista, com rebatimentos 
para a gestão da educação, a organização do trabalho pedagógico, a prática docente e a for-
mação dos alunos. Ademais, a retração do Estado diante do cumprimento de suas obrigações 
de financiador da educação pública brasileira, nesse contexto, pretende associar o desempenho 
dos alunos, obtido em exames nacionais, à gestão das instituições de ensino médio público do 
Distrito Federal. Distancia-se, pois, da luta histórica do ensino médio público como direito de 
cidadania. 

 
Considerações finais 
 
Os antecedentes históricos e sociopolíticos do BID remontam a um cenário mundial mar-

cado pela liderança e imposição de condutas políticas e econômicas dos Estados Unidos da 
América para a América Latina e o Caribe. Desde então, e de diferentes maneiras, os processos 
de reprodução capitalista acirraram domínios e incutiram ideologias voltadas para os interesses 
de mercado, distantes dos anseios de parte da população dos países do continente americano. 
Essa política implicou na subjugação dos setores sociais a ajustes estruturais favoráveis à acu-
mulação do capital, e propícios aos desígnios das nações desenvolvidas. 

Com sua institucionalização, em 1959, o BID garantiu, por um lado, a rentabilidade para 
os investidores do mercado financeiro, ao estabelecer em seu Convênio Constitutivo o objetivo 
de promover o investimento de recursos públicos e privados, e, por outro lado, assegurou a 
disponibilidade de fundos, obtidos nas transações desse mercado, para custearem empréstimos 
destinados ao desenvolvimento de seus países membros. Desse modo, além de manter estreita 
vinculação com setores econômicos, denotando sua fundamentação capitalista para a obtenção 
de vantagens monetárias, o Banco assumiu importância estratégica no cenário mundial para a 
trasladação e a injunção de regras socioeconômicas do capital e para a educação dos países. 

Os anos de 1990 expressaram a magnitude da presença dessa instituição na conduta das 
políticas sociais dos países a ela subscrita, notadamente, de seus setores educacionais. Para o 
ensino médio público brasileiro, esse aumento na movimentação de recursos implicou no seu 
alinhamento aos preceitos do mercado, ao tempo em que o subordinou ao crescimento econô-
mico e imprimiu marcas típicas do setor empresarial privado na sua gestão. Com a constante 
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redução do oferecimento de condições materiais estatais para a oferta dessa etapa da educação 
básica pública, imputou aos seus sujeitos as responsabilidades pelo sucesso e fracasso nos pro-
cessos educacionais e nas disputas no campo do emprego. 

As exigências do Banco para os governos nacionais, decorrentes do Promed, condiciona-
ram a liberação de seus recursos à comprovação da adoção de medidas que resvalaram do 
campo educativo para os âmbitos político, social e econômico das unidades federativas. Tais 
condicionalidades demandaram determinações para os sistemas educacionais na definição de 
suas políticas públicas, orientando-as rumo (i) à modernização e ao reordenamento de suas 
redes de ensino; (ii) à eficiência nos gastos educativos; (iii) à padronização de processos, pro-
cedimentos e funcionamento das/nas instituições públicas de nível médio; e (iv) à elaboração e 
à efetivação de instrumentos legais, institucionais e organizacionais promotores de maior auto-
gestão das escolas. Consonantes às pretensões de parte dos dirigentes do país, essas determi-
nações mostram características do enfoque produtivo destinado à educação, que a aproxima 
das finalidades do mercado e dos preceitos neoliberais. 

Nessa perspectiva, a lógica que orientou o Promed relegou a luta de classe como eixo es-
truturante e o substituiu pelos ditames do mercado, tencionando atenuar conflitos. Concepções 
e pressupostos, antes destinados ao campo econômico, foram transpostos para a educação 
média, reduzindo-a, ou, pelo menos, tentando reduzi-la, a uma mercadoria comercializável e, 
por conseguinte, fonte de lucro. De outro modo, o governo federal distancia de suas atribuições 
precípuas de financiador da educação pública, realiza a descentralização das atividades gestoras 
do ensino médio público e recentraliza os resultados por meio de avaliações em larga escala, 
para, com base nisso, estabelecer as instituições merecedoras dos financiamentos. Portanto, o 
uso retórico da autonomia dos estabelecimentos públicos de ensino e da maior eficiência e efi-
cácia nos sistemas acirrou o direcionamento da educação escolar pública para o mundo produ-
tivo, mantendo-se as condições materiais mínimas para a prática pedagógica, sobretudo quanto 
às suas fontes fixas de financiamento. Em termos gerais, subjacente a essas prescrições residi-
ram a tentativa de consolidar um projeto educativo que (i) buscou readequar as instituições 
escolares de nível médio; (ii) propagandeou sua melhoria e expansão; (iii) convergiu os proces-
sos educativos por meio de avaliações massificadas em larga escala; (iv) impingiu comandos 
verticais para os sistemas de ensino; (v) dissimulou suas estratégias como se fossem nacionais; 
e (vi) reafirmou os espaços da educação pública como propícios e oportunos à realização de 
negócios, nos moldes do mercado. 

Contudo, a democratização da educação pública, gratuita e de qualidade social implica 
romper com determinações oriundas de instituições de créditos externos nas escolas e no sis-
tema, e avançar em movimentos sociais na sociedade organizada e conclamar a gestão demo-
crática baseada nos estabelecimentos escolares públicos, no sistema e na soberania popular 
dos sujeitos na sociedade. 

 
Notas 

 
1. Meus agradecimentos à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF), pelo 

apoio e financiamento para a apresentação deste artigo em Lisboa, Portugal. 
2. Pedagogo e Mestre em Educação pela Universidade de Brasília (UnB). Técnico em Gestão 

Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
3. O Promed resultou de um acordo firmado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimen-

to e a República Federativa do Brasil, representada por seu Ministério da Educação (MEC), 
por meio do Contrato nº. 1225/OC/BR, em 02.03.2000. Sua operacionalização iniciou-se em 
24.07.2001 e encerrou-se em janeiro de 2007. O custo total do programa foi de 220 mi-
lhões de dólares, sendo 110 milhões por conta do empréstimo junto ao BID, 39,3 milhões 
da União e 70,7 milhões, a título de contrapartida, dos Estados e do Distrito Federal. Em 

CD-ROM DE ATAS  | 4311 |  COLUBHE 2012



 

2007, o programa entrou em fase de prestação de contas. (FONTE: www.fnde.gov. br. 
Acesso em: 18 nov 2009). 

4. Os documentos do BID analisados foram: Secondary Education in Latin America and the 
Caribbean: the challenge of growth and reform, publicado em 2000; os relatórios anuais 
dos anos 2000 a 2008; o Convênio Constitutivo, edição de 1996; o relatório de término do 
projeto Promed, aprovado pelo BID em 13 de junho de 2007; e a Proposta de Empréstimo 
no. BR-0300, incluindo-se o seu Sumário Executivo. 

5. Nesse período, foram realizadas as seguintes conferências: II Conferência Internacional 
Americana, em 1901, na Cidade do México - México; III Conferência Internacional America-
na, em 1906, no Rio de Janeiro - Brasil; IV Conferência Pan-Americana, em 1910, em Bue-
nos Aires - Argentina; V Conferência Internacional Americana, em 1923, em Santiago - 
Chile; e VI Conferência Internacional Americana, em 1928, em Havana - Cuba. Fonte: RO-
CHA, Regina da Cunha (2009). Parlamento e política exterior na República (1889-1930): da 
sombra à luz, uma história política. Tese (Doutorado em Relações internacionais). Brasília: 
Universidade de Brasília. 

6. Segundo Baggio (2000, p. 2-3), “Este termo apareceu primeiramente na imprensa norte-
americana, que começou a utilizar [...] a expressão Pan-América [...]. O termo pan-
americanismo difundiu-se e passou a denominar o conjunto de políticas de incentivo à inte-
gração dos países americanos, sob a hegemonia dos Estados Unidos”. 

7. Páginas eletrônicas da CII (http://spanish.iic.int) e do Fumin (www.iadb.org/mif). Acessos 
em 10 mai. 2010. 

8. Página eletrônica do BID (www.iadb.org). Acesso em 23 mar. 2010. 
9. Os dados referentes aos recursos financiados para o Brasil, por setores e para a educação, 

foram extraídos da página eletrônica do BID e são atualizados mensalmente. BID [on line]. 
Disponível em <www.iadb.org>. Acesso em 31 dez. 2010. 

10. A projeção de valores para o pagamento do financiamento ao BID/Promed encerra-se no 
ano de 2025. Fonte: BID [on line]. Disponível em <www.iadb.org>. Acesso em 31 dez. 
2010. 

11. A Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

12. A Lei distrital no. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, e o Decreto distrital no. 21.396, de 31 de 
julho de 2000, extinguiram a Fundação Educacional do Distrito Federal; e o Decreto distrital 
no. 20.153, de 13 de abril de 1999, transferiu a estrutura administrativa da extinta Funda-
ção Educacional do Distrito Federal para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. 
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O tema de nosso trabalho versa sobre as idéias basilares de educação, nascidas na luta 
empreendida pelo Professor Afrânio Coutinho para a organização e modernização da estrutura 
da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Ele foi o intelectual 
que articulou a reformulação que deu início à atualização dos currículos das Faculdades de 
Letras de todo o Brasil.  

Como professor, assumiu a cátedra de Literatura Brasileira em 1965, num momento 
delicado para a então Universidade do Brasil: ela nem possuía instalações que lhe desse uma 
mínima condição para funcionar. Então, mesmo não estando totalmente de acordo, por causa 
da distância em relação ao centro da cidade, ele vai se engajar na luta pela construção da 
Cidade Universitária, na Ilha do Fundão.  

Historicamente, sabe-se que desde 1964 vivia-se, no Brasil, o regime de ditadura militar 
e, com isso, o cerceamento da liberdade de opinião. O professor e, então, diretor da Faculdade 
de Letras enfrentou muitas dificuldades para promover a reforma curricular e do ensino que 
propunha: afinal, quebrar paradigmas tradicionais não foi e continua não sendo tarefa fácil.  

Neste contexto sócio-histórico, os estabelecimentos de ensino, assim como todos os 
segmentos formadores de opinião, sofreram imediata intervenção do governo, mais ainda as 
Faculdades que procuravam desenvolver o pensamento crítico, a capacidade de raciocinar e 
decidir sobre o que era ou não melhor para a maioria. A Faculdade de Letras era uma das 
primeiras a sofrer a censura do governo militar, que não se limitava ao fechamento e 
suspensão das aulas: muitos alunos eram presos e, alguns, torturados e mortos. 

Afrânio Coutinho vivenciou esse momento como intelectual e educador no comando da 
Faculdade de Letras da UFRJ. Por isso a pesquisa, inicialmente, orienta-se acerca das questões 
que reconhecem que ele sempre lutou pela reformulação do Ensino Superior, acreditando que a 
remodelação do método crítico se vinculava à transformação do ensino da literatura.  

Contudo, estas contribuições como educador ficaram, até o presente momento, 
subentendidas e, de certa forma, encobertas por sua magnitude como literato. E é na direção 
de sublinhar tais contribuições que essa pesquisa foi elaborada, sistematizando um rico e vasto 
material encontrado em seus discursos, textos; enfim, em sua obra e nos depoimentos dos que 
conviveram com ele. Permitindo-se, com isso, uma intersecção das relações entre o texto 
literário e o processo educativo. Daí questionarmos: Qual a educação de que ele está falando? 
Que valores revelam seus posicionamentos? Quais as heranças deixadas pelo Mestre que 
podemos resgatar para os tempos hodiernos? Como o autor contribuiu para o olhar pedagógico 
brasileiro? Assim, objetiva-se discutir o impacto do discurso pedagógico de Afrânio Coutinho 
sobre as políticas educacionais no período da ditadura militar no Brasil na Faculdade de Letras 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UFRJ.  

Em síntese, o tema, aqui proposto, configura-se como um trabalho interdisciplinar 
entre Literatura e Educação que se apropria da obra literária, dos avanços estruturais, dos 
ideais e das lutas políticas e intelectuais do professor, crítico literário e ensaísta brasileiro 
Afrânio Coutinho. A proposta circunscreve três dimensões: i) descrever sucintamente o acervo 
pessoal de Afrânio Coutinho (cartas, discursos e memorandos) ii) mapear as idéias e valores 
educacionais contidas nesta fontes; iii) discutir os valores contidos nessas idéias. Enfim, 
pretende-se adensar, no âmbito da divulgação científico-acadêmica, propostas que possibilitem 
resgatar valores sobre o pensar-fazer docente, feridos nas escolas brasileiras. 
Dimensão Técnica 

Assim sendo, para alcançar nosso objetivo, este trabalho estrutura-se a partir de uma 
pesquisa documental e bibliográfica, usando a vertente metodológica interdisciplinar de 
Novikoff (2010). Observa-se a relação dialógica entre duas áreas distintas, mas próximas em 
relação à formação do pensamento humano: a Literatura e a Educação. Busca-se aprofundar o 
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conhecimento sobre os valores contidos nos textos de Afrânio Coutinho e promover uma 
discussão destes frente à educação vigente, no Brasil. 

Nesse sentido, no campo da metodologia das ciências sociais e humanas, desconsidera-
se a disciplinaridade em prol de uma abordagem que conduz o pesquisador a um diálogo entre 
concepções ou expressões distintas, rompendo as fronteiras tradicionais entre as áreas 
diferentes do saber aqui contempladas, sem, no entanto, ofuscar certas especificidades. Além 
disso, implementa um novo olhar para as produções intelectuais do Brasil.  

Primeiramente, nos apropriamos de informações obtidas diretamente no CEAC – Centro 
de Estudos Afrânio Coutinho, que se compõe da biblioteca particular de obras raras do 
professor, ou seja, livros assinados por autores de todo o mundo, que se encontra em um 
espaço reservado na Faculdade de Letras da UFRJ. Além do material disponível na Biblioteca 
José de Alencar, da mesma Instituição de Ensino Superior, onde se encontram os quase oito mil 
volumes que Afrânio reuniu em vida e que, após sua morte e de acordo com sua vontade, 
foram agregados à Faculdade que ele estruturou e tanto amou. Também, são tomados para 
análise, os livros que o educador e literato escreveu e os discursos que proferiu durante sua 
vida acadêmica (COUNTINHO, 2011).  

Inspiradas, portanto, na tendência de provocar o olhar interdisciplinar para o 
conhecimento e reconhecendo que, ao valorizarmos os agentes sociais que fizeram a história, 
fortalecemos nossa atitude investigadora da educação interdisciplinar, estruturando este texto, 
resultante de longo período de pesquisa (1989-2010), que se apresenta aqui, parte da 
construção histórica da Educação no Brasil, relegada a segundo plano, por motivos políticos.  

Portanto, a produção e difusão das idéias de Afrânio Coutinho representam a 
valorização dos pensadores brasileiros que lutaram pela mudança de paradigmas no sistema 
educacional em tempos de revisão de valores. Certamente, é um caminho enriquecedor quando 
se toma conhecimento dos enlaces históricos e dos agentes que pensaram um Brasil mais 
brasileiro.  
 
Alguma conclusão 

A escassez de estudos sobre Afrânio Coutinho enquanto um educador brasileiro que 
lutou por uma construção nacional de ensino médio e superior de qualidade, por si só, justifica 
a importância desse estudo, que se volta para a recuperação das contribuições do autor no 
campo das idéias e das lutas em que se engajou.  

Dessa forma, pretende-se preencher uma lacuna no conhecimento educacional 
brasileiro colocando em foco as contribuições pedagógicas do literato Afrânio Coutinho.  

Ele que, hoje, é nome de destaque no estudo da Historiografia, da Crítica e da 
Literatura Brasileira como um todo, será apresentado, neste trabalho, como o educador que 
acreditava ser fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira o entendimento da 
importância do ensino paralelo das letras e das ciências, pois só assim o homem seria 
preparado para trilhar o caminho do progresso tecnológico, mas sem negligenciar os valores 
humanos. 

Foi um educador por excelência e, engajado nos movimentos da sua época, venceu 
momentos difíceis sempre com uma postura consciente e perspicaz para as situações políticas, 
econômicas e sociais, principalmente aquelas que afetassem diretamente o ensino acadêmico.  

Cada um dos textos de Afrânio Coutinho traz a marca do professor: são verdadeiras 
aulas. Ao falar do ensino da Literatura, o fez com entusiasmo, podemos perceber a vibração em 
cada palavra. São vários os textos que nos mostram a evolução da nossa literatura, os 
momentos decisivos e grandiosos, fundamentais na construção de nossa identidade enquanto 
povo. 
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Depois de muita luta, encontrou seu lugar na sociedade como professor e crítico 
literário contribuindo de maneira incisiva para a reformulação do ensino no Brasil do século XX. 
Afinal, Afrânio Coutinho nunca titubiou em afirmar que a educação é o ponto de partida para o 
desenvolvimento tanto individual como coletivo, ou seja, é a partir dela que se formam 
cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de construir uma nação humanizada. 
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Introdução 
 
 Este trabalho é parte integrante da pesquisa “Contribuições do pensamento políti-
co de Álvaro Vieira Pinto (1909-1987) para o atual debate sobre a reforma universi-
tária”. A tese em processo de elaboração é vinculada ao Programa de Pós Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Paraná, e tem como objetivo elucidar as contribuições do 
pensamento político de Álvaro Vieira Pinto para o atual debate da Reforma Universitária. A es-
colha de Álvaro Vieira Pinto como objeto de estudo desta pesquisa, deu-se pela necessidade de 
investigar uma das orientações ideológicas presentes no cenário da Reforma Universitária de 
1968.  
 Atualmente o ensino superior é caracterizado por inúmeras mudanças, tanto no que se 
refere à sua concepção como à sua forma de organização. Essa preocupação inicial nos motivou 
a realizar um estudo que pudesse contribuir com o atual debate sobre os rumos da universida-
de brasileira na atualidade. Ao realizar um primeiro levantamento sobre a temática, verificamos 
a existência de pesquisas acerca do pensamento de Álvaro Vieira Pinto, mas não especificamen-
te a respeito à temática da Universidade e sua reforma.  
  No processo inicial de investigação buscamos mapear os estudos realizados sobre a 
Reforma Universitária e sobre o pensamento de Álvaro Vieira Pinto, com o intuito de identificar 
as principais temáticas e resultados dessas pesquisas. O levantamento foi realizado nas princi-
pais bases de pesquisa no campo da pós-graduação no Brasil, no qual priorizamos o Portal de 
Periódicos da Capes, Banco de Teses Capes e ainda os estudos apresentados na Associação 
Nacional de Pós Graduação e Pesquisa (ANPED). A busca foi realizada a partir dos descritores: 
Reforma Universitária e Álvaro Vieira Pinto.  
  
 Nesse levantamento tivemos o seguinte quadro quantitativo1: 
 

Descritores 
 

Pesquisas 

Reforma Universitária 
 

16 Dissertações 

01 Tese 

Álvaro Vieira Pinto 01 Dissertação 

04 Teses 

 No Portal de Periódicos da Capes e ANPED, levantamos nove artigos que tratam da te-
mática sobre a Reforma Universitária. Elencamos ainda quatro artigos das demais bases de 
pesquisa que tratam sobre o objeto de estudo da nossa pesquisa.  
  A partir do levantamento realizado, priorizamos para esta exposição, a leitura dos re-
sumos de teses e dissertações com o intuito de identificar o objeto de estudo, metodologia 
e resultados apresentados. Esta pesquisa de cunho bibliográfico contou com diferentes eta-
pas, sendo a primeira à identificação e seleção dos textos, tendo como critério a identificação 
por meio dos títulos e palavras-chave, a partir dos descritores: Reforma Universitária e Ál-
varo Vieira Pinto.  
 No que se refere à metodologia, realizamos a leitura dos resumos das teses, disserta-
ções e artigos sobre os descritores mencionados e fizemos uma seleção dos trabalhos que nos 
interessavam para a investigação.  

 
1. Produção acadêmica sobre a Reforma Universitária no Brasil 

 
A partir do levantamento e da leitura dos resumos, apontamos os seguintes questionamen-

tos: Que temáticas e objetivos foram contemplados nas pesquisas sobre a Reforma Universitá-
ria? Que resultados são explicitados? É possível destacar lacunas nesses estudos?  
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Para organizar essa exposição os trabalhos sobre a Reforma Universitária foram sistemati-
zados em três grupos. O primeiro trata das pesquisas sobre o movimento pela reforma univer-
sitária e os diferentes grupos que participaram dessa discussão, bem como o estudo do 
processo de implantação da Lei 5540 de 1968 que alterou a organização das universidades bra-
sileira.  

 
Objeto de estu-

do 

Área (s) do 

conhecimento 

Metodologia Resultados Apontados 

A obra de Flores-

tan Fernandes e o 

debate sobre a 

Reforma Universi-

tária de 1968 

Educação (Mes-

trado) 

Descrição, análise e bus-

ca de interpretações dos 

textos os quais versavam 

sobre a questão do ensi-

no superior no país; pes-

quisa de cunho histórico 

e teórico; 

Analisa a proposta de Florestan Fernandes para 

a educação superior, que estava de acordo com 

as necessidades da nação e a defesa da entrada 

do povo nas instituições de educação superior; 
 

A Reforma Univer-

sitária de 1968 na 

Revista do Minis-

tério da Educação 

História da Edu-

cação (Mestra-

do) 

Análise da revista e ele-

mentos históricos, políti-

cos e econômicos que 

envolvem a Reforma 

Universitária; 

 

O pensamento de 

Roque Spencer 

Maciel de Barros e 

a Reforma Univer-

sitária de 1968 

Educação (Mes-

trado) 

Estudo do pensamento 

liberal na Reforma Uni-

versitária na voz e na 

obra de Roque Spencer 

Maciel de Barros; 

Barros defendeu uma educação superior pública, 

mas não destinada a todos e sim para uma elite 

espiritual.  

O Movimento pela 

Reforma Universi-

tária (1950-1970). 

Educação (Mes-

trado) 

Estudo dos fatores e 

modelos que influencia-

ram a Reforma Universi-

tária de 1968; 

O autor procura demonstrar que a Reforma, 

ainda que absorvendo aspectos do ensino supe-

rior dos Estados Unidos, teve como paradigma 

dominante o modelo da Universidade de Brasília; 

A Une e a Refor-

ma Universitária 

de 1968 

Educação (Mes-

trado) 

Análise de documentos e 

textos sobre a União 

Nacional dos Estudantes 

e a Reforma Universitá-

ria; 

A UNE propunha um projeto alternativo de Re-

forma Universitária, proposta aceita pela maioria 

dos estudantes, tendo em vista, no bojo das 

grandes mobilizações o que mais se discutia era 

um conjunto de mudanças que só poderia se 

realizar a partir do momento que os estudantes 

tomassem consciência política e assumisse um 

posicionamento claro acerca da realidade crítica 

que se deparava o ensino superior no país em 

pleno regime militar. 

As reformas da 

universidade pú-

blica e o movi-

mento estudantil: 

uma abordagem 

discursiva 

Educação (Mes-

trado) 

Referencial teórico da 

Análise do Discurso de 

linha francesa para per-

correr e desvelar os dis-

cursos dos grupos 

envolvidos: Estado, soci-

edade e movimento estu-

dantil. 

Aponta a importância da UNE na inserção na 

luta pelo ensino superior público, gratuito e de 

qualidade. 

Quadro elaborado a partir dos dados do Banco de teses da capes. 
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No segundo grupo localizamos as pesquisas que tratam dos efeitos e conseqüências da 
Reforma Universitária de 1968. Os temas abordados nessas pesquisas tratam do processo de 
expansão do ensino superior privado no Brasil a partir da Reforma Universitária de 1968 e o 
estudo de instituições observando as mudanças no que se refere ao vestibular e o processo de 
reestruturação de uma universidade federal.  

 
Objeto de estudo Área (s) do 

conhecimento 

Metodologia Resultados Apontados 

O debate sobre a 

universidade públi-

ca brasileira 

1968/88: autono-

mia e avaliação 

História do Bra-

sil (Doutorado) 

O binômio autonomia universi-

tária e avaliação da universida-

de foram eleitas pela pesquisa 

para dialogar com os múltiplos 

projetos de universidade exis-

tentes nesse debate; 

No período compreendido entre 1968 

(Reforma do Ensino Superior) e 1988 

(Promulgação da Carta Constitucional), 

que são os marcos históricos balizadores 

da pesquisa na chamada "transição brasi-

leira", a universidade pública Brasil eira se 

defronta - em função do conteúdo da 

própria reforma - com um projeto de 

universidade de perfil tecnocrático, forja-

do na ditadura militar sob os símbolos da 

"ciência e tecnologia", conjugados ao 

“nacionalismo e desenvolvimentismo”; 

Reforma Universitá-

ria e os Mecanis-

mos de Incentivo à 

Expansão do Ensino 

Superior Privado no 

Brasil 

Economia (Mes-

trado) 

Estudou as principais mudanças 

institucionais derivadas da Re-

forma Universitária e a trajetó-

ria da expansão, em especial, 

do sistema privado 

Aponta uma série de mecanismos de 

incentivos diretos e indiretos que, em 

conjunto, proporcionaram o suporte ne-

cessário à privatização; 

Reforma Universitá-

ria de 1968 e a 

democratização de 

ensino; 

Educação (Mes-

trado) 

Analisa o contexto de 1930 a 

1964, participação de diferentes 

atores no debate e identificação 

das conseqüências da Reforma 

Universitária; 

Identificou as conseqüências imediatas da 

Reforma Universitária de 1968, como eixo 

central à democratização; 

Reforma Universitá-

ria de 1968 e o 

processo de rees-

truturação da 

UFRGS (1964-

1972). 

Educação (Mes-

trado) 

Utiliza como fontes primárias: a 

documentação institucional da 

UFRGS (atas do Conselho Uni-

versitário, estatutos e os planos 

de reestruturação); as publica-

ções estudantis; a documenta-

ção oficial publicada pelo 

governo à época (legislação e 

relatórios); a documentação 

oficial do MEC, em especial no 

período do governo Costa e 

Silva; e jornais locais. 

A conjuntura autoritária advinda com a 

instalação da ditadura de segurança naci-

onal, bem como as medidas adotadas 

pelo novo governo a partir de 1964, 

agregaram uma série de fatores que 

interferiram diretamente na reformulação 

da universidade no período subseqüente; 

A Reforma Universi-

tária de 1968 e as 

mudanças no vesti-

bular da Universi-

dade Severino 

Sombra: 1973-1986 

Educação (Mes-

trado) 
Análise da trajetória percorrida 

pelo vestibular nos primeiros 

anos de funcionamento da 

Universidade Severino Sombra 

(USS), examinando erros e 

acertos ao longo desse proces-

Os grupos responsáveis pela organização 

dos concursos procuraram observar os 

dispositivos legais em vigor; as modifica-

ções propostas para o vestibular pela 

Reforma Universitária contribuíram para a 

organização dos concursos na Universida-
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so; encaminhando a implanta-

ção da Lei nº 5540/1968, Lei da 

Reforma Universitária e os dis-

positivos legais que se segui-

ram.  

de Severino Sombra, no período estuda-

do.  

A Universidade 

Brasileira do pós-64 

Educação (Mes-

trado) 

Releitura histórica sobre a uni-

versidade do período do gover-

no militar.  

Aponta os rumos da universidade brasilei-

ra pós 1964, especialmente no que se 

refere à avaliação da universidade refor-

mada.  

Quadro elaborado a partir dos dados do Banco de teses da capes. 
  
No terceiro grupo selecionamos as pesquisas que buscam a compreensão da Reforma da 

universidades brasileiras na atualidade, observamos que as principais temáticas recaem sobre a 
compreensão dos diferentes projetos em disputa nesse processo, a influência neoliberal e a 
questão da democratização.  
  
Objeto de estudo Área (s) do 

conhecimento 

Metodologia Resultados Apontados 

Reforma Universitária 

na década de 1990, 

projetos em disputa. 

Educação (Mes-

trado) 

Pesquisa de cunho teórico e docu-

mental; 

Analisar a política para o ensino 

superior no Brasil nesta década, e 

as contradições presentes ba re-

forma universitária atual; 

A União Nacional dos 

Estudantes e a Re-

forma Universitária 

no Governo Lula: a 

educação pública em 

debate 

Educação (Mes-

trado) 

Conhecer o posicionamento da União 

Nacional dos Estudantes frente ao 

projeto de reforma universitária ora 

vigente. Pesquisa teórica e docu-

mental; 

Aponta uma análise crítica da atual 

reforma universitária, salientando 

que não nos é descabido concluir 

que o sucateamento enfrentado 

hoje é o anúncio de destruição do 

ensino superior público e gratuito. 

Análise do REUNI: 

uma nova expressão 

da contra-reforma 

universitária brasilei-

ra 

Educação (Mes-

trado) 

Análise do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expan-

são das Universidades Federais 

(REUNI); 

O que o REUNI propõe, na prática 

é uma redução proporcional do 

número de docentes nas universi-

dades federais bem como uma 

redução proporcional dos recursos 

de custeio, levando à redução da 

qualidade e da autonomia, con-

forme inscritas na Constituição 

brasileira; 

Ampliação do acesso 

ao Ensino Superior 

no Governo Lula: 

Tenuidade entre a 

democratização e a 

privatização. 

Políticas públicas 

(Mestrado) 

Como referencial teórico-

metodológico, optou-se pelo materi-

alismo dialético. Como fonte de 

dados, junto aos documentos ine-

rentes à reforma universitária, bus-

cou-se respaldo em discursos de 

alguns sujeitos sociais envolvidos na 

reforma, em textos e documentos 

elaborados e emitidos pelo poder 

público, e em fontes estatísticas de 

órgãos oficiais. 

Constatou-se que o governo fede-

ral falhou diante dos compromissos 

assumidos para com a política de 

democratização da educação supe-

rior, além de aprofundar seu grau 

de privatização, tanto pelos benefí-

cios concedidos às instituições 

privadas de ensino superior quanto 

na privatização interna das univer-

sidades públicas. 

Quadro elaborado a partir dos dados do Banco de teses da capes. 
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 Com intuito de também observar as produções em formato de artigo, identificamos no-
ve trabalhos na base dados da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPED) e do Periódico da Capes.  

 No portal de periódico da Capes a partir do descritor “Reforma Universitária” identifica-
mos os seguintes autores: Fávero (2006), Universidade no Brasil: das origens a Reforma Uni-
versitária de 1968; Rothen (2008), Os Bastidores da Reforma Universitária; Cunha (1995), 
Estado Y Universidad: Cooperación Y Conflicto, Monteiro (2010), Ciências Sociais e Educação: o 
trajeto de Darcy Ribeiro e os projetos universitários no Brasil (1940-1970).  
 No artigo escrito por Fávero (2006) podemos recuperar a história das universidades 
brasileiras, pois a autora apresenta as diversas tentativas de criação da Universidade na colônia, 
império e início da República. Apresenta a trajetória de criação das primeiras universidades até 
a Reforma de 1968 e seus efeitos para o ensino superior. A autora considera que: 

 Após essa breve análise sobre a implantação da Reforma Universitária de 
1968, constata-se que, a partir dos anos 80, surgem várias propostas para a 
reformulação das instituições universitárias. Será oportuno lembrar que tanto 
a reorganização do movimento estudantil, como a de outros grupos da soci-
edade civil, só irá se efetivar no final dos anos 70, com a abertura política e 
a promulgação da Lei da Anistia. Nas universidades públicas, após esta Lei se 
processa o retorno de vários professores afastados, compulsoriamente, após 
o AI-5. (FÁVERO, 2006, p.18).  
 

 
 No artigo elaborado por Rothen (2008), podemos compreender a ação de um grupo 
que influenciou significativamente o debate sobre a Reforma Universitária na década de 1960, 
formado pelos conselheiros do Conselho Federal de Educação. A autor afirma que essa partici-
pação não é muito evidenciada nas pesquisas sobre a temática. Esse estudo pode contribuir 
diretamente na compreensão do nosso objeto de estudo, pois caracteriza uma das vozes pre-
sente no debate a ser analisado na tese. Rothen (2008) considera que nos bastidores da Re-
forma Universitária esse grupo utilizou-se de “habilidade política” no processo de elaboração da 
lei para impor um modelo de universidade.  
 Essa influência foi observada pelo autor a partir dos seguintes pontos: “primeiro, no 
fato do Conselho Federal de Educação se manter praticamente com os mesmos membros no-
meados antes do golpe militar de 1964; segundo, pela utilização, na fase jurisprudencial, das 
lacunas da LDB/1961 para desenhar o modelo a ser adotado na legislação da Reforma Universi-
tária de 1968 e, terceiro, na capacidade de articulação política em 1968 para neutralizar as con-
clusões da Comissão Meira Mattos, mediante a sua efetiva participação no Grupo de Trabalho 
da Reforma Universitária” (ROTHEN, 2008, p. 21).  
 Cunha (1995) apresenta um panorama sobre o sistema universitário brasileiro e analisa 
as principais repercussões da Reforma Universitária (1968) a partir do estudo da organização 
das universidades brasileiras. E conclui que na década de 1990 as universidades passam por 
situação análoga a década de 1960, devido a um processo de modernização das instituições. O 
autor afirma que as mudanças dependerão da relação entre as instituições e o Estado, como 
também as mediações dos sindicatos e os representantes das entidades privadas.  
 O artigo escrito por Monteiro (2010) tratou da trajetória de Darcy Ribeiro, pode nos 
ajudar no processo de compreensão dos projetos em conflito presentes no movimento pela Re-
forma Universitária. Outros artigos podem ser citados com menos destaque que os acima apre-
sentados por não tratarem diretamente sobre o problema da nossa pesquisa, mas que podem 

CD-ROM DE ATAS  | 4327 |  COLUBHE 2012



 

contribuir por oferecer pistas sobre referências que poderão ser utilizadas ou informações ainda 
desconhecidas.  

    
 2. Produção acadêmica sobre o pensamento de Álvaro Vieira Pinto 
  
  As pesquisas que tratam do pensamento de Álvaro Vieira Pinto não possuem como 

objeto o pensamento do autor em relação à Universidade ou a Reforma Universitária. Duas 
pesquisas são do campo da educação e duas na área da ciência política e da sociologia.  

  A tese de Fáveri (2006), abordou o pensamento de Álvaro Vieira Pinto focalizando sua 
trajetória como pensador nacionalista desenvolvimentista, e ainda apontou as principais catego-
rias filosóficas que sustentaram a elaboração da teoria educacional desse pensador. Na organi-
zação da tese, apresentou o seguinte caminho: primeiro apresentou a metodologia assumida 
por ele no processo de elaboração da tese, no segundo momento apresenta um inventário his-
tórico do contexto brasileiro entre as décadas de 1940 a 1980 e ainda um breve histórico sobre 
o ISEB. O pesquisador no terceiro capítulo da tese apresenta diversos depoimentos sobre o 
A.V.P observando a visão de seus contemporâneos. E expõe como eixo central da tese e ainda 
como resultado as aproximações de A.V.P. e Paulo Freire.  

  A tese de Freitas (1997), expõe a trajetória intelectual de A.V.P. e realiza um estudo 
detalhado das suas obras. O pesquisador considera que este pensador teve papel relevante 
como intelectual, o pesquisador expõe as idéias de A.V.P a partir de seu envolvimento com o 
catolicismo e com o integralismo, passando pela recepção dos temas do IBESP e da CEPAL em 
seus textos. O pesquisador encerra pesquisa analisando os textos sobre o exílio, e afirma o 
equivoco presente em algumas investigações de associar Vieira Pinto aos populismos russo e 
católico. Esse estudo nos interessa, pois contempla a relação de Vieira Pinto e o movimento 
estudantil ao tratar da sua trajetória. Segundo Freitas (1998), a aproximação de Vieira Pinto e o 
movimento estudantil é notória e marcante. As obras “Por que os ricos não fazem greve?” e a 
“ A Questão da Universidade” comprovam essa aproximação. A primeira obra, segundo Freitas 
(1998) foi considerada no período como “a chegada definitiva a Marx” por parte de Vieira Pinto. 
Esse autor considera que a separação entre a “esfera do capital” e “esfera do trabalho” explicita 
“o que há de marxiano no texto”.  

Nas palavras de Freitas (1998, p.169-170):  
 

Em primeiro plano, o panfleto Por que os ricos não fazem greve? completa o 
ciclo de laicização de Álvaro Vieira Pinto, e esse é o seu dado de maior rele-
vância. De forma contundente e agressiva, Vieira atribui a Igreja Católica um 
papel preponderante na manutenção do status quo. Essa ação da Igreja es-
taria relacionada à constante desaceleração do tempo, uma das imagens 
mais constantes em sua obra. O tempo desacelerava-se em qualquer socie-
dade mantida em estado de subdesenvolvimento. Esse, como situação propí-
cia ao envolvimento entre os ricos do país e o imperialismo, criava uma 
“situação ideal” à multiplicação das mistificações sociais [...] “os ricos não 
enganam diretamente os pobres; pagam aos sacerdotes intelectuais para fa-
zerem esse serviço.  

 
  A tese de Melo (2001), objetivou a compreensão das ideias políticas e sociais de Vieira 

Pinto por meio da análise de seus escritos. A análise realizada parte da hermenêutica, a pesqui-
sadora visita a linhagem filosófica que segundo ela pertenceu AVP, a fenomenologia, a ontolo-
gia de Heidegger e o existencialismo de Jaspers.  
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  A tese de Renato Ramos Martini (2008) defendida na Unesp (Araraquara) analisou os 
conceitos de massa, cultura e nacionalismo no pensamento de AVP, e teve como foco a com-
preensão do papel desempenhado pelos intelectuais do ISEB.  
   
Considerações finais 
 
 Esse mapeamento contribuiu para alcançar um dos objetivos da nossa pesquisa: identifi-
car os pressupostos teóricos metodológicos do pensamento de Álvaro Vieira Pinto, especialmen-
te suas formulações acerca da educação e da universidade. O projeto para o qual esse 
levantamento foi realizado, tem como tema a história da política educacional brasileira do Ensi-
no Superior, especialmente na década de 1960, período em que se deu o processo de reforma 
da universidade brasileira que culminou na Lei 5540/68. O objeto de estudo dessa pesquisa 
pauta-se na compreensão da atuação do filósofo Álvaro Vieira Pinto2 (1909-1987), nas discus-
sões relativas à Reforma Universitária. Esse pensador foi atuante neste movimento, apoiando a 
proposta radical, uma das três propostas de reforma que surgiram, nesse período, que defendia 
a alteração do caráter seletivo da universidade. 
 Na década de 1960 foram muitas as tendências teóricas e políticas que se defrontaram 
no encaminhamento das questões relativas ao ensino universitário no Brasil e, especialmente, 
na apresentação de projetos voltados para a reformulação da Universidade.  Veiga (1982) 
explicita que um dos projetos tinha como propósito a defesa de uma universidade inovadora 
que propusesse soluções na direção socialista. Os representantes desse grupo são a UNE e o 
filósofo Álvaro Vieira Pinto. A escolha de Álvaro Vieira Pinto como objeto de estudo desta 
pesquisa, deu-se pela necessidade de investigar uma das orientações ideológicas presentes no 
cenário da Reforma Universitária de 1968.  
  A partir do levantamento realizado e do problema a ser analisado na pesquisa, é possí-
vel evidenciar os trabalhos mais pertinentes para o nosso objeto de estudo. O levantamento 
realizado nos mostrou, algo já observado no processo de elaboração do projeto de pesquisa. As 
pesquisas referentes ao pensamento de Álvaro Vieira Pinto buscaram a compreensão desse au-
tor a partir da identificação de alguns conceitos marcantes no seu pensamento como: consciên-
cia e realidade nacional, cultura, o conceito de massas, subdesenvolvimento. Algumas no 
campo da sociologia, leituras de extrema importância para o nosso objeto para verificar as dife-
rentes interpretações sobre o autor. Das pesquisas levantadas sobre ele, não identificamos ne-
nhuma que trate da questão da universidade especificamente.  
 No que se refere ao tipo de investigação podemos observar que a trajetória intelectual do 
autor já foi produzida nessas pesquisas, demonstrando assim a necessidade de estudar o pen-
samento de A.V.P numa perspectiva diferente, apontando as possíveis lacunas das pesquisas 
produzidas. As teses sobre o Álvaro Vieira Pinto elaboradas por Martini ( 2008), Melo ( 2001), 
Freitas (1997) e Fáveri (2006), vão ser incorporadas na nossa pesquisa, por apresentarem uma 
interpretação sobre o pensamento dele.  
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Que sabemos nós, de tudo quanto possamos ter aprendido, senão que a 
vida é uma perpétua instabilidade e que a sua forma de definição supre-
ma é a constância de um movimento de sempre renascentes ritmos? 
(Meireles, 1929, p. 2) 

 
 

Esse trabalho é produto de nossa investigação sobre a inserção de Cecília Meireles no 
campo científico brasileiro. A noção de campo científico designa um espaço social relativamente 
autônomo, dotado de leis próprias. Embora não escape às imposições do campo político ele 
dispõe de uma autonomia parcial mais ou menos acentuada, segundo Bourdieu (2008). O cam-
po científico supõe a existência de agentes dotados de um habitus diferente daquele dos indiví-
duos inseridos no campo político. De modo geral, todo campo exerce sobre os agentes uma 
ação pedagógica multiforme, que tem como efeito fazê-los adquirir os saberes indispensáveis a 
uma inserção correta nas relações sociais. O conceito de habitus ocupa uma posição chave na 
construção da teoria de Bourdieu, na medida em que permite articular o individual e o social, as 
estruturas internas da subjetividade e as estruturas sociais externas, e permite compreender 
que, tanto uma quanto outra, não se excluem, ao contrário, são dois estados da mesma reali-
dade que se inscreve e se deposita nos corpos e nas coisas. O habitus se manifesta principal-
mente pelo senso prático, ou seja, pela atitude para agir, mover-se e orientar-se no campo, 
segundo a lógica e situação em que se está envolvido, tudo isso sem recorrer ao consciente, 
graças às disposições adquiridas. 

As três primeiras décadas do regime republicano no Brasil marcaram com intensidade 
movimentos antagônicos em que grupos distintos procuraram se ocupar do controle da educa-
ção escolar brasileira. De um lado, a Igreja Católica determinada a continuar seu trabalho de 
ascendência sobre os indivíduos, não somente através dos ritos religiosos, mas sobretudo, pelo 
controle da educação escolar. A instituição do regime republicano, em 1889, estabeleceu a es-
cola laica, fato que retirou da Igreja Católico o privilégio de usar também a escola pública como 
instrumento de difusão de suas crenças, valores, construções doutrinárias, teorias sociais. A 
imposição da definição legítima do mundo social pela Igreja, até então, dava-se prioritariamen-
te através da escola. O princípio da laicidade introduzido pela República não arrefeceu a dispo-
sição da Igreja para readquirir seu lugar na instituição escolar formadora da cultura do 
brasileiro. Por outro lado, o movimento de educadores para modernizar a escola básica, a esco-
la voltada para a formação da cidadania, comprometida em formar nos alunos o saber pensar e 
o aprender a aprender, de teor legitimamente político-científico, adquire força e vitalidade com 
a criação da Associação Brasileira de Educação, em 1924, e as reformas de ensino realizadas 
nos principais estados da federação, de modo especial, a reforma de ensino realizada por Fer-
nando de Azevedo no Distrito Federal, em 1928. 
 A Revolução de outubro de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder, proporcionou à Igreja 
Católica oportunidade para reintroduzir o ensino religioso de caráter obrigatório/facultativo nas 
escolas públicas, através do Decreto nº 19.9411, de 30 de abril de 1931. A reação dos educa-
dores alinhados com a construção da escola moderna e, naquele momento, aglutinados em 
torno dos princípios orientadores da reforma Fernando de Azevedo, foi intensa e permanente 
nos primeiros anos da década de 1930. Na imprensa, coube a Cecília Meireles ser o principal 
porta voz da indignação desses educadores.  

Para compreender a ação politico-educativa empreendida por Cecília Meireles no campo 
científico focalizamos, nesse trabalho, os argumentos em defesa da educação laica, apresenta-
dos por ela em sua coluna Commentário e em uma série de quatro conferencias pronunciadas 
na Liga Ante-Clerical no Rio de Janeiro sob o título “Por que a escola deve ser leiga?” (laica). As 
conferencias tinham o objetivo não somente de refutar os princípios orientadores das reformas 
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de ensino decretados pelo Ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos, de modo especial 
o Decreto nº 19.9411, de 30 de abril de 1931, que institui o Ensino religioso como matéria 
obrigatória/facultativa nas escolas públicas no Brasil, mas, sobretudo, propor uma discussão 
teórica com a finalidade de apreender quais os elementos da moralidade seriam adequados pa-
ra a formação do cidadão livre, autônomo, isento de preconceitos. As conferencias foram publi-
cadas na Página de Educação do jornal carioca Diário de Notícias no período de dezembro de 
1931 a março de 1932. O tema foi ainda objeto, nesse mesmo jornal, em sua coluna diária 
Commentário, seguidamente, e na coluna “Uma página de educação de”, espaço central da 
página de educação em que expressivos intelectuais eram convidados a escrever sobre um te-
ma. É oportuno registrar que nos anos de 1920 e 1930 Cecília Meireles participou intensamente 
do debate brasileiro acerca das reformas educacionais então em processo no Brasil. Sob a dire-
ção dessa educadora e jornalista a Página de Educação do jornal carioca o Diário de Notícias no 
período entre 12 de junho de 1930 e 12 de janeiro de 1933 desenvolveu intenso trabalho peda-
gógico que deveria servir de introdução à discussão das questões da formação de uma nova 
cultura pedagógica. 

Entendemos, aqui, a cultura não apenas como acesso a um patrimônio artístico e cultu-
ral, mas também como uma hierarquia de valores e de práticas. Sob essa perspectiva, a cultura 
não é simplesmente um conjunto de obras, mas também uma elaboração de percepções do 
mundo, uma maneira particular de descreve-lo e compreende-lo. Esses esquemas perceptivos 
são elaborados ou formulados por indivíduos que tem um capital cultural elevado e uma autori-
dade legítima reconhecidas. Muito embora as crenças, valores, construções doutrinárias, teorias 
sociais se desenvolvam inicialmente no seio de meios restritos, a difusão dessas representações 
para o conjunto da sociedade e sua aceitação supõe um trabalho pedagógico de legitimação 
que passa por conflitos simbólicos. O móvel dos conflitos simbólicos é a imposição da definição 
legítima do mundo social que permite garantir a reprodução da ordem social, de acordo com a 
teoria da violência simbólica de Pierre Bourdieu (2008). 

Em sua coluna diária Commentário Cecília Meireles concebeu e exercitou uma pedago-
gia como reflexão sobre a educação existente e proposição de reformas necessárias. Uma pe-
dagogia como dever ser da educação, uma educação que se deseja e se necessita tornar real. A 
pedagogia não somente como uma utopia de referencia, mas como recepção de ferramentas, 
de métodos, de dispositivos que permitam a construção de um espaço social onde a criação e 
transmissão de conhecimentos sejam possíveis; uma pedagogia que ajude aos professores a 
mobilizar os alunos para a aventura de querer saber e a acompanhar o acesso de cada um de-
les aos novos saberes. Em se privando de toda essa reflexão a escola republicana estaria con-
denada a permanecer nula. 

Ora, aquele era justamente o momento em que os pensamentos modernos de educa-
ção, que até então representavam “limitadas propriedades de sonhadores e pensadores” toma-
vam corpo, concretude, e alcançavam o domínio público mais amplo. Era o momento em que as 
forças progressistas se transferiam de “um pequeno mundo individual para o grande mundo 
coletivo (...) de modo a sentirmos com uma evidencia indiscutível que há uma forma positiva 
para todas as aspirações humanas, e que o sonho não é mais que uma antecipação de realida-
des adiantadas.” Era o momento em que as idéias se transformavam em atitudes declaratórias 
em favor da criança. A União Internacional de Socorro à Criança, há apenas sete anos, diz Cecí-
lia, fez a Declaração dos Direitos da Criança, na qual manifestam as idéias mais avançadas da 
pedagogia moderna: 

aquelas que afirmam que a criança é a parte mais importante da huma-
nidade, que não é propriedade de ninguém, senão de si mesma, e que 
toda a verdade da educação consiste em oferecer-lhe as mais completas 
oportunidades para que se desenvolva integralmente, até a sua perfeita 
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plenitude (...) pelo direito de estar no mundo, de ser criatura humana, e 
de ter por destino viver.  
 (Meireles, Diário de Notícias, em 26 de dezembro de 1931, p.7) 

Aquele era o momento da escola do futuro, moderna. Da escola que não impedia a cri-
ança de ter amor pelo pensamento de todos os homens. A escola do futuro que, ao contrário 
da velha escola, não traía a natureza humana e não a desviava de seu ritmo espontâneo, não 
impunha nenhuma rotina, em nenhum terreno, não tinha a pretensão de ditar leis à vida, não 
violentava o desejo humano de saber, “até o limite do interesse de quem aprende e do conhe-
cimento de quem ensina” (id). Ao contrário da velha escola dogmática e autoritária, a escola 
moderna, não martiriza, não oprime e é isenta de todos os preconceitos. Sob essa perspectiva, 
a escola moderna, é a escola que “ensina apenas o preparo para o futuro livre, como for da 
vontade dos homens futuros, e da vontade da vida que eles criarem”. (idem) 

Acima de tudo, essa escola que Cecília quer tornar realidade, é a escola da fraternidade 
e da sinceridade – “onde todos procuram ser melhores e todos se consideram iguais”. (ibidem) 

À vista disso, para Cecília, o decreto que instituía o ensino religioso como matéria esco-
lar não somente feria o dever de fraternidade que o Estado tinha o dever de preservar, para 
evitar disputas religiosas no interior da escola, como impedia os avanços da pedagogia moder-
na em formar o ser humana com alegria e liberdade. Daí, a sua luta de todos os dias, na im-
prensa, na tentativa de persuadir as autoridades brasileiras a desfazer o mal cometido, e a 
sensibilizar os educadores para enfrentar com esperança o desafio de renovar a escola brasilei-
ra para promover o bem estar do povo, dentro dos limites nacionais e em sua projeção frater-
nal no mundo. 

Assim sendo, logo nos dias seguintes à publicação do referido decreto, a 2 de maio de 
1931, o assunto foi tratado em sua coluna Commmentário do Diário de Notícias, sob o título 
Como se originam as guerras religiosas:  

O Sr. Getulio Vargas, assinando o decreto antipedagógico e anti-social 
que institui o ensino religioso nas escolas, acaba de cometer um erro. É 
preciso que se diga isso com sinceridade. Este decreto vai ser a porta 
aberta para uma serie de tristes ocorrências. Por ele poderemos chegar 
até as guerras religiosas.  

 Não se tratava somente de guerra de ideias segundo Cecília, mas de um entrave à re-
novação pedagógica que se experimentava no Brasil. O decreto deveria ser condenado, justa-
mente, porque afrontava um dos princípios basilares da escola moderna: a laicidade. A escola 
moderna deve ser laica “em atenção aos sentimentos de fraternidade universal. Laica não quer 
dizer contrária a nenhuma religião; significa somente: neutra, isenta de preocupações dessa 
natureza”. 
 A escola moderna não tem a função de formar indivíduos fiéis e obedientes à Igreja 
porque se assim procedesse estaria ferindo a sua própria natureza. Ora, diz Cecília, 

A educação moderna fundamenta-se na evolução biológica do individuo. 
É um principio mundialmente aceito, em pedagogia, que o ensino deve 
seguir passo a passo o desenvolvimento de cada uma das suas faculda-
des, - é um erro caríssimo à conturbação desse desenvolvimento regular, 
pela intromissão de dados em desacordo com as suas várias etapas. Só 
por aí se vê que o estudo de uma religião qualquer não é adequado às 
crianças nem a mocinhos de liceu, - desde que se pretenda fazer, na 
verdade, alguma coisa séria, eficiente, de significado profundo, e dignifi-
cadora. 
Além disso, como a criança não joga com idéias, mas com fatos, dentro 
do atual conceito pedagógico – apoiado em todo o enorme trabalho de 
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verificação experimental que se vem realizando nos centros mais cultos 
do mundo, - a sua formação moral não pode depender de fórmulas abs-
tratas decoradas em textos religiosos, mas no próprio exemplo que lhe é 
fornecido diariamente pelos que a rodeiam, na escola, no lar, na vida. Ela 
será, fatalmente, o produto desse ambiente. E como é comum os livros 
de religião dizerem uma coisa e os adeptos dessa mesma religião faze-
rem outra absolutamente oposta, a criança chega, fatalmente à descren-
ça, ao ceticismo, ou ao cinismo, conforme o jogo dos fatores, na 
elaboração desse produto... Logo, o ensino religioso é também contra-
producente. Nem há maior inimigo de uma religião que um espírito ver-
dadeiramente puro que ela saiu forçado pela verificação da hipocrisia dos 
que a pregam. (Diário de Notícias, 02/05/1931, p.7) 

 Cecília conclui seus argumentos afirmando: 
Se o ministro da Educação tivesse ouvido falar em psicanálise e na influ-
encia das emoções da infância sobre a personalidade, ainda que fosse 
fanático de que teria de se comprometer tão seriamente com o futuro e 
com a melhor parte da consciência nacional, que é justamente, aquela 
capaz de acatar todas as liberdades, daria atenção à paz universal, e não 
pregar nenhuma nas escolas para não atentar contra a liberdade de pen-
samento junto às criaturas indefesas como são os alunos ainda incapazes 
de reagir contra as forças que os oprimem. Assim também evitaria influir 
perniciosamente sobre a formação biológica da criança e dos adolescen-
tes, obrigados a tratar de assuntos que não lhes são acessíveis, em vir-
tude da desproporcionalidade em que se encontram para com as suas 
próprias funções orgânicas. (idem) 

 No Commentário de 5 de maio, As crianças e a religião, Cecília refuta com veemência a 
acusação feita à criança de objeto satânico. “Só um perverso seria capaz de acusar a criança, 
em estado de pureza – isto é, sem marca de opressão nenhuma de adulto – como um objeto 
satânico”. Não ter nenhuma preocupação religiosa não torna a criança um objeto satânico e 
não se constitui anomalia mental. “É certamente um escândalo para os sufocadores da verda-
de” perceber quão saudável é a criança que 

encara o mundo, observa os fatos e os estudo sozinha, comparando ex-
perimentando, construindo ou recorre de vez em quando a uma explica-
ção dos adultos enquanto merecem a sua confiança. Enquanto merecem 
a sua confiança, faço questão de frisar, acontece freqüentemente que 
famílias piedosas, desejando desde cedo voltar a atenção dos filhos para 
as coisas metafísicas, sem consultarem, no entanto, a psicologia, põem-
se a inventar coisa.  

Sob o signo da fraternidade, na primeira conferencia (Diário de Notícias em 29⁄12⁄1931) 
propugna uma educação moral laica. Leiga (laica) é a escola que não tem ligações com o ensi-
no religioso. A escola leiga é uma atitude de defesa, de lealdade para com a criança. Essa esco-
la laica opõe-se à moral religiosa fundamentada no medo, na proibição, na rotina e na 
humilhação, Cecília defende a moral leiga que não atenta contra a verdade psicológica da crian-
ça, não torce o seu destino, não a vicia em pensar de um só modo, não lhe impede o amor pelo 
pensamento de todos os homens. 

 Na segunda conferencia, o princípio da liberdade ordena seus argumentos. “Essa no-
ção de liberdade ainda não penetrou suficientemente na compreensão geral porque ainda não 
saímos da sombra de demorados cativeiros, e muitos ainda se assustam com uma clara e sadia 
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visão de vida nova”, afirma Cecília. E continua: “os homens que se prendem a determinadas 
idéias (...) são sempre homens presos” (Diário de Notícias em 17⁄01⁄1932).  

Na terceira conferencia (Diário de Notícias em 28⁄02⁄1932) o princípio da igualdade in-
troduz a proposta de escola única. A escola laica é a verdadeira escola única, onde todos par-
tem do princípio da vida e aonde todos vão para o fim da vida sem privilégios, sem garantias 
especiais, sem vantagens senão a do seu esforço, da sua independência, do seu trabalho e das 
qualidades que em si conseguirem despertar e manter. A escola única não tendo a pretensão 
de ensinar nada positivamente, ensina tudo: ensina a vida, que é uma renovação de todos os 
dias, que é uma atenção permanente para um movimento sem fim; todos somos como um 
obreiro diante da máquina, diz Cecília, e acrescenta: se não a vencermos com inteligência, ela, 
de certo, nos vencerá por fatalidade. 

 A quarta conferencia traz o humanismo como referência e síntese de seus argumentos. 
O humanismo como saudade do ser humano de pertencer à vida com alegria e com liberdade 
que tem um poder fecundo. E, para fortalecer seus argumentos, lembra as lições de educação 
de Montaigne. Segundo ela, Montaigne entendia que a educação “é uma posição de liberdade 
em que se procura fazer por si, rejeitando as convenções impostas, as verdades livrescas, as 
sugestões de um passado que não pode contar ser permanente, sem logo fazer falso, inutili-
zando os que lhe deram crédito” (Diário de Notícias, 15⁄12⁄1931). Conclui sua conferencia citan-
do o filósofo francês Victor Hugo: “em cada aldeia havia uma pessoa que acendia uma luz: o 
professor. E outra que a apagava: o padre” (idem). 

Por que escola deve ser leiga? Segundo Cecília Meireles, entre outras, pelas seguintes 
razões: - Porque a escola leiga reúne em si todas as qualidades e vantagens que qualquer esco-
la sectarista perde, pela sua própria condição de defender uma seita. Porque o sentimento de 
religiosidade não se anula na escola leiga. Porque ele não tem limites. Adere a tudo, alimenta-
se de tudo. A beleza, o entusiasmo, a solidariedade, a fraternidade, o gosto mesmo de ser livre, 
para ser maior, mais puro, mais perfeito é esse sentimento de religiosidade conduzido sem res-
trições obrigatórias. Porque não ensina inverdades. Porque não se orienta pela moral do medo 
e não conduz a criança pelo caminho das virtudes para uma beatitude inacreditável. Porque 
sendo leiga é que é verdadeiramente moral; porque não atenta contra a fé nem contra a espe-
rança de nenhum homem, sejam quais forem esperança e fé. Porque não atenta contra a ver-
dade psicológica da criança. Porque não torce o seu destino. Porque não a vicia em pensar só 
de um modo – e, assim, não lhe impede o amor pelo pensamento de todos os homens. 

 A escola laica é, portanto, a escola da fraternidade, da liberdade e da igualdade e de 
um novo humanismo. O novo humanismo - que ela defendeu em sua tese “O Espírito Victorio-
so, quando concorreu ao concurso para professor catedrático de Literatura Vernácula da Escola 
Normal do Distrito Federal – 

 que devolve ao homem as suas primitivas qualidades de ânimo livre, de 
inteligência franca, de sentimento justo e de vontade equilibradora, re-
conquistando-lhe a independência de qualquer preconceito novo, pelo es-
tímulo de sua iniciativa de observar, do seu destemor de experimentar, 
da sua coragem de agir, uma vez desenvolvidas, prévia e sabiamente, 
todas as suas faculdades, num ambiente de iniciativas favoráveis. (1929, 
p.11) 

Os comentários e as conferencias de Cecília representam o esforço da educadora para 
tentar mudar categorias de percepção e de apreciação do mundo social e para fomentar novas 
estruturas cognitivas e de avaliação. As palavras que exprimem e constroem a realidade social 
usadas por Cecília Meireles na Página de Educação do Diário de Notícias são o móvel por exce-
lência da luta política por uma educação moderna que não somente eliminasse o sentido dog-
mático de toda educação religiosa, mas, também e principalmente, formasse o cidadão livre, 
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autônomo, isento de preconceitos. Preocupada com o sentido social da educação, Cecília Meire-
les fez das palavras instrumento fecundo para enfrentar as forças então dominantes no campo 
da educação, notadamente os representantes da Igreja Católica.  
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Este estudo se insere no debate sobre a parceria empresa-escola e tem como objeto a 
produção acadêmica que analisou a intervenção do empresariado na agenda das políticas edu-
cacionais brasileiras no período 2001-2011. A participação do empresariado, enquanto agentes 
de políticas educacionais, vem sendo foco de estudos de vários pesquisadores, principalmente, 
a partir dos anos 90, quando diversas instituições da sociedade civil, ligadas ao empresariado, 
intensificaram a sua presença em espaços educacionais formais e não formais, marcando um 
processo de redefinição da relação entre Estado, empresários e políticas educacionais. Esse 
processo, como parte das reformas administrativas inspiradas no primado da modernidade 
competitiva, é situado aqui como um período emblemático para se apreender os movimentos 
de instituição e disseminação de idéias forças que orientam as ações organizadas dos setores 
sociais dominantes. 

Entre essas idéias forças destaca-se a ênfase na ineficiência do Estado no cumprimento 
de suas responsabilidades para assegurar a educação pública de qualidade, associada à indica-
ção da revisão dos mecanismos de gerenciamento da educação, assim como do financiamento. 
Autores como Castro (1994) e Mello (2000), signatários dessas abordagens, há algum tempo 
vem defendendo a sincronização dos sistemas educacionais brasileiros às transformações de-
correntes do desenvolvimento das tecnologias e dos processos produtivos. Neste marco apon-
tam a participação de “novos atores sociais”, localizados na esfera não-governamental, como 
condição para a publicização de serviços públicos em tempos de crise do Estado, entre os quais 
a educação. Segundo esta orientação, a participação do empresariado não só ganha notorieda-
de na agenda das políticas educacionais, como passa a ser concebida como um indicador de 
mobilização social em favor da educação pública, tendo como pano de fundo a associação entre 
o Estado e organizações públicas não-estatais competitivas. Esta idéia força, ao que indica, vem 
mobilizando não só empresas especializadas na oferta de serviços (apresentadas como organi-
zações sociais), mas também empresas de ramos diversos e seus respectivos aparelhos priva-
dos de hegemonia – Fundações e Organizações Não-Governamentais (ONGs). Esta mudança na 
forma de atuação do Estado nas políticas sociais levou-nos a problematizar a natureza das in-
tervenções operadas pelo empresariado na educação brasileira, tendo como foco de referência 
a própria produção acadêmica na área, isto é, o modo como os pesquisadores vem captando a 
participação do empresariado na educação escolar na última década. 

O texto está organizado em torno de três eixos estruturantes: a) as abordagens sócio-
educacionais que interpretam a agenda da educação no Brasil a partir da década de 1990; b) 
apresentação das teses e dissertações segundo duas classes de estudos: as que assimilam a 
quebra do paradigma da gestão púbica educacional a partir da parceria com as empresas (se-
jam elas organizações sociais especializadas na área ou empresas de ramos de serviços e/ou 
industriais) e os que problematizam essas parcerias; c) as considerações críticas sobre os acha-
dos, com vista a ampliação do quadro das análises e a indicação de possíveis lacunas nos estu-
dos já realizados. 

 
AS ABORDAGENS DA EDUCAÇÃO E A AGENDA DO EMPRESARIADO NA DÉCADA DE 
1990 

 
Ao discutir a participação do empresariado na educação pública reportamo-nos à década 

de 1990, considerada como um período de intensificação da privatização dos setores públicos, 
tanto no Brasil, como nos países da América Latina, quando as políticas neoliberais foram apon-
tadas pelos setores dominantes como saída para corrigir a crise do capitalismo que se arrastava 
desde a década de 1970, como, ademais vem sendo mostrado por autores tais como: FRIGOT-
TO (1996; 2001), GENTILI (2001; 2005), ANDERSON (1995), ANTUNES (2011). 
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Anderson (1995) situa o nascimento do neoliberalismo no pós Segunda Guerra e define-
o como “uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-
estar” (p. 9) que se materializa “como um ataque apaixonado contra qualquer limitação dos 
mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, 
não somente econômica, mas também política” (ANDERSON, 1995, p. 9). Neste marco a ideia 
de que as leis do mercado são combustíveis para o desenvolvimento econômico e a base para o 
desenvolvimento social sustentável vai se tornando parte do repertório ideológico que mobiliza 
diferentes setores a buscarem na concorrência, na livre iniciativa e na gestão orientada pela 
eficiência os fundamentos para as políticas sociais, inclusive, a educação.  

No Brasil, as orientações de matriz neoliberal tiveram na década de 1990 o seu impulso 
(FRIGOTTO, 1996; 2001), (GENTILI, 2001; 2005) trazendo para o debate educacional a substi-
tuição da promessa de integração social pela promessa da empregabilidade. 

(...) Nesse sentido, a tese da empregabilidade recupera a concepção 
individualista da Teoria do Capital Humano, mas acaba com o nexo 
que se estabelecia entre o desenvolvimento do capital humano indivi-
dual e o capital humano social: as possibilidades de inserção de um 
indivíduo no mercado dependem (potencialmente) da posse de um 
conjunto de saberes, competências e credenciais que o habilitam para 
a competição pelos empregos disponíveis (a educação é, de fato, um 
investimento em capital humano individual); só que o desenvolvimen-
to econômico da sociedade não depende, hoje, de uma maior e me-
lhor integração de todos à vida produtiva (a educação não é, em tal 
sentido, um investimento em capital humano social). As economias 
podem crescer e conviver como uma elevada taxa de desemprego e 
com imensos setores da população fora dos benefícios do crescimento 
econômico (uma questão que os economistas keynesianos e os teóri-
cos do capital humano dos anos de 1960 não teriam tido a coragem 
de imaginar) (GENTILLI, 2005, p. 53-54). 

 
A estratégia da ênfase no capital individual, por sua vez, trouxe para as políticas educa-

cionais a presunção da revisão das funções sociais da escola, incluindo a sua forma de organi-
zação e funcionamento, sobretudo nos quesitos gestão e financiamento. Utilizando-se da 
retórica da ineficiência do Estado para gerir os serviços públicos, a participação do empresaria-
do na educação pública escolar é apontada como uma estratégia, não só para a correção dos 
problemas da qualidade da escola, mas também para a implementação da forma de administra-
ção gerencial em que se flexibiliza as formas de financiamento e manutenção das políticas soci-
ais. Esta estratégia, nas palavras de Gentili (1998, p. 19) 

Trata-se, enfim, de transferir a educação da esfera da política para a 
esfera do mercado, negando sua condição de direito social e trans-
formando-a em uma possibilidade de consumo individual, variável se-
gundo o mérito e a capacidade dos consumidores. A educação deve 
ser pensada como um bem submetido às regras diferencial da compe-
tição... A reforma administrativa proposta pelo neoliberalismo orienta-
se a despublicizar a educação, a transferi-la para a esfera da competi-
ção privada. Reduzida à sua condição de mercadoria, a educação só 
deve ser protegida não por supostos de direitos “sociais”, mas pelos 
direitos que asseguram o uso e a disposição da propriedade privada 
por parte de seus legítimos proprietários. 
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A mudança nas formas de financiamento e gestão da educação se imbricam e, mais que 
isto, constituem-se em elementos fundantes para a compreensão dos movimentos que fazem 
deflagrar entre os empresários brasileiros uma espécie de comiseração em torno da noção de 
responsabilidade social, guindando-os ao lugar de protagonistas da agenda social e, em especi-
al, a agenda educacional. Como parte disto intensificam-se nos desenhos das políticas educaci-
onais os vínculos entre as demandas econômicas e os fins da educação, com ênfase nas 
demandas de formação de um trabalhador de um novo tipo. Em estudo sobre o Movimento To-
dos pela Educação Shiroma, Garcia e Campos (2011) registram a respeito do que elas nomeiam 
de uma “política colaborativa” que: 

Em 1993, o Instituto Herbet Levy (IHL) e a Gazeta Mercantil publica-
ram o documento Educação fundamental & competitividade empresa-
rial: uma proposta para a ação do governo. Procurando 
consubstanciar um consenso em torno de sua agenda, empresários 
apresentam propostas voltadas a dotar o sistema educacional de mai-
or eficiência (...). As propostas contidas nesse documento foram ex-
postas aos empresários em workshops promovidos pela Federação da 
Indústria de cada estado e amplamente divulgadas pela imprensa, em 
especial pela Gazeta Mercantil, que organizou uma linha editorial para 
difundir o programa Educação para a Competitividade (SHIROMA; 
GARCIA, CAMPOS, 2011, p. 229, itálicos no original). 
 

Esta versão neoliberal da educação se reflete na política de controle empreendida por 
diferentes governos, na qual a redução de gastos passa a ser compensada com flexibilização da 
gestão, tendo em vista o aumento da eficiência do sistema. Nesta compreensão, mecanismos 
de avaliação (testes de padrão de qualidade, por exemplo) e a revisão das formas de ação do 
setor privado no setor público ganham grande visibilidade e se apresentam como vetores das 
reformas.  

Segundo Freitas (2011), analisando as políticas educacionais brasileiras na atualidade,  
Estamos diante de um momento de inflexão na política pública da 
educação. A balança pende para a privatização, mediante “novas for-
mas de gestão” e “parcerias público-privadas” nas quais se incluem os 
contratos de gestão e os vouchers educacionais – no estilo ProUni 
(Ensino Superior) e Pronatec (Ensino Médio Técnico). 

E conclui, 
Responsabilização, meritocracia e privatização são as categorias arti-
culadoras da prática desse novo tecnicismo, um neotecnismo que in-
clui também a desprofissionalização do exercício da educação. Esses 
são os desafios que teremos pela frente nos próximos anos. (FREI-
TAS, 2011, p. 87). 
 

Nesse cenário a flexão da relação entre o estatal e o privado constitui-se numa 
condição político-ideológica fundante para a construção do consenso que se orienta pela des-
qualificação do setor público como agente da publicização da educação, sem abrir mão da 
transferência dos recursos do Estado ao público não-estatal (SILVA, 2007). As abordagens edu-
cacionais, nesse sentido, são reveladoras das formas de disseminação e enraizamento de ideias 
forças que passam a orientar as políticas educacionais e fortalecem a inserção do empresariado 
na área sob a égide do neotecnicismo, em que sobressai a substituição da promessa de inte-
gração social pela promessa da empregabilidade.  
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O EMPRESARIADO E A AGENDA EDUCACIONAL BRASILEIRA: BALANÇO DA PRODU-
ÇÃO 

 
 
A partir da própria análise de Shiroma, Garcia e Campos (2011) é possível perceber 

que a inclusão da educação na agenda empresarial não é recente e vem sendo estudada em 
alguns espaços acadêmicos. Tais estudos remetem a contextualização dos elementos de sincro-
nia e diacronia com as ideias forças persuadidas pelo ideário neoliberal e revelam que o prota-
gonismo deste setor está intimamente ligado ao deslocamento do papel do Estado na promoção 
da educação.  

Entre as 26 dissertações e teses localizadas entre 10 programas de pós-graduação 
identificamos que, entre 2001 e 2011, apenas programas de 3 regiões geográficas tinham pro-
duções relativas a ação do empresariado e a educação, segundo os critérios de classificação 
dos trabalhos adotado na pesquisa, ver quadro 01. 

 
Quadro 01 

DISTRIBUIÇÃO DAS DISSERTAÇÕES E TESES POR REGIÃO – 2001-2011 
 

Região Nordeste Sudeste Sul 
 6 pesquisas 18 pesquisas 2 pesquisas 

Total 26 pesquisas
Fonte: Quadro elaborado pelas autoras a partir de dados extraídos da base de dados da Ca-
pes:http://capesdw.capes.gov.br/capesdw 

 
Olhando a distribuição dessa produção por instituição nota-se que todos os trabalhos 

foram defendidos em universidades públicas, sendo a Universidade Federal Fluminense a que 
mais concentrou estudos com essa problemática. Vejamos o gráfico 01: 

 
GRÁFICO 01 

DISTRIBUIÇÃO DAS TESES E DISSERTAÇÕES POR UNIVERSIDADE – 2001-2011 
 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelas autoras a partir de dados extraídos da base de dados da Ca-
pes:http://capesdw.capes.gov.br/capesdw 
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A maioria desses estudos aponta a década de 1990, no Brasil, como um período de in-
tensificação da participação de setores do empresariado na escola pública, principalmente, a 
partir do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Nesse contexto, a intervenção pas-
sará de simples ação voluntarista para a perspectiva da Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE), através de projetos que interferem diretamente no currículo, na gestão e organização do 
trabalho pedagógico da escola, buscando garantir a sua maior eficiência e produtividade.  

Outra característica comum nos estudos analisados, diz respeito ao fenômeno da parce-
ria empresa-escola como um processo que vem ocorrendo mundialmente e está relacionando 
ao receituário das políticas neoliberais implementadas a partir da década de 1990, sob o pretex-
to da ineficiência e reforma do Estado. Dessa forma, os empresários, através de suas fundações 
(organizações púbica não-estatais), são chamados a contribuir e participar da construção e um 
sistema educacional público de melhor qualidade. 
 Sousa (2001) em pesquisa pioneira na área e que antecede às teses e dissertações 
classificadas para o presente estudo, mapeou e caracterizou as parcerias entre empresas e es-
colas em São Paulo nos anos de 1996 e 1997 e identificou que ainda no final da década de 
1980 o governo do estado de São Paulo já anunciava a busca pela parceria com empresários. 
Todavia, segundo esse estudo, as iniciativas desencadeadas, a partir de 1987, se davam no 
sentido de convocar os empresários a realizarem ações voltadas para as escolas públicas e, não 
obstante, tais parcerias não tiveram êxito. E mesmo quando elas ocorreram demonstraram fra-
gilidades e restringiram-se a ações pontuais de colaboração das empresas com as escolas. Além 
disso, as empresas que resolveram aderir às parcerias não fizeram pensando necessariamente 
na melhoria da qualidade da escola pública, mas, motivados pela preocupação com a criação de 
uma imagem “social” positiva, da empresa perante a sociedade. 

A partir desse mote da positividade pudemos perceber em nosso estudo que as produ-
ções no período distinguem-se pela identidade com os paradigmas empresariais. Assim, foi pos-
sível classificar dois grupos distintos de produções: a) aquelas que ressaltam a positividade das 
parcerias entre empresa/escola, ou seja, as que assimilam a quebra do paradigma da gestão 
pública educacional a partir da parceria com as empresas (sejam elas organizações sociais es-
pecializadas na área ou empresas de ramos de serviços e/ou industriais) no sentido de garantir 
a melhoria da qualidade do ensino público e; b) os estudos que analisam como negativa o pro-
cesso de parceria empresa/escola, ao menos, da forma como vem sendo realizada a partir dos 
anos 90. Estes últimos problematizam as parcerias tendo em vista verificar os reais interesses 
do empresariado ao buscarem formar parcerias com as escolas, consolidando a ideias de Res-
ponsabilidade Social Empresarial.  

Dessa forma, apresentaremos alguns estudos que discutem a parceria empresa/escola 
como categoria analítica, a partir de sua positividade. Das pesquisas analisadas, identificou-se 
que apenas quatro apresentam as parcerias entre escola/empresa (organizações não-
governamentais) enquanto mecanismo que podem garantir a melhoria da educação. Dessa 
forma, alegando os problemas da educação atual, e incorporando a ideia de crise do modelo de 
gerenciamento do Estado, os autores apresentam a parceria como estratégia de promoção de 
controle e participação social no sentido de melhorar a qualidade do ensino.  

Na Bahia, a única pesquisa que encontramos que problematiza a parceria entre a Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura de Salvador (SMEC) e uma Fundação foi a dissertação 
de mestrado realizada por Vargas (2007), na Universidade Federal da Bahia, no Programa de 
Pós-Graduação do Mestrado em Educação, intitulada “A autonomia e gestão escolar dentro do 
contexto de parcerias: a experiência de uma escola do ensino fundamental em Salvador”. Para 
a autora, a parceria é positiva e favoreceu o processo de autonomia na gestão democrática. No 
entanto, curiosamente, esta foi a única pesquisa que apontou nesta direção, e mais, a própria 
autora registra que a parceria só vigorou até 2005, período em que a parceria expirou e a esco-
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la foi extinta. Uma análise mais detalhada ficou inviável, pois a autora não fornece, na disserta-
ção, dados sobre a Fundação, sua natureza e concepção o que seria necessário para uma análi-
se mais aprofundada sobre os achados da pesquisa.  

Outra pesquisa que aponta na mesma direção foi a tese de doutoramento de Célia Ma-
ria Machado de Brito (2006), defendida na Universidade Federal do Ceará, intitulada “ONGs e 
educação: ações, parcerias e possibilidades de contribuição para a melhoria da escola e do en-
sino público”. Neste estudo a autora busca analisar as práticas sócio-educativas de ONGs e sua 
interlocução com a escola pública, focalizando aspectos relativos ao crescimento da participação 
social, na defesa dos direitos da criança e do adolescente em situação de risco. Para a autora a 
pesquisa apontou como positiva as contribuições das ONGs para o aprimoramento da prática 
escolar, “sendo apontadas como importantes parceiras no conjunto das lutas pela democratiza-
ção da educação e do ensino público”. 

Porto (2011) também ressalta a contribuição positiva das parcerias para a educação. 
Neste estudo a autora analisa a parceria realizada entre o município de Caruaru e o Instituto 
Ayrton Senna, através da implantação nas escolas públicas de um modelo eficiente de gestão 
semelhante às empresas privadas. Mesmo analisando os principais marcos da reforma adminis-
trativa dos anos 90, a autora conclui o estudo afirmando que o modelo de gestão do IAS possi-
bilita a construção de ferramentas que melhoram o controle e o desenvolvimento na qualidade 
da educação ofertada pelo poder público à sociedade.  

Distribuídas por região observa-se o nordeste como a única região geográfica do país 
em que estão presentes as 04 pesquisas apontando a positividade das parcerias empresa esco-
la, conforme Gráfico 02: 

 
GRÁFICO 02 

 
PESQUISAS QUE QUALIFICAM A PARCERIA EMPRESA/ESCOLA POSITIVAMENTE 

 

 
 

Fonte: Dados extraídos da base de dados da Capes:http://capesdw.capes.gov.br/capesdw 
 
Curiosamente em nenhuma outra região foi identificada a positividade das parcerias 

com empresa/escola da forma como vem se consolidando no Brasil nas últimas décadas. Este 
aspecto pode apontar para as escolhas políticas nas orientações das pesquisas realizadas na 
região nordeste e, ainda, para a assimilação das abordagens neoliberais nos diferentes espaços 
de formulação e disseminação de visões de mundo.  

Na contramão da positividade, a grande maioria dos estudos sobre a parceria empre-
sa/escola apresentam as contradições presentes na agenda empresarial para a educação nos 
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últimos anos. A maioria das pesquisas, 22 estudos, apresentam as contradições que estão en-
volta a ideia de parceria entre escola/empresa e organizações não-govenamentais como uma 
nova forma de construção de nova sociabilidade da classe trabalhadora, onde o empresariado 
surge como dotados de virtudes na promoção dos serviços sociais, neste caso, a educação.  

 
É o caso da tese de doutorado de Silva (2001), defendida na UNICAMP, a primeira tese 

focando a problemática aqui em tela e trazendo uma interpretação crítica sobre a intervenção 
do empresariado na educação. Esta pesquisa buscou elucidar os mecanismos de produção da 
nova identidade do trabalhador em face da Revolução Organizacional implantada pela Federa-
ção das Indústrias do estado de Minas Gerais nas escolas públicas adotadas por este grupo 
empresarial. A autora pergunta: Que relações a dinâmica empresarial e a organização escolar 
guardariam com as atuais Condições Gerais de Produção e com a extorsão da identidade do 
trabalhador pela lógica do capital, neste novo ciclo da mais-valia relativa? 

O estudo de Branco (2002) buscou investigar o conceito de responsabilidade social, re-
lacionando-o às novas exigências do mercado para trabalhadores mais qualificados. O estudo 
revelou que as empresas visam um diferencial competitivo para construírem a imagem de em-
presas cidadãs. Nesse sentido, faz uma análise sobre o papel do Estado nas relações de parce-
ria, tendo como referências o Plano Nacional de Educação e o Programa Escola em Parceria, da 
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, com o objetivo de verificar como o Estado tem 
se organizado e que condições têm criado para incentivar e disseminar ações de parceria com a 
sociedade civil. Assim, a autora busca discutir até que ponto ações localizadas podem contribuir 
para a melhoria da qualidade do ensino público. 

Outra pesquisa nesse grupo das interpretações críticas foi desenvolvida por Tomaz 
(2003) “Projeto de parceria empresa-escola: a intervenção direta do empresariado na educação 
escolar das massas trabalhadoras: uma análise do programa ensino de qualidade da Fundação 
Belgo-Mineira”. Na pesquisa, a autora analisa um exemplo concreto da nova forma de interven-
ção do empresariado na educação escolar, e destaca o Estado de Minas Gerais, lócus de sua 
pesquisa, na implementação de políticas educacionais de marca empresarial, bem como, as 
ações do governo do Estado no sentido adequar à educação mineira às diretrizes empresariais. 
Segundo a autora, a responsabilidade social empresarial, ao colocar a necessidade de um mo-
delo gerencial para as escolas, semelhante à das empresas, vem promovendo modificações na 
concepção de aluno (entendido como cliente), do poder público (como patrocinador), da educa-
ção escolar (como produto), das diferentes escolas da rede de ensino (como concorrentes) e de 
toda a comunidade (como mercado).  

A autora conclui que a proposta de parceria empresa-escola explicita a tentativa da 
classe dominante de apropriar-se do discurso de “transformação” e da “qualidade da educação” 
como elemento de recomposição da hegemonia. No entanto, isso vai se dar em meio a tencio-
namentos contrários que obrigam a classe dominante permanecer nesta busca constante.  

Martins (2007) no estudo “Burguesia e a nova sociabilidade: estratégias para educar o 
consenso no Brasil contemporâneo”, analisa as estratégias de educação implementada pela 
burguesia no Brasil contemporâneo para formar uma nova sociabilidade. Constatou que as 
ações empresariais busca consolidar uma nova sociabilidade para educar o trabalhador, que se 
constitui como uma expressão da nova hegemonia que tem na “responsabilidade social” sua 
principal referência. O autor identificou ainda que, por meio de práticas refinadas, o empresari-
ado brasileiro vem envidando esforços para redefinir noções históricas importantes, tais como 
participação, cidadania e solidariedade.  

Souza (2008), na pesquisa realizada sobre a “Educação, trabalho voluntário e Respon-
sabilidade Social da Empresa: ‘Amigos da Escola’ e outras formas de participação”, procura 
identificar as intersecções entre educação, trabalho voluntário, e responsabilidade social empre-
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sarial, no contexto da ‘acumulação flexível’. Segundo a autora, o projeto “Amigos da Escola”, 
implantando pela Rede Globo de Televisão, é o maior projeto de RSE em educação no Brasil e 
incentiva o desenvolvimento do trabalho voluntário em escolas públicas. Os estudos demonstra-
ram que o trabalho voluntário está relacionado com um conjunto de ações paliativa, desenvol-
vidas na vigência da sociedade capitalista, para atenuar a crise social desencadeadas pelo 
desemprego estrutural e a redução dos direitos sociais. Segundo a autora, a maior parte do 
trabalho voluntário individual é descontínuo e em nada contribui para o desenvolvimento das 
atividades na escola. Além disso, o projeto "Amigos da Escola" oferece vantagem apenas para a 
Rede Globo, que projeta para si uma imagem de empresa que investe em atividades sociais. 

A participação do empresariado na educação, também foi objeto de estudo de Luz 
(2009) na pesquisa “A participação do empresariado na educação no Brasil e na Argentina”. 
Nesta pesquisa, a autora faz uma análise comparativa sobre a participação do empresariado 
para além do âmbito nacional, pegando como lócus da pesquisa estes dois países. Dessa forma, 
analisa a relação entre Estado, empresários e políticas educacionais no contexto das reformas 
no Brasil e na Argentina a partir dos anos de 1990. Como resultado da pesquisa, identifica que 
de fato os empresários são, no Brasil e na Argentina, atores de governo educacionais, entretan-
to, não são novos atores, e apresentam-se de forma distinta no governo da educação, pela 
forma como seus espaços de atuação foram redefinidos e readaptados no processo das refor-
mas recentes, em que o Estado pluraliza os meios de governar, sem deixar de agir como ator 
central. 

Na pesquisa de Duarte (2010), o autor aponta a participação do empresariado em pro-
jetos sociais, especificamente a educação, como parte do movimento da Responsabilidade Soci-
al Empresarial permeado de elementos políticos e ideológicos. Assim, busca investigar as 
origens históricas e os aspectos ideológicos subjacentes ao discurso do Instituto Ethos de Em-
presas e Responsabilidade Social, considerado um das mais importantes organizações não-
governamentais, disseminadoras das ideias forças de positivação da participação do empresari-
ado como atores de políticas sociais.  

Apesar da localização de estudos com as características aqui apresentadas nota-se que 
a produção em torno da temática da intervenção do empresariado na agenda das políticas edu-
cacionais brasileiras seguiu tímida por toda a década de 2000, contabilizando-se de um a dois 
trabalhos ao ano até 2005. A partir de então nota-se um ligeiro incremento na produção em 
2006, primeira vez em que se registram 3 produções em um ano, voltando-se nos anos seguin-
tes a um padrão de 2 trabalhos por ano, exceto em 2009 que registrou o maior número de tra-
balhos em toda década, com 7 trabalhos. 

 
  
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa, de natureza bibliográfica, permitiu identificar que a maioria dos estudos si-
tua a década de 1990 como um período de intensificação da participação de setores do empre-
sariado na escola pública, principalmente, a partir do primeiro governo de Fernando Henrique 
Cardoso, iniciado em 1994. Nesse percurso observa-se também a mudança da natureza das 
intervenções do empresariado na agenda educacional, passando de práticas voluntárias, para a 
assunção da perspectiva da Responsabilidade Social Empresarial (RSE), através de projetos que 
interferem diretamente no currículo, na gestão e organização do trabalho pedagógico na escola.  

Os achados decorrentes da exploração da produção acadêmica na área mostram ainda 
que a problematização do conceito de “responsabilidade social” se apresenta como uma catego-
ria central para a interpretação crítica das análises que vem sendo apresentadas na área. Se-
gundo Martins (2007) a “responsabilidade social” se constituiu numa ideologia que reúne idéias, 
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experiências e propostas dentro de uma única concepção que visa organizar e impulsionar a 
classe burguesa para a ação coletiva na busca de determinados objetivos político-ideológicos” 
(MARTINS, 2007, p. 153).  

Nota-se que a inserção do empresariado, através de suas fundações, como formulado-
res de políticas educacionais, tem se consolidado e a suposta defesa da responsabilidade social 
empresarial (RSE) e tem se constituído num importante vetor ideológico em que as empresas 
aparecem como promotores de direitos sociais. Nesse marco os ideários da participação e da 
democracia são bases para a construção de uma imagem progressista e supostamente com-
prometida com os interesses sociais mais amplos.  

Por fim, no cenário educacional atual verifica-se a incorporação destas idéias forças não 
só pelos setores dominantes, mas sendo incorporados pelos próprios trabalhadores da educa-
ção construindo o consenso e resfriando a organização dos professores em prol da luta por uma 
educação pública, gratuita e socialmente referenciada.  
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Introdução 
Pesquisadores em História da Educação brasileira tem se dedicado a escrutinar a histó-

ria da formação docente demonstrando os processos a partir dos quais ocorreram mudanças no 
que aqui denominaremos status do professor, ou seja, que representação e que lugar este pro-
fissional vem ocupando historicamente no âmbito da sociedade. A partir desta história, algumas 
visões foram consagradas, sendo uma das mais recorrentes aquelas que reiteram o professor 
como profissional ou trabalhador pouco valorizado em termos salariais ou, como afirmam al-
guns autores, instituiu-se a precarização do trabalho docente. O período histórico, no qual este 
processo ocorreu encontra seu alicerce nas políticas governamentais da época da ditadura mili-
tar. De acordo com Oliveira (2004) as reformas educacionais introduzidas nas décadas de 1960 
e de 1990 podem ser consideradas chaves para compreender as mudanças nas décadas seguin-
tes e, por conseqüência, a forma de se pensar a ação docente e o seu papel na educação. O 
que reitera a autora é que em ambos os períodos não houve uma valorização do trabalho do-
cente que possibilitasse uma melhoria da educação no Brasil. Neste texto enfocaremos a visão 
docente a partir da década de 1990, que é reconhecida como o momento em que a educação 
foi colocada novamente em cena como espaço importante para o desenvolvimento nacional. 
(cf. Silva, 2005) 

 A perda da valorização gerou, porém, uma forte defesa da importância do trabalho do-
cente, de defesa de melhores salários e melhor formação, dentre outras reivindicações. Nos 
anos noventa, o docente tornou-se um dos atores centrais para a melhoria da escola e para ele 
voltaram-se os focos, seja no âmbito do estado que produziu documentos extensos sobre o 
perfil desejado dos professores quanto da academia que vem escrutinando o trabalho docente 
através de pesquisas tanto quantitativas quanto qualitativas. Pareceria que estamos diante de 
um clássico processo histórico no qual a valorização aparece como reação ao diagnóstico de 
desvalorização e se consolida como um significativo locus da pesquisa em educação. Apenas 
para salientar alguns exemplos da produção nacional que analisam a formação de professores 
sob vários ângulos, mencionemos o trabalho de Villela (2000); Dickel (1998) sobre o professor 
pesquisador reflexivo e os textos que enfocam a precarização do trabalho docente no que se 
convencionou denominar período neoliberal (Saviani e Goergen, 2000) no que se convencionou 
denominar período neoliberal podemos mencionar dentre outros Saviani e Goergen (2000). 

A produção acima discute direta ou indiretamente o que estamos definindo como status 
do professor1. Nosso interesse, dentro do espectro mais amplo da história da formação docen-
te, é analisar ainda que de forma parcial a produção, que discute o status do professor, basi-
camente, a partir de três opções: profissional, semiprofissional e trabalhador. Digamos que 
optamos por lidar com conceitos que estruturam as narrativas históricas.  
1. Profissional; trabalhador ou semiprofissional. 
 A discussão, e a opção mais ou menos conseqüente pela categoria classificatória de 
profissional, semiprofissional e trabalhador, tem como objetivo central a discussão da autono-
mia da ação educacional, no contexto geral das relações entre decisões internas e externas ao 
exercício docente. Decisões que abrangem valores, objetivos, formas de controle e técnicas de 
ensino e aprendizagem, entre outras. Um claro exemplo é a obra de Contreras (2002), que tem 
por objetivo a “autonomia dos professores” e que dedica quase a metade do texto para discutir 
o status do professor.  
 Na linguagem popular, “o trabalhador” foi durante muito tempo o sujeito que vive de 
seu trabalho com alta carga de trabalho manual ou físico. Os teóricos retomaram o termo tra-
balhador e trabalhador produtivo e tentaram refinar seu alcance. Os fisiocratas identificaram o 
trabalho produtivo como sendo o realizado na agricultura. Para Marx, o trabalhador gerador de 
objetos materiais era também o produtor de mais valia. 2 Marx estendeu o alcance do qualifica-
tivo produtivo (no sentido de produtor de mais valia) para o trabalhador industrial, porém, ex-
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cluía o trabalho dos que operam com símbolos, com transporte, com comércio. Economistas 
liberais pensaram (e pensam) que era produtivo tudo aquilo pelo qual estávamos dispostos a 
pagar.  

A teoria marxista, uma das principais referências na discussão do estatuto do professor, 
faz a história do trabalhador ou proletário a partir da expropriação do produtor direto (campo-
nês) e, desde então, as condições da produção estaria nas mãos daquele que paga um salário 
pelo trabalho necessário e cria a possibilidade de apropriação da mais valia. Parte considerável 
de O Capital foi destinada a mostrar o processo histórico de separação do produtor direto de 
suas condições de produção e a emergência do assalariado ou proletário. De fato, na sociedade 
pré-capitalista, a massa dos trabalhadores era camponesa que tinha o controle da terra, o prin-
cipal meio de produção. Marx situa a perda da diversidade das competências do trabalhador já 
no artesanato, faz referência explícita à denominação da cada profissão como mystères, desta-
cando sua especialização, e afirma que a tecnologia descobriu as poucas formas básicas do 
movimento do corpo humano mediante as quais ocorre toda a produção.3 A perda da diversida-
de, além de ser antiga é necessária para o desenvolvimento das forças produtivas. No campo 
da educação, a visão da especialização como necessária para o “desenvolvimento de suas for-
ças produtivas” não será bem quista.  

No mundo capitalista, a autonomia principal que se perde é a de dispor do uso das 
condições de produção e reprodução e não, como parece sugerir a discussão sobre os docen-
tes, a desqualificação por especialização na racionalização do processo educativo, em particular, 
e produtivo de modo geral. 4 Os operadores de um torno moderno ou de uma colhedora meca-
nizada não estão menos qualificados que um camponês do século XVII e um professor especia-
lizado em física não está menos qualificado que um alfabetizador que ensinava a ler a Bíblia no 
século XVI. 

O tema da desqualificação apareceu vinculado ao famoso exemplo da produção de alfi-
netes e, de fato, tomará crescente importância até ser definido, já no século XX, pelo modelo 
fordista Se cada trabalhador fazia seus alfinetes tinha um domínio ou autonomia sobre sua pro-
dução (controle, planejamento, execução).Quando a indústria divide o processo de produção, e 
cada trabalhador realiza uma operação parcial, estaríamos, supostamente, diante de uma perda 
da autonomia do trabalhador em fazer alfinetes em sua totalidade seguida de um aumento da 
produtividade. A discussão, então, centrava-se sobre os benefícios da especialização e louvava 
a maior produtividade do trabalhador coletivo sobre o individual.  

A divisão técnica pareceria que avançou no campo do ensino a partir da regra de que 
quando mais avançado estejamos nos conteúdos curriculares maior será a especialização do-
cente. Assim, a analogia construída foi a de que o professor especializado seria mais produtivo 
que o professor que tudo ensinava. Entretanto o foco principal da argumentação não era a qua-
lificação. No entanto, na discussão sobre o status do professor tanto a idéia de autonomia 
quanto de qualificação estão sobrepostas e criam um tipo de confusão difícil se ser superada. 

A dependência entre os especialistas poderia ser aproximada da idéia de divisão orgâni-
ca do trabalho social de Durkheim. Esta idéia foi central na formação da escola moderna. O cur-
rículo passou a ser visto em termos de disciplinas ou conteúdos especializados, exigindo do 
docente a correlata especialização que cresce com a carreira escolar: quanto mais avançada 
mais especializada. Os estudantes são formados pelo coletivo dos professores ou pela institui-
ção. Há na instituição educativa uma forte divisão do trabalho que talvez seja historicamente 
anterior à divisão do trabalho pelo capitalismo. A escola trata o professor como um trabalhador 
assalariado ainda quando valorize sua qualificação e crie programas para sua melhora. Eviden-
temente que não há autonomia, no sentido marxista, de que o professor tem o domínio de suas 
condições de produção. Embora os professores possam participar do planejamento, controle e 
execução há leis que os enquadram e outros atores sociais cujas posições deveriam ser respei-
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tadas tais como: pais, alunos, especialistas de outras áreas, meios de comunicação, autorida-
des, enfim, todos aqueles que têm alguma quota de responsabilidade sobre os cuidados e cria-
ção e educação de crianças e jovens. Se a sociedade no seu conjunto é responsável pela 
educação dos novos, a pretensão da autonomia radical do professor, em qualquer sentido, é 
um contra-senso dado que apenas pode ter uma autonomia negociada.  

Ainda dentro de uma ocupação há diferenças de grau de qualificação e competência no 
desempenho. Assim, além do domínio geral ou autonomia, temos a competência, a qualificação 
que parece independer da especialização, divisão de tarefas ou perda do controle.  
 Como se verá adiante, a perda de autonomia por desqualificação é um tema central, 
nem sempre tratado com clareza, entre aqueles que pensam o docente como figura em proces-
so de proletarização. A desqualificação é entendida como perda de competência e, então, pode 
estar associada à perda do respeito, das formas de tratamento que formam o respeito. A cor-
rente crítica da perda da autonomia e da qualificação culpa ou responsabiliza ao tecnicismo que 
aparece como querendo substituir, a arte de agir, por um protocolo de procedimentos e materi-
ais didáticos.  
2. Amadores e profissionais 

Estamos lidando com categorias de uso popular, então, pareceria oportuno que, antes 
de entrarmos na discussão teórica, situar-nos no horizonte da linguagem, visto como uma cida-
de que comporta partes antigas e outras recentes. Partir da linguagem comum ou da rua é uma 
forma valorizada por filósofos e cientistas sociais. Isto não implica apenas ficar nela; é uma 
forma de operar, um modo de iniciar a pesquisa. A partir desta premissa destacamos três senti-
dos básicos em que usamos, no Brasil, a palavra “profissional” e neles se entrecruzam sentidos 
antigos e modernos.  

O primeiro remete ao contexto de oposição com palavra “amador” ou “voluntário”, indi-
cando que aquele qualificado como profissional extrai suas rendas ou remunerações de uma 
determinada atividade. Na discussão dos anos vinte e trinta do século passado sobre o futebol 
profissional, esse era o sentido dado ao termo. Carregamos o peso de uma tradição que valori-
za a conduta que não espera retornos monetários ou materiais. A ação se faz por vontade, 
crença, ideologia ou amor, não por interesse econômico ou por necessidade de sobrevivência. 
Pareceria que o trabalho amador ou voluntário nos situa na esfera da liberdade, dos não condi-
cionamentos e da ausência da necessidade que caracterizaria o trabalho que visa aos retornos 
monetários. Viver da atividade é uma condição para ser considerado profissional. Podemos di-
zer que temos, então, uma definição econômica da “profissão”, baseada na necessidade de so-
breviver em contexto de escassez.  
3. O valor do profissionalismo 

Contudo, na sombra da cidade velha lateja a valorização moral típica de quase toda dis-
cussão, claramente desde Adam Smith, sobre a economia. Assim, uma segunda significação 
também é de tipo moral, mas torcendo o valor moral do amadorismo ou voluntarismo (sem, no 
entanto, extingui-lo), caminha em outro sentido. Neste, o termo “profissional” é utilizado para 
salientar o domínio de um conjunto de atitudes de responsabilidade no exercício da ocupação 
ou atividade, então, é usado para demandar respeito. Portanto, “profissional” ou “bom profissi-
onal” implica tanto o retorno econômico da atividade quanto seu cumprimento segundo uma 
ética explícita ou implícita. A dimensão moral ou ética está, portanto, presente na representa-
ção do linguajar popular quando lida com os sentidos de “profissional”. Temos, então, uma 
questão central: qual é a deontologia do professor, do docente? Há consenso sobre ela? Jura-
mos quando nos formamos docentes na especificidade de seus valores? 
4. O domínio do saber fazer 

O terceiro uso aponta para o domínio de um saber fazer. Indica o controle de um arran-
jo de conhecimentos, técnicas e práticas que permitem atingir determinados objetivos. Em ou-
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tros termos, afirma a possessão de um conjunto de competências e habilidades para atingir 
objetivos específicos (construir uma casa, defender em juízo, jogar no time, curar as pessoas 
ou alfabetizar, entre tantos outros). Podemos chamar a esta dimensão como “domínio do saber 
fazer”.  

Os três usos do termo profissão, que não raro se entremeiam e sobre os quais necessi-
tamos do contexto pragmático para entender o sentido específico, são retomados pelos teóricos 
da formação docente, contudo, sem reconhecer seus sentidos populares.  

Segundo Lovisolo (1997), a modernidade se caracterizou por um processo generalizado 
de transformação das ocupações em profissões. A formação em uma ocupação foi, durante 
muito tempo, um aprendizado na prática da lavoura, da oficina, do barco, do negócio, da rua, 
enfim, nos mecanismos básicos da autoridade da experiência do mestre e da imitação dos que 
estavam mais adiantados na formação ocupacional. A transformação das ocupações em profis-
sões implicou em processos de certificações obtidos no ensino formal, embora não apenas nele 
como, por exemplo, o exame da OAB no caso brasileiro. 

O aprendizado formal ou escolar da profissão é de praxe posto como resultado dos pro-
cessos de racionalização da ação e sistematização dos domínios do saber fazer. No entanto, 
duas observações merecem ser feitas: a) não se pode pensar a priori que o aprendizado, na 
prática, não fosse guiado por racionalizações e sistematizações, por isso, existiam graus na 
formação do artesão e domínio de saber fazer específicos associados a cada degrau (por vezes, 
no campo educacional, admite-se sem questionamentos que a racionalização e sistematização 
foram mero efeito do capitalismo) e b) é discutível que a racionalização, sistematização de uma 
profissão e a especialização profissional, e mesmo de um campo disciplinar, seja resultado de 
ações racionais. Parecem, muito mais, resultados de processos de lutas e conflitos, de interes-
ses pessoais e de grupos, cuja reconstituição demanda muito mais a narrativa histórica do po-
der e da identidade do que uma teoria geral das profissões.  

Nos dois últimos séculos, certificações e testemunhos passaram a ser crescentemente 
regulados pelo Estado, que estabeleceu os requisitos e campos de atuação de cada profissão. 
As leis e regulamentos foram resultados de pressões políticas, pois tinham efeitos de inclusão e 
exclusão dentro do campo profissional, provocando, não raro, reações. Contudo, há também 
um caráter local da história das profissões. Assim, no caso anglo-saxão, a obrigação da assis-
tência pelo profissional do direito não existe e qualquer cidadão poderia se defender por si 
mesmo. Em contrapartida, para ser médico nos EUA não é suficiente o diploma universitário.  
5. As definições fazem coisas 

Quando os membros de uma categoria se definem como ”trabalhadores” ou como “pro-
fissionais”, estão fazendo coisas com esses dizeres. Quando se dizem “trabalhadores”, talvez 
estejam estabelecendo alianças e oposições, estejam solicitando apoio e simpatias, dizendo “do 
lado que estão” e quais são seus amigos e inimigos. Quando se dizem “profissionais”, talvez 
estejam enfatizando a responsabilidade, os deveres e o domínio de um saber fazer que conside-
rem importante para a sociedade. Assim, identificar-se com uma ou outra categoria significaria 
estabelecer estratégias diferenciadas para obterem melhores salários ou condições de trabalho, 
para reivindicar reconhecimento ou prestígio, para se contrapor às formas de controle do exer-
cício da atividade. O que os atores sociais estão fazendo, quando dizem uma ou outra coisa, 
apenas pode ser estabelecido situacionalmente, isto é, no processo de construção e utilização 
das auto-identidades, enfim, na pragmática dos conflitos, de suas negociações e resoluções 
freqüentemente transitórias. Não podemos deduzir da teoria aquilo que os atores fazem com a 
assunção de identidades específicas. Podemos construir, na teoria, hipóteses orientadoras para 
analisar situações e processos; tipos ideais, contudo não podemos confundir os tipos ideais com 
as situações concretas. 5 Os tipos ideais apenas permitem estabelecer semelhanças e diferenças 
com as situações e processos de utilização das identidades de “trabalhador” e “profissional”.  
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6. Da autonomia 
Até aqui, realizamos apenas alguns esclarecimentos necessários para adentrarmos nas 

considerações dos ensaios e pesquisas sobre a formação docente que discutem seu status. To-
maremos aqui a obra de Contreras (2002) pelas suas qualidades de sistematicidade e relevân-
cia no tratamento do tema. Lembremos que o autor estuda o status docente no contexto da 
autonomia dos professores.  

Contreras parte do debate sobre a proletarização dos professores que teria sido produ-
zido pela “perda das qualidades que faziam deles profissionais” (CONTRERAS, 2002 p. 33). A 
linha analítica é construída a partir dos autores que, inspirados no marxismo, enfatizam que 
com a racionalização capitalista, um de seus efeitos é a especialização e outro é a vontade de 
controle do processo de produção. Assim, os trabalhadores teriam sido progressivamente espe-
cializados ou atomizados, tendo reduzido seu campo de atuação. O raciocínio supõe que, em 
alguma época, o trabalhador sabia fazer o barco ou a carruagem quase completa. Historica-
mente temos que supor que o professor que ensina física deveria sentir-se expropriado, menos 
autônomo, por não lecionar todas as disciplinas?  

A fragmentação ou especialização de sua produção levou à expropriação ou perda da 
autonomia. Esta afirmação se repete na crítica da educação moderna e, para alguns, neoliberal. 
Três processos teriam sido subjacentes: 1) a separação da concepção e execução; 2) a desqua-
lificação como perda de habilidades de planejamento e execução e 3) a perda de controle sobre 
o próprio trabalho. A não separação de concepção e execução tem como modelo o camponês 
ou artesão autônomo. É mais um ideal do que um tipo ideal, pois, na prática, podemos supor 
que vigorava a força de tradição: ela significava a concepção e execução! Assim, estamos dian-
te de uma imaginação de um passado, idílico para os autores, onde não existia separação, as 
habilidades não tinham sido perdidas e o controle seria do trabalhador. Esta situação ideal não 
é histórica nem social. Parece um tempo paradisíaco ou uma utopia do passado feita para criti-
car o presente. Contudo, ela pode ter por efeito negativo o não entendimento do presente que 
é visto com a luz de um passado imaginado. Estamos diante da operação romântica típica. 

Contreras vai expondo a posição dos autores (Apple, Jungck, Lawn, Osga, Desmore, 
Tyack e Tobin, Vinão e muitos outros). Uma bibliografia bem extensa e sistemática. Contudo, 
em nenhum momento, pesa os argumentos e sua consistência, nem apresenta ou solicita as 
evidências. 6 Enfim, não faz um trabalho crítico e reflexivo sobre os autores. O trabalho de re-
flexão, altamente valorizado, não aparece no desenvolvimento da posição sobre a proletariza-
ção dos professores. Quando chega o momento de finalizar, Contreras afirma que as 
conclusões fundamentais do que apresentou são:  

o certo é que no âmbito educativo há um aspecto mais importante 
que o da desqualificação técnica e que é mais de natureza ideológica. 
A falta de controle sobre o próprio trabalho se traduz no campo edu-
cativo numa desorientação ideológica e não na perda de uma 
qualidade pessoal para uma categoria profissional [...] A segunda 
conclusão [...] há processos de controle ideológico sobre os professo-
res que podem ficar encobertos por um aumento da sofisticação 
técnica e pela aparência de uma maior qualificação profissional. Um 
determinado resgate de habilidade e decisões profissionais pode se 
transformar em uma forma mais sutil de controle ideológico. (CON-
TRERAS, 2002 p.51). 

 
Sejamos claros: não se entende porque a separação entre concepção e execução, a 

perda do controle, se transforma em desorientação ideológica. Como, por exemplo, a espe-
cialização disciplinar, o estar submetido a leis e regulamentos externamente elaborados, ser 
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objeto de avaliações levariam a uma desorientação ideológica? O que, sim, está claro para o 
consenso de analistas de várias áreas, é que o fracasso do socialismo real, a queda do muro de 
Berlim, o aumento das incertezas, o declínio do Estado Nacional e da política de bem-estar so-
cial, o ressurgimento do liberalismo, a rapidez da inovação tecnológica, a perda de segurança 
pessoal, dentre outros fatores, criou uma desorientação ideológica generalizada e, muito espe-
cialmente, entre as forças progressistas ou transformadoras que lutavam por um mundo menos 
individualista, mais solidário, mais comunitário, com menos desigualdade e exploração, dentre 
outros valores. Sua segunda conclusão é a clássica posição maniqueísta que entende a dinâmi-
ca histórica, e dentro dela, a educacional, como resultado da oposição entre o bem e o mal. 
Mais ainda, Contreras nos recomenda suspeitar daquilo que parece bom, pois, como a fruta do 
paraíso, pode esconder o veneno do controle que, em nenhum momento se esclarece a quem 
pertence e quais são suas intenções.  

Veremos que Contreras nos reserva ainda algumas surpresas. Mas, antes, coloquemos 
algumas suspeitas com parcas evidências e um pouco de bom senso. Destacamos que as refe-
rências da corrente da proletarização são abstratas ou ideais, apenas se situam em processos 
gerais, sem levar em consideração o que estaria sendo produzido.  

É mais ou menos evidente que, com algum esforço, podemos conceber e executar o 
trabalho de fazermos uma canoa a partir de um tronco de árvore. Agora, ninguém de bom sen-
so pensaria que pode construir um barco frigorífico sozinho ou juntando outros trabalhadores 
habilitados para a construção de canoas. Construir um prédio de 70 andares que resista a sis-
mos implica processos de qualificação e de separação entre concepção e execução. Isto não 
significa que devamos ser tayloristas, podemos apostar em processos de maior flexibilidade e 
participação, contudo, continuarão a existir a concepção e a execução, a realização de tarefas 
específicas, normas orientadoras gerais e particulares.  

O taylorismo foi uma opção para um momento histórico definido e, hoje, está abando-
nada (pelo menos como conceito na forma de administrar). Contudo, isto não significa a volta à 
suposta autonomia do produtor ainda não separado de suas condições de produção e que fazia 
coisas não comensuráveis com as que fazemos. Temos a impressão de que o leitor de “bom 
senso” suspeitaria de que os autores da proletarização têm saudades de um mundo de coisas 
simples, na terminologia de Durkheim, de um mundo de solidariedade mecânica. De um mundo 
no qual não existiria a revolução da produção e o aumento da produtividade, ambas admiradas 
pelo próprio Marx. Mais ainda: os autores parecem ignorar que uma das principais tarefas de 
racionalização, padronização, separação entre concepção e execução, que leva a perda do con-
trole do próprio trabalho, foi realizada - como afirmou Lovisolo (2000) - por Comenio, quando 
ainda não se falava de capitalismo. Para o “bom senso” é mais ou menos evidente que o currí-
culo cresceu ao longo dos séculos, pari passu com o crescimento dos anos de educação obriga-
tória. No mundo referido pelos saudosos, aprender a ler a Bíblia em voz alta seria satisfatório. 
Hoje não o é. Assim, imaginar uma autonomia da prática docente para o mundo do século XI 
ou XV ou mesmo XVIII e com ela julgar o presente, como perda de autonomia, seria como ava-
liar as práticas médicas atuais pela formas de cura de um povo africano. Não é necessário ser 
um relativista dogmático para entender que há coisas que são incomensuráveis.  

Contreras continua seu desenvolvimento escrevendo sobre a retórica do profissionalis-
mo e suas ambigüidades. Analisa a posição de vários autores detendo-se, em especial, nas con-
tribuições de Skopp, Enguita e Hoyle (apud Contreras, 2002), e, por fim, toma a posição de 
Hoyle como a mais “homogênea e não mera justaposição de características” (CONTRERAS, 
p.56) e chega à conclusão de que “a única denominação possível a ser atribuída (aos professo-
res) é a de semiprofissionais” (CONTRERAS, 2002 P.57).  

Hoyle parece ter realizado um esforço dedutivo interessante, sendo que sua primeira 
proposição é traço crucial para as restantes caracterizações que constrói para sua definição do 
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profissional. Suas características, no entanto, não permitem separar todas as ocupações nem se 
aplicam em todos os casos. Assim, o risco é de que todos sejamos semiprofissionais. Iremos 
registrar um par de contra-exemplos apenas para reforçar o dito.  

Na primeira proposição Hoyle afirma que uma profissão é uma ocupação que realiza 
uma função social crucial. Daremos, em princípio, um exemplo de uma ocupação crucial 
para todos os que habitam a cidade e que não parece ser profissão. Os lixeiros formam parte 
de uma ocupação crucial, por isso suas greves duram pouco tempo. Entretanto, essa profissão 
não parece requerer um grau considerável de destreza (traço 2 de Hoyle), nem essa destreza é 
exercida em situações não rotineiras (traço 3), nem seus profissionais parecem ter que dispor 
de um corpo de conhecimentos sistemáticos (traço 4), através de um processo prolongado de 
educação (traço 5), nem de um código ético (traço 7), nem a ocupação requer que os lixeiros 
realizem seus próprios juízos com respeito à prática apropriada. Acreditamos ser suficiente o 
que enunciamos. Há ocupações cruciais que não são profissões. Por outro lado, há profissões, 
como a do contador, que não são cruciais para a sociedade. As definições de Hoyle, então, não 
parecem adequadas para classificar o professor como semiprofissional.  
Considerações Finais  

Acreditamos que o esquema construído a partir da linguagem popular indica que os do-
centes são profissionais que consideram suas atividades cruciais, porém não suficientemente 
valorizadas. Os docentes gostariam de ganhar melhor, ter melhores condições de trabalho, ser 
socialmente reconhecidos, respeitados. Enfim, os docentes querem ser respeitados, tratados 
com respeito como, em um passado imaginado, teria sido feito.  

Podemos aceitar com bastante tranqüilidade que se ganhássemos melhor nos sentiría-
mos melhor e, talvez, enfrentássemos com bom humor o acúmulo de novas tarefas com as 
quais nos bombardeiam desde os ministérios. Também poderíamos aceitar com melhor disposi-
ção as críticas dos pais dos alunos e até ações que caracterizamos pela sua falta de respeito. 
Conversando no bar, aceitamos que a tarefa de ser docente está cada dia mais difícil e, uma 
das razões, é a falta de respeito. Contreras também faz essas coisas, não como conversa de bar 
ou pela leitura dos jornais, porém citando a virulência de Larson para quem : 

 
o profissionalismo seria um movimento de autodefesa corporativa de 
certas ocupações que tiveram a possibilidade de justificar tal postura 
na posse de um conhecimento especializado e exclusivo. Neste senti-
do, a reivindicação de autonomia do profissionalismo parece mais 
uma defesa contra a intrusão.de outros grupos profissionais e frente 
à intervenção da sociedade (CONTRERAS, 2002 P.68).  
 

Certo! Porém, por que os docentes teriam que agir de forma diferente de outras cate-
gorias profissionais e não se defenderem da intrusão de outros na sua esfera de atividade? Será 
que deveriam ser puros e não lutar por seus interesses de categoria profissional? Ou será que 
estas exigências de pureza apenas surgem do fundo historicamente religioso da educação, por-
tanto, conversor que, secularizada, transformou-se na religião da consciência reflexiva ou agir 
reflexivo, da mudança social ou da revolução aliada a uma visão romântica pela qual o profes-
sor dever ser como o artista: autônomo, criativo, original e singular?  

Os professores são profissionais assalariados. Sua ocupação é regida por um conjunto 
de leis gerais do trabalho e do direito administrativo, e leis específicas referentes à titulação e 
concursos. Exige-se deles, como de outros profissionais, uma ética, que façam adesão a um 
tratado de seus deveres, um compromisso moral com os educandos ou estudantes, com a co-
munidade escolar e com a comunidade que a rodeia. Também se exige, como de outros profis-
sionais, um domínio do saber fazer ou, se preferirmos, competências e habilidades específicas 
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da profissão como um todo e da especialidade em que atuam. Os modelos de formação docen-
te expressam ou deveriam expressar as exigências éticas e de competências dos docentes.  

 
Notas  

1 Optamos pela expressão inglesa “status” que implica com maior força alguma forma de estra-
tificação do prestígio ou os retornos financeiros da profissão.  
2 Marx realizou a discussão de forma mais abrangente nos manuscritos que precederam a O 
Capital.  
3 Marx, 1985, vol.1 t.2.  
4 Sempre existiram ocupações com retornos maiores e menores e associadas a diferenças de 
qualificação. J.S. Bach recebia muito mais pelas músicas encomendadas pelas Igrejas do que os 
encarregados de limpá-las. Era difícil substituir Bach, que afirmava que era apenas um interme-
diário para Deus fazer música, do que o limpador da Igreja. Ninguém qualificava sua limpeza de 
celestial! 
5.A questão do currículo em sua relação com a docência tem sido amplamente abordada pela 
educação. Apenas a título de exemplo citamos os trabalhos em coletânea organizada por Morei-
ra e Tadeu Silva (2006) 
6 Observe-se que, no caso da OAB, o registro de advogado serve para testemunhar diante do 
cliente privado e dos organismos públicos (juizados, delegacias, etc.) o “domínio do saber fa-
zer”. Garante ao cliente que o advogado foi examinado pela organização dos pares. Em aparen-
te contradição, o cargo de juiz ou promotor não exige o registro da OAB: a certificação e o 
testemunho são dados pelo concurso público. Daí decorre a realização de uma ata, onde se 
certifica e testemunha o desempenho do postulante. No caso dos médicos, o registro da orga-
nização dos pares é dado de forma automática a partir do diploma universitário reconhecido 
pelo MEC. O fato de existirem situações diversas indica a construção histórica, processos de 
lutas e pressões, na constituição do reconhecimento profissional, ao invés do domínio de uma 
dogmática.  
7 A comparação entre a odontologia no Brasil e Portugal daria boas informações para as afirma-
ções realizadas.  
8 Lembremos que em poucos anos, a regulação da docência mudou várias vezes em termos de 
exigências de titulação. 
9 Importa salientar que os advogados hoje se definem como “operadores” ou “técnicos” do di-
reito, sem que isto signifique necessariamente perda de status profissional. 
10 Apesar das fórmulas, por vezes exóticas dos contratos dos jogadores de futebol, a justiça do 
trabalho entende que é um trabalhador e aplica a CLT nos processos trabalhistas entre clubes e 
jogadores. 
11 A inspiração metodológica weberiana é evidente. Ver Weber (1982) e o excelente trabalho de 
Aron (1987) sobre a forma e lugar dos tipos ideais na elaboração da sociologia da ação. 
12 No pensamento de Marx há elementos para entender como atomizados ao camponês que 
tem o controle, individual, de suas condições de produção e ao proletário como fazendo parte 
do trabalhador coletivo. 
13 A ausência de evidências e até a consideração de “dados empíricos” como vício positivista é 
uma dominante em muitos trabalhos do campo educacional, embora, como sabemos, os quali-
tativos, com base em supostas etnografias, tenham se ampliado no campo. Ver a crítica de 
Fonseca (1999) à etnografia no campo educacional.  
14 Ver a interessante introdução de Walzer (1983).  
15 O caso dos lixeiros de São Francisco e seu movimento para a obtenção de reconhecimento, 
foi analisado por Walzer e ocupa um lugar de destaque em sua argumentação sobre o pluralis-
mo igualitário. Conferir Walzer (1983). 
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16 Observemos que nos últimos tempos os advogados penalistas devem se defender da acusa-
ção de serem praticamente criminosos. 
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1. Pretende-se apresentar nesta comunicação uma reflexão sobre as políticas de 
controle coercitivo aplicadas ao campo da educação superior, no Brasil, durante a chamada 
primeira fase da Ditadura Civil-Militar, período compreendido entre o golpe contrarrevolucionário 
preventivo de abril de 1964 e o início do governo civil-militar do general Emílio Médici, em 
outubro de 1969. Os principais agentes e instituições envolvidos naquele processo de controle, 
bem como suas funções, as formas de controle utilizadas e seus efeitos individuais e coletivos 
são alguns dos principais pontos analisados. 

Esta comunicação baseia-se em uma pesquisa de doutorado atualmente em fase de 
desenvolvimento, motivo pelo qual o conjunto de fontes ainda não está fechado. A par disso, é 
possível relacionar alguns dos principais conjuntos documentais já utilizados, base empírica 
deste texto. Destacam-se o Acervo do DOPS/PR (Departamento de Ordem Política e Social do 
Estado do Paraná), o Acervo Tarso Dutra (ministro da Educação e Cultura de 1967 a 1969), o 
Acervo do SNI (Sistema Nacional de Informações), legislação, periódicos, pronunciamentos de 
agentes de primeiro escalão dos governos civil-militares (presidentes e ministros, sobretudo), 
dentre outras fontes.  

A metodologia adotada constitui-se da análise crítica, básica e essencial ao ofício do 
historiador. Trata-se de não considerar os documentos como repositórios neutros, mas sim 
materiais com características inerentes ao modo como foram constituídos. É imprescindível 
levar tais aspectos em conta, tanto para evitar um mau uso das fontes quanto para que seja 
possível extrair delas o máximo possível. Isso implica em ir além do que os documentos 
expressamente comunicavam, avaliando também o modo como o faziam, quem os produziu, 
em que contexto e condições (sob influência de que fatores), com que objetivos e, inclusive, 
nunca deixando de observar se há indícios de algo que foi omitido (intencionalmente ou não). 
De modo complementar, recursos da informática, como planilhas eletrônicas automatizadas, 
ajudam de modo decisivo na manipulação e cruzamento do grande volume de informações 
mobilizado pela pesquisa.  

 
2. As características das diversas conjunturas que marcaram a história do Brasil de 1964 

a meados da década de 1980 (e, consequentemente, a periodização do regime ditatorial que 
então vigorou no país) são, ainda hoje, objeto de propostas diversas e acirrados debates, como 
observou Renato Lemos (2011). Até mesmo o marco temporal final tradicionalmente aceito (o 
ano de 1985) vem sendo questionado, como exemplifica a aqui adotada proposta de Lemos, 
que considera a entrada em vigor da Constituição de 1988 como um mais adequado marco 
temporal final, por basear-se em uma mudança de regime político. A par disso, vários autores, 
dentre eles o próprio Lemos, assinalam as várias permanências do regime ditatorial que 
marcaram o país no período pós-1988, algumas delas presentes até hoje. 

A amplitude da historiografia específica sobre a Ditadura Civil-Militar não deve fazer 
supor que este seja um assunto encerrado ou sequer satisfatoriamente conhecido. A par da 
heterogeneidade de interpretações, há muitas lacunas no conhecimento histórico sobre o tema, 
parcialmente em função de muitos conjuntos documentais produzidos no período continuarem 
indisponíveis.  

De todo modo, há um certo consenso entre os especialistas em relação a algumas 
características fundamentais dos primeiros anos do regime ditatorial. Tratou-se de um contexto 
marcado inicialmente pela união provisória de alguns setores da sociedade que, mobilizados 
contra o governo legitimamente instituído, levaram ao processo de ruptura efetivado entre 31 
de março e 2 de abril de 1964. Após essa ruptura, desenvolveu-se um longo e conflituoso 
processo de institucionalização de um regime político determinado, uma forma específica de 
Estado capitalista, segundo propôs Maria Helena Moreira Alves em seu clássico Estado e 
oposição no Brasil (1964-1984), publicado pela primeira vez ainda em 1985 (Alves, 1989). 
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Se não há divergências em relação ao marco temporal inicial dessa primeira fase do 
regime ditatorial, o mesmo não ocorre em relação a seu marco temporal final. No estudo aqui 
apresentado estão sendo seguidas, em linhas gerais, as propostas dos já citados trabalhos de 
Alves e de Lemos. Entende-se, em consonância com tais estudos, que o período 1964-1969 no 
Brasil apresente características próprias e uma relativa unidade, justificando-se assim seu uso 
na definição do objeto de estudo.  

 
3. Por vezes, tanto a elaboração quanto a implementação de políticas públicas são 

percebidas de modo unidirecional, atribuindo-se ao Estado (em sentido estrito, o que Gramsci 
chamou de “sociedade política”) uma onipotência e uma independência absoluta em relação à 
sociedade, situação improvável até mesmo em regimes totalitários. Paralelamente, há leituras 
que também se baseiam em uma perspectiva unidirecional, mas de maneira inversa à 
anteriormente descrita: caracterizam o Estado como mero instrumento nas mãos da classe 
dominante. Em ambas as formas de interpretação, há um duplo equívoco. Incorre-se em um 
primeiro erro quando uma das características do fenômeno é distorcida, seja considerando a 
relativa autonomia do Estado como absoluta, seja negando-a. Um segundo engano se dá 
quando essa característica, além de deformada, é tomada como suficiente para uma 
compreensão ampla e satisfatória de todas as manifestações do fenômeno, negando-se assim a 
relevância dos demais aspectos da questão.  

A perspectiva que guia esta comunicação busca evitar tais visões simplistas, conside-
rando para tanto o Estado como relativamente dependente (ou, se se preferir, relativamente 
independente) da sociedade na qual se insere. Assim, pensa-se, como Eloisa Höfling (2001), 
que “o processo de definição de políticas públicas para uma sociedade reflete os conflitos de 
interesses, os arranjos feitos nas esferas de poder que perpassam as instituições do Estado e 
da sociedade como um todo”. Junto a isso, adota-se a perspectiva de Celina Souza (2006), que 
chama a atenção para a autonomia relativa do Estado no mundo moderno, o que “gera deter-
minadas capacidades, as quais, por sua vez, criam as condições para a implementação de obje-
tivos de políticas públicas”, constituindo para o Estado “um espaço próprio de atuação, embora 
permeável a influências externas e internas”.  

Dentre o conjunto de políticas públicas, entende-se que há, em vários contextos 
(autoritários ou democráticos), uma que pode ser chamada, para fins analíticos, de política de 
controle social, entendida como aquela por meio da qual o controle da sociedade civil é buscado 
e efetivado pelo Estado.1 Obviamente, os objetivos específicos (o que se quer controlar, que 
tipo de controle é almejado, etc.), bem como os meios utilizados para que esse controle seja 
obtido e mantido, variam conforme o contexto histórico. De todo modo, interessa observar que 
tais políticas de controle podem relacionar-se com outras políticas públicas de diversas formas. 
Em alguns desses casos, o objetivo da política de controle social, ou seja, o controle, pode 
funcionar não como fim em si, mas como meio para a obtenção de outros objetivos. 

Na esteira das proposições feitas por Antonio Gramsci em seus Cadernos do Cárcere, o 
controle é aqui concebido de modo dual, constituído por dois elementos indissociáveis e 
mutuamente determinantes: o consenso e a coerção (Gramsci, 2007). As políticas de controle 
aqui abordadas são aquelas que almejavam o controle do campo da educação superior por 
meio de medidas coercitivas, implementadas por três vias diferentes e complementares: 
normatização, vigilância e punição.  

 
4. O aspecto mais evidente da coerção (e algumas vezes o único a ela associado) é a 

punição. Seu caráter fundamentalmente reativo, aquilo que tradicionalmente é designado como 
repressão, não deve fazer esquecer da igualmente importante função preventiva que a ação 
punitiva também desempenha, quando funciona como exemplo, ajudando a inibir novas 
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iniciativas análogas à punida.  
Nos processos punitivos realizados no contexto em análise, atuaram instituições e 

agentes tanto do campo do Estado (como o Ministério da Educação e Cultura - MEC e a 
chamada “comunidade de segurança e informações”) quanto do próprio campo da educação 
superior (como reitores, diretores de unidades de ensino, conselhos universitários e comissões 
especiais de investigação sumária).2  

Várias medidas punitivas foram utilizadas entre 1964 e 1969. No que diz respeito ao 
controle do campo da educação superior, as principais foram: 

 
 Intervenções e fechamentos de órgãos de representação estudantil, sindicatos de 

professores ou funcionários; 
 Proibições e repressões a passeatas, peças teatrais, apresentações musicais e 

outras manifestações públicas; 
 Apreensões de cartazes e panfletos; 
 Afastamentos sumários (expurgos); 
 Prisões; 
 Tortura; 
 Assassinatos. 

 
De 1964 a 1969, assim como nos outros anos do regime ditatorial, as políticas de 

controle oscilaram entre momentos de ênfase nas ações coercitivas e outros de ênfase nas 
ações que pretendiam formar consensos. No período em análise, os dois picos de ação 
coercitiva ocorreram em 1964 e 1968/69. No entanto, em nenhum momento o processo de 
controle foi realizado exclusivamente por meio de coerção ou de consenso. Além disso, é 
preciso ter em mente que a ênfase no recurso a determinadas medidas coercitivas variou ao 
longo do período. Por exemplo, em 1964 e em 1969 ocorreram dois picos na aplicação de 
afastamentos sumários, enquanto os assassinatos tornaram-se bem mais frequentes após 
1968.3  

É importante considerar que a punição, em muitas situações, implicava na imputação 
de determinados estigmas aos punidos que, nesses casos, eram assim duplamente punidos. Tal 
efeito simbólico, em certas situações, poderia ser mais prejudicial para o atingido que a própria 
medida punitiva que gerara o estigma.4 

Dentre os punidos, é preciso considerar também aqueles que eram indiretamente 
atingidos (familiares, amigos, colegas de trabalho, etc.), em função daquilo que Abos (1979) 
chamou de “violência radial”. Diante disso, muitos punidos sofriam um certo isolamento social, 
na medida em que várias pessoas se afastavam deles, por medo de também sofrer alguma 
forma de punição.  

Certas medidas punitivas também podiam gerar um efeito econômico, na medida em 
que o atingido podia passar a ter sérios problemas para seguir atuando em seu segmento 
profissional, gerando em muitos casos significativas dificuldades de sobrevivência.  

Já no âmbito político, o principal efeito causado por certas medidas punitivas dizia 
respeito a um entrave significativo para a atuação como organizador, no sentido gramsciano do 
termo, junto a pessoas e grupos que não compartilhassem da perspectiva política do atingido. 
Em contrapartida, junto a grupos e indivíduos que compartilhavam, em alguma medida, da 
mesma perspectiva política, parece que a “marca de infâmia” não só poderia não significar 
qualquer impedimento, como ainda poderia funcionar como um tipo de distinção, aumentando 
assim o reconhecimento e a capacidade de atuar como organizador por parte daquele que, 
desse modo, invertia o sentido do estigma a ele imposto (Bourdieu, 2007; Gramsci, 2004).  

Esses efeitos econômicos e políticos eram, em várias situações, decorrentes do 
isolamento social gerado pela marca de infâmia. Por óbvio, um estigma é fundamentalmente 
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uma relação simbólica que se estabelece em um determinado contexto social. Se, de fato, o 
efeito psicológico é eminentemente individual, cabe lembrar, em contrapartida, que ele só se 
torna possível quando pelo menos um dos outros efeitos mencionados, que são essencialmente 
coletivos, já tenha sido vivenciado. 

Não parece despropositado considerar a possibilidade, em casos específicos, de danos 
psicológicos a indivíduos que sofreram medidas punitivas, particularmente (mas não 
exclusivamente) em casos de prisão e tortura. Para além de casos como esses, é necessário 
lembrar do impacto psicológico que poderia sofrer um indivíduo que, subitamente, passasse a 
ter dificuldades econômicas, ou a ser evitado por pessoas com as quais estava habituado a 
conviver, percebendo que gerava medo nelas. Parece indiscutível que o efeito psicológico da 
aplicação de medidas punitivas não pode ser desconsiderado, ainda que, de todos os efeitos 
mencionados, seja sem dúvida um dos mais difíceis de aferir empiricamente.  

 
5. A normatização é essencialmente preventiva: define limites para aqueles que não 

ousam infringir a legislação em vigor. Contudo, também apresenta um notável caráter reativo, 
posto que determinadas ações normatizadoras podem ter como causa e objeto algo percebido 
pelo grupo no poder como indesejável, mas praticado de acordo com a legislação vigente. 
Pode, ainda, servir de base para que se tente justificar a punição dos que se arriscam a resistir, 
indicando assim um ponto de tangência entre coerção e consenso. 

Assim como nos processos punitivos, nas ações normatizadoras realizadas entre 1964 e 
1988 atuaram instituições e agentes vinculados aos campos do Estado e da educação superior.  

No âmbito do Estado, o MEC e o Conselho Federal de Educação (CFE) foram algumas 
das instituições que, de diferentes maneiras, estabeleceram as principais normas para a 
educação superior.5  

No âmbito do campo da educação superior, as universidades conseguiram manter uma 
pequena margem de autonomia para estabelecer determinadas normas internas, destacando-se 
nesse papel normatizador os reitores e conselhos universitários. É preciso lembrar também do 
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB): criado em 30/04/1966, tal 
instituição da sociedade civil teve importante papel no processo de reestruturação do campo da 
educação superior, no Brasil, em fins da década de 1960. Processo que, observe-se, apoiou-se 
em determinadas medidas normatizadoras, notadamente a “Lei de Reforma Universitária” (Lei 
nº 5.540, de 28 de novembro de 1968). Além de vários reitores, fez parte do CRUB Rudolph 
Atcon, consultor estrangeiro com atuação decisiva no referido processo de reestruturação 
(Cunha, 2007, p. 202-207). 

Uma característica importante do regime ditatorial instaurado em 1964 era justamente 
a abundante legislação criada ao longo de seus vinte e quatro anos de existência. Dentre tantos 
exemplos possíveis, especificamente para o que aqui interessa, talvez valha lembrar dois casos 
bastante conhecidos: (1) a chamada “Lei Suplicy” (Lei nº 4.464, de 9 de novembro de 1964), 
que extinguiu a União Nacional dos Estudantes (UNE) e inúmeros outros órgãos de 
representação estudantil e impôs uma estrutura altamente centralizada; e (2) o Decreto-Lei nº 
477/69, complemento do Ato Institucional nº 5 para o âmbito específico da educação, que 
ampliava significativamente o poder punitivo do regime em relação ao campo educacional. 

Além da legislação, forma mais evidente de normatização bem caracterizada por esses 
exemplos, há que se ter em mente um de seus complementos ou contrapontos: as normas 
internas às instituições de educação superior, notadamente aquelas estabelecidas e 
referendadas pelos conselhos universitários. Estas não serão abordadas no estudo que embasa 
esta comunicação por óbvios motivos de viabilidade. Mesmo assim, é fundamental ter em 
mente que constituíram um importante aspecto da questão.  

A imposição das normas, elemento importante do controle coercitivo, tinha como um de 
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seus principais efeitos o disfarce do arbítrio pela aparência de legalidade criada pela 
normatização sob forma de legislação. Aqui há um importante ponto de tangência entre a 
coerção e a formação de consensos. A legislação autoritária estabelecia normas de modo 
impositivo à sociedade, ao mesmo tempo em que servia de base para propagandas e discursos 
que buscavam legitimar o regime ditatorial, apresentando-o como democrático.  

 
6. A vigilância é fundamental para as ações normatizadoras e punitivas, por ser a fonte 

das informações necessárias à elaboração e implementação de normas e punições. O ato de 
vigiar possui dois momentos fundamentais: um primeiro, no qual o agente ou órgão de 
vigilância observa um determinado segmento social em relação a aspectos específicos, e o 
seguinte, quando descreve aquilo que observou, relatando o comportamento do(s) vigiado(s) 
em relação aos aspectos previamente determinados e a outros que tenha julgado relevantes.  

Embora óbvio, é fundamental observar a subjetividade presente tanto na ação de 
observar quanto na de descrever, por ser origem de possíveis distorções, maiores ou menores, 
entre a realidade e o relato gerado pela vigilância. Ter isso em conta é fundamental para 
qualquer análise de processos de vigilância, seja tendo em vista compreender de modo mais 
eficaz os processos de controle, seja para não cair em um uso ingênuo ou superficial de 
documentos produzidos por órgãos e agentes de vigilância.  

No caso em análise, realizaram ações de vigilância instituições e agentes oriundos do 
campo do Estado (notadamente da “comunidade de segurança e informações”, do MEC, da 
DSI/MEC e da rede de assessorias de segurança e informações instaladas nas universidades) e 
do campo da educação superior (reitores, diretores, conselhos universitários, “comissões 
especiais de investigação sumária”, professores, estudantes, servidores técnico-
administrativos).6  

Nos primeiros anos de ditadura, a colaboração de agentes do campo da educação 
superior nas ações de vigilância foi proporcionalmente maior que a partir de 1967, quando a 
intervenção direta do Estado nas instituições de educação superior foi gradativamente 
aumentando, alcançando um novo patamar após 1969. Destaca-se nesse sentido a criação, 
logo após o golpe de 1964, das “comissões especiais de investigação sumária” (CEIS), que 
tinham a incumbência de indicar aqueles que deveriam ser sumariamente afastados das 
instituições onde atuavam. Era uma tarefa de vigilância de primeira ordem e um bom exemplo 
de como as ações de vigilância e as de punição andavam juntas.  

Em 1967, com o Decreto-Lei nº 200, o MEC passou a contar com uma “divisão de 
segurança e informações”, a DSI/MEC, e com “assessorias de segurança e informações” (ASI) 
instaladas nas instituições de educação superior.  

Após 1969, a tarefa que, em 1964, fora realizada pelas CEIS instaladas em cada 
instituição de educação superior, passou a ser centralizada na Comissão de Investigação 
Sumária do MEC (CISMEC). Com isso, encerrava-se o processo de transformação do modo de 
vigilância, iniciado em 1967. A vigilância deixava assim de ser colaborativa e passava a ser 
direta.7 

Outros dois tipos importantes de ações de vigilância promovidos durante a primeira fase 
da Ditadura Civil-Militar foram: a inserção de “infiltrados”, muitas vezes disfarçados como 
estudantes; e a troca de informações entre a “comunidade de segurança e informações” e 
colaboradores, ou seja, agentes do campo da educação superior que colaboravam, de modo 
espontâneo ou cooptado, com as ações de vigilância. Especialmente importante era a 
colaboração de reitores e diretores. Suas funções acarretavam na possibilidade de 
responsabilização por acontecimentos, nas instituições de educação superior ou unidades de 
ensino e pesquisa sob sua direção, que pudessem gerar ações punitivas. Em outras palavras, o 
medo de ser punido por não punir ou não informar o sistema de controle levava alguns reitores 
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e diretores a colaborar nas ações de vigilância e a punir ou delatar estudantes, servidores 
técnico-administrativos e professores, embora também houvesse aqueles que colaboravam de 
bom grado, motivados por alinhamento ideológico com o regime ou outros fatores.  

A principal função das ações de vigilância era, por óbvio, o fornecimento de subsídios 
para as ações de punição e normatização. Como efeito, a vigilância (ou ao menos seus aspectos 
visíveis ou cognoscíveis) gerava, junto a professores, servidores técnico-administrativos e 
estudantes, um clima de medo e insegurança, fundamental para que o aspecto ‘didático’ da 
punição fosse eficaz. Esse era um ponto crucial, indicador da enorme importância das ações de 
vigilância, muitas vezes relegadas a um segundo plano diante da punição ou, mais 
especificamente, da repressão.  

 
7. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, obviamente as observações aqui 

apresentadas não devem ser vistas como resultados conclusivos, mas sim como diretrizes ou 
hipóteses de trabalho. A par disso, algumas considerações parciais e provisórias podem ser 
apontadas: 

(1) no período abordado, o controle coercitivo do campo da educação superior ocorreu 
por meio de uma série de medidas punitivas (como intervenções e fechamentos de órgãos de 
representação, proibições e repressões a manifestações públicas, censura, apreensões de 
cartazes e panfletos, expurgos, prisões, tortura, ‘desaparecimentos’) e seus efeitos (simbólico, 
econômico, social, político, ideológico, indireto, psicológico, dentre outros), bem como por 
ações normatizadoras e de vigilância; 

(2) foi fundamental, para o sucesso do projeto autoritário, o apoio (cooptado em alguns 
casos, espontâneo em outros) prestado por agentes do campo da educação superior naqueles 
primeiros anos de regime, ainda que as funções de controle coercitivo exercidas por esses 
colaboradores posteriormente tenham sido transferidas para o MEC e para alguns órgãos 
vinculados a ele, como a DSI/MEC e a CISMEC; 

(3) o perfil das políticas de controle coercitivo praticadas entre 1964 e 1969 no Brasil, 
assim como a maioria das outras políticas implementadas no período, assumiu as feições do 
conflituoso processo de busca de institucionalização do novo regime. 
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INTRODUÇÃO 
 

O trabalho que apresentamos aborda a constituição do sistema escolar no Estado do Ma-
ranhão no século XIX, a partir da Independência do Brasil, notadamente no período regencial e início 
do Segundo Reinado, no século XIX (1831-1857) e seus espaços escolares. A pesquisa parte do se-
guinte problema: Qual a gênese e como se configurou o sistema escolar maranhense ao longo do 
século XIX e que características suas foram legadas para sua atual constituição? Como hipótese de 
trabalho, orientaremos a investigação para os limites deste sistema, constituído de forma autoritária 
pela elite regional em um contexto histórico extremamente excludente da vida nacional, onde a con-
dição social – econômica, étnico-racial, de gênero e outras – condenava amplas massas da população 
à subalternidade. 

Os objetivos da pesquisa buscam investigar a constituição do sistema escolar maranhen-
se no século XIX, a partir da Independência, passando pelo Primeiro Reinado, Regências e Segundo 
Reinado, objetivando a compreensão deste processo e suas influências até os nossos dias; documen-
tar primariamente fontes e registros educacionais do Oitocentos maranhense; resgatar registros do-
cumentais relativos ao funcionamento do sistema escolar maranhense no século XIX; relacionar a 
bibliografia existente e em produção e promover inferências de dados relativos à educação da época 
e estabelecer uma base documental sólida para a compreensão do sistema educacional maranhense.  
 
 
 
METODOLOGIA 
 

A renovação no campo da História intensificada a partir da década de 1980 deslocou o 
olhar para o particular e o específico. O desenvolvimento dos cursos de pós-graduação em todo o 
país permitiu que os pesquisadores delimitassem objetos e fontes mais próximas de seus interesses e 
realidades locais. Esse olhar da perspectiva regional ofereceu novas possibilidades de análise, fez 
aflorar especificidades ignoradas, dinâmicas singulares e deu visibilidade a outros atores sociais cos-
tumeiramente desconsiderados nas análises. Descortinou-se, dessa maneira, todo um campo inexplo-
rado com inúmeras possibilidades de investigação. No campo da História da Educação, a fertilidade 
dos estudos regionais encontrou um forte lastro devido não somente aos aspectos assinalados acima, 
mas, sobretudo, pelas características do processo histórico da educação brasileira marcado pela des-
centralização política e pelas iniciativas dos poderes públicos estaduais. A História Regional, por sua 
vez, ganhou maior impulso no final dos anos 80 e início dos anos 90 do século XX com o esgotamen-
to das “macro-abordagens” e das grandes sínteses, até então predominantes, que instituíram uma 
interpretação sobre a história nacional a partir dos pólos dinâmicos da economia identificando-os com 
a história do Brasil.  

 
GÊNESE DO SISTEMA ESCOLAR 

A partir da Independência do Brasil, passando pelo período regencial e início do Segundo 
Reinado, de 1831 a 1850, terão início esforços para a implantação da educação pública, gratuita e de 
massas inspiradas na França revolucionária e na Revolução do Porto, com grandes defensores entre 
as elites liberais e os setores urbanos radicalizados. As elites conservadores manterão por todo o pe-
ríodo uma postura restritiva em relação às possibilidades da educação: ampla e formativa para os 
filhos da elite e limitada e reprodutiva para as massas. O tamanho do território brasileiro e as dificul-
dades de transporte irão representar outro grande problema no acesso aos amplos espaços interio-
res, excluindo quase por completo indígenas, negros, mulheres e pobres em geral. A expansão das 
‘aulas’ de primeiras letras por todo o período no Estado do Maranhão, irão representar um longo e 
lento processo emancipatório desta escola, até chegar à regulamentação de 1849 dada a complexi-
dade já apresentada pelo sistema. 
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A Constituição de 1824, outorgada por Pedro I, de caráter contraditório, apesar de avan-
çada para a época, apresenta elementos de cunho liberal e ao mesmo tempo autocráticos, como o 
Poder Moderador, inspirada no pensamento de Benjamin Constant, que permitia ao Imperador a tute-
la do legislativo. Aquela Carta abandona o ideário de “sistema nacional de educação”, proposto pelos 
constituintes de 1822. A educação é tratada apenas no final do documento, no Título 8º, Das Dispo-
sições Gerais, em seu Artigo 179 (NOGUEIRA, 2001, p.103-106), com o seguinte texto: 

 
A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos cidadãos brasileiros, que 
tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garan-
tida pela Constituição do Império pela maneira seguinte: 
[...] 
XXXII – A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. 
XXXIII – Colégios e universidades onde serão ensinados os elementos das 
Ciências, Belas-Artes e Letras. 
 

Além da referência à educação ser extremamente limitada no texto legal, apresenta-se 
de forma genérica, de princípios, diferentemente do restante da Carta, minuciosa e ciosa quanto aos 
interesses e funcionamento da Monarquia. A educação pública passa a constituir monopólio do Impé-
rio em suas diferentes modalidades, não havendo previsão de financiamento, funcionamento e exten-
são. A Lei de Instrução Pública, de 15 de Outubro de 1827, vai constituir-se no primeiro documento 
legal norteador da educação brasileira, normatizando o ensino elementar longevamente até 1946 
(RIBEIRO, 2000). 

A Lei de Instrução Pública de 1827 (BRASIL, 1827) vai reafirmar o princípio da universa-
lidade da educação pública elementar quando diz: “Art. 1o Em todas as cidades, vilas e lugares mais 
populosos, haverão as escolas de primeiras letras que forem necessárias.” Confirma o disposto na 
Carta de 1824, de acesso à escola a massa da população, contudo, da mesma forma, apesar de man-
tida pelo Império, não apresenta fonte de financiamento nem tampouco plano de metas para sua 
implantação. A população brasileira era apenas estimada nesta época, tendo em vista que o primeiro 
censo irá ocorrer somente em 1872. 

A Lei de 1827 delega aos presidentes das províncias “em Conselho e com audiência das 
respectivas Câmaras” (Art.2º), a instalação e, ou, fechamento das escolas de primeiras letras, con-
forme o povoamento da localidade. Fixa, ainda, os ordenados dos professores, “regulando-os de 
200$000 a 500$000 anuais, com atenção às circunstâncias da população e carestia dos lugares” 
(Art.3º). Em seu Art.13, curiosamente, equaliza os salários dos mestres e das mestras. Propugna o 
“ensino mútuo” nos locais populosos, em edifícios apropriados e equipados para tal fim, alertando 
para a importância da formação dos professores, escolhidos pelo Presidente, em Conselho, em exame 
público. O currículo era assim estabelecido, conforme o Art.6º: 

 
Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, 
prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de ge-
ometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral 
cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados 
à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do 
Império e a História do Brasil. 

 
A Lei de 1827 prevê, ainda, “escolas de meninas”, para funcionarem nos locais mais po-

pulosos, julgado necessário pelo “Presidente em Conselho” (Art.11). O currículo das meninas era o 
mesmo dos meninos, “com exclusão das noções de geometria e limitado a instrução de aritmética só 
as suas quatro operações, ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica”. A Lei 
assegura vitaliciedade para professores e mestres, dispondo, ainda, que disciplinarmente “os castigos 
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serão os praticados pelo método Lancaster” (Art.15). É a única referência metodológica do texto, 
adaptando-se à deficiência formativa dos professores e criando uma cultura de ‘inspeção escolar’, 
priorizando o disciplinar em detrimento da criatividade e da inovação. O método de Lancaster, de ori-
gem inglesa, fica bem expresso neste texto (RIBEIRO apud LARROYO, 2000, p.46): 

 
Um severo sistema de castigo e prêmios mantém a disciplina entre alunos. 
O mestre se assemelha a um chefe de fábrica que tudo vigia e que inter-
vém nos casos difíceis. Não dá lições senão a monitores e aos jovens que 
desejem converter-se em professores. 
 

A crise econômica do Império vai fazer da Lei de Instrução Pública de 1827 ‘letra morta’. 
Não houve orçamento específico nem suficiente para fazer frente às demandas populares de uma 
escola pública gratuita e universal. O déficit econômico do Império praticamente paralisa as ações de 
governo, faltando recursos para arcar com as despesas da educação. Da data de expedição da Lei até 
o fim do Primeiro Reinado (1831) e deste passando pelas Regências Trinas, muito pouco foi realiza-
do. Não foram poucos os reclames de setores liberais e mesmo de Presidentes de província quanto a 
ausência de meios e esforços para a execução da Lei. O aprofundamento da crise econômica e o au-
mento da pressão política dos liberais radicalizados na Assembléia Geral e nas províncias irão pressio-
nar a Regência a descentralizar o poder imperial e editar o Ato Adicional de 1834. 

 
O ATO ADICIONAL DE 1834 
 

O Ato Adicional de 1834 (BRASIL, 2011), ao criar os parlamentos provinciais, com liber-
dade para legislar, transferiu também o problema de financiamento da educação para os estados, 
sem indicar a fonte de recursos para tal. A instrução pública elementar passa a ser responsabilidade 
das províncias, ficando o Império com a responsabilidade dos cursos superiores existentes e a serem 
criados. 

 
Art. 10 - Compete às mesmas Assembléias legislar: 
[...] 
§ 2 - Sobre instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, não 
compreendendo as faculdades de medicina, os cursos jurídicos, academias 
atualmente existentes e outros quaisquer estabelecimentos de instrução 
que, para o futuro, forem criados por lei geral. 
 

O objetivo de racionalização das ações educativas através da transferência de sua res-
ponsabilidade para as províncias, cria uma nova fonte despesas para a qual a maior parte das unida-
des não estava preparada. Em razão disso, o avanço da escolarização vai ser insignificante nas 
décadas de 1830 e 1840. As próprias falas dos presidentes das províncias e particularmente as do 
Estado do Maranhão, vão atestar as dificuldades para a implantação de uma educação pública gratui-
ta e universal: a falta de recursos e a falta de vontade política de parte das elites. 

Em sua fala anual de abertura dos trabalhos da Assembléia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, em 03 de Maio de 1838, o presidente da Província, Vicente Thomaz Pires de Figueiredo Ca-
margo, quando trata da Instrução Pública, assim relata as dificuldades encontradas (MARANHÃO, 
1838): 

D’elle, todavia, colhereis uma noção exacta, e vem a ser, que, em geral, o 
numero dos alumnos, que frequentão as Aulas publicas é menor que o dos 
que seguem as particulares. Ser-vos-há tãobem evidente, que a necessida-
de de apprender, é muito superior ao que se faz para satisfaze la, e que por 
conseguinte se quizerdes dar um alimento proporcionado á esse dezejo tão 
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vivo, e tão geral deveis tentar mais alguma cousa em beneficio da instruc-
ção publica, basear sobre tudo a elementar numa Lei mais perfeita do que a 
de 15 de outubro de 1827. 
 

O discurso do presidente da Província registra a insatisfação com a Lei de Instrução Pú-
blica de 15 de Outubro de 1827 e suas limitações para resolver as dificuldades encontradas. Aponta, 
além das dificuldades materiais, as deficiências formativas dos professores e de estímulo financeiro 
para a carreira do magistério: 

 
Senhores, debaixo do império d’esta Lei, é fácil de ver que o homem de sa-
ber não se quererá entregar á penosa occupação de instruir a mocidade, 
uma vez, que, em troco, se lhe outorgão tão poucas vantagens. As escolas 
pois serão regidas por mestres inhabeis: e quando por ventura, pessoa de 
talento exerça o Magistério, vendo mal retribuídas suas fadigas, não em-
pregará inteiro desvello no ensino. De tudo isto resulta, que os alumnos, ou 
alcanção vagaroso adiantamento, ou as aulas são pouco frequentadas. Es-
tes inconvenientes conseguireis atalhar por uma Lei, que imprima uniformi-
dade na instrucção elementar; que sujeite os mestres á uma restricta 
fiscalisação; marque-lhes uma gratificação, em razão do aproveitamento do 
maior numero de alumnos manifestado por exames rigorosos; descreva re-
gras para jubilação; determine os casos, em que elles podem ser demitidos: 
uma Lei em fim, que revista de consideração os Professores aos seus pró-
prios olhos, e aos do Publico, convença aos omissos da certeza do castigo, 
e seduza os diligentes pelo attractivo da recompensa. 

 
A fala do presidente da Província evidencia sua insatisfação com o quadro da educação 

no Maranhão e a necessidade de sua regulamentação. Em vista da importância e responsabilidade da 
educação para a formação da ‘mocidade’, critica os termos da legislação vigente, imprecisa quanto ao 
funcionamento das escolas, aos compromissos e recompensas dos professores. Ainda em 1838, Vi-
cente Thomaz Pires de Figueiredo Camargo irá enviar à França, através da Lei nº 76, de 24 de Julho, 
“um sujeito de reconhecida, e indisputável habilidade a fim de aprender praticamente o ensino pelo 
método Lancasteriano, o qual assim instruído venha reger uma Escola Normal na Capital da Provín-
cia”, conforme o Art.1º (CASTRO, 2009, p.48). Em seu Artigo 2º da mesma Lei, reza que: 

 
Nesta Escola Normal ficam obrigados todos os respectivos professores a ins-
truir-se a fim de ensinar pelo mesmo método; o Professor, que em menos 
tempo mostrar-se praticamente perito no referido ensino pelos progressos, 
que fizerem seus alunos, perceberá mais a quinta parte do seu ordenado. 

 

A falta de assiduidade dos professores irá determinar a sua extinção em 1844, frustran-
do o plano de uma Escola Normal, fato que irá se configurar no Maranhão apenas no período republi-
cano, muito tardiamente, através do Decreto nº 21 de 15 de Abril de 1890, que “Reorganizava o 
ensino público no Estado” (MOTTA, 2008, p.302). O Liceu Maranhense será criado no mesmo contex-
to de investimento na ‘instrução pública’ pelo presidente Vicente Camargo, através da Lei nº 77 de 24 
de Julho de 1838 (CASTRO, 2009, p.50), objetivando ampliar o estudo secundário e com a função de 
inspeção do ensino elementar no Estado (MARANHÃO, 1839). 

A instabilidade política do Império irá se manifestar na brevidade dos presidentes de 
província. Assim, em 03 de Maio de 1839, em plena ebulição política e militar do Estado, em razão da 
revolta da Balaiada, o novo presidente da Província, Manoel Felisardo de Sousa e Mello, em seu pro-
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nunciamento à abertura da Assembléia Legislativa, quando trata da ‘Instrução Pública’, reclama do 
dispositivo da Lei de 15 de Outubro de 1827 (MARANHÃO, 1839, p.16): 

  
A instrucção publica primaria em todo o território da minha Administração 
tem descido ao maior abatimento, à mais completa nullidade, que se possa 
imaginar: triste consectário das disposições mal calculadas da Lei de 15 de 
Outubro de 1827, que não assentando o ensino elementar nas largas bases, 
que o devem sustentar, e não accommodando as nossas circustancias, o fe-
rio de esterelidade. 
 

Atribui ao disposto naquele documento legal a responsabilidade pelas dificuldades da 
educação pública maranhense. Como ampliar a oferta de escolas e todo o seu custeio sem os recur-
sos apropriados? Questiona a educação pública como um ato de intervenção do Estado na formação 
dos cidadãos (MARANHÃO, 1839, p.16): 

 
Admitida entretanto a intervenção do Governo na educação da mocidade, 
deveria aquella Lei ter estabelecido a instrucção publica no gráo convenien-
te para o desenvolvimento moral, intellectual, e político do nosso Povo, de-
cretando para imprimir n’ela o indispensavel caracter de uniformidade, o 
mesmo methodo para todas as escolas, como tambem o mesmo regula-
mento, e um systhema de inspecção capaz de produsir effeitos, como passo 
à propôr. 
 

Aceita o dispositivo legal com resignação, mas limita sua possibilidade ao ‘amoldamento’ 
das massas através do disciplinamento e noções elementares de ‘ciências’. O acesso a um conheci-
mento maior, as ‘luzes’, fica restrito a alguns cidadãos (MARANHÃO, 1839, p.17): 

 
As massas, Senhores, nunca poderão chegar a adquisição do que propria-
mente se chama luses, mas podem, e devem ser arrancadas à ignorancia 
inculta e barbara, que é sua infallivel partilha nos paízes mal civilisados, 
sendo iniciadas no conhecimento dos deveres do Homem, e do Cidadão, 
sendo amoldadas para as instituições, que as regem, e instruídas nas no-
ções elementares das sciencias, que mais úteis lhes podem ser em as diver-
sas profissões, a que se houverem de consagrar. 

 
 

A convulsão política e militar do Estado vai trazer ao Maranhão o Coronel Luís Alves de 
Lima e Silva, ‘Presidente e Comandante das Armas da Província’. Em seu discurso à abertura dos tra-
balhos da Assembléia Legislativa, em 03 de Maio de 1840, quando trata da ‘Instrução Pública’, revela 
as dificuldades de gestão do nascente sistema público de ensino (MARANHÃO, 1840, p.10-11): 

Sinto não poder informar-vos qual seja o estado de educação elementar 
n’esta Província. De cincoenta e duas escolas, não comprehendendo as do 
Lycêo, só de sete recebi os mappas dos Alumnos que as frequentão, que 
em resumo vos apresento [...] isto prova o pouco zelo nos professores em 
cumprir os seus deveres. 

 

O ‘Pacificador da Balaiada’, futuro Duque e Barão de Caxias, que sufocou através das 
armas a revolta no Estado, comprando com cargos a elite liberal oposicionista e mandando enforcar 
os líderes populares ‘balaios’ Manoel dos Anjos e Negro Cosme, não conseguia gerenciar seus docen-
tes, queixando-se ‘do pouco zelo dos professores em cumprir seus deveres’, já que das 52 escolas, 
exceto o Liceu, apenas 7 haviam entregue o mapa de freqüência dos alunos.  
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Ainda na mesma mensagem, o Presidente lamenta o investimento feito para o envio de 
estudantes à Europa para o aperfeiçoamento pedagógico e regresso como formadores de professo-
res. Estaria havendo desvirtuamento do objetivo, já que o estudante em referência cursava Direito 
(MARANHÃO, 1840, p.12-13): 

 
Não deixarei esta materia sem dizer-vos que triste são as informações que 
tenho recebido á cerca dos Pensionistas, que na Europa estudão a custa 
d’esta Provincia: dous não tractão d’estudos, e outro em lugar de dar-se ao 
estudo das materias que pelo Artigo 1º da Lei nº 10, estão determinadas, 
matriculou-se na escolla de Direito. A este proposito não posso deixar 
d’expor-vos que a citada Lei de pouca vantagem he para a Provincia; alem 
de que prestase a graves abusos. Se quereis mandar alumnos instruir-se na 
Europa, convem antes que sejão os melhóres discipulos do Lycêo, que ahi 
tenhão obtido o gráo de Bacharel, e recebão esta graça com hum premio de 
sua apllicação, e moralidade. Eu vos offereço estas ideas, desejoso de con-
correr para o melhoramento da instrucção publica, e de elevar o Lycêo ao 
gráo de importancia a que deve chegar. Chamo toda a vossa atenção sobre 
este ponto. 
 

Caxias, cioso com os recursos do erário, advoga que os futuros investimentos no envio 
de estudantes à Europa sejam direcionados aos melhores alunos do ‘Lycêo’, mais comprometidos 
com a educação no Estado. 
 
REGULAMENTO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA 
 

As falas anuais dos Presidentes da Província do Maranhão na abertura da Assembléia 
Legislativa nos anos seguintes não apresentarão muitas diferenças em relação aos anteriormente re-
lacionados. O quadro educativo permanece estagnado nos anos de 1840, com pequena oferta de 
educação elementar e poucas vagas no secundário do Liceu Maranhense. 

No ano de 1841, o Presidente da Província, João Antônio de Miranda, relatava assim, à 
Assembléia Legislativa, os esforços de construir uma escola normal e investir na formação dos profes-
sores (MARANHÃO, 1841, p.20): 

 
A eschola normal, creada pela Lei nº 76, e filha adoptiva do Lycêo, acha-se 
bastante desanimada. Quatro alumnos se considerarão promtos no final do 
anno ultimo, e d’elles tres dedicão-se ao magistério. Actualmente apenas 
um, e esse quando quer, a freqüenta. 
 

Seu relatório registra a matrícula de 150 alunos no Liceu e um total de 976 na Capital, 
São Luís (incluídos alunos de Latim, escolas particulares, elementares públicas e Episcopal), para uma 
cidade com ‘11.240 almas livres’ e ‘3 a 4 mil em idade própria para o ensino’. Através de uma tortu-
osa estatística, conclui que de ‘1 para 3’, de forma razoável vem atendendo a demanda. No interior 
do Estado, a oferta de aulas limitava-se a “oito Cadeiras de Grammática Latina, e quarenta de instru-
ção primária, inclusive oito para meninas, achando-se de todo esse numero dez vagas” (MARANHÃO, 
1841, p.20-21). 

Na sessão de 03 de Maio de 1843, o Presidente da Província, Jeronimo Martiniano Fi-
gueira de Mello, na abertura da Assembléia Legislativa, apresenta um quadro sombrio da educação 
no Estado, insinuando a falta de interesse e de qualificação dos professores como motivo (MARA-
NHÃO, 1843, p.51): 

 

CD-ROM DE ATAS  | 4382 |  COLUBHE 2012



Parece-me pouco satisfatorio, que muitas aulas estejam sendo freqüentadas 
por limitado numero de Alunos, pois que dahi conclúo, que alguma causa 
poderosa affasta os meninos do ensino primário e de preparatorios, causa 
que cumpre remover ou destruir quanto antes, para que retiremos dos sa-
crificios feitos com a sustentação dos Professores, as vantagens de maiores 
e mais divulgados conhecimentos. 
 

Atribui aos professores a maior ‘causa’ dos males que padecia a educação no Estado e 
sugere ações enérgicas para removê-las. Justifica a não apresentação de um relatório mais minucioso 
com os ‘mapas’ de freqüência dos alunos pela negligência dos professores, ameaçando cortar-lhes o 
pagamento para que honrem suas funções (MARANHÃO, 1843, p.52): 

 
Não me é possivel dar-vos na actualidade um mappa exacto do numero de 
alumnos, que as frequentão por culpa dos Professores; tenho porem dado 
as necessarias providencias para que estes Empregados ministrem os ne-
cessarios mappas, sob pena de se lhes não pagar o ordenado.  

 
Em 20 de Junho de 1844, o então Presidente da Província, João Jozé de Moura Magalha-

ens, na apresentação de seu ‘Relatório’ anual à Assembléia Legislativa, assim apresentava o quadro 
da ‘Instrução Pública’ (MARANHÃO, 1844, p.06): 
 

[...] Em verdade a Lei Provincial Nº. 76 que a creou he incompleta: uma 
cadeira unicamente para o ensino do methodo Lancaster he muito pouca 
cousa, e quasi desnecessária; mas se quizerdes attender, que muito con-
vem que aquelles que se dedicão ao Magisterio, sejão pessoas idoneas e 
habilitadas em todos os diversos ramos da instrucção elementar, não des-
conhecereis que uma Eschola Normal ser torna indispensavel , em a qual 
aquelles que se destinão a preceptores da mocidade adquirão o comple-
mento da instrucção, que lhes falta e sem o que não possão ser escolhidos 
para o Magisterio. Entendo, Senhores, que fareis um relevante serviço ao 
vosso Paiz, se tratades da educação dos Mestres; pois que d’elles tudo de-
pende: o titulo de Mestre não é uma simples profissão, he uma função soci-
al , he um ministerio moral. [...]  
 

 
Identificava na baixa qualificação do Magistério a maior fonte de problemas para a edu-

cação. Referenciava a Lei nº 76, de 24 de Julho de 1838, que enviara estudante à França para o 
aprendizado do método Lancaster para em seu retorno promover a posterior multiplicação do mesmo 
em uma ‘Escola Normal’. Dizia ser insuficiente uma única ‘cadeira’ para a formação dos professores e 
advogava a necessidade de uma ‘Escola Normal’ efetiva e permanente, com maior carga horária com 
a qual pudesse qualificar os mestres da educação elementar. 

A rotina de alternância de gabinetes conservadores e liberais, na Corte e na Assembléia 
Legislativa do Maranhão, no período, irão levar à Presidência da Província o alcantarense Joaquim 
Franco de Sá (MEIRELES, 2001). Em seu ‘Relatório’ à abertura da Assembléia, em 03 de Maio de 
1847, de forma mais objetiva apresentava o quadro da educação no Estado (MARANHÃO, 1847, 
p.42): 

 
Muito maiores são as providencias que reclama a instrucção primaria, que 
exige ampla correcção, assim no pessoal, e material, como na sua organisa-
ção e regulamento. 
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 Os professores em geral nem sabem, nem podem cumprir bem os seus de-
veres; dell’es ha cuja simples escriptura bastaria para constituir o corpo de 
delicto mais precedente de ignorancia, e impericia; e quase todos se achão 
desprovidos não sò de casas apropriadas, senão dos objectos, e utensis 
mais indispensaveis: o Governo lh’os não tem fornecido por falta de fundos, 
sendo que tal auxilio importaria avultada despesa; e porque em tanta de-
sordem o remedio deve ser o mais radical, e completo. Cumpre, Senhores, 
rehabilitar o Professorado Elementar por novos exames, como acertada-
mente determina o art. 2º da Lei nº 76 e com Novos Regulamentos, para 
depois apercebel-o dos meios materiaes, cujo despendio seria mal aprovei-
tado sem essa providencia preliminar.  

 
Em seu discurso apresentava a necessidade de ordenamento do ensino elementar, defi-

ciente não somente pela falta de recursos, mas pela desqualificação dos professores, para os quais 
exigia novos exames. Avançava em sua análise, buscando a ‘organização’ do ensino primário (MARA-
NHÃO, 1847, p.43): 

 
A organisação do nosso ensino primário deve receber o melhoramento,que 
se acha admitido mais ou menos em todos os paizes cultos,sendo dividido 
em duas ordem ou secções: a 1.º comprehendendo a leitura, escriptura, 
noções de arithmetica, e doutrina christã; 2.º gramatica nacional, geogra-
phia, historia e os principios mais simples de geometria. 
 
 

Joaquim Franco de Sá avançava em seu diagnóstico da situação da ‘instrução pública’ no 
Estado e constituía, através da Lei nº 234, de 1847, “comissão de pessoas profissionais e instruídas” 
para “Regulamentar a Instrução Pública” (MARANHÃO, 1847, p.43): 

 
Para proceder com todo conselho, e segurança, nomeei uma commissão de 
pessoas professionaes, e instruidas, encarregando-a de elaborar um syste-
ma geral sobre o ensino publico, corrigindo e complementando a legislação 
ainda manca, e desconexa, porque actualmente se regula: tenho esperan-
ças de que no decurso da vossa presente sessão vos seja apresentado o re-
sultado do trabalho da Comissão com as modificações ou observações, que 
por ventura me pareção convenientes. Mas se não for isso possivel, peço 
vos que autoriseis o Governo para organisar o Regulamento Geral, sobre as 
bazes, que vos tenho indicado, mais ou menos corrigidas, conforme o en-
tenderdes acertado, devendo ser logo posto em execução, até que lhes 
possaes prestar definitiva approvação. 
 

 
O objetivo do ‘Regulamento Geral’ era o de formar uma ‘Escola Normal de Instrução pri-

mária’ e investir na formação e no aperfeiçoamento dos professores. O resultado do trabalho desta Co-
missão será a Lei nº 267, de 17 de Dezembro de 1849, criando o Regulamento da Instrução Pública. 

No dia 14 de Outubro de 1849, o Presidente da Província do Maranhão, Herculano Fer-
reira Penna, em sua fala por ocasião da abertura dos trabalhos da Assembléia Legislativa, no relatório 
sobre a ‘Instrução Publica’, apresentava um quadro educacional bastante precário (MARANHÃO, 
1849, p.33): 

O Inspector reconhece que a Instrução publica da Provincia nenhuns me-
lhoramentos tem tido, e que o seu estado é tão lamentável como nos annos 
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anteriores, o que não é para admirar por que os obstáculos que outr’ora 
existião ainda subsistem, e as diversas causa que a tem impedido de pro-
gredir, e de dar sazonados fructos, continuão á exercer a sua terrível influ-
encia. O primeiro obstáculo consiste na falta de casas com os utensis 
necessarios para o estabelecimento das Aulas, principalmente das de Ins-
trucção primária, que mesmo nesta Capital achão-se pessimamente colloca-
das e desprovidas de tudo, como já tive occasião de observar 
pessoalmente. 

 
O Presidente à época, referenciado na inspeção feita pessoalmente nas escolas da Capi-

tal, sugeria melhoramentos na infra-estrutura física e pedagógica das salas objetivando melhores re-
sultados na educação dos jovens. Também identificava no trabalho dos professores uma das causas 
da baixa freqüência e aprendizagem, justificando tal inaptidão dos quadros de pessoal pelos baixos 
salários pagos (MARANHÃO, 1849, p.34): 

 
Outro obstaculo que é ainda maior consiste sem dúvidas alguma na incapa-
cidade dos Professores de 1ª Letras que, salvas honrosas excepções, mos-
trão-se destituidos de zêlo, e dos de mais requisitos apropriados á 
melindrosa e difficilima tarefa de ensinar e educar a mocidade, o que em 
parte processo tambem da insufficiencia dos ordenados, que não convidão 
os homens mais capazes á dedicarem-se a esta profissão.  

 
 

Em 07 de Novembro de 1849 tomava posse o 18º Presidente da Província do Maranhão, 
Honório Pereira de Azevedo Coutinho, e já em 17 de Dezembro de 1849 sancionava a Lei de nº 267, 
objetivando ‘Regulamentar a Instrução Pública’. O ‘Regulamento’, em seus 32 artigos, buscava disci-
plinar a educação no Estado, avançando na constituição de um sistema educacional. Em seu Art.1º, 
determinava que “os Professores Públicos de primeiras Letras da Província servir-se-ão no ensino da 
Mocidade do Método individual, simultâneo, e lancastrino, segundo a freqüência de seus alu-
nos...divididos em três categorias” (CASTRO, 2009, p.90). Dividia os professores em ‘categorias’ a 
partir do número de alunos: a primeira, de 10 a 39 alunos, ensinados pelo método individual; a se-
gunda, de 40 a 79 alunos, pelo método simultâneo; e a terceira, de 80 a 160 alunos, pelo método de 
Lancaster. Diferenciava os salários por categoria e estabelecia premiações e punições aos professo-
res. 

O ‘Regulamento’ previa, ainda, a criação de ‘Escolas Normais’ em cada uma das cidades 
da Província. Criava também a figura do ‘Delegado da Instrução Pública’, misto de inspetor e gestor 
do sistema, ligado diretamente ao Governo do Estado e infenso às pressões e inépcias dos prefeitos. 
A gestão ‘científica’ do sistema continuaria submetida ao Liceu Maranhense, que realizaria exames 
para a substituição ou nomeação de professores de primeiras letras. Para isto, cria o cargo de ‘Inspe-
tor da Instrução Pública’, a ser ocupado por professor do Liceu indicado pelo Governo. A criação des-
te ‘Regulamento’ e do responsável por sua execução, o Secretário ou ‘Instrutor da Instrução Pública’, 
será passo decisivo para a constituição do sistema escolar maranhense. 
 
 
CONCLUSÃO 
 

Este trabalho buscou apresentar o processo de constituição do sistema escolar mara-
nhense no período de 1831 a 1850, cobrindo as diferentes Regências e parte do Segundo Reinado de 
Pedro II. O processo inicia com os textos legais da Constituição de 1824; da Lei de Instrução Pública, 
de 15 de Outubro de 1827; e do Ato Adicional, de 12 de Agosto de 1834, todos federais, avançando 
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pela legislação produzida pela Assembléia Legislativa do Maranhão a partir desta data até 1849 e as 
pronúncias dos Presidentes da Província nas aberturas das Assembléias. É deste período também a 
criação das escolas de primeiras letras ou elementares ou primárias no Maranhão, ao longo dos anos 
de 1830/1840, bem como de criação do Liceu Maranhense, em 1838, para ministrar o ensino secun-
dário e posteriormente tornar-se a referência para a criação de uma escola normal. Apesar das inten-
ções e esforços, esta escola normal voltada para a formação de professores só será constituída em 
1890, tardiamente, já no período Republicano. A importância do estudo está em reconstituir passo a 
passo a gênese de criação de um sistema escolar maranhense no limiar de 1850 com toda a comple-
xidade representada por este processo. 
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INTRODUÇÃO 
No Pisa de 2009, com resultados divulgados em 2010, o Brasil ficou com a 53ª posição 

entre 65 economias do mundo, sendo que dos vinte mil estudantes brasileiros avaliados, mais 
da metade teve a nota mais baixa de desempenho, o nível 1. Entre os Estados brasileiros São 
Paulo ficou atrás do Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e 
Espírito Santo. Como noticiou o site “Todos pela Educação”, 

Os resultados da avaliação por Estados feita pelo Ministério da Educa-
ção com base nos dados do Pisa 2009 mostram que São Paulo subiu 
do 11º para o 7º lugar entre as 27 unidades da federação. Se não é 
tão ruim quanto a três anos, quando perdia para Estados como Paraí-
ba e Sergipe, o resultado está longe de refletir o poderio econômico 
paulista. (PARAGUASSÚ e MANDELLI, 2010, s/p). 

No Estado de São Paulo em 2005 o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), foi de 4,7, subindo para 5,0 em 2007 e para 5,5 em 2009. Se à primeira vista isso po-
deria parecer um ganho e melhora da aprendizagem dos alunos, uma análise mais aprofundada 
nos mostra que não é bem assim. Segundo Apolinário (2010, s/p) se os resultados fossem ba-
seados na realidade das escolas, veríamos números bem piores. Para o autor,  

[...] o Ideb, como muitos outros dados quantitativos apresentados pe-
lo governo federal para a educação, é apenas uma maquiagem, pois 
os alunos continuam saindo do 5º ano sem saber ler e escrever direito 
e sem executar, na prática, as noções básicas das quatro operações 
matemáticas. 

O Estado de São Paulo é o principal centro econômico brasileiro e tem a maior popula-
ção do país. A rede estadual de ensino paulista administra mais de 200 mil professores, quatro 
milhões de alunos e cinco mil escolas. O número de alunos sob responsabilidade da Secretaria 
de Estado da Educação de São Paulo (SEE) é maior que a população de quinze Estados brasilei-
ros. Diante desses números e dos baixos resultados que o Estado tem alcançado em diferentes 
avaliações, verifica-se a importância de se examinar o construtivismo como referencial pedagó-
gico da política educacional do Estado de São Paulo desde 1983. 

Diversos são os trabalhos que nos auxiliam a compreender a política educacional, seja 
em âmbito nacional ou paulista. Entretanto, nesses estudos não encontramos discussões espe-
cíficas sobre a concepção pedagógica oficial da SEE. Daí nosso intento de contribuir para desve-
lar a política educacional paulista nas diferentes administrações que se sucederam desde 1983 
no que se refere à adoção do construtivismo. 

Destarte, o objetivo desse trabalho é mostrar, a partir de pesquisa anterior (MARSI-
GLIA, 2011) que analisou os documentos da SEE publicados desde 1983, como o construtivismo 
se instaurou e se mantém nas sucessivas administrações paulistas.  

As pedagogias do “aprender a aprender”, por negarem a função do trabalho educativo 
de transmissão de conhecimento, que caracteriza a especificidade da educação escolar, acabam 
por defender uma visão equivocada do que seja uma escola democrática. O carro-chefe dessas 
teorias vem sendo, nas últimas décadas, o construtivismo que, segundo Rossler (2000, p. 7), 
“[...] constitui-se num ideário epistemológico, psicológico e pedagógico fortemente difundido no 
interior das práticas e reflexões educacionais”.  

Conforme Duarte (2006b) o lema “aprender a aprender” contém uma atitude funda-
mentalmente negativa em relação à educação escolar, caracterizada por quatro princípios: 1) a 
aprendizagem que ocorra sem a transmissão intencional do conhecimento terá maior valor edu-
cativo; 2) o processo de aquisição ou construção do conhecimento tem mais valor do que o 
conhecimento em si mesmo; 3) uma atividade será verdadeiramente educativa somente quan-
do for espontaneamente desencadeada e conduzida pelas necessidades e interesses dos alu-
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nos; 4) a escola deve ter por principal objetivo desenvolver uma alta capacidade de adaptação 
social nos indivíduos. Cada um desses princípios contém um acento de valor negativo em rela-
ção ao que Saviani (2003) caracterizou como os aspectos clássicos na educação escolar. Pode-
mos observar esses princípios de caráter negativo sobre a educação escolar nos documentos da 
SEE, como veremos a seguir.  
O GOVERNO MONTORO 

André Franco Montoro, primeiro governador eleito pelo voto direto após o regime mili-
tar, administrou o Estado de São Paulo de 1983 a 1987 e sua principal ação para a educação no 
tocante à concepção pedagógica foi a implantação do Ciclo Básico (CB) que instaurava a pro-
moção automática dos alunos da 1ª para a 2ª série. 

É nesse momento que o ideário construtivista ganha espaço no Estado de São Paulo, 
pois é tomado como concepção pedagógica a ser adotada pela rede de ensino, dirigindo-se pe-
los princípios formulados no Artigo 1º do decreto nº 21.833 de 28/12/1983 (SÃO PAULO, 
1983a): flexibilidade, respeito à individualidade e às características socioculturais dos alunos. A 
implantação do Ciclo Básico (CB), tendo por base o construtivismo, visava um “[...] projeto de 
reorganização curricular, que tinha como escopo orientar um ensino mais adequado ao alu-
no concreto que frequentava a escola pública.” (DURAN; ALVES; PALMA FILHO, 2005, p. 
90, grifo nosso).  

O CB foi um projeto planejado cuidadosamente durante o primeiro ano do governo de 
Montoro, o que pode ser observado por meio dos seguintes documentos: a coletânea “Capaci-
tação de recursos humanos para o ensino de 1º grau” (SÃO PAULO, 1983b) e o artigo “Uma 
proposta didática para alfabetização de crianças das classes populares” (CRAIDY, GROSSI e 
FIALHO, 1983). 

O primeiro documento é uma coletânea preparada para um programa de formação de 
monitores em alfabetização, com material impresso composto por textos de diferentes autores 
anteriormente publicados em forma de artigos de revistas ou como capítulos de livros. Em to-
dos os artigos uma “nova concepção de educação” (construtivista) é apresentada como revolu-
cionária e, finalmente, a solução para os problemas do fracasso escolar (evasão e repetência) 
que se observava em altos índices naquele momento. A tônica dos textos é de valorização da 
cultura local em detrimento de conhecimentos universais e a atitude espontânea dos alunos 
como mais importante do que a transmissão do conhecimento pelo professor. 

O outro documento é de autoria de membros do Grupo de Estudos sobre o Ensino da 
Matemática de Porto Alegre (GEEMPA), que trazia uma concepção fundamentada em Piaget e 
Emília Ferreiro. As autoras do artigo, ao defenderem que a classe social não é determinante na 
aprendizagem do indivíduo, baseiam sua proposta 

[...] na construção do conhecimento (no sentido piagetiano), na moti-
vação autônoma (prazer de aprender), na recuperação das atividades 
manuais e corporais para o trabalho didático e pedagógico, na ligação 
indissociável entre criatividade e cognição, na vinculação da aprendi-
zagem às experiências e vivências concretas das crianças, e na inten-
sificação da comunicação e das interações entre os alunos (troca 
entre iguais), com a inevitável consequência que isto acarreta: uma 
transformação das relações professor-aluno. (CRAIDY, GROSSI e FIA-
LHO, 1983, p. 210). 

Essa visão construtivista enunciada pelo GEEMPA foi sistematicamente incorporada às 
publicações da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), órgão da SEE, a partir 
de 1985 quando a Secretaria, já com o CB implantado, passou a apresentar propostas didáticas 
de caráter construtivista. 
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O GOVERNO QUÉRCIA 
O sucessor de André Franco Montoro foi Orestes Quércia, eleito para o período de 1987 

a 1991. O novo governador era vice de Montoro na gestão anterior e manteve o programa do 
CB que ganhou novas dimensões com a implantação do Programa de Jornada Única Docente e 
Discente, que visava requalificar a escola pública no prazo de dez anos.  

No que tange à concepção pedagógica o governo Quércia não efetuou alterações de li-
nha teórica, mantendo o construtivismo como fundamento da SEE. Destaque desse governo foi 
a implantação das propostas curriculares das diferentes áreas de conhecimento que vinham 
sendo discutidas desde a gestão de Montoro, todas apoiadas em bases construtivistas. 

Nos documentos desse período podemos notar que o professor é seduzido pelo conteú-
do dos textos, pois há um clima de felicidade, prazer e deslumbramento com a proposta cons-
trutivista. Por exemplo, no texto Alfabetização: uma nova didática? Relatos de professores 
sobre a implantação do CB e sua concepção teórica, publicado em 1987, ressalta-se a impor-
tância de o professor estudar, se dedicar, assumir seus erros, se maravilhar com as conquistas, 
aceitar a espera pela aprendizagem de seus alunos etc., como o ilustra o relato da professora 
Cleide, de Campinas (SÃO PAULO, 1987, p. 37).  

Na publicação “Ciclo básico em jornada única”, de 1988, Telma Weisz assevera que o 
professor “[...] precisa construir sua competência para planejar e implementar situações de 
aprendizagem. Para construir esta competência, o único caminho é o da reflexão sobre a práti-
ca” (WEISZ, 1988, p. 42).  

Afirmações como essas dão ao professor a responsabilidade pelo sucesso de seus alu-
nos. Entretanto, isso não deriva de um processo relacionado à teoria pedagógica que o orienta 
e sim ao seu esforço pessoal para atingir tais resultados, pois para o construtivismo o professor 
não tem papel central. Como assevera Becker (1993, p. 71, grifo do autor): 

Quando um professor ensina um conteúdo aos seus alunos [...], ele 
atravessa todo o processo de construção do conhecimento obstruindo 
o processo de abstração reflexionante. Em nome da transmissão do 
conhecimento ele impede a construção das estruturas básicas de todo 
o conhecer, o a priori de toda a compreensão. É isto que Piaget quer 
dizer ao afirmar que toda vez que ensinamos algo à criança, impedi-
mos que ela invente esta e tantas outras coisas.  

No relato da professora Luiza (São Paulo), ela afirma que as crianças “[...] estão cons-
cientes de que a aprendizagem vai ocorrer, que depende de vontade e espera, mas que o dia 
de todos chegará.” (SÃO PAULO, 1987, p. 36). Essa afirmação mostra uma concepção na qual o 
processo de ensino está totalmente separado dos conteúdos do conhecimento e de sua apren-
dizagem. Dessa forma, coerentemente com os postulados construtivistas, por um lado se impe-
de os indivíduos de se apropriarem do patrimônio humano genérico, consolida-se a 
naturalização das classes sociais e, por outro, desvaloriza-se o professor e atribui-se ao indiví-
duo a responsabilidade por seu sucesso ou fracasso.  
O GOVERNO FLEURY 

Luiz Antônio Fleury Filho, secretário de segurança pública da gestão anterior, assume a 
administração paulista no período de 1991 a 1994, completando um período de 12 anos de he-
gemonia do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) à frente do governo do Esta-
do.  

Essa administração implantou o “Programa de Reforma do Ensino Público de São Pau-
lo”, por meio do qual chega ao campo educacional o quadro referencial da Qualidade Total 
“[...] adotado como parâmetro de qualificação da produção na indústria em escala mundial” 
(NÓBREGA, 1999, p. 54), que ocultava a influência das agências externas (Banco Mundial e 
CEPAL) sobre o governo. A “reforma”, portanto, afirmava visar uma maior autonomia da escola, 
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mas centralizou na cúpula do poder as medidas administrativas que a implementariam. Foi nes-
se contexto que se instituiu a “Escola Padrão”, referindo-se à adoção de um padrão de qualida-
de que corresponderia “[...] à negação da escola uniforme, burocrática, rígida e anônima, 
padronizada” (idem, p. 62-63). A propositura era que durante o governo Fleury a Escola Padrão 
atingisse paulatinamente toda a rede de ensino. Contudo, o projeto funcionou por apenas três 
anos. Nesse breve período “[...] apenas 306 unidades escolares viveram a caminhada do proje-
to por três anos, outras 1052 unidades vivenciaram por dois anos e 256 por apenas um ano 
letivo, num contexto de sete mil unidades escolares” (BORGES, 2001, p. 314). De qualquer 
forma, o que se nota é que as modificações advindas da implantação da Escola Padrão não al-
teraram a concepção de educação.  

No artigo “O construtivismo e o ensino de ciências”, publicado nessa gestão, os autores 
apresentam a concepção construtivista de conhecimento e discutem a importância do ensino 
ser dirigido pelos interesses do aluno, que devem ser suscitados pelo professor por meio de 
vivências, especialmente nas séries iniciais do 1º grau. Para eles o ensino de ciências deve “[...] 
enfatizar a iniciativa da criança, estimular suas ações sobre os objetos e suas observações das 
reações desses objetos às suas ações.” (CARVALHO, LABURÚ, SILVA et al, 1992, p. 71). Por 
meio de atividades que privilegiem a ação da criança ela poderia produzir reações e assim esta-
ria se tornando cada vez mais autônoma em sua busca de explicações e conclusões sobre as 
relações causais dos fenômenos. Além do espontaneísmo pedagógico contido nesse raciocínio 
nota-se que a objetividade do conhecimento é relativizada conforme o ponto de vista do expe-
rimentador (no caso, as conclusões da criança sobre suas descobertas).  

Para o construtivismo a realidade não pode ser conhecida em si mesma, pois ela de-
pende de uma construção individual, realizada interiormente pelo sujeito, portanto, o saber ob-
jetivo é entendido como algo impositivo e inconquistável. 

Como afirma Duarte (2010), será que nós acreditaríamos que a ideia de que o Sol gira 
em torno da Terra é apenas diferente da afirmação científica de que é a Terra que gira em tor-
no do Sol? Não. Nós sabemos, por meio da ciência, que há uma resposta verdadeira e outra 
não e que, portanto, não se pode relativizar essa resposta. Para Duarte (2008), trata-se de uma 
ilusão com finalidade de reprodução ideológica do capitalismo a ideia de que a realidade é ape-
nas uma elaboração subjetiva que permite negociar significados em função de uma ou outra 
convenção cultural.  

Em contraposição a essas ideias, para a pedagogia histórico-crítica a escola enquanto 
instituição social é fundamental ao desenvolvimento psíquico da criança por sua função e repre-
sentatividade na sociedade, pois  

[...] as aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas 
não são simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos 
da cultura material e espiritual que os encarnam, mas são aí apenas 
postas. Para se apropriar destes resultados, para fazer deles as suas 
aptidões, “os órgãos da sua individualidade”, a criança, o ser humano, 
deve entrar em relação com os fenômenos do mundo circundante 
através de outros homens, isto é, num processo de comunicação com 
eles. Assim, a criança aprende a atividade adequada. Pela sua fun-
ção este processo é, portanto, um processo de educação. (LEONTI-
EV, 1978, p. 272, grifo do autor). 

Ao destinar à escola o papel de transmitir a cultura universal de forma sistematizada 
e ao professor o papel de garantir, de forma intencional, a apropriação do patrimônio huma-
no-genérico, a pedagogia histórico-crítica valoriza o conhecimento, o educador toma papel des-
tacado e, assim, proporciona-se ao aluno o domínio daquilo de que a burguesia tem se 
apropriado de forma privada e que deveria ser de todos e não de uma parcela privilegiada da 
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sociedade capitalista. A objeção a essas premissas, como faz o construtivismo, esvazia a educa-
ção escolar, toma o professor como figura secundária e limita o aluno aos conhecimentos míni-
mos necessários para que seja explorado pelo capitalismo. 
OS GOVERNOS DE COVAS 

No final de 1994, Mário Covas Júnior vence as eleições estaduais pelo Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB) para governar o Estado no período de 1995 a 1998, sendo reelei-
to para um segundo mandato de 1999 a 2002. 

O programa “Reorganização das Escolas da Rede Pública”, implantado por essa gestão, 
estruturava a reforma do ensino em três eixos básicos (DUARTE, 2007): a racionalização da 
rede administrativa (reorganização e informatização da rede), a mudança no padrão de gestão 
(delegação de competências administrativas e financeiras às delegacias de ensino) e a melhoria 
da qualidade do ensino (com iniciativas no campo pedagógico, de avaliação e na carreira do-
cente). 

Destacam-se entre as inovações desse período o regime de progressão continuada, a 
flexibilização curricular, o projeto das salas-ambientes, a introdução de mudanças na concepção 
de avaliação cujo mecanismo mais importante foi a instauração do SARESP, a reorganização da 
rede física escolar e o estabelecimento de um novo plano de carreira para os professores. (DU-
ARTE, 2007, p. 71). 

No documento “A Escola de Cara Nova: programa de educação continuada” (SÃO PAU-
LO, 1997) expõe-se a síntese do projeto de educação continuada da SEE desenvolvido entre 
1996 e 1997 com o objetivo de garantir um “novo modelo de formação”. Como enfatiza o do-
cumento, diversos programas de desenvolvimento profissional vinham sendo realizados, mas a 
despeito disso a educação não apresentava melhorias significativas. Assim, a proposta era que 
se fizesse o rompimento com “formas tradicionais de capacitação”.  

O modelo de formação proposto pelo documento visa contemplar o processo “ação-
reflexão-ação”, que se justifica na preocupação de que as capacitações não se esgotem fora da 
prática profissional. Portanto, as ações desse programa de formação continuada deveriam se 
organizar em atividades coletivas de reflexão sobre a realidade educacional e ações realizadas 
no local de trabalho do profissional com seus pares, “[...] visando integrar a prática profissional 
e o conhecimento sistematizado, levantando novos dados extraídos de sua própria vivência, e 
que serão objeto de análise e reflexão nas discussões coletivas” (SÃO PAULO, 1997, p. 9).  

Os pressupostos desse tipo de capacitação são coerentes com as ideias de Donald 
Schön fundamentadas nos estudos de John Dewey. Para Facci (2004, p. 43-50), o “professor 
reflexivo” de Schön é um profissional em contínua formação, que é, na verdade, autoformação, 
pois confronta seus saberes com sua prática (reflexão na e sobre a prática).  

Notemos que a perspectiva adotada por esse tipo de formação, ao desvalorizar os sabe-
res científicos, reforça a ideia de que a realidade deve ser compreendida em suas especificida-
des locais, colocando acento negativo naquilo que não está no cotidiano dos professores, ou 
seja, no conhecimento universal. Esse entendimento, presente desde as administrações anterio-
res, permanecerá nas seguintes.  
OS GOVERNOS DE ALCKMIN  

Com a morte de Mário Covas assume o vice-governador Geraldo José Rodrigues Alck-
min Filho (período de 03/2001-12/2002). Posteriormente, Geraldo Alckmin vence o pleito esta-
dual e permanece no governo por mais quatro anos.  

Nessa gestão diversos projetos foram implantados, entre eles: Escola da Juventude, Es-
cola da Família, Escola de Tempo Integral e ainda outros diretamente voltados à formação de 
gestores e professores: Pró-Gestão, Gestão Escolar e Tecnologias, Teia do Saber, Ensino Médio 
em Rede, programa Bolsa Mestrado e orientações técnicas dadas nas oficinas pedagógicas por 
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meio de teleconferências e por intermédio dos Assistentes Técnicos Pedagógicos (ATPs) (DU-
ARTE, 2007).  

O curso de formação de professores alfabetizadores “Letra e Vida”, oferecido aos pro-
fessores da rede estadual de ensino de São Paulo a partir de 2003, defende em todos os módu-
los que as atividades desenvolvidas com os alunos estejam voltadas aos seus interesses e 
relacionadas ao cotidiano. O texto de Daniel Pennac, contido no módulo 1, denominado “Direi-
tos imprescritíveis do leitor”, é exemplo disso. O autor lista dez direitos que são negados a 
quem está se iniciando no universo da leitura. São eles: 

1. O direito de não ler. 
2. O direito de pular páginas. 
3. O direito de não terminar um livro. 
4. O direito de reler. 
5. O direito de ler qualquer coisa. 
6. O direito ao bovarismo. 
7. O direito de ler em qualquer lugar. 
8. O direito de ler uma frase aqui e outra ali. 
9. O direito de ler em voz alta. 
10. O direito de calar. (PENNAC, 2005, M1U4T6, p. 1). 

O autor justifica essa enumeração afirmando que nós não lemos continuamente, muitas 
vezes trocamos um bom livro por um filme ruim e que nossos “[...] períodos de leitura se alter-
nam muitas vezes com longas dietas, onde até a visão de um livro desperta os miasmas da in-
digestão.” (idem, ibidem). Por isso, por que negar ao jovem leitor o direito de ler qualquer 
coisa, de qualquer jeito, em qualquer lugar ou simplesmente, não ler?  

Prossegue o autor asseverando que uma grande quantidade de indivíduos respeitáveis, 
mesmo diplomados, não tem o hábito de ler. E encerra seu artigo assinalando que o dever da 
educação é ensinar as crianças a ler, iniciá-las na literatura “[...] fornecendo-lhes meios de jul-
gar livremente se elas sentem ou não a ‘necessidade dos livros’” (idem, p. 2). 

Para além das ironias dirigidas à cultura erudita (como se entender de literatura fosse 
algo esnobe), declarações como essas têm implicações um tanto graves para a formação hu-
mana. Nelas está presente a consideração de que cada sujeito deve buscar seus próprios cami-
nhos (o indivíduo vai descobrir se gosta ou não de ler), como se suas histórias pessoais 
pudessem ser definidas somente a partir de seus planos, o que é de um idealismo nefasto. 
Ademais, se o aluno não se apropriar dos clássicos da literatura, se preferir assistir um filme 
ruim, isso não faz dele uma pessoa pior (há um conteúdo moral bastante forte nessa afirma-
ção), apenas diferente. Entretanto, devemos questionar: quem será responsável pelo empobre-
cimento de seu desenvolvimento? Ele mesmo! Se isso lhe trouxer consequências, a culpa é sua, 
afinal, foi ele que “escolheu” não ler. 

Sublinhemos que esse desmonte em relação ao conhecimento, nesse caso, literário, en-
contra amparo nos pressupostos piagetianos de que a atividade educativa deve ser baseada na 
adaptabilidade, na assimilação espontânea e na satisfação das necessidades dos sujeitos, nada 
mais que isso. 

Ferreira e Duarte, discutindo o papel da arte e em seu interior, a função da literatura na 
formação humana, asseveram que ela é uma manifestação não-natural, que precisa de atos 
intencionais que engendrem necessidades complexas nos indivíduos, produzindo a sensibilidade 
humana, o que não é possível por meio de um ensino esvaziado de conteúdos estéticos.  

Assim, o compromisso da educação deve repousar no ensino da riqueza cultural huma-
na, como propõe a pedagogia histórico-crítica, de forma que “[...] o aluno entre em contato 
com o patrimônio literário de mais alto grau de elaboração humana. Essa é uma responsabili-
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dade à qual uma educação emancipadora não se pode furtar.” (FERREIRA e DUARTE, 2009, p. 
6). 
O GOVERNO SERRA 

José Serra, também pertencente aos quadros do PSDB, foi eleito para o governo do Es-
tado no período de 2007 a 2010. Renunciou ao cargo em 2 de abril de 2010 para se candidatar 
à Presidência da República, assumindo o governo paulista seu vice, Alberto Goldman. 

Essa administração teve como marca o estabelecimento de novas propostas curriculares 
e o Programa “Ler e Escrever” instaurado, segundo o governo, com o objetivo de reverter os 
números de analfabetismo ou alfabetização precária dos alunos da rede estadual de ensino. 
(SÃO PAULO, 2007). 

A concepção construtivista permanece. As proposições de língua portuguesa (de todas 
as séries) giram em torno do trabalho com contos, fábulas, listas, lendas, canções, quadrinhas, 
poemas, piadas, textos instrucionais, jornalísticos e científicos, parlendas e adivinhas.  

No guia da 2ª série uma das atividades propostas é ensinar os alunos a usar o dicioná-
rio por meio de um texto científico. Afirma o documento que recorrer ao dicionário “[...] é uma 
forma de resolver problemas imediatos, relacionados à leitura ou à escrita” (SÃO PAULO, 2008, 
p. 107). Assim, nessa atividade os discentes devem buscar no dicionário palavras com o mesmo 
significado para os vocábulos destacados no texto. 

Veja-se que com isso o texto científico na verdade é só um pano de fundo para as 
questões de língua portuguesa. Além disso, esse gênero é minoritário nas proposições de ativi-
dades de todas as séries e sempre aparece vinculado a um “projeto didático”. Aliás, é bom sub-
linhar que projetos temáticos são o ponto forte dos livros do “Ler e Escrever”, especialmente a 
partir da 3ª série. O que se observa nesse tipo de organização de conteúdos é que os conheci-
mentos ficam dispersos, são trabalhados de forma reduzida e sem continuidade de um ano para 
outro ou mesmo de um projeto para outro dentro da mesma série.  

Enfim, os conteúdos são esparsos, desconexos, com pouca profundidade e visam co-
nhecimentos particulares em detrimento daqueles universais. Della Fonte nos auxilia a compre-
ender as consequências que isso tem para a formação dos indivíduos. Afirma a autora que  

Ao abrir mão de qualquer princípio universal, aniquila-se a base para 
a defesa da diversidade e da pluralidade [...]. Além disso, podemos 
pensar nos impasses políticos que a noção de um sujeito fluido e fra-
gmentado traz: impede a constituição de laços de solidariedade para 
além de resistências locais e, assim, mina ações coletivas amplas. A 
dispersão das pessoas em comunidades e grupos de interesses arre-
fece o poder de pressão e deixa o Estado capitalista numa posição 
confortável. (DELLA FONTE, 2003, p. 5). 

Na mesma direção, Duarte explica que para o pós-modernismo um projeto educativo 
orientado pela transmissão e apropriação da cultura universal (universalização da riqueza mate-
rial e intelectual) seria considerado reacionário, tradicionalista e etnocêntrico. O adequado para 
os pós-modernos seria o relativismo cultural. Porém, para Duarte “é um equívoco considerar-se 
etnocêntrica a transmissão universalizada da ciência e da arte pela escola e [...] é também um 
equívoco considerar-se que o relativismo cultural favoreça o livre desenvolvimento dos indiví-
duos.” (DUARTE, 2006a, p. 616).  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Amparamo-nos na pedagogia histórico-crítica para justificar a defesa de outra compre-
ensão do que seja o conhecimento, o aluno e o professor, diferente daquela fundamentada no 
construtivismo. Entendemos que o conhecimento resulta das objetivações humanas e, como tal, 
deve ser transmitido às novas gerações para que estas, ao se apropriarem do patrimônio hu-
mano-genérico, possam constituir em cada indivíduo singular, uma segunda natureza, de ori-
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gem social (SAVIANI, 2003). Sendo assim, fica esclarecido que o aluno é o sujeito a ser forma-
do, ao qual devem se dirigir as ações que promovam o desenvolvimento de suas mais elevadas 
potencialidades, porque o ser humano, diferentemente dos animais, é um ser que produz ne-
cessidades cada vez mais complexas, na medida do seu desenvolvimento. Por isso Marx (1984, 
p. 178, grifo do autor) afirma que o homem “[...] rico é simultaneamente o homem necessi-
tado de uma totalidade de manifestação humana de vida”. 

Para proporcionar aos indivíduos a apropriação da cultura que lhes permitirá serem ca-
da vez mais “necessitados”, é indispensável a participação daquele que já apreendeu o patri-
mônio cultural. Na escola, essa é a figura do professor, pois dirige o desenvolvimento 
psicológico do aluno colaborando na formação das funções psicológicas superiores, especifica-
mente humanas, de procedência social. Ainda que a educação escolar não transforme por si 
mesma a sociedade, ela pode contribuir decisivamente na articulação da luta mais ampla por 
essa transformação, desde que não esteja alinhada a pedagogias comprometidas com a con-
servação do capitalismo.  

O que pudemos analisar nos documentos da SEE é sua filiação a uma concepção teórica 
que em lugar de possibilitar a apropriação da riqueza material e intelectual humana, ocasiona a 
preparação do indivíduo para a exploração capitalista.  

O governo paulista elaborou material didático e ofereceu cursos em suas consecutivas 
administrações. Sempre se apoiou no discurso da inovação, do alcance de melhores resultados 
e de atendimento às “demandas sociais”. Não se pode perder de vista que a produção e circu-
lação desses materiais funcionam como interventores sobre a prática pedagógica, inclusive se-
duzindo os professores para que acreditem que não aderir às pedagogias do “aprender a 
aprender” significa permanecer à margem das mais avançadas formas de educação.  

É relevante, pois, o trabalho de crítica às pedagogias que mantêm os indivíduos alijados 
de sua possibilidade máxima de desenvolvimento. Só assim poderemos, como postula a peda-
gogia histórico-crítica, encontrar, no interior da escola, espaço para o objetivo de uma luta mai-
or pela superação da atual forma de sociedade.  
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Introdução 
 

O estudo tem como objetivo analisar a literatura infantil de José Bento Monteiro Lobato 
(1882-1948) e a concepção pedagógica subjacente aos seus escritos, especialmente, nos livros 
Histórias do mundo para as crianças (1933), Geografia de Dona Benta (1935) e Serões de Dona 
Benta (1937), por meio das ações educativas de Dona Benta. Buscamos explicitar os elementos 
socioeconômicos, políticos e culturais presentes no contexto da criação da obra Sítio do Pica-
Pau Amarelo, em particular nos livros selecionados, identificar nas ações de cunho educacional 
de Dona Benta o ideário pedagógico subjacente, bem como, suas características, elencando-as. 
Deste modo, enfatizamos em analisar a existência de relações entre as ações educativas da 
personagem Dona Benta com as discussões educacionais do período e com o modelo pedagógi-
co escolanovista, presente no pensamento dos intelectuais do período como Anísio Teixeira 
(1900-1971), Fernando de Azevedo (1894-1974), entre outros. 
 Monteiro Lobato é um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX, tendo 
uma vasta produção literária composta por livros, poemas, contos, crônicas e artigos. A coleção 
Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrita entre os anos de 1920-1944, composta de 15 volumes, foi a 
obra de maior repercussão do autor e era direcionada ao público infantil. Além de escritor, Lo-
bato exercia atividade editorial expressiva no período, por meio da Companhia Editora Nacional 
e Editora Brasiliense (KOSHIYAMA, 1982). Por elas foram publicados muitos de seus livros. Lo-
bato considerava que a qualidade gráfica dos livros era muito importante e, por isso atribuía a 
ela um fator primordial. A aparência do produto, sua capa e qualidade, eram indispensáveis 
para atrair a atenção dos leitores1. 
 A intensa e notável atividade literária e editorial de Monteiro Lobato somava-se a um 
profundo engajamento social e político em seu tempo, especialmente, a partir dos anos de 
1920, momento em que a República estava fortalecendo as suas bases. Embora a velha estru-
tura rural ainda fosse muito presente, o Brasil buscava a sua modernização. Emergiu o naciona-
lismo que se manifestou na arte, na literatura, na educação, enfim, disseminou-se pelo país nos 
mais diversos âmbitos. Lobato promoveu campanhas pela saúde, defesa do meio-ambiente, 
reforma agrária e petróleo. Isso fica expresso em suas obras, como por exemplo, O escândalo 
do Petróleo (1936), e nas características de seus personagens, como o Jeca Tatu. 
 A vida e a obra deste célebre intelectual brasileiro é objeto de estudos e pesquisas, ma-
terializados em forma de livros, artigos de natureza científica, teses, dissertações, ensaios. O 
pensamento de Lobato gerou e prossegue gerando polêmicas das mais diversas ordens sejam 
no âmbito das suas concepções políticas (SANTOS, 2008), sociais (SOUZA, 2008), étnico-raciais 
(LAJOLO, 1998), seja de seu pensamento sobre a educação e a pedagogia (MACHADO, 1993; 
LAJOLO, 2000, entre outros). 
 No que se refere às questões educacionais e pedagógicas, a produção literária infantil 
de Monteiro Lobato, sobretudo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é considerado por diversos autores 
como um "projeto literário e pedagógico sob medida para o Brasil" (LAJOLO, 2000, p. 60). Isto 
está relacionado ao contexto histórico do autor e pelas necessidades que se punham de moder-
nização do país, de formação de uma cultura nacional, da alfabetização e da própria educação 
do povo brasileiro.  
 Partimos do entendimento de que a literatura brasileira tem recursos infindáveis que pos-
sibilitam a apreensão do contexto histórico e cultural do período em que foi produzido. A esco-
lha dessa análise a partir da obra de Monteiro Lobato deve-se ao fato de ter sido ele um 
escritor comprometido com as questões do seu tempo e ter uma produção literária pedagógica. 
Consideramos que o estudo dessas questões possa contribuir para a compreensão do ideário 
pedagógico dos anos de 1920-1940, as suas implicações para a educação brasileira, bem como 
para o exercício da docência em um dado momento histórico. 
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 O estudo pode se materializar com avanços no campo acadêmico-científico, por meio da 
produção de um conhecimento teórico que subsidie reflexões e análises para compreensão da 
educação como processo histórico e, particularmente, do período compreendido entre os anos 
de 1920 e 1940, de grande repercussão na educação brasileira. Nestes anos, difundiram no 
país ideias de renovadores da educação, sobretudo as norte-americanas. 
 Como relata Koshiyama (1982), começavam a ser aceitas as ideias pedagógicas de es-
tudiosos norte-americanos ao lado de autores europeus: 
 

Dewey, Kilpatrick eram lidos e suas sugestões executadas nas refor-
mulações feitas no sistema educacional por Anísio Teixeira, na Bahia, 
em 1924. Mas, continuava-se a editar e eram lidos: Pieron, Claparede, 
Durkheim, Binet e Simon, traduzidos em 1927 e 1929, publicados na 
Biblioteca da Educação da Cia. Melhoramentos de São Paulo, sob a di-
reção de Lourenço Filho, Decroly e outros autores da educação ativa 
apareceram na Coleção pedagógica, da Editora F. Briguiet & Cia, digi-
rida por Paulo Maranhão, em 1929 (KOSHIYAMA, 1982, p. 80). 

 
 Foi nesse contexto que Monteiro Lobato cultivou o leitor infantil, introduzindo a literatu-
ra nas escolas primárias. Nas narrativas de Lobato, especialmente na série de aventuras no Sí-
tio do Pica-Pau Amarelo, não falta a preocupação de informar e educar.  
 Estabelecemos como tema/eixo central de nosso estudo a literatura infantil de Monteiro 
Lobato e a concepção pedagógica subjacente aos seus escritos. Questionamos se o ideário pe-
dagógico escolanovista, que se incorporava no pensamento educacional brasileiro do período, e 
era a bandeira de importantes intelectuais como Anísio Teixeira (1900-1971) e Fernando de 
Azevedo (1894-1974), ficava expresso nos escritos infantis de Lobato, particularmente, nas 
ações de cunho educativo de “Dona Benta”. 

Para tanto, tomaremos os livros Histórias do mundo para as crianças, publicado em 
1933, Geografia da Dona Benta, de 1935, e Serões de Dona Benta, de 1937, livros estes que 
compõem a obra literária infantil do autor como apontado inicialmente. Estes livros de referên-
cia estão presentes na Coleção Sítio do Pica-Pau Amarelo que foi escrita pelo autor no período 
de 1921 a 1947. A partir da obra, serão analisados os aspectos sociais, econômicos e políticos 
subjacentes a ela, traçando um panorama da época. 

Os livros selecionados da Coleção destacam a figura de Dona Benta como protagonista. 
No contexto destes livros que tomamos como referência, os personagens Emília, Tia Anastácia, 
Narizinho, Pedrinho, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, figuram a narrativa do texto. Dona 
Benta, a “[...] avó dos meninos, contadora de histórias que aceita a imaginação das crianças e 
admite as novidades que mudam o mundo”2, nos parece ser uma personagem que possibilita 
refletir sobre a concepção pedagógica de Monteiro Lobato, por realizar ações de cunho educati-
vo. 

Considerando que, nas últimas décadas, a produção científica brasileira sobre Monteiro 
Lobato tornou-se expressiva, utilizamos fontes secundárias, tais como manuais, artigos, livros, 
ensaios, teses e dissertações, que nos ajudaram na compreensão dos propósitos da pesquisa. 
Deste modo, constituíram-se em fontes de estudos e pesquisas para entender o momento his-
tórico e o pensamento educacional vigente. Utilizamos, ainda, outros instrumentos e referenci-
ais que se fizerem necessários para a investigação. 

Portanto, para conhecer a vida e obra e o possível pensamento pedagógico de Monteiro 
Lobato, utilizamos, fundamentalmente, os livros Monteiro Lobato: um brasileiro sob medida 
(2000), de Marisa Lajolo, O ficcionista Monteiro Lobato (1996), de Alaor Barbosa e Monteiro 
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Lobato: Furacão na Botocúndia (1997) de Carmen Lucia de Azevedo, Marcia Camargos e Vladimir 
Sacchetta. 

O trabalho é desenvolvido a partir de análise bibliográfica, tomando como referência 
fontes primárias e secundárias. A análise é, fundamentalmente, da obra Sítio do Pica-Pau Ama-
relo, evidenciando os aspectos sócioeconômicos, políticos e culturais subjacentes à produção. 
Tomamos, em particular, os livros Histórias do mundo para as crianças, Geografia da Dona Ben-
ta e Serões da Dona Benta, por entendermos que favorece a identificação das ações educativas 
de Dona Benta. Para isso, buscaremos extrair as ações que apresentam uma regularidade no 
decorrer dos três livros. Iniciamos o trabalhando fazendo um relato dos principais acontecimen-
tos da vida de Monteiro Lobato, destacando o momento em que ele iniciou sua produção literá-
ria infantil. Em seguida, explicitamos a análise referente às três obras selecionadas para esse 
trabalho com ênfase nas ações de cunho educativo da personagem Dona Benta, para mostrar a 
possibilidade de Monteiro Lobato seguir a perspectiva escolanovista de educação.  
 
Monteiro Lobato e a produção literária infantil  
 
 Explicitaremos nesse breve tópico o momento em Lobato inicia sua produção literária 
infantil e o contexto histórico em que o autor vivia, buscando razões que justifiquem a sua pro-
dução literária infantil, considerada por muitos autores como revolucionária para o período (LA-
JOLO, 2000). Literário infantil, pintor frustrado, editor e empresário, jornalista engajado nas 
causas sociais, econômicas e políticas de sua época, são expressões que resumem minimamen-
te a intensa e ativa vida de Monteiro Lobato. Seu objetivo é único: “[...] mudar o Brasil e levá-lo 
a absorver a riqueza que a sociedade moderna produziu.” (MACHADO, 1993, p. 8).  

A vida do autor foi marcada por etapas de muitas mudanças. Quando pequeno, Lobato 
vivia em um ambiente rural. Grande parte de sua infância trouxe como cenário a chácara de 
seu avô Visconde de Tremembé, que era fazendeiro cafeicultor, empresário e político influente. 
Era um garoto de classe alta da época do final do Império brasileiro e, por isso, freqüentou as 
escolas particulares da região. Já na escola, mostrou sua vocação como escritor, pois escrevia 
crônicas, poemas, contos e até desenhava para o jornalzinho colegial chamado “O Guarany”. 
Mais tarde, matriculou-se no Instituto de Ciências e Letras (AZEVEDO, CAMARGOS, SACCHET-
TA, 1997), em São Paulo, curso que preparatório para o curso superior.  
 Uma das grandes mudanças na vida do autor aconteceu nos dois últimos anos do sécu-
lo XIX, quando ele ficou órfão e o Visconde de Tremembé responsabilizou-se pela tutela do ga-
roto de 16 anos e de suas irmãs. Seu grande sonho era cursar Belas-Artes, mas o avô impôs 
que Monteiro Lobato se matriculasse na Faculdade de Direito, como era a tradição para os ga-
rotos de classe alta naquele momento.  
 Em obediência à ordem de seu avô, na virada do século Lobato partiu para a Faculdade 
de Direito no Largo de São Francisco a fim de tornar-se doutor. Encarava o curso de direito com 
desinteresse, pois sua vocação pelas artes e pela literatura ainda o perturbavam. Na faculdade, 
Lobato era fascinado pela cidade de São Paulo e por seus amigos, pois eles aproximavam o 
futuro doutor do lado poético e literário que tanto estimava. Nesse período, Lobato se formou, 
voltou a sua cidade natal, casou-se, teve filhos e pleiteou o cargo de promotor efetivo da co-
marca de uma cidade pequena. Sentia-se entediado e ocioso vivendo na pequena cidade e se 
recordava constantemente do movimento frenético de São Paulo, onde viveu cerca de dez 
anos, e do convívio com os amigos (AZEVEDO, CAMARGOS, SACCHETTA, 1997). 
 A morte e seu avô, em 1911, configurou-se como outra drástica mudança na vida e 
Monteiro Lobato. Ele herdou as terras do avô e outras tantas de seu pai, juntando mais de dois 
mil alqueires de terra (LAJOLO, 2000). Essa herança transformou Monteiro Lobato em grande 
proprietário rural, e para suas terras se mudou com toda a sua família. O principal objetivo de 
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Lobato, no que dizia respeito a suas terras, era torná-las rentáveis por meio de projetos atrevi-
dos, como a modernização da agricultura.  
 Lobato produzia literatura no meio rural em que passara a viver e seu tema futuro seria 
a figura do caipira, do caboclo, do homem da roça. Ele fazia crítica aos hábitos nocivos à terra e 
à produção e cria a personagem-símbolo de sua obra, o Jeca Tatu. Enorme foi a repercussão da 
personagem que tornou Monteiro Lobato famoso e cada vez mais requisitado para escrever 
artigos, para colaborar com revistas e jornais. Com a crise cafeeira, Lobato vende suas terras e 
vai com sua família até São Paulo. Inicia, nesse momento, sua vida como empresário, pois 
compra a famosa Revista do Brasil. A frente da Revista, o autor ouviu de Hilário Tácito a aven-
tura de um peixe que morreu afogado, pois desaprendeu a nadar.  

Este momento foi determinante para iniciar a participação de Lobato no mundo das his-
tórias infantis. “A história do peixe que morreu afogado” foi um pequeno conto, mais tarde de-
senvolvido, reestruturado e lançado em 1921 como A menina do nariz arrebitado. Suas 
personagens com dimensões fantásticas são as que até hoje imprimem a face de Monteiro Lo-
bato: Dona Benta, que “[...] desempenha o papel de professora [...]” (LAJOLO, 2000, p. 61), 
Narizinho e Emília, Tia Nastácia, Pedrinho e Visconde de Sabugosa, compõem os participantes 
do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O poder do faz-de-conta garante o sucesso desta nova fase de 
Lobato com o gênero infantil.  
 Lobato estava instigado pelo interesse em produzir obras puramente infantis impregna-
das de conteúdos interessantes com linguagem para crianças. Lajolo (2000, p. 61) afirma que, 
“particularmente nas obras produzidas dos anos 30, o Sítio se transforma numa grande escola, 
onde os leitores aprendem desde a gramática e aritmética até geologia e bê-á-bá de uma políti-
ca nacionalista de petróleo.” Neste sentido, mandou distribuir, gratuitamente, quinhentos 
exemplares do livro, agora sob o título de Narizinho Arrebitado, e confirmou, assim, a importân-
cia da escola para a difusão da leitura. Washington Luís, presidente do Brasil, ao ver livros sur-
rados de tanto uso pelas crianças, fez uma compra grande para as escolas paulistas (LAJOLO, 
2000). 
 Em seus 66 anos de vida, anos este de muitas transformações, Lobato permaneceu por 
27 se dedicando a saga do Sítio do Pica-Pau Amarelo e aos seus personagens fantásticos, para-
lelo a suas antigas lutas para produzir o ferro, extrair o petróleo e levar o país ao progresso e à 
modernidade. Em 1948, sofreu seu primeiro espasmo vascular e morreu em seu apartamento 
na editora, virando “gás inteligente”, como costumava traduzir a morte (BARBOSA, 1996).  
 
A produção literária infantil de Monteiro Lobato: Pedagogia de Dona Benta 
 
 Neste tópico do trabalho, elencamos e analisamos as principais ações de cunho peda-
gógico da personagem Dona Benta, por entendermos que, por meio de suas práticas e da con-
tação de histórias às crianças, ela possa transparecer o ideário pedagógico presente nos 
escritos de Monteiro Lobato nas décadas em que História do mundo para as crianças, Geografia 
de Dona Benta e Serões de Dona Benta foram escritos e publicados no Brasil. A análise foi rea-
lizada a partir da leitura detalhada das obras, buscando identificar as ações que se repetem e 
que são mais utilizadas por Dona Benta na contação de histórias.  

Observamos uma aproximação entre a produção literária infantil de Lobato e o movi-
mento da Escola Nova no Brasil. Esse movimento chegou ao Brasil no século final XIX, com o 
intuito de “[...] transformar as normas tradicionais da organização escolar, com isso ensaiando 
uma escola nova, no sentido de escola diferente das que existem” (FILHO, 1978, p. 17). O mo-
vimento da Escola Nova se fixou no Brasil por meio do documento Manifesto dos Pioneiros da 
Escola Nova (1932), que posicionava a criança no centro do processo de ensino, atribuía à edu-
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cação o papel de transformação do país e a institucionalização de uma escola pública, laica, 
gratuita e para todos.  

Sendo assim, nos transportamos aos momentos finais do século XIX, que coincidiam 
com o fim de Brasil Imperial e a proclamação de um novo regime político, o republicano, pois 
ocorreram nesse período muitos acontecimentos que tangeram a educação a um novo modelo. 
Foi também nesse período que viveu o autor Monteiro Lobato, o que nos leva a crer ainda mais 
em uma relação das produções literárias infantis do autor com os pressupostos do movimento 
escolanovista no Brasil.  

A literatura infantil brasileira foi inaugurada com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lobato 
estava insatisfeito com as traduções de livros europeus para crianças, e por isso criou aventuras 
com personagens bem brasileiras, recuperando costumes da roça, onde passou sua infância, e 
lendas do folclore nacional (MACHADO, 1993). Lajolo (2000) destaca a preocupação de Lobato 
em publicar livros com uma linguagem especialmente destinada a crianças, com a linguagem e 
imagens especialmente infantis, diferente da dos adultos, e, sobretudo, com conteúdos que 
acrescentassem riquezas a vida das crianças. 

Dessa forma, na história, todas as vezes que Tia Nastácia gritava “É hora!”, Pedrinho, 
Narizinho, Emília, Visconde de Sabugosa e certas vezes até Rabicó e Quindim, dirigiam-se à sala 
da casa de Dona Benta para ouvir as mais incríveis curiosidades sobre o mundo. Dona Benta 
tinha um papel importante, pois era a principal transmissora dos conhecimentos e aceitava as 
ideias fantásticas dos seus netos no sítio. Narizinho pedia à avó: “― Leia da sua moda, vovó!” 
(LOBATO, 1986c, p. 194), pois, com a moda de Dona Benta, todos entendiam. No livro Reina-
ções de Narizinho, Lobato explica que: 

 
A moda de Dona Benta ler era boa. Lia “diferente” dos livros. Como 
quase todos os livros para crianças que há no Brasil são muito sem 
graça, cheios de termos do tempo da onça ou só usados em Portugal, 
a boa velha ia traduzindo aquele português de defunto em língua do 
Brasil de hoje. Onde estava por exemplo, “lume”, lia “fogo”; onde es-
tava “lareira” lia “varanda”. E sempre que dava com um “botou-o” ou 
“comeu-o”, lia “botou ele”, “comeu ele” – e ficava o dobro mais inte-
ressante. Como naquele dia os personagens eram da Itália, Dona 
Benta começou a arremedar a voz de um italiano galinheiro que às 
vezes aparecia pelo sítio em procura de frangos; e para Pinóquio in-
ventou uma vozinha de taquara rachada que era direitinho como o 
boneco devia falar (LOBATO, 1986c, p. 194). 
 

A partir dessa exposição, podemos considerar que Dona Benta tinha uma forma particu-
lar de ler as histórias, que era chamada pelos meninos de à “moda” da Dona Benta. Esta forma 
era atrativa para as crianças, porque ela traduzia, como Lobato enfatizou, de uma linguagem do 
passado, usada em Portugal, para uma linguagem mais atual, própria do Brasil. Além de pren-
der a atenção daqueles que estavam ouvindo, estes compreendiam melhor o significado do tex-
to. Ela é uma “contadora de histórias” e, como tal, utiliza da uma forma característica de leitura 
que chama a atenção das crianças, ao mesmo tempo que garante o entendimento do conteúdo 
que estava sendo abordado. 

A leitura, particularmente à moda de Dona Benta, se constituía em uma ação pedagógi-
ca de importância, já que, em muitos momentos nos livros, foi possível apreender que o autor 
recorria, frequentemente, a esse recurso, que era imprescindível para o aprender. Uma das 
principais ações pedagógicas de Dona Benta e, portanto, considerada importante para Lobato, 
foi conferir a leitura um papel de destaque.  
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Dona Benta estava sempre com livros à mão, pois fazia muita leitura. Ela possuía em 
sua casa uma vasta coleção de livros e “[...] ainda recebia, dum livreiro da capital, as novidades 
mais interessantes do momento” (LOBATO, 1986b, p. 5). O livro Child’s history of the world 
(História do mundo para as crianças) foi um desses livros que chegou à porta do Sítio pelos 
correios. Como a avó dominava a língua inglesa, logo se interessou pelo livro e pôs-se a lê-lo.  

Ao finalizar a leitura do livro, Dona Benta o considerou muito interessante, concluindo 
que “Meninos assim da idade de Pedrinho e Narizinho estou certa de que hão de gostar e apro-
veitar bastante” (LOBATO, 1986b, p. 5). Nesta afirmação, a avó demonstra preocupação em 
selecionar um livro que se enquadre à idade dos meninos, mas, sobretudo, um que atinja o 
interesse das crianças. Pode-se notar que o interesse e a atração dos meninos por determinado 
assunto é um elemento muito considerado para Dona Benta e é um dos principais pontos para 
a escolha de um conteúdo.  

Para melhor nos aprofundarmos nesta preocupação de Dona Benta com o interesse da 
criança, tomamos o livro Geografia de Dona Benta. A avó inicia no Sítio as explicações sobre a 
geografia após um pedido de seu neto.  

 
Depois que Dona Benta concluiu a história do mundo contada à moda 
dela, os meninos pediram mais. 
― Mais, quê? ― perguntou a boa avó. ― Poderei contar muitas histó-
rias assim ― história da física, história da química, história da geolo-
gia, história da geografia... 
― Conte histórias da geografia ― pediu Pedrinho, que andava so-
nhando com viagens pelos países estrangeiros. 
E Dona Benta contou a geografia (LOBATO, 1986a, p. 7). 
 

O fato de Pedrinho ter sonhado com países estrangeiros e ter despertado uma curiosi-
dade sobre esse assunto fez com que o garoto pedisse à avó que contasse histórias da geogra-
fia. Diante do interesse do neto, Dona Benta iniciou a contação de história e nela podemos 
ressalvar que o interesse das crianças é o grande condutor do caminho em que a explicação 
percorre.  

Como ocorreu em muitos momentos em que Dona Benta se dedicava a ensinar as pes-
soas do Sítio, ela tinha como premissa o interesse dos ouvintes e essa é uma das principais 
ações de cunho educativo de Dona Benta. A senhora demonstram-se aberta a todas as infor-
mações, todas as perguntas, contribuições e a imaginação das crianças. Essa imaginação está 
sempre cercando as redondezas do Sítio e de seus personagens em cada volume da coleção 
Sítio do Pica-Pau Amarelo.  

No livro Geografia de Dona Benta, a imaginação é utilizada como fio condutor para 
apresentar um conteúdo. Quando Dona Benta optou por atender ao pedido de Pedrinho e inici-
ar as explicações sobre as histórias da Geografia, Emília logo lhe sugeriu uma ideia para tornar 
o estudo da Geografia “Muito mais interessante” (LOBATO, 1986a, 33). Assim, a boneca toma a 
palavra e sugere:  

 
― Vamos estudar geografia de outro jeito ― propôs. ― Tomamos um 
navio e saímos pelo mundo afora vendo o que há. Muito mais interes-
sante.  
― Mas onde está o navio, boba? ― indagou Narizinho.  
― Um navio faz-de-conta. 
Acho ótima a lembrança, Emília ― disse Dona Benta. E eu sigo no 
comando desse navio. Que nome vai ter? 
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―O Terror dos Mares! ― gritou a boneca. ― Levamos toda gente de 
casa, Tia Nastácia, Quindim, o Visconde ― todos, menos Rabicó (LO-
BATO, 1986a, p. 33). 
 

Assim, subindo a bordo de “O Terror dos Mares”, a tripulação do Sítio viajou todo o 
mundo, fazendo incríveis paradas e vivendo a Geografia. Viver a Geografia só foi possível gra-
ças à viagem de faz-de-conta que Emília propôs e Dona Benta empregou como recurso para 
melhorar a forma de se contar essa história. Então, a utilização da imaginação sugere uma for-
ma de estudo que não a tradicional. A imaginação foi atribuída como recurso para aproximar as 
crianças da realidade e ter experiências reais com a Geografia.  

Afirmar que a imaginação aproxima a criança da realidade nos parece um tanto contra-
ditória, pois quando imaginamos, saímos da realidade. No entanto, podemos afirmar que Mon-
teiro Lobato propôs uma viagem de “faz-se conta”, mas ela, em todo o livro, foi apresentada 
como uma viagem real. Em uma passagem pela Bahia, todos os integrantes da Tripulação “[...] 
foram ver a cidade” (LOBATO, 1986a, p.66). Tia Nastácia, em especial, “[...] tinha se aprovei-
tado da passagem pela Bahia para comprar garrafas de azeite-de-dendê, que as cozinheiras de 
lá usam para tempero” (LOBATO, 1986a, p.66). Diante de uma experiência tão real e material, 
podemos afirmar que a viagem de navio foi muito próxima ao real e que ela foi utilizada por 
Monteiro Lobato como recurso para aproximar as crianças de experiência concretas, mesmo 
que pela imaginação. 

Vale destacar que a aceitação da imaginação das crianças, a priorização pelos seus in-
teresses e a utilização de uma linguagem atualizada que permita a compreensão dos conteúdos 
pela criança, constituem recursos importantes utilizados por Dona Benta para atrair a atenção 
das crianças. Permitir que elas participem, perguntem, imaginem e entendam o conteúdo são 
formas de desviar a atenção das crianças de qualquer outra atividade que seria mais divertida 
ou interessante. 

Durante a explicação, os netos sempre se envolviam, levantavam informações e contri-
buições que muito auxiliar na construção do conteúdo em questão e em sua compreensão. Tais 
informações por eles levantadas, em muitos momentos estão relacionadas com as vivências ou 
com a realidade das crianças. Sendo assim, um dos motivos pelo qual Dona Benta opta por es-
tudar temáticas que estão próximos à realidade da criança é permitir que elas visualizem me-
lhor o assunto e, assim, possam compreender o conteúdo.  

Neste sentido, em várias ocasiões Dona Benta exemplifica a temática abordada com si-
tuações que as crianças já viveram, pois elas podem, assim, recordar e compreender com mais 
facilidade o assunto familiar já vivido por elas. Por isso, as ações educativas de Dona Benta 
buscam, acima de tudo, aproximar a criança de sua realidade para que ela compreenda os fatos 
sociais e até os fatos da natureza. Além disso, alguns novos episódios no Sítio, fatos e aconte-
cimento na vida das crianças e fenômenos são aproveitados por ela para introduzir novos con-
ceitos e conteúdos. Isso evidência a busca de Dona Benta por explicações e pela aproximação à 
vida real. Utilizamos como exemplo o dia em que Pedrinho e Emília tentaram mover uma pedra 
do lugar: 

 
Pedrinho e Emília apareceram. 
― Puxa! ― exclamou o menino ao entrar. ― Nunca pensei que aquela 
pedra pesasse tanto. Eu e Emília pusemos toda a nossa força e a dia-
ba nem gemeu... 
Dona Benta aproveitou-se do tema. 
― É por isso que o homem recorreu às forças da natureza e acabou 
escravizando-as. Viu que só com os seus músculos podia muito pou-
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co. Essa pedra que resistiu à força dos músculos do meu neto e da 
Emília mover-se-á facilmente por meio duma alavanca (LOBATO, 
1986d, p. 63). 
 

Para introduzir um novo conteúdo, Dona Benta se aproveita desse acontecimento na 
vida dos meninos para mostrá-los que a invenção de alavancas ajuda o homem e facilita sua 
vida. Dona Benta afirma que a “[...] máquina é o próprio homem, com seus braços, suas per-
nas e todos os seus sentidos, aumentando de eficiência por meio de truques que a inteligência 
aumentou” (LOBATO, 1986d, p. 87, grifo do autor). Nesse sentido, para a vida real das crian-
ças, conhecer como funciona a alavanca e outros tipos de “máquinas” torna-se essencial para 
melhorar a sua vida. Em outras ocasiões, Pedrinho poeria agir conscientemente e procurar for-
mas eficazes de remover uma grande pedra ou obstáculo. Dessa forma, as crianças poderão 
agir sobre a natureza de maneira consciente e, assim, facilitar sua vida.  

No final do livro Geografia de Dona Benta, Dona Benta resume a importância de conhe-
cer a ciência para utilizá-la no dia-a-dia, filosofando “A riqueza material é areia do deserto: ora 
se acumula aqui, ora ali, conforme sopram os ventos. Mas quem tem a riqueza no miolo, ah, 
esse está garantido contra todos os azares da vida” (LOBATO, 1986d, p. 204). Sendo assim, 
conhecer história, geografia e ciência, nos ajuda a compreender a realidade e agir consciente-
mente sobre a natureza.  
 A leitura a moda de Dona Benta, a priorização dos interesses das crianças, a aceitação 
de perguntas e de participação, a utilização da imaginação das crianças para viabilizar o ensino 
e torná-lo mais atraente e a busca de compreensão dos fatos cotidianos são, portanto, as prin-
cipais ações de cunho educativo de Dona Benta presentes nos três livros de Monteiro Lobato.  
 
Considerações finais 
 
 O trabalho nos permitiu visualizarmos alguns elementos do período em que o autor, 
pioneiro na produção da literatura infantil brasileira, viveu, como elementos socioeconômicos, 
político e cultural das décadas de 1920 a 1940, momento da elaboração e publicação dos três 
livros selecionados para análise deste trabalho, da obra Sítio do Pica-Pau Amarelo. Entre eles, 
citamos o período de transição do regime imperial para o regime republicano, a efervescência 
da modernização da arte com a Semana da Arte Moderna (1922), os debates para a criação de 
uma cultura nacional e a contradição com referências culturais européias e americanas, a mo-
dernização do sistema produtivo, reformas e ideais para a modernização do país por meio da 
educação. 

Até mesmo na sua obra infantil, em especial o livro Geografia de Dona Benta, encon-
tramos alguns elementos econômicos, políticos e sociais do Brasil, quando Dona Benta explica 
as características socioeconômicas, político e social de cada Estado do Brasil. Os ideais de mo-
dernização do país do próprio autor, também estão presentes nesse livro. 

Ao analisarmos os principais livros em que Dona Benta assume o papel de professora 
ou “contadora de história”, conseguimos identificar as ações educativas de Dona Benta no mo-
mento em que estava “ensinando” as crianças do Sítio. Permitimo-nos afirmar que Dona Benta 
ensinava, pois o próprio Monteiro Lobato, por meio de uma fala de Pedrinho, utilizou esse ter-
mo para descrever o que Dona Benta fazia no Sítio: 

 
― Que pena! ― suspirou Pedrinho, quando Dona Benta lhe trouxe a 
notícia. ― Anda mamãe muito iludida, pensando que aprendo muita 
coisa na escola. Puro engano. Tudo quanto sei me foi ensinado por 
vovó, durante as férias que passo aqui. Só vovó sabe ensinar. Não ca-
ceteia, não diz coisas que não entendo. Apesar disso, tenho cada ano 
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de passar oito meses na escola. Aqui só passo quatro...(LOBATO, 
1986d, p. 201). 
 
 

 Além de visualizarmos o termo “ensinado”, identificamos nessa fala de Pedrinho uma 
crítica feita por Monteiro Lobato com relação ao ensino oferecido nas escolas do período. Nesse 
sentido, podemos inferir que somente a forma de ensinar de Dona Benta, suas ações educati-
vas e os seus recursos pedagógicos aplicados são de fato convenientes para o ensino as crian-
ças na perspectiva de Lobato.  

As principais ações de cunho pedagógico de Dona Benta, elencadas nos livros de Loba-
to são: a leitura à “moda” de Dona Benta, com entonação e sem vocabulários complicados; o 
encaminhamento das explicações de acordo com o interesse a motivação das crianças; a acei-
tação da imaginação das crianças e sua utilização como recurso pedagógico; o aprendizado em 
um local com muitas possibilidades para observação dos fenômenos naturais, fatos e objetos; a 
busca de explicações para os fatos inéditos que acontecem no cotidiano das crianças. 

É importante destacar que Monteiro Lobato não tinha o intuito em desenvolver uma no-
va corrente ou um novo ideário pedagógico, mas repetir e divulgar as ações pedagógicas do 
ideário subjacente no período. As ações de Dona Benta têm estreita aproximação com o ideário 
pedagógico amplamente divulgado no período da publicação do ideário da Escola Nova, presen-
te no pensamento dos intelectuais do período como Anísio Teixeira (1900-1971), Fernando de 
Azevedo (1894-1974), entre outros.  
 Ao analisar os aspectos metodológicos da Escola Nova expressas no Manifesto dos Pio-
neiros e elencadas por estudiosos dessa corrente pedagógica, observamos a existência de rela-
ções entre as ações educativas da personagem Dona Benta com as discussões educacionais do 
período e com o modelo pedagógico escolanovista. Destacamos o posicionamento central atri-
buído a criança no processo de ensino, sobretudo no que dizia respeito à priorização do interes-
se da criança, por meio de atividades que tornem o ensino mais atraente, com estímulo a 
imaginação, linguagem mais acessível, abertura para a busca de conhecimentos, em locais que 
possibilitem a observação de fenômenos e objetos, entre outros. Esses elementos apresenta-
ram-se com freqüência nos livros analisados e nos fazem inferir que uma possível aproximação 
entre Lobato e o ideário escolanovista. 

Portanto, concluímos que o estudo nos deu embasamento para afirmar que a literatura 
infantil de Monteiro Lobato, sobretudo, no que se diz respeito às ações educativas de Dona 
Benta expressas nos livros Histórias do mundo para as crianças (1933), Geografia de Dona Ben-
ta (1935), e Serões de Dona Benta, se aproximam da concepção pedagógica escolanovista em 
ascensão no período. Lobato se opunha as antigas formas de ensinar e propôs novos encami-
nhamentos ao ensino, com metodológias que se aproximavam da nova corrente pedagógica. 
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Introdução 
 
O Curso de Administração Escolar - CAE funcionou em Minas Gerais no período 1946/1969 e 
voltava-se à formação de profissionais para atuação nas escolas e em diversos postos da hie-
rarquia do sistema de ensino estadual. Sua criação se deu em consonância com as diretrizes da 
política educacional instituída pela Reforma Capanema, no Governo Vargas, que se estendeu de 
1937 a 1945. Essa política foi traduzida em um conjunto de leis, as leis orgânicas, cuja divulga-
ção teve início em 1942 e gradativamente atingiu todos os níveis de ensino até 1946, já no de-
nominado Governo Provisório. 
Essa Reforma constituiu-se de diversos Decretos-Lei1, que buscaram alcançar de modo integral 
o ensino, do primário ao secundário, iniciando-se com a Lei Orgânica do Ensino Industrial e do 
Ensino Secundário, em 1942, passando pela Lei Orgânica do Ensino Comercial, em 1943 e cul-
minando com as Leis Orgânicas do Ensino Primário, Normal e Agrícola em 1946. 
Com a instituição da Lei Orgânica do Ensino Primário em janeiro de 1946 foram definidas as 
diretrizes gerais para esse nível de ensino, que continuou, entretanto, a ser da responsabilidade 
dos estados; foram também estabelecidas normas para o ensino primário supletivo, com dura-
ção de dois anos, destinado a adolescentes, a partir dos 13 anos e a adultos. Nesse mesmo ano 
foram definidas ainda diretrizes para o ensino normal e o ensino agrícola e criado o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comercial - SENAC.  
A Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto-Lei Nº 8530, de 02 de janeiro de 1946, definiu as 
diretrizes para a formação docente e instituiu três tipos de estabelecimentos de ensino normal: 
o curso normal regional, a escola normal e o instituto de educação. O Instituto de Educação, 
além dos cursos próprios da escola normal, deveria ministrar ensino de especialização do ma-
gistério e de habilitação para administradores escolares do grau primário. Estes institutos conta-
riam também com uma Escola Primária e um Jardim de Infância como unidades anexas. 
Como decorrência da Reforma Capanema foi criado em Belo Horizonte, capital do Estado, o 
Instituto de Educação de Minas Gerais. Sua criação se deu, segundo Chaves (s/d), pelo Decreto 
Nº 1666 de 28/01/1946, assinado pelo Interventor do Estado, Nísio Batista de Oliveira e pela 
transformação da então Escola Normal Modelo em 1946, pelo Decreto Nº 1836 - esta escola 
havia sido criada no Governo João Pinheiro, pela Lei Nº 439 de 28 de setembro de 1906, sob a 
denominação de Escola Normal de Belo Horizonte (PAIVA e PAIXÃO, 2002). O Curso de Admi-
nistração Escolar foi criado na estrutura do mencionado instituto, e no mesmo movimento foi 
extinta a Escola de Aperfeiçoamento, que funcionava no Estado desde 1929 e teve grande im-
portância e influência na formação do professor para o ensino primário em Minas Gerais. A essa 
escola cabia a formação de diversos profissionais para a rede estadual de ensino.  
Em continuidade ao trabalho iniciado pela citada escola, o Curso de Administração Escolar for-
mava profissionais que, além de exercerem funções de liderança nas escolas, ocuparam tam-
bém cargos de projeção e influência no âmbito do sistema de ensino estadual, em inspetorias 
de ensino e junto à administração central, a Secretaria de Estado da Educação. Tendo como 
foco o então ensino primário, docentes e egressos do curso participavam de eventos diversos e 
da produção de programas de ensino, materiais e livros didáticos, disseminando de várias for-
mas, na educação mineira, as concepções que orientavam o curso. 
A situação sob análise sinaliza que as instituições escolares têm formas próprias de reagir em 
diferentes situações. Isto é, o modo como captam e atribuem sentido a concepções, a propos-
tas e a idéias relaciona-se não só às sinalizações contextuais, nesse processo projetam-se a sua 
história, as construções do seu quotidiano, refletindo desse modo sua experiência e a cultura 
construída ao longo do tempo, conforme argumentam Goodson (1997) e Lopes (2005). As con-
cepções e práticas educativas constituem processos complexos, afirma Ball (1998), resultantes 
de um nexo de influências e interdependências. Em âmbito escolar as políticas e propostas pas-
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sam também por processos de recontextualização, mesclando-se a concepções já existentes e 
são ressignificadas por processos de hibridização (BERNSTEIN, 1996; BALL 1998; CANCLINI, 
2003).  
O Curso de Administração Escolar constituiu-se com uma mescla de influências nas concepções 
que o direcionavam, tanto em relação às advindas das diretrizes oficiais, nacionais e estaduais, 
como no que se refere àquelas procedentes da Escola de Aperfeiçoamento, da qual se originou, 
denotando que a experiência institucional se expressa na recontextualização de novas idéias e 
proposições, como argumentam Bernstein (1996) e Ball (1998). Ao nível da prática, as políticas 
educacionais têm efeitos diversos em diferentes escolas e nos distintos grupos disciplinares 
(BALL, 1998; LOPES, 2004). Mesmo nas orientações advindas do nível macro, os grupos disci-
plinares têm papel importante no processo de sua reinterpretação; razão porque essas perspec-
tivas podem ser acentuadas ou minimizadas em contextos sociais específicos. 
Entretanto, como argumenta Lopes (2007), a instituição escolar não apenas reage às definições 
oficiais e ao contexto sócio-histórico. Sob muitas formas as instituições disseminam sua influên-
cia no contexto educacional. Além disso, as lideranças, os processos de distribuição de recur-
sos, os materiais didáticos, a maior relação da instituição com órgãos oficiais, as lutas internas 
entre os grupos disciplinares por status e território material e simbólico produzem marcas diver-
sas nos processos de seleção de conteúdos e métodos de ensino, conforme acentuam Goodson 
(1997) e Lopes (2007). 
O Curso de Administração Escolar teve grande repercussão na educação do Estado de Minas 
Gerais, marcando significativa presença na produção e disseminação de concepções e de práti-
cas educativas e de formação docente, todavia registram-se poucos estudos sobre o papel que 
desempenhou na educação mineira. Em vista de sua importância, este artigo busca enfocar 
especificidades referentes à constituição, concepções e ao funcionamento desse Curso, cuja 
trajetória e experiência constituíram as bases da criação e da organização do atual Curso de 
Pedagogia da Faculdade de Educação do Campus de Belo Horizonte, da Universidade do Estado 
de Minas Gerais.  
O estudo2 envolveu elementos históricos, analíticos e interpretativos, com base em pesquisa 
bibliográfica e documental, buscando situar: o contexto de influências que perpassavam a edu-
cação em Minas Gerais; as concepções e propostas educativas e de formação docente em circu-
lação no estado e no país; as concepções e práticas apropriadas e projetadas pelos professores 
do curso.  
 
O Curso de Administração Escolar: constituição e influências 
 
A Lei Orgânica do Ensino Normal, instituída pelo Decreto-Lei Nº 8530/1946, previa que a consti-
tuição dos cursos de especialização de magistério e de administração escolar se desse em regu-
lamento próprio. Em Minas Gerais, o Curso de Administração Escolar constituiu-se com a 
absorção de todo o pessoal da Escola de Aperfeiçoamento, inclusive do seu regimento, o que 
permite vislumbrar a importância das concepções e da experiência ali construída na organização 
e funcionamento do novo curso. 
A Escola de Aperfeiçoamento funcionava desde 1929, desempenhando papel estratégico na 
formação de profissionais para atuação nas escolas normais e em diferentes postos da hierar-
quia educacional, incluindo o órgão central de administração do sistema e os serviços de assis-
tência técnica às escolas. Sua instalação se deu no âmbito da Reforma Francisco Campos, 
desencadeada na educação em Minas Gerais, no governo Antônio Carlos, no período 1926-
1930. Considerada a coluna mestra da reforma, a citada Escola foi instituída como centro irradi-
ador dos princípios que a fundamentavam, advindos do movimento escolanovista.  
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A experiência construída pela Escola de Aperfeiçoamento constituiu-se sob influências diversas. 
Ao lado das diretrizes da política definida pelo governo da época, seu corpo docente reunia pro-
fessoras primárias com formação prévia nos Estados Unidos, segundo os novos princípios, e 
europeus especialmente convidados para comporem o quadro de docentes. Embora estes tives-
sem em comum os princípios do movimento escolanovista, registram-se influências de perspec-
tivas teóricas distintas entre os mesmos, tanto na apropriação das novas concepções 
pedagógicas, quanto no significado que atribuíram às diretrizes da Reforma. 
Neste sentido, é importante lembrar que, desde o século XIX, a questão educacional no Brasil 
foi tema de debate, como sinalizam Gouvêa e Rosa (2000). Em diferentes épocas tentativas de 
organização foram buscadas, para o ensino público, desde o período imperial e nos primeiros 
anos da República, sob diversos fundamentos e tendo em vista distintas finalidades. Deste mo-
do, até sua incorporação como estratégia de renovação social pela Reforma Campos, muitas 
concepções direcionaram a educação e a formação docente no Estado, o que, sem dúvida, teve 
repercussão na forma como naquele momento a nova proposta e as idéias que trazia foram 
interpretadas e assimiladas pelos professores (BERNSTEIN, 1996; BALL, 1998; LOPES, 2005).  
Desde o século XIX a instrução pública era valorizada como importante estratégia para a edu-
cação do povo e construção do Estado Nacional; com a Proclamação da República essa idéia foi 
retomada em âmbito oficial sob o enfoque da sua importância para uma nova sociedade, para a 
reconstrução da Nação e a civilização do povo. À educação caberia a tarefa de preparar a popu-
lação para a vida urbana e para o trabalho. Antônio Carlos destacava essa importância e afir-
mava que somente pela educação a sociedade poderia se modernizar e alcançar o progresso 
(ANDRADA. In: CAMPOS, 1930, p. 238).  
Nesse âmbito, à Escola de Aperfeiçoamento caberia formar uma elite pedagógica e cientifica-
mente preparada, tecnicamente aprimorada segundo o mais avançado conhecimento educacio-
nal da época. Essa elite ocuparia os postos-chave da estrutura do ensino primário mineiro e os 
principais postos da hierarquia administrativa do sistema de ensino. Nas palavras de Francisco 
Campos a Escola de Aperfeiçoamento constituía o ápice do projeto de reforma iniciado. Quando 
de sua inauguração, em 14/03/1929, em seu discurso Campos referiu-se àquele momento co-
mo um dos mais significativos da reforma, “[...] um dos mais memoráveis acontecimentos para 
a instrução pública mineira” Disse também: “[...] Aqui se encontra um dos bastiões da nossa 
defesa e da nossa preservação intelectual e moral. Uma das mais importantes colunas mestras 
do edifício da nossa cultura social e política é esta Escola” (CAMPOS, 1930, p. 135, p. 140). 
O ingresso ao curso requeria rigoroso processo seletivo que, além do título, exigia do candidato 
dois anos de efetivo exercício no magistério e comprovada competência profissional, idoneidade 
moral e sanidade física e mental, atestadas por autoridade educacional, religiosa e do juiz de 
direito local. Com o passar do tempo, foi acrescentada uma prova de conhecimentos para in-
gresso na Escola.  
Ao lado do tradicionalismo que predominava na sociedade mineira, colocava-se a influência da 
Igreja Católica na Escola de Aperfeiçoamento. A preocupação com a formação da elite educaci-
onal envolvia também, uma das preocupações da época, em relação à saúde física e mental: a 
candidata deveria ter muito boa saúde e órgãos dos sentidos perfeitos, o que requeria o res-
pectivo atestado, fornecido por médico ligado à própria escola. Normas de procedimento e de 
conduta irrepreensível regulamentadas pelo Estado, cujo cumprimento ficava a cargo da Escola 
de Aperfeiçoamento, acresciam-se aos critérios de admissão. 
O sentido atribuído à educação e à formação docente pela Reforma Campos relacionava-se às 
mudanças que caracterizaram a década de 1920 no Estado e no Brasil, com marcada instabili-
dade econômica e política. Era necessário disciplinar e civilizar a população, formando-a para o 
trabalho, incutindo-lhe valores do mundo moderno capitalista, considerados indispensáveis para 
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que o país atingisse o progresso. Nesse contexto, foi revigorada a idéia de reformar a sociedade 
pela via da reforma da instrução.  
As ações da Escola de Aperfeiçoamento tiveram grande influência na educação do Estado, con-
forme análise de Prates (1990; 2000). Entre aquelas mencionadas por Castilho e Mafra (s/d, p. 
3) incluem-se: a elaboração e divulgação de programas de ensino e de materiais didáticos am-
plamente utilizados pelas escolas; desenvolvimento de diversas pesquisas pedagógicas; a cria-
ção de classes de experimentação e demonstração; a introdução do Método Global de Leitura, 
trabalho pioneiro de Lúcia Casasanta, professora do curso; a utilização de técnicas de trabalho 
em grupo e processos cooperativos; a utilização de experiências pedagógicas ricas, variadas 
concretas em oposição à prática tradicional; a integração entre os diversos aspectos do currícu-
lo, levando à criação de centros de interesse, onde todas as disciplinas se integravam visando 
objetivos comuns. 
A Escola de Aperfeiçoamento deu origem ao Curso de Administração Escolar em 1946, após 17 
anos de funcionamento, em que seu corpo docente foi levado a criar um curso, até então ine-
xistente no país. Com um raio de influência que alcançava toda a rede estadual de ensino, com 
uma expressiva produção para o então ensino primário e na área da formação para o magisté-
rio, em especial para a docência no ensino normal, o corpo docente dessa escola foi absorvido 
pelo novo curso e assumiu a sua instalação.  
Com a duração de dois anos e em regime de bolsa de estudos, o citado curso de nível pós-
normal, requeria que os candidatos fossem efetivos no quadro de pessoal do Estado e contas-
sem o mínimo de três anos de atuação nessa rede de ensino. Os critérios de seletividade ado-
tados pela Escola de Aperfeiçoamento foram mantidos. Neste sentido, não se pode deixar de 
mencionar o rigoroso processo de seleção, que incluía Português, Matemática, Conhecimentos 
Gerais, testes de Inteligência e de Personalidade aplicados pelo Laboratório de Psicologia e de-
pois pelo Serviço de Orientação e Seleção Profissional3. 
O Curso de Administração Escolar voltava-se à formação de profissionais para a rede estadual 
de ensino, para atuação na inspeção escolar, na direção de escola, na orientação de ensino e 
em órgãos da administração do sistema de ensino, como inspetorias e delegacias regionais de 
ensino e a Secretaria de Estado da Educação. Aos egressos era também conferido o direito à 
docência de algumas disciplinas do curso normal. A atuação desses profissionais em diferentes 
instâncias e distintas localidades favorecia a disseminação do ideário e das concepções defendi-
das pelo curso em todo o Estado.  
 
O Curso de Administração Escolar: concepções e repercussão na educação e na for-
mação docente em Minas Gerais 
 
A instituição da Lei Orgânica para o Ensino Normal estabeleceu os mesmos princípios para todo 
o país na programação, nos conteúdos, nos métodos e até mesmo nas especificidades relativas 
ao sistema de ensino e sob a análise de Brzezinski (1987, p. 95) “[...] alcançou o máximo de 
centralização”. Essa lei, na visão da autora, buscou padronizar o ensino e, de certa forma, não 
contribuiu para alterar a precariedade observada na formação do professor para os anos iniciais 
da escolarização.  
Pela Lei Orgânica do Ensino Normal, a esse nível de ensino foram atribuídas as seguintes finali-
dades: “[...] prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias; habilitar 
administradores escolares destinados às mesmas escolas; desenvolver e propagar os conheci-
mentos e técnicas relativas à educação da infância”, conforme preceitua o At. 1º, incisos I, II, 
III, do Decreto-Lei Nº 8530/1946. Os cursos de administradores escolares do grau primário vi-
sariam a habilitar diretores de escolas, orientadores de ensino, inspetores escolares, auxiliares 
estatísticos e encarregados de provas e medidas escolares. 
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O sentido atribuído à formação, evidenciado nas finalidades definidas para o ensino primário, 
colocava em destaque o conhecimento da vida nacional em articulação com o exercício de vir-
tudes morais e cívicas voltadas à sua manutenção e engrandecimento. A moralização da popu-
lação que, desde longa data integrava a política de formação docente, articulava-se ao 
nacionalismo e ao civismo esperados do cidadão. Ao lado disso foi prevista um formação “[...] 
equilibrada e o desenvolvimento da personalidade” e ainda “[...] a elevação de conhecimentos 
úteis à vida na família, à defesa da saúde e a iniciação ao trabalho”, conforme Art. 1º do Decre-
to-lei Nº 8529/1946. Tratava-se na realidade de concepções e proposições há muito tempo pre-
sentes nas diretrizes oficiais referentes ao ensino normal e ao ensino primário.  
Os princípios previstos para o ensino primário deram continuidade ao ideário escolanovista, en-
fatizando o interesse do aluno, suas atividades e experiências, em articulação com a sua reali-
dade, em vista da maior compreensão e utilização do conhecimento. Na mesma perspectiva 
eram enfatizadas as suas tendências e aptidões, visando o bem estar individual e coletivo. Ao 
lado disso a socialização do aluno era prevista por meio do desenvolvimento do espírito de coo-
peração e da solidariedade social e permeando todo o processo o sentimento de unidade nacio-
nal e da fraternidade humana, princípio que deveria inspirar o ensino em todos os momentos, 
conforme Decreto-Lei Nº 8529/1946, Art. 10 e incisos. 
Princípios semelhantes deveriam orientar a composição e a execução dos programas, para o 
ensino normal, conforme o disposto no Art. 14, do Decreto 8530/1946. Foi ainda previsto no 
Art.15 do citado decreto que o ensino religioso poderia constituir “[...] disciplina dos cursos de 
primeiro e segundo ciclos do ensino normal, não podendo constituir, porém, objeto de obriga-
ção de mestres ou professores, nem de freqüência compulsória por parte dos alunos”. E como 
trabalhos complementares, os cursos normais deveriam “[...] promover a organização e o de-
senvolvimento de instituições para-escolares, destinadas a criar, em regime de autonomia, con-
dições favoráveis à formação dos sentimentos de sociabilidade e do estudo em cooperação”. As 
normas definidas previam ainda que mereceriam especial cuidado as instituições que tivessem 
“[...] por objetivo despertar entre os escolares o interesse pelos problemas nacionais”. 
As novas diretrizes previam, portanto, que a formação levasse em conta a cooperação e a soli-
dariedade social, além da preocupação com a família e a unidade nacional. Com referência à 
religião, embora não fosse obrigatória para os alunos, as escolas deveriam oferecê-la. Todavia, 
como o CAE se constituiu com a absorção da Escola de Aperfeiçoamento, professores, alunos, 
pessoal técnico e administrativo, inclusive as normas regimentais, a experiência desta foi fun-
damental para a apropriação e a recontextualização das novas diretrizes e concepções que pas-
saram a nortear a formação docente no país e no Estado (BERNSTEIN, 1996; BALL, 1998). 
Como lembra Viñao Frago (2000), mesmo integradas a um único sistema de ensino, as escolas 
produzem uma cultura interna própria. Cada escola interpreta as normas que lhes são formula-
das à sua maneira, em razão de sua própria cultura, assumindo diferentes posturas diante das 
inovações. Essas diferentes interpretações das escolas demonstram a existência de uma intera-
ção entre os dispositivos de normatização pedagógica e a atuação dos sujeitos que deles se 
apropriam. Assim, mudanças nas disposições legais ou na organização escolar podem, segundo 
o autor, gerar também resistências ou acomodações. 
Uma das mudanças de maior impacto introduzidas no curso e entre os professores parece ter 
sido a alteração do horário de funcionamento, não mais em tempo integral como antes. As 
classes experimentais foram suprimidas, mantidas apenas as classes de demonstração. Houve 
também modificações no currículo. Novos estudos e pesquisas continuaram, entretanto, sendo 
realizadas e os professores mantiveram posição de destaque na educação do Estado, em suas 
respectivas áreas, pela atuação docente, pela publicação de livros, produção de materiais didá-
ticos, realização de palestras, participação em eventos e outras iniciativas de órgãos do governo 
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estadual, na elaboração de programas de ensino, ou pela ocupação de cargos junto à adminis-
tração do sistema educacional, por meio dos quais se ampliava sua área de influência. 
Em 1961, uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi aprovada, a Lei Nº 
4024, mantendo as mesmas modalidades com relação à escola normal: o Curso de Regentes, 
no nível ginasial, a Escola Normal, ao nível do então colegial e os Institutos de Educação. O 
funcionamento do CAE foi assegurado pelo Art. 59 e Parágrafo Único, dessa lei, que possibilita-
va a existência, nos Institutos de Educação, de cursos de caráter pós-normal, visando a forma-
ção de supervisores, administradores, inspetores e orientadores, bem como de professores das 
disciplinas pedagógicas do ensino normal. 
Muitas mudanças ocorreram nas diretrizes oficiais definidas para a educação e a formação do-
cente, no período de funcionamento do CAE. Todavia, sob a análise de Castilho e Mafra (s/d), o 
curso manteve muito de sua organização inicial e desempenhou papel importante no âmbito da 
educação do Estado. Coube-lhe com exclusividade a formação de profissionais para a direção 
de escolas, orientação do ensino e inspeção escolar para a rede estadual de ensino. Sua in-
fluência se estendeu por muito tempo na educação mineira.  
Como sinaliza Prates (2000), até a década de 1970 aproximadamente, o material utilizado para 
a alfabetização em Minas Gerais foi produzido nesse curso. Segundo ainda a autora, até essa 
década, a produção de conhecimento na área do ensino normal e do primário se dava pratica-
mente no curso. Diversos materiais, pesquisas e programas de ensino nas diversas áreas do 
currículo ali produzidos foram amplamente utilizados na formação de professores e no desen-
volvimento do ensino. Tal situação é denotativa da importância da produção das instituições e 
dos professores no processo de construção e divulgação de concepções e de práticas educati-
vas, que, neste caso, se projetou no meio educacional sob diferentes formas. 
No que se refere à perspectiva teórica que fundamentou sua atuação na formação para o ma-
gistério, constatou-se a hegemonia das idéias defendidas pelo movimento escolanovista, mes-
clada à forte influência da Igreja Católica em todo o curso, de modo especial na Filosofia e na 
História da Educação. Com o foco mais acentuado nas questões técnico-pedagógicas, continuou 
mesclando diferentes perspectivas teóricas, relacionadas às diferentes tendências dos campos 
disciplinares componentes do currículo (DUSSEL, 2002; LOPES, 2005), como as correntes euro-
peia e americana, advindas da Escola de Aperfeiçoamento. A tendência ao enfoque técnico-
pedagógico decorria de concepções presentes no contexto e na política educacional, que pas-
sou a enfatizar a qualidade do ensino, tendo como pressupostos a ciência e a técnica.  
Outra tendência foi a investigação precedendo a aplicação de teorias, denotando que as novas 
proposições eram ressignificadas em função da perspectiva e da experiência institucional. Na 
apropriação dos diferentes discursos os professores projetam influências das respectivas comu-
nidades disciplinares (GOODSON, 1997; LOPES, 2007). Esta ficou evidenciada também na con-
solidação de algumas áreas disciplinares, na formação do professor, como a psicologia e as 
metodologias, em decorrência, sobretudo, das diferentes correntes teóricas que as fundamen-
tavam, a europeia e a americana. 
Importante enfatizar que ao articular discursos distintos, a hibridação gera novas montagens e 
produz novos sentidos, mobilizando alguns e reprimindo ou mesmo apagando outros, conforme 
as circunstâncias históricas, que podem implicar em limites e possibilidades (DUSSEL, 2002; 
LOPES, 2005). Sob perspectivas teóricas distintas, os grupos disciplinares do Curso se preocu-
pavam com a realidade educativa e com a investigação como base do ensino, todavia articula-
vam-se a finalidades sociais e políticas de certa forma semelhantes. 
A atuação docente, ainda que revelando autonomia e por vezes resistência às definições oficiais 
em alguns momentos, não chegou a expressar uma potencialidade crítica. O aspecto produtivo 
desse processo foi que a prática curricular como prática cultural possibilitou a expressão da he-
terogeneidade, de diferentes discursos e leituras e a ressignificação de mensagens. Desta forma 
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os docentes conseguiram construir uma experiência que os notabilizaram na educação mineira. 
Criaram um curso com especificidades que se projetaram na educação do Estado; buscando 
articular a teoria à realidade educacional mineira, introduziram inovações no ensino, tendo co-
mo referência suas pesquisas e as de seus alunos. 
 
Considerações Finais 
 
O Curso de Administração Escolar teve grande repercussão na educação e na formação docente 
em Minas Gerais desde suas origens, a Escola de Aperfeiçoamento. Sob o argumento da “edu-
cação-ciência” essa escola introduziu muitas modificações no quotidiano das escolas mineiras. A 
mensagem que veiculou produziu impactos na estrutura do ensino; procedimentos e recursos 
didáticos, hoje considerados rotineiros no magistério, tiveram início com base nos conhecimen-
tos e práticas ali propostos e vivenciados. Docentes e estudantes dominavam novos e respeita-
dos conhecimentos sobre a educação e a escola, legitimados pela oficialidade; tinham a seu 
encargo formar a elite educacional. 
A criação do CAE se deu em momento de centralização e padronização das diretrizes relativas à 
organização e ao funcionamento do ensino, pela política educacional da época, traduzida nos 
textos das denominadas leis orgânicas do ensino. No que se refere ao ensino primário e ao 
normal pode-se constatar que suas normas mantiveram os princípios do escolanovismo na for-
mação, aliados aos padrões de moral, controle e rigor, já presentes também no sistema educa-
cional do país e do estado. Haja vista os requisitos definidos para a admissão no curso e para o 
exercício da profissão, demonstrando a preocupação com a moral e a boa saúde física e men-
tal. 
 Os profissionais formados pelo CAE, além de exercerem funções de liderança nas escolas, ocu-
param também cargos de projeção e influência no âmbito do sistema de ensino estadual, em 
inspetorias de ensino e junto à administração central, a Secretaria de Estado da Educação. 
Tendo como foco o então ensino primário, docentes e egressos do curso participavam também 
de eventos e cursos, além da produção de programas de ensino, materiais e livros didáticos, o 
que favorecia a disseminação de suas concepções entre os docentes e escolas.  
O estudo empreendido permitiu perceber que as principais características da Escola de Aperfei-
çoamento foram mantidas no curso. Com o foco mais acentuado nas questões técnico-
pedagógicas continuou mesclando diferentes perspectivas teóricas, relacionadas às diferentes 
tendências orientadoras dos distintos campos disciplinares componentes do currículo, aliadas à 
influência da Igreja Católica. Suas ações alcançavam o sistema educacional como um todo, in-
clusive o órgão central, mesmo não contado mais com as condições iniciais de funcionamento 
conferidas àquela escola, principalmente em relação à pesquisa e à experimentação.  
Já na Escola de Aperfeiçoamento diferentes linhas, perspectivas e sentidos atribuídos à educa-
ção se mesclavam, conferindo à formação oferecida características próprias, que se distancia-
ram tanto de direções estritamente teóricas, como das normas restritivas do Regulamento 
oficial; ao recontextualizá-las, os professores criaram um processo que as hibridizou, assumindo 
uma dinâmica peculiar.  
Ainda que seus objetivos se restringissem aos problemas aparentes e mais imediatos do ensino, 
esses professores se empenharam naquele momento em construir um projeto de formação que 
atendesse à realidade escolar mineira e para isso ultrapassaram tanto as prescrições teóricas 
como os dispositivos do governo e tiveram como suporte a pesquisa. A Escola Aperfeiçoamento 
conciliava o tradicionalismo local e a forte influência da Igreja a um ensino onde eram adotados 
pelos professores os mais modernos métodos, incentivando a pesquisa e a participação das 
alunas nas aulas.  
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O CAE continuou mesclando uma perspectiva tradicional a concepções de cunho instrumental e 
técnico, com as ênfases presentes no meio educacional de diferentes momentos de seu período 
de funcionamento. Era oferecida uma base de conhecimentos que possibilitava o aprofunda-
mento de estudos em cada área de conhecimento e suas bases teórico-conceituais. A aborda-
gem dos estudos e discussões, entretanto, não ultrapassava o âmbito das questões e 
problemas inerentes aos diferentes campos do saber enfocados e à esfera educacional.  
Embora conferisse uma base sólida de conhecimentos que possibilitava uma atuação que dis-
tinguia seus egressos no âmbito da educação, em especial no ensino primário e normal, não 
oferecia uma perspectiva mais ampla do sistema educacional e de sua função social e política. 
As condições de criação e início de funcionamento do Curso, a começar com a Escola de Aper-
feiçoamento, contribuíram para a construção de uma cultura com características que se integra-
ram ao papel que desempenhou na educação do Estado, evidenciadas: na autonomia que 
sempre buscou manter nas suas decisões e práticas; no espírito investigativo permeando as 
atividades docentes; na capacidade combativa demonstrada com freqüência ao reunir os pro-
fessores em trabalhos coletivos em torno de interesses do curso, mesmo com marcadas diver-
gências de posicionamentos; pelo comprometimento e atuação dos professores e alunos nas 
escolas e em cargos de projeção e influência no sistema de ensino do Estado.  
Com grande prestígio junto ao governo, em especial quando de sua criação como Escola de 
Aperfeiçoamento, aos poucos passou a partilhar o espaço da produção do conhecimento, na 
área de sua atuação, com outros órgãos; de certa forma teve sua importância relativizada ao 
longo do tempo, embora seus professores tenham continuado a participar de atividades e ações 
a convite da administração da rede estadual de ensino. O Curso manteve seu funcionamento 
até 1969, quando mudanças introduzidas na legislação do ensino pela Lei Nº 5540 de 1968 le-
varam ao encerramento de suas atividades.  
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Infância em meados do século XIX e início do século XX: Vertente Médico-Higienista 
 

A complexidade e a multiplicidade de fatores que se relacionam e condicionam o processo de 
construção da história e historiografia da infância, na perspectiva da educação, assistência, pro-
teção e cuidado, exigem análises para além da representação da infância como período de 
tempo cronológico e de desenvolvimento biológico específico, que universaliza a condição de 
ser criança. Os desdobramentos empreendidos na formação social das crianças são situados no 
tempo, nos processos históricos contextualizados, com superações, singularidades e retrocessos 
na garantia dos seus direitos fundamentais. 
 

Podemos compreender a infância como a concepção ou a 
representação que os adultos fazem sobre o período inicial da vida, ou 
como o próprio período vivido pela criança, o sujeito real que vive 
essa fase da vida. A história da infância seria a história da relação da 
sociedade, da cultura, dos adultos, com essa classe de idade, e a 
história da criança seria a história da relação das crianças entre si e 
com os adultos, com a cultura e a sociedade (Freitas & Kuhlmann, 
2002, p.7). 
 

A história da infância ganhou maior visibilidade com estudos e publicações, a partir da década 
de 1960, envolvendo a historiografia francesa, alemã, inglesa, norte-americana e italiana, re-
presentando a ampliação e diversidade de enfoques nas pesquisas. Mesmo que a obra de Philli-
pe Ariès, História social da criança e da família, tenha sido referência de grande destaque, é 
necessário problematizar seu pioneirismo e influente repercussão. Ariès (1979) nos apresenta 
um quadro onde a infância ainda não havia sido ‘descoberta’ e representada. O autor conclui 
que “é mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo” (p.50). A partir 
disso, a criança passa a ser retratada e descrita de forma diferenciada. E progressivamente, os 
sentimentos da infância são registrados nas descrições de médicos, mães e amas do final do 
século XVII, através das cenas de infância literária.  
Esse papel paradigmático da sua obra é inegável, com enfoque nos comportamentos e mentali-
dades, constituindo-se em referência internacional de mérito, mas criticado pelas generaliza-
ções realizadas, visto que, de acordo com Freitas (2002, p.346), “o autor arriscou tomando por 
base um conjunto de fontes por vezes considerado restritivo”, mas são as características do 
contexto analisado por Ariès que configuravam as relações interpessoais nas quais a criança era 
pouco considerada ou conhecida, ou seja, a transição para a moderna percepção da criança e 
de suas necessidades. 
Kuhlmann (1998) comenta que Ariès identifica a ausência de um sentimento de infância até os 
anos 1600, quando iniciam mudanças, tanto na sociedade quanto na família, com o processo de 
escolarização. Na família as relações e sentimentos foram exigindo afeições na vida conjugal, 
evidenciando a aceitação sentimental desta separação. Esse entendimento da infância surgiu no 
seio das famílias mais nobres, influenciando na assistência aos mais pobres. E com isso as in-
fâncias burguesa e aristocrata foram mais registradas, e tornaram-se conhecidas, deixando 
“numerosos traços indicadores das atitudes, dos cuidados, da educação e dos sentimentos.”  
Se a infância é concebida como a condição social das crianças, na perspectiva relacional e gera-
cional, é necessário relacionar a história do atendimento da criança pequena e a historiografia 
das famílias, das mulheres, do trabalho, das crianças e da proteção social. Interessa-nos refletir 
sobre a evolução histórica do discurso oficial e das demandas sociais, o que nos permite um 
entendimento de como evoluiu a imagem e as ações do poder público para a concretização das 
demandas no atendimento à criança pequena no Brasil. Portanto, pretende-se investigar a im-
plementação de políticas públicas direcionadas à infância no Brasil e sua historicidade; reconhe-

CD-ROM DE ATAS  | 4427 |  COLUBHE 2012



 

cendo as bases de um sistema de assistência à infância no Brasil no início do século XX, a partir 
da influência do discurso médico-higienista.  
É no Brasil da Primeira República, um período que se expande – teoricamente – da abolição do 
trabalho escravo em 1888 até 1932, quando o Estado tenta organizar a vida econômica e social 
do país, de acordo com os princípios laissez-fairianos1 ortodoxos, que se propaga a ideia de 
progresso e da preservação da infância como futuro da nação. 
Na política social, as iniciativas eram de caráter compensatório incipientes. A assistência social 
estava quase exclusivamente nas mãos de entidades particulares, sobreviviam muitas 
irmandades religiosas da época colonial que ofereciam apoio para tratamento de saúde, auxílio 
funerário, empréstimos e mesmo pensões para viúvas e filhos. Contava-se com a sociedade de 
auxílio mútuo, uma versão leiga das entidades religiosas, com a função de dar assistência social 
aos seus membros, os benefícios concedidos eram proporcionais às contribuições recebidas, 
havia também as Santas Casas de Misericórdia, instituições privadas de caridade para 
atendimento aos pobres (Carvalho, 2002) 
É na Primeira República, que a infância pobre – objeto de discussão desde o século XIX – torna-
se uma preocupação maior, no início do século XX, numa situação urbana marcada pelo 
crescimento acelerado das metrópoles Rio de Janeiro e São Paulo, pela abolição da escravatura 
(1888); a criação da força de trabalho livre urbana constituída dos imigrantes estrangeiros. 
Essas capitais já funcionavam como centros de atração para o restante do país e conviviam com 
diversos problemas do processo de urbanização: insalubridade, alta taxa de mortalidade infantil, 
epidemias diversas e dizimadoras, pauperização de amplos segmentos que não conseguiam 
inserir-se no mercado de trabalho, em paralelo ocorriam à mendicância, violência e 
criminalidade. 
As significativas transformações no país, indiretamente, vão influir na forma como é vista a 
infância “desvalida”. A Modernização seria um lema dos vários governos durante a República, o 
progresso estaria garantido graças à ciência e à adesão da civilização à ordem. Em relação ao 
cuidado com a criança, o Brasil passa por uma fase que Marcílio (2006) denomina de 
filantrópica: um projeto para a infância abandonada com os médicos-higienistas.  
No período, há uma valorização do científico; os homens das ciências aparecem como 
detentores da verdade, numa perspectiva de melhoria da raça e do cultivo do nacionalismo. 
Kuhlmann (1998) identifica essa nova intervenção social como uma assistência científica que 
pode ser representada por três aspectos: 1º- um conjunto de medidas preconizadas que se 
apresentava não como direito do trabalhador, mas como mérito daqueles dos que se 
mostrassem, mais subservientes, segmentando a pobreza; 2º- refere-se ao papel do Estado e 
das organizações da sociedade civil. As polêmicas entre os defensores dos organismos estatais 
de assistência e os adeptos do liberalismo e da beneficência privada harmonizam-se no 
estabelecimento de um ponto equidistante entre as duas posições; 3º - o método científico 
estaria permitindo a sistematização das ações legitimando os homens da ciência. 
Inicia-se um novo aparato institucional da filantropia: através dos preceitos da puericultura e da 
pediatria apresentados como científicos que numa aliança com o Estado que a medicina parte 
para uma intervenção através da norma.  
Nesse quadro social, a infância pauperizada passa a ser tema de médicos, juristas e políticos 
preocupados em levantar as causas da mortalidade infantil. A hereditariedade e – nas classes 
populares – a ignorância e a pobreza da mãe eram tidas como desencadeadoras de várias 
doenças infantis (doenças respiratórias, transtornos digestivos). O saber médico condenava as 
práticas populares de cuidado com a infância, como por exemplo: o uso de remédios caseiros 
para o tratamento de doenças, uso da chupeta, alimentação dos recém-nascidos com farinhas 
diversas, o uso da faixa. As mulheres e suas práticas populares, as instituições de amparo à 
infância, assim como a ausência de iniciativas do Estado serão apontadas como inadequadas e 
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condenadas pelos médicos, com um grande volume de estudos e análises médicas já produzi-
dos, no Brasil.2 Ao serem intensificados em meados do séc. XIX, os aspectos fundamentais da 
puericultura e da pediatria, os médicos procuravam convencer diversos setores da sociedade e 
do Estado acerca da importância dos aspectos para os quais elas chamavam atenção: a 
mortalidade infantil, a amamentação e as práticas ao redor da maternidade tornaram-se pontos 
altos dos debates, pelo conteúdo científico que apresentavam e pela possibilidade da criação de 
uma rede de instituições de assistência à infância no país. 
Os cuidados foram sistematizados em documentos para auxiliar na divulgação destes preceitos 
científicos, considerando que a criança era a principal vítima, sujeita a morte prematura nos 
primeiros anos de vida, e as exigências com os cuidados de caráter científico. Esse processo de 
medicalização necessitava apoiar-se em alguma referência material com espaços específicos 
para atender as mães e as crianças: hospitais, maternidades, dispensários, institutos de 
puericultura, gotas de leite e também espaços onde se tomassem decisões políticas e 
sanitárias, contrapondo-se às práticas de cura de comadres, parteiras. Os médicos pretenderam 
também modificar o papel subordinado que ocupavam, até então, em entidades caritativas de 
beneficência; eles precisavam de instituições próprias onde circulariam suas ideias científicas e 
se consolidariam suas práticas. 
 
 O Instituto de Proteção e Assistência à Infância – (IPAI) do Rio de Janeiro: “As 
Conferências ás Mãis Pobres (1901-1907)” 
 
É nesse contexto que o médico sanitarista Carlos Arthur de Figueiredo Moncorvo Filho, filho do 
pediatra Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo, dando continuidade às obras do pai, 
protagoniza formulação de ações em prol da proteção da criança pobre, e será idealizador de 
uma das primeiras obras em defesa da infância. Em 24 de março de 1899, cria o Instituto de 
Proteção e Assistência à Infância (IPAI), no Rio de Janeiro, cuja instalação acaba se dando em 
14 de julho de 1901. O programa do IPAI pode ser encontrado em seu Estatuto. Aprovado em 
12 de outubro de 1903 (Vaz, 2005). 
 

1ª Exercer sua proteção sobre as crianças pobres, doentes, mal 
tratadas, moralmente abandonadas etc, da nossa Capital; 2ª Cuidar, 
no limite de sua alçada, da lactação na classe pobre, especialmente a 
mercenária, que deverá ser submetida a uma regulamentação 
adequada, sob a proteção do Governo e da municipalidade; 3º Levar 
a cabo investigações, sobre as condições que vivem as creanças 
pobres, (alimentação, roupas, habitação, educação, instrucção, etc), 
para proporcionar-lhes a devida proteção, tratando de concentrar 
nesse sentido os esforços das diversas associações de caridade e 
colletividades religiosas que exercem sua acção philantrópica na 
capital; 4ª Difundir entre as famílias pobres e proletárias 
noções elementares de hygiene infantil, por meio de 
pequenos opsculos, redigidos ao alcance publico, 
independente das instrucções praticas que possam ser 
ministradas pelo pessoal do Instituto; 5ª Regulamentar se 
possível o trabalho da mulher na industria, para favorecer 
indirectamente a infância; 6ª Fomentar a creação de pequenos asylos, 
de maternidade para recolher as mulheres pejadas, nos últimos mezes 
de gravidez, de créches para receber e alimentar durante todos os 
dias crenças menores de dois annos, emquanto suas mães se 
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entregam aos trabalhos habituaes: de jardins-de-infância, 
etc...(...)(Vaz, 2005, pp .32-33)  

 
Como podemos perceber, o IPAI era uma obra de grandes dimensões para a época, com 
finalidades que alcançavam a assistência intitulada social científica à mulher grávida e à criança 
pobre. Um dos principais departamentos era o Dispensário3 Moncorvo, afiliado ao Instituto, que 
oferecia vários serviços de saúde: Higiene Infantil – conferências e cursos – concurso de 
robustez, instrução higiênica das mães; Proteção a Infância em Geral – distribuição de vestes, 
calças e alimentos, distribuição de enxovais para recém-nascidos, doados às grávidas pobres 
pelas Damas da Assistência à Infância; Puericultura - Gotas de Leite, Consulta de Lactente, 
higiene da primeira idade, creche, exame e atestações das amas-de-leite e assistência médica; 
(IPAI, Relatório4 O que é e o que tem realizado em favor das crianças pobres e das mães 
necessitadas. 1937).  
A obra protagonizada pelo médico é uma das primeiras iniciativas ao atendimento à infância 
desamparada, na busca de garantir melhores condições de saúde e sobrevivência da infância, e 
apoio financeiro do Estado, conseguindo a concessão de auxílio pelo Poder Executivo de ordem 
financeira para o pagamento do aluguel da casa do Instituto já nos primeiros anos de sua fun-
dação. Em Decreto n. 1154, de 7 de janeiro de 1904, encontramos a designação de auxílio 
mensal do Estado para o pagamento do aluguel da casa do IPAI:  
 

Autoriza o Governo a ceder ao Instituto de Potecção e Assistência á 
Infância do Rio de Janeiro um dos próprios nacionaes existentes na 
Capital, ou a dar ao mesmo Instituto, mensalmente o aluguel da casa. 
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil: Faço a saber 
que o Congresso Nacional declarou e eu sanciono a resolução seguin-
te: Art. 1 º Fica o Presidente da República autorizado a ceder ao Insti-
tuto de Proteção e Assistência a infância do Rio de Janeiro um dos 
edifficios dos próprios nacionaes existentes nesta Capital, para nelle 
ser o instituto alojado, ou dar, mensalmente, a quantia de 500$ para 
o aluguel de uma casa em condições de bem servir ao referido Insti-
tuto fazendo, neste caso, as necessárias operações de credito.(Rio de 
Janeiro, 7 de janeiro de 1904, 16º. da Republica Francisco de Paula 
Rodrigues Alves). 

 
Uma das iniciativas do médico Moncorvo Filho e médicos do instituto, através do Dispensário 
são a realização de conferências mensais dirigidas às mães de famílias pobres durante os anos 
de 1901 a 1907. No ano de 1907, são editadas as “Conferências ás Mãis Pobres5” realizadas 
pelo IPAI, com tiragem de 5.000 exemplares. O número de palestras realizadas durante o perí-
odo é de 30 palestras tendo como público alvo as mães pobres que recorriam ao instituto. Nas 
palavras de Moncorvo Filho da publicação das Conferências (1907), a importância do trabalho 
na 1ª. Conferência de 14 de setembro de 1901 – Do valor dos Conselhos sobre Higiene Infantil:  

 
Um dos desejos da justa fundadora desta humanitária instituição, 
quando seu principio publicou o programma vastíssimo a seguir, foi 
sem duvida alguma ensaiar e pela primeira vez no Brasil, uma série 
de conferencias, melhor me expressando, dizendo que conselhos me-
thodicos dirigidos todos os mezes em dias determinados, ás mães po-
bres que têm a fortuna de recorrer a essa piedosa casa. Os médicos 
deste estabelecimento constituíram-se verdadeiros guias úteis e fieis 
para a nutriçao, a educação, e finalmente a salvaguarda da saúde de 
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vossos filhos. Para que possas compreender o valor de taes benefícios 
é preciso que considereis dois factos da maior importância. Um é que 
todos os profissionaes querem sejam médicos, pharmceuticos, dentis-
tas, parteiras sejam estudantes, de medicina e massagistas em cujas 
carinhosas mãos vos entregaes os vossos filhos, aqui estão diariamen-
te, nesta sublime missão. Trabalhando gratuitamente a maior parte 
até pecuniáriamente contribuindo mensalmente com dinheiro e dona-
tivos de toda a espécie para a manutenção deste exemplarissimo 
templo da caridade (Moncorvo Filho, 1907 p.1). 

 
Na intenção de divulgar o Dispensário e sua atuação no tratamento das crianças pobres, os ob-
jetivos das conferências são, assim, apresentados pelo médico: 
 

De hoje em diante ficaes sabendo que a hygiene é a parte da medici-
na que cuida da saúde das pessoas, estabelecendo as regras do modo 
de viver com cuidados imprescindíveis sobre habitação, a alimenta-
ção, o vestir, o dormir, a educação etc. [...] Assim iniciada a serie de 
conferencias a serem mensalmente effectuadas neste “Dispensario” 
antes de terminar, para que não fiques na ignorância do termo, será 
bom que sabeis que o Dispensário para tratamento das creanças po-
bres, como o nome já está dizendo, é um estabelecimento onde se 
dispensa assistencia, medica, therapeutica, hygienica, etc, em outros 
termos e, onde se curam as moléstias pelos meios mais modernos, de 
subsistência, como alimentos, vestes, calçado... e onde recebem famí-
lias pobres os conselhos e regras para crearem seus filhos, tudo isso 
com a vantagem de poderem ter em seu seio as creancinhas, ao con-
trario do hospital, que além de curar as moléstias, conserva muito 
tempo as creanças afastadas da família e não ministra além disto ou-
tros recursos que acabam de ser citados (Moncorvo Filho, 1907 p.1). 

 
As conferências são desenvolvidas, tendo como temas: a alimentação dos recém-nascidos, 
as moléstias contagiosas, os malefícios da chupeta, as vantagens das vacinações, a 
mortalidade infantil e a higiene.Sempre priorizaram como garantia a saúde dos bebês, o 
aleitamento artificial por leite é condenado, a não ser, em casos sem solução, e, então, ao leite 
deveria ser misturada à água e fervido, o aleitamento mercenário também é destacado:  

 
Quanto ao aleitamento natural mercenario sendo bem fiscalisado, com 
o exame prévio da ama, dá resultados iguaes ao materno. Talvez seja 
exagerada a expressão igual - pois a ama mercenária nunca poderá 
ter os cuidados maternos e nem podemos isso exigir, abstraindo-se 
dessa questão, o aleitamento igual sob o ponto de vista nutritivo. O 
leite condensado também é condenado, na amamentação das crian-
ças: “O leite condensado, infelizmente tão divulgado entre nos, nada 
mais é do que a concentração, com ou sem açúcar do leite de vaca, 
pela vaporação. Apezar de todos os progressos, na industria deste 
producto, a nossa observação, como a de outros médicos conscienci-
osos, prova à luz da evidencia que é elle perigosíssimo para a nutrição 
dos recém-nascidos (Moncorvo Filho, 1907, p.4). 
 

Atribuindo às mães a responsabilidade pelo bem-estar dos filhos e do futuro da nação:  
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Si tendes amor a vossos filhinhos, si queireis que vos apreciem com 
mães extremosas, si não vos falta o justo orgulho, de possuirdes, fi-
lhos sadios, robustos attendei bem aos conselhos aqui registrados 
lêde-os diariamente e si possível for gravai bem na memória todas as 
regras dictadas, que jámais vos arrependereis, restando-me a satis-
facção também de ter podido com tais conselhos, concorrer para a fe-
licidade de tantas famílias pobres. [...] A voz mães extremosas, 
cumpre procurar evitar os prejuízos que anniquilam os vossos filhos, 
para que tenhas a gloria suprema de constituirdes uma raça forte, 
preparando no physico para as escolhas da vida e dispostas às con-
quistas e victorias para felicidade dessa pátria”. Os preceitos da higie-
ne: [...] tenho sido consultado, para creanças com graves afeccções 
da pelle de todo o corpo, provocado pela imunndicie, desapparecendo 
com simples banhos de asseio. O ser pobre não implica a falta de lim-
peza, e deveis ter sempre presentes esses meus conselhos, que ja-
mais os arrependereis. O asseio completo dos berços, das camas, ou 
das vestimentas das creancinhas exige especial cuidado (Moncorvo Fi-
lho, 1907, p.3). 

 
O IPAI era divulgado como uma instituição de caráter social e pioneiro no país. Estabeleceu 
filiais em vários Estados: em 1904, em Minas Gerais, em Curitiba e no Rio Grande do Sul; em 
1906, em Pernambuco; e, em 1911, no Maranhão, cria um Dispensário, o Hospital Moncorvo 
Filho e uma creche; em 1914, uma filial em Santos (SP).  
Outro estudo do IPAI sobre o índice de mortalidade infantil, do Dr. Moncorvo concluiu que o 
aleitamento mercenário, realizado em vários estados do país, seria uma das causas da taxa ele-
vada de mortalidade e, então, seria necessário se instituir um serviço de regulamentação do 
serviço de nutrizes aliado às campanhas de aleitamento natural.  
No referido estudo o médico discute a necessidade de cuidados com o leite para evitar a 
mortalidade infantil, e a necessidade do município do Rio de Janeiro assumir essa tarefa:  
 

[...] Eis hai as considerações que nos acudiam fazer a proposito da 
alimentação publica, particularmente do aleitamento das creanças, 
que nos merece o maior interesse, por todos os motivos, mómente 
em uma Capital, como a nossa em que devemos esforçar para 
estabelecer todas as medidas tendentes a diminuir a excessiva 
mortalidade infantis e natimortalidade, ao mesmo tempo que bases 
seguras para uma profícua natalidade em da prosperidade do nosso 
povo actualmente tão despreparado (p.25). 

    
Uma série de teses e artigos de médicos são publicados; dirigidos às mães, exortam-nas a 
amamentar seus filhos. Diante da impossibilidade de erradicar o aleitamento feito pelas 
nutrizes, os médicos concluem que se deve, então, tomar medidas como a fiscalização rigorosa 
pelos especialistas competentes: os médicos, higienistas, puericulturistas, filantropos, e 
administradores. No ano de 1907, foi aprovada a Regulamentação dos Serviços de Amas-de-
leite, com obrigatoriedade de exames médicos para as nutrizes, pagamentos de multas em caso 
de infração das cláusulas, e da necessidade de apresentação de informações dos diferentes 
patrões onde já tivessem trabalhado. Em 1914, é instituída a obrigatoriedade às nutrizes de 
uma caderneta da ama-de-leite, assumido oficialmente pelo IPAI (Rago, 1997). 
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Assim, o IPAI assumia a regularização dos serviços das amas-de-leite, atendia a um modelo 
organizacional e institucional de assistência à infância, preconizado pelo Estado, no período. As 
verdadeiras causas estruturais da desigualdade social, contudo, não eram enfrentadas: salários 
baixos, falta de saneamento, educação e serviços de saúde precários. A sociedade estava 
permeada por desigualdades tidas como naturais; o Estado não chamava para si o 
compromisso de remediá-las. Os mais pobres podiam se associar ao amparo mútuo, ou à 
caridade pública. Durante o século XIX, o auxílio ao socorro mútuo, ou à caridade não 
constituía prova de que o mercado era injusto: era uma evidência da inferioridade dos pobres e 
desvalidos.  

 
A Instituição Creche “Científica” do IPAI de (1908) 
 
Consagrando um novo modelo de assistência considerado mais científico, a partir das iniciativas 
do início do século XX, e dando continuidade ao projeto de uma assistência científica será cria-
da no ano de 1908, uma creche junto ao próprio IPAI para atender as crianças filhos de operá-
rias durante todo o dia. 
O Dr. Moncorvo Filho, menciona em sua obra - “A História da Proteção da Infância no Brasil de 
1500-1922” a criação de creches como objetivo do IPAI:  

 
Fomentará ainda o Instituto de Proteção á Infância a creação de 
pequenos asylos de maternidade para o recolhimento das mulheres 
nos últimos mezes de gestação: de créches para receber e alimentar 
durante o dia as creanças menores de dous annos, emquanto suas 
progenitoras se entregam aos trabalhos habituaes: de jardins da 
infância, etc... (p.143). 

 
 

O nome da creche criada no IPAI faz homenagem à esposa do Ministro da Justiça e Negócios 
do Interior Sr. Alfredo Pinto. Ao homenagear a esposa do Ministro dando seu nome à creche, a 
homenageada fica obscurecida pelo uso sobrenome do marido. O Dr. Moncorvo Filho, na obra 
História da Proteção à Infância no Brasil de 1500 -1922 (1926) o médico, assim relatava a 
inauguração da creche do instituto:  

 
[...] A data de 20 de junho de 1908, haverá sido para este Instituto 
notavel, pois inaugurava elle nesse dia a sua 2ª. Seção – a “Créche” 
Sra. Alfredo Pinto. Com 20 leitos e destinada a acolher das 7 da 
manhã às 6 horas da tarde os pequeninos até 2 annos de idade, filhos 
de operárias e famílias enquanto seus pais estavam no trabalho. A 
idéia dessa creação resolvida, em Sessão do Conselho Administrativo, 
daquelle “Instituto” por proposta nossa no dia do anniversario do 
então Presidente General Serzdello Corrêa, teve prompta execução e, 
ainda, por nossa proposta – foi dado o nome, ao novo departamento 
pranteada e benemérita Sra. Alfredo Pinto, então prestimosa 
Presidente da Associação das “Damas da Assistência á Infância sendo 
marcada a inauguração, justamente na data do anniversario do Dr. 
Alfredo Pinto, nessa ocassião Chefe de Policia. [...] Foi essa a primeira 
“Créche “popular scientificamente dirigida que se inaugurou no Brasil 
(p. 177). 
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O Dr. Moncorvo Filho solicita subsídios governamentais para a manutenção do IPAI, na obra de 
1926, e entre os motivos ressalta a necessidade de expansão da creche: 

 
Que os Governos Federal e Municipal, aproveitando a existencia já 
gloriosa e fecunda em serviços prestados á infancia desta Capital, do 
Instituto de Proteção e Assistencia a Infância, subvencionem este 
estabelecimento de modo a permitir o desdobramento e 
desenvolvimento dos seus serviços, que outros não são senão os da 
verdadeira assistencia, collocando-o em condições de ampliar o 
serviço de créches no mesmo, já inaugurado [...] completando seu 
vasto programma com a creação de suas surcussaes nesta Capital e 
fora delle, e bem assim as suas outras installações, previstas nos 
Estatutos (Jardins de Infancia, Hospital infantil, Escolas profisisonaes 
, Officinas, etc (p.176). 

 
O Boletim do IPAI de 1937 registra que essa creche continuava a funcionar da mesma forma 
como fora organizada quando de sua criação, somente tendo aumentado o número de leitos e 
aumentado o horário de atendimento:  

 
Com 30 leitos para crianças até a idade de dois anos. Destinada aos 
filhos de operarias e familias e que são submettidos á mais severa 
fiscalisação medica e rigorosa alimentação. Está aberta das 6 horas da 
manhã e ás 7 da noite (dias úteis), occasião em que as mães vão 
buscar os filhos. Até o presente, a Créche recebeu 1.423 crianças, ás 
quaes foram fornecidos, além de outros alimentos, 123.362 litros de 
leite convenientemente preparados. Os benefícios que ella prestou a 
essas crianças montam a 172:224$800. Sempre que é possível, a mãe 
vae, de 3 ou de 4 em 4 horas, amamentar o filho recolhido á Créche.  

 
Em dados históricos sobre a criação de creches no país, o Dr. Moncorvo Filho relata que a 
primeira ideia de “Créche” entre nós havia sido lançada em 1874, pelo Dr. Moncorvo 
Figueiredo, seguido pelo médico Dr. Carlos Costa, que ressaltavam a sua necessidade em nosso 
país. Mas segundo o registro, nenhuma ação efetiva havia sido tomada:  
 

Nenhuma tentativa, porem, foi nesse sentido feita e ainda em 1888 
em uma carta aberta pelo segundo desses médicos dirigida a Ferreira 
Vianna, então Ministro do Império, fazia um appello para que essa 
instituição fosse no Brasil creada. A idéia dormitou perto de meio 
século para ser realizada com a nossa iniciativa. (Moncorvo Filho, 
1926, p.178). 

 
Depreende-se desses relatos que a creche criada pelo instituto e, era considerada uma creche 
com atendimento às crianças dentro de padrões científicos, nos preceitos da puericultura, de 
acordo com os requisitos médico-higienistas, acolhendo os filhos das mães trabalhadoras e de 
famílias de trabalhadores, com benefícios de proporcionarem um atendimento que se destacava 
pelos cuidados à saúde e zelava pelo bem-estar da criança. As crianças são atendidas por 
enfermeiras, como podemos observar nas fotos abaixo, os uniformes têm a roupa branca e 
chapéu da cruz vermelha. Nas dependências da creche, aparece a menção de 20 leitos no ano 
de sua criação (1908); 30 nos anos seguintes. A forma como a acomodação é tratada 
assemelha-se à hospitalar, já que a perspectiva da ciência médica perpassa a organização. As 
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mesas, as cadeiras e os armários são de ferro, havia uma preocupação de que as crianças 
tomassem sol durante o dia.  

 
Figura 1 – Creche Senhora Alfredo Pinto – Sala de Refeições 

Fonte: DEPARTAMENTO DA CRIANÇA NO BRASIL. Rápida notícia sobre o Instituto de Proteção 
à Infância. Rio de Janeiro. Boletim do ano de 1933. 

 

 
Figura 2 – Creche Senhora Alfredo Pinto – Grupo de Crianças no Banho de Sol 

Fonte: DEPARTAMENTO DA CRIANÇA NO BRASIL. Rápida notícia sobre o Instituto de Proteção 
à Infância. Rio de Janeiro. Boletim do ano de 1933. 

 
 No Boletim do IPAI (1937), encontramos também a menção de outras 23 filiais – à época – 
espalhadas pelo país; dessas, 13 possuíam creches: a do Rio de Janeiro, Maranhão, de 
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Petrópolis, Belo Horizonte, Juiz de Fora, da Bahia, Curitiba, de Niterói, Santos, Ribeirão Preto, 
do Ceará, de Magé (município do Rio de Janeiro) e, ainda, a do Pará. Mas, os subsídios para a 
manutenção das creches do Instituto provinham de doações, já que a verba pública não era, 
muitas vezes, suficiente: em relatório do IPAI, Dr. Moncorvo Filho solicita auxílio para a creche: 
“Razões da Campanha Financeira – [...] para manter a créche, que funciona como creação da 
imprescindível necessidade.” Na campanha financeira apresentada pelo relatório, assim 
justificava o pedido de auxílio: 

Os componentes desta campanha informam ao publico a bem da 
verdade, a pedido da directoria do Instituto, que o amparo dos 
Poderes Públicos, quer Federal, quer Municipal, sempre teve lugar, 
atravez de sua longa existência, mas não é sufficiente esse auxílio, o 
que provado está pela carência de recursos para melhorara suas 
installações a não sacrificar seus protegidos (Relatório, 1933, pp. 2-8). 

 
Diante das iniciativas de criação de creches no país, verificamos que as ações partem de 
diversos atores sociais, com uma implantação da instituição por damas da sociedade com uma 
vinculação filantrópica, por iniciativa dos próprios médicos-higienistas, com atuação também de 
juristas, e ainda pela classe industrial emergindo à época. As diversas formas de atendimento, e 
as diferenciadas iniciativas, acabaram por refletir na clientela atendida pelas instituições. 
Famílias de baixa renda e mães pobres tiveram essas instituições como possibilidade de 
atendimento a seus filhos e além de serem socorridas, nas demais demandas, pelas instituições 
de caridade e filantropia.  
Observa-se, então, que no Brasil, as primeiras orientações no sentido de estabelecer diretrizes 
que abrangessem as relações entre a infância e a continuidade da nação, partiram de 
profissionais da indústria, da Medicina, do Direito, da Filantropia e da Caridade. A caridade aqui 
representada pelas irmandades não são implementadoras de ação, mas o apoio que possibilita 
a consolidação da política pública de caráter assistencial. Com a formação de sociedades 
beneficentes, com ou sem apoio do Estado, com iniciativas como as protagonizadas pelo Dr. 
Moncorvo Filho, todas implicadas numa relação de tutela que passam a exercer sobre as classes 
menos favorecidas.  
Essa associação de forças da classe dirigente, quando da criação de creches, aparentemente 
protege quem dela necessita; um olhar mais apurado, porém, dá conta de que com isso ela se 
legitima tanto diante de seus pares como diante dos que pertencem à classe menos favorecida. 
Subjacente ao discurso de que as famílias pobres seriam incapazes de assegurar o futuro da 
nação e da família brasileira, solicitava-se então a intervenção do Estado, para assumir o papel 
de guardião das crianças pobres e abandonadas. O espírito do nacionalismo de meados do 
século XX inspirou a construção de uma ideia de infância planejada e racional, que para sua 
preservação precisava ser observada, cuidada, protegida e educada. As ações implementadas 
para esse objetivo muitas vezes foram desenvolvidas a partir de padrões de benevolência e 
caridade o que acabava por influenciar e incentivar a filantropia e uma caridade privada, ao 
invés de promover o provimento público, do Estado, na criação de creches e instituições de 
atendimento à pequena infância, no país. 
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1 Os ideários da laissez-fairianos, as condições clássicas de acumulação, no país, estiveram restritos à área 
urbana da sociedade, cujas relações econômicas e sociais deveriam se pautar nos princípios que regeram 
as organizações sociais européias no período que vai do início da industrialização às primeiras leis de 
regulação social (Santos 1998). 
2As discussões no período serão levadas adiante, a produção das teses da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro e da Bahia, ainda no século XIX, e no início do século XX, irá alcançar os outros estados. 
3 Instituição beneficente voltada para o atendimento a pacientes pobres, oferecendo-lhes consultas médi-
cas, medicamentos, dando-lhes vacinas, alimentos com tratamentos externos. No Brasil, foi primeiramen-
te idealizado pelo médico pediatra Carlos Arthur de Figueiredo, sob o nome de Policlínica. O Dispensário 
Moncorvo Filho, foi fundado pelo médico Moncorvo Filho do IPAI, funcionando na Rua Visconde Caste-
lo Branco, no Rio de Janeiro, uma das primeiras dependências do IPAI (Vaz, 1905). 
4 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNICA À INFÂNCIA DO RIO DE JANEIRO. “O que é e o 
que tem realisado em favor das crianças pobres e das mãis necessitadas”. Rio de Janeiro: 1937. 
5 MONCORVO, Filho. DISPENSÁRIO MONCORVO FILHO. Hygiene Infantil – Conferencias às Mãis 
Pobres. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional: 1907. 
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Focalizado no Plano de Educação Popular (1952-1956) o estudo procura dimensões para a sua 
compreensão ao nível global e no plano local. Se a preocupação com a educação popular e de 
adultos está muito longe de ter tido a sua génese no período após a Segunda Guerra Mundial, 
não é menos verdade que os contextos e as condições internacionais, no início da segunda me-
tade do século XX, potenciaram o seu desenvolvimento, com a UNESCO a promover a sua dis-
seminação na comunidade internacional. É nesta perspetiva que analiso a política educativa 
portuguesa do primeiro lustro da década de cinquenta do século passado, no âmbito do comba-
te ao analfabetismo, procurando discernir continuidades e dissemelhanças na acomodação das 
ideias desenvolvidas no âmbito da I Conferência Internacional de Educação de Adultos (CON-
FINTEA), que teve lugar em Elsinore (Dinamarca), em 1949. Esta abordagem compagina-se 
com estoutra, centrada na passagem da norma à realidade, buscando uma leitura compreensi-
va da receção e do impacto dos normativos legais ao nível local, concretizado no distrito e con-
celho de Coimbra, focalizando-me em três vertentes de análise, a avaliação do impacto público, 
aferido na leitura da imprensa escrita local, com a elaboração de uma grelha de leitura sobre as 
representações construídas pelos alunos-mestres e alunas-mestras da Escola do Magistério Pri-
mário de Coimbra, futuros e futuras docentes do ensino primário, procurando destacar orienta-
ções dadas nos cursos de educadores de adultos. 
Constituindo fonte primordial a legislação de outubro de 1952 que cria o Plano de Educação 
Popular1, esta serve também de charneira entre os dois momentos do estudo, dialogando pri-
meiro, com o relatório da I CONFINTEA2, e depois com a análise dos periódicos A Campanha, 
Órgão Oficial da Campanha Nacional de Educação de Adultos, do Rumo, Quinzenário dos alunos 
da Escola do Magistério Primário de Coimbra e dos jornais regionais Correio de Coimbra, Des-
pertar e Diário de Coimbra, permitindo caracterizar a natureza das políticas, por um lado, e as 
representações da problemática do analfabetismo e do analfabeto no âmbito dos atores da 
Campanha Nacional de Educação de Adultos, dos futuros professores do ensino primário e dos 
professores do ensino normal, em Coimbra, e junto da sociedade coimbrã, bem como aferir da 
receção do Plano naquela cidade, através da perceção do envolvimento das autoridades, das 
empresas, de fábricas e de associações na Campanha e nos Cursos de Educação de Adultos. 
Finalmente, a documentação de discussão teórica que serviu de base aos Cursos de Educadores 
de Adultos, permite discutir as orientações psicopedagógicas e didáticas mobilizadas na época. 
 
O Plano de Educação Popular. Contextos e organizações internacionais. 
As condições internas e externas no Portugal do pós-guerra despoletaram uma momentânea 
onda de esperança de democratização que conduziram mesmo o Estado Novo a tolerar a con-
corrência eleitoral e, no plano da política externa, assistiu-se a algumas hesitações no que se 
refere ao posicionamento internacional de Portugal. Membro fundador da Organização Europeia 
de Cooperação Económica (OECE, hoje, OCDE), em 1948, recusou, no entanto, a ajuda no 
quadro do plano Marshall, referente a 1948-1949. No lustro seguinte, no plano interno, em ra-
zão das condições criadas pela nova ordem económica internacional, foi lançado o I Plano de 
Fomento, no quinquénio de 1953-1958, definindo prioridades e, ainda que traduzindo um «so-
matório de planos parciais», não deixou de constituir «um conjunto de investimentos públicos» 
aos quais foram alocados «recursos financeiros»3. 
A partir da década de cinquenta registou-se, concomitantemente com o crescimento exponen-
cial da oferta educativa, uma «explosão» da educação de adultos. Desde o seu aparecimento, 
em 1946, a UNESCO sempre foi uma instituição preocupada com a educação de adultos à esca-
la mundial4. Sob o seu patrocínio, em 1949, ocorreu, em Elsinore (Dinamarca), a primeira das 
Conferências Internacionais de Educação de Adultos (CONFINTEA), sublinhando a importância 
dos organismos internacionais no desenvolvimento da educação de adultos5. Nessa conferência, 
o diretor-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Torres Bodet, condenou aqueles que 
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ainda consideravam a instrução como perigosa e esclareceu que «o fim da educação de adultos 
é a valorização do indivíduo integrado na vida e progresso da coletividade. […] Não se trata, 
[dizia], de ensinar ao adulto esta ou aquela arte, esta ou aquela ciência mas de instruí-lo numa 
disciplina mais vasta de que só ingenuamente podemos supô-lo conhecedor: a própria vida»6. 
Saber ler podia, afinal, ensinar a tornar a vida melhor. A educação de adultos correspondeu, 
neste período, a uma oferta educativa de segunda oportunidade, conquistando especial rele-
vância as atividades educativas de alfabetização. 
A Campanha, enquanto método de alfabetização, constituía um processo em voga à época, vi-
sava a mobilização de massas, procurando que todos os adultos, homens e mulheres, se alfa-
betizassem num período de tempo, sendo espectável que a alfabetização permitisse alcançar 
um conjunto de objetivos económicos, socio-estruturais e políticos7. A UNESCO propunha, des-
de Elsinore, uma educação focada nos centros de interesse dos adultos, de caráter funcional, 
respondendo às dimensões intelectual, social e artística dos indivíduos adultos, opondo-se a 
uma conceção intelectualista tradicional. Consubstanciou-se, na I CONFINTEA, um apelo aos 
educadores de adultos para estimularem um verdadeiro espírito de democracia e uma aproxi-
mação entre as massas e as elites, através de uma educação democrática nos objetivos e nos 
métodos8. 
Foi neste contexto que o Ministério da Educação Nacional publicou os diplomas legais que en-
formaram o Plano de Educação Popular, o decreto-lei n.º 38 968, que «reforça o princípio da 
obrigatoriedade do ensino primário elementar, reorganiza a assistência escolar, cria os cursos 
educação de adultos e promove uma campanha nacional contra o analfabetismo»9, e o decreto-
lei n.º 38 969 que regulamenta o disposto no anterior.  
O legislador procurou acomodar tais preocupações à natureza específica do regime. Em certas 
passagens a legislação portuguesa aproximou-se da noção de capital humano, estabelecendo 
uma relação quase direta entre nível de escolaridade e produtividade, filiando-se na ideologia, 
comummente sustentada na OCDE na década de sessenta, designada de ocedeísmo. Bem elu-
cidada nesta passagem: 

Não podem, de resto, esquecer-se as relações de esta dependência 
entre a produtividade do trabalho e a difusão do ensino. É indiscutível 
que uma boa instrução traz grandes vantagens ao trabalhador: de-
senvolve as faculdades de atenção, apura-lhe o espírito de observação, 
estimula a sua atividade mental, torna-o mais confiante, mais inteli-
gente, mais apto a aperfeiçoar-se no exercício da profissão. Ela cons-
titui, por isso mesmo, fator importante na produção de riqueza10. 
 

Contudo, ao contrário do que um olhar menos atento poderia supor, o Estado Novo não cedeu 
o passo aos paladinos do capitalismo, o legislador vai ter o cuidado de matizar as preocupações 
mais economicistas compaginadas com as preocupações de formação do homem sustentadas 
pela Unesco, com o substrato ideológico do regime, sublinhando a preocupação com a «educa-
ção geral do povo», uma educação natural humana mas nacional: 

O método geral para uma primeira fase de educação de adultos mais 
defendido por especialistas da cultura popular é o da campanha con-
tra o analfabetismo. Este será o método adotado através de uma 
Campanha Nacional de Educação de Adultos. Com a designação esco-
lhida pretende-se significar que não se procura apenas transmitir aos 
analfabetos os rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo, mas ain-
da contribuir para a educação geral do nosso povo. Por isso se consa-
gra também como objetivo da campanha a divulgação de noções de 
educação moral e cívica, organização corporativa, previdência social, 
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segurança no trabalho, higiene e defesa da saúde, agricultura e pecu-
ária11. 
 

O quadro de controlo e redução que marcou quase toda a política educativa do Estado Novo 
sobressai na análise realizada ao Plano de Educação Popular. O controlo ideológico que deteta-
mos no diploma legal, visível na preocupação com a «divulgação de noções de educação moral 
e cívica, organização corporativa», por exemplo, estava bem presente no órgão oficial da Cam-
panha e nas atividades culturais desenvolvidas. Emergia em aspetos como a constituição de 
bibliotecas e na consequente seleção dos livros, em questões gerais de educação e higiene mas 
também em páginas dedicadas aos castelos de Portugal, à promoção regionalista das províncias, 
como é exemplo Trás-os-Montes, ou na apresentação de figuras de significativa importância na 
imagética histórica nacionalista, como é o caso do Infante D. Henrique. Quanto à redução, di-
mensão integrante da preocupação com o efetivo cumprimento da alfabetização, ela respirava-
se no limitado programa do ensino primário para adultos12 e na manutenção de uma escolari-
dade obrigatória de três anos. 
 
Coimbra e o Plano de Educação Popular. Do impacto social às representações na Es-
cola do Magistério Primário de Coimbra 
A consulta dos jornais regionais existentes na época, o Correio de Coimbra, O Despertar e o 
Diário de Coimbra, deixa transparecer o envolvimento da sociedade coimbrã, personalidades e 
instituições, na Campanha Nacional de Educação de Adultos, bem como o desenrolar de ativi-
dades, ações e iniciativas desenvolvidas por todo o distrito. Na verdade, cumprindo com a ne-
cessidade, expressa pelo poder político, «da colaboração dos particulares com o Estado na 
expansão da cultura popular» e dos «departamentos públicos» darem «o seu concurso decidido 
aos objetivos da Campanha»13, a imprensa local espelha o envolvimento da cidade, dos orga-
nismos corporativos, da elite local, de políticos e empresários, bem como da Igreja. 
No último trimestre de 1953, sucessivas notícias vão dando conta da abertura de matrículas 
para um Curso de Educadores de Adultos, uma nova oferta educativa da Escola do Magistério 
Primário de Coimbra. A sessão solene de abertura teve lugar a 3 de Dezembro de 1953, no Sa-
lão Nobre da União de Grémio dos Lojistas do Distrito de Coimbra, denunciando, desde logo, o 
envolvimento da estrutura corporativa no Plano de Educação Popular14. O curso, aberto a pro-
fessores, regentes e a pessoas interessadas, estava organizado em «duas fases», uma primeira, 
incluía a apresentação de dúvidas e a orientação «psicopedagógica para tarefas educativas de 
adultos» e uma segunda, era constituída por «lições práticas de leitura, escrita e aritmética ini-
ciais para adultos»15. 
Através das páginas dos jornais regionais assinala-se a edificação da estrutura organizacional 
da Campanha Nacional de Educação de Adultos, através da divulgação da composição e da to-
mada de posse da comissão distrital e das comissões concelhias, no cumprimento do legalmen-
te estabelecido16. Na leitura destas páginas identificam-se as missões culturais realizadas no 
distrito e acede-se à calendarização e realização de sessões de cinema no âmbito da Campanha 
Nacional de Educação de Adultos. 
Nos anos de 1953 e 1954, desmultiplicam-se as notícias da abertura de cursos de educação de 
adultos, em diferentes fábricas do concelho, nomeadamente, nas Fábricas Triunfo, na fábrica 
de azulejos SIAC, situada na estrada de Coselhas, na Lufapo, localizada na Pedrulha, n’ A Ideal, 
Lda., e em Taveiro, na firma Barbosa e Cª Lda. Maior destaque noticioso recebem os três cur-
sos mistos das Fábricas Triunfo, com honras de inauguração pública e as suas instalações com 
direito a visita do subsecretário de Estado Veiga de Macedo, quando decorrem já quatro cursos, 
uma fábrica dirigida e propriedade de um eminente deputado da Nação, Sousa Machado, ilus-
trando a proximidade entre o poder político, as elites locais e os interesses económicos, no pe-
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ríodo do Estado Novo. É, contudo, digno de relevo este contributo das entidades patronais, 
dando corpo ao determinado por lei, fornecendo instalações para o funcionamento dos cursos 
de educação de adultos, provavelmente, porque teriam «mais de vinte assalariados com menos 
de 35 anos de idade e sem habilitação da 3ª classe do ensino primário»17. Ao nível associativo, 
destaque para a Associação de Artistas de Coimbra, onde se realizaram diferentes cursos de 
educação de adultos. 
A Igreja não se alheou deste processo, assumindo um apoio explícito e empenhada. Em Provi-
são contra o analfabetismo, saudava a iniciativa do governo como o «maior esforço feito na 
nossa terra contra uma das maiores vergonhas da nossa história». Considerava, a Provisão, que 
ler, escrever e contar significava ter «sentidos e faculdades novas», pelo que se sublinhava aos 
párocos a necessidade de «ajudar e animar», «dando o melhor do seu esforço, entusiasta e 
perseverante» e que, no mínimo, deveriam «tornar conhecida do povo» a legislação. A própria 
provisão deveria ser «lida e comentada à estação da Missa Paroquial em um ou mais Domin-
gos»18. 
 
A par com a Mocidade Portuguesa e a Legião Portuguesa, esperava o legislador que «as escolas 
do magistério primário» desempenhassem «papel de relevo» na colaboração com «o Estado na 
expansão da cultura popular»19. É com este enquadramento legal que, de acordo com A Cam-
panha, no seu número de Agosto e Setembro de 1954, em reunião presidida pelo subsecretário 
de Estado da Educação Nacional, que contava com a presença dos diretores das Escolas do 
Magistério Primário, do «Presidente do Júri único dos Exames de Estado» nas referidas escolas 
e do «chefe da Secção Pedagógica da Direcção-Geral do Ensino Primário», foi estudada a pos-
sibilidade e a forma de intervenção das escolas do magistério primário no Plano de Educação 
Popular. Foram analisadas as áreas, em que seria expectável a sua intervenção, nomeadamente, 
no apoio à «execução do despacho sobre a missão das escolas primárias e dos cursos de adul-
tos nos meios rurais», através da criação, na oferta de formação, de cursos especiais sobre a 
vida no campo, a possibilidade de cooperação com a Campanha Nacional de Educação de Adul-
tos e, no sentido de acautelar «o aspeto pedagógico da Campanha», considerou-se desejável 
que, no quadro das escolas, se aprofundasse o «estudo e experiências pedagógicas sobre o 
ensino e educação dos adolescentes e adultos»20. 
Neste quadro surgiu a preocupação em avaliar o contributo da Escola do Magistério Primário de 
Coimbra, face ao apelo explícito do responsável pelo Plano de Educação Popular. Noutro plano, 
era importante perceber como os alunos-mestres e as alunas-mestras, por um lado, e os pro-
fessores e as professoras, por outro, daquela Escola do Magistério Primário, acolheram a inicia-
tiva governamental? Qual a sua perspetiva face ao analfabetismo e aos analfabetos? Para a 
construção da grelha de leitura das representações, revelou-se essencial a análise do periódico 
Rumo, da responsabilidade dos alunos e das alunas da Escola do Magistério Primário de Coim-
bra, sendo que tratámos cerca de meia centena de artigos e notícias que, genericamente, se 
debruçavam especificamente sobre o Plano de Educação Popular ou afloravam a temática a 
partir da sua correlação com outro ou outros assuntos. 
Convém, antes de prosseguir, destacar que o legislador começa por considerar que uma legisla-
ção de uma política de instrução popular esclarecida deveria equacionar as diferentes causas do 
analfabetismo que, refere, são de ordem «histórica, geográfica, social, económica e pedagógi-
ca», encarando contudo como razão «mais funda», nomeadamente no mundo rural, o «facto 
de o nosso povo pela sua riqueza intuitiva, pelas condições da sua existência e da sua atividade, 
não sentir a necessidade de saber», sublinhando, na linha de Ramalho Ortigão, que «o povo 
não sente a necessidade de aprender», rematando com o facto de não faltarem «cursos notur-
nos para adultos analfabetos» e serem «raros os frequentados com assiduidade». Não admira 
por isso, que independentemente da bondade da proposta consubstanciada na legislação, a 
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resposta seja em larga medida sustentadora de medidas punitivas, traduzidas por penalidades 
ou restrições de âmbito social e constrangedoras do analfabeto, isto sem prejuízo de outras 
facilitadoras e promotoras da escolarização21. É neste quadro conceptual que se movem os dis-
cursos dos corpos docente e discente da Escola do Magistério Primário de Coimbra. 
Epítetos como inadaptado22 ou ignorante23 classificam o analfabeto, reconhecendo-se que não 
saber ler é, no mundo moderno, uma incapacidade. A leitura, enquanto facto social, é percebi-
da como uma competência básica da modernidade, sem a qual a autoeducação se revela uma 
impossibilidade. Não a possuir era entendido como uma ameaça para o seu lugar na socieda-
de24. Na perspetiva de fenómeno social, o analfabetismo, é identificado com a ignorância25, 
considerado um obstáculo ao progresso26 e visto como uma ignomínia social27. 
A reflexão sobre as causas do analfabetismo também ocupou os alunos e as alunas, bem como 
os professores. A responsabilização da família, pela simples demissão28 ou pelo recurso ao tra-
balho infantil, a distribuição da população pelo território nacional, a Educação Nacional – seja 
pela deficiente rede escolar ou pela natureza da escola primária29 – e o atraso da formação so-
cial portuguesa em atingir a modernidade, aqui entendida como a passagem do mundo rural e 
agrícola ao industrial e urbanizado, são fatores apontados como causas do analfabetismo. A 
este propósito escreveria José Maria Gaspar, ao tempo professor da Escola: 

[…] as complexas causas originais do analfabetismo nacional: a dis-
persão das populações rurais e o alheamento das urbanas; a ambição 
dos pais pela utilização prematura do trabalho dos filhos; uma ou ou-
tra falta ou má localização dos edifícios escolares e a rotineira inércia 
de certos meios ainda mecanizados em multissecular ignorância30. 
 

Como sublinhava o subsecretário de Estado da Educação, o «pai» da Campanha, Henrique Vei-
ga de Macedo, aquando da conferência de imprensa do aniversário do primeiro ano da Campa-
nha Nacional de Educação de Adultos, o analfabetismo encerrava em si as suas condições de 
reprodução e para salvar os filhos, tornava-se imperioso educar os pais: 

O analfabeto não tem a noção da vantagem do ensino e entende, na 
sua visão deformada das coisas, que os filhos não carecem, para as 
lutas da vida, de quaisquer habilitações literárias. Esta triste realidade 
torna ainda mais premente a necessidade de fazer alguma coisa para 
educar os analfabetos, os quais irão, por experiência vivida, conven-
cendo-se do interesse prático em instruir os filhos31. 
 

Estribados nestes conceitos, discentes e docentes, analisaram o Plano de Educação Popular pe-
la descrição ou discussão da legislação ou pela associação ao combate ao analfabetismo por via 
da escolaridade obrigatória, destacando-se os elogios ao governo e o sublinhar da imagem de 
Portugal no estrangeiro. Como escrevia DCR32: 

Os esforços que o Governo tem enviado para acabar com o analfabe-
tismo, consumados, o ano passado, com o notável decreto da obriga-
toriedade de ensino, estão a merecer da imprensa estrangeira os 
maiores encómios. Ela é unânime nos aplausos e uma vez mais a figu-
ra do grande paladino do nosso regresso à política internacional e da 
nossa auto-bastança, teve a projeção devida. […]. 
 

Esta preocupação do elogio da ação governativa não se limita à legitimação internacional, mas 
buscou, ainda, uma legitimação histórica, na linha dos diplomas legais. Destacava-se a contra-
dição entre a produção legislativa e prática social do regime republicano, assinalando-se que a 
sua precocidade legislativa fora diretamente proporcional à sua ineficácia, e procurava fazer-se 
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sobressair a ação efetiva e a a capacidade realizadora do Estado Novo, no domínio da educação, 
através de uma legislação adequada à realidade: 

Daí o ter-se reforçado o princípio da obrigatoriedade do ensino, numa 
nova e mais firme orientação imposta pela própria natureza das cau-
sas do analfabetismo entre nós, e em especial do facto de, mormente 
nos meios rurais, o nosso povo, pelas condições de vida, pelo regime 
do seu trabalho e até pela força do hábito e da rotina, não sentia a 
necessidade de aprender33. 
 

Nas páginas do Rumo surgiram sucessivos apelos para que os analfabetos agissem para pôr fim 
à sua situação individual e à vergonha de todos34, paralelamente àqueloutros que sublinhavam 
a necessidade de que só inferiorizando socialmente o analfabeto, para que este se convencesse 
da sua inaptidão em face da «moderna vida civilizada»35, se combateria efetivamente o analfa-
betismo. Estes posicionamentos emergiram compaginados com um forte discurso de mobiliza-
ção das camadas letradas do país, em prol da Pátria, independentemente das camadas ou 
grupos sociais de pertença36, ainda que a sociedade seja ordenada e os seus membros tenham 
funções determinadas para organizar o entusiasmo participativo, sobressaindo o destaque sim-
bólico colocado no papel do professor: 

Há, primeiro, quem, por dever trabalhe no especial empenho do go-
verno. Há, depois, quem devotadamente se esforce na cruzada geral 
da Nação. 
Uns – estadistas, funcionários e professores – lançam mão dos seus 
valores e influência para superiormente dinamizarem condições do-
centes: estruturam a campanha e nela se mantêm permanentemente 
ao parapeito. 
Outros – dirigentes, patrões e encarregados de serviços – atuam nos 
respetivos meios e associações, para diretamente fomentarem o inte-
resse discente: movimentam a orgânica e nela se agitam ordenada-
mente em ativa disciplina construtiva. 
[…] Mas o essencial nesta luta é sem dúvida o professor, com os ele-
mentos pedagógicos de que possa dispor37. 
 

O incentivo ao envolvimento da população letrada foi acompanhada da mobilização de meios 
cuja discussão também é feita no âmbito da Escola do Magistério Primário de Coimbra. Particu-
lar atenção mereceu o cinema, o cinema educacional, apresentado como um grande fator de 
educação e um veículo capaz de coordenar vontades para esta luta que nos toca a todos, em 
particular para chegar às pessoas de letras gordas, cujas iniciativas nacionais do que considerou 
ser cinema educacional: 

No curto espaço de seis meses realizar-se-ão 20 pequenos filmes que 
assim vão representar a contribuição cinematográfica alvitrada nos 
decretos 38.968 e 39.969. Com o patrocínio do Ministério da Educa-
ção Nacional e sob a proficiente direção e orientação do Sr. Dr. Afon-
so Botelho, nos estúdios da Lisboa-Filme, já se iniciaram os trabalhos, 
cuja realização pertence a Orlando Vitorino, Ricardo Malheiro e Filipe 
Solms – conhecidos nomes dos nossos estúdios. As películas irão de 
73 a 300 metros e igualmente serão tiradas cópias de 16 mm que se-
rão distribuídas afim de proporcionarem espetáculos às mais afasta-
das aldeias por meio do cinema ambulante. Estamos certos de que as 
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películas cuja moralidade e intenção não carecem de adjetivos, per-
correrão Portugal de lés-a-lés38. 
 

A Campanha Nacional de Educação de Adultos foi dirigida a pessoas de diferentes proveniências 
sociais, socialmente inferiorizadas pela ausência de posse de escolarização, traduzindo uma 
preocupação de todos, isto é, nacional. Ao longo da análise dos discursos detetamos uma evo-
lução, ainda que ténue, por um lado, no papel atribuído à escola, tendo surgido discursos que 
reconheciam que a sua frequência podia provocar modificações na escala social e ajudar os 
indivíduos e os grupos sociais a ascenderem socialmente e, por outro, a adoção de um discurso 
próximo do ocedeísmo, afirmando-se que a educação de adultos pode traduzir um significativo 
«aumento do capital humano na nação» e que a redução de analfabetos contribuiria para o 
aumento da produtividade39. Evolução sempre compaginada com o elogio do governo e das 
virtudes do Estado Novo e de Salazar40. 
A tentativa de elucidação da receção do Plano de Educação Popular só pode concluir-se com as 
palavras de Hermínia da Silva Pinto41, então recém-diplomada do curso de educação de adultos, 
que, de algum modo, faz jus ao controlo ideológico do Estado Novo na educação, reproduzindo 
muito do discurso oficial mas, simultaneamente, traduz a satisfação e, quiçá, o orgulho em si 
própria, pelo esforço desenvolvido, aproveitando uma segunda oportunidade quando a primeira 
tardou em chegar: 

Pessoas mais velhas e mais novas do que eu fizeram o mesmo e ne-
nhuma está arrependida. Estão arrependidas outras que podiam fazer 
o mesmo e não fizeram porque não quiseram. 
Por isso eu agora convido a todos os que não sabem ler ou que não 
têm o exame de instrução primária a aceitarem o benefício do Estado 
e irem aos Cursos de Adultos, para ficarem também com o benefício 
da escola. 
Sem isso, nem podem ser alguém e ainda envergonham os portugue-
ses diante dos outros povos. 
Por mim estou muito contente por ter feito o meu exame e hei-de di-
zer a toda a gente, que possa, que faça o mesmo para Portugal não 
ficar atrás das outras nações. 
 

 
A Campanha contra o analfabetismo… Um importante contributo 
Uma referência para o livro publicado pela Coimbra Editora, em 1953, da autoria de Francisco 
de Sousa Loureiro e José Maria Gaspar, respetivamente, director e professor da Escola do Ma-
gistério Primário de Coimbra, intitulado Educação do Adulto Iletrado, com o subtítulo orientação 
psico-pedagógica e didáctica. Considerado, desde logo, pela imprensa da época como um im-
portante contributo, tanto mais que título e subtítulo eram «muito sugestivos principalmente no 
momento que passa, em que está em causa e combate, à outrance, do analfabetismo. Patrióti-
ca Cruzada! Redenção bem almejada!»42. 
O livro parece ter constituído o resultado do desenvolvimento dos cursos de educadores de 
adultos ou ser o trabalho de reflexão e estudo para a realização dos cursos de educadores de 
adultos tal é a semelhança entre o conteúdo desses cursos e o do livro. Efetivamente, a rele-
vância deste contributo está, para além do mérito que o seu conteúdo possa conter do ponto 
de vista científico – hoje ou à época da sua publicação –, no facto de ser único, na verdade não 
temos conhecimento de qualquer outra publicação no género. De resto este aspeto foi assina-
lado na altura pelos seus autores que no prefácio afirmam não conhecer «literatura semelhante 
que tenha aparecido no mercado»43, o que terá constituído uma dificuldade acrescida. 
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A obra discute a diferenciação entre a criança e o adulto, o significado de ser professor de cri-
anças ou de adultos e a finalidade educativa, mediata e imediata, contrapondo a infância ao 
adulto, os programas, a sociabilidade escolar, as questões dos recreios, duração e repartição da 
aprendizagem, encerrando com a questão dos exames, enquanto verificação do saber. Depois 
discutem-se generalidades metodológicas e didáticas para adultos e didática específica para 
adultos. Finalmente, abordam-se as questões da metodologia e da processologia do ensino da 
leitura, da escrita e da aritmética, respetivamente. Em Nota Final os autores começam por sub-
linhar que a «a luta contra o analfabetismo», a par dos problemas psicológicos e sociais encerra, 
também, problemas económicos. Nesta reflexão final sobressai este permanente balançar entre 
as preocupações do capital humano e a formação global do homem. Discutindo as limitações de 
uma Campanha, espaldando-se nas propostas da Unesco, os autores, enjeitam como seu obje-
tivo, colocar um fim no analfabetismo absoluto para criar o analfabetismo relativo. Não bastava, 
em seu entender, ensinar a ler, escrever e contar, era necessário capacitar o homem para a sua 
profissão mas de modo a criar-lhe «curiosidade intelectual» e «hábitos de pensamento, exci-
tando-lhe o prazer de saber mais e saber melhor e predispondo-o à consciente contemplação 
de panoramas, horizontes e projetos mentais sucessivamente mais largos e mais elevados»44. 
Afinal pretendiam que esse fosse o papel dos «cursos de educação de adultos: ensinar, agitar 
os meios ignorantes e semear por eles ânsias de elevação humana, com nervuras de intelectua-
lidade capazes de elevar, sem azedar, toda a massa nacional»45. 
 
Concluindo… 
Procurámos, no âmbito do Plano de Educação Popular, evidenciar, por um lado, o contexto e as 
orientações internacionais no âmbito da educação de adultos e o modo como essas orientações 
foram acomodadas ao contexto nacional, de acordo com os objetivos definidos pelo Estado por-
tuguês mas também, e sobretudo, devido à sua natureza. Por outro, tentámos explicitar e com-
preender a receção de tal problemática e vontade política ao nível local, por parte de discentes 
e docentes do ensino normal primário, em Coimbra, e qual o contributo dado pela Escola do 
Magistério Primário de Coimbra para o seu desenvolvimento. Globalmente, a Escola terá corpo-
rizado o que lhe foi solicitado. Organizou e realizou os cursos de educadores de adultos, prepa-
rando recursos humanos para o desenvolvimento da Campanha e a realização dos cursos de 
educação de adultos, e contribuiu com reflexão própria sobre a temática e que esteve na géne-
se da publicação de um livro sobre o assunto. Merece destaque, ainda, o próprio impacto que a 
Campanha e os cursos de adultos terão tido na cidade e no distrito de Coimbra, nomeadamente, 
no envolvimento social – elite política e social, a Igreja, as empresas e os empresários, o movi-
mento associativo e corporativo –, no volume de iniciativas que concitou, mesmo ao nível do 
poder central e local, e na sua difusão na imprensa regional. Justifica-se, naturalmente, uma 
outra análise do Plano de Educação Popular, nesta e noutras vertentes, num outro tempo e es-
paço. 
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Introdução 
Este artigo objetiva identificar e analisar permanências e transformações nas 

práticas discursivas que representam o Brasil como um país racializado nos livros didáticos de 
Geografia, nas séries finais do ensino fundamental. Para isto foram necessários os aportes teó-
ricos dos Estudos Culturais, especialmente do pós-estruturalismo, no sentido de dar conta de 
como a discursividade engendra representações sobre as raças consideradas formadoras da 
identidade brasileira, a dizer a amarela (índia), a negra (africana) e a branca (portuguesa).  

Também foram de fundamental importância, para a análise dos discursos e 
das interdiscursividades, as matrizes originárias das reformas curriculares e dos movimentos 
sociais inscritos na legislação 10.639/2003 e 11.645/2008 que versam, respectivamente, sobre 
o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, e o ensino da cultura e história indíge-
nas. 

Assim, examino como cada nova coleção editorial didática balizada pelo Pla-
no Nacional do Livro Didático-PNLD a partir de 2003, retoma o discurso sobre raça como con-
ceito-chave para entender não só o passado colonial brasileiro, mas como o alicerce na 
formação da nacionalidade brasileira, transformando-se em capítulo primordial para uma abor-
dagem da geografia brasileira.  

O interesse pela produção da identidade, como foco de pesquisa, especial-
mente vinculado a um conjunto de verdades de cunho raciológico, prende-se as possibilidades 
de interpretação oportunizadas pelos estudos de Paul Gilroy e Bronislaw Baczko, enquanto pro-
dução geográfica, sociológica e histórica.  

No interior das formações discursivas sobre a racialidade sejam elas hege-
mônicas ou emergentes, se constroem as representações que engendram nossas identidades. 
Ao falarmos de representações falamos de poder e dos modos pelos quais se expressa e opera 
da literatura para a escola, e desta para sua exterioridade. 
 
 
Metodologia 

Os procedimentos metodológicos utilizados partiram da revisão bibliográfica, 
dando conta de como as representações se articulam na constituição de uma discursividade 
racial que operacionaliza processos de racializaçao, hierarquização e manutenção de percepções 
inscritas de modo marcante nos materiais didáticos. Para tal, foram de crucial importância as 
ferramentas oferecidas pela Análise de Discurso presentes na corrente pós-estruturalista. 

Este estudo estabelece como corpus discursivo um conjunto potencial de 
discursos sobre as raças inscritos nos livros didáticos de diferentes coleções sobre os quais rea-
lizei recortes para análise. Na seleção de livros didáticos considerou-se a adequação das cole-
ções aos parâmetros que são estabelecidos pelo PNLD, visto a relevância deste referente para a 
adoção das coleções didáticas pelos professores das redes públicas de ensino no Brasil.  

Ao analisar as representações sobre indígenas, brancos e negros busquei 
observar como outros domínios textuais, tais como imagens, cores e ilustrações presentes nos 
livros, na intensão de perceber as continuidades e deslocamentos de sentido em relação ao dis-
curso racial. 
 
 
Resultados e Discussão 

Percebe-se nas coleções de livros didáticos de Geografia um grande avanço 
desde a década de noventa no que tange ao tratamento de temas relacionados aos discursos 
identitários de viés racial. Em muitos livros didáticos percebe-se uma preocupação em apresen-
tar aos alunos uma visão crítica a cerca da produção do espaço geográfico, introduzindo esses 
personagens racializados o negro e o índio, como vítimas de políticas espoliativas, de massacres 
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e perda territorial, de trabalho compulsório, entre outros efeitos do processo de apropriação da 
América pelo branco europeu. Em muitos casos, inserem-se também as práticas de resistência 
dos povos dominados. 

Percebe-se na busca pela(s) identidade(s), que a solução se apresentou na 
forma de paráfrase, ou seja, na racialização dos corpos que misturados devem ser separados e 
classificados segundo construtos de fenotipia.  

A narrativa emblemática da “construção do povo brasileiro” é atravessada 
por um viés tanto geográfico quanto histórico, como ilustra Magalhães et ali (2009) 

Nós, brasileiros, somos um povo (...) mestiço na carne e no espírito, 
já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos fei-
tos e ainda continuamos nos fazendo. 
Essa massa de nativos oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem 
consciência de si (pagina3). 

 
Considerando a importância que a própria estrutura discursiva dos livros di-

dáticos confere a formação do povo ou população, peça chave para o início dos conhecimentos 
geográficos sobre o Brasil, sua investigação expõe seu campo de legitimidade construída e na-
turalizada socialmente, em contraste com um dos princípios básicos da natureza do conheci-
mento geográfico que é levar o aluno a aprender de forma mais ampla a realidade 
possibilitando nela interferir de maneira consciente e propositiva. 

A legislação nacional – lei 10.639/2003, reforça o caráter de interdiscurso ao 
apontar o negro como elemento constitutivo de uma única identidade coletiva para os diversos 
povos originários do continente africano evidenciado no § 1° que trata sobre o conteúdo pro-
gramático 

a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da 
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política per-
tinentes à História do Brasil. (página 01) 

No âmbito da inclusão dos estudos sobre o índio na lei 11.645, aprovada em 
2008, percebemos a prevalência da mesma abordagem, porém com enfoque amplificado pela 
presença da ideia de contribuições da cultura negra e indígena como mostra o § 1o sobre o con-
teúdo programático 

 a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 
cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 
desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e 
dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (página 01) 

Segundo Paul Gilroy, torna-se essencial uma crítica renovada do pensamen-
to da raça, especialmente pela força que a agenda científica tem dado ao determinismo genéti-
co. Para ele, a raciologia saturou os discursos nos quais circula, não podendo ser ressignificada 
ou dessignificada.  

No entanto, o que se percebe é exatamente o oposto, a tentativa de ressig-
nificação raciológica, entendida como uma espécie de recompensa aos descendentes daqueles 
que durante muito tempo figuraram sob o estigma da indolência, selvageria ou inferioridade, 
isto é, os índios e os negros no Brasil. Mas, que, no entanto revalida e ressuscita princípios de 
distinção baseados em cor de pele ou por tradições imutabilizadas. 
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Conclusão  
Nossa escolha por um percurso de retrospectiva do curso tomado pelos li-

vros didáticos de Geografia, na busca por identificar e analisar a permanência de certas abor-
dagens analíticas sobre a construção da raça como signo nacional, firmada a partir das três 
raças ou etnias formadoras deve nos permite levantar as percepções construídas e voluntaria-
mente mantidas sobre o nosso imaginário identitário nacional. Estas nos ancoram para a inter-
pretação mais apurada em relação à matriz legal sobre o ensino da história e cultura de afro-
descendentes, africanos e indígenas. 

É importante referir que a dificuldade no tratamento da ideia de raça ocorre 
porque esta não constitui mera palavra, que pode ser purificada e relançada em outro contexto, 
ela traz no seu bojo uma série de elementos identitários, fundadores e de pertencimento. Sua 
longevidade como discurso hegemônico se dá pelo seu caráter orgânico de coisa viva, que co-
mo tal não permanece estacionário. 

No sentido contrário aos conceitos fechados, amplamente inscritos nos dis-
curso dos livros didáticos de Geografia, podemos trabalhar como sugeriu Paul Gilroy, por exem-
plo, com o conceito de diáspora e de identidades construídas não nas relações entre as 
estabilidades da terra (nação, povo, cultura etc.) e a firmeza da árvore genealógica humana 
(raça, etnia, povo, cultura etc.), mas semelhante à instabilidade e o movimento das águas do 
mar, na incerteza e na multiplicidade de leituras das comunicações transculturais, nas quais os 
indivíduos têm construído suas identidades numa relação entre passado e presente, propondo 
um novo futuro. 

Consideramos que o recorte geo-histórico escolhido sobre o livro didático de 
Geografia das últimas décadas, contempla enriquecedoras possibilidades de análise por fabricar 
um rico cenário de significados sobre a construção das instituições sociais nacionais. O que re-
força a importância dos estudos sobre os didáticos, envolvendo diversas áreas do saber, na 
construção de sua genealogia, continuidades e transformações, usos e práticas que constroem 
e reconstroem tanto o conhecimento como sua significação. 
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Introdução 
 

A verdade, espécie de erro que tem a seu favor o fato de não 
poder ser refutada, sem dúvida por que o longo cozimento da 
história a tornou inalterável. 

Michel Foucault, Microfísica do Poder. 
 
Imperador é nominalmente um monarca que governa um império, isto é um estado im-

perial que conjuga, muitas vezes por meios beligerantes, diversas nações e nacionalidades em 
si. O imperador não tem seu poder necessariamente advindo do direito de hereditariedade. Sua 
posição pode ser conquistada pela força, o que lhe confere um status destacado, na natureza 
legitimadora dos estados, frente ao reis. 

O livro didático de história, em especial o destinado ao público de ensino fundamental, 
assim como um imperador, é o governante máximo frente aos pequenos reinos de saber. Rei-
nos de saber aqui entendidos como os saberes populares, sempre presentes, mas nem sempre 
tão respeitados em sua territorialidade e limites.  

As nações de saberes que estão compactadas entre e capa e a contracapa de um livro, 
estão ali dispostas e submetidas segundo os interesses forjados e legitimados tanto quanto 
nossas nações étnicas sobre o território político nacional. E é possível perceber, que assim co-
mo as nações tensionam seu espaço em busca de reconhecimento, assim o fazem as nações de 
saberes.1  

O controle que podemos chamar de físico que o imperador livro didático exerce sobre 
suas nações é de fato o que lhe confere sentido. O número de páginas, textos, imagens e ativi-
dades, por exemplo, amplia ou diminui o espaço de cada nação de saber, mantendo-a sob o 
destaque ou destacando-a definitivamente de seu interior. Por outro lado, como pensar um 
manual didático para os nossos pequenos estudantes se os espaços de cada nação não estive-
rem regulados? Cairíamos no complexo mundo dos livros paradidáticos, como um golpe de es-
tado passaríamos da generalidade a especificidade?  

 Mas, certamente o poder e a legitimidade do livro didático não são originários somente 
do controle territorial que estabelece entre os campos do saber, ou algo neste estilo. Sua força 
resulta de ser percebido como um comandante que instrumentalizado e metodologicamente 
preparado para desenvolver a cruzada no espaço público ou privado – escola ou casa, pelo sa-
ber.  

Aliás, a preocupação com o fato de o livro didático ter se constituindo como portador de 
conteúdos programáticos, fonte de pesquisa e ao mesmo tempo organizador das aulas, é uma 
evidência que há muito passou do campo da preocupação dos professores à pesquisa acadêmi-
ca (FARIA, 1982). 

Como objeto material da cultura escolar, o livro didático é portador também de histori-
cidade. Adquirindo, a partir desta assertiva, um duplo enfoque: ele é produto das modificações 
historiográficas, editoriais e mercadológicas que se impõem por circunstâncias diversas, que 
serão oportunamente analisadas e é também o produtor de novas abordagens que estão inti-
mamente vinculadas a estes novos cenários. Assim, percorrer sua trajetória e os significados 
que constrói e reconstrói apresenta-se como um exercício importante e interessante.  

É esse percurso, baseado na problematização acerca do caráter - o formalmente desti-
nado e o realmente construído - do livro didático e na análise de um conjunto de tradições pro-
duzidas que se pretende construir nas próximas páginas.  

O recorte temporal escolhido para análise – período da chegada da família real no Brasil 
e do lançamento das bases para a sua permanência – justifica-se pela maneira recorrente de 
enunciar o evento, que contem uma regularidade de sentenças e percepções que se entrecru-
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zam com outros discursos na construção de uma racionalidade sobre as representações do po-
der e a origem das instituições políticas nacionais.  

Dentre os assuntos relacionados à História do Brasil, as temáticas relacionadas à 
transmigração da família real portuguesa no Brasil têm recebido muita atenção nas últimas dé-
cadas. Processo que se acelera com o advento das comemorações do bicentenário da chegada 
do príncipe-regente, família e corte portuguesa, no Rio de Janeiro, em 1808. Este interesse 
acabou por ampliar não somente a produção de títulos acadêmicos e literários (AZEVEDO, 
2003; GOMES, 2007), paradidáticos, mas também de filmes e minisséries televisivas, que tam-
bém figuram como fonte nos manuais didáticos (Anexos A e B)2. 

No entanto, as produções que resultaram desse interesse no âmbito acadêmico, com a 
pesquisa e a produção textual, interessantemente não resultaram em uma efetiva releitura ou 
ressignificação deste episódio nos livros didáticos a luz das evidências historiográficas mais re-
centes, mesmo em face da ampliação do espaço e importância destinados as novas abordagens 
historiográficas nas novíssimas coleções didáticas. 

Não que possamos pensar que estes manuais tenham por objetivo ou razão de ser a 
transmissão de toda a riqueza que a academia possa produzir de maneira simultânea, dado que 
as intencionalidades de um e outro se distanciam apressadamente. Ou num outro sentido, que 
seja necessário ocultar certas análises, entendidas como mais complexas, em razão da imaturi-
dade ou incapacidade dos alunos. 

Mas que, num percurso inverso que a permanência de certas abordagens analíticas so-
bre este episódio, seus personagens e desdobramentos possa nos permitir levantar as percep-
ções construídas e voluntariamente mantidas sobre o nosso imaginário político. Tão 
convincentes sobre um passado coletivo quanto úteis a construção da imagem sobre as estrutu-
ras políticas nacionais atuais e as possibilidades futuras. 

Ainda em relação à temática, percebe-se nos manuais a permanência da visão construí-
da e reproduzida de versões como “fuga” da corte, de “fragilidade” política e diplomática de D. 
João VI (frente à problemática franco-inglesa), da “lenda negra” sobre Carlota Joaquina, bem 
como do controle político-econômico inglês sobre a monarquia lusitana, presentes em variadas 
e recentes coleções didáticas3. 

Reconstrói-se a cada nova coleção didática, independentemente das influências histori-
ográficas estarem mais para o viés positivista ou marxista, a interpretação que privilegia repro-
dução de concepções sobre a realidade política e social daquele recorte temporal e espacial, 
centradas nas figuras de D. João, D. Carlota e a família real, notadamente caricaturais.  

Concepções que se prestam a um olhar irônico e essencialista e muito menos a reflexão 
que se quer crítica. Tangenciam sempre sobre elementos discursivos de maior complexidade, 
que possam desvincular a construção da identidade da imagem tradicional de colônia em luta 
contra a metrópole, ou ainda da contraposição interesses portugueses e brasileiros.  

Considerando a importância que a própria estrutura dos materiais didáticos confere ao 
evento historiográfico em questão, freqüentemente referido como momento chave para o en-
tendimento do processo autonomista nacional, torna-se fundamental investigar seu campo de 
legitimidade construída e naturalizada socialmente.  

Para tal, será necessário conceber uma rede de significações que atuam sobre o cenário 
do primeiro quartel oitocentista, sobre seus personagens visíveis (príncipe, família, corte, di-
plomatas, viajantes...) e invisíveis, como as demais categorias sociais, inclusive a elite política. 

Ao retomarmos, os caminhos do livro didático de História, é perceptível sua ascensão a 
condição de ferramenta de saber para os professores e alunos, especialmente das séries finais 
do ensino fundamental e médio, quando a história toma corpo como saber disciplinar e passa a 
figurar na grade curricular como componente separado. 

CD-ROM DE ATAS  | 4460 |  COLUBHE 2012



 

 

O sentido conferido ao manual didático produzido no Brasil entre as décadas de 1930 e 
1960 – até então tais obras eram importadas, será bem diverso do atual. Atendendo a um sele-
to número de alunos, especialmente os jovens originários das camadas abastadas, e desprovido 
de preocupações relacionadas a linguagem e até mercado editorial, atendia a metáfora de Co-
menius em sua Didática Magna, ser tal qual tipos ou caracteres que imprimem no papel – inte-
ligência dos alunos os conhecimentos que se há de aprender (GATTI Jr., 2004, p. 36). 

Esses tipos ou caracteres acabaram de fato por registrar o desejo de organização e 
centralização de programas e orientações metodológicas vinculadas à promoção de uma identi-
dade nacional. Constituía-se o discurso oficial sobre a realidade social e política. 

[...]A concepção de realidade e de sociedade, que se originava do na-
cionalismo e do antiliberalismo, levava à responsabilização do Estado 
pela formação da nacionalidade e pela direção d povo, considerado 
simplesmente como massas que deveriam se guiadas das pelas elites, 
verdadeiro motor das transformações pelas quais o Brasil deveria pas-
sar para chegar ao desenvolvimento.[...] (ABUD, 2004, p. 33-34). 

Os caminhos a percorrer para que se chegasse ao desenvolvimento pretendido eram si-
nalizados por comissões, órgãos operacionais e decretos-lei que deliberavam sobre o processo 
de autorização para a adoção e uso do livro didático, assim como sua atualização e substitui-
ção.  

No cenário da década de 60, a partir do regime militar, amplia-se o controle sobre as 
produções didáticas, ao mesmo tempo em que se restringe o espaço em grade curricular desti-
nado às humanidades, entre elas a história. O livro didático ultrapassa as fronteiras do interesse 
governamental nacional a partir de acordos firmados com o sindicato de editores de livros e a 
agência norte-americana para desenvolvimento internacional. Tais acordos permitiram levar a 
cabo tanto o controle ideológico das produções didáticas como garantir espaço comercial ao 
mercado livreiro estrangeiro.  

A década de 70 inaugura um terceiro momento na trajetória do livro didático. Conferin-
do-lhe amplificados recursos financeiros e espaço para discussões sobre processos em nível 
governamental, por outro lado consolida sua universalização no ambiente escolar, tornando-se 
aos olhos de professores, alunos e famílias como elemento concreto do ambiente escolar. Situ-
ação que, no entanto, não exclui a possibilidade de análises superficiais e detratores desautori-
zados encontrarem eco para suas críticas nesse mesmo público. Fato que apenas reforça sua 
complexidade para além da condição de produto editorial. 
 O espaço privilegiado do livro didático no ambiente escolar foi construído em um pro-
cesso tão recente quanto doloroso, de ampliação do número de alunos na rede escolar básica 
sem o investimento estatal correspondente frente às demandas de capital humano e financeiro 
necessários. Frente a este quadro de necessidades e possibilidades do sistema educacional, o 
investimento estatal na indústria editorial se apresentou como uma saída econômica e muito 
conveniente para o Estado. 

Por outro lado, sendo o livro didático ao mesmo tempo produto e produtor cultural, não 
nos cabe encará-lo como objeto a ser sentenciado. Muito menos pelas verdades que julga con-
ter. Parece-nos adequado pensá-lo dentro de uma perspectiva de depositário de discurso e co-
lônia identitária4. Discurso produzido sobre a realidade social e política validado por uma 
aparentemente inquestionável racionalidade. 

Cumpre salientar que manuais didáticos, assim como as escolas, são produzidos em um 
complexo contexto político e social, marcado pela interação de normas, disposições e políticas 
culturais. O que talvez possa explicar a carga simbólica que abarca, percebida nos discursos 
apaixonados de favoráveis e contrários a sua existência e utilização. 

CD-ROM DE ATAS  | 4461 |  COLUBHE 2012



 

 

Portanto, esse processo de ampliação do espaço e importância do livro didático nas 
classes docentes e escolares só pode ser compreendido como parte de um processo de mudan-
ças sociais mais amplas, em que podemos citar a gradativa universalização da escolarização 
básica, bem como o ingresso de novos conceitos historiográficos, didático-pedagógicos em me-
nor escala, e mercadológicos. 

Entre as décadas de 1970 e 1990, o livro didático recebeu influências das novidades 
produzidas pela pesquisa acadêmica, em especial as contribuições dos conceitos herdados dos 
estudos marxistas, responsáveis pela quebra dos paradigmas dos modelos de interpretação dis-
postos nos manuais. Assim como, pelas proposições teórico-ideológicas, das mudanças curricu-
lares organizadas por órgãos governamentais, pelo mercado editorial e pela mídia. Estes 
últimos em crescente importância frente aos demais a partir dos anos 90. 

A pesquisa científica e as proposições teórico-ideológicas originárias do meio acadêmico 
contribuíram para a passagem de uma abordagem eminentemente positivista - que caracterizou 
o livro de história até a década de 1970 - para uma abordagem historiográfica analítica e eco-
nômica nas duas décadas seguintes. Já na década de 90 percebemos a gradativa introdução de 
temáticas ligadas à história cultural, com a incorporação de novos atores, cenários, e paradig-
mas que levam a crise dos modelos explicativos totalizantes e generalistas.  

Torna-se importante lembrar que as produções didáticas especialmente das décadas 
em questão, em que pese concentrem orientações desta ou daquela natureza teórica, não o 
são de maneira monolítica. É possível, perceber a incidência das novidades teóricas e metodo-
lógicas em determinadas temáticas específicas, mas não na totalidade do livro ou da coleção. 

Este recorte de tempo, que se inicia na década de 70, demarcará também o estabele-
cimento de profundas tensões sobre os rumos tanto do conhecimento histórico quanto do ensi-
no do componente curricular História.  

A passagem de uma História eminentemente ontológica e voltada para a construção de 
um passado heróico e positivista à gradativa apropriação das novas tendências historiográficas 
produzirá campos de batalha epistemológicos5, trazendo a tona os debates sobre a escolha do 
problema, do objeto e da abordagem que serão incorporados rapidamente aos manuais escola-
res.  

A simultaneidade entre os debates e a renovação na produção dos didáticos que carac-
terizou esta década deve-se em larga medida a incorporação pelas editoras de autores com 
itinerários profissionais ligados tanto ao trabalho docente na educação básica quanto à pesquisa 
e produção acadêmicas. É importante referir, que a formação do autor de livro didático na área 
é uma exigência que faz sentido dentro de um processo de especialização, velocidade de atuali-
zação e criação das coleções didáticas implementado pelas editoras (GATTI Jr, 2004, p.43-71).  

Este cenário de transformações, que enquadra a produção do livro didático dentro do 
poderoso círculo de globalização econômica mundial, trouxe no bojo problemas como o fato de 
que a dimensão política do passado perdeu espaço na produção do livro didático 

 
temas recentes de História Imediata são mais prestigiados e acatados 
que o estudo dos acontecimentos passado por significativos setores da 
pesquisa e do ensino, que pensam, assim, reagir contra o racionalismo 
positivista e marxista ocultador de descontinuidades (JANOTTI, 2004, 
p.43) 
 

Da fala desta autora subtrai-se um bom exemplo para a compreensão das guinadas vi-
vidas pelo livro didático nestes parcos trinta anos de transição. Ou seja, o rompimento com 
uma abordagem exclusivamente ontológica em relação à história nacional - que consagrara so-
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mente saberes vinculados ao amor pátrio e seus símbolos, heróis, datas e eventos – que inau-
gura um sistemático repúdio de temas ligado à história política.  

Surge, então, a necessidade de preencher este espaço. E é neste cenário que o sentido 
político alia-se a questões relacionadas à construção do imaginário coletivo, descolando assim a 
noção do político como algo ligado tão somente às esferas institucionais e vinculando a sua 
formação a atuações socialmente mais ampliadas.  

Ainda neste sentido, compreender a diversidade e pluralidade de nossa cultura passa 
também pela perspectiva da valorização do imaginário político em suas representações popular 
e erudita, distintas ou de negação. Vertente que apresenta-se como uma possibilidade, como se 
verificará mais adiante, durante o trabalho de análise de excertos das obras selecionadas. 

Para o público-alvo do livro didático, o aluno em idade escolar regular, a visão da tradi-
ção da ilustração européia de valorização do texto pagus é tão cotidiana quanto sistemática. 
Dobrando a escrita de textos em folhas finas de papel, como campos agricultáveis, delimitados 
vertical e horizontalmente, escritos em linhas, em seqüências cumulativas e por procedimentos 
hierárquicos, em plano reto e linear. O manual didático delimita a seqüência progressiva e ima-
ginativa em busca do conhecimento (LIMA, 2004). 

Em plena vigência do século XX temos, então, a consolidação de uma função que, em 
muito, extrapola o suporte e a orientação que poderiam ser buscados em recursos didáticos 
que o é o livro. Tem-se o livro didático como o lugar da própria consagração do conhecimento 
que será sistematizado em sala de aula pelo professor. 

O texto escrito, matéria-prima do livro didático assume para as camadas que acessam 
ao sistema escolar, assim como para muitos professores, o status de portador dos caracteres 
das ciências, neste caso de verdade histórica. Percepção que se completa com a gradativa in-
clusão de textos históricos e iconográficos que têm por objetivo complementar e ilustrar o texto 
principal, além de conferir credibilidade ao texto do autor. 

Também as mudanças curriculares resultaram em novas preocupações na confecção de 
materiais didáticos. A introdução de uma linguagem compreensível para adolescentes e jovens 
aponta para a utilização de estratégias de didática na produção desses materiais. Estes novos 
problemas - linguagem compreensível e atividades - transformam essencialmente o caráter do 
livro.  

Segundo Gatti, ocorre uma transição no entendimento do uso dos chamados manuais 
escolares. Isto é, de livros de apoio cuja centralidade não era a didática - embora fossem dire-
cionados também ao uso escolar, para os livros didáticos, manuais de teoria e metodologia para 
o professor aplicar (GATTI, 2004, p.37).  

A preocupação curricular acrescenta-se os caracteres fortemente pedagógicos do ma-
nual didático, estabelecendo-se uma obsessiva preocupação em compatibilizar o livro e os obje-
tivos previstos para o componente curricular aos aspectos legais e oficiais, entretanto, sem 
oferecer alternativas a problemáticas como diversidade social e regional (FRANCO, 1982, p.22-
23). 

Já as características que o constituem como produto comercial, que extrapola a intenci-
onalidade teórico-metodológica do autor, podem ser verificadas na investigação que Décio Gatti 
Junior desenvolve com importantes autores de livros didáticos das décadas de 70 a 90. Entre os 
fatores de transformação são exponenciais o crescente aumento da influência dos editores, do 
conteúdo “didático” e da arte.  

Consagra a idéia de produto voltado para o mercado, que como tal deve estar adequa-
do à clientela que pretende atender. Ainda dentro desta perspectiva mercadológica, a atualiza-
ção dos livros deve ser a mais rápida possível, muitas vezes conferindo aos capítulos finais uma 
abordagem mais jornalística do que histórica.  
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Identificações na capa de edição atualizada, avaliado pelo MEC, adequado aos PCNs, e 
mais recentemente conforme Nova Ortografia sinalizam a crescente importância que estes cre-
denciamentos devem ter frente à avaliação do professor. O processo de desenvolvimento de 
programas governamentais de avaliação do livro didático insere-se num plano que engloba polí-
ticas educacionais que extrapolam o âmbito nacional, pois 

A política empreendida pelo Estado brasileiro em relação ao livro didá-
tico no período coincide com uma série de prerrogativas das principais 
agências internacionais de financiamento educacional aos países em 
desenvolvimento. Neste sentido, é interessante observar o crescimen-
to dos recursos destinados à rubrica para compra de material didático, 
no interior dos empréstimos, por exemplo, do Banco Mundial para o 
desenvolvimento de políticas na área educacional desse período 
(FRANCO, 1982, p.158). 
 

O livro didático torna-se a solução para uma série de problemas que a realidade educa-
cional apresenta: professor sobrecarregado pelo volume de trabalho resultante da nefasta com-
binação do aumento do número de alunos e de horas trabalhadas, além das dificuldades 
decorrentes da falta de formação continuada. 

Outro aspecto importante no contexto da produção editorial é o desenvolvimento de 
um sistema modelar para a produção dos didáticos. Ou seja, um livro bem sucedido serviria de 
modelo para as novas produções. Uma inovação bem sucedida em vendas deveria ser copiada. 
Ocorreu uma natural padronização, o que em outras palavras significa perda de autonomia do 
autor. 

Essa padronização correu paralela ao processo de profissionalização e desenvolvimento 
tecnológico que passa a envolver a produção do livro didático. O número de profissionais liga-
dos ao processo, além do autor propriamente dito, os capistas, ilustradores, copidesques, entre 
outros e o desenvolvimento de técnicas aceleraram por meios eletrônicos os processos anteri-
ormente artesanais e conferiram ao produto final, o livro didático, vários autores. 

Na década de 1990 os procedimentos editoriais já eram bastante sofisticados. Segundo 
o relato do gerente editorial da Editora Saraiva, à época, fazer um livro no final da década de 
90 era muito mais trabalhoso que em 1970, em razão do número de etapas a serem vencidas. 
A qualidade das produções didáticas avançara a partir de provas, correções de assistentes, 
acompanhamento da produção dos concorrentes, utilização de parceiristas para avaliar a quali-
dade, entre outros elementos que ao fim e ao cabo tem por objetivo máximo a busca de espaço 
mercadológico para este artefato. Somente na esfera governamental, o investimento feito para 
a aquisição e reposição de livros didáticos para a educação básica, em 2009, atinge a soma de 
R$ 577,6 milhões6. 

O espaço cada vez mais generoso do livro didático será ocupado privilegiadamente pe-
las propostas que envolvam novidades, a dizer os novos atores, as novas problemáticas, além 
dos úteis questionários, imagens, e mais recentemente indicadores de sites, filmes e obras pa-
radidáticas. Mudanças que estabelecem anos luz de distanciamento entre a cartilha escolar da 
década de 70 e as atuais produções didáticas.  

Manuais escolares são espaços carregados de significação social e política para diferen-
tes esferas, além de documento de políticas identitárias. Logicamente, não são únicos, nem 
sequer originais, e muitas vezes funcionam em simbiose com outros meios mais velozes, porém 
igualmente eficientes como o jornal, a novela, o discurso político, a revista entre outros. Con-
feccionando artesanalmente as identidades étnicas, nacionais, de classe, de gênero, ou ainda 
conceitos de legitimação ou ilegitimidade. 
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O rei: a corte portuguesa nos livros didáticos de história 
 

Para a análise do recorte histórico delimitado foram escolhidas as seguintes obras: Sa-
ber e fazer História: História geral e do Brasil (1), 8º ano, dos autores Gilberto Cotrim e Jaime 
Rodrigues da Editora Saraiva; O jogo da História (2), voltada à 7ª série, obra produzida por Fla-
vio de Campos, Lidia Aguilar, Regina Caro e Renan Garcia Miranda. E também, o exemplar do 
Projeto Radix: história (3) voltado à 7ª série, obra de Claudio Vicentino e Tudo é história (4), 7º 
ano, de autoria de Oldimar Coutinho.  

A seleção pautou-se pela qualidade gráfica apresentada pelos livros, na apresentação, 
textos, imagens, atividades, além da representatividade das editoras, elemento que repercute 
na ampla adoção dos manuais pelas escolas.  

O livro Saber e fazer História (1) apresenta-se aos estudantes como uma obra que visa 
apresentar aspectos relevantes do processo histórico ocidental, incluindo a História do Brasil, e 
acrescenta 

 
Acreditamos que a reflexão histórica seja instrumento dos mais valio-
sos para a construção da cidadania. Por isso, esperamos que esta co-
leção ajude o estudante – ao longo dos seus estudos – a ampliar a 
consciência do que fomos para transformar o que somos.(...) (p.3) 
 

No tocante a temática em questão, apresenta uma abordagem centrada na crise entre 
as potências européias, notadamente Inglaterra e França, colocando Portugal em um papel co-
adjuvante neste cenário. Ironicamente, entretanto, é Portugal que se localiza no centro da te-
mática proposta e nomeada como crise colonial. O governo português sinaliza, neste episódio 
entre potências, uma posição de desacato a proibição de fazer comércio com os ingleses. Os 
excertos abaixo são ilustrativos: 

 
Vimos que, no início do século XIX, a Europa foi marcada por guerras, 
e os exércitos franceses, comandados por Napoleão Bonaparte domi-
naram diversos países. Sem conseguir submeter os ingleses, o gover-
no francês decretou Bloqueio Continental. O governo português não 
acatou a proibição de fazer comércio com os ingleses, e o reino foi in-
vadido pelos franceses, com o apoio das tropas espanholas. (p. 106) 

 
 Mais adiante, a mesma obra aponta ainda para a construção da figura de D. Maria de 
forma depreciativa. É interessante observar que tal apresentação, dentro do cenário político 
que está sendo relatado, poderia acontecer de forma lateral, acessória. Mas, a exemplo de ou-
tras narrativas, à ironia e a sátira ocupam o espaço reservado aos chamados aspectos relevan-
tes da história nacional.  
 Uma linha sucessória inevitável - a assunção do príncipe regente diante de limitações 
da regência da rainha – natural dentro de um quadro de precedência dinástica é construída 
sobre a força da doença mental da rainha. 

Tal opção discursiva lança sobre D. João uma carga de suposta incapacidade, pois sua 
subida ao poder parece estar mais fortemente vinculada à doença materna do que a constru-
ções institucionais. Assim, como a inevitabilidade da fuga para o Brasil sob apoio inglês, como 
vemos a seguir: 

  
Nessa época, Portugal era governado pelo príncipe D. João, pois sua 
mãe, a rainha Maria I, sofria de problemas mentais. Sem condições de 
resistir à invasão franco-espanhola, D. João e a Corte portuguesa fu-
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giram para o Brasil – sua principal colônia – apoiados pelos ingleses. 
(p. 106) 
 

 Em seção destinada a Elevação do Brasil a Reino Unido, são registradas as seguintes 
interpretações  
 

Em dezembro de 1815 o Brasil foi elevado à categoria de Reino Uni-
do de Portugal e Algarves (a região sul de Portugal). Com isso, na 
prática, a colônia (Brasil) equiparava-se à metrópole (Portugal) e ad-
quiria autonomia administrativa[...] Essa medida foi interpretada co-
mo uma forma de a dinastia de Bragança manter-se no trono depois 
do fim da invasão francesa e tentar conservar sua colônia americana, 
onde seus interesses econômicos estavam profundamente enraiza-
dos.[...] [grifo do autor] (p.107) 

 
Segundo o texto, a elevação à condição de colônia representaria na prática a equipara-

ção a Portugal e para além desta, a autonomia administrativa. Sentenças forçadas sobre o peso 
político da medida. O espaço do previsível e inevitável retoma a cena, centrado na dinastia de 
Bragança. 

Outro enfoque significativo diz respeito à maneira como a manutenção da unidade do 
território brasileiro é referida. À revelia da capacidade administrativa e política demonstrada 
pelos portugueses durante o período estudado, a preservação do domínio sobre o Brasil ganha 
cores de naturalidade e de certa inevitabilidade, como se as escolhas feitas não estivessem ali-
cerçadas em necessária habilidade e capacidade administrativas e de negociação com as elites 
locais. 
  

Pressionado pelos reinóis a regressar para Portugal depois da expul-
são dos franceses, D. João e seus conselheiros queriam manter a uni-
dade política e o poder monárquico nos territórios portugueses dos 
dois lados do Atlântico. (p. 107) 
 

 Em O jogo da História, após uma breve introdução, os autores assim o apresentam 
 

Este livro trata de mitos antigos, dos esportes olímpicos, de utopias e 
lutas passadas e atuais. Trata de disputas na Terra e pela terra. Trata 
de todos nós. Então, vamos dar nossa volta olímpica?(p.3) 
 
 

Nos primeiros parágrafos da seção sobre a chegada da corte portuguesa, o texto refere 
símbolos de brasilidade: a bandeira, o hino, as cores verde e amarela e a seleção de futebol, 
explicitando a intenção em estabelecer entre amarras entre os elementos constitutivos da naci-
onalidade e os episódios a serem narrados. Em que pese, seja feita uma importante referencia 
a anterioridade do processo de independência e sua relação com o cenário americano 

  
O processo de independência brasileira remonta o século XVIII. Como 
na América espanhola, influenciado pela circulação de ideais ilustra-
dos, o impacto da independência norte-americana e o receio da elite 
de que se repetisse aqui a radicalidade da revolução de escravos do 
Haiti. (p.155) 
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Um cenário diferenciado é apresentado para a disputa vivida entre Portugal, Inglaterra 
e França. Ali, Portugal ensaia certo protagonismo de suas ações, o que, entretanto, é relativiza-
do logo a seguir, ao se trabalhar com a idéia de “fuga”: 

 
A colônia vivia um clima de tensão quando a corte lusitana chegou ao 
Brasil em 1808. Na metrópole, a situação também era apreensiva. As 
tropas francesas avançavam sobre o território português. A monar-
quia não aceitara o bloqueio continental exigido pela França. 
Ameaçado, o governo lusitano fugiu para o Brasil[...] (p. 155) 
 

 
Contrariamente à obra anterior analisada, O jogo da História, trabalha com a noção de 

uma corte portuguesa mais hábil e mais capaz nos seus entendimentos e práticas institucionais. 
Transpondo tais ações para o âmbito estritamente econômico, o livro reconhece que a corte 
promoveu uma difícil articulação entre diferentes regiões, o que redundou em crescimento eco-
nômico. 

 
A Corte transformava-se num pólo econômico capaz de articular di-
versas regiões da América portuguesa. Até então, não havia o Brasil 
como o conhecemos hoje. A antiga Pindorama dos povos indígenas 
transforma-se em colônias portuguesas afastadas por longas distân-
cias. O comércio entre elas era precário e circunstancial. (p. 155) 
 

Quanto à medida joanina de elevação do Brasil a condição de Reino Unido, a referencia 
é mínima, talvez na proporção inversa aos problemas que poderia levantar: "[...] E, em 1815, o 
Brasil foi elevado à condição de Reino Unido, o que praticamente encerrava sua condição co-
lonial."  

 O exemplar analisado do Projeto Radix, de autoria do professor Cláudio Vicentino, na 
apresentação aos alunos, redigida em três parágrafos, registra a seguinte disposição 

 
[...] desenvolver o senso crítico, a capacidade de análise e entendi-
mento. [...] 
Adquirir o conhecimento histórico de forma consciente significa des-
cobrir as mudanças que precisam acontecer em nossa sociedade e de-
fender aquilo que já foi conquistado ao longo dos anos em favor do 
ser humano. (p.3) 
 

O capítulo intitulado A independência na América portuguesa é iniciado a partir de duas 
imagens, seguidas de perguntas dirigidas ao alunado. A primeira foto é anunciada como sendo 
de integrantes do MST queimando uma bandeira com a sigla do FMI, em protesto em frente ao 
Banco Central, em 2004. A outra é apresentada como sendo de estudantes em protesto contra 
as privatizações, o FMI e a política econômica, em São Paulo no ano de 2001.  

Na seqüência, são apresentados questionamentos  
 

1- Qual o motivo do protesto dos manifestantes da foto? 
2- De acordo com esses manifestantes, o Brasil é um país indepen-

dente? Por quê? 
3- Você concorda com esses protestos? Explique sua resposta. 
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4- Quais as principais diferenças entre a dependência do Brasil atual, 
contestada pelos manifestantes das fotos, e aquela do Brasil colo-
nial, encerrada por D. Pedro I? (p.122) 

 
O viés provocativo dos questionamentos e das imagens seguramente denuncia um mo-

delo interpretativo que se pretende reflexivo e crítico. Mas que, sinaliza o desconforto ao lidar 
com temas da esfera política e institucional sob paradigmas das estruturas econômico-sociais. 

Ao discorrer sobre a vinda da família real para o Brasil, retira do episódio qualquer viés 
estratégico ou de opção política. A transmigração é tratada como algo quase acidental e exóti-
co, além de despido de maiores interesses. 

 
[...]Napoleão dominava quase todos os países do continente europeu 
quando, em 1806, decretou o bloqueio continental, proibindo qual-
quer tipo de comércio com a Inglaterra, de forma a quebrar suas fi-
nanças.  
Portugal não acatou essas ordens – era dependente das relações eco-
nômicas com os ingleses. Em conseqüência, as tropas napoleônicas 
invadiram o país, em novembro de 1807. (p. 123) 
 
 

Novamente é reproduzido o modelo explicativo com base no inevitável e no indissociá-
vel. Afinal, Portugal, frágil e indefesa metrópole, desacata as ordens do imperioso Napoleão. 
Este movido por sentimento de vingança usa a invasão como punição exemplar.  

Ao contrapor o que podemos denominar de elemento luso, inglês e francês, o texto di-
dático estabelece uma leitura racional do episódio, uma lógica para o desenrolar do processo 
imputadas pela incapacidade lusitana, no oportunismo francês e na avidez inglesa. 

A obra Projeto Radix, não apresenta o evento elevação à condição de Reino de maneira 
explanativa. Refere apenas, que a colônia viria a ser chamada de Reino do Brasil ao comentar 
sobre uma inversão de papéis entre Portugal e Brasil por ocasião da transferência das institui-
ções metropolitanas. A ênfase recai sobre os Tratados de 1810, apresentados como a amplia-
ção da sujeição de Portugal à Inglaterra. 

Na quarta publicação didática aqui apreciada Tudo é história, de Oldimar Coutinho, 
tem-se a consagração do esvaziamento do político que foi mencionado no capítulo 1 deste tra-
balho.  

Sob uma roupagem de aproximação com o público-alvo do livro e utilizando-se de ele-
mentos do cotidiano - o tempo que fazia no dia da saída de Lisboa, o autor narra assim o epi-
sódio 

 
Chovia torrencialmente em Lisboa naquele dia de 1807. O príncipe d. 
João e a Corte portuguesa estavam em pânico ‘Lisboa caíra num es-
tado de pandemônio sem paralelo desde o terremoto de 1755. [...] 
Mais de setecentos veículos, transportando a corte e seus pertences, 
entraram na capital, e o cais de Lisboa, coalhado de carruagens, en-
tupido de móveis, objetos de arte e canastras, ofereciam aspecto de 
indescritível confusão.[...] (p. 248) 
 
 

O texto acima é acompanhado de uma ilustração (Anexo A) apresentada preto e branco 
que, pela própria escolha das cores, reforça o caos sugerido pelas palavras usadas pelo autor, 
em contraposição. O livro tem uma abordagem interessante, posto que diferenciada, porém 
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que acaba se mostrando superficial, pois não se alonga em informações e análises que são im-
portantes. A proposta de trabalho com elementos iconográficos sem dúvida enriquece princi-
palmente o aspecto gráfico do livro, possibilitando leituras multiplicadas.  

Entretanto, na obra em questão, estes elementos se apresentam de forma unitária e 
um pouco perdidos nas opções de diagramação que são feitas. É interessante observar que no 
livro 1 é utilizada a mesma ilustração, desta vez em cores o que diminui tremendamente o im-
pacto visual da cena, modificando a própria essência do cenário que está sendo analisa-
do(Anexo B). 

Cumpre lembrar, que sendo o livro didático um elemento da cultura escolar dos mais 
representativos, é adequado encará-lo como portador de histórias, de verdades tão científicas 
quanto provisórias.  

Histórias da arte de representar o passado imaginado, em suas múltiplas possibilidades 
de sinalizar as mudanças e permanências da narrativa sobre as realidades sociais e políticas. 

 
A historiografia como suporte na produção de materiais didáticos 

 
 

[...]o imaginário social intervém a diversos níveis da vida colectiva, 
realizando simultaneamente várias funções em relação aos agentes 
sociais. O seu trabalho opera através de séries de oposições que es-
truturam as forças afectivas que agem sobre a vida colectiva, unindo-
as, por meio de uma rede de significações, as dimensões intelectuais 
dessa vida colectiva: legitimar/in-validar; justificar/acusar; tranqüili-
zar/perturbar; mobilizar/desencorajar; incluir/excluir. (relativamente 
ao grupo em causa), etc. [...] (BACZKO, 1985, p.7).  

 
Uma rápida leitura complementar mesmo em obras de precário valor acadêmico, surgi-

das e popularizadas no bojo da comemoração do bicentenário da vinda da família real, alerta 
para a permanência de um modelo explicativo sobre esses episódios e suas significações. Para 
além do próprio evento histórico, contado e colorizado nos manuais.  

Sem a pretensão de buscar a verdadeira versão dos fatos, pois as registradas no livro 
didático também o são, cabe-nos indagar sobre sua racionalidade fundadora. Compreendida no 
esforço de construção de uma lógica interpretativa para uma certa especificidade, resultante de 
um enraizamento da cultura política lusitana e seus desdobramentos com a estada da corte 
lusitana, emerge uma narrativa de continuidades, generalidades, localizando o processo de rup-
tura luso-brasileiro num território exógeno.  

Percorrendo o trajeto discursivo deste recorte temporal, iniciamos com os antecedentes 
da transmigração como solução para a corte portuguesa e também para os problemas brasilei-
ros percebidos a partir metrópole. Na obra 1808, Laurentino Gomes afirma que “em 1736, o 
então embaixador português em Paris, Luiz da Cunha, escrevia um memorando secreto a D. 
João V que Portugal não passava de ‘uma orelha de terra’, onde o rei ‘jamais poderia dormir em 
paz e em segurança’. A solução sugerida por Cunha era mudar a corte para o Brasil.” (LAUREN-
TINO, 2007, p.47). Indo além, o livro nos diz que no ano de 1762, “diante de mais uma ameaça 
de invasão, o então marquês de Pombal propôs que o rei D. José I tomasse ‘as medidas neces-
sárias para a sua passagem para o Brasil.” 

Obras já consagradas fazem eco a esta precedência. No volume oito da Nova História 
da Expansão Portuguesa, dirigida por Joel Serrão e Oliveira Marques, a preocupação de Portu-
gal remonta a 1792, quando a rainha já era alertada para a necessidade de visitar os súditos. 
Os mesmos autores apontam que em 1803, D. Rodrigo de Souza Coutinho, presidente do Erário 
Régio à época, sendo consultado sobre o contexto europeu, recomenda que o príncipe regente 
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instale o trono da monarquia na América, sob um duplo argumento: o compromisso e a preo-
cupação com o território americano. 

 
Depois de 1792, tanto os grandes senhores de escravos das planta-
ções do litoral como os castigados mineiros estavam preparados para 
um acordo com a metrópole. Mais ainda do que as reformas de reor-
ganização propostas por D. Rodrigo de Sousa Coutinho, a instalação 
da monarquia no Brasil era um compromisso bemvindo e esperançoso 
que oferecia a mudança política sem a desintegração social. 

 
 Não é difícil imaginar a natureza das preocupações que se voltavam sobre a colônia 

americana. Sob a ótica social, ou fulcral, o panorama era complexo  
 
30% da população era escrava, 40% eram mestiços, mamelucos e 
pardos, os demais podemos compor a partir do relato do Marques de 
Lavradio “os que lá chamam brancos, passam entre nós com muito 
favor por mulatos”.  
 

Desta forma, os elementos que tornam defensável a tese da migração poderiam ser ar-
ticulados em contrário, tendo em vista o risco representado pela população parda e mestiça 
frente à dinastia bragantina. 

Muito embora, os argumentos que refutem a idéia de fuga da corte sejam diversos e 
razoáveis, o apelo da narrativa da fuga segue sendo tão válido no livro didático atual como o foi 
para aqueles que presenciaram o evento. Apelo calcado na incapacidade do príncipe-regente 
frente ao processo de invasão francesa denunciada pela migração ao invés do confronto. 

Por outro lado, o problema da dinastia bragantina, Napoleão Bonaparte e a invasão 
francesa, trazia consigo uma solução inequívoca para a colônia, a mudança política sem a de-
sintegração social.  

 
Em relação o episódio da elevação do Brasil a condição de Reino Unido a Portugal e o 

Algarves, apresentado pelos manuais didáticos como o término de uma longa condição colonial, 
devem ser relativizadas duas proposições, para além de seu significado e efeitos, e também a 
introdução de duas categorias opostas: brasileiros (nativos) e portugueses (reinóis). Sobre as 
quais colabora o relato de Kenneth Maxwell, 

 
Em 1816 foi criado o ‹‹Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves››. 
Esta medida legalizava, para efeitos práticos, o fim da condição colo-
nial - que terminara, de facto, em1808. O Brasil continuava, todavia 
mal unificado internamente, pois as barreiras tarifárias impediam a fá-
cil comunicação entre as várias províncias. Pouco se fez para igualar 
os encargos fiscais ou para remodelar e modernizar a administração 
provincial[...] (SERRÃO & MARQUES, p.385) 

E mesmo acrescenta 
[...] Embora os habitantes da metrópole tivessem reais motivos de 
queixa, as medidas tomadas pelo Rio de Janeiro pelo governo para os 
apaziguar foram vistas pelos Brasileiros como disfarçadas tentativas 
de subjugação[...]Era em parte, o antigo conflito entre comerciantes e 
produtores, entre devedores e credores; mas de maneira nenhuma as 
linhas de fractura eram apenas as que passavam entre ‹‹filhos da ter-
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ra›› e os portugueses de origem urbana (SERRÃO & MARQUES, p. 
386). 
 

Para Robert Rowland, essa linha de abordagem segundo a qual a vinda da corte e a 
abertura dos portos, desencadearia um processo de exacerbação das contradições do sistema 
colonial, se assentaria intencionalmente em eventos exógenos à colônia e vinculados direta-
mente a Portugal, lançando as bases para a construção de um Estado Independente com a 
culminância em 1822. Reconhecendo nesta as limitações de uma abordagem exclusivamente 
política ou político-econômica centrada na oposição colônia-metrópole. 

Por outro lado, na elaboração dessa narrativa que mais se assemelha a uma certidão de 
nascimento nacional, o referido autor reconhece elementos recorrentes e combinados 

 
- a oposição a Portugal, expressa em agressões xenófobas, verbais e 
físicas, contra os “portugueses” no Brasil; 
- a afirmação de uma continuidade histórica e cultural com Portugal, 
traduzida pela permanência da dinastia brigantina [sic] e pela própria 
monarquia; 
- a exaltação romântica da natureza tropical e da figura do índio; 
- o pessimismo, de inspiração supostamente científica (Darwin, Spen-
cer, Gobineau) acerca do efeito corruptor dos trópicos e da miscige-
nação; 
- e finalmente, no meio disto tudo, a ênfase dada, sobretudo a partir 
do segundo reinado, à influencia redentora e civilizadora da coroa, 
com o imperador a desempenhar o papel de patrono das artes e das 
ciências (ROWLAND, 2008, p. 17-35). 

 
Poderíamos acrescentar aos elementos de Rowland, presentes na composição forte-

mente inscrita nos manuais didáticos, a ausência, ou elisão de projetos políticos fora do projeto 
lusitano. Bem como, de um corpo social exterior e mais diverso às categorias elencadas pela 
tradição. Submerge a idéia de construção de um estado nacional subjacente aos interesses da 
corte transmigrada dada a factível incapacidade política do elemento nacional correlata a sua 
inferioridade racial ou étnica7.  

Porém, o elenco desses elementos que legitimam uma narrativa reconhecida por nós, 
permite variações e nestas a construção de personagens emblemáticos como D. João, a rainha-
mãe e D. Carlota. Numa simbiose, esses personagens clarificam o medo, a loucura e a corrup-
ção, respectivamente. 

Optou-se na construção historiográfica dos manuais didáticos e outras produções am-
plamente difundidas, pelo caráter de legenda imposto aos personagens da dinastia lusitana, 
assentado na validade de textos depreciativos ou difamatórios. Desta feita, os eventos do cha-
mado período joanino são precedidos por um inseparável anedotário cáustico sobre seus prota-
gonistas. Constrói-se a máxima da inevitabilidade dos fatos por decorrência de seus autores. 

Sobre esta questão é exemplar a figura de D. Carlota Joaquina, apresentada de forma 
caricatural, mesmo em obras referenciais sobre o período (Anexo E). As narrativas sobre a prin-
cesa são depreciativas e anedóticas. Espanhola de origem, emigrada de sua corte, consorte do 
frágil D. João, inculta, perversa, vulgar e transgressora de regras entre os negativos que lhe 
são conferidos, representará na oposição o modelo primordial de mulher a ser defendido pelo 
Enciclopedismo ilustrado, presente nos memorialistas da corte. 

Recordando as premissas do pensamento ilustrado, destacado do modelo proposto pela 
Enciclopédia, à felicidade da mulher residiria em ignorar as coisas do mundo, em especial seus 

CD-ROM DE ATAS  | 4471 |  COLUBHE 2012



 

 

prazeres, vivendo de maneira oculta, limitada as obrigações de esposa e mãe (AZEVEDO, 
2003).  

Portanto, os fatores que tornam socialmente aceitáveis as interdições feitas à princesa, 
são de natureza diversa as que mantêm viva sua desprezível legenda. A versão revisitada da 
“megera de Queluz” permite resgatar outras interdições relacionadas à produção de uma iden-
tidade nacional, em que pese ainda imperem as abjeções ao pretenso caráter moral da prince-
sa. 

No bojo das representações sobre Carlota Joaquina, podemos destacar que sua origem 
espanhola em contrato sanguíneo com a dinastia bragantina, nos remete as questões ligadas a 
América espanhola, temática apartada na construção da identidade brasílica.  

Os temores acerca dos movimentos hispano-americanos iniciados 1810 reclusos no si-
lêncio ou na fabulação jornalística, compõe com o vivo interesse dos ministros de d. João sobre 
seus desdobramentos. Afinal, o periódico Correio Brasiliense, importante sinalizador de opinião 
letrada, tratava as juntas governativas da América espanhola como resultantes de Princípios 
perigosos, Revoluções, Anarquia e Guerra Civil, dos quais o Império Português não estava imu-
ne. 

O elemento embaraçoso da questão é o vínculo estabelecido entre a debilidade política 
espanhola e a conseqüente dominação militar napoleônica. Neste sentido, à má administração 
espanhola, espelho da má administração portuguesa, exporia que a necessidade de melhorar o 
sistema de um império era também a do outro (PIMENTA, 2003, p. 127).  

O enfraquecimento das instituições monárquicas em todo o mundo ocidental, claramen-
te visível no caso espanhol, mas igualmente sentido no caso português, reportaria a figura da 
princesa uma dupla articulação: por um lado, fiel depositária das concepções do absolutismo 
monárquico, identidade que a condenou ao isolamento político, e por outro, a possibilidade das 
juntas governativas latino-americanas constituírem uma monarquia legítima em oposição ao 
governo metropolitano. 

A composição da imagem do príncipe-regente D. João também é dada na justaposição 
de elementos depreciativos. Seu anúncio histórico se dá como um infante despreparado que 
ascende a condição de regente dada à incapacidade declarada da rainha-mãe, nomeada, mor-
mente como Maria I, a louca. 

No entanto, este cenário de desqualificação política do regente acaba por consagrar a 
idéia de previsibilidade dos fatos, colocando o translado da corte lusitana, a abertura dos portos 
e a elevação do Brasil a condição de Reino unido, em uma seqüência inscrita na ordem natural 
das coisas.  

Os passos constituídos a partir da transferência da corte lusitana para os trópicos, até a 
oficialização da autonomia política em 1822, são elementos de um desfecho tão inevitável 
quanto a autoria da independência ser uma oferta da estrutura monárquica, consubstanciada 
na ação de D. João VI e de seu primogênito D. Pedro.  

Importante referência para a compreensão dos desdobramentos da permanência da 
corte lusitana no Rio de Janeiro, sob uma ótica de redes de interesses e conflitos é dado pelo 
trabalho de Jurandir Malerba, A corte no Exílio. Em seu relato emerge, mesmo antes da chega-
da da família real, uma sociedade altamente estratificada, imbricadas nos testemunhos da épo-
ca.  

 
A estada de dom João no Rio de Janeiro viria a deflagrar, assim, duas 
ordens de transformações. Em primeira, do reordenamento político-
jurídico do país, e outra intrinsecamente ligada a ela: a dos resultados 
do encontro de duas configurações sociais distintas, a sociedade de 
corte portuguesa migrada com a família real e a sociedade fluminense 
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que a recebeu, que tinha no ápice de sua hierarquia social os comer-
ciantes de ‹‹grosso trato››, envolvidos no comércio intercontinental de 
gêneros tropicais e no tráfico negreiro – que estendiam suas redes 
por outras atividades, como o abastecimento interno e o sistema de 
crédito (MALERBA, 2000, p. 21). 

  
Robert Rowland, em artigo intitulado A construção da identidade nacional no Brasil in-

dependente, sinaliza para as estratégias discursivas presentes nos modelos explicativos ora ex-
postos. Nestes discursos, alguns elementos atravessam as análises possíveis e sinalizam para a 
construção de uma lógica explicativa.  

Independentemente do papel a atribuir aos portugueses ou as culturas indígenas na 
formação do novo país – a presença negra e parda é silêncio e sombra, a missão histórica do 
Estado Imperial seria criar uma civilização nos trópicos. Assim, 

 
A identidade nacional deixava, neste discurso, de residir numa essên-
cia atemporal ou simples oposição à metrópole colônia, mas consistia 
num processo – ou, melhor, num projeto, cujo sujeito e principal im-
pulsionador era o Estado, representado pelo imperador. 
 
 

 Como portador dos símbolos de civilização, ciência, tecnologia e progresso, o Estado 
monárquico, amparado por uma elite tão brasílica quanto inespecífica, tinha como tarefa orga-
nizar e disciplinar a natureza selvagem preservada pelos trópicos. Neste cenário, recontado nos 
manuais didáticos a construção da representação sobre a realidade política e social do período 
permanece consolidada nas esferas institucionais. 

 
 
Algumas Considerações 

 
Ao tomar como norte, neste percurso investigativo, o livro didático e a produção de sa-

beres sobre um recorte histórico, significativo na composição identitária nacional, tornou-se 
imprescindível resgatar constantemente a representação da verdade (FOUCAULT, 2004). Dada 
a própria natureza dos manuais escolares, requerentes de uma autoridade que parece perten-
cer ao campo da verdade ainda sem refute. 

O livro didático de história analisado, voltado ao ensino fundamental, diverge em muito 
dos materiais produzidos até a década de 90. Sua análise e relações com o um quadro mais 
amplo da educação, fez surgir obras elementares, e com elas novos manuais escolares.  

A percepção dessa trajetória complexa da educação que o livro didático delineia em 
parte sinaliza as mudanças nas concepções historiográficas e de ensino. Das denúncias sobre o 
marco ideológico fundante dos livros didáticos da década de 70, analisados pela professora Ana 
Lúcia de Faria, aos estudos de história cultural do professor Renilson Rosa Ribeiro, um oceano 
teórico e metodológico se estabelece.  

No entanto, a condição de centralidade do livro didático no espaço escolar para alunos 
e professores, construído a partir do mesmo recorte temporal, sinaliza para uma situação muito 
próxima aquela. O que reforça a importância dos estudos sobre os manuais, envolvendo diver-
sas áreas do saber, na construção de sua genealogia, continuidades e transformações, usos e 
práticas que constroem e reconstroem tanto o conhecimento como sua significação. 

Neste sentido, o recorte histórico escolhido contempla enriquecedoras possibilidades de 
análise por fabricar um cenário rico de significados sobre a construção das instituições políticas 
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nacionais. E por outro lado, sinaliza sobre a existência um campo investigativo aberto as cons-
truções relacionadas à noção do político ampliadas e reflexivas. 

As permanências, mais do que as mudanças, sinalizam sobre a arte de construir os per-
sonagens desse episódio. Envoltos em atributos depreciativos e anedóticos, a família real, man-
tém pulsante as escolhas dos autores dos manuais didáticos. 

 
Referências 

 
Abud, K. (2004). Currículos de história e políticas públicas: os programas de história do Brasil 
na escola secundária, In: C. Bittencourt (org.), O saber histórico na sala de aula. São Paulo: 
Contexto. 
Azevedo, F.L.N. (2003). Carlota Joaquina na corte do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasilei-
ra. 
Bittencourt, C. (2004) Livros Didáticos entre textos e imagens, In: C. Bittencourt (org.). O saber 
histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto.  
 
Campos, F. et al.(2005). O jogo da história (7ª série). São Paulo: Moderna. 
Cardoso, O. (2006). Tudo é história. São Paulo: Ática. 
Comenius, J.A. (2004). Didática Magna In : D. Gatti Junior. A escrita escolar da história: livro 
didático e ensino no Brasil (1970-1990). São Paulo: Edusc. 
Cotrim,G. e Rodrigues,J.( 2007). Saber e fazer história: história geral e do Brasil, 8º ano. São 
Paulo: Saraiva. 
Faria, A.L.G. (1994). Ideologia do Livro Didático, 11ª edição. São Paulo: Cortez.  
Foucault, M. (2004). Microfísica do Poder. 20 ed. Rio de Janeiro: Graal. 
Franco, M.L.P.B. (1982). O livro Didático de História do Brasil: a versão fabricada. São Paulo: 
Global. 
Freitag, B.; Costa, W.F.; Motta, V.R. (1993). O livro didático em questão. São Paulo: Cortez. 
Gatti Junior, D.(2004) A escrita escolar da história: livro didático e ensino no Brasil (1970-
1990). São Paulo: Edusc. 
Gomes, Laurentino (2007). 1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte 
corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. São Paulo: Plane-
ta. 
Jancsó, I. (org.). (2003). Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec; UNIJUÍ, 
Fapesp. 
Janotti, M.L.M. (2004). História, política e ensino. In: C. Bittencourt, (org). O saber histórico na 
sala de aula. São Paulo: Contexto. 
Lima, G.(2004). A reconstrução da realidade com a informação digital: a emergência da dupla 
competência sociológica. Tese de doutoramento. Programa de Pós-graduação em Sociologia 
UFRGS, Porto Alegre. 353pp 
Lima, M.O.(1945) Dom João VI no Brasil (1808-1821). Rio de Janeiro: José Olympio. 
Malerba, J. (2000). A corte no exílio: civilização e poder no Brasil às vésperas da independência. 
(1808-1821). São Paulo: Cia das Letras. 
Ribeiro, R. R. (2004). Colônia(s) de identidades: discursos sobre a raça nos manuais escolares 
de História do Brasil. Dissertação de Mestrado em História Cultural. Campinas,SP[s.n.], disponí-
vel em (http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000333678) Acesso em 20 de março de 
2011. 
Rowland, R. (2008). A sombra da corte: representações do povo do Brasil Oitocentista, In: 
A.S.V. Scott ; E. C. D. A Fleck. Corte no Brasil: população e sociedade no Brasil e em Portugal 
no início do século XIX. São Leopoldo : Oikos  

CD-ROM DE ATAS  | 4474 |  COLUBHE 2012



 

 

Schwartz, L.M. e Spacca (2007). D.João carioca: A corte portuguesa chega ao Brasil (1808-
1821). São Paulo: Cia. Das Letras. 
Vicentino, C.(2006). Projeto Radix, 7ª série. São Paulo: Scipione. 
Serrão, J.; Marques, A.H.O (1986). Nova História da Expansão Portuguesa. Lisboa: Estampa.  
Wilcken, P.. (2004) Império à deriva: a corte portuguesa no Rio de Janeiro 1808-1821. Porto: 
Civilização Editora. 
 

CD-ROM DE ATAS  | 4475 |  COLUBHE 2012



 

 

Anexo A: Cena do Filme Carlota Joaquina, a princesa do Brasil. 
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Anexo B: Ilustrações sobre o embarque e estada da corte no Brasil. 
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Anexo C: Ilustração do embarque da corte lusa no LD de Cardoso (preto e branco) 

 
 
 
 
Anexo D: Ilustração do embarque da corte lusa no LD de Cotrim e Rodri-
gues.
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Anexo E: Esboços do cartunista Spacca sobre Carlota Joaquina. 
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1 Refiro-me as importantes produções historiográficas surgidas no bojo das contribuições da 
História Cultural, que passam a dar visibilidade a atores, atos e cenários que antes não eram 
objetos historiográficos. 
2 Entre os paradidáticos destaca-se a obra em quadrinhos de SCHWARTZ, 2007; sobre filmogra-
fia cabe destacar Carlota Joaquina, princesa do Brasil (Brasil, 1995) com direção de Carla Ca-
murati e a minissérie Quinto dos Infernos, produção da Rede Globo (2002). 
3 Talvez seja possível pensar no conceito de “colonização” e “dominação” para a maneira como 
são tratadas as questões relacionadas a Portugal e sua corte frente à Inglaterra e França 
4 O conceito de colônia identitária diz respeito à construção das representações sobre a nação a 
partir de um dado discurso raciológico, presente nos manuais didáticos, sobre índios, negros e 
portugueses (RIBEIRO, 2004). 
5 Referencia feita a discussão levantada por importantes intelectuais como a historiadora Emília 
Viotti da Costa sobre as perdas e ganhos das abordagens ditas “estruturalistas” e “pós-
modernas”. 
6 Dados constantes em www.fnde.gov.br. Acessado em 19/12/2011. 
7 A inferioridade racial ou étnica aqui referida, diz respeito à construção identitária presente nas 
obras referenciais dos viajantes bávaros Karl Friedrich von Martius, Johann Batist von Spix, que 
reporta a características tanto biológicas quanto culturais de ameríndios e africanos em forçada 
oposição a europeu, para amparar a tese de supremacia civilizatório deste último. 
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INTRODUÇÃO 
 

O lócus da origem desta comunicação é a sala de aula, no ensino de História da Edu-
cação Brasileira. A experiência acumulada, por quase três décadas, na docência em diferentes 
níveis em cursos de formação de professores, com temas pertinentes ao Ensino da História da 
Educação Brasileira, em particular da educação e da instrução realizada no período imperial ou 
monárquico (1808 a 1889), tem me permitido observar e constatar questões interessantes rela-
cionadas às informações e aos conhecimentos que os discentes tem sobre deste período. O que 
chama a atenção (ainda) se refere à forma como a monarquia, em particular D. João VI, D. 
Carlota Joaquina e D. Pedro I são interpretados.  

Não obstante a recente produção lançarem novas luzes sobre esses personagens a 
visão de uma classe dirigente “desqualificada” está impregnada entre esses professores em 
formação e, por sua vez, na cultura popular brasileira. Tenho me mobilizado em problematizar 
sobre como se construiu o discurso fundador, constituído como “moda” zombar de D. João VI, 
satanizar D. Carlota Joaquina e fetichizar D. Pedro I. A tarefa não é de pouca monta, haja vista 
a produção historiográfica que já advém com a elite contrária à monarquia e se intensifica com 
a Proclamação da República (1889) e seus intelectuais. Contemporaneamente, a produção mi-
diática brasileira, quer televisiva quer cinematográfica tem contribuído com a consolidação da 
desqualificação.  

Entendemos que conhecer e estudar, academicamente, essas personagens da história 
luso-brasileira nos permite coletar dados para subsidiar o entendimento do tamanho da emprei-
tada que foi, para começo de assunto, transformar o espaço geopolítico, impreciso, da colônia 
brasileira no território de dimensões continentais, sob a égide da monarquia e tendo por língua 
pátria o idioma português. Esta consideração pode ficar mais bem exemplificada se compará-
ramos com o restante do território da América do Sul, que acabou por se dividir em 12 peque-
nas (territorialmente comparadas ao Brasil) repúblicas de língua espanholas. Não se pode, sem 
prejuízos culturais, menosprezar as estratégias utilizadas por luso-brasileiros neste empreendi-
mento.  
 Estabelecemos como objetivo para esta Comunicação apresentar um estudo biográfico 
sobre D.Pedro I, o Primeiro Imperador do Brasil, durante o período de 01 de dezembro de 1822 
a 7 de abril de 1831. E, sobre D. Pedro IV, o 28º Rei de Portugal, entre 26 de abril de 1826 a 2 
de maio de 1826, alcunhado de Rei-Soldado e, também, de O Libertador.  
 
 
D. PEDRO I e IV  

Constatações realizadas em ambientes pedagógicos (ensino fundamental, médio e su-
perior) nos permitem levantar, em caráter hipotético, a premissa de que a vida privada, turbu-
lenta e intensa, de D. Pedro I deixou mais impressões nas mentes brasileiras do que suas 
realizações como Príncipe Regente e Primeiro Imperador do Brasil. Farrista, mulherengo, amigo 
de pessoas com má reputação, inculto, impulsivo e autoritário são as adjetivações que sinteti-
zam o perfil de Pedro de Alcântara. Entretanto, há que se relativizar esse perfil, preconceituoso 
e reducionista, e investigar para entender como D. Pedro, filho de D. João VI, conseguiu, ape-
sar dos revezes a que sua Dinastia, a Casa de Bragança, deixar como seus sucessores “dois 
soberanos em cada margem do Atlântico: em Portugal, a filha mais velha, Mara da Glória, coro-
ada com o nome de D. Maria II; no Brasil, o filho Pedro de Alcântara, que assumiria o trono em 
1841 como D. Pedro II” (GOMES, 2010, p. 113). Ou seja, conhecer a trajetória de vida de um 
imperador que não olvidou esforços para assegurar os direitos dinásticos, tanto no Brasil como 
em Portugal.  

Em 12 de outubro de 1798, no Palácio de Queluz (arredores de Lisboa), nasceu o se-
gundo filho de D. João VI e Dona Carlota Joaquina, recebendo o nome de Pedro de Alcântara 
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Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal 
Serafim de Bragança e Bourbon, futuramente D. Pedro IV.  

Sua instrução, até aos nove anos de idade, foi realizada pelos religiosos: o ex-jesuíta 
José Monteiro da Rocha e Frei Antônio de Nossa Senhora da Salete. Posteriormente, já no Bra-
sil, ficou sob a responsabilidade do Frei Antônio de Arrábida. Desde cedo se dedicou a equita-
ção e as artes. Chegou ao Rio de Janeiro (BR), em 1808, com a Família Real que fugia do cerco 
de Napoleão.  

Em razão da nomeação de seu pai, D. João IV, a Rei de Portugal, em janeiro de 1817, 
com 18 anos de idade, foi proclamado Príncipe Real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algar-
ves, tornando-se herdeiro do trono (Antonio, seu irmão mais velho, havia falecido). Em maio, 
por procuração, casa-se com Carolina Josefa Leopoldina (1797-1826), arquiduquesa da Áustria. 
Nove anos de casamento, nove gestações. Dois morreram ainda bebês D. Miguel (1820-1820) e 
D. João Carlos (1821-1822); cinco chegaram à vida adulta: Dona Maria da Glória (1819-1853), 
futura rainha de Portugal; Dona Januária (1822-1901); D. Paula Mariana (1823-1833); Dona 
Francisca (1824-1898) e D. Pedro II (1825-1891), segundo imperador do Brasil. E, dois abortos 
sendo que um deles lhe foi fatal. Apesar da ilustrada formação (era fluente em italiano, alemão, 
francês e inglês), pianista, pintora, interessada por mineralogia e botânica, e no entender de 
seus biógrafos tinha dificuldades para entender a informalidade do país. Não se fez querida pela 
corte, embora o povo a adorasse.  

Contraiu segundas núpcias, em 1829, com D. Amélia de Beauharnais (1812-1873), e 
com ela teve uma filha, D. Maria Amélia (1831-1853). Em se tratando de filhos, D. Pedro teve 
muitos, mas poucos vingaram até a vida adulta. Pai amoroso, afirmam seus biógrafos. Filhos 
legítimos e reconhecidos foram os cinco que teve com Domitila de Castro, a Marquesa dos San-
tos; com Maria Benedita Bonfim, Baronesa de Sorocaba e irmã de Domitila, teve um filho. Com 
a uruguaia Maria Del Carmen Garcia, um. Com as francesas Noemi Thierry e Clémence Saisset 
um com cada uma. E, outro, com a Monja portuguesa Ana Augusta. Ainda reza a lenda que 
teve mais de 120 filhos ilegítimos (GOMES, 2010, p. 122).  

Tal como o pai, D. Pedro I apreciava música. Tocava clarineta, fagote e violoncelo. Es-
crevia suas canções na Sala dos Pássaros, no Palácio de São Cristovão, em uma mesa coberta 
com um pano escarlate “era sobre esta mesa que o Príncipe escrevia músicas com Marcos An-
tonio Portugal (MORAES, 1982, P. 137), seu amigo, professor e renomado músico português. 
Usufruiu da companhia e, também, aprendeu música com o compositor e maestro austríaco 
Sigismund Neukomm (1778-1858). Foi aluno do musicista e Padre José Maurício Nunes Garcia 
(1767-1830). Compôs, em 1824, a melodia do atual Hino da Independência1, a letra, ao que 
parece, é do poema “Brava gente”, de Evaristo da Veiga (1799-1837), jornalista, político e poe-
ta fluminense,  

A partir do triunfo da Revolução Liberal Portuguesa, em 1820, as Cortes Lusitanas pas-
saram a exigir o retorno da família real. Moraes (1982, Tomo 1, p. 109), reproduz  
 

[...] sua Majestade, cada vez mais receoso dos acontecimentos políti-
cos, julgou conveniente não mandar o filho para Portugal, se sim ir 
ele próprio, a ver se com a sua presença as coisas voltariam ao seu 
antigo estado e, sem que ninguém esperasse, apareceu o seguinte 
decreto em 7 de março, no qual ele mesmo diz ser “um dos mais 
custosos sacrifícios de que é capaz o meu paternal e régio coração, 
separando-nos pela segunda vez de vassalos, cuja memória me será 
sempre saudosa” [...](MORAES, 1982, p. 109). 
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Em 26/04/1821, depois de inúmeras reuniões entre o regente, seu filho Pedro de Alcân-
tara e parlamentares, a família real retorna. D. João VI deixa, no Rio de Janeiro, os cofres vazi-
os e, em seu lugar um Príncipe Regente inexperiente, de 23 anos.  

Com experiência ou não Pedro assume seu posto. Neste mesmo dia, proclama ao povo 
apresentando as providências que tomará em seu governo, e dá particular atenção para a Ins-
trução Pública. O Regente declarou: “a [...] educação pública, que atualmente exige o mais 
apurado desvelo do governo, será atendida com quanta eficácia couber em meu poder” (MO-
RAES, 1982, Tomo 1, p.130).  

Dentre as inúmeras providências tomadas, na sequência da tomada de posse, no que 
concerne a educação, D. Pedro também mandou restituir o Seminário de São Joaquim, “desti-
nado à educação dos órfãos pobres, e anexou-lhes as suas rendas, e fez outros benefícios, por-
quanto havia sido tomado para quartéis da tropa portuguesa” (MORAES, 1982, Tomo 1, p.131).  

A partida da corte portuguesa instaurou um clima de incerteza. Os movimentos que de-
fendiam a independência e o governo republicano não perderam a oportunidade que o momen-
to oferecia para se manifestarem.  

Em 9/12/1821, chegam ao Rio de Janeiro, dois decretos de D. João VI (redigidos em 
29/09/1821). O primeiro, sob o nº 124 regulava o modo de governar o Brasil, sob as determi-
nações do governo de Lisboa. E, o segundo, nº 125 “determinava que o Príncipe Regente dei-
xasse o Brasil e fosse viajar incógnito pela Europa, ficando as províncias do Brasil fazendo parte 
das de Portugal sem centro algum, e administradas por governos provisórios dependentes do 
governo central de Lisboa” (MORAES, 1982, Tomo 1, p. 204). 

 
A independência tem-se querido cobrir comigo e com a tropa; com 
nenhum conseguiu nem conseguirá, porque – a minha hora e a dela 
é maior que todo o Brasil. Queriam-me e dizem que me querem 
aclamar Imperador. Protesto a Vossa Majestade que nunca serei per-
juro, que nunca lhe serei falso e que eles farão essa loucura, mas se-
rá depois de eu e todos os portugueses estarem feitos em postas: é 
o que juro a Vossa Majestade, à nação e á constituição (MORAES, 
1982, Tomo 1, P. 212). 

 
A situação política cá e lá eram tensas. Lá, portugueses liberais e absolutistas defendi-

am interesses antagônicos. Cá, o movimento em pró da libertação crescia como também as 
reações contrárias. Pressionado por um lado, pelas cortes portuguesas que exigiam seu retorno 
(a fim de fortalecer a monarquia e retornar o Brasil a sua condição de colônia), pelas elites bra-
sileiras que se negavam a aceitar a recolonização do Brasil e a perder a condição de Reino Uni-
do, juntamente com Portugal e Algarves, adquirida com D. João VI, na data de 1815.  

Em resposta, D. Pedro remete a D. João VI uma coletânea de cartas, redigidas entre 10 
a 30 de dezembro informando sobre as providências que realizou para acatar os decretos e a 
reação dos brasileiros a esta decisão. Sobre a reação informou, na carta de 14/12/1821:  

 
Meu pai e meu senhor. – Dou parte a Vossa Majestade que a publi-
cação dos decretos fez um choque muito grande nos brasileiros e em 
muitos europeus aqui estabelecidos, a ponto de dizerem pelas ruas: 
“Se a constituição é fazerem-nos mal leve o diabo tal coisa; havemos 
fazer um termo para o Príncipe não sair, sob pena de ficar responsá-
vel pela perda do Brasil para Portugal, e queremos ficar responsáveis 
por ele não cumprir os dois decretos publicados; havemos fazer re-
presentações juntos com São Paulo e Minas, e todas as outras que se 
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puderem juntar dentro do prazo, às cortes, e sem isso não há de ir”. 
(MORAES, 1982, Tomo 1, p. 229).  

 
E sobre sua intenção de cumprir os decretos, inclusive de deixar o Brasil, assim que for 

eleita a junta governamental, na Carta de 10/12/1821. Conforme os acontecimentos vão se 
precipitando, no sentido de se ver pressionado a ficar, informa ao Rei seu compromisso: “Torno 
a protestar às cortes e a Vossa Majestade que – só a força será capaz de me fazer faltar ao 
meu dever, o que será o mais sensível neste mundo. Concluo dizendo: sou fiel e honrado. Dei-
xa evidente sua intenção em deixar o Brasil” (MORAES, 1982, p. 229). Todavia, em 2/01/1822, 
seu tom é outro: “farei todas as diligências por bem para haver sossego, e para ver se posso 
cumprir os decretos 124 e 125, o que me parece impossível, porque a opinião é toda contra por 
toda parte” (MORAES, 1982, Tomo 1, p. 230).  

Em 9/01/1822, D. Pedro recebeu, na sala do Trono no Paço da Cidade, uma represen-
tação formada por senadores da Província quer foram lhes dizer que: “se ele obedecesse aos 
subversivos decretos da corte de Lisboa ficaria responsável a Deus e aos homens pelas conse-
qüências desse seu desacerto” (MORAES, 1982, Tomo 1, p. 251). José Clemente Pereira, o en-
tão Presidente da Câmara, passou a ler um discurso em que argumenta sobre como está em 
adiantado às negociações para que se declare o Brasil independente de Portugal com o retorno 
de D. Pedro. Todavia, teme-se que este movimento tome direções contrárias a de que Portugal 
e Brasil sejam um só povo, uma só nação e um só império. Insistem, para que: 

 
Mas, enquanto não chega este remédio tão desejado, como necessá-
rio, exige a salvação da pátria que V. A. Real viva no Brasil para o 
conservar unido a Portugal. Ah! Senhor, se V. A. Real nos deixa, a 
desunião é certa. O partido da independência, que não dorme, levan-
tará o seu império, e em tal desgraça, oh! que de horrores e de san-
gue, que terrível cena aos olhos de todos se levanta” (MORAES, 
9182, Tomo 1, p. 254).  

 
Após a leitura do discurso, D. Pedro proclama: Como é para o bem de todos e felicidade 

geral da nação, estou pronto; diga o povo que FICO. O dia 09/01/1822, ficou conhecido como 
do Dia do Fico.  

Tal decisão não ficou sem reação. Dois dias depois, no Rio de Janeiro, tropas portugue-
sas, denominadas de divisão auxiliadora, comandadas pelo Conde de Avilez arquitetaram levar, 
á força o Príncipe e sua família, quando saíam do Teatro, a Fortaleza de Santa Cruz e, ato con-
tínuo, embarcá-los na Fragata União com destino a Portugal. Todavia, o Príncipe e sua família 
se retiram antes. Naquela mesma noite a Princesa, juntamente com os filhos, foi enviada para a 
Fazenda de Santa Cruz. Posteriormente, em 14/02/1822, em Carta a D. João VI, D. Pedro I 
atribui a morte de seu filho D. João Carlos a responsabilidade a divisão auxiliadora. E, contra 
ela, levanta sua voz. Revoltado, declara:  
 

Esta viagem violenta, sem as comodidades necessárias, o tempo que 
era mui úmido depois de grande calor do dia, tudo, enfim, se reuniu 
para altera a saúde de meu caro filho, e seguiu-se-lhe a morte. A di-
visão auxiliadora, pois, foi a que, assassinou o meu filho, o neto de 
Vossa Majestade (MORAES, 1982, Tomo 1, p. 558).  

 
Outro destino não restou à divisão auxiliadora senão a deportação a Portugal, no dia 

seguinte, em 15/02/1822.  
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As Cortes Constituintes não ficaram impassíveis ante a decisão do Príncipe Regente. En-
tendendo que sua permanência retardaria os planos de recolonização articularam o enfraque-
cimento do poder real, desautorizando medidas do rei, emitindo circulares para que as 
mensagens fossem redigidas as cortes e não ao rei e, suspenderam os rendimentos de D. Pedro 
enquanto continuasse no Brasil.  

Para além dessas medidas, impôs o juramento a Constituição Portuguesa aos deputa-
dos brasileiros que compunham a Câmara dos Deputados em Portugal. O Brasil tinha direito a 
72 deputados, todavia, somente 46 compareceram à sessões em Lisboa e sete deles não jura-
ram e fugiram a bordo do paquete inglês Malborough, Capitão Bull (MORAES, 1982, Tomo 2, p. 
238). Foram eles: Cipriano José Barata de Almeida, Francisco Agostinho Gomes, José Lino Cou-
tinho, Antonio Manuel da Silva Bueno, Diogo Antonio Feijó, Antonio Carlos de Andrada Machado 
e José da Costa Aguiar.  

A rainha, D. Carlota Joaquina por também não jurar a Constituição foi deportada para a 
Quinta do Ramalhão. D. Miguel (irmão de Pedro) tentou, em vão, por duas vezes, dissolver as 
Cortes. Todavia,  
 

[...] em 5 de junho o Sr. D. João VI, vindo de Vila França, para onde 
se tinha retirado, foi quem as dissolveu, E por um decreto também 
nulificou a constituição de setembro de 1822, prometendo, nesse 
ato, oferecer á nação portuguesa uma carta constitucional [...]. 
(MORAES, 1982, Tomo 2, p. 276).  

 
D. João aconselhando Pedro:  
 

Meu filho – não tenho respondido às tuas cartas por se terem demo-
rado as ordens das cortes; agora receberás os seus decretos, e te re-
comendo a sua observância e obediência às ordens que recebes, 
porque assim ganharás a estimação dos portugueses, que um dia 
hás de governar, e é necessário que lhes dês decididas provas de 
amor pela nação. Quando escreveres lembra-te que és um príncipe e 
que os teus escritos são vistos por todo o mundo, e dever ter cautela 
não só no que dizes, mas também no modo de te explicares. Toda 
família real estamos bons; resta-me abençoar-te, como pai que muito 
te ama. – João. Paço de Queluz, em 3 de agosto de 1822. (MORAES, 
1982, Tomo 2, p. 454).  

 
Quando Pedro responde a esta carta, já tinha proclamado a Independência. E, por en-

tender que seu pai se encontrava coagido e “positivamente preso”, contrapôs de forma “vigoro-
sa e enérgica”. Afirmou que ele e os brasileiros não queriam obedecer às ordens da facção 
luso-espanhola; que de Portugal nada queriam; que podiam escravizar o Brasil, mas não aos 
brasileiros, entre outras. 

Ao que parece é de consenso entre estudiosos da Independência Brasileira que ela foi 
muito mais motivada por decisões (precipitadas) das Cortes Constituintes Portuguesas do que 
propriamente iniciativas de brasileiros. E, também, de forma genérica, no imaginário dos brasi-
leiros, a cena que se tem sobre a Independência do Brasil é a foi divulgada a partir da imensa 
tela de 7,60m x 4,15m, pintada por Pedro Américo (1843-1905), em 1888, intitulada “Indepen-
dência ou Morte” e, popularmente conhecida como “O grito do Ipiranga”2, apresentada ao im-
perador d. Pedro II na Academia Real de Balas Artes de Florença (GOMES, 2010, P. 107), que 
se encontra no Museu Paulista ou Museu do Ipiranga, em São Paulo/BR. 
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Contribuindo com a consolidação da imagem, tal cena foi retratada fielmente no filme 
“Independência ou Morte” 3, de 108 min, dirigido por Carlos Coimbra, produzido pela Cinedistri, 
produtora de Oswaldo Massaini, estrelado por Tarcísio Meira (D.Pedro I), Glória Menezes (Mar-
quesa de Santos), Dionísio Azevedo (José Bonifácio), Kate Hansen (Imperatriz Dona Maria Leo-
poldina), Manoel da Nóbrega (D.João VI), Heloísa Helena (Dona Carlota Joaquina), Anselmo 
Duarte (Gonçalves Ledo), Jairo Arco e Flecha (Tenente Canto e Melo), Maria Cláudia (D. Amélia 
de Leuchtemberg) e Emiliano Queiroz (Chalaça). Tela e filme não deixam os “olhos” dos espec-
tadores e apreciadores da arte perceber que D. Pedro tinha 23 anos. No filme, Tarcísio Meira 
quando o interpreta tem 37!  

A época, 1972, no Governo de Emílio Garrastazu Médici, os anos de chumbo da Ditadu-
ra Militar, recorde de público: 2.975.476 espectadores segundo dados da EMBRAFILME4. 

Tela e filme retratam um cenário e um D. Pedro que não guardam proximidade com 
dados coligidos em outras fontes. Moraes (1982, p. 433. Tomo 2,) relata que “sendo duvidosos 
alguns episódios da nossa história política, pelas diferentes versões, entendi dirigir-me aos con-
temporâneos, que ainda existiam, da fundação do império, para colher deles notícias verídicas 
do que se passou, e de que tinham sido eles testemunhas presenciais”. Com esse objetivo es-
creve ao Sr. Manuel Marcondes de Oliveira Melo, Barão de Pindamonhangaba, acompanhante 
do Príncipe Regente, naquela circunstância. Esta carta tinha dez itens para serem esclarecidos. 
Eram eles: a)sobre a hora do brado/grito; b) cartas e ofícios de quem havia instigado; c) a 
quem o Príncipe se dirigiu quando acabou de ler a Carta; d) quais os motivos que levaram D. 
Pedro a São Paulo; e) quem foram os causadores das perturbações na província; f) quem eram 
os membros do governo provisório que perturbavam os negócios públicos; g) quem acompa-
nhava o preso Martim Francisco ao Rio de Janeiro; h) quantos dia o Príncipe se demorou em 
São Paulo; I) quais trajes e em que cavalgava D. Pedro; J) o que houve em São Paulo, após o 
retorno do Ipiranga. Marcondes responde, afirmando:  
 

Creio ter satisfeito o quanto em mim coube o pedido que V. S.ª faz-me, 
resta-me o pesar de ter a mão do tempo riscado de minha memória 
muitos outros fatos e circunstâncias que porventura ladeassem o ato 
de nossa independência, porque quarenta anos se tem passado, e seria 
preciso grande fertilidade de reminiscência para não esquecer todas as 
minuciosidades que se deram por essa ocasião (MORAES, 1982, Tomo 
2, p. 433/435).  

 
 Importante que se registre que as informações foram dadas quarenta anos após o epi-
sódio.  

De volta, a 1822, tem-se que D. Pedro após a declaração da Independência, constitui, 
em 16/01/1822, um novo ministério encabeçado por José Bonifácio de Andrada e Silva e outros 
adeptos da causa nacional, entendida como luso-brasileira. Aceitou, em 13/05/1822, o título de 
Defensor Perpétuo do Brasil. Tornando-se, em 5/08/1822, Grão-Mestre da Maçonaria, institui-
ção que trabalhava pela libertação, política, do Brasil de Portugal.  

D. Pedro, proclamado Imperador, em breve daria, no entender de Malerba (1999), si-
nais de suas verdadeiras propensões.  
 

Encabeçou o movimento à frente dos brasileiros mais por ódio às 
Cortes Constituintes de Portugal que por convicção num Brasil inde-
pendente. Mas era um português e solidário a seus conterrâneos. 
Além disso, seduzia-lhe o poder absoluto que lhes ofereciam os con-
servadores (MALERBA, 1999, p. 20).  
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Em meio a muitas dificuldades financeiras, rebeliões que espocavam pelo Brasil, provín-
cias que se mantinham fiéis a Portugal, intrigas políticas, dissolveu a Assembléia Constituinte, 
demitiu os Andradas e, outorgou a Constituição (1824), conforme declara Gomes (2010, p. 20) 
“a constituição que outorgou em 1824 era uma das mais inovadoras da época, embora tivesse 
nascido de um gesto autoritário”.  

Em 1826, com a D. João VI, Pedro I, se tornava o herdeiro do trono português, e as-
sumiria como Pedro IV, o 28º Rei de Portugal. Por conta das disposições legais não lhe foi per-
mitido cingir as duas Coroas, abdicando do trono português em favor da filha, com sete anos à 
época, D. Maria da Glória e, casando-a com seu irmão Miguel, a fim de preservar seus interes-
ses como herdeiro legítimo.  

Desdobramentos históricos também levaram, em 1831, D. Pedro I, a abdicar da Coroa 
Brasileira, em favor do filho D. Pedro de Alcântara, com cinco anos de idade. Retornou à Euro-
pa, sob o título de Duque de Bragança, com o firme propósito de recuperar a regência, que fora 
usurpada pelo irmão D. Miguel, confirmada em 9/07/1832.  

Não obstante, foi obrigado, por motivos de saúde, se retirar da vida pública e, desta 
vez, para sempre. Sua filha, D. Maria II, passou a reinar Portugal.  

Vitimado pela tuberculose, faleceu em 24 de setembro de 1834, nas mesmas depen-
dências em que nasceu no Palácio de Queluz. Tinha 36 anos de idade quando foi sepultado no 
Panteão de São Vicente de Fora. Foi sepultado, não como Rei, mas como General. E, por ocasi-
ão do Sesquicentenário da Independência do Brasil, em 1972, seus restos mortais foram trazi-
dos para uma cripta no Monumento do Ipiranga/SP. 

Essa breve apresentação tem, primeiramente, o intuito de amparar a construção inicial 
de uma problemática elaborada em torno das características dos projetos para a instrução pú-
blica, visando a formação de um ideal de nação, por um soberano de dois estados nacionais 
com características populacionais e interesses diferenciadíssimos.  

Realizar sua biografia, como um gênero da narrativa histórica, é buscar construí-la pró-
xima dos pressupostos desenvolvidos pelo historiador italiano Giovanni Levi (1939-) e pelo filó-
sofo e sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002).  

Teóricos que oferecem subsídios para construção de biografias, reconhecendo as insta-
bilidades da realidade e seus elementos multifacetados, a importância do contexto e dos ele-
mentos sociais que agem sobre o sujeito e sobre sua personalidade. Teorizam sobre a 
impossibilidade de se narrar toda uma vida, pois não há uniformidade, unicidade ou coerência 
interna, reconhecendo que a única constância na vida individual, é a do nome próprio, acaban-
do por se tornar uma instituição social. Nesse âmbito torna-se oportuno relembrar o nome de 
D. Pedro (Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joa-
quim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon).  

Para Le Goff produzir uma biografia não é uma tarefa fácil. Na contemporaneidade, 
tem-se buscado a partir do local compreender o sujeito e as relações de poder existentes em 
seu meio, a configuração das estruturas, suas continuidades e rupturas. Possibilitando compre-
ender o contexto por meio do indivíduo, operando um deslocamento da concepção da tradicio-
nal biografia. A construção da biografia de D. Pedro I e IV também permite outras premissas 
teórico-metodológicas voltadas para as referenciais que problematizam a História Geral e a His-
tória da Educação, na consolidação do Estado Brasileiro, na formação do ideal de nação (lusita-
na) pelas elites ilustradas e como a Educação e os projetos para a divulgação da Instrução 
Pública participaram do Projeto Centralizador da Monarquia Portuguesa, para o Brasil.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Finalizamos esta apresentação observando que é, sempre, momento presente o pon-
to de partida para a realização de qualquer investigação histórica. São as motivações do pre-
sente que ensejam o desejo de conhecer e explicar as experiências vivenciadas. Para além da 
construção biográfica de D. Pedro I e IV, como resultado da pesquisa, as considerações finais 
reafirmam a possibilidade de investigar a História da educação brasileira, do período monarquis-
ta e na necessidade da delimitação do espaço a ser abarcado pela investigação. Como afirma 
Gondra (2011, p. 312) “a ausência de uma problematização mais acurada sobre a dimensão 
espaço-temporal permite a elaboração da hipótese, segundo a qual, em regra, a proposição 
clássica da divisão política-administrativa ainda se fez presente nas abordagens, seguindo a 
chave de leitura realizada por Moacyr (1937)”.  

Consideramos que a proposição desta comunicação encontrou guarida no exercício 
docente no Curso de Pedagogia, na disciplina de História da Educação Brasileira. Haja vista que, 
também encontrou amparo nas produções dos pesquisadores do campo da História da Educa-
ção Provincial Brasileira, no pressuposto de que é impraticável pensar e analisar a educação e a 
instrução, em sua forma institucionalizada ou não, dissociada do processo de construção do 
Estado Nacional levado a cabo por D. Pedro I e IV e, principalmente, na formação da nação 
brasileira (NEVES, 2003, 2011).  

A renovação dos temas de estudos, a ampliação do entendimento dos recortes periódi-
cos e o alargamento da compreensão das fontes, em suas diversidades e em seus diferentes 
suportes vem contribuindo para com o enriquecimento das abordagens teórico-metodológicas e 
para com o aprofundamento verticalizado das pesquisas institucionais veiculados por meio das 
dissertações e das teses dos Programas de Pós-Graduação. Todavia, observamos que os conhe-
cimentos construídos na Pós-Graduação guardam distâncias significativas dos que, comumen-
temente, são apresentados nos Cursos de Graduação, no nosso âmbito, o Curso de Pedagogia.  

A experiência acumulada, ao longo de 20 anos, como docente tem demonstrado que a 
iniciativa em inserir e promover a divulgação da premissa já apresentada – a promoção da ins-
trução pública pari passu a construção do sentimento de nacionalidade - entre as acadêmicas, 
de um Curso de Pedagogia, na disciplina de História da Educação, revela que as dificuldades 
vão para além das cotidianas e comuns entre os iniciantes da vida acadêmica quando se faz 
oportuno relacionar e construir conhecimentos que ultrapassem a mera imitação de raciocínios 
reprodutivistas. Não obstante, o que constatamos, durante esses anos de docência, não se con-
figura nenhuma novidade para os profissionais que trabalham “com” e “na” a formação de pro-
fessores. Os embates que as iniciantes a profissão enfrentam se insere no terreno da 
identificação e da desconstrução do tradicional discurso fundador sobre temas relacionados à 
História do Brasil, das suas origens à atualidade. Condicionadas, pelos meios educacionais, a 
pensar por meio de relações deterministas, as iniciantes em história da educação encontram 
resistência e dificuldades para se desvencilhar de amarras mentais que ora vem uma escrita de 
história que ora celebra os heróis nacionais ora desqualifica-os. Tomar consciência, no exercício 
acadêmico, da fecundidade da relação proximal, de não subordinação e sim de dependências 
mútuas, entre as concepções e os dispositivos educativos ou pedagógicos com as instâncias 
econômicas, políticas, culturais e, principalmente, com os sujeitos das elites ilustradas e de seus 
interesses é romper com padrões pré-estabelecidos, de longa formação cultural enraizados em 
concepções de História que advém dos parâmetros teóricos do Positivismo como também dos 
parâmetros da Dialética Marxista. As dificuldades se ampliam e se intensificam quando solicita-
mos, ainda que minimamente, a elaboração de argumentos analíticos ou a produção de raciocí-
nios sintéticos sobre tal proximidade e reciprocidade. Para além da dificuldade que estas 
operações mentais cognitivas superiores (a análise e a síntese) exigem, identificamos a ausên-
cia, mínima, de conhecimentos e esclarecimentos sobre a importância dos membros das elites 
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ilustradas, bem como suas formações, para o encaminhamento das diretrizes, por exemplo, da 
instrução pública, durante o primeiro reinado de D. Pedro I (1822 a 1831).  

Constatamos, no exercício da docência, que pontuar a formação e os lugares sociais 
dos membros das elites ilustradas e suas intenções de tornar o “Brasil, um imenso Portugal”, 
auxilia, no processo, das acadêmicas, da construção de conhecimento sobre, por exemplo, co-
mo a instrução pública participa no contexto da consolidação, do recente criado, Estado Nacio-
nal e do projeto de formação da nação. E, simples o conhecimento dos dois “Pedros”, o I e o 
IV, faz uma diferença significativa por constatarem e analisarem o lugar de onde D. Pedro I 
agia. Bem como identificar o contexto e os comprometimentos que, a nosso ver, ampararam 
suas motivações, iniciativas e ações para com a Educação, principalmente, para com a Instru-
ção Pública.  

Oportunizando a construção de novos problemas investigativos ao considerarem que foi 
D. Pedro I, o promulgador da Primeira Lei para a Instrução Pública e, por meio dela, indicar o 
primeiro método pedagógico para a instrução pública (NEVES, 2003).  

Ultimando essas considerações, consideramos oportuno destacar que a pesquisa docu-
mental e historiográfica permitiu identificar o Sr. Alexandre José de Mello Moraes bem como 
sua monumental obra. Filho de Alexandre José de Mello, Capitão-mor e de Ana Barbosa de Ara-
újo Moraes, nasceu na cidade de Alagoas (Província de Alagoas), no dia 23 de junho de 1816 e 
faleceu no Rio de Janeiro em 06 de setembro de 1882, contemporâneo e testemunha ocular do 
período em estudo.  
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Introdução  
 

No âmbito dos estudos sobre História da Educação brasileira, considerando o conjunto de te-
mas que ainda carecem de maior atenção por parte dos pesquisadores envolvidos com esse 
campo de conhecimento, as questões relativas ao ensino da literatura infantil podem parecer 
pouco relacionadas com o passado educacional, no Brasil.  
No entanto, embora o estudo do ensino da literatura infantil venha sendo mais recorrentemente 
abordado em outros campos de conhecimento que não o da História da Educação, esse gênero 
literário, mais do que qualquer outro, originou-se e desenvolveu-se sob a tutela da escola, rela-
cionando-se diretamente com a escolarização de crianças e jovens, ao longo do século XX.  
Essa relação entre educação e literatura infantil decorre, sobretudo, do fato de esse gênero 
literário, como afirma Arroyo (1968), ter-se originado, no final do século XIX, dos livros de leitu-
ra (destinados ao uso nas escolas primárias para se ensinar a ler), na medida em que esses 
livros passaram a apresentar, além das características estritamente didáticas, relações com a 
“cultura do maravilhoso” e com o “fantástico” (ARROYO, 1968). 
Em relação aos livros publicados nesse período, ainda como afirma Arroyo (1968, p. 93), “[...] 
não é possível estabelecer uma separação nítida entre os livros de entretenimento puro e o de 
leitura para aquisição de conhecimentos e estudos nas escolas [...]”. Essa distinção foi se deli-
neando mais nitidamente ao longo do século XX, embora isso não tenha significado o distanci-
amento da literatura infantil das questões educacionais. Isso se deveu, principalmente, ao fato 
de que os livros de literatura infantil, publicados ao longo do século XX, embora não escritos 
com a finalidade direta de utilização na escolarização de crianças, permaneceram (e ainda per-
manecem) sendo utilizados nas escolas brasileiras, concorrendo diretamente para a formação 
das crianças.  
Por essa razão, pensar o “lugar” dos livros de literatura infantil na formação das crianças, ao 
longo do século XX, tornou-se algo de extrema importância, ao ponto de que importantes inte-
lectuais brasileiros, envolvidos com as questões da Educação, detiveram-se a pensar os pro-
blemas da literatura infantil, decorrendo disso a produção de textos nos quais são apresentadas 
teorizações sobre esse gênero literário. Esse é o caso, por exemplo, de Júlio Afrânio Peixoto1, 
Manoel Bergström Lourenço Filho2, e Fernando de Azevedo3, que durante a primeira metade do 
século XX escreveram importantes textos sobre literatura infantil4 (MORTATTI, 2003).  
Além disso, no ano de 1936, as questões relativas à literatura infantil despertaram o interesse 
do Ministério da Educação e Saúde do governo brasileiro, que criou a Comissão Nacional de 
Literatura infantil, que tinha por objetivos: estudar os livros de literatura infantil publicados até 
então; estabelecer ações a serem desempenhados pelo Ministério da Educação e Saúde, para 
eliminação de livros considerados perniciosos e sem valor para a formação moral das crianças; 
estabelecer critérios de produção de livros de boa qualidade; e instituir uma bibliografia básica 
de literatura infantil (BERTOLETTI, 2006).  
Na medida em que os livros de literatura infantil foram ganhando prestígio, as editoras foram-
se especializando na publicação de livros destinados ao público infantil, e a circulação desses 
livros dentro da escola foi-se ampliando (LAJOLO; ZILBERMAN, 2005), demandou-se a necessi-
dade de preparar os professores, a partir da década de 1940, para atuarem no ensino da litera-
tura infantil.  
Por essa razão, no ano de 1947, no estado de São Paulo, a matéria “Literatura infantil” passou 
a fazer parte do currículo dos cursos de formação de professores primários5, permanecendo até 
o ano de 2003, quando os cursos de formação de professores em nível médio foram extintos. 
Desde então, no Brasil, a formação dos professores dos cinco primeiros anos do ensino funda-
mental, que hoje corresponde ao antigo ensino primário, vem-se dando em cursos de nível su-
perior, como Pedagogia e Normal Superior, em decorrência da Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional, Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu, no Brasil, a 
obrigatoriedade da formação dos professores em cursos de nível superior.  
Em vista do exposto, com os objetivos de contribuir para a compreensão da história do ensino 
da literatura infantil nos cursos de formação de professores primários e contribuir para a com-
preensão de aspectos ainda pouco explorados da história da educação brasileira, especialmente 
da história da formação de professores, apresento, neste texto6, aspectos do modo como foi 
organizado e prescrito nos documentos oficiais o ensino da literatura infantil nos Cursos Nor-
mais de Escolas Normais e Institutos de Educação, nas Habilitações Específicas para o Magisté-
rio (HEM) e nos Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), 
todos cursos que formaram professores primários no estado de São Paulo, no período compre-
endido entre 1947 e 2003, datas, respectivamente, da primeira e da última vez em que se 
constata a presença da matéria/disciplina “Literatura infantil” nos currículos desses cursos.  
Para tanto, apresento aspectos dos documentos oficiais, como leis, decretos, resoluções e 
programas de ensino, cujas referências venho reunindo no instrumento de pesquisa (OLIVEIRA, 
2012), todos relativos ao ensino da literatura infantil nos Cursos Normais, HEM e CEFAMs do 
estado de São Paulo.  

 
 

1. A Lei Orgânica do Ensino Normal, a reforma dos Cursos Normais e a criação da 
matéria “Literatura infantil”, em 1947  

 
No caso brasileiro, após a instauração do regime político que ficou conhecido como Estado No-
vo, a partir de 1937, no conjunto das mudanças realizadas pelo governo para atender às ur-
gências e necessidades da época, iniciou-se, no âmbito educacional, um período de reformas 
educacionais, a partir das chamadas “leis orgânicas do ensino”, à quais foram promulgadas en-
tre 1942 e 1946.  
No caso dos cursos de formação de professores primários, a Lei Orgânica do Ensino Normal, 
Decreto-lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946, foi publicada com a finalidade de estabelecer al-
gumas mudanças nesses cursos, dentre as quais: um Curso Normal dividido em dois ciclos, o de 
regente do ensino primário, em quatro anos, e o de formação de professores primários, em três 
anos; e a criação dos cursos de especialização para administradores escolares.  
Os Cursos Normais do estado de São Paulo, para se adequarem à Lei Orgânica do Ensino Nor-
mal, tiveram publicado o Decreto n. 17.698, de 26 de novembro de 1947. Dentre as mudanças 
ocorridas em decorrência desse Decreto de 1947, os Cursos Normais desse estado passaram a 
ser organizados em Pré-Normal, com duração de um ano, e um curso de Formação Profissional 
do Professor, com duração de dois anos.  
Por conta disso, esse Decreto de 1947 também foi responsável pelo estabelecimento de uma 
nova organização do currículo dos Cursos Normais no estado de São Paulo e, com isso, o Curso 
de Formação Profissional do Professor ficou organizado em quatro seções: 1ª. seção “Educa-
ção”; 2ª. seção “Biologia Educacional”, 3ª. seção “Sociologia”; e 4ª. seção “Artes”. (SÃO PAU-
LO, 1947).  
De acordo com o currículo estabelecido por esse Decreto de 1947, a matéria “Literatura infantil” 
não constava no currículo dos Cursos Normais paulistas, porém, o Curso Normal do Instituto de 
Educação (IE) “Caetano de Campos”, localizado na capital paulista, teve organização diferenci-
ada da dos demais Cursos Normais do estado de São Paulo e, nesse curso, literatura infantil foi 
instituída como matéria de ensino.  
Em relação à diferença de organização do Curso Normal do IE “Caetano de Campos”, de acordo 
com o Decreto nº. 17.698, de 26 de novembro de 1947, o Curso Normal nele ministrado ficou 
organizado em três anos, destinando-se a formar os professores pré-primários, ou seja, os pro-
fessores do jardim de infância – e professores primários.  
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Conforme o Decreto nº. 17.698, de 1947, o currículo do Curso Normal do IE “Caetano de Cam-
pos” compreendia as seguintes matérias: Português; História da Civilização Brasileira; Matemá-
tica; Física e Química; Anatomia e Fisiologia Humanas; Higiene; Puericultura e Educação 
Sanitária; Biologia Geral; Biologia Educacional; Pedagogia; História da Educação; Filosofia da 
Educação; Psicologia Geral; Psicologia Educacional; Sociologia Geral; Sociologia Educacional; 
Metodologia do Ensino Primário e Prática do Ensino Primário; Literatura Infantil; Desenho Peda-
gógico; Música e Canto Orfeônico; Artes Aplicadas; Educação Física; Recreação e Jogos; Medi-
das Educacionais; Instruções Escolares (SÃO PAULO, 1947). 
Essas matérias eram distribuídas em cadeiras, as quais, a partir do Decreto de 1947 ficaram 
assim definidas: 

 
Artigo 605 - O ensino será distribuído pelas seguintes cadeiras: 
 1ª cadeira - Pedagogia e Filosofia da Educação; 
 2ª cadeira - História da Educação; 
 3ª cadeira - Psicologia Geral; 
 4ª cadeira - Psicologia Educacional; 
 5ª cadeira - Biologia Educacional, Anatomia e Fisiologia humanas; 
 6ª cadeira - Higiene Geral; 
 7ª cadeira - Sociologia Geral; 
 8ª cadeira - Sociologia Educacional; 
 9ª cadeira - Metodologia e Prática do Ensino Primário; 
 10ª cadeira - Metodologia e Prática do Ensino Pré-Primário; 
 11ª cadeira - Português; 
 12ª cadeira - Literatura Didática; 
 13ª cadeira - Matemática; 
 14ª cadeira - Física e Química; 
 15ª cadeira - História da Civilização Brasileira; 
 18ª cadeira - Artes Aplicadas (Secção Feminina); 
 17ª cadeira - Música e Canto Orfeônico; 
 18ª cadeira - Artes Aplicadas (Secção Feminina); 
 19ª cadeira - Artes Aplicadas (Secção Masculina); 
 20ª cadeira - Educação Física, Recreações e Jogos (Secção Femini-
na); 
 21ª cadeira - Educação Física, Recreações e Jogos (Secção Masculi-
na). 
(SÃO PAULO, 1947, p. 363).  
 

Em relação à matéria “Literatura infantil”, ela integrava a 11ª cadeira – “Português” –, do Curso 
Normal do IE “Caetano de Campos”, sendo ministrada no 3°. ano desse curso, com carga horá-
ria de duas horas-aula semanais.  
Em decorrência das reformas estabelecidas nos currículos dos Cursos Normais paulistas pelo 
Decreto de 1947, era necessária uma readequação dos programas de ensino, que vigoravam 
até então. No entanto, até o ano de 1954, continuou em vigor o documento Programmas das 
escolas normaes, publicado em 1938. 
Somente no ano de 1954 é que foi publicado novo documento contendo os programas de ensi-
no dos cursos normais, condizentes com a reforma estabelecida pelo Decreto nº. 17.698, de 
1947. Trata-se do documento Programas das escolas normais e instruções metodológicas, pu-
blicado em 2 de dezembro de 1954. 
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Os programas de ensino publicados em 1954, por referirem-se aos Cursos Normais oferecidos 
em todas as Escolas Normais e IEs do estado de São Paulo, foram elaborados de acordo com a 
organização do Curso Normal em Pré-Normal e Curso de Formação Profissional do Professor. 
Por essa razão, neles não constam as prescrições relativas às matérias do currículo do Curso 
Normal do IE “Caetano de Campos”.  
Apesar de não haver programas de ensino específicos para as matérias do currículo do Curso 
Normal do IE “Caetano de Campos”, desde que a matéria “Literatura infantil” passou a fazer 
parte da formação dos professorandos nesse curso, passaram a ser publicados manuais de en-
sino que continham capítulos destinados ao ensino da literatura infantil. 
Nesses capítulos é possível identificar os conteúdos relativos à matéria “Literatura infantil”, co-
mo: conceito de literatura infantil; finalidades da literatura infantil; requisitos dos livros infantis; 
contos populares e folclore; os contos de fadas; literatura infantil brasileira (tradicional e mo-
derna); biblioteca escolar; e poesia (BUDIN, 1949; CARNEIRO, 1955; D’ÁVILA, 1954).  

 
 

2. A Reforma dos Cursos Normais paulistas, em 1957, e a institucionalização da dis-
ciplina “Literatura infantil” em todo o estado  
 
Embora desde 1947 a matéria “Literatura infantil” fizesse parte do currículo do Curso Normal do 
IE “Caetano de Campos”, somente dez anos após a promulgação da Lei é que essa matéria 
passou a fazer parte do currículo de todos os Cursos Normais do estado de São Paulo.  
Essa mudança no currículo dos Cursos Normais paulistas se deveu ao fato de que passaram por 
nova reforma, em decorrência da publicação da Lei nº. 3.739, de 22 de janeiro de 1957. Dentre 
as alterações promovidas por essa Lei: foi extinto o curso Pré-Normal, que passou a constituir o 
primeiro ano do Curso Normal; foi instituído o Curso Normal de três anos no período diurno e 
de quatro anos no período noturno; e foi estabelecido novo currículo para os Cursos Normais.  
Além dessas alterações, segundo Labegalini (2005, p. 99), a partir da promulgação dessa Lei, 
“[...] o currículo, que anteriormente compreendia ‘matérias’ cujo ensino era distribuído em ‘ca-
deiras’ (que abrangiam uma ou mais ‘matérias’), passou a ser distribuído em ‘disciplinas’”. Den-
tre essas, literatura infantil constituiu-se como disciplina dos Cursos Normais.  
De acordo com a Lei nº. 3.739, de 1957, as disciplinas dos Cursos Normais do estado de São 
Paulo ficaram assim definidas: 

 
Artigo 3.º - [...] 
1 – Pedagogia e Psicologia geral e Educacional; 
2 – Filosofia e História da Educação; 
3 – Metodologia e Prática do Ensino Primário; 
4 – Anatomia e Fisiologia Humanas, Higiene e Biologia Educacional; 
5 – Sociologia Geral e Educacional; 
6 – Desenho Pedagógico; 
7 – Português, Linguagem e Literatura Infantil; 
8 – Matemática e Estatística aplicada à Educação; 
9 – Ciências Físicas e Naturais; 
10 – História da Civilização Brasileira; 
11 – Música e Canto Orfeônico; 
12 – Educação Física, Recreação e Jogos; 
13 – Trabalhos Manuais e Economia Doméstica; e 
14 – Educação Social e Cívica.  

(SÃO PAULO, 1957, p. 160, grifos meus). 
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Diferentemente do Decreto de 1947, nessa Lei de 1957 não eram estabelecidos organização e 
currículo específicos para o IE “Caetano de Campos”. E, a partir de 1957 todos os Cursos Nor-
mais paulistas passaram a funcionar do mesmo modo.  
Especificamente no caso da disciplina “Literatura infantil”, foi a partir dessa uniformização que 
ela passou a fazer parte da formação de todos os professorandos de Cursos Normais do estado 
de São Paulo.  
Devido a essas alterações ocorridas no currículo dos Cursos Normais paulistas, no ano de 1958 
foram publicados novos programas de ensino para esses cursos. Esses programas de ensino 
foram publicados por meio do Comunicado nº. 18, de 3 de março de 1958 e, no caso específico 
da disciplina “Literatura infantil”, devia ser ministrada no 3°. ano do Curso Normal, com carga 
horária de duas horas-aula semanais.  
Ainda de acordo os programas de ensino publicados em 1958, o ensino da literatura infantil foi 
assim prescrito: 

 
1 – Origem e desenvolvimento da literatura infantil. 
a) A tradição oral. 
b) Fábulas, viagens, contos de fadas para adultos. 
c) Primeiras coletâneas dos Contos Maravilhosos para adultos. 
d) A literatura de ficção recreativa no século XIX. 
e) A literatura infantil no Brasil. Os precursores (Século XIX), os 
propulsores do movimento: homens de letras e professôres (século 
XX). 
f) A expansão da literatura infantil brasileira nos últimos tempos. 
As publicações infanto-juvenis.  
2 – Caracterização da literatura. 
a) A literatura didática e a recreativa; fases e modalidades.  
b) O ajustamento do literato à evolução da criança: a fase do ego-
centrismo e da socialização. 
c) A poesia na literatura infantil: Os pequenos poemas e as fábu-
las em verso. Os cantos escolares. 
d) Os requisitos literários morais e material do livro de literatura 
infantil. 
3 - Finalidades didática, psicológicas, sociais e morais da literatu-
ra infanto-juvenil. 
4 – A biblioteca escolar, infanto-juvenil finalidade e organização. Clu-
bes de leitura. 
5 – O Teatro Infantil: representações infantis, teatro de sombras, de 
bonecos, de fantoches.  
(SÃO PAULO, 1958, p. 7-8).  

 
Um ano após a publicação desse programa de ensino, foi publicado o Decreto n°. 35.100, de 17 
de junho de 1959, que revogou a Lei nº. 3.739, de 1957, e estabeleceu nova organização para 
os Cursos Normais do estado de São Paulo. Dentre as mudanças proporcionadas por esse De-
creto de 1959, têm-se:  

 
Artigo 3° - O Curso de Formação destinar-se-á a formar professôres 
para ensino primário comum. 
Artigo 4° - O Curso de Aperfeiçoamento destinar-se-á ao aperfeiçoa-
mento profissional dos professôres primários. 
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Artigo 5° - Os Cursos de Especialização destinar-se-ão à especializa-
ção de professôres primários tanto para a administração escola como 
para o ensino.  
(SÃO PAULO, 1959, p. 156). 

 
Por causa da reforma estabelecida nos Cursos Normais paulistas pelo Decreto n°. 35.100, de 
1959, foram publicados, nesse mesmo ano, novos programas de ensino, por meio da Portaria 
n°. 69, de 10 de setembro de 1959, e, a partir deles, a disciplina “Literatura infantil” passou a 
ser organizada da seguinte forma: 

 
II – Literatura infantil: 
a) Origem e desenvolvimento; 
b) Literatura folclórica; 
c) Literatura de ficção no século XIX;  
d) Literatura infantil no Brasil: precursores e propulsores do mo-
vimento; 
e) Teatro Infantil; 
f) Poesia na Literatura infantil; 
g) Objetivos da literatura infanto-juvenil: Didático, Psicológico, So-
cial e Moral. 
h) Biblioteca escolar infanto-juvenil  
(SÃO PAULO, 1960, p. 45).  

 
A publicação desses novos programas para os Cursos Normais, no caso da disciplina “Literatura 
infantil”, como se pode observar, não contêm grandes mudanças em relação aos programas 
anteriores. O que se alterou foi a denominação dos conteúdos desse programa de ensino, os 
quais, no Programa de 1959, são mais sintéticos relativamente ao Programa de 1958.  
Após tramitar por 13 anos no Congresso Nacional brasileiro, foi promulgada a primeira Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei n°. 4.024, de 20 de dezembro de 1961. A 
partir dessa LDB, que estabeleceu uma série de mudanças em todos os níveis de ensino brasi-
leiro, os cursos de formação de professores passaram a ser organizados em Escola Normal de 
grau ginasial, que formaria o “regente do ensino primário”, e Escola Normal de grau colegial, 
que formaria o professor primário (ALMEIDA, 1993). 
Devido a essas mudanças, para regulamentar os Cursos Normais do estado de São Paulo, foi 
publicado o Decreto n°. 45.159-A, de 19 de agosto de 1965, que estabeleceu novo currículo 
para os Cursos Normais do estado de São Paulo. O novo currículo estabelecido por esse Decre-
to não contém a indicação da disciplina “Literatura infantil”, no entanto, por meio de documen-
tos que localizei nas Escolas Normais e Institutos de Educação do estado de São Paulo, essa 
disciplina continuou integrando o currículo dos Cursos Normais após a publicação do Decreto de 
1965.  
Objetivando melhorar o nível do ensino normal, integrar o ensino Colegial e o Normal, foi pro-
mulgado do Decreto nº. 50.133, de 2 de agosto de 1968, o qual organizou os Cursos Normais 
da seguinte forma: as duas primeiras séries desse curso foram unificadas com o ensino colegi-
al; a 3ª série passou a ser organizada em áreas de estudos; e 4ª séries passou a concentrar as 
disciplinas profissionalizantes.  
A partir desse Decreto de 1968, a disciplina “Literatura infantil” passou a integrar o conjunto 
das disciplinas obrigatórias a ser ministradas na 3ª. ou 4ª. série dos Cursos Normais paulistas.  
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3. A extinção dos Cursos Normais e a criação dos cursos de formação de professores 
em nível de 2º grau 
 
No período da ditadura militar no Brasil, foi promulgada a Lei n°. 5.692, de 11 de agosto de 
1971, que fixou as bases para o ensino de 1°. e 2°. graus no Brasil, a partir da qual os Cursos 
Normais foram extintos, e foram criados os cursos denominados Habilitação Específica de 2°. 
Grau para o Magistério (HEM). Além dessa alteração, os Institutos de Educação e Escolas Nor-
mais, que antes ofereciam os Cursos Normais, foram transformados em escolas de 2°. Grau, 
nas quais era oferecida a HEM.  
Especificamente no estado de São Paulo, para se adequar à Lei n°. 5.692, de 1971, foi publica-
do o Comunicado n°. 4, de 31 de janeiro de 1975, contendo “Sugestão de currículo para o cur-
so de formação de professores em nível de 2°. Grau”. Nessa “sugestão”, a disciplina “Literatura 
infantil” passou a integrar o conjunto de disciplinas da parte diversificada do currículo da HEM, 
devendo ainda ser ministrada na 3ª. e 4ª. séries desse curso.  
Também para se adequar à Lei n°. 5.692, de 11 de agosto de 1971, o currículo dos cursos de 
formação de professores passou a ser organizado em “núcleo comum”, “mínimos profissionali-
zantes” e “parte diversificada” e, além disso, no caso do estado de São Paulo, o Conselho Esta-
dual de Educação, por meio da Deliberação n°. 21, de 1976, instituiu o curso denominado 
“Aprofundamento”, que ocorria na 4ª. série da HEM, de modo tal que esse curso de aprofun-
damento podia se referir às seguintes “áreas”: Pré-Escola; 1ª. e 2ª. séries; e 3ª. e 4ª. séries do 
2°. Grau (ALMEIDA, 1993, p. 101). No caso desse currículo, a disciplina “Literatura infantil” fa-
zia parte de todos os cursos de “Aprofundamento” realizados na HEM.  
Em decorrência da implementação da HEM no estado de São Paulo, a Coordenadoria de Estu-
dos e Normas Pedagógicas do Estado de São Paulo (CENP), órgão vinculado à Secretaria de 
Estado da Educação e responsável pela elaboração de documentos relativos à educação, publi-
cou, no ano de 1981, o documento Habilitação Específica de 2°. Grau para o Magistério: guias 
curriculares para a parte diversificada da formação especial, no qual se apresentam sugestões 
relativas às disciplinas “Estatística Aplicada”, “Técnicas de Avaliação do rendimento escolar” e 
“Literatura infantil”.  
Especificamente em relação à disciplina “Literatura infantil”, nesse documento publicado pelo 
CENP constam “[...] sugestões para a elaboração de um planejamento de curso que [...] serão 
úteis para o desenvolvimento desse componente curricular.” (SÃO PAULO, 1981, p. 9).  
A parte relativa à disciplina “Literatura infantil” desse documento foi elaborada por Zélia de Al-
meida Cardoso7 e está assim estruturada: introdução e justificativa para o ensino da literatura 
infantil; os objetivos da disciplina; os conteúdos programáticos; procedimentos; sugestões para 
elaboração de um plano de ensino; sugestões para elaboração de um cronograma; sugestões 
para o planejamento de pesquisa; sugestões para escolha de textos teóricos para cada “tema” 
dos conteúdos programáticos; sugestões de coleções de livros de literatura infantil; e sugestão 
de bibliografia teórica sobre literatura infantil.  
De acordo com o documento Habilitação Específica de 2°. Grau para o Magistério: guias curri-
culares para a parte diversificada da formação especial, a justificativa para a disciplina “Literatu-
ra infantil” fazer parte da HEM decorre de que os professores, “[...] que terão a seu cargo a 
educação de crianças, se reveste da maior importância se atentarmos para o fato de que essa 
disciplina colocar o professorando em face da problemática que envolve a leitura feita pela cri-
ança.” (SÃO PAULO, 1981, p. 31).  
Para tanto, nesse documento, os conteúdos programáticos da disciplina “Literatura infantil” es-
tão divididos em quatro unidades, assim organizadas: unidade I, conceito de literatura infantil, 
função da literatura infantil, gêneros literários e infância; unidade II, acesso ao texto literário na 
antiguidade, literatura infantil nos séculos XVI, XVII e XVIII, literatura infantil no século XIX, 
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literatura infantil no século XX; unidade III, origem da literatura infantil no Brasil, os “pioneiros” 
da literatura infantil; Monteiro Lobato; autores especializados; literatura infantil na atualidade; e 
unidade IV, características da criança brasileira; o livro infantil no Brasil e bibliotecas escolares e 
infantis (SÃO PAULO, 1981).  
Concomitantemente ao funcionamento da HEM, a partir do final da década de 1980, passaram 
a ser criados, por iniciativa do Ministério da Educação, os Centros de Formação e Aperfeiçoa-
mento do Magistério (CEFAM), nos quais era oferecido um curso de formação de professores.  
No caso do estado de São Paulo, os CEFAMs passaram a ser instalados no ano de 1987 e a le-
gislação que regulamentava a organização do currículo dos cursos de formação de professores 
neles ministrados era a mesma da HEM, ou seja, no caso da disciplina “Literatura infantil”, nos 
cursos de formação de professores oferecidos nos CEFAMs o que vigorou em relação ao ensino 
da literatura infantil foram as prescrições contidas no documento Habilitação Específica de 2°. 
Grau para o Magistério: guias curriculares para a parte diversificada da formação especial.  
Somente ao longo da década de 1990, com o gradativo fechamendo da HEM no estado de São 
Paulo, a Secretaria de Estado da Educação passou a publicar legislação específica para os 
cursos de formação de professores ministrados nos CEFAMs. No entanto, no caso específico das 
disciplinas da parte diversificada do currículo do CEFAMs, como era o caso da disciplina 
“Literatura infantil”, permaneceu em vigência o documento publicado pela CENP, em 1981, 
relativamente aos guias curriculares para a parte diversificada da formação dos professores das 
quatro primeiras séries do 1º. grau, que equivalia à formação do professor primário, até a 
década de 1970, e que hoje equivale aos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental.  
Além disso, no caso dos CEFAMs do estado de São Paulo, “Literatura infantil” constava como 
optativa da parte diversificada do currículo, podendo fazer parte, ou como disciplina curricular 
ou como conteúdo programático da disciplina “Conteúdos metodológicos de língua portuguesa”, 
conforme escolha de cada CEFAM.  
Desse modo, “Literatura infantil” permaneceu no currículo dos cursos de formação de 
professores até o ano de 2003, quando foi publicada a Resolução nº. 119, a qual foi 
responsável pela extinção, nesse estado, dos CEFAMs e das HEM remanescentes. Esses cursos 
foram extintos no estado de São Paulo e em todos os estados brasileiros em decorrência da 
LDB, Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixou a obrigatoriedade da formação dos 
professores das séries iniciais do Ensino Fundamental em cursos de nível superior. 

 
 

Considerações finais 
 

Pelo exposto até aqui, a análise dos resultados obtidos possibilita compreender que ao longo 
dos quase 60 anos de história do ensino da literatura infantil nos cursos de formação de 
professores primários no estado de São Paulo, embora se observem diferentes reformas e 
reestruturações dos currículos desses cursos, o ensino da literatura infantil não sofreu grandes 
alterações no que se refere ao conjunto de saberes relativos a essa disciplina.  
Como se observa pelas informações apresentadas, as constantes reformas dos cursos de 
formação de professores e as reorganizações curriculares, no caso da disciplina “Literatura 
infantil”, pouco alteraram, ao logo do período estudado, os conteúdos dessa matéria/disciplina, 
de modo que, questões como, conceito de literatura infantil, suas funções, sua história, suas 
diferentes modalidades (poesia, teatro e narrativa), sua relação com o folclore e a organização 
de bibliotecas foram recorrentes desde a sua criação, em 1947, até a sua extinção, em 2003.  
A análise dos resultados obtidos permite compreender, ainda, que a organização do ensino da 
literatura infantil nos cursos de formação de professores primários no estado de São Paulo 
contribuiu para a conformação de práticas de ensino dessa matéria/disciplina, ao longo do 
século XX e inicio do século XXI, que ainda são vigentes, no Brasil, entre os professores 
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responsáveis por seu ensino e que foram formados pelos Cursos Normais, HEM e CEFAMs. 
Desde a extinção desses cursos, a disciplina “Literatura infantil” não é mais disciplina 
obrigatória dos cursos de formação de professores dos cinco primeiros anos do Ensino 
Fundamental, como os cursos de Pedagogia ou Normal Superior, sendo ministrada em alguns 
desses cursos por iniciativa de professores universitários que atuam no campo da literatura 
infantil.  
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1 Júlio Afrânio Peixoto nasceu em Lençóis-BA, em 17 de dezembro de 1876, e, aos 21 anos de idade, 
formou-se médico pela Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador-BA. Ainda residindo na Bahia, 
Afrânio Peixoto, como ficou conhecido, atuou como professor da Faculdade de Medicina e da Faculdade 
de Direito e, após mudar-se para o Rio de Janeiro-DF, também atuou, dentre outros, como: professor da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; professor da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro; diretor da 
Escola Normal do Rio de Janeiro; e foi Diretor da Instrução Pública do Distrito Federal. Além dos cargos 
e de sua intensa atuação como educador, médico e legislador, Afrânio Peixoto também se dedicou à 
literatura, tendo sido nomeado membro da Academia Brasileia de Letras. (LOPES, 2002).  
2 Lourenço Filho nasceu em Porto Ferreira-SP, em 1897; formou-se professor pela Escola Normal de 
Pirassunga, em 1914, e pela Escola Normal Secundária da Capital, em 1917. Em sua atuação profissional, 
Lourenço Filho ocupou cargos como: chefe da Instrução Pública do Ceará; professor de Psicologia da 
Escola Normal de São Paulo; Delegado de ensino, em São Paulo; Diretor do Instituto de Educação do 
Distrito Federal; Reitor da Universidade do Distrito Federal; Membro do Conselho Nacional de 
Educação; Presidente da Comissão Nacional do ensino primário; Diretor do Departamento Nacional de 
Educação; Presidente da Comissão Nacional para a elaboração da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional); Presidente da Comissão Nacional Executiva de Formação de Pessoal para a 
educação Fundamental, no México; e Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, 
da Unesco. (BERTOLETTI, 2006).    
3 Fernando de Azevedo nasceu em São Gonçalo do Sapucaí-MG, em 1894, formou-se em Direito em 
1918, na Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo-SP, e, dentre outros: foi professor da Escola 
Normal da Capital, em São Paulo-SP; Chefe da Instrução Pública do Distrito Federal; Diretor-Geral da 
Instrução Pública de São Paulo; diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo; Secretário de Educação e Saúde do estado de São Paulo; e fundou a Sociedade Brasileira de 
Sociologia. (PILLETI, 1999) 
4 Em relação aos textos desses autores trata-se: de Afrânio Peixoto, o capítulo “Literatura infantil”, 
contido no livro Ensinar a ensinar: ensaios de pedagogia aplicada à educação nacional (1923); de 
Lourenço Filho, “Como aperfeiçoar a literatura infantil” (1943); e de Fernando de Azevedo, “A literatura 
infantil numa perspectiva sociológica” (1952).  
5 A expressão “professores primários” é utilizada, neste texto, em referência aos professores que, no 
Brasil, se formavam com a finalidade de lecionar nos quatro primeiros anos do curso primário, hoje 
equivalente aos  cinco primeiros anos do ensino fundamental. 
6 Este texto decorre de pesquisa de doutorado em andamento (bolsa FAPESP), desenvolvida junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da FFC-UNESP-Marília e vinculada ao Grupo de Pesquisa 
“História do ensino de língua e literatura no Brasil”, coordenado pela Profª. Drª.  Maria do Rosário Longo 
Mortatti.  
7 Zélia de Almeida Cardoso nasceu em julho de 1934, graduou-se em Letras Clássicas em 1957, pela 
Universidade de São Paulo (USP), doutorou-se também em Letras Clássicas em 1976 e obteve o título de 
Livre-docente em Literatura Latina em 1984. Desde 1976 atua como professora do curso de Letras da 
USP, na área de literatura latina.   
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Introdução 
Quando se discute a educação profissional brasileira no século XIX encontramos uma 

lacuna nos textos de referência (FRANCO, 1984; FONSECA, 1986a, 1986b; CUNHA, 2000a, 
2000b) sobre o que os patrões demandavam no momento de contratação dos trabalhadores e 
quais ações foram colocadas em prática pelo Estado visando garantir a satisfação das deman-
das patronais.  

A partir desta lacuna objetivou-se investigar– tendo como período de análise a segunda 
metade do século XIX–, as demandas do patronato da cidade do Recife e quais ações estatais 
foram desencadeadas de forma a qualificar os trabalhadores.  

Utilizou-se como fontes documentação disponível no acervo do Arquivo Público Jordão 
Emerenciano e na Fundação Joaquim Nabuco, Relatórios dos Presidentes da Província de Per-
nambuco e as edições do Diário de Pernambuco, em circulação desde 1825. Este artigo apre-
senta uma síntese dessa investigação  
 
Ações governamentais no campo da qualificação profissional na segunda metade do 

XIX  
De acordo com as informações contidas no Relatório do Presidente da Província Victor 

de Oliveira, datado de 9 de março de 1852, é possível perceber que nos anos iniciais da década 
de 1850 praticamente era inexistente a atividade fabril em Pernambuco e ainda estava por con-
solidar-se a diversificação da atividade comercial, inclusive pela pequena produção de produtos 
manufaturados na propria província. 

Peter Eisenberg, em seu livro: “Modernização sem mudança: a indústria açucareira em 
Pernambuco: 1840-1910”, destacou que na província de Pernambuco, até o ano de 1850 existi-
am cerca de 1356 engenhos e tendo alcançado até o ano de 1900, o quantitativo de 1530 en-
genhos. É interessante destacar que nesse intervalo de anos, por volta de 1890 registra-se o 
número de 1975 engenhos, evidenciando o fato de que mesmo a província pernambucana ten-
do sofrido com a crise açucareira na segunda metade do século XIX, nunca deixou de ter o 
açúcar como produto principal de sua economia, o que nos ajuda a entender a pequena veloci-
dade de sua industrialização. 

No momento que a indústria açucareira modernizou-se estabeleceu-se a necessidade 
de novos produtos, o que terminou por contribuir para a ampliação do número de indústrias 
existentes. Em outras palavras, assim como em São Paulo a produção cafeeira foi um elemento 
fundamental para o seu processo de industrialização, a produção do açúcar, a partir do momen-
to que se modernizou teve o mesmo papel. 

A partir dessas informações podemos nos direcionar à questão da qualificação 
profissional na província, destacando, segundo Celso Fonseca (FONSECA, 1986a), que elas 
começaram no período do Brasil - Colônia, onde coube ao Exército iniciar o ensino de ofícios 
com o “Trem”, local no qual se processava a aprendizagem das atividades manuais necessárias 
às demandas daquele arsenal. Na época, o ensino profissional associava-se à ideia de 
orfandade, pobreza, sofrimento e miséria, já que estava somente destinado à camada mais 
pobre da sociedade.  

Já no período correpodente à segunda metade do XIX era comum o reclamo da falta de 
recursos para um maior investimento na instrução pública na Província de Pernambuco. Em 
muitos dos relatórios dos Presidentes da Província destacava-se que nem existiam escolas em 
número suficiente para atender à população, nem se pagava aos professores o salário 
condizente com o seu trabalho.  

O Relatório do Diretor Geral da Instrução Pública do ano 1857 destacava o fato de que 
a província de Pernambuco, embora fosse reconhecidamente uma província de prestígio e 
tivesse uma população superior a outras províncias brasileiras, apresentava um quantitativo de 

CD-ROM DE ATAS  | 4507 |  COLUBHE 2012



 

escolas muito pequeno, sendo superado naquele momento pelas províncias de Minas Gerais, 
Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e São Pedro. No entanto, São Paulo e São Pedro tinham uma 
população muito inferior à Pernambuco, o que deixava evidenciado o quanto o dispêndio da 
Província com a instrução pública primária era abaixo do ideal. 

Em 1864, o Presidente da Província. Domingos de Souza Leão solicitou à assembleia 
provincial que fosse destinado mais recursos para a instrução pública, pois se tornava cada vez 
mais evidente o quanto era pequeno o montante que a província direcionava para a instrução 
primária. Para reforçar esses dados ele destacou que a população da província já era de quase 
um milhão de pessoas e contava com apenas 106 escolas, o que implicava que havia uma esco-
la para cada 9500 almas.  

Aprofundando seu argumento destacava que províncias com menor população e com 
menores recursos tinham uma relação escola/população maior que a província pernambucana. 
Citou com o exemplos, a província do Ceará que tinha 103 escolas, mas população muito menor 
e a da Parahyba, que embora tivesse a metade do número de escolas que a província de Per-
nambuco, tinha uma população correpondente a 1/5 de população pernambucana (Relatório do 
Presidente da Província de Pernambuco, 1864. Disponível em < 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u638/) 

Se era reconhecida a debilidade da Província no investimento da instrução primária, não 
se deixava de reconhecer que havia a necessidade de ampliar o raio de intervenção do poder 
público no processo educativo, trazendo para o interior da sua responsabilidade também a 
instrução profissional.  

Enquanto Diretor da Instrução pública, no ano de 1859, Joaquim Portella já cobrava por 
investimento na formação profissional:  

 
O desenvolvimento do elemento industrial deve merecer muito disvélo 
em um país novo como o nosso. Entretanto, a exceção da despesa 
que fazem os cofres gerais com a aula de mecânica do Arsenal da Ma-
rinha e das oficinas do mesmo arsenal e do de Guerra, nada despen-
de a província para o ensino industrial, quer agrícola quer comercial 
ou artístico. É verdade que anualmente vota-se o auxilio de 1:000 reis 
para uma associação particular de artistas e que o orçamento vigente 
destinou 3:000 reis para a criação de uma aula comercial decretada 
pela Lei nº.414, e 6:000 reis para a Escola Industrial, mas nenhuma 
dessas escolas foi ainda instituída. Os planos respectivos e projeto do 
regulamento acham-se por mim depositados na secretaria do Gover-
no. (Relatório dos Presidentes da Província de Pernambuco – 1859a. 
Disponível em < http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u632/). 

 
No relatório apresentado pelo mesmo Joaquim Portella, no ano de 1861, ele destacou o 

quanto se fazia necessário para a província a construção de escolas de formação profissional, 
em três setores da economia: o industrial, o comercial e o agrícola. 

Para ele embora já existisse há alguns anos a concessão por parte da Assembleia 
Legislativa de uma subvenção à Associação dos Artistas, tais recursos eram de pouca monta e 
não davam conta das necessidades de construção de uma escola industrial de acordo com as 
necessidades da Província. Inclusive ele registra o fato de que o seu pedido não era sem 
sentido, uma vez que, já no ano de 1848 havia sido aprovada uma lei provincial de número 222 
que autorizava a criação dessa escola. No entanto, ela nunca foi implantada. 

No entanto o Diretor de Instrução Pública destacou o fato de que não era só no setor 
industrial que havia essa necessidade, chamando atenção ao fato de que o principal produto 
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produzido pela Província (açúcar) poderia obter melhores resultados se fosse criado uma escola 
de agricultura. Inclusive o referido diretor destacou o fato de que já no ano de 1853, ele 
próprio foi autor de um projeto de criação de uma escola prática de agricultura. 

No entanto ao chegarmos ao ano de 1863 muito pouco havia avançado para a 
construção de uma escola agrícola, a qual deveria vincular-se ao instituito agrícola. Segundo o 
Presidente da Província, João Silveira de Souza, muito havia a se ganhar caso tivesse se 
garantido o investimento para a construção desse instituto e, especificamente, dessa escola. No 
seu entendimento, ao se articular no âmbito de uma escola prática de agricultura, as matérias 
necesárias à formação de um agricultor, ganharia-se no melhoramento da lavoura, na economia 
e na administração dos estabelecimentos agrícolas e fazendas. Para ele, não faltavam modelos 
a serem seguidos, bastava olhar os exemplos advindos da Europa. (Relatório do Presidente da 
Província de Pernambuco, 1863. Disponível em < http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/678/). 

Aos poucos fortaleceu-se uma corrente de pessoas vinculadas ao poder estatal 
defendendo a criação de uma escola agrícola. No ano de 1864, o Presidente da Província, 
Domingos de Souza Leão, fez uma longa defesa da importância da escola agrícola e não 
poupou argumentos para que houvesse por parte da Assembléia da Província a liberação de 
recursos que pudessem contribuir nesse sentido, ainda que o próprio Vice-presidente, 
Domingos de Souza Leão, reconhecesse que os cofres públicos não tivessem capacidade de 
responder sozindo por esse investimento. Vejamos alguns trechos da solicitação do Presidente:  

 
É sabido que, em regra, os nossos lavradores e os seus principaes 
agentes auxiliares, como feitores, administradores e outros, carecem 
de luzes sobre a sua profissão. As mais ligeiras noções da sciencia e 
arte agronomica lhes são desconhecidas; os methodos, as praticas 
mais aperfeiçoadas, ainda lhes são occultas. É a rotina que os dirige, 
e os domina completamente. 
Nas nossas escolas não se diz uma palavra sobre a agricultura; a 
mocidade se applica aos estudos clássicos, á medicina, á 
jurisprudência, a qualquer outro ramo das sciencias, menos á 
acquisição de conhecimentos da industria agrícola e fabril. (Relatório 
do Presidente da Província de Pernambuco, 1864. Disponível em < 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/679/). 

 
Em 1865, o Presidente da Província, Antonio Borges Castello Branco, também reforça a 

importância da educação para o desenvolvimento econômico: 
 
O exemplo dos Estados Unidos prova que, em um paiz livre, a 
producção agrícola e industrial é em proporção dos progressos da 
educação. Se melhorarmos o operário, elle melhorará por força e 
multiplicará suas sobras; a sociedade ganhará tudo que ganha o 
indivíduo (Relatório do Presidente da Província de Pernambuco, 
1865:14. Disponível em < http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/680/). 

 
Já em 1866 o Presidente João Lustosa da Cunha Paranaguá é enfático no 

posicionamento pela criação de escolas profissionalizantes, destacando que as mesmas podem 
contribuir não só para a melhoria da economina, como também contribuem no aspecto moral 
(Relatório do Presidente da Província de Pernambuco, 1866. Disponível em < 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/681/). 

Em 1871, o Presidente da província Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque na seção do 
relatório referentre à agricultura chama atenção ao fato de que “a lavoura é para Pernambuco, 
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como para o Brasil, o que o sangue é para o corpo humano– o princípio vital do organismo” 
(Relatório do Presidente da Província de Pernambuco, 1871:35. Disponível em < 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/686/). Logo, é necessário ter cuidados especiais para que a 
produção agrícola não sofra pertubações que venham a prejudicá-la. 

Para ele muitos problemas afetavam a agricultura, no entanto a falta de braços e a 
dificuldade de substituição da mão-de-obra escrava pelo trabalhador livre era um dos desafios 
da economia agrícola. Mas para o Presidente a solução não era apenas encontrar uma nova 
força de trabalho disponível, o fundamental era o perfil dessa força de trabalho. E é exatamente 
quando se discute essa questão que aparece sua argumentação em defesa da criação de uma 
escola profissional agrícola. (Relatório do Presidente da Província de Pernambuco, 1871. 
Disponível em < http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/686/000037.html). 

Enquanto ação concreta do poder público registra-se que em 1874 o presidente Henri-
que Pereira e Lucena percebendo que a falta de mão-de-obra dificultava o desenvolvimento 
industrial da província de Pernambuco realizou acordos com pequenas indústrias para que as 
mesmas se encarregassem do preparo do pessoal para as suas próprias atividades, arcando 
com as despesas geradas por isso.  

Outra ação concreta do poder público ocorreu em 1875, quando o mesmo Henrique Pe-
reira e Lucena realizou uma reforma no Colégio dos Órfãos, transformando-o em uma colônia 
agrícola e industrial, a Colônia Orfanológica Isabel, que deveria ensinar as crianças e adolescen-
tes o ensino moral e religioso, atividades de carpintaria, serralharia, sapataria, alfaiataria e tra-
balhos práticos de agricultura, além de aulas de desenho e música, que deveriam acompanhar 
o ensino primário. Mais tarde, em 1894, a Colônia Orfanológica seria transformada na Escola 
Industrial Frei Caneca. 

Embora não possamos afirmar, de certa forma, a Colônia Isabel respondia aos anseios 
de construção de uma escola que pudesse ministrar o ensino agrícola. No entanto, como 
podemos ver pela clientela para qual ela direcionou-se, o Presidente não conseguiu ir além da 
concepção conservadora que reservava aos marginalizados socialmente a instrução profissional.  

No relatório do Presidente da Província de Pernambuco, João Pedro Carvalho de 
Moraes, do ano de 1876, encontramos pela primeira vez a utilização do termo a instrucção 
profissional e technica. No entanto não é isso que mais chama atenção. O que de fato se 
destaca é uma posição firme de um governante em defesa da instrução profissional. Não havia 
de sua parte apenas a defesa da formação de quadros para o trabalho agrícola, comum em 
govenos anteriores. Sua defesa estruturava-se a partir da insatisfação com as poucas 
experiências existentes (Relatório do Presidente da Província de Pernambuco, 1876. Disponível 
em < http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/691/). 

Observamos que ao apresentar seu plano para a educação profissional ele destacou 
atividades que estavam por serem demandadas pela economia da província em seu processo de 
urbanização. Além disso, registra-se na apresentação do Presidente a posição de que a 
dificuldade financeira de levar tal propejto à frente (Instituto Industrial e Agícola) não impediria 
sua realização, uma vez que, poderia haver uma articulação (parceria) entre o governo da 
Província com a Associação dos artistas Mechanicos, responsável pelo Lyceu de Artes e Oficios 
e que poderia vir a tornar-se a responsável pela administração do novo estabelecimento e pela 
utilização das suas oficinas. 

Embora essa escola não tenha se concretizado durante o século XIX, registra-se no 
relatório do presidente da província de 1879 a criação de uma atividade especial, no interior do 
Gymnasio Pernambucano, denominada “industrial e agrícola”, objetivando proporcionar os 
conhecimentos para aqueles que desejassem as profissões mecânicas, agrícolas e comerciais. O 
relatório não explicita como ocorria esse processso de formação, mas evidencia que os 
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estudantes poderiam adquirir conhecimentos de utilidade prática (Relatório do Presidente da 
Província de Pernambuco, 1879b. Disponível em < http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u652/). 
 Em 1880, após vários anos de espera, foi criado o Liceu de Artes e Ofícios, mantido pela Soci-
edade dos Artistas Mecânicos e Liberais, que oferecia aulas de desenho, música, pintura, mar-
cenaria, arquitetura, aritmética e alfabetização. Por ser um estabelecimento de formação 
profissional destinado a todas as pessoas da província de Pernambuco, independente da classe 
social que o individuo pertencesse, essa foi uma das diferenças entre o Liceu de Artes e Ofícios 
e outros estabelecimentos de ensino. Afinal, como já destacado, esses estabelecimentos eram 
voltados aos desvalidos da sorte, crianças ou jovens abandonados pelos pais, órfãos, ou oriun-
dos de famílias muito pobres (FONSECA, 1986c).  

Sobre uma escola para o setor comercial, embora aprovada em 1857, só veio a 
funcionar em 1861.  

A primeira dificuldade encontrada para colocá-la em funcionamento foi a contratação de 
um professor de contabildiade que tivesse conhecimento teórico e prático, bem como 
habilidade para o ensino. Sanada essa dificuldade, foi prevista sua abertura em 1860, no 
entanto as dificulfades financeiras levaram a que seu início só acontecesse quatro anos após a 
sua aprovação.  

Porém no ano de 1863, apesar do incentivo e da verba do Governo para sua criação, o 
curso já não apresentava boas condições, pois suas cadeiras eram frequentadas por poucos 
alunos, alguns dos quais perderam o ano e outros deixaram de prestar os exames de fim do 
ano. De acordo com o Relatório do Presidente da Província: 

 
Em geral não é ainda sentido entre nós a instrução de certa ordem 
para o comércio. Os poucos que a compreendem preferem ir bebê-la 
em cursos mais regulares na Europa, ao passo que os mais 
contentam-se com o estudos das matérias que mais imediatamente 
são indispensáveis na pratica comum do comércio, e que lhes é fácil e 
mais cômodo aprenderem fora desse curso (Relatório do Presidente 
da Província de Pernambuco – 1863. Disponível em < 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/678/). 

 
E em 1867 já se marcava o fim do curso, pois este contava com pouquíssimos alunos e 

o estado de decadência deste estabelecimento reclamava medidas que o salvassem do aniqui-
lamento que o ameaçava, porém decidiu-se pela sua supressão, considerando a pouca utilidade 
que vinha demonstrando. 

Registra-se também que em 1876, em vista da disposição do Artigo 47 do regulamento 
de 30 de abril do ano 1875, foi criada no hospital D. Pedro II uma aula de obstetrícia, que sob a 
direção do diretor do serviço sanitário ministrava aulas às mulheres interessadas na profissão 
de parteira.  
 
 
As demandas patronais por trabalhadores em Recife, na segunda metade do século 
XIX 

No império, no Brasil estruturou-se um modelo no qual pouquíssimas regiões foram as-
sumindo um caráter de pólos de industrialização e outras partes, inclusive capitais, mantiveram-
se predominantemente presas às práticas ligadas ao setor primário da economia ou então tor-
naram-se regiões comerciais em virtude de estarem localizadas próximas a zonas portuárias.  

A Província de Pernambuco e a cidade do Recife enquadram-se bem nessa situação. 
Embora possa se identificar que, especificamente na segunda metade do século XIX, Recife 
passou por melhoramentos urbanos, como a construção de estradas de ferro, colocação de 
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lampiões a gás nas principais ruas, melhoramentos na rede de esgoto, obras de construção de 
pontes ligando o Bairro de Santo Antonio ao Bairro da Boa Vista e a Rua da Aurora ao Teatro 
de Santa Isabel, construção do passeio Público, do edifício da Capitania do Porto etc, e diversi-
ficou suas atividades comerciais abrigando fábricas de pequeno porte voltadas para o mercado 
interno e regional e pequeno comércio em geral. 

As transformações tecnológicas e sociais ocorridas na zona açucareira com a dissemina-
ção dos engenhos a vapor os quais, muito embora não tenham substituido os tradicionais 
bangüês do dia pra noite, impuseram modificações nas relações sociais vigentes no campo, fo-
ram também um fator de expulsão de gente para a cidade e, consequentemente de produção 
de um estoque de mão-de-obra livre. Ao mesmo tempo, a disseminação destes engenhos (ori-
gens dos modernos parques usineiros) contribuiu para a criação de um mercado de novos pro-
dutos como cal, sacaria, veículos, etc.; e promoveu, por reverberação, a ampliação da produção 
de bens de consumo na cidade (MELO, 1977).  

A respeito da composição da massa trabalhadora da cidade posteriormente ao fim do 
tráfico intercontinental (ocorrido em 1851) e da concorrência entre livres e escravos na ocupa-
ção dos poucos postos de trabalho disponíveis, importa ressaltar que a historiografia tem sido 
bastante harmônica ao afirmar que, em Pernambuco, a chamada “substituição da mão-de-obra 
servil pela mão-de-obra livre” foi um processo iniciado ainda durante as primeiras décadas do 
século XIX. Neste sentido, ao longo do período estudado, a tendência foi de aumento no quan-
titativo e crescente barateamento da mão-de-obra livre ao ponto desta ter se tornado, nos últi-
mos anos do escravismo (marco cronológico final desta pesquisa), mais barata do que a mão-
de-obra escrava (EISENBERG, 1977; CARVALHO, 1998). 

Tendo esse cenário como referência e considerando a análise de milhares de anúncios 
de empregos no Diário de Pernambuco, entre os anos de 1850 e 1889, passamos a relatar os 
resultados da investigação no referente às demandas patronais por trabalhadores e o perfil 
dessas demandas.  

Na investigaçaõ constatou-se que as ofertas de empregos para ama, ama de leite, cozi-
nheira, engomadeira, criada, engomadeira foram as mais se destacadas.  

Outras atividades também se sobressaíram no levantamento analisado, mas também 
sem se afastar muito do ambiente familiar, esse é o caso dos anúncios direcionados à contrata-
ção de feitores, os quais desenvolveiam suas atividades profissionais pemanecendo, na maioria 
das vezes, nos engenhos, nos sítios ou em algum alojamento nos arredores da casa da família 
contratante. 

Outra profissão muito demandada no período estudado refere-se à atividade de magis-
tério. Nesse caso foram encontrados muitos anúncios de empregos para professores residirem 
junto à família contratante, como também há muito anúncios de pessoas ofertando-se para o 
exercício dessa atividade. 

Das atividades mais demandantes de trabalhadores no período estudado, a de caixeiro 
pode ser aquela que, talvez, houvese maior autonomia do trabalhador em relação à família con-
tratante, pois esse viria a desenvolver suas atividades em local próprio para a atividade comer-
cial.  

Recife era um dos principais centros comerciais do império e seu porto era muito requi-
sitado. Logo, para as populações livres o comércio abria uma importante oportunidade profis-
sional.  

Se essas atividades foram as mais destacadas, isso não quer dizer que não encontre-
mos dezenas de outras demandas por trabalhadores no período estudado. Muito menos pode-
mos dizer que as ofertas por nós registradas dão conta de todas as atividades de empregos 
existentes na segunda metade do século XIX.  
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De qualquer forma os registros obtidos deixam claro que, naquele momento na cidade 
do Recife não havia movimento de ampliação dos requisitos para o exercício das atividades pro-
fissionias. O critério para contratação baseava-se no “saber fazer” e em elementos morais, tais 
como a conduta e os bons costumes.  

A pesquisa revelou uma maior procura por trabalhadores do sexo masculino. Talvez es-
sa maior presença decorra dessas ocupações demandarem algum tipo de saber obtido em luga-
res próprios da convivência ou frequência masculina ou por se caracterizassem pela necessária 
utilização da força física.  

A única atividade restrita a pessoas do sexo masculino, foi a de engomar. A qual, pro-
vavelmente, em função da técnica empregada, demandaro uso de uma maior força física.  

Já para as mulheres, nenhuma pode ser considerada restrita a elas. A própria atividade 
vinculada ao fazer doméstico estava também, direcionada, ainda que em muito menor número, 
a pessoas do sexo masculino.. 

Entre as atividades registradas observamos que apenas nas ocupações de boleeiro (co-
cheiro), moleques para entrega, canoeiro, distibuidor de jornal e maquinista não haver a exi-
gência de algum tipo de experiência. Em quase todas as outras atividades, quase cem por 
cento dos registros, destaca-se a necessidade de ter alguma experiência. 

Por mais que fossem apresentados critérios mais distintos possíveis, na hora da contra-
tação, a exigência da prática ou a capacidade de realizar a atividade com competência eram os 
requisitos que apareciam em boa parte dos anúncios.  

Uma situação muito comum era aquela na qual o anúncio não obrigatoriamente fazia 
referência à prática, mas exigia conhecimentos ou habilidades dos empregados. O uso de ter-
mos como saber, entender, ter conhecimento, fazer com perfeição, eram muito utilizados: 

 
Precisa-se de uma ama que saiba cozinhar, para loja de homem sol-
teiro, e que seja de idade: na Lingüeta n°1, venda de Duarte (Diário 
de Pernambuco, 04 de Abril de 1851). 
Cozinheiro: Precisa-se de um cozinheiro, livre ou escravo e que en-
tenda de sua arte: no largo do Corpo Santo nº. 19, 1 º andar (Diário 
de Pernambuco, 05 de Fevereiro de 1870) 

 
Predominava, como requisito fundamental para contratação, a exigência de uma vida 

profissional moralmente corrreta.  
Ter boa conduta também podia ser sinônimo de não possuir vícios. Provavelmente sig-

nificava não consumir bebida alcoólica em demasia. 
 
Precisa-se de uma mulher para o serviço interno e externo de uma 
casa de pouca família, não tendo por costume embriagar-se: paga-se 
bem: na rua do Cano nº 36 (Diário de Pernambuco, 02 de janeiro de 
1851). 
Vende-se uma escrava sem vício algum, com excelente leite para 
amamentar uma criança, tem uma filha com 8 meses, goza de perfei-
ta saúde, cozinha e engoma, não com perfeição, para tratar na rua da 
Cruz n° 43, segundo andar (Diário de Pernambuco, 11 de Abril de 
1861). 

 
Requisitos como ser casado ou ter certa idade eram estabelecidos por exigências legais 

e/ou como mecanismo de garantir maior segurança para o contratante e para seus familiares, 
em presença de uma pessoa estranha.  
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Em um engenho distante desta cidade 3 léguas necessita-se de um 
homem que tenha boa moral, e que seja casado, para servir de mes-
tre de latim e francês a um menino, dando-se, além do ordenado que 
verbalmente houver de tratar-se, casa para morar e roupa lavada: 
quem, pois, quiser empregar-se em semelhante ocupação, anuncie 
sua morada para ser procurado, e tratar-se a semelhante respeito 
(Diário de Pernambuco, 18 de fevereiro de 1851). 

 
Para as atividades nas quais as pessoa permaneceriam no âmbito da família predomi-

nava a exigência de serem pessoas idosas ou de maior idade, excetuando-se o caso das amas 
de leite, a qual pela própria especificidade, deveriam ser pessoas mais novas.  

 
Precisa-se de uma pessoa para feitor de um sítio, que trabalhe, de 
preferência de 40 anos para cima: a tratar na rua da Cadeia do Recife 
n° 54 (Diário de Pernambuco, 06 de Fevereiro de 1861)  
Precisa-se de uma ama de leite que seja nova: trata-se na rua da 
Cruz n°19, ou na Estância n°10, ou anuncie para ser procurado (Diá-
rio de Pernambuco, 23 de maio de 1851). 

 
Embora a atividade para caixeiro fosse predominantemente direcionada para pessoas de pouca 

idade, havia por parte dos empregadores uma certa discriminação em relação à população nativa, 
aparecendo em muitos anúncios a preferência por trabalhadores estrangeiros, ainda que não fosse 
apresentado no anúncio o motivo por tal preferência. 

 
Caixeiro: Precisa-se de um caixeiro português e com prática de mo-
lhados, na Rua das Laranjeiras nº02 (Diário de Pernambuco, 03 de 
maio de 1880).  
Precisa-se de um rapaz de 10 a 12 anos para caixeiro na Paraíba, pre-
ferindo-se português: quem se achar nestas circunstâncias, dirija-se a 
casa de Antônio Joaquim Vital, na rua da cadeia do Recife loja de fer-
ragens (Diário de Pernambuco, 05 de maio de 1851). 

 
Em virtude da população em Pernambuco ser predominantmente analfabeta, acredita-

mos, em princípio, que tal atitude teria como explicação a possibilidade de contratar uma pes-
soas possuidora do domínio da leitura, da escrita e capaz de fazer contas. No entanto, 
encontramos mais anúncios de pessoas mostrando ter essas competências, do que empregado-
res fazendo tal socilitação.  

A presença maior de anúncios correpondentes à oferta de pessoas que sabiam ler e es-
crever, em relação aos anúncios de empregadores, nos leva a crer que eram poucos os patrões 
achando ser necessário essas habilidades para o desempenho da tarefa de caixeiro, muito mais 
importantes deveriam ser a esperteza e a honestidade.  

 
Considerações finais 

Embora possamos identificar um movimento de urbanização ocorrendo na cidade do 
Recife, como em toda a província pernambucana, a inexistência de atividades de cunho indus-
trial em maior escala parece ser o determinante para o perfil das profissões demandadas, bem 
como da oferta de trabalhadores, terem em toda a segunda metade do XIX um certo movimen-
to estacionário, não sofrendo nenhum tipo de alteração de forma a poder-se identificar um 
momento específico no qual há uma modificação na demanda patronal.  
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Contatou-se não serem muito comuns anúncios de empregos que não estabecessem 
algum tipo de critério para a contratação. Especificar se deveria ser escravo ou forro, fazer refe-
rência à idade, à condição civil, se tinha prática ou conhecimento específico, fazer referência à 
conduta, etc., era algo que caracterizava os anúncios da época. Normalmente se fazia pelo me-
nos uma referência ao indivíduo, mesmo tal referência não tendo nenhuma relação direta com 
a atividade a ser executada. 

Especificamente com os dados analisados neste trabalho procurou-se mostrar que em-
bora não houvesse por parte do patronato algum tipo de cobrança de certificação para a con-
tratação de trabalhadores, em nenhum momento o mesmo deixou de estabelecer critérios para 
esse recrutamento. Muitas vezes esses critérios em nada se relacionavam com as atividades a 
serem desenvolvidas.  

Já no referente às ações do governo em relação à qualificaçaõ profissional, destacamos 
que havia um discurso estatal em defesa de maior investimento em educação, bem como o in-
teresse em construir espaços voltados ao processo de instrução profissional. No entanto, cons-
tatamos que predominava uma visão de formação profissional como algo voltado aos setores 
marginalizados socialmente.  

No âmbito do interesse estatal pelo investimento na formação profissional, o maior des-
taque pode ser dado às ações de parceria que governo da província realizou com alguns em-
presários, os quais em troca de alguns privilégios, como o monopólio de um determinado 
serviço durante certo período, se responsabilizavam pelo ensino de ofícios industriais a menores 
do Colégio de órfãos.  

A ausência de ações específicas do poder público não pode ser confundida com a 
inexistência do debate e da aprovação de leis visando à construção de escolas 
profissionalizantes. Nesse sentido, observa-se que, embora não tenha sido colocada em 
funcionamento no tempo desejado e da forma pensada, houve a aprovação de uma escola 
industrial, bem como de uma escola agrícola.  

A escola comercial funcionou, mas não conseguiu prosperar em suas atividades, vindo a 
ser fechada poucos anos após a sua inauguração 
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Introdução 
A manifestação de uma finalidade de ensino específica para a educação secundária no 

ideário de renovação educacional, veiculado no decorrer dos anos 1920 até chegar ao período 
pós-revolucionário de 1930, constitui-se tema deste texto que tem como objetivo, identificar os 
pressupostos e finalidades do ensino secundário divulgados no pensamento de Fernando de 
Azevedo, nas ações da Associação Brasileira de Educação (ABE) e no Manifesto dos Pioneiros 
de 1932. 

Nesse sentido, um questionamento norteia o desenvolvimento do estudo proposto 
aqui: quais seriam os olhares, projeções e concepção sobre o ensino secundário de intelectuais, 
como os de Fernando de Azevedo, manifestados na organização de intelectuais, a ABE, e sedi-
mentados no documento O manifesto dos pioneiros? 

Como primeiro ensaio de resposta ao questionamento, afirma-se que o ideário repu-
blicano da renovação da cultura brasileira e regeneração do povo brasileiro pela educação tam-
bém foi expresso na finalidade do ensino secundário e pode ser identificados em diversos meios 
intelectuais.  

Em termos metodológicos, optou-se por analisar duas obras que compõem a literatura 
historiográfica educacional brasileira, quais sejam: A renovação e unificação do sistema educa-
tivo, de Fernando de Azevedo, publicada em 1942, e o documento O manifesto dos pioneiros, 
publicado em 1932. O procedimento identifica os olhares, os enfoques dados à concepção e 
finalidade do ensino secundário brasileiro de um intelectual – Fernando de Azevedo -, de uma 
instituição - ABE - e de um documento – o Manifesto dos pioneiros - sem necessariamente rea-
lizar a apresentação das abordagens em ordem cronológica da história da educação brasileira. 

Carvalho (2003) analisa as ideias publicadas por intelectuais brasileiros que pensavam 
um novo Brasil nos anos 1920. Essas ideias de forma geral teciam críticas a uma República, na 
visão desses pensadores, mal adaptada e mal construída, formada por uma população iludida 
pela grande promessa da nova força de trabalho do imigrante que substituiu o trabalho escra-
vo. Os republicanos eram atacados constantemente e os problemas denunciados em jornais, 
irmandades, grupos de universitários que mostravam o sonho do progresso tão propalado com 
o advento da República sendo ruído. 

Muitos eram os problemas alarmados pelos intelectuais, Carvalho (2003) aponta: a 
“organização do trabalho nacional”, a dinamização da industrialização, a crítica a excessiva 
quantidade de analfabetos sem formação profissional vivendo de forma subumana nas cidades, 
o que permitia o aparecimento de banditismo e mendicância. Sustentados nos preceitos anár-
quicos, os imigrantes acabaram por provocar “balbúrdias de toda a ordem” nas cidades, en-
grossando as fileiras urbanas da população insatisfeita e o incitamento às greves.  

Para esse grupo de intelectuais que se tomava por uma elite, a educação tornou-se a 
esperança da via de regeneração da população brasileira, da constituição de um povo fragiliza-
do por uma liderança negligente em uma nação de fato. Aos seus olhos, era necessário ao Bra-
sil a republicanização efetiva do país. 

A concepção positivista cunhada pelos republicanos tinha como suporte idealizador a 
ideia de progresso e modernização dos povos, no sentido de evolução da humanidade pelas 
ciências. De acordo com essa filosofia, o preparo intelectual era condição sine qua non, o co-
nhecimento não poderia ser dificultado. As ciências naturais ganharam prestígio, a formação do 
homem apto às exigências da vida moderna teria na escola a responsável pela dispensação dos 
conhecimentos científicos (Carvalho, 2003). À República brasileira caberia o feito de conceder 
aos jovens um ensino científico, só assim a cidadania seria plenamente garantida. Nesse âmbito 
não havia espaço para o analfabetismo, realidade cruel brasileira que simbolizava para os inte-
lectuais e educadores brasileiros desse período, década de 1920, um entrave que necessaria-
mente deveria ser extirpado.  

CD-ROM DE ATAS  | 4519 |  COLUBHE 2012



 

Na visão dos republicanos históricos, salienta Carvalho (2003), a figura do brasileiro 
improdutivo e ignorante substituiu a ideia do cidadão abstrato. A opção política do trabalho livre 
imigrante na produção do café, no estado de São Paulo, tinha por trás o entendimento de que 
o negro era uma raça inferior, tal opção tinha um significado de regeneração étnica: um traba-
lho europeu seria capaz de cooperar com a empreitada republicana do processo civilizatório e 
do progresso. Conforme Carvalho (2003), a política governamental valorizava o homem como 
pilar no processo produtivo e sujeito da integração nacional. 

Enfim, ao final da década de 1920, diversas áreas do país careciam de reformas e re-
novação profundas, principalmente na infra-estrutura. O desenvolvimento da produção industri-
al, aliado a efervescência do mercado marcava as mudanças pelas quais o Brasil devia passar. 
O brasileiro teria de ter uma cidadania não exatamente resgatada, mas de acordo com a visão 
desses intelectuais, conquistada por direito e a educação seria o meio pelo qual ele poderia al-
cançá-la, o instrumento colaborador com o empreendimento estrutural necessário. A ideia de 
democracia dos reformadores defendia que o Brasil precisava passar por uma republicanização 
da República. 

 
A renovação e unificação do sistema educativo: a proposta da intelectualidade bra-
sileira para o ensino secundário 

A obra, A cultura brasileira, publicada em 1942, durante a política ditatorial de Getúlio 
Vargas denominada, no Brasil, de Estado Novo, foi o resultado de uma encomenda do presiden-
te a Fernando de Azevedo para que ele escrevesse a introdução do Recenseamento Geral de 
1940. 

Na análise de Xavier (1998, p. 70), a obra, A cultura brasileira,  
constitui-se em veículo divulgador de uma determinada visão de Edu-
cação que, atrelada a certas concepções correntes na época acerca do 
povo e do papel do Estado, exerceu importância fundamental na ela-
boração de uma versão da História da Educação Brasileira que ainda 
hoje se faz presente. Constitui, ainda, um instrumento potencialmente 
revelador da relação entre intelectual e o poder instituído, entre o 
campo educacional e o campo político institucional, durante as déca-
das de 30 e 40. 

Essa introdução para o Censo de 1940 também serviria para uma coleção de propor-
ções gigantescas, como frisa Xavier (1998), com propósito de totalizar 15 volumes. A coleção 
recebeu o nome, igualmente, de A Cultura Brasileira e foi organizada e dirigida por Fernando 
Azevedo com a colaboração de especialistas. 

No entanto, a obra completa se constituiu em três partes, com os títulos: Os fatores 
da cultura, enfocando questões geográficas, históricas, sociais e políticas da cultura; A cultura, 
abordando a cultura literária, artística e científica do país, e finalmente, A transmissão da cultu-
ra, analisada neste estudo por tratar do ensino secundário, aportando a versão de Azevedo de 
uma história da educação brasileira, a obra tornar-se-ia um clássico no campo da educação 
brasileira. 

Em A transmissão de cultura pode ser acompanhada a visão de Fernando de Azevedo 
a respeito do ensino secundário e sua relação com a regeneração nacional. Responsável pela 
reforma na educação no Distrito Federal, em 1928, então Rio de Janeiro, Azevedo entendia 
aquele momento como de “irradiação das novas idéias [sic] e técnicas pedagógicas” (Azevedo, 
1976, p. 163). Segundo o autor, a reforma seria uma nova fase da história da educação nacio-
nal, por meio da qual a educação no Distrito Federal receberia outras finalidades, ideias e técni-
cas, pautadas em princípios democráticos. O momento era de despertamento para uma função 
social da escola, ampliando seu novo sentido nacionalmente.  
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Embasado na ideia deweyana de educação universal, princípios de liberdade e um dis-
curso de equalização de oportunidades para todos, Azevedo (1976) defendeu um rompimento 
com o “ranço” do pensamento pedagógico herdado do Império, na qual transitavam velhas prá-
ticas como os métodos pedagógicos, as formas do ensino, a configuração escolar. Tudo o que 
era entendido por tradicional e ultrapassado era, portanto, rejeitado por esse pensamento na-
quele momento tomado por novo, regenerador, reformador.  

Segundo Azevedo (1972), o Brasil dava “sinais de civilização” porque se adequava a 
países europeus e aos Estados Unidos em termos de reforma escolar. O governo provisório 
constituído a partir da Revolução de 1930 não trazia de fato um programa de política escolar, 
por outro lado já se via claramente uma consciência educacional, busca por mudança cultural 
esboçada na criação do Ministério de Educação, a reorganização do ensino secundário e superi-
or e instalação de universidades.  

O estabelecimento do estatuto das universidades brasileiras significou um significativo 
avanço no sentido de enxergar a necessidade de formação para o magistério secundário. Pelo 
Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, empreendido pelo reformador Francisco Campos, 
pôde ser vista a preocupação com o ensino superior na criação da Faculdade de Ciências, Le-
tras e Educação, considerada a reforma como um aparelhamento de cultura.  

Recorrendo à Exposição de motivos do decreto nº 19.851, Fernando de Azevedo ex-
põe a preocupação de demonstrar uma transformação, advinda a partir da Reforma Francisco 
Campos, de finalidade do ensino secundário, bem como a importância da devida formação do 
professor secundário: 

 O governo que instituiu o ensino universitário no Brasil, não podia 
deixar de enfrentar a reconstrução do ensino secundário, sobre cuja 
solidez e eficiência repousa todo o ensino de nível superior, profissio-
nal ou desinteressado: uma semana depois, a 18 de abril de 1931, as-
sinava o chefe do Governo Provisório, por proposta de Francisco 
Campos, o decreto nº 19.890, que imprimiu ao ensino secundário a 
melhor organização que já teve entre nós, elevando-o de um simples 
“curso de passagem” ou de instrumento de acesso aos cursos superi-
ores, a uma instituição de caráter eminentemente educativo, aumen-
tando-lhe para sete anos a duração do curso e dividindo-o em duas 
partes, - a primeira, de cinco anos, que é a comum e fundamental, de 
dois anos, destinada a uma adaptação dos estudantes às futuras es-
pecializações profissionais (Azevedo, 1972, p. 171, grifos do autor). 

Desde o inquérito de O Estado de São Paulo, em 1926, dirigido por Fernando de Aze-
vedo, foi exposta sua preocupação em atribuir “um claro espírito de finalidade” ao ensino se-
cundário, pois ali estaria a chave de seu problema. Nas conclusões do inquérito, o autor teceu 
duras críticas a esse ramo de ensino, chamando-o de defeituoso e incompleto, contudo tratou-o 
por vítima, ao dizer que o secundário brasileiro havia sido objeto de toda sorte de experiências. 
(Azevedo, 1960). 

O assunto “finalidade de ensino” não era, portanto, novo quando foi veiculado em sua 
obra, A Transmissão de cultura. Este assunto já vinha sendo tratado pelos intelectuais e identi-
ficado como problemático desde a metade da década de 1920, em forma de denúncia da ne-
cessidade de sistematizar urgentemente o ensino secundário para a correção de “defeitos” 
históricos, fazendo-se presente nos inquéritos promovidos pela ABE. 

O povo brasileiro que precisava ser considerado como uma “civilização urbana e in-
dustrial” integrando um novo status social, um país alçando novas aspirações como o fortaleci-
mento dos “laços de solidariedade nacional”. Enquanto redator do Manifesto dos pioneiros da 
educação nova, Fernando de Azevedo, via no documento a culminação da luta e do esforço por 

CD-ROM DE ATAS  | 4521 |  COLUBHE 2012



 

“novos ideais pedagógicos e sociais”. Um discurso inflamado e de sentimento de responsabili-
dade por transformações culturais e sociais que o Brasil poderia e, na sua opinião, deveria pas-
sar. 

Quanto ao Manifesto dos pioneiros lançado em 1932, Azevedo expõe ali o que por 
meio dele foi apresentado à comunidade intelectual: a defesa de um ensino laico, obrigatorie-
dade do ensino escolar, nacionalização do ensino e organização da educação popular, urbana e 
rural. 

O autor defendeu ainda o espaço reservado à cultura desinteressada juntamente com 
a pesquisa científica que estariam nas universidades e nos institutos de “alta cultura”, a reorga-
nização da estrutura do ensino secundário e do ensino técnico e profissional, chamando aten-
ção para a necessidade de por fim ao privilégio no acesso a este ramo de ensino. Para que tudo 
isso se tornasse factível, era necessário o desenvolvimento de uma educação integral, na qual o 
critério de aptidão colocaria em pé de igualdade os diversos segmentos sociais. 

Por meio de números de alunos atendidos em escolas secundárias ou ginasiais priva-
das e públicas instaladas no estado de São Paulo identifica-se o interesse por demonstrar a ex-
pansão do ensino: “aumentando-se de 1930 a 1936, de 40 mil a cerca de 160 mil e, portanto, 
quadruplicando o número de alunos, enquanto a população se elevava de 34 para 38 milhões, 
no mesmo período” (Azevedo, 1972, p. 192-193). A crítica de Azevedo também se concentrava 
no caráter excludente do ensino secundário, voltado à burguesia, portanto, reservado a uma 
pequena fração da população adolescente.  

Nem por isso o autor deixou de observar uma contradição no processo de democrati-
zação do ensino secundário, ao analisar o crescimento do número de vagas escolares, sobretu-
do no setor urbano. Azevedo expôs uma certa dúvida do alcance democrático na expansão do 
ensino secundário, sua incerteza se pautava no questionamento de como um ensino de caráter 
essencialmente humanístico, caracterizado por um ensino propedêutico, de cultura desinteres-
sada, voltada para um conhecimento não necessariamente útil contribuiria de fato para as ca-
mada menos favorecidas, tomadas na sociedade capitalista como a força de trabalho para as 
indústrias.  

O ensino secundário carecia atender igualmente essa camada social menos favorecida 
que nunca tinha tido acesso à cultura sistematizada do curso ginasial e dos cursos científico, 
comercial ou clássico. O ensino de trabalhos manuais deveria ser oferecido não apenas nas es-
colas primárias e normais, como também nas secundárias, isto é, um ensino pré-vocacional e 
profissional.  

Essa mudança Azevedo (1972, p. 193) interpretou como “um movimento de reação 
no sentido da cultura humanística que nunca foi democrática”, poderíamos dizer uma transfor-
mação cultural na sociedade, “[...] a tendência do ginásio a transformar-se de um curso prope-
dêutico para o ingresso nas faculdades, em um colégio para o povo”. (Azevedo, 1972, p. 199). 

No entanto, a democratização do ensino acabava-se por ferir sua qualidade, já que 
não seria possível fornecer o mesmo nível de ensino com um aumento considerável no cresci-
mento do número de vagas. Para tanto, justificava Azevedo (1972, p. 194):  

Sob esse aspecto, a Constituição de 1937, rompendo com as tradições 
intelectuais e acadêmicas do país e erigindo à categoria de primeiro 
dever do Estado o ensino técnico e profissional, pode-se considerar a 
mais democrática e revolucionária das leis que se promulgaram em 
matéria de educação. 

O paradoxo era claro aos olhos do renovador Fernando de Azevedo, se por um lado a 
expansão do ensino secundário comprovaria um elemento democrático do governo ainda que 
autoritário do Estado Novo, por outro, a ampliação de ofertas das cadeiras do ginásio e científi-
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co, por exemplo, feria em sua essência aquele ramo de ensino que sempre em sua tradicional 
história foi oferecido a um grupo social formado pelos “futuros condutores de nação”. 

A preocupação não parou nessas reflexões, Azevedo tratou do aumento do número de 
faculdades de filosofia no país e do que ele considerou uma ameaça ao acesso à cultura: 

Ora, esse extraordinário crescimento quantitativo dos ginásios e a 
“cogumelagem” de faculdades de filosofia, de iniciativa particular, 
num país em que mal se podiam manter quatro ou cinco escolas de 
alto nível, se, de um lado, concorrem para fazer entrar se não a mas-
sa, um “maior número” em comunhão com a cultura, tendem a rebai-
xar a cultura, arrastando-a no torvelinho de mediocridade social e 
adaptando-a ao nível das massas, às suas necessidades e aos seus 
gostos. (Azevedo, 1972, p. 200). 

Dois pontos são importantes levar em consideração: a iniciativa privada tendo liber-
dade para explorar o segmento tanto de cursos superiores quanto de secundários acabou per-
mitindo que o governo dividisse com ela a responsabilidade educacional, ainda que por lei 
constitucional a educação fosse responsabilidade maior do Estado; outro ponto a ser menciona-
do, Azevedo entendia que o acesso à cultura pelas classes desfavorecidas faria com que hou-
vesse uma deturpação na absorção da cultura, acreditando que ela seria modelada por baixo, 
não conseguindo, portanto, o mesmo nível de riqueza de conhecimento como quando o ensino 
secundário era para poucos.  

A importância do crescimento das faculdades de filosofia é que bem ou mal ela estaria 
aumentando as chances de formação superior de um professor de ensino secundário, até en-
tão, na grande maioria do país, tornava-se professor de ginásio aquele que havia concluído os 
dois ciclos do ensino secundário. 

Azevedo deixou claro que seria uma perda para a cultura do país esse “rebaixamento” 
da cultura, um nivelamento por baixo, assim como o próprio trabalho escolar e o nível de ensi-
no.  

Paralela às aspirações de Azevedo relativas ao ensino secundário, a Associação Brasi-
leira de Educação (ABE) também foi agente de discussão sobre o assunto, sobretudo no sentido 
de educação reformulada. Criada pouco antes da Revolução de 1930, em 1924, a ABE foi con-
cebida para tornar-se uma organização de cunho nacional, a fim de que fosse aberta uma sede 
em cada estado do país, reproduzindo a mesma estrutura da capital Rio de Janeiro. Entendida 
por um “órgão legítimo de opinião das classes cultas” (Carvalho, 2003, p. 39), a ABE passou a 
organizar, a partir de 1927, as Conferências nacionais adquirindo, dessa forma, consistência 
enquanto entidade nacional.  

O ano de 1927 marca o período das iniciativas em que a ABE promoveu eventos cívi-
cos, para Carvalho (2003, p. 47): “os rituais que as [iniciativas da ABE] constituíram colocaram 
a Associação como obra cívica de que dependia a redenção do país”. O papel da ABE como en-
tidade responsável pela redenção do país pode ser traduzido pelo esforço e interesse dos inte-
lectuais pela regeneração por meio da educação como esperança da transformação de um povo 
desprovido de cultura em um povo saudável e produtivo. 

Para veicular essa missão redentora, a ABE promoveu a campanha educacional por 
meio de diversos movimentos se utilizando de instrumentos como rituais cívicos, congressos, 
Conferências nacionais e Inquéritos. Nesses eventos se discutia o que a ABE identificava como 
o grande problema nacional: a educação e as questões que a envolviam. As discussões se pau-
tavam em torno do tema “educação”, sobretudo, o ataque ferrenho a falta de interesse das 
elites políticas pela educação e pela solução de suas deficiências históricas. 

A campanha educacional tornou-se, então, uma campanha cívica, de modo a trazer a 
tona os males que feriam a educação nacional como o analfabetismo, a população brasileira 
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ainda estranha a industrialização, indiferente e preguiçosa em relação ao trabalho e mesmo 
doente. Essa era a imagem do brasileiro identificada pela ABE, que deveria ser mudada por 
meio da educação reformada, mais que uma reforma intelectual, uma reforma moral. Desse 
modo, não faltaram nesses eventos críticas e propostas de novas posturas diante do cotidiano, 
de métodos pedagógicos e uma infinidade de novos procedimentos. A ABE identificava-se pela 
propaganda da causa educacional. 

Carvalho (2003) analisa essa atitude da ABE como a proposta de dispositivos de con-
trole, ordenação, regulação na vida da população desvalida. Eram objetos e técnicas de inter-
venção, diz a autora, e mesmo de credenciamento de agentes considerados ideais para que 
aquela parcela da população pudesse se regenerar e definitivamente sair daquela condição.  

Quanto aos reformadores, como que eles se viam nesse processo? Segundo Carvalho 
(2003, p. 48): “[...] tais reformadores se credenciam como colaboradores indispensáveis e efici-
entes”, “[...] um grupo de intelectuais se auto-representou como elite que deveria dirigir”. Co-
mo é possível acompanhar nas análises de A transmissão de cultura, de Fernando de Azevedo, 
os reformadores se entendiam como os representantes ideais, os intelectuais, para levar a cabo 
a campanha educacional. 

A ABE pode ser tomada, de acordo com Carvalho (2003), como uma organização de 
ação política portadora de uma prática discursiva caracterizada pela causa cívica, visando o cre-
denciamento de seus intelectuais como agentes exclusivos e capacitados na contribuição do 
projeto regenerador, isto é, os reformadores sociais.  

A ABE funcionou assim como instância de organização e credencia-
mento de reformadores sociais, produzindo um espaço de ação políti-
ca – o do técnico - que seria gradativamente alargado no interior da 
burocracia estatal, principalmente a partir de 1930. (Carvalho, 2003, 
p. 49). 

O perigo identificado deveria ser combatido, um sistema educativo problemático na 
sua organicidade, o número alto de analfabetos por todo o país, toda a carga de consequências 
que essas falhas poderiam acarretar representava um fator de desestabilização social. A urgên-
cia da remodelação e reestruturação do sistema escolar lançou a ABE para uma cruzada moral, 
daí as propostas de rituais cívicos para a moralização dos costumes da população, sobretudo da 
cidade.  

A ideia de uma educação integral englobando “corpos saudáveis e de mentes e cora-
ções disciplinados”, como explica Carvalho (2003). A educação integral passava pelo controle e 
configuração do sentimento, dos gestos, do corpo, fazia com que a “questão da organização do 
trabalho no país [...] dependesse fundamentalmente dos recursos educacionais”. (Carvalho, 
2003, p. 50). Festas pedagógicas e comemorações cívicas são exemplos dessa postura cívica, 
juntamente com reuniões sociais com a participação de pais, é o exemplo do Círculo de pais. 
(Carvalho, 2003). 

Daí os rituais cívicos corresponderem a um instrumento tão necessário e eficaz na re-
estruturação educacional do povo brasileiro, firmando, assim, o papel da ABE enquanto organi-
zação de ação política. 

As evidências de problemas sociais, da baixa escolaridade, da deficiência na formação 
de uma população imprescindível enquanto contingente da industrialização, colaboraram para 
que uma instituição, tal como a ABE, tivesse um papel de fazer acreditar que reformas educaci-
onais e, consequentemente, a reforma moral e nos hábitos de um povo, significava, senão o 
único caminho para o país, ao menos, uma mudança necessária ao progresso tão almejado na-
quele início de século XX. 

Dessa forma, a organização do trabalho industrial tornou-se um tema tratado pelos 
reformadores da Associação. A educação contribuiria de forma ideal com essa empreitada para 
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o desenvolvimento do capitalismo nacional, a ideia de racionalização do trabalho passava pela 
concepção, por exemplo, da tecnificação do ensino como uma produção fabril.  

À escola caberia a definição dos papéis sociais, nitidamente liberal, isto é, “elites con-
dutoras e povo produtivo” (Carvalho, 2003), contando ainda com a missão de atenuar os confli-
tos de classes. Nesse contexto, métodos para assegurar resultados melhores e inovações 
pedagógicas também eram esperados como mecanismos de eficiência no projeto inovador. 

Ainda que a ideia da ABE de regeneração do povo pela educação aliado ao viés da or-
ganização do trabalho fosse uma proposta dirigida às camadas pobres, a Associação debruçou-
se com muito interesse sobre os assuntos dos ensinos secundário e superior, dando preferência 
a essas questões com a promoção de debates.  

Vê-se, então, tanto o interesse pela educação popular quanto a formação das elites. 
No caso particular do ensino secundário, a ABE tecia críticas a respeito de seu caráter prope-
dêutico na busca de uniformizar a concepção sobre o tipo de ênfase dada à cultura – ou huma-
nística ou científica - naquele ramo de ensino. 

A ênfase no papel formativo da escola secundária – que foi a tônica 
das críticas, tão correntes no período, do caráter exclusivamente pro-
pedêutico desta escola – era modulada pelo interesse de homogenei-
zar uma mentalidade nos seus bancos, assegurando-se com isto uma 
ação concertada dessas elites sobre toda a sociedade. (Carvalho, 
2003, p. 53).  

Outro aspecto inserido no interior das questões sobre o ensino secundário foi a for-
mação dos professores. No que se refere à escola normal, houve a proposta de alguns refor-
madores da ABE que sua institucionalização se tornasse responsabilidade do governo federal.  

Ao lado das iniciativas e manifestações políticas da ABE, no documento O Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, tendo como signatários grande parte dos intelectu-
ais participantes da própria Associação, encontra-se uma abordagem igualmente política que 
centraria suas atenções na questão da desarticulação dos ensinos secundário e superior e ensi-
nos primário e profissional.  

Em primeiro lugar os signatários apontavam como responsáveis pelo o que seria um 
“dano” ao sistema educacional brasileiro as instituições oficiais de ensino. A estrutura fechada 
dos sistemas educativos impedia que houvesse a circulação dos alunos de um nível de ensino 
para outro, isto é, não havia um processo natural de mudança de um nível de ensino. Nesse 
sentido, o Manifesto criticou em forma de denúncia a existência de dois sistemas que causavam 
uma estratificação social dentro do próprio sistema educacional. 

No Manifesto encontra-se um lamento do que poderia ser o sistema educativo, a exis-
tência de princípios e métodos comuns em um todo, para a constituição de uma unidade, com 
finalidade geral da educação, de modo a estabelecer, pela reconstrução nacional, as etapas de 
um mesmo processo em todos os graus e instituições educativas, visando a obtenção do de-
senvolvimento integral do indivíduo. 

O que é possível identificar no Manifesto dos Pioneiros era uma aspiração de articula-
ção entre os diferentes ramos e níveis de ensinos, permitindo uma evolução no sentido de ser 
um processo gradativo e progressivo de transformação os ensinos primário de escolas mater-
nais e dos jardins de infância e a educação secundária. O tom do Manifesto era de que um “es-
pírito novo” já estava presente no ensino primário e que esse mesmo espírito deveria ser 
disseminado no ensino secundário.  

Chamou-se atenção para a importância de se estabelecer um mesmo nível para os 
dois tipos de ensino secundário, o profissional e o intelectual, terminando com a dualidade do 
ensino secundário que colocava de um lado, a educação para camadas pobres, de preferência 
manual ou mecânica e, de outro, a educação humanística e/ou científica para camadas ricas.  
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A ideia era de que: 
A escola secundária deixará de ser assim a velha escola de "um grupo 
social", destinada a adaptar todas as inteligências a uma forma rígida 
de educação, para ser um aparelho flexível e vivo, organizado para 
ministrar a cultura geral e satisfazer às necessidades práticas de 
adaptação à variedade dos grupos sociais. (O manifesto ..., 1991, p. 
68). 

A proposta de articulação de um ensino com outro é clara, seguida da análise da edu-
cação secundária, os signatários analisaram ainda como a articulação dos cursos superiores 
eram entendidos no contexto do processo industrial. Dessa forma, eram expostas ideias sobre 
escolas de cultura especializada para formar a força de trabalho dirigida às indústrias, que, de 
acordo com os intelectuais, eram fundamentais porque “propulsoras de nossa riqueza econômi-
ca e industrial” (O manifesto..., 1991, p. 68). Afora esse argumento, tinha-se o apelo às neces-
sidades regionais, responsabilidade igualmente chamada à educação. 

Referindo-se indiretamente à Reforma aprovada em 1931, o Manifesto observou com 
alento, por sinal, que a mudança advinda com uma nova política educacional, trazia a diminui-
ção da “excessivamente literária” formação cultural do jovem brasileiro. Isso significava dizer 
que o caráter humanístico do currículo teve de ceder espaço ao caráter científico e técnico. Mas 
garantiam os signatários: “sem negar a arte, a literatura e os valores culturais” (O manifesto..., 
1991, p. 68). 

O documento segue defendendo uma reforma integral da organização e de métodos 
por toda a educação nacional, em busca de um conceito dinâmico em contraposição ao um 
conceito estático, do desenvolvimento da criatividade do aluno e de sua capacidade de tornar-
se um indivíduo produtivo, útil e disciplinado para o país. Ao lado desses aspectos, os pioneiros 
advogaram também por um conhecimento necessariamente aplicável na escola tanto dos co-
nhecimentos adquiridos quanto de métodos científicos como a observação, a pesquisa e a ex-
periência. 

O discurso presente no Manifesto dos pioneiros ficou marcado pela defesa de uma 
educação secundária que lutasse contra a dualidade histórica do ensino brasileiro, separando 
formação do trabalho manual da do trabalho intelectual.  

Além disso, é possível observar o aparecimento do que viria a se tornar um campo de 
batalha intelectual traduzido por debates e conflitos de políticas educacionais nos anos 1960: o 
embate entre a predominância da cultura científica em contraposição à cultura humanística no 
currículo da escola secundária, juntamente com a proposta de tipos de escolas: a agrícola, a de 
bens de produção e a de comércio e serviços, todas elas direcionadas ao mercado de trabalho 
industrial. 

As vantagens da integração educacional na formação dos professores evidenciava, no 
documento, um posicionamento dos signatários de que, a proposta de regeneração pela educa-
ção passava pela questão de considerar a formação dos professores como seu alicerce. A edu-
cação geral e comum, dispensada tanto pelas instituições secundárias, referindo-se à escola 
normal, quanto pelos cursos superiores na preparação de professores de ensino primário e se-
cundário, foi proposta com o conceito de aproximação e de sequência, no que o documento 
chamou de “fusão” e “contatos estreitos”. 
 
Considerações finais 

Ao concluir tais aspectos para a educação secundária configurada nas décadas de 
1920 e nos primeiros anos de 1930, percebe-se que os olhares a serem expostos neste estudo 
fazem parte de um único pensamento e concepção de ensino, já que Fernando de Azevedo foi 
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associado da ABE e relator do Manifesto dos pioneiros da educação nova, publicado alguns 
anos após abertura desta última.  

Esses olhares para o ensino secundário tiveram um posicionamento essencialmente 
político, enxergando-o a partir do ideário republicano da renovação da cultura brasileira e rege-
neração do povo brasileiro pela educação.  

O grupo de intelectuais que constituiu a ABE e mais tarde assinou o Manifesto dos Pi-
oneiros tomou para si a tarefa de introduzir na sociedade brasileira uma campanha buscando 
sua regeneração, visto que a República com toda sua inovação não teria conseguido realizar 
esse intuito. 

Para Azevedo (1976), a educação brasileira carecia romper com o passado arcaico, 
defeituoso, incompleto e improdutivo, ainda com traços típicos do Império. Ansioso por uma 
sistematização do ensino secundário traduzido por reformas, Azevedo (1976) viu na Reforma 
Francisco Campos de 1931, a primeira organização do ensino secundário jamais ocorrida até 
então. A defesa por um ensino que se tornasse inteiriço, eficiente e, principalmente, que tivesse 
uma finalidade própria.  

O intelectual não cansou de criticar o privilégio no acesso ao ensino para poucos, tão 
antidemocrático, como a marca do ensino secundário. A defesa por uma educação integral do 
jovem, do ensino primário ao superior, marcou seu discurso sobre a história da educação. Para 
essa educação, o intelectual deu o nome de nova, regeneradora e reformadora, na expectativa 
de que assim o Brasil estaria no caminho certo para se juntar aos países mais avançados da 
época, dando sinais de civilização como ele mesmo chamou atenção. 

Quanto ao ensino desinteressado e propedêutico e a cultura humanística dando forma 
típica ao ensino secundário brasileiro da época, também teceu suas críticas, chamando de “tra-
dições trisseculares”. A mudança estava na importância a ser dada nos ensinos técnicos e cien-
tíficos, reconhecidos como os que levariam o Brasil ao progresso. Vale ressaltar ainda, o 
discurso paradoxal de Azevedo (1976), porém legitimador, do Estado Novo, período de governo 
autoritário de Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945, denominando-o de democrático e às vezes de 
autoritário. 

A Associação brasileira de educação (ABE) firmou seu posicionamento em relação à 
educação secundária por meio de ações e de iniciativas enquanto órgão civil. A Associação pro-
punha inquéritos, congressos, festas pedagógicas e comemorações cívicas como rituais toma-
dos como instrumentos eficazes na reestruturação educacional do povo brasileiro, na busca por 
corpos saudáveis e de mentes e corações disciplinados (Carvalho, 2003). 

Ao passo que o documento O Manifesto dos pioneiros teve como cerne na discussão 
da educação secundária a problemática desarticulação dos ramos de ensino – primário, secun-
dário, profissional e superior. O discurso posto no documento aspirava à articulação entre os 
diferentes ramos e níveis de ensinos, na luta por acabar com dualidade do ensino secundário 
apartando a educação para o rico e outra para o pobre, isto é, a formação do trabalho intelec-
tual e do trabalho manual.  

O Manifesto veiculou igualmente a discussão que debatia a predominância de uma 
cultura científica em contraposição à cultura humanística no currículo da escola secundária, as-
sunto que marcou e caracterizou a história da constituição do ensino secundário brasileiro ao 
longo da década de 1930. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Autores como Catani e Bastos (2002) ressaltam que as revistas especializadas, da im-
prensa periódica, são privilegiadas em permitirem a apreensão dos modos de funcionamento do 
campo educacional, destacando a circulação de informações sobre o trabalho pedagógico; aper-
feiçoamento das práticas docentes; o ensino específico das disciplinas; a organização dos sis-
temas; as reivindicações da categoria do magistério e outros temas oriundos do espaço 
profissional e educacional. Dessa forma, podemos entender que a imprensa periódica é porta-
dora, portanto, de grandes contributos ao campo da História da Educação. 

Em face dessas questões, consideramos oportuno socializar, nessa comunicação, alguns 
elementos analíticos resultantes dos estudos empreendidos na pesquisa desenvolvida no mes-
trado, por meio da Revista Criança do Professor de Educação Infantil, produzida pelo Ministério 
da Educação (MEC). Considerada representante da imprensa pedagógica brasileira, destinada à 
formação continuada e à prática pedagógica do referido profissional. Quando nos remetemos a 
essa revista, não perdemos de vista que se alinha/alinhou as políticas educacionais dissemina-
das para a Educação Infantil, buscando dar voz às deliberações oficiais e oficiosas voltadas a 
essa etapa educativa. Por conseguinte, a mesma é capaz de demonstrar as prescrições legais 
ou que delas decorreram aos professores dessa modalidade de ensino, ressaltando, sobretudo, 
as práticas consideradas “modelos” a serem reproduzidas pelos docentes. 

Nesse sentido, a Revista Criança pode ser considerada, um veículo de comunicação aos 
professores, matizada pelos interesses da Coordenação Geral de Educação Infantil para com a 
prática “idealizada” como adequada à Educação Infantil. Nesse viés, o recorte temático e o ob-
jeto de estudo, organizado para essa comunicação, remete-se a seleção temática “Projetos”, 
elaborada a partir da descrição, seleção e análise dos dados empíricos disponibilizados pelo pe-
riódico. O recorte temporal iniciou-se no ano de 1996 devido a aprovação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional-LDBN N. 9394/96, primeira legislação em nível nacional a oficiali-
zar em seus artigos de números 29, 30 e 31 a Educação Infantil como primeira etapa da Educa-
ção Básica. O critério que determinou o encerramento do recorte no ano de 2006 foi à 
aprovação da Lei Federal de N. 11.274/2006 que regulamentou o Ensino Fundamental de Nove 
Anos, alterando, assim, a estrutura organizacional da Educação Infantil, estabelecendo novas 
discussões e deliberações legais em torno da prática educativa voltada à criança. Assim, portan-
to, a duração de nosso recorte finca-se no período de vigência do formato legal dado à Educa-
ção Infantil pela LDBEN 9394/96 de 1996 e materializado pela Revista Criança do Professor de 
Educação Infantil.  

A observância da vigência desse formato legal, nos instigou a buscar compreender co-
mo a prática do professor era interpretada pela revista no período de vigência das deliberações 
da LDBN 9394/96. Por assim ser, ao manipularmos o material empírico percebemos que a sele-
ção temática “Projetos” foi a que melhor demonstrou a referida prática. Assim sendo, o tema 
oriundo dessa seleção é demonstrado da seguinte forma: “A revista criança do professor de 
educação infantil e a pedagogia por projetos: uma ferramenta ao trabalho docente (1996-
2006). Nesse sentido, nas quatorze edições entre os anos de 1996-2006, selecionamos quinze 
artigos e/ou relatos que discursam sobre os projetos.  

Ancorado no exposto, o objetivo principal dessa comunicação, visa demonstrar como a 
pedagogia por projetos esta consubstanciada e ressignificada nas prescrições desse periódico à 
prática pedagógica do professor de Educação Infantil. O procedimento metodológico que acom-
panhou a identificação e a manipulação da seleção temática “Projetos” adveio do entendimento 
de que a Revista Criança é Fonte e, ao mesmo tempo, objeto investigativo que possibilita a es-
crita da história da educação. No que tange ao trato desse periódico como fonte, concordamos 
com Lopes e Galvão (2001) quando pontuam que as fontes são consideradas a matéria-prima 
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do historiador, pois são as que permitem o acesso ao passado. Ao considerar a revista como 
objeto, para Catani e Bastos (2002), quando um periódico é analisado sob um ponto de vista 
mais interno, pode se configurar aos analistas como objetos que explicitam em si as formas de 
funcionamento do campo educacional. Neste caso, explicitamos a seleção temática “Projetos” 
como um dos objetos confeccionados por nós, capaz de demonstrar como deveria ser encami-
nhada a prática pedagógica do professor de Educação Infantil.  

A demarcação dos procedimentos metodológicos, nos direcionam para algumas pre-
missas teóricas que aludem a respeito do olhar que deve acompanhar os estudos em torno 
de um periódico voltado ao campo educacional. Exemplos dessa questão podem ser encontra-
dos nas discussões de Rodrigues (2010) e Lopes e Galvão (2001) quando mencionam que ao 
tomar um impresso para analisar, não se pode destituí-lo de seu lugar de produção, nem mes-
mo de suas intencionalidades e filiações políticas. No caso da Revista criança, o discurso profe-
rido pela Coordenação Geral de Educação Infantil a respeito dos “Projetos” expressa que são 
uma opção política e pedagógica que visava criticar às formas tradicionais de interpretar o pro-
cesso de ensino e aprendizagem da criança.  
 
2 DESENVOLVIMENTO 
 

A seleção da temática Projetos aconteceu em razão de que, ao manipularmos a Revista 
Criança, percebemos que os projetos são considerados como a pedra angular do ensino, por 
serem apresentados como essenciais para a organização do trabalho docente. Desse modo, ao 
serem “ativados” na prática, podem ser, metaforicamente dizendo, uma ferramenta capaz de 
instituir um parâmetro balizador para a organização didática dos conteúdos escolares e/ou or-
ganização curricular.  

Não notamos, no material empírico do estudo, uma abordagem que lançasse luz aos 
pressupostos teóricos centrais que sustentam a organização curricular por Projetos. Isso pode 
ter acontecido devido ao fato de sugerir procedimentos práticos aos professores, a fim de ins-
trumentalizá-los a aplicá-los, cumprindo, assim, um de seus objetivos: subsidiar a prática peda-
gógica do professor de Educação Infantil. 

No que tange aos Projetos, notamos que a Revista Criança trouxe para dentro de seu 
corpus a referida modalidade curricular, apresentando-a como uma das possibilidades de con-
tribuir para uma renovação pedagógica ancorada no binômio cuidar e educar, tendo em vista as 
deliberações da LDBN de 1996, das Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e do Referen-
cial Curricular Nacional para a Educação Infantil, revelando, como princípio central, a flexibilida-
de curricular, matizando a primazia das crianças como proponentes daquilo que seria foco de 
aprendizagem. 

Considerando o que fora mencionado, nas quatorze edições do periódico, que resul-
taram no referido estudo, selecionamos quinze artigos que fizeram alusão à pedagogia por pro-
jetos, seja em apologia a utilização dessa abordagem curricular ou em formato de orientação às 
práticas pedagógicas, conforme demonstra a tabela a seguir: 
 

Quadro 1 - Artigos selecionados que abordam a temática Projetos 
 

Código N. da 
Revista 

Título do projeto Páginas Estado e/ou 
Município  

1 29 O que é projeto 18 Não identifica-
do 

2 29 Para que a vida nos 
dê plantas, flores e 

19-22 São Paulo 
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frutos 

3 30 Inventos, inventores, 
engenhocas & cia 

22-26 São Paulo 

4 31 Jogando com a Ma-
temática 

10-15 São Paulo 

5 32 Projeto viver com 
arte  

10-19 São Paulo 

6 33 Vida de inseto 8-11 São Paulo 

7 33 Animais marinhos ou 
o fundo do mar 

22-23 São Paulo 

8 34 Projeto: quem são 
eles? 

16-20 Rio de Janeiro 

9 35 Projeto identidade: o 
eu criança na educa-
ção infantil 

 19-21 Itamaraju, Ba-
hia 

10 36 Vítor: o mais novo 
amigo da nossa tur-
minha 

30-31 Minas Gerais 

11 36 Diálogo com as car-
tas recebidas 

39-40 Não identifica-
do 

12 37 Como surge o arco-
íris 

19-23 Santa Catarina 

13 39 Prêmio mostra expe-
riências desenvolvi-
das na educação 
infantil em todo o 
país 

 19-23 Várias regiões 

14 40 Projeto “Pedras”-
geologia e educação 
infantil 

27-29 Minas Gerais 

15 42 Planejar para apren-
der. Aprender para 
planejar 

25-27 São Paulo 

Fonte: Revista Criança (-199a - 2006b) 
Pontuamos no quadro os códigos dos artigos, os números das edições, os títulos, as 

páginas e os Estados representados pelos autores que participaram de sua constituição. Dentre 
os conteúdos, os leitores encontrarão três características predominantes, a saber: 
- artigos esclarecendo a importância do planejamento das ações por Projetos (códigos 1, 11 e 
15, conforme o quadro); 
- sugestões de práticas em forma de prescrições de um projeto ou conjunto de Projetos (códi-
gos 2, 3 e 5, conforme o quadro); 
- relatos de práticas bem-sucedidas (códigos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, conforme o qua-
dro). 

Nota-se de imediato, que dentre os quinze artigos, três buscaram esclarecer a impor-
tância do planejamento das ações por Projetos, três são sugestões de práticas em forma de 
prescrições de um projeto ou conjunto de Projetos e dez são relatos de práticas bem-sucedidas. 
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O maior número de artigos destinou-se aos relatos de práticas bem sucedidas, ratificando, aos 
olhos da Revista Criança, a “eficiência” dos projetos para o trabalho docente.  

Diante do exposto, cabe esclarecer que daremos maior destaque à primeira característi-
ca, na medida em que permite uma análise mais densa da pedagogia por projetos nos reme-
tendo aos principais fundamentos que norteiam sua reconfiguração nesse periódico. As demais 
características, faremos apenas, referência às sínteses produzidas no decorrer do estudo. 

A primeira característica “sugestões de práticas em forma de prescrições de um projeto 
ou conjunto de Projetos” demonstra, principalmente, como os Projetos são interpretados pelo 
periódico, conforme a seguinte menção: 

 
Em primeiro lugar, é necessário ter em mente que os projetos não 
são uma técnica ou um método, para ‘dourar a pílula’, ou seja, uma 
forma mais agradável de fazer com que as crianças assimilem os con-
teúdos escolares. Eu diria que é uma opção político-pedagógica, e, 
como, tal, parte de uma crítica às formas tradicionais de se lidar com 
os processos de aprendizagem e ensino. (FARIA, 2002a, p. 39, grifo 
nosso)  

 
Esse excerto representa, na perspectiva da Coordenação Geral de Educação Infantil, 

que os Projetos fazem parte de uma opção política, opção que critica as formas tradicionais de 
aprendizagem e ensino. Por assim ser, projetos não são considerados formas agradáveis de as 
crianças assimilarem os conteúdos escolares, mas uma opção político-pedagógica. 

Convém ressaltar que o impresso expõe a importância de situar a origem dos Projetos, 
conforme foram assumidos por dois documentos elaborados pelo MEC (os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais para Educação Fundamental e os Referenciais Pedagógicos para Educação In-
fantil), a fim de que o professor possa “[...] mergulhar com as crianças em estudos e pesquisas 
que respeitem profundamente as características internas das áreas de conhecimentos envolvi-
das no trabalho” (BRASIL, -199a, p. 18). A expressão origem, não reporta o leitor à origem 
mesma da pedagogia por projetos, mas à sua reconfiguração pelo periódico. 

Esse procedimento é válido, visto que a proposta de organizar as ações partiu do pres-
suposto de que valorizava o interesse das crianças diante do que seria sugestionado para ser 
desenvolvido em sala de aula. Não averiguamos, no entanto, no corpus da Revista Criança, 
uma reflexão consistente a respeito de como as instituições de Educação Infantil e os professo-
res deveriam organizar seus currículos por Projetos, embora isso seja apontado como funda-
mental pelo artigo. Para buscar compreender essa lacuna do periódico, volvemos atenção 
especial para alguns pressupostos que sustentam a pedagogia por projetos  

Buscando perceber como acontece essa organização, Santomé (1998) evidencia que os 
Projetos são uma forma de integrar os conhecimentos, tendo como preocupação o interesse do 
aluno, fio condutor de todo o trabalho em sala de aula, sendo que o interesse possibilitaria a 
proposição de problemas oriundos de sua vida prática para serem resolvidos em equipe. O refe-
rido autor reconhece a articulação entre o cotidiano das crianças e o conhecimento adquirido 
por intermédio da instituição escolar, no entanto esses conhecimentos deveriam enquadrar-se 
nas necessidades oriundas do grupo.  

Destarte, a resolução de problemas que emergissem do cotidiano deveria ser “polida” 
pela interdisciplinaridade entre as diversas áreas do conhecimento. É permissível grifar que essa 
proposta de organização dos conteúdos condiciona-se a elevar em primeiro plano o interesse 
das crianças ou grupo, deixando em um segundo plano, conforme verificaremos mais adiante, o 
trabalho pedagógico do professor. 
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As assertivas comprovam-se na medida em que Santomé (1998) admite que seu ideali-
zador, William H. Kilpatrick (1871-1965), indicam, em seus estudos que: 

[...] o menino e a menina sempre têm a última palavra na hora de 
decidir se o projeto é ou não interessante e, portanto, se vale a pena 
realizá-lo. Embora reconheça a responsabilidade do corpo docente na 
sugestão de propostas concretas, a responsabilidade última na deci-
são corresponde aos estudantes [...] os estudantes é que[m] têm de 
elaborar seu próprio plano de projetos, e decidem como e quando 
precisam de ajuda para aprender ou resolver os problemas nos quais 
estão envolvidos. (SANTOMÉ, 1998, p. 205). 

Mesmo que as crianças tenham a última palavra na hora de decidir se o projeto é ou 
não interessante, não é coerente desconsiderar a responsabilidade delegada pela Revista Crian-
ça aos professores na sugestão de propostas concretas. Se não considerássemos essa respon-
sabilidade estaríamos negando sua intenção em mostrar aos professores caminhos para a 
consolidação do trabalho, mesmo denotando prioridade às crianças.  

Concernente ao exposto, Kilpatrick (1924) expressa que a criança e o professor podem 
sugerir propostas a serem abordadas, pois 

 
Se o professor deve ou não deve sugerir o fim é uma questão prática 
a ser decidida à luz de todas as consequências, incluindo, entre ou-
tras, o grau em que a sugestão pode realmente contar com o interes-
se da criança ou crianças. (KILPATRICK, 1924, p. 286). 

  
Com base nessa afirmativa, há pelo menos três fatores que permeiam o processo de 

ensino e aprendizagem da criança que se torna alvo de esclarecimentos. Primeiramente, o foco 
depositado no interesse da criança que, segundo Leite (2007), decorre da identificação que Kilpa-
trick teve com a teoria de Dewey, um dos grandes defensores da escola nova. Assim, a proposta 
de ensino baseada nos Projetos fora desenvolvida dentro do movimento da escola nova, pois con-
tribuiu para a contraposição à escola tradicional, uma vez que Dewey (2010) denotou que a cri-
ança é um ser ativo e que deve participar diretamente do rumo de sua aprendizagem. 

Na obra “Experiência e Educação”, Dewey (2010) esclarece sua tentativa em propor 
uma educação que valorizasse a união entre a experiência do aluno e aprendizagem, como 
forma de contrapor-se à educação tradicional. Destarte, a apologia feita pelo autor visou a par-
ticipação mais ativa dos alunos em seu desenvolvimento e no desenvolvimento daquilo que lhes 
ensinam, de modo que a experiência fosse a raiz da educação progressista. O ensino não deve, 
portanto, ser imposto, mas debatido, negociado. Logo, o interesse é o eixo de convergência 
dessa abordagem. 

O segundo fator remete-se à finalidade que se quer atingir com a aprendizagem por 
meio dos Projetos, visto que envolve uma ação propositiva ou ato propositivo. Na perspectiva 
de Kilpatrick (1921), o ato propositivo tem um significado importante diante daquilo que deno-
mina como Projeto, visto que uma determinada ação propositiva requer um propósito por parte 
dos alunos, que se consolida por meio da ação que o acompanha e orienta, com o intuito de 
atingir uma finalidade. Concomitante ao exposto, Leite (2007) complementa ao referir que: 

[...] daí o conceito adotado por ele ser ‘ato propositivo’ e não propósi-
to para definir o ‘método de projeto’, posto que ambos, ato propositi-
vo e projeto, enfatizam a ação, a objetivação do sujeito, qual seja, a 
de definir e realizar finalidades por si mesmo [...] Assim, quanto mais 
definidas são as finalidades, maior é a probabilidade de agir de modo 
consciente e eficaz. (LEITE, 2007, p. 56). 
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 Para o autor, na medida em que as finalidades são definidas, a criança, organismo ati-
vo e social em desenvolvimento, pode agir de forma consciente e eficaz, visando à modelagem 
de seu caráter. Nas palavras de Kilpatrick (1921, p. 333): “[...] Com a criança naturalmente 
social e com o professor hábil para estimular e orientar seu propósito, podemos esperar esse 
tipo especial de aprendizagem que chamamos de construção do caráter [...]”. Assim, portanto, 
o ensino deveria impulsionar o alcance de um caráter considerado bom e autônomo, como ex-
pressão de uma concepção de educação democrática.  

Já o terceiro fator diz respeito à concepção de aprendizagem da criança delineada a 
partir do comportamentalismo, galgada na concepção de Thordike (1874-1949), efetivada me-
diante a associação. Por conseguinte, Santomé (1998) menciona que a associação consiste na 
seguinte: caso duas coisas acontecessem juntas com suficiente intensidade, a que se apresen-
tasse por último à mente provavelmente “acionaria” a outra. Logo, a associação provoca a res-
posta de um estímulo a outro vinculado a ele.  

Leite (2007) salienta que, para o teórico, a utilização de Projetos como instrumento 
de ensino favoreceria a aplicação dos princípios da psicologia comportamentalista expressos, 
sobremaneira, nas leis de aprendizagem descobertas por Thordike (1874-1949), a saber: a Lei 
da Prontidão; a Lei do Exercício e Lei do Efeito. Dessa forma, ressaltamos que: 

[...] tais leis são importantes na medida em que possibilitam verificar 
três condicionantes fundamentais para o sucesso da experiência e dos 
projetos, quais sejam: 1) disposição para alcançar a finalidade seleci-
onada; 2) grau de prontidão adequado ao cumprimento da ação; e 3) 
aptidões para realizar um projeto por si mesmo. Das três leis formula-
das por Thordike, Kilpatrick destaca a Lei do Efeito para elaborar a 
sua tese sobre a aprendizagem da seguinte forma: aprende-se à me-
dida que se aceita o conteúdo da aprendizagem. Nesse sentido, 
quando, por exemplo, um professor explica determinado conteúdo à 
classe em que leciona, cada aluno aprenderá, não de acordo com o 
que foi ensinado, mas sim conforme o que foi aceito dessa experiên-
cia, o que, por sua vez, abrange o conteúdo, quando as emoções, po-
sitivas e negativas, sentidas em relação a esse conhecimento, bem 
como ao professor e aos outros alunos [...]. (LEITE, 2007, p. 52). 

A aprendizagem denota, então, o entendimento de que as reações são consideradas 
parte do conteúdo da aprendizagem, pois poderiam modificar a maneira de proceder do sujeito, 
alterando assim seu caráter. Decorrente dessa noção, a educação deveria fundamentar-se na 
ação do sujeito. Por essa razão, o professor não impõe os conhecimentos, pois quem nivela a 
relação com eles são os alunos. Dessa forma, ao invés de o professor regular as atividades 
educativas, quem a faz são os alunos, pois deliberam a finalidade de suas ações. 
Leite (2007), diante dessa concepção de aprendizagem, marca que ela se volta para a vida pre-
sente, desconsiderando o conhecimento acumulado ao longo da história. Para tanto, o profes-
sor deveria dominar os fundamentos da psicologia para que pudesse contribuir para a 
significação das experiências por parte dos educandos, mediante o conhecimento do propósito, 
melhor dizendo, ato propositivo, que os impulsiona, visando conduzi-los a experiências ativas, 
despertando o desejo de desenvolvimento contínuo.  

Um dos encaminhamentos indicados pelo impresso que perpassa o domínio dos fun-
damentos da psicologia por parte do professor refere-se à postura de escuta, da observação e 
do registro para que, o professor, pudesse decifrar, interpretar e problematizar aquilo que é 
espontâneo na criança, identificando possibilidades de temáticas para novos Projetos (BRASIL, 
2002a). 
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A visão de que o professor precisa dominar os fundamentos da psicologia para con-
duzir as crianças ao conhecimento assemelha-se ao defendido por Hernández e Ventura (1998). 
Dentre as suas posições, eles orientam que o educador possui como incumbência facilitar a 
aquisição de conhecimentos por parte das crianças, contrapondo-se à noção de que o docente 
seja responsável em decidir e selecionar as informações que os alunos irão trabalhar em sala de 
aula.  

Portanto, nos três artigos que compõem a primeira característica, notamos que pla-
nejar é sinônimo de identificar o interesse dos alunos para determinado conhecimento. Nesse 
viés, a proposta confluiu para o ideário defendido por Kilpatrick (1921), porém o periódico em 
momento algum fez referência a esse teórico, considerado o pai da Pedagogia por Projetos em 
1918. Por esse motivo, dizemos que houve uma reconfiguração dessa proposta no material 
empírico de estudo. 

Na segunda característica “relatos de práticas bem-sucedidas” encontram-se os con-
teúdos direcionados para sugestões didáticas, mostrando que a revista se preocupou, de certa 
forma, em evidenciar alguns dos encaminhamentos e saberes a partir da utilização dos Proje-
tos. Os relatos eram enviados por professores, que de uma forma ou de outra, estavam envol-
vidos com a Educação Infantil.  

A título de exemplo selecionamos na Revista de número 29 (-199a, p. 19-21) a su-
gestão de projeto intitulado “Para que a vida nos dê plantas, flores e frutos!”, elaborado por 
Adriana Klisys, que é identificada pela Revista como educadora e técnica nos programas de ca-
pacitação do Crecheplan em São Paulo. O respectivo projeto situa-se na área de conhecimento 
das Ciências Biológicas e aborda, como conteúdos específicos para serem trabalhados com as 
crianças, a Botânica e a Ecologia. 

O que se objetiva, de acordo com Klisys (-199a), é a elaboração de um jardim com 
grande variedade de plantas. Desta forma, um dos objetivos didáticos do projeto visa “[...] es-
tudar a vida das plantas, sua diversidade e importância em nosso mundo” (BRASIL, -199a, p. 
19). Nesse sentido, requer, como pré-atividade, que o professor elabore uma roda de conversa 
com as crianças, para elas exporem o que conhecem a respeito das plantas, quais hipóteses e 
ideias possuem a respeito dos modos como se reproduzem e quais as melhores épocas de culti-
vá-las.  

As etapas prováveis para a concretização do projeto podem ser sintetizadas da se-
guinte forma: 

•  leitura para as crianças de lendas sobre seres protetores da natureza, como: curupi-
ras, ninfas dos bosques e das árvores, histórias folclóricas; 

•  pesquisar as etapas e os ciclos que fomentam a reprodução das plantas, por meio de 
livros, enciclopédias, entrevista com especialistas; 

•  pedir para que as crianças tragam de casa sementes, a fim de que pesquisem qual a 
melhor forma de preparo da terra e das sementes para o plantio, consultando livros 
especializados ou pessoas entendidas no assunto;  

•  propiciar que as crianças cuidem diariamente das plantas da classe e do jardim re-
cém-plantado; 

•  pesquisar sobre os naturalistas, de modo que se percebam os modos de registrar 
graficamente seus estudos;  

•  arrumar instrumentos tais como lupa, pinça e microscópio para estudo das plantas.  
Mediante esses objetivos, a professora visou que as crianças aprendam sobre a im-

portância das plantas para a vida; a reconhecerem algumas espécies nativas do Brasil; apren-
derem as especificidades de plantas, assim como a quantidade de água e luz necessárias para a 
sua sobrevivência. 
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Uma das orientações didáticas requer que as crianças devam, sempre que possível, 
referir-se às plantas utilizando os nomes científicos. Em outras palavras,  

O objetivo no projeto não é fazer com que as crianças acumulem 
grandes quantidades de informação, mas sim que saibam estabelecer 
conexões, fazer relações, utilizando o conhecimento já construído co-
mo ponto de partida. (BRASIL, -199a, p. 21). 

Concomitantemente, uma das justificativas que embasam a organização do currículo 
por Projetos, na perspectiva de Hernández e Ventura (1998), delineia-se na noção de que a 
globalização gera novas configurações ao conhecimento escolar, requerendo a articulação entre 
as aprendizagens individuais e os conteúdos das diversas disciplinas. Por conseguinte, essa mo-
dalidade de organização curricular dentro de um contexto globalizado não concebe que os co-
nhecimentos sejam ordenados rigidamente, como ocorre na organização curricular disciplinar 
preestabelecida, que tende a uma homogeneização dos alunos. 

Por conseguinte, a globalização é entendida por Hernández e Ventura (1998) como 
fator que influencia a estrutura psicológica da aprendizagem. Assim sendo, expõem eles que: 

[...] esse enfoque se apóia na premissa psicopedagógica de que, para 
tornar significativo um novo conhecimento, é necessário que se esta-
beleça algum tipo de conexão com os que o indivíduo já possua, com 
seus esquemas internos e externos de referência, ou com as hipóte-
ses que possam estabelecer sobre o problema ou tema, tendo presen-
te, além disso, que cada aluno pode ter concepções errôneas que 
devem ser conhecidas para que se construa um processo adequado 
de ensino-aprendizagem. (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998, p. 56-57). 

O ponto focal da estrutura psicológica da aprendizagem baseada na conexão confere 
sua possibilidade a partir dos conhecimentos que o sujeito já possui, pois os conhecimentos não 
se efetivam por acumulação, senão pelo estabelecimento de relações entre as diversas fontes e 
procedimentos para abordar as informações. 

O objetivo da aprendizagem por conexão requer que os alunos, no decorrer da esco-
larização, consigam explicar as relações encontradas nas informações, a fim de que descubram 
a forma de estabelecer novas interconexões a partir dos problemas que as acompanham, ad-
quirindo a habilidade de adaptá-las a outros contextos, temas ou problemas. Nesse viés, Her-
nández e Ventura (1998, p. 61) dizem: 

A função do projeto é favorecer a criação a: 1) o tratamento da in-
formação, e 2) a relação entre os diferentes conteúdos em torno de 
problemas ou hipóteses que facilitam aos alunos a construção de seus 
conhecimentos, a transformação da informação procedente dos dife-
rentes saberes disciplinares em conhecimento próprio. 

Essa proposta visa, então, que os aprendizes saibam manipular determinadas infor-
mações, buscando relacioná-las às diferentes áreas do conhecimento, incorporando-as à sua 
própria prática. Por essa razão, a interdisciplinaridade entre os diversos campos do conheci-
mento é substancial para a confluência de novas interconexões. 

Em síntese, notamos que a concepção de aprendizagem que atravessa a abordagem 
de Hernández e Ventura (1998) não se distancia da proposta por Kilpatrick (1871-1965), assim 
como, não abriu mão da concepção de aprendizagem disseminada por Dewey (1859-1952), 
principalmente quando discute o princípio de continuidade ou o continuum experimental, ou 
seja, “[...] o princípio de continuidade da experiência significa que toda experiência tanto toma 
algo das experiências passadas quanto modifica de algum modo a qualidade das experiências 
que virão”. (DEWEY, 2010, p. 36). 
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Dessa forma, o princípio de continuidade apontado por Dewey (1859-1952), na nossa 
concepção, é interpretado por Kilpatrick (1871-1965), que buscou na psicologia comportamen-
talista de Thordike (1874-1949) respaldo para entender a forma pela qual o sujeito aprende por 
meio da associação, que, de certa forma, direciona a aprendizagem do aluno para um processo 
envolto por sucessivas conexões com as experiências anteriores. 

Portanto, esse exemplo demonstra algo em comum identificado em todos os artigos 
que compõem a referida característica, a saber, se ancoraram na noção do fazer construtivo da 
criança, que decorria do contato que estabeleciam com os objetos e materiais originados da 
natureza ou cultura, que, quando incorporados pela criança, poderia ampliar as suas condições 
para novas aprendizagens. 

Já a terceira característica “relatos de práticas bem-sucedidas” destacou inúmeras 
práticas desenvolvidas por profissionais vinculados à Educação Infantil. Como exemplo, selecio-
namos o relato intitulado “Vida de inseto”, presente na Revista de número 33 (1999b, p. 8-11) 
elaborado por Sueli Aparecida Pereira, da Instituição de Educação Infantil “Engenheiro Antônio 
Tavares Pereira Lima”, de Araraquara, São Paulo. A professora relata que, quando as crianças 
estavam brincando no tanque de areia, encontraram um besouro diferente dos que eram vistos 
no jardim da escola, fato que gerou interesse por parte dos alunos em observar outros insetos. 

Esse fato, na perspectiva da professora, justificou a iniciativa do projeto. Nesse senti-
do, os seguintes objetivos foram posicionados às crianças a fim de que: adquirissem uma pos-
tura de investigadores partindo da curiosidade infantil; conhecessem as características próprias 
dos insetos e sua variedade; aprendessem a ver a natureza e seus elementos “como obra da 
criação divina”, para serem respeitadas e preservadas; reconhecessem insetos nocivos e os que 
não causam prejuízo ao homem; identificassem doenças que podem ser transmitidas por alguns 
insetos e o modo de evitá-las.  

Primeiramente, o planejamento foi iniciado a partir dos conhecimentos que as crian-
ças sabiam sobre os besouros, o que queriam saber. Nesse sentido, algumas etapas foram es-
tabelecidas para início do trabalho, visando que as crianças fizessem observações do besouro, a 
olho nu e através da lupa; organizassem discussões em grupo para comparar as descobertas; 
organizassem um cartaz, que registrasse, mediante a escrita, leitura e desenhos sobre os be-
souros; coletassem e organizassem um mostruário com outros tipos de inseto para o estudo; 
consultassem pessoas e locais que fornecessem mais esclarecimentos; observassem semelhan-
ças e diferenças no comportamento dos insetos. 

A professora notou que, quando as crianças observaram os besouros a olho nu, hou-
ve algumas discordâncias entre as crianças sobre os detalhes de seu corpo. Quando, no entan-
to, observaram com a lupa, algumas das dúvidas foram sanadas. A esse respeito, uma frase 
muito nos chamou atenção, ou seja, “[...] mais esclarecimentos para os pesquisadores mirins 
foram obtidos em leituras e pesquisas” (BRASIL, 1999b, p. 10). Ademais, qual é a intencionali-
dade em adjetivar as crianças como pesquisadoras mirins? 

O discurso materializado demonstra que os procedimentos empregados pelas crian-
ças são similares aos empregados por pesquisadores de ofício. Segundo Hernández e Ventura 
(1998), uma das atividades do ensino calcada nos Projetos requer que as crianças busquem 
informações que complementem e ampliem a apresentada na proposta inicial do projeto. A 
busca pode acontecer de diversas formas: informações escritas, conferências por convidados, 
visita a museus, entre outros. Destarte, adjetivar as crianças como pesquisadoras mirins remete 
a visão de que elas devem, além dos encaminhamentos em sala, buscar novas fontes de infor-
mação e ir aprendendo a aprender. 

Portanto, todos os relatos dessa característica, ressaltaram a competência do profis-
sional em criar possibilidades de trabalhados, considerados pelo periódico, como inovadores, 
demonstrando a necessidade do professor flexibilizar sua prática, considerando às necessidades 
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das crianças, reafirmando assim, a eficiência e a credibilidade dos Projetos para organizar o 
trabalho pedagógico docente. 
 
Considerações finais 
 

Além dessa seleção temática, notou-se, por meio do discurso geral registrado na revis-
ta, a alusão feita aos projetos como uma ferramenta capaz de instituir um parâmetro balizador 
para a organização didática dos conteúdos escolares e/ou organização curricular por parte dos 
professores, denotando, uma concepção de ensino e aprendizagem calcada na noção de que o 
ensino está condicionado ao interesse do aluno, na medida em que o professor é visualizado co-
mo um profissional que encontra subsídios para o exercício profissional em sua própria prática, 
tendo como função central facilitar a aquisição dos conhecimentos por parte das crianças.  

Chegamos a essa noção, a partir de um estudo mais detalhado da pedagogia por pro-
jetos que possui como grande idealizador William H. Kilpatrick (1871-1965). O teórico, em seus 
estudos afirmava a importância da aprendizagem da criança basear-se em seu próprio interes-
se, na medida em que o ensino não deveria ser imposto, mas sim debatido e negociado com o 
aprendiz. Decorrente dessa abordagem teórica, a educação deveria fundamentar-se na ação do 
sujeito. Por essa razão, o professor não impõe os conhecimentos, pois quem nivela a relação 
com eles são os alunos. Dessa forma, ao invés de o professor regular as atividades educativas, 
quem a faz são os alunos, pois deliberam a finalidade de suas ações e, consequentemente, a 
aprendizagem por meio das ações. A partir do cruzamento das concepções propostas pelo teó-
rico, percebemos que a pedagogia por projetos fora ressignificada e incorporada pela revista, 
demonstrando a necessidade de instituir um proposta nacional para a Educação Infantil.  
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Este artigo refere-se a dissertação que analisou o Livro Didático Público – Folhas, que 
foi uma Política Pública do Estado do Paraná; política de formação continuada, na qual 
professores(as) seriam incentivados(as) a exercer a produção científica como formação. De 
início, foram elaboradas pesquisas, mais precisamente, artigos científicos, que tinham como 
princípio um problema de pesquisa e eram destinados a alunos(as) do Ensino Médio, ou seja, 
tinham o propósito de despertar o conhecimento por meio de um questionamento instigante. 
Algumas dessas produções foram selecionadas para compor livros didáticos. A partir desse 
processo, foi publicado, em 2006, o Livro Didático Público – Folhas, em todas as disciplinas que 
compõem a matriz curricular da Educação Básica da escola pública paranaense, que são: Arte, 
Biologia, Educação Física, Física, Filosofia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Língua 
Estrangeira Moderna – Inglês e Espanhol – Matemática, Química e Sociologia.– Brasil. A 
pesquisa utilizou-se do conceito de ideologia e da metodologia da Hermenêutica de 
profundidade (HP) desenvolvida por Thompson (1995). Os focos de análise foram (objetivos): 
a) em que medida o Livro Didático Público – Folhas contempla as definições legais do artigo 26-
A da LDB (modificado pela Lei 10.639/03), o Parecer 03/2004 e Resolução 01/2004 do CNE; b) 
que estratégias ideológicas de hierarquização entre brancos(as) e negros(as) foram captadas 
nas políticas públicas e nos livros;neste artigo aprofundou-se a análise da participação do 
movimento negro brasileiro, e em especial da mulher negra deste movimento, no processo 
histórico de elaboração e promulgação da Lei nº 10.639/03 que alterou o artigo 26-A da Lei de 
Diretrizes e Bases Brasileira. 

As propostas dos movimentos sociais negros brasileiros de modificação no sistema de 
ensino e, em especial, nos conteúdos, são parte de reivindicações muito antigas. Por exemplo, 
nas proposições do Jornal O Quilombo, publicado pelo Movimento Negro do Rio de Janeiro 
entre 1948 e 1950, já se encontrava proposta de revisão histórica de valorização da cultura 
africana e afro-brasileira e da crítica ao etnocentrismo europeu nas escolas e nas produções 
culturais. No final dos anos de 1970, com a abertura política e a reorganização dos movimentos 
negros, as reivindicações relativas à educação passaram a ser centrais, articuladas a um projeto 
político de busca de africanidades como forma de estabelecer identidade cultural e com um 
apelo por currículo com valorização dos(as) negros(as) e da herança africana, por meio de 
modificações nos livros didáticos e pela inclusão de conteúdos de História e Cultura Afro-
brasileira, compondo um projeto de sociedade multirracial. 

 Apesar da crença do mito da democracia racial, ou seja que negros (as) e brancos(as), 
vivem uma relação harmônica e com igualdade de oportunidades, na maior parte do século XX, 
os movimentos sociais negros(as) sempre mantiveram uma posição de denúncia do racismo e 
das diversas formas de discriminação e hierarquia na sociedade brasileira e na escola.O racismo 
é definido como um comportamento, uma ação que é resultada da aversão, algumas vezes 
ódio, para com as pessoas que tem uma pertença racial diferente. A prática do racismo é 
histórica e foi construída socialmente nas relações sociais e pelas relações de poder que se 
fizerem presentes nos diferentes modelos sociais organizados historicamente. O Brasil é um 
país historicamente formado por uma diversidade de étnico-racial e, com isto, crenças, 
costumes, entre outros. Entretanto, é muito presente o racismo, nas suas diferentes formas de 
expressão. O Brasil é um país, com baixo desenvolvimento social, econômico e político e com 
graves problemas nas questões relacionadas à saúde, habitação, saneamento e educação. A 
população pobre é que mais sofre as consequências desta realidade. As condições sociais desta 
população que, em número significativo, por determinações históricas, se constitui 
principalmente por indivíduos negros(as), têm também ocasionado condições precárias no 
processo de escolaridade, traduzidas no baixo nível de formação a ela oferecida, nas más 
condições de estrutura e organização e em diversas formas de discriminação dentro e fora da 
escola.  
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A temática relação étnica e racial tem cada vez mais ocupado espaço e importância nos 
fóruns políticos e educacionais. O acesso e permanência dos alunos das classes baixas na 
escola, ainda que tenha alcançado melhores índices, está longe de se configurar como 
satisfatório para o desenvolvimento social e humano do país. Se tomarmos como referência de 
análise desta realidade a questão racial, ainda que o Brasil seja composto por aproximadamente 
50% da população de negros, os índices educacionais mostram que uma pequena parte deste 
grupo chega ao Ensino Médio e um número menor ainda à Educação Superior, bem como a 
outros níveis acadêmicos.Estas e outras questões relacionadas e educação e as políticas 
educacionais são tratadas nos eventos científicos da área de educação, nos debates e 
discussões nas Secretarias de Estado, nos núcleos de educação, associações, entre outros 
órgãos institucionais. Por outro lado, o processo de incorporação da necessidade de combate às 
desigualdades étnico-raciais nas políticas públicas e nas políticas educacionais parece estar 
ainda bastante inicial.  

Em 1983, o então deputado federal Abdias do Nascimento apresentou um projeto de lei 
(PL 1332/83) que definia o ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira na educação 
primária, secundária e superior. O projeto não foi aprovado e propostas similares continuaram a 
ser apresentadas em momentos sequentes: na assembleia constituinte anterior a 1988; na 
“Marcha Zumbi dos Palmares – pela vida e contra todas as formas de discriminação”, em 1995; 
no processo de discussão sobre a LDB; nos seminários preparatórios para a Conferência 
Mundial Contra o Racismo. Na LDB aprovada em 1996, o art. 26 foi aprovado com redação de 
forma muito tênue no que se refere ao ensino de História e Cultura Africana: 

 
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da clientela. 
[...] § 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as 
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do 
povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e 
europeia (BRASIL, LDBEN, 1996). 

 
As articulações e demandas dos movimentos negros e de acadêmicos(as) tiveram efeito 

na legislação com a aprovação, em 2003, da Lei 10.639/03, que modificou o art. 26-A da LDB, 
determinando o ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira. Na sequência, foram 
aprovados no Conselho Nacional de Educação (CNE) o Parecer 03/2004 e a Resolução 01/2004, 
instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. As mudanças na legislação foram 
seguidas de contínuas demandas dos movimentos sociais e por alguma movimentação também 
nas redes de ensino. 

Na luta por conquistas relacionadas às questões raciais, entre elas a luta contra o 
racismo e a discriminação racial, a literatura (MUNANGA e GOMES, 2006) aponta a importância 
que os movimentos negros tiveram e têm nas mais diversas reivindicações e avanços. 

A inserção do estudo da História e Cultura da África e Afro-brasileira é uma antiga 
reivindicação dos movimentos negros: 

 
O movimento social negro tem-se constituído como um movimento 
importante na sociedade brasileira. A história é repleta das ações de 
rebeldia, de luta e libertação da população negra, desde o início da 
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escravidão no Brasil. Os quilombos são sinais vivos dessa organização 
e resistência (ROCHA, p. 53, 2006). 

 
Ao contrário do que insistem alguns autores e o senso comum, afirmando a suposta 

“indolência” do(a) negro(a) e sua passividade ao aceitar serem escravizados(as) sem 
resistência, fatos diversos demonstram outra realidade. As formas de resistir se fizeram 
presentes desde o período escravista, por variadas formas, entre as quais, a organização dos 
quilombos. Essa organização já era politicamente refinada, com funções estabelecidas e regras 
construídas coletivamente, objetivando uma sociedade em que os(as) negros(as) pudessem 
viver em liberdade. 

 
O quilombo não significa refúgio de escravos fugidos. Tratava-se de 
uma reunião fraterna e livre, com laços de solidariedade e 
convivência, resultante do esforço dos negros escravizados de 
resgatar sua liberdade e dignidade por meio da fuga do cativeiro e da 
organização de uma sociedade livre. Os quilombolas eram homens e 
mulheres que se recusavam viver sob o regime da escravidão e 
desenvolviam ações de rebeldia e de luta contra o sistema (MUNANGA 
e GOMES 2006, p. 72). 

 
No Paraná, apesar da pouca divulgação, existem comunidades remanescentes de 

quilombos e comunidades negras tradicionais, identificadas pelo Grupo de Trabalho Clóvis 
Moura, em sua maioria, localizadas nos Campos Gerais, em Curiúva, Castro, Guarapuava, Lapa, 
Ponta Grossa, Campo Largo (CRUZ, 2006). Essa forma de organização política e revolucionária 
dimensiona como foi intensa a luta dos(as) negros(as) por liberdade e igualdade no período da 
escravidão. A resignação e aceitação passiva do processo de escravização são contestadas por 
fatos históricos. Nascimento afirma que: 

 
A longa duração de Palmares testemunha a seu favor e a dos seus 
líderes, o último deles tendo sido Zumbi, representa a primeira e 
heróica manifestação de amor à liberdade em terras do Brasil. Mas, 
conforme já foi consignado por estudiosos da nossa realidade, 
Palmares significa principalmente o grito desesperado dos africanos 
contra a desintegração da sua cultura nas estranhas terras do Novo 
Mundo (NASCIMENTO, 2002, p. 11). 

 
 O mapa a seguir (autoria do ITCG - Instituto de Terra e Geociência) traz a planilha das 
comunidades negras tradicionais, comunidades remanescentes de quilombos e indicativos de 
comunidades ainda a visitar, mapeadas pelo Grupo de Trabalho Clóvis Moura, no Paraná. 
Cinquenta e uma foram visitadas, das quais trinta e seis obtiveram certificado de 
autorreconhecimento emitido pela Fundação Cultural Palmares: 
 

Com o levantamento efetuado desde 2005, pelo Grupo de Trabalho 
Clóvis Moura, as comunidades se tornam conhecidas “oficialmente” 
(...). Por solicitação de algumas pessoas, o INCRA deu início a onze 
Relatórios Técnicos Antropológicos para promover a sua regularização 
fundiária. Os agentes sociais, anteriormente apontados como 
“posseiros” ou “sem terras”, agora se atribuem a denominação de 
“comunidades quilombolas”, e é dessa forma que buscam vários 

CD-ROM DE ATAS  | 4545 |  COLUBHE 2012



direitos, entre eles a retomada dos territórios tradicionalmente 
ocupados (Relatório 2005/2010, p. 39). 

 
 Apesar da publicização desse relatório, o impacto no conhecimento ministrado nas 

escolas é restrito. Nota-se, por exemplo, que esse conteúdo não está contemplado nos planos 
de trabalho docente das escolas. As proposições dos movimentos negros são que tais 
conhecimentos façam parte dos conteúdos escolares, por exemplo, deixando de privar crianças 
e adolescentes da possibilidade de saber que a população negra tem participação importante na 
história da constituição do Estado do Paraná.   

 
FIGURA 2: MAPA DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO PARANÁ 
FONTE: Relatório Quilombos do Paraná 2005-2010. 

 
 Ao contrário da ideia de que a ocupação do Paraná seja predominantemente branca, 

tendo a população negra como minoria, a presença e a resistência dessa população mostram-
se significativas desde a emancipação da antiga comarca de São Paulo, em 1853. 

Os movimentos sociais negros têm sido muito atuantes no cenário brasileiro. Ao longo 
da história, vem travando lutas em busca de uma sociedade onde os(as) negros(as) tenham 
seus direitos garantidos. Para tanto, o conhecimento sobre a temática racial e a capacidade de 
se colocar no lugar do outro, tem ocupado papel importante. De forma bastante limitada, como 
exemplos, destacamos algumas organizações do Movimento Negro Brasileiro: a Frente Negra 
Brasileira, o Teatro Experimental do Negro (TEN) e o Movimento Negro Unificado (MNU). 

A Frente Negra Brasileira, fundada em 16 de setembro de 1931, era uma organização 
complexa, dirigida por um conselho, composto por vinte membros. Tinham uma filosofia 
educacional, defendendo que o(a) negro(a) venceria ao conquistar os vários níveis da ciência. 
Um dos participantes foi o militante negro, dramaturgo, ator e ex-senador da República, Abdias 
do Nascimento (MUNANGA, 2006). 

Em 1944, no Rio de Janeiro, foi fundado o Teatro Experimental do Negro (TEN) com os 
seguintes objetivos: resgatar os valores da cultura africana; tirar dos palcos brasileiros atores e 
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atrizes brancos(as) pintados(as) de negro; impedir o uso de atores e atrizes negros(as) para 
papéis estereotipados e grotescos (NASCIMENTO, 2002). A preocupação com a formação 
educacional e política transcendia a formação de atores e atrizes, sendo organizados cursos de 
alfabetização, de ensino técnico-profissionalizante e de direitos trabalhistas. As reivindicações 
passavam pelo reconhecimento do valor e legado dos(as) negros(as) ao Brasil (vinculadas às 
propostas de mudanças no tratamento curricular de conteúdo) e no estabelecimento de vagas 
para negros(as) nas escolas técnicas e universidades. 

Na década de 1970, durante um ato público de protesto realizado nas escadarias do 
Teatro Municipal em São Paulo, realizado por várias entidades, contra discriminações e morte de 
negros(as), foi fundado o Movimento Negro Unificado (MNU). Torna-se reconhecido e se 
espalha pelo território nacional, em particular em Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e São 
Paulo (MUNANGA, 2006). Nas proposições educacionais do MNU estão presentes as demandas 
de formação de identidade valorizada do(a) negro(a), passando pelo ensino de História e 
Cultura Africana e Afro-brasileiras. Algumas mulheres negras foram destaque no movimento 
negro, reivindicando valorização da mulher negra e mudanças educacionais. Ratts (2010, p.84) 
ressalta a importância de Lélia Gonzalez, intelectual e ativista negra: 

 
Entre 1978 e o início da década seguinte, Lélia Gonzalez atuou 
fortemente na consolidação e ampliação do MNU. Assumiu o cargo de 
diretora executiva na primeira eleição da Assembleia Nacional do 
Movimento Negro Unificado, ainda em 1978. Dali em diante, 
trabalhou na articulação e, em especial na formação política dos 
ativistas, por meio de palestras, cursos reuniões e produção de textos, 
que eram divulgados em diferentes espaços e, sobretudo, na 
imprensa negra, em particular no jornal MNU. 

 
 
 Outra mulher negra que foi muito relevante para os estudos sobre relações étnico-
raciais e corporeidade da mulher negra foi a também intelectual e ativista negra Beatriz 
Nascimento. Ratts (2007, p.67): 
 

Com reflexões, com sua escrita e postura, Beatriz Nascimento provoca 
um deslocamento da imagem da mulher negra inferior/serviçal/objeto 
para a de mulher negra falante/pensante/intelectual/poeta/ativista. A 
espessura de sua imagem é correlata da espessura de seus textos.  

 
As mobilizações pelas mudanças na educação mantiveram-se presentes ao longo das 

décadas, sempre com demandas sobre mudanças no tratamento dos conteúdos escolares: o 
tratamento ao racismo de forma aberta e “às escuras1”, ao mesmo tempo em que 
reivindicando a valorização da população negra e de seu legado, ensinando História e Cultura 
Africana e Afro-brasileira, mudanças no tratamento dos conteúdos escolares.  

Em 1983, o então Deputado Federal Abdias do Nascimento apresentou projeto de lei no 
qual definia a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira no 
ensino brasileiro. Na Assembleia Nacional Constituinte, as demandas dos movimentos negros 
mantinham essas proposições, que não foram incorporadas. Na comemoração do centenário 
da abolição da escravatura, em 1988, tais propostas tomaram lugar em diversos seminários, 
encontros, oficinas. Em 1995, essas reivindicações foram apresentadas pela “Marcha Zumbi 
dos Palmares – pela vida e contra todas as formas de discriminação” à Presidência da 
República. Mais uma vez, os gestores não cumpriram com as medidas acordadas. Na discussão 
da LDB, as proposições mantiveram-se, mas no texto aprovado, a redação ficou como 

CD-ROM DE ATAS  | 4547 |  COLUBHE 2012



apontamos na introdução, tocando a temática de forma bastante superficial. Nos eventos 
preparatórios para a III Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, Xenofobia e 
Intolerância Correlata, realizada em Durban, em 2001, o tema ganhou novo fôlego. 

No dia 9 de setembro de 2003, foi sancionada a lei nº 10.639, que modifica o artigo 26 
da LDB (DIAS, 2005). Essa legislação veio ao encontro dos anseios do Movimento Negro, 
tornando obrigatório o ensino dessa temática, com o objetivo de ressignificar a história do 
negro no Brasil, estratégia para mudança do autoconceito e crítica ao eurocentrismo. Segue o 
que reza a Lei: 

 
Art. 1º – A lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste incluirá 
o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no 
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo nas áreas social, 
econômica e política pertinente à História do Brasil. 
§ 2º Os conteúdos referentes à história e Cultura Afro-Brasileira 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 
na áreas de Educação Artística e de Literatura e Histórias Brasileiras. 
§ 3º (VETADO) 
Art. 79-A. (VETADO) 
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 
“Dia Nacional da Consciência Negra” (BRASIL, 2003). 

 
  

Alguns fatores contribuíram para a mudança no marco legal. A referida “Marcha Zumbi 
dos Palmares”, em 1995, teve como resultado a afirmação da Presidência da República de que 
o Brasil é um país racista, fato que deu início às políticas de combate ao racismo. A 
movimentação social resultante da Conferência de Durban provavelmente influenciou as 
candidaturas. O Presidente, que iniciava seu mandato em 2003, aprovou a mudança no artigo 
da LDB, uma de suas primeiras medidas no governo. Interpretamos tais acontecimentos como 
uma “janela política”, conforme Muller & Surel (2002). 

Ao ser sancionada, a lei viabilizou a discussão, propondo uma educação antirracista. As 
proposições são de práticas que repudiam o racismo e qualquer forma de preconceito nas 
escolas, visando contribuir na melhoria do ensino e da aprendizagem e na manutenção dos(as) 
alunos(as) negros(as) nas escolas, com voz e participação ativa nesse processo: 

 
Todas as escolas deveriam fazer os professores e os alunos 
participarem do currículo anti-racista que, de algum modo, está 
ligado a projetos da sociedade em geral. Esta abordagem redefine 
não somente a autoridade do professor e a responsabilidade dos 
alunos, mas situa a escola como uma força importante na luta por 
justiça social, econômica e cultural. Uma pedagogia de resistência 
pós-moderna e crítica pode desafiar as fronteiras opressivas do 
racismo, mas também aquelas barreiras que corroem e subvertem a 
construção de uma sociedade democrática (GIROUX, 1999, p. 166). 
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As proposições de mudanças curriculares, portanto, encontram ancoradouro na 
produção científica tanto brasileira quanto internacional. No entanto, a repercussão de tais 
proposições nas escolas parece bastante limitada. Promover uma educação antirracista exigiria 
um amplo processo de estudos para conhecer o continente africano, demonstrando as 
contribuições advindas de tal. Por exemplo, em certas ocasiões, alguns professores lançam mão 
de imagens apelativas, encontradas em abundância na internet, para sensibilizarem os alunos 
em relação à pobreza – caracterizada pela falta de saneamento básico, de comida e de 
oportunidades – utilizando-se de imagens de crianças negras em condição de penúria. De outro 
lado, mostram crianças brancas com toda a sorte de privilégios. 

Quando se depara com essa situação, a criança negra, via de regra, se sente diminuída 
ou humilhada e tende a se identificar com a impossibilidade de conseguir se posicionar como 
capaz. Na África e no Brasil, existem crianças negras vivendo em condições adequadas. Ao ter 
conhecimento que o continente africano não se reduz a imagem transmitidas pelos filmes de 
Tarzan, nas cenas de extrema pobreza da Etiópia e nos conflitos étnicos, crianças e 
adolescentes, negros(as) e não negros(as), tem a possibilidade de ser apresentados(as) a um 
continente que enfrenta dificuldades mas também com inúmeras riquezas O desenvolvimento 
do Continente Africano pode ser constatado através de cidades altamente industrializadas e 
usufruindo de excelentes condições tecnológicas, que ao serem mostradas podem alimentar o 
imaginário infantil com ilustrações positivas da população e dos países africanos. A estrutura de 
apresentação de forma hierarquizada de europeus de um lado, e África e africanidades de 
outro, atua de forma a racializar os(as) negros(as) e pode influenciar para que o racismo se 
manifeste em especial na adolescência e na fase adulta. Appiah (1997) critica o fato de uma 
parcela da humanidade racializar membros da mesma espécie pela cor da pele e pelas 
características físicas: 

 
A primeira doutrina é a visão – que chamarei de racialismo – de que 
existem características hereditárias, possuídas por membros de nossa 
espécie, que nos permitem dividi-los num pequeno conjunto de raças, 
de tal modo que todos os membros dessas raças compartilham entre 
si certos traços e tendências que eles não têm em comum com 
membros de nenhuma outra raça. Esses traços e tendências 
característicos de uma raça constituem, segundo a visão racialista, 
uma espécie de essência racial; e faz parte do teor do racialismo que 
as características hereditárias essenciais das “Raças do Homem” 
respondam por mais do que as características morfológicas visíveis – 
cor da pele, tipo de cabelo, feições do rosto – com base nas quais 
formulamos nossas classificações informais (APPIAH, 1997, p. 33). 

  
A nova redação da LDB, dada pela Lei 10.639/03, foi acompanhada da aprovação, pelo 

Conselho Nacional de Educação, do Parecer 03/2004 e da Resolução 01/2004 que institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino 
de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Posteriormente, o artigo 26-A foi novamente 
modificado pela Lei 11.645/08, que manteve a mesma redação no que se refere ao ensino de 
História e Cultura Africana e Afro-brasileira e acrescentou a obrigatoriedade de ensino de 
História e Cultura Indígenas. 

No período entre o ano de 2003 e o presente momento, as movimentações sociais 
foram constantes. Pode-se interpretar que as modificações na legislação foram o ponto de 
partida de movimentações sociais mais intensas, mesmo com a posição muitas vezes refratária 
de redes de ensino e de escola. 
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No Paraná, em 2007, representantes do Coletivo da Igualdade Racial e da Associação 
Cultural da Negritude e Ação Popular (ACNAP) denunciaram junto ao Ministério Público, em 
Londrina, e anexaram a carta do Professor Edmundo Silva Novais (ativista do Coletivo Negro da 
APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná) que pedia a retirada do livro 
didático da 3ª série, “Coleção conversando sobre História”, da Editora Positivo, do autor 
Francisco Coelho Sampaio, que trazia ilustrações racistas. 

Segundo o professor, o livro descumpria a lei e negligenciava a história dos povos 
negros na História do Brasil. Relatou também o exagero de imagens em que pessoas negras 
aparecem em condições de humilhação e sofrimento. Totalizou-se vinte e cinco imagens, dentre 
as quais, dez mostram pessoas negras apanhando e sendo humilhadas por pessoas brancas. A 
que chama mais atenção são crianças negras sofrendo e acorrentadas pelo pescoço. O termo 
“escravo” aparece setenta e três vezes, intercalando os termos “negros” e “africanos”, podendo 
fazer as crianças acreditarem que são sinônimos. 

Em 12 de dezembro de 2007, as referidas entidades obtiveram parecer favorável do 
Ministério Público à mudança de conteúdo negativo sobre a participação do povo negro na 
História do Brasil. A atuação do Coletivo Negro da APP-Sindicato e do Movimento Negro 
(ACNAP) aponta que o papel que os movimentos sociais vêm desempenhando na crítica a 
práticas racistas, realizadas por materiais didáticos, têm sido significativa e, em alguns casos, 
atingindo resultados e repercussão das demandas. Além disso, pode servir de alerta para a 
conscientização dos(as) professores(as), no que diz respeito à análise do conteúdo teórico e 
das ilustrações presentes nos livros e materiais didáticos, a fim de que se mantenham atentos e 
denunciem qualquer tipo de manifestação racista. 

Além da crítica às formas de discriminação ainda presentes, as reivindicações também 
têm um caráter afirmativo, de buscar a valorização da população negra, trazendo para primeiro 
plano os fatos históricos que são relevantes a ela. O Parecer nº 03/04 do Conselho Nacional de 
Educação, prevê o ensino da História Afro-brasileira e da África, de forma positiva, buscando 
não enfatizar as questões relacionadas aos aspectos negativos. Essa indicação se deve 
principalmente ao fato do(a) aluno(a) negro(a) necessitar, desde a infância, formar sua 
identidade, segundo parâmetros de valorização, ao invés da corrente discriminação implícita de 
um currículo eurocêntrico e colonialista. Trata-se de um processo contínuo, construído pelos 
indivíduos em diversos espaços – institucionais ou não – pelos quais circulam essa identidade 
negra, que também é construída na escola, durante a trajetória desses sujeitos. A escola teria a 
responsabilidade social e educacional de compreender sua complexidade, respeitando-a, bem 
como as outras identidades construídas pelos sujeitos no âmbito escolar, lidando de maneira 
positiva com ela (GOMES, 2005). 

No Paraná iniciou-se uma discussão na Secretaria Estadual de Educação (SEED) sobre 
implantação do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira com uma comissão tendo 
representantes dos movimentos sociais negros. A análise das políticas de produção do Livro 
Didático Público – denominado Folhas, apontou que não foram levadas em consideração as 
propostas de promoção de igualdade racial que ocorriam dentro da própria estrutura da 
Secretaria Estadual de Educação. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e os documentos 
referentes ao texto da lei e os indicativos legais para sua implementação. Foram selecionados 
para análise livros de duas disciplinas, Língua Portuguesa e Educação Física. De forma geral 
somente o livro de Educação Física atende, parcialmente e com contradições internas às 
definições legais sobre Educação das Relações Étnico-Raciais. Foram analisadas formas 
simbólicas dos livros que naturalizam ao branco como representante da humanidade; que 
estigmatizam a personagens negros(as), em especial à mulher negra; que silenciam sobre a 
presença negra; sobre a história e cultura africana e afro-brasileira; sobre os processos de 
discriminação e desigualdade racial. Nos Livros Didáticos Públicos – Folhas, analisados, nesta 
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pesquisa, também ficou evidenciada a representação do branco, (nos textos e ilustrações) de 
forma mais elaborada e a sub-representação do negro. Nossos resultados apontam para a 
continuidade do predomínio da branquidade normativa; hierarquizando em posição superior aos 
brancos em relação aos negros. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
APPIAH, K. A. (1997). Na casa de meu pai: a África na filosófica da cultura. Rio de Janeiro: 
Contraponto. 
APPLE, M. (1995). Cultura e Comércio do Livro Didático. In: APPLE, Michael. 
Trabalho docente e textos: economia política das relações de classe e de gênero em educação. 
Porto Alegre: Artes Médicas. 
Brasil Lei n.º10.639, de 9 de janeiro de 2003.Altera a Lei nº 9394/96, de 20 de novembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial 
da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” e dá outras 
providências. 
DIAS, L. R.(2005). Quantos passos já foram dados?A questão de raça nas leis educacionais – da 
LDB de 1961 à Lei 10.639 de 2003. In: História da Educação do Negro e outras histórias. 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 
CAVALLEIRO, E. dos S.(2005). Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e 
discriminação na educação infantil. 4. Ed. São Paulo: Contexto.  
GIROUX, H.(1999). Redefinindo as fronteiras da raça e da etnicidade: além da política 
educacional. In: Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas políticas em educação/ 
Henry A. Giroux; trad. Magda F. Lopes. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.p.133-172. 
GRUPO DE TRABALHO CLÓVIS MOURA.(2010). Relatório do Grupo de Trabalho Clóvis Moura: 
2005-2010. Curitiba, PR: GTMC. 
MULLER, P.& SUREL, Y. (2002). Análise das políticas públicas. Pelotas: Educat, 2002. 
MUNANGA, K.(2006). Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus 
identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica. 
MUNANGA, K. e GOMES, N. L.(2006). O negro no Brasil de hoje. São Paulo: Global, 2006. 
NASCIMENTO, do A.(2002). O Brasil na mira do pan-africanismo. 2 ed.das obras. O Genocídio 
do negro brasileiro e sitiado em Lagos. Salvador: EDUFBA: CEAO. 
RATTS, A; RIOS, F.(2010). Lélia Gonzalez. São Paulo: Selo Negro. 
RATTS, A.(2007). Eu sou atlântica- sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento.São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Instituto Kuanza. 
ROCHA, L. C. P. da.(2006). Políticas Afirmativas e educação: a lei 10639/03 no contexto das 
Políticas Educacionais no Brasil Contemporâneo. Dissertação de Mestrado - UFPR. 
SOUZA, F. da S.(2005). Afro-descendência em Cadernos Negros e jornal MNU. Belo Horizonte, 
Autêntica. 
THOMPSON, J. B.(1995). Ideologia e Cultura Moderna – Teoria social crítica na era dos meios 
de comunicação de massa. Petrópolis, RJ: Vozes. 
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O levantamento dos dados sobre a instrução pública no Distrito Federal obedeceu crité-
rios e interesses diversos na década e meia que separou a posse de Antônio Carneiro Leão na 
Diretoria Geral de Instrução da exoneração de Anísio Teixeira da Secretária de Educação e Cul-
tura da cidade. Com Carneiro Leão, dominaram as comparações de freqüência por classes, as 
relações anuais entre freqüência e matrícula e a determinação do número e lotação dos prédios 
escolares. Em 1927, o trabalho sobre os números da instrução pública concentrou o principal do 
seu esforço no recenseamento escolar e na apuração da população em idade escolar. Em 1934, 
o relatório administrativo de Anísio Teixeira registrou o aumento dos índices quantitativos da 
expansão e crescimento escolar por meio de comparações percentuais e dos totais da matrícula 
e da freqüência. Nesse mesmo sentido, ainda constaram dos quadros estatísticos que o relató-
rio do diretor do Departamento de Educação organizou a distribuição dos alunos pelas séries e 
das idades pelos anos escolares. Também os quadros do aproveitamento dos alunos nas esco-
las elementares apontaram melhoramento e desenvolvimento da instrução pública. Invariavel-
mente, os resultados de cada um desses procedimentos de mensuração conformaram a 
densidade do funcionamento que se quis descrever. Portanto, não foram exteriores nem indife-
rentes à fórmula de sua construção.  

O apelo de Carneiro Leão (1926, p. 10-12, 34) aos quadros estatísticos foi atitude astu-
ciosa na perspectiva das acomodações. A preferência dada ao tratamento serial e quantitativo 
de dados sobre freqüência e capacidade instalada da instrução pública pautou indicadores que 
fizeram frente à evasão escolar. Como já sugeri no capítulo 3, os índices de que Carneiro Leão 
dispunha sobre a evasão escolar fizeram-no se perguntar “porque, quando no 1º ano se matri-
culam 31.180 crianças, no 2º, 15.799 e no 3º, 9.945, no 4º temos apenas 5.782, no 5º 2.686, no 
6º 1.665 e no 7,º 955?” Sobretudo, o diretor da instrução destacou a diminuição de alunos fre-
qüentes no 1º ano, em particular, como motivo do interesse em atrair as classes pobres à esco-
la. Por conta do que encontrou no estudo das proporções entre freqüência, matrícula e 
ocupação dos prédios escolares uma espécie de indulto à administração das providências de 
reforma dos serviços escolares. Nesse sentido, Carneiro Leão (1926) distinguiu e sustentou dois 
tipos de comparação. Por um lado, comparações entre as freqüências por série e as proporções 
anuais entre matrícula e freqüência. De outra parte, comparações entre a lotação oferecida e a 
verificada das escolas públicas. Os resultados que Antônio Carneiro Leão conseguiu foram con-
clusivos. 

Segundo os boletins mensais escolares, as médias de freqüência registradas em cada 
ano letivo tornaram relativa a diminuição de matrícula no 1º ano do ensino elementar entre 
1922 e 1926 quando deixou evidente um aumento da freqüência geral. De acordo com o en-
tendimento de Carneiro Leão (1926, p. 10-11), mostravam uma distribuição mais proporcional 
de alunos entre as duas séries iniciais e uma maior afluência às classes mais adiantadas. O mo-
do como a Diretoria Geral de Instrução organizou a apresentação dos dados explicitou essas 
tendências em 1926: 
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Ensino público primário no Distrito Federal 
Freqüência nas escolas municipais diurnas, por anos ou séries do curso 

(segundo os boletins mensais escolares) – 1919-1926 
 

 
Ano 
Leti-
vo 

FREQÜÊNCIA DE UM E DE OUTRO SEXO EM 
CADA ANO DO CURSO PRIMÁRIO 

PERCENTAGENS CALCULADAS EM 
RELAÇÃO À SOMA 

I II III IV V VI VII Soma I II III IV V VI VII
 

MÉDIAS REGISTRADAS EM CADA ANO LETIVO 
 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1925 

1926 

 

2885

8 

2874

1 

2999

4 

2901

0 

2468

6 

2361

9 

2281

8 

 

8023 

8491 

8879 

9208 

9888 

1206

6 

1211

1 

 

4770 

5137 

5518 

5687 

7409 

7764 

8552 

 

3103 

2968 

2659 

2639 

5082 

4556 

5228 

 

866

806

1378

1342

2475

2481

2834

 

686
- 
- 
- 

881

1426

1371

 

- 
- 
- 
- 

575

823

917

 

4630

6 

4614

3 

4842

8 

4788

6 

4799

6 

5273

5 

5383

1 

 

62,35 

62,29 

61,94 

60,58 

45,18 

44,78 
- 

 

17,33 

18,40 

18,33 

19,23 

20,60 

22,87 
- 

 

10,30 

11,13 

11,39 

11,88 

15,44 

14,72 
- 

 

6,70 

6,43 

5,49 

5,51 

10,59 

8,63 
- 

 

1,87 

1,75 

2,85 

2,80 

5,16 

4,70 
- 

 

1,48
- 
- 
- 

1,83

2,74
- 

 

- 
- 
- 
- 

1,20

1,56
- 

 

Fonte: CARNEIRO LEÃO, Antônio. O ensino na capital do Brasil. Rio de Janeiro: Tip. do Jornal do Commercio, 1926, p. 

10. 
 

Carneiro Leão (1926, p. 11-12) fez uso da comparação das freqüências por classes de 
forma bastante eficiente como meio de provar o aumento do tempo de permanência na escola 
de uma parcela maior da população. De acordo com suas palavras: 

A diminuição de alunos freqüentes no 1o ano, com um aumento sensível de freqüência 
geral prova, de um lado, que as crianças se vão mantendo por mais tempo na escola e, 
de outro, que o número de promoções naquele ano tem sido maior. Se nos anos ante-
riores à minha administração contavam-se cerca de 6 mil crianças no 1o ano, atualmen-
te, encontram-se 12126 mais nas outras classes do curso. 
Basta confrontar entre 1922 e 1926, o 2o e o 3o ano. Em 1922 essas duas classes ti-
nham 14.895 alunos, diariamente, nos bancos escolares, hoje contam 20.663, ou uma 
diferença para maior de 5.768. Assim se somássemos esses 5.768 aos 22.818 do 1o 
ano, atualmente teríamos 28.586 bem próximos dos 29.010 de 1922. 
Podemos, pois concluir que, mesmo não levando em conta a diferença acentuada na 
freqüência dos anos mais adiantados, esses 5.768 alunos mais no 3o e no 2o correspon-
dem a um número equivalente de promoções no 1o ano. E não creio alguém prefira 29 
mil alunos a 23 mil se aqueles 29 devem ser mantidos com o sacrifício de 6 mil promo-
ções. 
Confrontando, porém as classes mais adiantadas naqueles dois anos veremos que 1926 
apresenta, para mais, no 4o ano, 2589 alunos, no 5o ano 1492 e no 6o e no 7o – que en-
tão não existiam – respectivamente 1.517 e 917. 
 

A sugestão de que à diminuição dos alunos freqüentes no 1o ano a partir de 1922 suce-
deu um aumento anual de 6 mil promoções foi uma evidência das responsabilidades da admi-
nistração do ensino com a educação popular no argumento de seu diretor-geral. Nas escalas de 
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freqüência por série, Carneiro Leão encontrou bons índices para uma amostragem favorável do 
rendimento escolar.  

Sob medida para a Diretoria Geral da Instrução Pública foi a apuração do número e lo-
tação dos prédios escolares. O exame da situação em cada um dos distritos escolares constituiu 
outra prova do rendimento da educação pública obtido entre 1922 e 1926. Desta vez, o artifício 
explicitou os limites da expansão escolar na cidade do Rio de Janeiro. Ao comparar a lotação 
oferecida pelos prédios escolares com a lotação verificada nos índices de matrícula e freqüên-
cia, Carneiro Leão (1926, p. 35) dimensionou a capacidade de atendimento do sistema público 
de ensino. 

Número e lotação dos prédios escolares 
1925 

 
N.º DE 

PRÉDIOS

SALAS 

n.º lotação 
oferecida 

lotação verificada 
freqüên-

cia 
média 

Matrícula
Média 

 
1º Distrito  
2º Distrito  
3º Distrito  
4º Distrito  
5º Distrito  
6º Distrito  
7º Distrito  
8º Distrito  
9º Distrito  
10º Distrito  
11º Distrito  
12º Distrito  
13º Distrito  
14º Distrito  
15º Distrito  
16º Distrito  
17º Distrito  
18º Distrito  
19º Distrito  
20º Distrito  
21º Distrito  
22º Distrito  
23º Distrito  
Soma. 

10 
7 
10 
9 
9 
13 
11 
9 
10 
9 
9 
7 
6 
11 
12 
13 
9 
15 
7 
15 
8 
10 
11 
230 

116 
153 
142 
117 
134 
158 
172 
134 
144 
92 
88 
85 
44 
94 
66 
82 
38 
46 
42 
31 
97 
67 
39 

2.178 

 
2.667 
4.485 
4.079 
2.299 
2.463 
2.543 
3.380 
1.494 
2.414 
1.614 
1.386 
2.027 
548 

1.344 
1.028 
1.344 
1.570 
745 
888 
486 

1.346 
1.223 
732 

43.105 

 
2.811 
3.110 
3.149 
3.691 
2.725 
2.902 
3.767 
3.250 
3.589 
2.038 
2.858 
2.547 
1.389 
2.593 
1.738 
1.896 
1.358 
849 
820 
504 

2.365 
1.959 
823 

52.735 

3.716 
3.967 
4.038 
4.710 
3.434 
3.571 
4.531 
4.100 
4.453 
2.901 
3.869 
3.259 
1.883 
3.246 
2.272 
2.357 
1.727 
1.311 
1.087 
744 

3.196 
2.527 
1.113 
68.012 

Fonte: CARNEIRO LEÃO, Antônio. O ensino na capital do Brasil. Rio de Janeiro: Tip. do Jornal do Commercio, 1926, 

p. 34. 

 
A apresentação dos dados de freqüência e matrícula e da quantificação do espaço nas 

escolas públicas num quadro comparativo revelou um rendimento máximo, a saturação mesmo, 
da estrutura do ensino elementar. Nesse sentido, a construção foi engenhosa. O quadro salien-
ta a falta de edifícios escolares mais que localizou as dificuldades de atendimento. Ou seja, a 
sua utilidade dependeu do destaque que se deu para alguns elementos da realidade. 
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Examinando a situação de distrito por distrito, verificamos que, em três apenas – 2º, 3º 
e 7º a lotação não foi atingida (mas trata-se justamente de zonas melhor servidas de 
escolas e onde há até duas e três quase ao lado uma da outra). Em todos os demais a 
escassez de espaço para o número de crianças nas classes é manifesta, sendo que em 
alguns deles de maneira francamente condenável e, até, prejudicial, se o hábito diário 
dos jogos ginásticos e exercícios físicos, ao ar livre, não atenuasse o mal. 
Acredito, pois, que fomos longe demais, não se podendo de modo algum, sem um 
acréscimo de área, admitir mais o aumento da matrícula nem da freqüência nas nossas 
escolas primárias (CARNEIRO LEÃO, 1926, p. 35). 
 
 
Carneiro Leão concentrou a atenção nas proporções entre dados específicos, ignorando 

o contexto social do qual resultaram. Por isso, configurou não apenas índices de prosperidade 
ou de saturação mas, também, equivalências superficiais entre padrões induzidos de rendimen-
to e expansão escolar. Em todo caso, porém, essas relações foram úteis para acomodar expli-
cações sobre as mudanças na organização e no funcionamento da instrução pública. 

De outro gênero foi a acomodação que o recenseamento escolar possibilitou em 1927. 
Fernando de Azevedo, então, fez organizar dados censitários para o conhecimento da popula-
ção em idade escolar na cidade do Rio de Janeiro. A premissa de localizar escolas e planejar 
soluções para os problemas do ensino primário a partir de um recenseamento da população em 
idade escolar mostrou-se particularmente atraente quando da publicação dos resultados. Em 
comunicado pela imprensa, a Diretoria Geral da Instrução destacou que, ao contrário das ex-
pectativas, um reduzido acréscimo de professores bastaria para erradicar o analfabetismo do 
Distrito Federal.  

 Executado pelo magistério municipal por meio de pesquisa domiciliar e feito distrito a 
distrito, o levantamento apurou o número de crianças de 6 até 12 anos em cada um deles, dis-
criminando faixa etária e sexo. Também preocuparam as indicações sobre alfabetização e fre-
qüência escolar dessas crianças.  

 
 

População em idade escolar 
Distritos Masculi-

no 
Femini-
no 

Total

Candelária 
Santa Rita 
Sacramento 
São José  
Santo Antônio
Santa Tereza 
Glória 
Lagoa 
Gávea 
Copacabana 
Sant´Anna 
Gâmboa 
Espírito Santo
São Cristovão 
Engenho Ve-
lho 
Andaray 
Tijuca 

71 
774 
381 
334 
874 

1.815 
2.396 
1.852 
1.852 
1554 
1.304 
3.034 
3.467 
3.891 
2.468 
3.890 

74 
821 
415 
287 
922 

1.843 
2.613 
1.986 
1.734 
1.582 
1.321 
3.250 
3.401 
3.865 
2.384 
4.025 

145 
1.595 
796 
621 

1.796 
3.658 
5.009 
3.838 
3.586 
3.135 
2.625 
6.284 
6.868 
7.757 
4.852 
7.915 
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Engenho No-
vo 
Meyer 
Madureira 
Inhauma 
Irajá 
Jacarepaguá 
Campo Gran-
de 
Guaratiba 
Santa Cruz 
Realengo 
Ilhas 

2.381 
3.146 
3.449 
4.756 
7.789 
5.719 
3.510 
1.772 
1.360 
1.062 
4.214 
1.117 

2.618 
3.283 
3.537 
4.673 
7.756 
5.914 
3.458 
1.581 
1.228 
1.148 
4.107 
1.205 

4.999 
6.429 
6.986 
9.429 
15.345 
11.633 
6.968 
3.353 
2.588 
2.210 
8.321 
2.381 

Totais 70.292 70.831 141.123
 

Fonte: Recenseamento escolar. A Noite, Rio de janeiro, 28 abr. 1927. 
 

Quando os índices chegaram aos jornais dividiram as opiniões. A Diretoria Geral de Es-
tatística Federal junto com o jornal O Globo suspeitaram do trabalho de coleta dos dados. In-
formaram que muitas casas não foram visitadas pelas recenseadoras. Também criticaram a 
época escolhida para realização do censo, entendendo que durante o verão muitas famílias se 
retiravam para o interior do país em férias, a fim de evitarem as altas temperaturas dos três 
primeiros meses do ano na cidade do Rio de Janeiro. Parte dessa discussão tinha a ver com o 
fato dos números do recenseamento escolar diferirem das estimativas da Diretoria Geral de 
Estatística. Segundo Bulhões de Carvalho, diretor-geral de estatística, em 1927, a população do 
Distrito Federal de 6 a 12 anos, calculada pelo crescimento médio anual no período de 1906-
1920, atingiria o número de 202.661 de habitantes. Pelas correções do cálculo do movimento 
populacional e das taxas de natalidade, estimadas segundo a “fórmula de Block”, esse número 
chegava a 234.591 habitantes. Perante uma diferença tão significativa para menos, O Globo 
suspeitou que os totais do recenseamento escolar cumpriam a tarefa de redimensionar a de-
manda, tornando mais plausível a resolução do problema da falta de vagas nos estabelecimento 
de ensino da capital. 

Os argumentos da Diretoria Geral de Instrução naturalmente diferiram. A administração 
do ensino buscou no arrasamento do Morro do Castelo, na eliminação de favelas e na expansão 
da atividade comercial a explicação para a presença reduzida da população infantil nos distritos 
comerciais da cidade. Em matéria sobre os resultados do recenseamento escolar, A Patria apoi-
ou a Diretoria de Instrução. Não só confirmou a explicação para os números apurados nos dis-
tritos comerciais como atribuiu à prostituição no mangue a fuga da população infantil do distrito 
de Espírito Santo, que também perdeu duas partes importantes: um trecho de Santa Tereza e 
outro da Tijuca. 

A tabulação dos dados não só ofereceu elementos sobre a localização dos núcleos in-
fantis por distrito. Também indicou a distribuição por faixa etária e sexo da parcela da popula-
ção entre 6 e 12 anos caracterizando, inclusive, as taxas de alfabetização e freqüência escolar. 
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Recenseamento escolar  
Idade Masculi-

no 
Feminino Analfabe-

to 
Sabe ler Freqüen-

ta 
Não Freq. Total

6 anos 10.641 10.474 19.193 1.922 6.050 15.065 21.115 
7 anos 11.278 10.985 16.956 5.307 12.976 9.287 22.263 
8 anos 10.233 9.984 11.218 8.999 13.499 6.718 20.217 
9 anos 9.465 9.449 7.505 11.404 13.864 5.050 18.914 
10 anos 10.093 10.244 5.898 14.439 15.260 5.077 20.337 
11 anos 8.981 9.205 3.934 14.252 13.808 4.378 18.186 
12 anos 9.601 10.490 3.808 16.283 14.503 5.588 20.091 
Totais 70.292 70.491 68.512 72.611 89.960 51.163 141.123 

Percentagens 48,5% 51,5% 63,7% 36,3%  
 

Fonte: Recenseamento escolar. A Noite, Rio de janeiro, 28 abr. 1927. 
 

O acesso às informações sobre a população em idade escolar não atendida pela instru-
ção pública foi o excepcional da iniciativa. O recenseamento escolar apurou que 51.163 das 
crianças com idade escolar sequer freqüentavam a escola, reconheceu 68.512 analfabetos na 
faixa da população entre 6 e 12 anos. Na tentativa de quantificar uma possível afluência popu-
lar na escola, a Diretoria de Instrução encontrou índices para medir o alcance dos serviços es-
colares. O exame das estatísticas que resultaram do censo escolar de 1927 tornou o problema 
da obrigatoriedade de matrícula e da freqüência escolar uma evidência quantitativa. Não por 
acaso os números do otimismo da administração foram os proporcionais, que acusaram fre-
qüentar a escola 63,7% da população entre 6 e 12 anos. 

Depois que uma 4o seção foi organizada na Diretoria Geral de Instrução para cuidar da 
estatística, outra vez se procurou determinar o rendimento escolar do sistema de ensino. Do 
mesmo modo que em 1926, o alvo foi o índice de promoções. Contudo, em vez da distribuição 
por série dos alunos freqüentes, foi publicado o mapa do movimento escolar de um ano letivo. 
O professor Pedro Mattos dirigiu os trabalhos, organizando o registro dos resultados de modo a 
demonstrar a quantidade de matrículas, o número de alunos promovidos ao ano imediato e dos 
que terminaram o curso primário durante o ano de 1928. 

 
Movimento Escolar 

1928 
 

 Matrícula Promovidos para 

série seguinte 

Concludentes do 

curso primário 

Aproveitamento 

geral 

Percentagem do 

aproveitamento 

geral 
Masculi-
no 

31.482 12.738 586 13.324 42,32% 

Feminino 37.356 17.308 1.717 19.025 50,92% 
Totais 68.838 30.046 2.303 32.349 46,99% 
 

Fonte: O movimento escolar do ano findo. O Imparcial, Rio de Janeiro, 26 fev. 1929. 
 

O levantamento dos dados da estatística do aproveitamento escolar foi uma estratégia 
para mostrar a eficiência da organização obtida com a reforma do ensino de 1928 que pareceu 
não funcionar. A apuração dos índices de aproveitamento do ensino não confirmaram qualquer 
expectativa de superioridade em relação aos anos anteriores. Afinal, um índice de promoções 
abaixo da metade da população escolar ainda uma vez sustentou altas taxas de evasão e re-
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provação. Tanto que não há nos impressos oficiais da Prefeitura ou da Diretoria Geral de Ins-
trução qualquer menção a esses índices. 

Anísio Teixeira teve a sua parte nas acomodações dos resultados estatísticos. Mais uma 
vez, discutiu a expansão escolar por meio dos dados de matrícula e freqüência, pela apuração 
do número e lotação dos prédios escolares e pela determinação do movimento escolar. Entre-
tanto, contribuiu para a mensuração do crescimento do sistema escolar com estratégias inédi-
tas quando apresentou demonstrativos anuais do número de matrículas por idade, da 
quantidade de turnos de ensino e do ajustamento de idade dos anos escolares. Em conseqüên-
cia, dentre as tantas tentativas que até 1935 se fizeram para quantificar a capacidade de aten-
dimento da educação pública, a de Anísio Teixeira foi a mais completa. De fato, entre 1932 e 
1935 o Departamento de Educação verificou os números relativos à população escolar e à sua 
distribuição pelo ensino público de um modo sistemático. A organização da Divisão de Obrigato-
riedade Escolar e Estatística favoreceu essa situação naquilo que propiciou de informações rela-
cionadas ao alcance e ao tipo de atendimento das escolas da capital federal. A variedade dos 
recursos que então visaram o controle de matrícula e freqüência garantiu o registro dos dados 
provenientes do movimento escolar e da identificação das crianças. O esquadrinhamento que se 
seguiu então, somando estatística e recenseamento, diversificou os métodos de quantificação 
do movimento escolar.  

Sob a chefia de Pedro Mattos, a Divisão de Obrigatoriedade Escolar e Estatística provi-
denciou fichas, listas, guias e mapas de coleta de informações usadas para a estatística do en-
sino. As fichas mantinham os dados da educação pública atualizados. Em fichários verticais, as 
fichas do registro individual dos alunos acusavam o censo da população matriculada e as fichas 
de constituição das turmas e de matrícula, distribuídas por circunscrição e escola, davam a clas-
sificação de cada aluno, o sexo, a idade, o número de vezes de repetição do ano e as causas de 
atraso ou adiantamento. Em fichários horizontais, os registros de informação geral da escola, 
das estatísticas da escola, das turmas organizadas, das turmas distribuídas pelos professores, 
referenciaram localização, direção, circunscrição, tipo de classes e respectivos professores, nú-
mero de professores, turmas, turnos e salas de aula. Em conjugação com o controle das esco-
las funcionou o controle de distribuição de professores. Por meio das fichas de indicações gerais 
sobre o professor e de indicação sobre licenças e transferência de professores o Departamento 
de Educação podia verificar as indicações úteis para designação ou transferência dos docentes 
como eram o local de exercício, residência e obras publicadas. As listas de retirados da matrícu-
la e de incluídos na matrícula retificavam os dados de freqüência a partir do controle das trans-
ferências, remanejamentos e desistências de alunos. Os guias de saída da escola e de matrícula 
na escola serviram para dar registro aos motivos das transferências dos alunos, visando evitar 
mudanças constantes e injustificadas de escola por parte das crianças. Os mapas de movimento 
da escola, de movimento das classes, da matrícula por idade e condição social e de matrícula 
por nacionalidade e eliminados alimentaram os resumos publicados pelo Departamento de Edu-
cação. Assim, viabilizaram a apuração dos índices de matrícula por série e sexo, de freqüência 
média por série e sexo, de freqüência diária de aula e de condição social e idade por série esco-
lar, de nacionalidade e idade e de movimento de incluídos e retirados da matrícula. 

Anísio Teixeira deu ciência dos resultados do serviço da Divisão de Obrigatoriedade Es-
colar e Estatística no relatório administrativo que publicou em 1934. Com base nas informações 
então coligidas, discutiu os índices de expansão escolar em relativo grau de detalhe. O estudo 
com o qual o diretor do Departamento de Educação iniciou suas considerações foi sobre os nú-
meros de matrícula e freqüência das escolas primárias diurnas, noturnas e jardins de infância. 
Em quadro comparativo dos demonstrativos de matrícula e freqüência dessas escolas no perío-
do entre 1907 e 1934, ele evidenciou o quanto vinha aumentando o sistema escolar a partir de 
um exame de números globais.  
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Em números absolutos, a curva de crescimento ascendente ficou nítida e o modo como 
o sistema escolar ampliou a sua capacidade de atendimento da população infantil nos dois últi-
mos quadriênios justificado. Em percentuais, a estatística foi tratada como indício da necessida-
de que a população já sentia de fixar a criança à escola. 

 
Matrícula e Freqüência das Escolas Primárias Diurnas, Noturnas e Jardins de Infân-

cia 
1907-1934 

 
MATRÍCULA FREQÜÊNCIA 

Anos Diurnas Noturnas J. Infân-
cia 

Total Diurnas Noturnas J. Infân-
cia 

Total

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

36.918 
37.533 
41.552 
42.825 
45.216 
46.662 
51.102 
57.125 
63.662 
64.199 
71.478 
69.087 
75.776 
70.892 
73.688 
74.375 
73.404 
68.056 
66.570 
64.331 
66.804 
71.820 
73.274 
78.104 
83.986 
84.530 
89.984 
103.774 

712 
985 
668 
613 

1.511 
2.246 
4.229 
6.422 
7.750 
7.753 
7.583 
7.051 
7.136 
6.504 
7.616 
7.248 
7.183 
5.144 
4.459 
4.407 
4.399 
4.726 
5.716 
6.187 
7.371 
7.011 
8.327 
8.822 

-
- 

139 
150 
269 
312 
319 
381 
437 
471 
502 
477 
495 
348 
392 
439 
409 
362 
405 
431 
369 
413 
546 
731 
897 

1.165 
877 

1.180 

37.630 
38.518 
42.359 
43.588 
46.996 
49.220 
55.650 
63.928 
71.849 
72.423 
79.563 
76.615 
83.407 
77.744 
81.696 
82.062 
80.996 
73.562 
71.434 
69.169 
71.572 
76.959 
79.536 
85.022 
92.254 
92.706 
99.188 
113.776 

21.722 
22.319 
24.907 
25.957 
27.703 
28.323 
31.938 
35.534 
39.991 
41.217 
44.883 
45.328 
46.306 
46.143 
48.428 
47.886 
47.996 
48.440 
50.533 
52.113 
55.640 
56.780 
58.961 
61.256 
67.140 
70.986 
72.550 
85.701 

388 
429 
269 
230 
658 
840 

1.749 
2.604 
2.882 
3.165 
3.095 
2.934 
2.602 
2.587 
2.967 
2.827 
2.817 
2.458 
2.265 
2.384 
2.411 
2.304 
3.016 
3.176 
4.046 
3.896 
4.829 
5.933 

- 
- 

75 
65 
138 
171 
177 
193 
251 
253 
248 
248 
224 
188 
198 
241 
198 
180 
209 
262 
240 
248 
372 
468 
627 
739 
499 
793 

22.110 
22.748 
22.251 
26.252 
28.499 
29.334 
33.865 
38.331 
43.124 
44.635 
48.226 
48.510 
49.132 
49.918 
51.593 
50.954 
51.011 
51.078 
53.057 
54.759 
58.291 
59.332 
62.349 
64.900 
72.813 
75.621 
77.878 
92.427 

 

Fonte: TEIXEIRA, Anísio. Educação pública: administração e desenvolvimento. Relatório do Diretor Geral do Departa-

mento de Educação do Districto Federal. Rio de Janeiro: Departamento de Educação, 1935, p. 123. 
 

O acentuado acréscimo verificado na percentagem da freqüência em relação à matrícu-
la animou Anísio Teixeira (1935, p. 124) nesse sentido: 

A percentagem de freqüência, que é a realidade da matrícula, revela que a população 
carioca já sente a necessidade de fazer com que, na idade escolar, a criança tenha co-
mo principal objetivo a freqüência à escola. 
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Os números que as estatísticas nos fornece, não são de molde a deixar o administrador 
tranqüilo, sem necessidade de adotar providências que tornem mais eficaz a obrigatori-
edade de freqüência escolar, mas são já bastante compensadores. 
 

As proporções entre matrícula e freqüência mereceram destaque na organização dos 
quadros estatísticos do Departamento de Educação, sendo publicadas em separado: 

 
 
 
 

Percentagem de Freqüência 
Anos Percenta-

gem 
Anos Percenta-

gem 
Anos Percenta-

gem 
Anos percenta-

gem 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

58,75 
59,05 
52,52 
60,22 
60,64 
59,59 
60,95 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

59,95 
60,02 
61,63 
60,61 
63,31 
58,90 
64,20 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

63,15 
62,09 
62,97 
69,43 
74,27 
79,16 
81,44 

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

77,09 
78,39 
76,33 
78,92 
81,57 
78,51 
82,58 

 

Fonte: TEIXEIRA, Anísio. Educação pública: administração e desenvolvimento. Relatório do Diretor Ge-

ral do Departamento de Educação do Districto Federal. Rio de Janeiro: Departamento de Educação, 

1935, p. 124. 
 

Mais positivos ainda foram os números do quadro em que o Departamento de Educação 
apresentou as proporções do aumento de matrícula de cada ano em relação ao ano letivo ante-
rior desde 1927: 

Aumento anual de matrícula 
(1927-1934) 

 
Ano Matrí-

cula 
Aumento sobre o 

ano anterior 
Percentagem de au-

mento 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

69169 
71572 
76959 
79536 
85022 
92254 
92706 
99188 
113776 

--
2403 
5387 
2577 
5486 
7232 
452 
6482 
14588 

--
3,47 
7,52 
3,34 
6,89 
8,50 
0,48 
6,99 
14,70 

  
Fonte: TEIXEIRA, Anísio. Educação pública: administração e desenvolvimento. Relatório do Di-

retor Geral do Departamento de Educação do Districto Federal. Rio de Janeiro: Departamento 

de Educação, 1935, p. 121. 
 

Os acentuados valores do aumento de matrícula entre 1927 e 1934 foram considerados 
naturais por Anísio Teixeira (1935, p. 119), que então viu nas taxas de crescimento populacio-
nal do Distrito Federal a motivação principal. Entretanto, a capacidade do sistema escolar aten-
der esse aumento não deixou de ser apontada como conquista administrativa. Nesse aspecto, o 
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desdobramento dos turnos de aula e as estratégias de homogeneização das classes de alunos e 
correção dos desajustamentos das idades dos anos escolares apareceram relacionados aos índi-
ces de crescimento da educação pública carioca na descrição que Anísio Teixeira fez em relató-
rio. Assim, a escala ascendente da matrícula e das percentagens de freqüência escolar senão 
procedeu de arranjos organizacionais bem definidos, adquiriu essa conotação na forma como 
foi apresentada. 

Na evolução do número de escolas que funcionaram entre 1929 e 1934, os efeitos da 
decisão administrativa sobre a capacidade do sistema de educação pública atender uma parcela 
maior da população infantil da capital foi notável. Com um progresso numérico de 12 escolas 
diurnas, de 6 jardins de infância e de 1 seção noturna, a Divisão de Obrigatoriedade Escolar e 
Estatística do Departamento de Educação acusou 34.000 alunos mais em 1934 do que em 
1929. 

 
Quantidade de Escolas 

ANOS N.º DE ESCOLAS 
Diurnas elementares Com Jardins de Infân-

cia 
Com seção noturna 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

214 
215 
214 
216 
220 
226 

5 
9 
9 
9 
8 
11 

73 
72 
76 
76 
76 
74 

 

Fonte: TEIXEIRA, Anísio. Educação pública: administração e desenvolvimento. Relatório do Diretor Geral do Departa-

mento de Educação do Districto Federal. Rio de Janeiro: Departamento de Educação, 1935, p. 123. 

 
A aparente desproporção entre o número de escolas e o implemento de matrícula obti-

do mereceu explicação minuciosa de Anísio Teixeira (1935, p. 125-126): 
Em 1929 as escolas funcionavam em um e dois turnos. De 1933 em diante, nas zonas 
mais populosas, as escolas passaram ao regime de três turnos, verificando-se maior 
aproveitamento do prédio escolar. Temos, então que, na realidade, em 1934 funciona-
ram 506 escolas diurnas. 
Há também a considerar que não era norma essencial, em 1929, dar a cada professor 
uma classe de 40 alunos. Essa norma administrativa já foi mais observada em 1933 e 
1934. Daí termos em julho desse último ano 2.862 classes de ensino elementar diurno 
com a matrícula de 110.068. 
 

O cálculo das correlações entre a organização, os processos e a oferta de ensino tam-
bém apareceu nos quadros de distribuição dos alunos por série e da matrícula por idade. Os 
dois demonstrativos basearam-se em registros anuais de matrícula e promoção escolares para 
medir a espécie de performance que foi o aumento do tempo de permanência das crianças na 
escola. Ambos os quadros acuraram índices de importância para mensurar o que se entendia 
como regularidade de matrícula: a proporção de alunos em cada série de ensino e o ajustamen-
to de idade dos anos escolares. A apuração desses dados serviu para apontar que tanto a cri-
ança ia se fixando mais à escola quanto o fluxo etário sofria lenta e difícil correção em relação 
às séries escolares. 

O quadro de distribuição dos alunos pelas séries escolares acusou no cálculo dos per-
centuais de alunos por série em relação ao total de matrícula melhoria nos índices de aprovei-
tamento geral. O resumo comparativo de 1930 e 1934 evidenciou o aproveitamento em relação 
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à matrícula de cada série escolar e o engrossamento do número total de alunos principalmente 
nas 2ª e 3ª séries. 

 
 

Alunos por série em relação ao total de matrícula –1930-1934 
ANOS 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO TOTAL 

Matr. Perc. Matr. Perc. Matr. Perc. Matr. Perc. Matr. Perc. 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

39.347 
42.292 
39.978 
36.796 
39.773 

50,37 
50,55 
47,27 
40,69 
38,32 

17.193 
18.012 
19.265 
24.927 
27.424 

22,01 
21,44 
22,79 
27,70 
26,42 

11.444
12.716
13.544
13.502
19.223

14,65 
15,14 
16,02 
15,00 
18,52 

6.533 
7.142 
7.593 
9.846 
10.840

8,36 
8,50 
8,91 
10,95 
10,44 

3.587 
3.824 
4.150 
4.913 
6.514 

4,59 
4,55 
4,50 
5,45 
6,27 

78.104 
83.986 
84.530 
89.984 
103.77

4 
 

Fonte: TEIXEIRA, Anísio. Educação pública: administração e desenvolvimento. Relatório do Diretor Geral do Departa-

mento de Educação do Districto Federal. Rio de Janeiro: Departamento de Educação, 1935, p. 123. 
 

 
A verificação do modo como se distribuíram as idades pelo anos escolares entre 1932 e 

1934 mostrou que a maioria da 1ª série estava distribuída pelas idades de 7, 8 e 9 anos; da 2ª 
série pelas idades de 9, 10 e 11 anos; da 3ª série pelas idades de 10, 11 e 12 anos, da 4ª série 
pelas idades de 11, 12 e 13 e da 5ª série pelas idades de 12,13 e 14. 

 
 

Matrícula por idade – em 1932 – escolas elementares diurnas 
IDADE 1º ano 2º ano 3º ano 4º 

ano 
5º 
ano 

Total 

7 anos 
8 
9 
18 
11 
12 
13 
14 

12.863 
10.928 
7.580 
4.796 
2.675 
1.267 
269 
61 

711 
2.887 
4.337 
4.578 
3.985 
2.402 
623 
90 

3 
477 

1.498 
3.167 
3.797 
3.369 
1.326 
366 

-
24 
299 

1.080 
1.677 
2.392 
1.704 
754 

-
- 
5 

149 
662 

1.222 
1.235 
1.036 

13.577 
14.316 
13.729 
13.770 
12.776 
10.652 
5.157 
2.307 

TOTAL 40.449 19.593 14.003 7.930 4.309 86.284 
 

Matrícula por idade – em 1934 – escolas elementares diurnas 
IDADE 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º 

ano 
Total 

7 anos 
8 
9 

18 
11 
12 
13 
14 

19.249 
9.528 
6.025 
3.909 
2.049 
1.065 
373 
103 

2.470 
5.361 
6.861 
6.112 
4.296 
2.581 
1.183 
368 

135 
1.046 
3142 
4.496 
4.751 
3.694 
2.088 
800 

1 
39 
526 

1.628 
2.674 
2.977 
2.238 
1.287 

-
1 
41 
338 
975 

1.663 
2.056 
1.740 

21.855 
15.975 
16.595 
16.483 
14.745 
11.980 
7.938 
4.298 

TOTAL 42.301 29.232 20.152 11.370 6.814 109.869 
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Fonte: TEIXEIRA, Anísio. Educação pública: administração e desenvolvimento. 

Relatório do Diretor Geral do Departamento de Educação do Districto Federal. 

Rio de Janeiro: Departamento de Educação, 1935, p. 132-133. 
 

 

Índice central para a definição do movimento escolar, a percentagem de aproveitamen-
to dos alunos em face à matrícula conheceu uma curva ascendente importante. Ainda que insu-
ficiente para gerar um ajustamento melhor das idades nos anos escolares, os índices de 
aproveitamento escolar, ao menos, ultrapassaram qualquer outro registro do mesmo tipo. Os 
quadros que o Departamento de Educação organizou para indicar o número de promoções al-
cançados nas escolas elementares diurnas entre 1929 e 1934 evidenciaram esse fato minucio-
samente. 

Aproveitamento dos alunos das escolas elementares diurnas 
Anos Matrícula 

Geral 
Promov. 
ao 2º ano 

Promov. 
ao 3º ano

Promov. 
ao 4º ano

Promov. 
ao 5º ano

Termin.
o curso

Apro-
veitº. 
Geral 

Perc. de 
Apro-
veitº. 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

73.274 
78.104 
83.986 
84.530 
89.984 
103.774 

12.085 
12.299 
15.331 
18.794 
19.697 
25.351 

8.269 
9.368 
10.467 
11.950 
17.284 
17.857 

5.640 
6.363 
8.395 
10.896 
10.670 
12.337 

3.426 
3.814 
4.617 
5.816 
7.588 
6.765 

2.182 
2.598 
2.962 
3.596 
3.967 
6.116 

31.602 
34.442 
41.772 
51.052 
59.206 
68.426 

43,13 
44,10 
49,74 
60,39 
65,78 
65,93 

 

Fonte: TEIXEIRA, Anísio. Educação pública: administração e desenvolvimento. Relatório do Diretor Geral do Departa-

mento de Educação do Districto Federal. Rio de Janeiro: Departamento de Educação, 1935, p. 138. 
 

Do resumo de aproveitamento geral do sistema escolar da capital entre 1929 e 1934 
constaram os resultados seguintes: 

Aproveitamento apurado nas escolas diurnas e noturnas 
Anos Nas escolas diur-

nas 
Nas escolas no-

turnas 

Total

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

31.602 
34.442 
41.772 
51.052 
59.206 
68.426 

1.539 
1.333 

- 
1.867 
2.142 
2.270 

33.141
35.775
41.772
52.919
61.348
70.696

 

Fonte: TEIXEIRA, Anísio. Educação pública: administração e desenvol-

vimento. Relatório do Diretor Geral do Departamento de Educação do 

Districto Federal. Rio de Janeiro: Departamento de Educação, 1935, p. 

138. 
 

Até onde esses números foram pertinentes, Anísio Teixeira demonstrou ser capaz de 
adaptá-los aos próprios propósitos e de encontrar maneiras de sublinhar sua validade para o 
desenvolvimento e melhoramento da instrução pública. A trama que Anísio Teixeira então con-
seguiu produzir entre os empreendimentos administrativos e seus efeitos e resultados justificou 
os arranjos organizacionais promovidos pelo Departamento de Educação. Assim, o desdobra-
mento dos turnos de aula, as estratégias de homogeneização das classes e a atenção aos desa-
justamentos das idades dos anos escolares mereceram ter sua eficácia demonstrada em 
números, por meio de índices e proporções. Com a manobra, obteve-se senão exatamente um 
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recurso de racionalização técnica, certamente, um instrumento de persuasão digno de um pro-
cesso de escolarização massificante. 
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Introdução 
 

Nos últimos 30 anos, após o final do Estado Novo, o ensino da História em Portugal, como em 
muitos outros países, tem vindo a concretizar um conjunto de novos conteúdos, metodologias, 
didáticas e práticas que poderiam evidenciar uma mudança no ensino da História. 

Apesar destas alterações, os estudos realizados sobre o período democrático (após o 25 de 
Abril de 1974) têm demonstrado que a disciplina de História mantém, na actualidade, vários 
conteúdos, ideologicamente adaptados, do Estado Novo. 

Assim, com este trabalho, tentaremos analisar comparativamente três questões essências pa-
ra o estudo da disciplina de História: qual o currículo definido, através das reformas curricula-
res, para a disciplina de História antes e após o 25 de Abril, sendo que neste caso, para efeitos 
de exequibilidade do trabalho, nos iremos ficar pela análise dos conteúdos relacionados com a 
História Política portuguesa; quais os conteúdos de História Política portuguesa transmitidos 
pelos manuais de História do mesmo período e se os mesmos correspondem aos conteúdos 
definidos pelas reformas educativas; e como eram aprendidos esses conteúdos através dos ma-
nuais1. 

Com este estudo não pretendemos ficar apenas com a análise de um período, mas fazer uma 
análise comparativa entre as transformações existentes entre o ensino da História leccionada 
durante o Estado Novo e o actual período democrático. Percebendo, desta forma, se com a 
mudança da ideologia política se procedeu a uma real transformação na utilização da disciplina 
para a transmissão dos ideais de Estado-Nação em vigor. 

Uma vez que não seria possível analisar comparativamente todo o Estado Novo e período de-
mocrático, devido à sua extensão temporal (cerca de 79 anos), fizemos uma selecção de duas 
reformas educativas em vigor (uma para o Estado Novo e outra para o actual período democrá-
tico) que possuam características marcantes relativamente a cada um destes períodos. 

Assim sendo, para o período do Estado Novo escolhemos a reforma curricular de 1948, perío-
do em que o sistema educativo português, como abordaremos posteriormente, começava a 
entrar numa fase intermédia e de transição entre a abertura, a liberalização e a introdução de 
metodologias educativas mais actualizadas no ensino e a manutenção de pressupostos autoritá-
rios, conservadores e tradicionais. Por seu lado, para o período democrático, optamos para a 
reforma de 2001 que, actualmente, se encontra a ser revista para se proceder à sua substitui-
ção. 

Outro dos limites que estabelecemos para este trabalho, mais uma vez com vista à sua exe-
quibilidade, tem a ver com a escolha dos anos de ensino a serem estudados. 

Deste modo, a opção pelo Ensino Liceal deve-se ao facto de ser o nível de ensino em que 
existiria mais cuidado com a transmissão de valores, pois era onde se preparavam as futuras 
elites e quadros médios do país. Por outro lado, a opção pelo segundo ciclo do ensino liceal da 
reforma curricular de 1948 e pelo terceiro ciclo do ensino básico actual justifica-se por, na prá-
tica, corresponderem aos mesmos anos de ensino (tanto o segundo ciclo do ensino liceal em 
1948 como o terceiro ciclo do ensino básico actual são constituídos pelos terceiro a quinto anos 
após o ensino primário) e porque ambos fazem o mesmo percurso histórico, ou seja, desde a 
pré-história até à actualidade. 

Assim, enunciadas que estão todas as questões a serem analisadas por este estudo e quais as 
limitações que lhe foram colocadas, pode-se estabelecer que o objectivo deste trabalho é anali-
sar comparativamente a educação histórica leccionada em 1948 (durante o Estado Novo) e na 
actualidade, tendo atenção a dois aspectos fundamentais: qual a História ensinada nas escolas 
portuguesas, em dois períodos diferentes, e se a mesma, como vários estudos apontam, ainda 
transmite um conjunto de valores políticos; e, sobretudo (uma vez que se trata do aspecto me-
nos estudado), perceber se os manuais (tanto num período como no outro), como elemento 
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fundamental do processo de ensino-aprendizagem, transmitem esses mesmos valores estabele-
cidos nas reformas. 

Como fontes fundamentais que garantem a concretização deste estudo foram seleccionados: 
os primeiros manuais únicos adoptados2 para o segundo ciclo do ensino liceal após a reforma 
de 1948 (os primeiros, de que dispomos referência, após a citada reforma, são de 1951), ou 
seja, os três compêndios de História Universal de António Mattoso3 e, para o período actual, os 
três manuais de História (com dois volumes para o sétimo ano) de autoria de Cristina Maia e 
Isabel Paulos Brandão4, uma vez que são os manuais mais adoptados actualmente nas escolas 
portuguesas; a reforma curricular de 1948 (publicada no Decreto-Lei nº 32:111 de 22 de Outu-
bro de 1948); o Currículo Nacional de Ensino Básico (publicado pelo Ministério da Educação em 
2001) e o “Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem” do “Programa de História” (também 
publicado pelo Ministério da Educação em 1994). 
 
Enquadramento Histórico-Educativo 
 

Como já referimos anteriormente, os dois momentos históricos que compõem a nossa análise 
apresentam várias diferenças que convêm ser salientados antes de entrarmos na análise das 
fontes. 

Em 1948, segundo o que tem sido sugerido por alguns estudos5, o sistema educativo portu-
guês começava, paulatinamente, a responder aos desafios lançados pelas “realidades sociais e 
económicas do pós-guerra”, começando a encarar como essencial uma melhor e mais generali-
zada educação para que o país possa responder ao desenvolvimento económico que se ia veri-
ficando internacionalmente. 

Assim, “a necessidade de formar recursos humanos qualificados prevalece sobre uma visão 
exclusivamente centrada no ensino como sistema de inculcação ideológica”6, o que também é 
facilitado pela “estabilidade do regime autoritário”7, permitindo a libertação da escola “para ou-
tras missões” e possibilitando uma “certa autonomia de funcionamento do sistema educativo”8. 

Esta atitude de abertura do ensino será então visível nas várias reformas educativas que irão 
ser criadas e em medidas como, por exemplo, o alargamento da escolaridade obrigatória para 
quatro anos (para já, apenas, para os rapazes)9. 

No entanto, a mesma bibliografia, também considera que esta ainda é uma fase intermédia10, 
sem uma rotura com passado, pois essa alteração mais radical estaria reservada para as déca-
das seguintes, como, também, será possível verificar nas reformas curricular e educativa que 
iremos analisar no âmbito deste trabalho. 

Nos nossos dias, pelo menos através da análise das alterações legais, este cenário parece ter 
mudado pois vivemos num regime democrático que na sua constituição estabelece que “O Es-
tado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, esté-
ticas, políticas, ideológicas ou religiosas”11. 

Assim sendo, o ensino em Portugal, e no caso concreto deste estudo o ensino da História em 
Portugal, tem vindo a concretizar um conjunto de novos conteúdos, metodologias, didáticas e 
práticas que poderiam evidenciar uma mudança face ao cenário anteriormente descrito. 

Estamos assim perante um ensino em que, aparentemente, mais do que proceder a uma 
transmissão de conteúdos visa proceder a um desenvolvimento de competências nos alunos 
que lhes permita viver e agir numa sociedade democrática e compreender o mundo em que 
vivem de um modo autónomo. 

Esta mudança de pressupostos educativos leva, por exemplo, a que o Currículo Nacional de 
Ensino Básico de 2001, mais do que enunciar um conjunto de conteúdos que os alunos deveri-
am aprender em cada disciplina, defina um conjunto de competências específicas que os alunos 
deviam aprender nas disciplinas. No caso específico da disciplina de História são valorizados 
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pressupostos como o respeito pela multiculturalidade do quotidiano dos alunos12 (que pode ser 
enquadrada dentro da competência específica da “Compreensão Histórica”), a aprendizagem 
dos mecanismos de trabalho ligados à ciência História (ligada à competência específica “Trata-
mento de informação/utilização de fontes”13). 

No entanto, vários têm sido os estudos14 que apontam que a nível de conteúdos a disciplina 
de História não tem acompanhado estas alterações e mantem conteúdos, ideologicamente 
adaptados, do Estado Novo e, consequentemente, não se tem adaptado às novas necessidades 
a que o ensino deve responder. 

 
Os conteúdos de História Política nas reformas educativas de 1948 e 2001 

 
A reforma educativa de 1948, após enunciar todo um conjunto de temáticas e subtemáticas 

que deviam ser abordadas no Liceu, e sobre as quais nos iremos debruçar posteriormente, faz 
um conjunto de observações sobre quais as finalidades da disciplina e como deveria ser ensina-
da. Entre essas finalidades é de destacar que o legislador refere que se devia destacar o ensino 
de História de Portugal em detrimento da geral que só apareceria de forma “intercalada” e que 
serviria “algumas vezes de introdução, outras vezes de complemento daquela” e que deveria 
ser reduzida “tanto quanto possível”15. 

Temos assim uma clara intenção de salientar a história da nação em detrimento da restante 
história (que é típica de um regime ditatorial). Este elemento é ainda salientado nestas mesmas 
observações, pois referem que os alunos não podiam vir para a “vida prática desfalcados no 
conhecimento da história pátria, de todas as que mais lhes deve interessar”16. 

O equivalente da reforma curricular de 1948 é a reforma de 1994, ainda em vigor, porque é a 
que estabelece os objetivos e finalidades para a disciplina e as temáticas, subtemáticas e con-
teúdos a serem abordados ao longo dos vários anos do ensino básico. E nela, tal como seria de 
esperar, até pelo contexto histórico-educativo traçado anteriormente, e ao contrario do que 
sucedia em 1948, é salientado que se devia dar relevo à História Geral, “com destaque para a 
europeia” e uma “atenção especial” à História de Portugal, surgindo assim, aparentemente, in-
tegrada na História Geral ou, quando a sua especificidade necessita-se, estudando-se o caso 
específico português17. 

Temos assim uma clara alteração nas finalidades e temáticas centrais do ensino da história, 
pois se em 1948 a História de Portugal se encontra no centro dos conteúdos a estudar, sendo 
estudada a Geral para a compreender correctamente, em 1994 a Historia Geral/Europeia passa 
a ser o centro dos conteúdos estudados. 

Assim, pelo menos neste primeiro aspecto de análise, há alterações a nível curricular entre um 
período e outro e estas respondem ao contexto político-educativo em que cada uma das refor-
mas foi produzida. 

Debruçando-nos agora sobre a análise das temáticas/conteúdos definidos pelas reformas cur-
riculares para serem leccionados nos respectivos ciclos de ensino em análise, vemos que esta 
ligação aos diferentes contextos histórico-educativos se mantem. 

 

Nº de conteudos estabelecidos Nº de conteudos estabelecidos
História Política Geral 137 31,3 28,3 54 História Política Geral 

História Política de Portugal 97 22,1 14,7 28 História Política de Portugal

Restantes áreas temáticas 204 109 Restantes áreas temáticas

1948 1994

46,6

53,4

%

57,0

43,0

%

 
Tabela nº 1 – Comparação entre o número de conteúdos estabelecidos para cada área temática 
pelas reformas curriculares de 1948 e 199418 
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A primeira conclusão a que se chega é que efetivamente há uma mudança no contexto educa-
tivo entre os dois períodos, pois o número de temáticas/conteúdos definidos diminui considera-
velmente entre 1948 e 1994, o que, mais uma vez, nos indica, e como já referimos, que em 
1948 existia ainda um ensino da História de cariz tradicional, dando-se muito relevo aos conte-
údos/saberes leccionados, e actualmente se dá um maior relevo ao desenvolvimento de compe-
tências, levando a uma redução de conteúdos (até para permitir a implementação desta nova 
pedagogia). 

Outro aspecto que se pode concluir destes dados é que até a nível historiográfico há uma li-
geira inversão, pois as outras temáticas (como a História Económica, Social, entre outras) subs-
tituem a História Política como temática predominante19 (no entanto, se fossem analisadas 
separadamente, a História Política mantinha essa predominância). 

De referir, também, que dentro da História Política, em 1948, é dado uma grande predomi-
nância à História Militar e ao papel dos monarcas ou lideres de estado, o que é característico de 
uma historiografia mais tradicional. Isto não se verifica na reforma de 1994, estando as várias 
temáticas mais interligadas o que, como é sabido, aproxima estes conteúdos leccionados a his-
toriografia da “escola dos annales” (conclusões que serão alvo de desenvolvimento em futuros 
trabalhos). 

No entanto, se olharmos para os dados relativos a 1948, e ao contrário do que estava estabe-
lecido pela própria reforma curricular, e neste caso recorrendo-nos só da comparação entre os 
dados relativos à História Política Geral e à História Política de Portugal, são os conteúdos de 
História Geral que têm predominância. 

Deste modo, pode-se concluir que, apesar de na maior parte dos casos a História Geral servir 
como complemento e/ou introdução à História de Portugal, nem sempre tal seria possível e as-
sumiria também algumas vezes o papel central dentro da leccionação da disciplina. 

Quanto à reforma de 1994, e analisando os mesmos dados, vemos que efectivamente a Histó-
ria Política de Portugal ocupava uma posição de menor destaque face à Geral e que, quando 
comparada com a reforma de 1948, essa distância tornou-se ainda maior pois, ainda que am-
bas diminuam a sua presença nos conteúdos estabelecidos, a diminuição da História Política de 
Portugal é maior, perdendo mais de 7% da sua representatividade nos conteúdos. 

 Estes resultados terão, no entanto, numa fase posterior deste trabalho, de ser confirmados 
pela análise que será feita ao modo como estes conteúdos eram transpostos para os manuais 
de ensino pois, estes, poder-nos-ão dar uma realidade mais contextualizada. 

Para passarmos então à análise do modo como era estudada a História Política de Portugal 
optamos por proceder à análise de um “estudo de caso” de um conteudo simbólico da História 
portuguesa uma vez que era impossível, num estudo destas características, analisar toda a His-
tória Política portuguesa. 

Assim sendo, os conteúdos temáticos por nós selecionados foram o modo como estes dois pe-
ríodos abordam os regimes políticos que lhe antecederam, ou seja, para o caso de 1948 a Pri-
meira República e para o de 1994/2001 o Estado Novo (de modo a tentar perceber se existe 
uma tentativa de auto-legitimação do poder em vigor) 

Na reforma de 1948 há uma tentativa de salientar, nos conteúdos estabelecidos para o 2º Ci-
clo do Ensino Liceal, os aspectos mais negativos da Primeira República que contrapostos, como 
é visível na tabela nº 2, com o modo como são apresentadas as concretizações do regime em 
vigor na altura, o Estado Novo, fica-se com a percepção de que havia uma tentativa de, através 
do ensino da História, se proceder a uma auto-legitimação do regime político em vigor e dos 
seus valores. 
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Primeira República Estado Novo
"A revolução Republicana de 1910" "A Revolução de 28 de Maio de 1926"

"A República" "A Constituição de 1933"
"Separação da Igreja e do Estado" "Concordata com a Santa Sé"

"Intervenção de Portugal na Grande-Guerra de 1914-1918" "A neutralidade Portuguesa durante a guerra de 1939-1945"
"Restauração das Finanças e da Economia"

"Melhoramentos materiais"
"A anarquia política"

 
Tabela nº 2 – Comparação entre os conteúdos estabelecidos pela Reforma curricular de 1948 
sobre a Primeira República e sobre o Estado Novo20 
 

Relativamente à reforma curricular/programática de 1994 o cenário é novamente diferente 
porque os conteúdos estabelecidos não parecem apontar, de um modo tão marcado como o 
que é feito pela reforma de 1948, as diferenças entre as concretizações dos dois regimes, fi-
cando-se, tal como é possível ver na tabela número 3, pela descrição das diferenças nas estru-
turas políticas (apontando aí as diferenças entre o autoritarismo e a democracia), destacando 
em ambos as dificuldades de desenvolvimento económico e apontando que no Estado Novo se 
entrou numa guerra colonial para manter as colonias e depois dele se procedeu ao reconheci-
mento da sua independência. 

 
Estado Novo Democracia (pós 25 de Abril)

"a edificação do Estado Novo"/ "corporatvismo e colonialismo" "as novas instituições democráticas"
"recusa da democratização; tardio desenvovimento "Os problemas do desenvolvimento económico;

económico" a integração europeia"
"movimentos de independência e a guerra colonial" "A independência das colonias e retorno dos nacionais

"Marcelismo: a liberalização fracassada -
 

Tabela nº 3 – Comparação entre os conteúdos estabelecidos pela Reforma curricular de 1994 
sobre o Estado Novo e sobre o período democrático21 
 

Assim, apesar de haver, também, um salientar de algumas diferenças entre os dois regimes, 
não se realça só as concretizações do regime actual face aos falhanços do regime anterior, apa-
rentando uma perspectiva mais isenta e menos carregada de ideais políticos do que a reforma 
de 1948. 

No entanto, também, se deve salientar o destacar, como conteúdo essencial a ser estudado, a 
“integração europeia” por Portugal. Isto permite perceber: a concordância entre os conteúdos e 
as finalidades estabelecidas para o ensino da disciplina (História de Portugal integrada na Histó-
ria Geral/Europeia); a importância que é dada a esta integração como factor desenvolvimento 
do país; e a necessidade de explicar os motivos históricos da adesão de Portugal a esse “projec-
to” europeu (o que, em parte, também explica o destacar da História Europeia, e do papel de 
Portugal na mesma, pela reforma curricular/programática de 1994 e 2001) às novas gerações 
(e, consequentemente, de criar uma memória histórica sobre essa adesão). 
 
Os conteúdos de História Política nos Manuais de História de 1951 e 2011 
 

Se actualmente é possível observarmos aulas, para termos uma ideia mais correcta de como é 
o ensino da história, para 1948 tal tarefa já é impossível. Assim sendo, escolhemos, para ambos 
os casos, a análise dos manuais pois, como alguma bibliográfia aponta, eles são os orientadores 
da prática educativa, como a opinião de Juan Martinez Bonafé demonstra: 

O Manual escolar traduz, com uma determinada orientação e signifi-
cado, em termos de tarefas concretas, as prescrições administrativas, 
oferece uma determinada sucessão de objectivos e conteúdos de en-
sino, sugere – quando não impõe – as actividades precisas que os 
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professores deverão realizar, e aborda provas de avaliação centradas 
na aquisição de conhecimentos e destrezas por parte dos alunos, e 
reguladas pela própria lógica com que se tem estruturado o material22 

 
Analisando então os manuais de 1951 (primeiros de que temos registo após a reforma de 

1948) e de 2009 (últimos lançados após a reforma de 2001 e que se encontram em processo 
de substituição actualmente) verificamos que há a concretização de algumas das ilações que já 
havíamos retirado com a análise dos conteúdos estipulados nas reformas. 

Se analisarmos os dados da tabela número 423, no que diz respeito aos manuais de 1951, ve-
rificamos que efectivamente a História Política é a que ocupa mais páginas de estudo, mesmo 
quando só se compara as páginas destinadas à História Política Geral com as destinadas às Res-
tantes Temáticas, no entanto também verificamos que essa supremacia é mais evidente no 5º 
Ano. 

 

Nº Pag. Nº Pag. Nº Pag. Nº Pag. Nº Pag. Nº Pag. Nº Pag. Nº Pag.
História Política Geral 111 51,4 109 38 129 52,7 349 46,7 32,9 51 45,5 25 20 11 33.3 15 História Política Geral 

História Política de Portugal 0 0 92 32,1 73 29,8 165 22,1 20 31 23,6 13 23,6 13 11,1 5 História Política de Portugal
Restantes áreas temáticas 107 129 58 294 82 19 37 26 Restantes áreas temáticas

%

23,7

82,5 52,9 69,1 43,6 44,4

57,767,234,552,945 39,3

%

70,1 68,8

% % %
3º Ano 4º Ano 5º Ano Total Total 9º Ano

%

1951
8º Ano 7º Ano

2009

49,5

51,4

% %

 
Tabela nº 4 – Comparação entre as páginas destinadas aos conteúdos nos manuais de 1951 e 
200924 
 

Outro dado que é possível verificar é que, apesar do que é dito na própria reforma, e partindo 
apenas do exemplo do número páginas destinadas a conteúdos ligados à História Política, a 
História de Portugal não assume um papel predominante nessas páginas. Por isso, mesmo sen-
do trabalhada, sobretudo, em capítulos independentes dos restantes conteúdos, geralmente, a 
mesma surgia como complemento à História Geral ou como estudo do seu caso específico (um 
pouco como é determinado nas reformas actuais). 

Este cenário é ainda mais evidente no 3º ano onde não existe uma única página que aborde a 
História Política de Portugal, o que será explicado por os conteúdos se dedicarem ao estudo do 
período pré-clássico e clássico e início da Idade Média, altura em que Portugal ainda não se 
tinha formado enquanto país independente (mas também não é abordada a História desse terri-
tório nestas épocas). 

Olhando para os manuais actuais vemos que, excluindo o 9º Ano (no seu correspondente 5º 
ano dos manuais de 1951 também existe um aumento de predominância da História Política 
face às outras temáticas), as outras temáticas ocupam sempre um papel de relevo, atingindo-
se, assim, nos cálculos totais um empate entre as páginas destinadas à História Política e às 
outras temáticas. 

Estes dados permitem corroborar a mudança das concepções historiográficas que já tínhamos 
referido aquando da análise dos conteúdos estabelecidos para os currículos. 

Outro dado também visível, e que corrobora o que já tínhamos referido anteriormente, é que 
há uma mudança no “paradigma” educativo (de uma perspetiva mais tradicionalista e con-
teudística para uma mais direccionada para o desenvolvimento de competências) entre um pe-
ríodo e outro, pois há uma diminuição do número de páginas para ser leccionada uma 
cronologia histórica igual. 

Finalmente, relativamente a estes dados, pode-se referir que, e também como era esperado 
pelo que dissemos anteriormente, há uma redução no número de páginas destinadas a conteú-
dos ligados à História Política de Portugal. No entanto, as diferenças entre os dois períodos não 
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são tão grandes como as que eram esperadas, muito por culpa do relevo dado em 1951 à His-
tória Política portuguesa não ser tão grande como esperado. 

Passando agora à análise do nosso “estudo de caso” acerca do modo como é abordada a His-
tória Política portuguesa no ensino da História, vamos observar o modo como os manuais de 
cada período abordam o regime político que antecedeu o regime político que os certificava. 

Assim sendo, é possível confirmar que os manuais de 1951 cumpriam os conteúdos estabele-
cidos pelo programa da reforma curricular de 1948. 

No entanto, da leitura dessas 4 páginas que abordam a Primeira República portuguesa fica 
também confirmada que se tentava estabelecer uma imagem negativa desse regime. São por 
isso constantes as referências à instabilidade instaurada pela Primeira República e pelos seus 
partidos e não é destacada nenhuma das suas concretizações25 (como, por exemplo, no ensino) 
como provam as seguintes afirmações: 

 
As lutas políticas que se seguiram à proclamação da República produ-
ziram grande intranquilidade na sociedade portuguesa.26 
 
Estas providências não fizeram desaparecer os ódios partidários, ódios 
que tiveram como remate o assassínio do grande chefe (…)27 
 
Os partidos políticos voltaram ao poder, mas não conseguiram evitar 
a continuação das desordens (…)28 
 

Ao mesmo tempo que fazem estas críticas é destacada a coragem do povo português29, por 
exemplo, pelo seu desempenho na I Guerra Mundial (de que a seguinte afirmação é exemplo: 
“Os nossos soldados, (…) tomaram parte em vários recontros e encheram de prestigio o nome 
português”30); é destaca que a participação da Primeira Guerra Mundial se deveu mais a uma 
vontade do poder político do que a uma necessidade (como este excerto prova: “(…) Portugal 
declarou querer cumprir os seus deveres de aliança para com a Inglaterra (…). Só, porem, em 
1916 pediu ao governo português para requisitar os barcos alemães”31); e, finalmente, é refor-
çada, como medidas de um bom governo, a necessidade de ordem e até de boas relações com 
a Santa Sé (e os seus valores morais) como a seguinte afirmação prova: 

 
(…) o Major Sidónio Pais (…). Desejoso de pacificar a família portu-
guesa e acabar com a desordem política, tomou medidas notáveis de 
progresso, restaurou as relações com a Santa Sé, prestigiou o poder, 
reprimiu a anarquia administrativa32 
 

Esta imagem continua a ser passada quando se está a caracterizar o Estado Novo, fazendo-se 
claramente, e tal como havíamos concluído na análise à reforma de 1948, um elogio ao regime 
político em vigor através da comparação das suas concretizações com os falhanços do regime 
que lhe antecedeu33. 

São, assim, feitos vários elogios às concretizações do Estado Novo, aos seus pressupostos e 
políticas e ao papel que neles tiveram Oliveira Salazar, de que as seguintes afirmações são 
apenas alguns exemplos34: 

 
E dentro em breve, como escreve o Dr. Oliveira Salazar, «estabelece a 
paz, assegura firmemente a ordem, saneia a atmosfera moral, cerca 
de dignidade a acção política, firma o crédito do Estado35 
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O Estado Novo encontrou uma situação financeira deplorável (…). 
Graças a uma série de reformas orçamentais, pautais e de crédito, 
devidas ao Ministro das Finanças, Dr. Oliveira Salazar, esta situação 
modificou-se por completo36 

 
Fica assim claro que, pelo menos em 1948/1951, o ensino da História Política portuguesa era 

usado para a transmissão de alguns ideais políticos em vigor e para a transmissão de uma me-
mória histórica que protegesse e defendesse o regime político em vigor pois, mesmo que parte 
destes conteúdos estejam correctos, o modo como é feita esta comparação entre só aspectos 
negativos na História da Primeira República e só aspectos positivos para a do Estado Novo isso 
indica. 

Passando à realização deste mesmo “estudo de caso” para os manuais de 2009 verificamos 
que esta situação não se mantem pois tanto são evidenciados aspectos positivos como negati-
vos das mudanças e concretizações implementadas pelo Estado Novo37 (como os seguintes 
exemplos comprovam: “António de Oliveira Salazar, (…) conseguiu, rapidamente, eliminar o 
défice financeiro”38; “Salazar foi assim desrespeitando a Constituição e concentrando todos os 
poderes em si”39). 

Não deixa de ser destacada a falta de liberdade e os outros pressupostos “negativos” de um 
regime autoritário, mas fá-lo emitindo menos juízos de valor e de um modo, aparentemente, 
mais imparcial. 

Não se pode, também, deixar de destacar que, neste “estudo de caso”, tal como é referido 
nas reformas que já analisamos (1994/2001), há uma ligação deste período da nossa história 
com a europeia pois a caracterização do Estado Novo é incorporada no mesmo capítulo dos 
restantes regimes ditatoriais europeus e dá-se o mesmo destaque, em número de páginas, que 
se dá ao “Nazismo” e ao Fascismo” 40. 

Quanto ao modo como este manual descreve as estruturas e fundamentos políticas do regime 
político em vigor, aquando da sua elaboração, não deixa de salientar, mesmo que mantendo a 
análise imparcial, as suas diferenças com o regime que lhe antecedeu e, por isso, a diferença 
entre o regime autoritário do Estado Novo e a democracia implementada no após 25 de Abril41. 

No entanto, e tal como já vimos na reforma curricular/programática, também são destacadas 
as dificuldades que a democracia sentiu, nomeadamente, no processo de descolonização42 e de 
desenvolvimento económico (que se manteve baixo após o fim do Estado Novo43). 

Para estes problemas a integração europeia é apresentada como a solução, como já tínhamos 
deduzido na análise realizada à reforma curricular/programática, o que, não deixando de ser 
um dado concreto (que, eventualmente, ninguém questiona), não deixa, também, de indicar a 
preocupação de “criar” uma “memória histórica” sobre essa integração, pois é apontada, direc-
tamente, como a solução dos problemas económicos do país44 (problemas que os políticos da 
democracia, como é reconhecido no texto do manual, não estavam a conseguir resolver). 

Finalmente, com este último conteúdo, é possível concluir a tal ligação/integração da História 
de Portugal à História Geral/Europeia, como é definido pela reforma curricular/programática, 
que, possivelmente, também é explicada, como já sugerimos, pela própria integração de Portu-
gal na União Europeia. 

 
Conclusão 
 

Com este trabalho pensamos poder concluir, ainda com a ressalva que as mesmas necessitam 
de estudos mais amplos (estudando mais reformas, todo o programa da disciplina e um período 
cronológico mais amplo), que os manuais geralmente cumprem os pressupostos estipulados nas 
reformas curriculares para a disciplina. Conclusão coerente com o facto de os mesmos serem 
validados/aceites pelos órgãos do poder político. 
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Esta conclusão foi possível verificar em quase todos os dados por nós recolhidos e resultados 
por nós apresentados neste trabalho, com excepção de na reforma de 1948 ser salientado que 
se devia destacar a História de Portugal e que a História Geral serviria só para a contextualizar 
ou complementar a mesma e, o que se verifica, é que tanto o número de conteúdos referidos 
na reforma curricular como o número de páginas destinadas ao estudo da História Política Geral 
é superior aos da História Política portuguesa. 

Possivelmente existiram casos em que isto sucederia, no entanto, não seria tão comum quan-
to o desejado pela própria reforma curricular, provavelmente por incapacidade de cumprir este 
aspecto para todo o programa da disciplina, falhando assim os manuais numa das funções que 
lhe era atribuída, pela própria reforma, de serem orientados “no sentido de ser abrangida toda 
a história nacional (…), encaminhando nesse sentido a própria exposição da história geral, que 
servirá algumas vezes de introdução, outras vezes de complemento àquela”45. 

Outro aspecto que podemos concluir é que, tanto na reforma de 1948 como nos seus respec-
tivos manuais, há uma tentativa mais evidente, quando comparados com os seus correspon-
dentes actuais, de através do ensino desta disciplina se proceder a uma transmissão dos ideais 
de Estado-Nação “vigentes”, de legitimar o poder político que os promulga e, consequentemen-
te, de transmitir uma “memória histórica”. 

Esta conclusão é explicada pelos diferentes contextos histórico-educativos, que destacamos 
no início deste trabalho, e que permitem compreender muitas das diferenças que fomos desta-
cando ao longo da nossa análise. 

No entanto, não deixamos de destacar que para as reformas actuais também há alguns indí-
cios da tentativa de transmissão de uma “memória histórica” (já corroborada noutros trabalhos, 
inclusive realizados por nós), nomeadamente no salientar da importância da entrada de Portu-
gal na actual União Europeia para o desenvolvimento da economia do país. 

Apesar de não ser um erro de análise histórica, o modo como é destacada, criticando-se até, 
de alguma forma, a incapacidade de os políticos do após 25 de Abril resolverem os problemas 
económicos do país, permite inferir esta conclusão. 

Na análise comparativa que fizemos à História Política destes dois períodos também foi possí-
vel detectar uma alteração historiográfica que está na base das reformas e manuais analisados, 
influenciando-os, dando-se um maior relevo à História Política em 1948/51 (Historiografia de 
cariz mais “tradicional”) do que actualmente, onde há uma maior integração da mesma com as 
restantes temáticas (Historiografia influenciada pela escola dos “annales”). 

Outra conclusão a que chegamos é que tanto os manuais como as reformas actuais estipulam 
menos conteúdos e usam menos páginas para estudar um período histórico igual, o que revela 
uma clara inversão no modo ensinar a disciplina. 

Mais uma vez o contexto histórico-educativo explica estas diferenças, pois, como referimos, 
actualmente dá-se mais relevo ao desenvolvimento de competências do que à transmissão de 
conteúdos, levando a esta redução. 

Todas estas conclusões permitem-nos inferir que os conteúdos ensinados pela disciplina de 
História têm-se adaptado às novas necessidades a que o ensino deve responder (mesmo man-
tendo, como referimos, a intenção de transmitir uma determinada “memória histórica”), pois os 
mesmos, tanto a nível de quantidade como da sua historiografia e análise histórica, correspon-
dem ao contexto histórico-educativo em que se inserem. 

Não estamos, no entanto, com estas conclusões, a negar as alcançadas noutros estudos (in-
clusive alguns realizados por nós como, por exemplo, o sobre os conteúdos ligados à História 
das Religiões que utiliza, como objecto de análise, estas mesmas reformas e manuais46), esta-
mos, apenas, a salientar que, tendo em conta os parâmetros de análise que utilizamos para 
este estudo, elas não se verificam. Podendo, daqui, chegar à ilação que, mesmo essas conclu-
sões sendo válidas, nem sempre elas se verificam e existem mesmo algumas alterações nos 
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conteúdos ensinados pelo ensino da História, com vista à sua adaptação às actuais necessida-
des educativas e ao diferente contexto histórico-educativo. 
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Introdução 
 Depois de ouvir vários relatos de gestores descontentes com docentes que “não 

ajudam a escola... não concordam com nada... não vestem a camisa...” docentes que afirmam: 
“não adianta opinar, pois o que sempre permanece é a visão do gestor e não a nossa... agora 
que é gestor o discurso muda... Quando o diretor era nomeado isso não acontecia...” resolvi 
estudar de forma mais aprofundada sobre o que acontece no contexto escolar. 

Tratava-se também de buscar o que desencadeia no meu entendimento uma situação 
de correlação de forças, de lutas de poder, que por hora nem sempre legitimado nas unidades 
escolares, configurando desta forma uma situação em sua maioria de dificuldade de ouvir e se 
fazer ouvir, de aceitar-se e aceitar o outro com as divergências constantes e os consensos 
viáveis e, sobretudo compreender como seres humanos que convivem em um mesmo espaço 
educativo, espaço em que entendemos ser o cenário que apesar de conturbado, propício a 
participação de todos, à possibilidade de cada pessoa, individualmente e a todos coletivamente, 
o crescimento da pessoa humana em todos os aspectos: dignidade, atuação, criticidade, 
capacidade de decisão e ação, devendo ser respeitada a individualidade e a sociabilidade. 
 A preocupação também se dá na dimensão político- organizacional, pois a mudança de 
designação de administração para gestão implica em uma mudança de paradigma nas 
características de diversos níveis e segmentos. De acordo com Santos ( 2008) em seu livro A 
Gestão Educacional e Escolar para a Modernidade, desde que os administradores escolares 
passaram a serem vistos como gestores, a escola passou a requerer uma mudança na formação 
dos gestores, na resolução dos problemas administrativos ou técnicos nas formas de gerir, pois, 
essa “nova escola” necessita de “gestores mais dinâmicos, criativos e capazes de interpretar as 
exigências de cada momento e de instaurar condições mais adequadas de trabalho.” 
(SANTOS,2008,p.2)  
   A primeira característica desta mudança está em a escola passar a ser vista como um 
espaço de mobilização e articulação do talento humano e sinergia coletiva.  
 A segunda característica é a inclusão agora legitimada dos movimentos sociais 
organizados. A partir da sintetização da frase de Tilman Evers (1984) em seu livro Identidade: a 
face oculta dos movimentos sociais “nós somos os novos movimentos sociais” os teóricos 
envolvidos com os grupos de movimentos sociais organizados Conforme Lopes (2007) passam a 
reconhecer essa definição e se apropriam dela para efetivarem a participação dos movimentos 
sociais em espaços que até o momento lhe eram negados. A escola.  
  Já a terceira característica está relacionada com a autonomia constituinte nos princípios 
da gestão. Barroso (1996) nos aponta para a mudança de entendimento do espaço escolar. “as 
escolas passam a ser vistas como espaço de construção social”. A designação gestão/gestor 
redireciona, partilha, comunga e socializa a posição de poder nas unidades educativas. O poder 
na gestão é visto como algo pertencente a todos, algo que se torna público e não 
privado/pessoal como ora se apresentava no contexto da administração escolar. 
 Por fim a quarta característica desta mudança paradigmática, que por sinal é o motivo desta 
pesquisa é que tendo em vista as inúmeras ações, os inúmeros enfrentamentos que os 
movimentos dos profissionais da educação e movimentos simpatizantes tiveram para consolidar 
esta mudança que não aconteceu de forma rápida e pacífica, mas sim através de muitas lutas e 
de um tempo longínquo que muitas vezes causou desânimo, desesperança, medo, coação, 
perseguição, desrespeito e desgentificação1, fez surgir nas relações interpessoais um 
mecanismo obstaculizante e heterônimo que impede a construção de um projeto educativo 
sonhado e gestado por todos. Não queremos dizer que antes do paradigma da gestão não havia 
problemas em relação ao conviver humano nas instituições. Contudo precisamos entender que 
as relações que antes se estabeleciam eram verticalizadas e a preocupação com as relações das 
pessoas se dava no campo da austeridade e predominância do poder personificado e opressor. 
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 Com o advento da gestão a utopia transforma-se em realidade e a possibilidade das 
pessoas serem autônomas, das decisões sobre o destino da escola e suas implicações serem 
resolvidas por seus pares e segmentos. 
  Entretanto, cremos que envolvidos por demais nas caminhadas de lutas deste 
movimento político-libertador, esquecemo-nos de preparar para aprender a conviver com a nova 
realidade. Não nos preparamos para enfim... Para o exercício do poder. O poder apresentado 
por Foucault (2008) que nas instituições tem uma relação com a produção da verdade e as 
resistências que suscita.  
 Precisamos agora desvincular a pessoa do eu totalitário e conviver com o eu solidário, o 
eu no outro e o nós em todos. É algo inquietante e fenomenologicamente desafiador, a história 
da educação tem na mudança paradigmática de administração para gestão a oportunidade de 
viver uma fenomenologia do ser humano, de entender o ser –para- si e o ser-no-mundo 
(PONTY, 2006). É uma tarefa árdua, conflituosa e marcante, mas, sobretudo necessária, pois 
servirá de instrumento de reflexão para aqueles que estão envolvidos em instituições escolares, 
pois, as relações que se estabelecem entre as pessoas não precisam e nem devem ser amorfas, 
desprovidas de interesses e conflitos, mas acima de tudo devem se dar no campo do respeito, 
da dignidade, da percepção e do percebido, da experiência e do experenciado, da amizade e da 
fraternidade do ser ontologicamente relacional e principalmente de uma relação que privilegie a 
vida e contraponha-se a qualquer ação de violência que venha ferir os princípios dos direitos 
humanos. Conforme Passos2 o que constitui a minha humanidade é o meu compromisso, meu 
suor de tornar ético o que faço porque estou diante do desafio de escolher um caminho não 
para mim individualmente. 
 O trabalho investigativo qualitativo é de cunho fenomenológico e aborda três questões 
problematizadoras. Qual a diferença existente entre os termos gestão e administração? O que 
levou os trabalhadores da educação básica a lutar por uma gestão democrática nas escolas? E 
como se estruturam as relações de poder no ambiente escolar? . 
 O método utilizado para o percurso metodológico é a Fenomenologia que se baseou 
primeiramente nos estudos de Edmund Husserl. Husserl após convívio com a Psicologia de 
Franz Bretano, apresenta a sociedade da época uma fenomenologia com conceitos mais amplos 
preocupados agora com ser e os atos do ser, não mais através de investigações simplesmente 
empíricas e modificações factuais estudadas pela Psicologia (BELLO, 2004). 

A fenomenologia husseriana pretende a partir desta mudança de visão estudar a 
essência das coisas, como exemplo definir a essência da percepção, da consciência e etc. 

No segundo momento a interpretação metodológica continua neste fio condutor da 
Fenomenologia, porém, as contribuições mais específicas da Fenomenologia merleaupontiana 
se deram, através da Fenomenologia da Percepção (2006) em contexto restrito do que Ponty 
explica como O ser-para-si e o ser-no-mundo se faz presente através das avaliações dos 
docentes sobre as relações interpessoais com os gestores, as narrativas dos gestores sobre a 
práxis gestora e todas as suas dimensões. 

Este momento aborda a quarta problemática da pesquisa: Como a comunidade escolar, 
gestores e docentes se reconhecem nas relações interpessoais ocorridas no ambiente escolar? 
 O terceiro momento apresenta O personalismo de Emmanuel Mounier como o principal 
marco de reflexão sobre a temática das relações interpessoais, que descreve a 
essência/existência do objeto estudado, tendo como aporte real as narrativas dos gestores e os 
questionários respondidos pelos docentes. 

 As contribuições de Freire com a pedagogia da Dialogicidade são de grande 
importância nessa reflexão, pois nos alerta para os rumos que são traçados quando há ausência 
do diálogo nas relações interpessoais.  
  Freire e Mounier dialogam entre si neste capítulo com suas obras clássicas, como: 
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Pedagogia do Oprimido, da Esperança e da Autonomia (FREIRE); o clássico Personalismo de 
Emmanuel Mounier e as leituras sobre a obra de Mounier através de Peixoto e Severino com as 
obras Pessoa, Existência e Educação e, Pessoa e Existência. Enfim propomos realizar uma 
avaliação das relações interpessoais através do Personalismo, tendo a preocupação em 
identificar e possibilitar aos gestores e docentes das unidades escolares um caminho para nos 
conhecer enquanto prósopon. 
 Ao final do trabalho como toda pesquisa fenomenológica não há como finalizar ou concluir, 
pois para a fenomenologia as pesquisas não terminam em si e, portanto nos propomos a 
desobedecer às regras da gramática normativa e não utilizar um ponto final no texto, tendo em 
vista de que não termina aqui, sendo na verdade um texto sem fim... Parafraseando Freire um 
quefazer constante. 
 

1.0 Da administração a gestão escolar 
 
 Pretende-se tratar das relações interpessoais entre gestores e docentes, trazendo a tona um 
pouco da história da organização institucional nas unidades escolares e as influências das 
teorias administrativas, oriundas de um contexto administrativo não educacional. 
 Já neste viés introdutório, contaremos com as contribuições de Freire e Foucault em algumas 
particularidades relativas à tentativa de uma prática autônoma que luta contra o poder 
hegemônico de uma sociedade organizacional mecanicista, materialista, individual e liberal e a 
questão do poder nas sociedades capitalistas, percorrendo o caminho que norteia e configura a 
cidadania de seus atores, nos levando a analisar, refletir, questionar e compreender o histórico 
em que se envolvem os profissionais da educação e principalmente a maneira como reagem 
uns com os outros e como se reconhecem quando se deparam em posições diferenciadas de 
poder.  
 

1.1- Da administração e gestão. 
  
  Ao analisarmos o conceito de administração, percebemos que a teoria administrativa 
do século xx desenvolveu-se através de três escolas: a clássica, a psicossocial e a 
contemporânea. 
 A escola clássica teve seu ápice na consolidação da Revolução Industrial no início do 
séc xx. Alguns historiadores, entre eles Hora (1994, p 36-38) apresentam esta escola em três 
movimentos distintos, são eles: a administração cientifica de Taylor, a administração geral de 
Fayol e a administração burocrática de Weber.  
  Em sua teoria administrativa Taylor procurou dar ênfase, racionalidade e eficiência ao 
controle do trabalho. As ideias de Taylor partiram da fábrica, mas acabaram por penetrar 
obsessivamente em todos os aspectos do século. Como passo primordial propôs a criação de 
uma “ciência da administração”. Não havia metodologia, só “o quê”, não “como”. 
 Desta forma criou-se um modelo diferente de organização, pois no seu entender havia a 
necessidade da existência de um trabalhador que fosse responsável pelo planejamento e 
controle de todas as atividades: (alguém que pensasse) surge a figura do administrador. 
 Taylor era ambivalente em relação ao papel das pessoas, e parte do fascínio e da polêmica das 
suas ideias vem daí. Ele via a função do administrador como claramente separada da função do 
trabalhador. O trabalhador faz, o administrador pensa e planeja. O administrador descobre e 
especifica; o trabalhador executa, e só. O importante era o sistema e não o homem. Paro 
(1990, p.65) tenta explicar esta análise afirmando: 
 

Embora com matizes variadas, que servem para encobrir suas reais 
dimensões e visam a tender as necessidades de justificação ideológica 
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do momento, a gerência enquanto controle do trabalho alheio, através 
da apropriação do saber e do cerceamento da vontade do trabalhador, 
encontra-se permanentemente presente na teoria e na prática da 
administração em nossa sociedade, perpassando as diferentes, 
“escolas” e “correntes” da administração neste século. 

 
 Apesar das críticas a ideia taylorista revelou outras dimensões que acabaram por se 
complementar numa prática concreta. A sua principal característica ocorre de um fato simples: 
ela funciona. O taylorismo é algo profundamente cristalizado e engessado na nossa maneira 
não só de gerir, mas de viver. Em um segundo movimento tem sua contribuição na teoria de 
Henry Fayol (1994 apud HORA) que também teve como seu companheiro Taylor a preocupação 
maior em criar uma Ciência da Administração. 
 Fayol ainda tendo como cenário a administração pensada a partir da realidade interna da 
empresa (concebida esta até os anos 40 enquanto sistema fechado e verticalizado onde a 
primazia era dada à hierarquia, à imposição de regras e disciplinas rígidas), procura identificar 
os princípios básicos para a divisão do trabalho: 

 ...autoridade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, 
subordinação de interesses individuais aos interesses gerais, 
remuneração, centralização, hierarquia, ordem, equidade, estabilidade 
no quadro de pessoal, iniciativa, espírito de solidariedade e lealdade 
que constituem um dos modelos da estrutura capitalista.(HORA,1994, 
p.37) 
 

 Percebe-se assim que Fayol define em seu estudo as funções essenciais da administração 
(prever, organizar, comandar, coordenar e controlar) 
 No terceiro movimento surge a ideia de uma administração burocrática originada de uma 
disfunção da racionalidade Weberiana: este movimento intensifica o discurso da racionalidade 
tendo como foco a relação dicotômica entre planejamento e execução, trabalho manual e 
intelectual. 
 Em síntese, para a Escola Clássica de Administração, o conceito de organização remete para o 
estudo das atividades que são realizados para se conseguir objetivos estabelecidos, ou seja, o 
conceito de eficiente. 
 Percebe-se que os estudos realizados durante esse período, detinham a preocupação 
com o “chão interno” da empresa. Internamente, surgem os conflitos no bojo da própria classe 
detentora do mercado (a burguesia) e, consequentemente, as lutas de classes entre 
empregadores, empregados/as e sindicatos.  
  Não há mais espaço no mercado para uma visão estreita de administração; há de se 
pensar em algo mais abrangente, há de se manter acesa a chama da solidariedade e 
comprometimento, propiciando uma relação mais humana.  
 Conforme Hora (1994), para contrapor esse período da “eficiência” e “controle” na 
economia implantada pela escola clássica, surge à escola psicossocial tendo como contribuição 
a Teoria das Relações Humanas com Belloto em 1999.  
 Essa teoria das Relações Humanas vem acrescentar à Teoria Administrativa o aspecto 
da integração social, a preocupação com o individuo no seu setor de trabalho, o envolvimento e 
o compromisso dos empregados com a empresa, o fator psicológico e social.  
 Talvez seja prudente afirmar que a Escola Psicossocial esteve embasada numa teoria que se 
constituía pelo estudo da motivação das pessoas, compreendendo que o seu comportamento é 
deduzido de normas. (idem). 
 Historicamente, acredita-se que independente da instituição os conflitos existem e são em sua 
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maioria necessários. Alguém disse um dia que é nos momentos de crise que se cresce. A 
questão é como os conflitos são administrados nas organizações? Neste sentido, temos certo 
avanço com essa escola, pois a mesma vê o conflito como uma possibilidade de negociação e 
alianças entre grupos.  
 Já para a terceira escola defendida por Hora (1994) como Escola Contemporânea, o objetivo 
central era desenvolver uma política administrativa voltada para à resolução de problemas. 
 Nesta escola efetivamente pretende-se romper com os limites impostos pela politica da 
administração eficiente e eficaz, comprometida e associada ao conceito de produtividade, “se 
refere a objetivos mais amplos de equidade e desenvolvimento econômico social”. (HORA, 
1994, p. 42). 
 Esta escola está preocupada primordialmente com o desenvolvimento socioeconômico e a 
melhoria das relações humanas em seus ambientes externos e internos. 
 A preocupação com o fator humano é extremamente importante neste momento, pois é com a 
valorização das pessoas que as teorias críticas de administração perdem substancialmente seu 
teor técnico, burocrático, funcional e rígido. 
 Percebe-se a partir deste pequeno esboço sobre as escolas administrativas e seus precursores 
que o contexto administrativo de nossas unidades escolares seguiu e ainda em sua maioria 
seguem a risca seus ensinamentos. 
 Quando utilizamos o discurso evolutivo para explicar esses novos conceitos e práticas, saímos 
de um mundo onde as grandes verdades eram absolutistas. Nóvoa (1999) afirma que o tempo 
da pós-modernidade é o atual, o aqui e o agora. Sendo assim não há mais prática 
administrativa inquestionável, baseada em verdade absoluta, numa linha verticalizada, há sim 
inúmeras incertezas contextuais, o que perfaz o surgimento de um profissional pós-moderno, 
aberto, reflexivo, crítico (e aí surge o diretor-gestor) que pensa, age e executa coletivamente 
em um dinâmico processo em curto prazo. 
 As implicações para o exercício da gestão são claras em se apresentarem como:  
 -O trabalho dos gestores e docentes deve ser feitos em atividades coletivas para que não se 
perca a noção do todo; 
 -Tanto gestores quanto docentes devem compartilhar a autoridade e a responsabilidade, pois 
desta forma aumenta o compromisso coletivo desmistificando a supremacia do poder individual. 
 A descentralização do poder faz com que o comando não parta do cume da pirâmide mais sim 
do conjunto dos seres que se relacionam de maneira criativa e organizativa, de papéis e 
funções que se configuram conforme as necessidades e, finalmente na descentralização de 
poder há a dessacralização da hierarquia e do comando (hierarquia do grego hierós ‘sagrado’ e 
‘comando e autoridade’ do grego arkhê), compreendendo a ordem antes tão dura, fria e rígida 
nos modelos industriais sendo complementada pela desordem, não sendo entendido como uma 
total ausência da ordem, mas como outra possibilidade de ordenamento nunca antes aceito 
pela burocracia tecnocrática da administração. 
 
 1.4- A estruturação de poder nas relações interpessoais ocorridas no ambiente 
escolar 
 
 Atualmente, é ampla a compreensão de que o trabalho de um indivíduo será humanizador, 
quando integrado nas atividades cooperativas de um grupo. Este conceito promove o esforço da 
máxima interação de membros e ações convergindo para busca de soluções plausíveis. É a 
integração e a co-criação na cultura da participação, proporcionando um clima de confiança e 
respeito mútuo, nos trabalhos colaborativos e solidários. Entende-se, portanto, que a força do 
trabalho, em uma gestão participativa está no trabalho de todos os membros que interagem no 
processo. Para tanto é necessário que haja, no caso da instituição escolar, a busca conjunta da 
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unidade na diversidade no interior da escola, mediante organização técnico-pedagógica, na qual 
os gestores, coordenação pedagógica e principalmente trabalhadores da educação, operem 
juntos nas mais variadas áreas ou funções do projeto educativo. 
 Ao se fazer uma análise na estrutura escolar atual. Dalmás (1994) constata a existência 
de três tipos de gestores: o tradicional, o burocrático, o participativo entre outros. Segundo 
Dalmás, o gestor tradicional entende a escola como se fosse um feudo e os profissionais como 
se fossem os vassalos. Algo muito parecido com o que é denunciado no livro Pedagogia do 
Oprimido (1983) de Paulo Freire quando aponta a opressão existente entre a classe burguesa 
dominante (opressores) e a classe dos trabalhadores/dominados (oprimidos) que se enfrentam 
em todos os espaços da sociedade, e de modo particular, nas redes públicas de educação. 
 Um gestor tradicional e/ou burocrático que possui este tipo de concepção acaba por 
coibir na escola toda e qualquer iniciativa de parceria, união, trabalho em grupo, afetividade e 
respeito mútuo. 
 Uma gestão que se configura com base na dependência de muitos em uma única 
figura, no caso do gestor, torna o espaço escolar uma verdadeira batalha para aquisição do 
poder e/ou manutenção do poder o “empoderamento”. Foucault alerta: 

... E na medida em que o poder não está localizado exclusivamente no 
aparelho de Estado [...] nada mudará a sociedade se os mecanismos 
de poder que funcionam fora, abaixo e a o lado dos aparelhos de 
Estado a um nível muito mais elementar, cotidiano, não forem 
modificados. (FOUCAULT, 2008, p.298) 

 
 Este modelo de gestão torna a escola sem alma e sem motivação. 
 O gestor participativo, terminologia que surge com a Lei 9394/96 de 20 de dezembro, tem sido 
um dos grandes desafios dos tempos pós-lei, pois o entendimento de gestor participativo ou 
gestão participativa na atual legislação compreende, conforme Demo (1993) 

...a construção da cidadania que inclui autonomia, participação, 
construção compartilhada, pensamento crítico em oposição à ideia de 
subalternidade, mas envolve, também, a de responsabilidade, 
prestação de contas [..].com o bem comum que é o espaço público. 
(DEMO, 1993, p.25) 

 
 No entendimento de Demo a escola que possui um gestor democrático e participativo é aquela 
em que há uma formação política clara e definida, ultrapassando as práticas excludentes, pois 
percebem a existência e a necessidade da dimensão humana na construção das relações 
interpessoais. 

É como se neste tipo de organização o “pensar certo”, conceito que Paulo Freire utiliza 
muito, principalmente em Pedagogia da Autonomia, fosse exercitado em sua completude. 
Conforme Freire: pensar certo é o pensar dialógico e demanda respeito aos princípios éticos. 
Pensar certo é fazer certo, é uma exigência enquanto organização e estruturação de poder nas 
unidades escolares em que precisamos entender a existência e necessidade dos conflitos, pois, 
nenhum de nós pensamos igual, pensamos e pensamos muito e em muitas coisas ao mesmo 
tempo, uma caraterística fundamentalmente humana e por isso discutimos muito, e no 
confrontamos muito para defender nosso posicionamento, contudo é neste espaço de disputas, 
lutas, alegrias, contentamentos e descontentamentos é que crescemos e fazemos com que os 
outros cresçam.  
 Não há necessidade de lutar pelo poder/domínio de uma situação ou cargo. Será que devemos 
dominar as pessoas para conseguirmos fazer valer nossas ideias?  
 Até mesmo na história do cristianismo vimos exemplo que contrariam esta prática. Na história 
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de Jesus de alguma forma exemplifica e estabelece com eficiência a condição radical da 
fraternidade onde impere o respeito e a dignidade humana. 
 O poder possui uma trajetória histórica na vida dos seres humanos e sempre apontou que o 
direito de comandar consiste em que cada sujeito transfira sua força e poder àquele cidadão, 
mas, considerando que ninguém pode transferir seu poder de forma natural, trata-se de abrir 
mão de seu direito de resistência. 
 Defina-se, então, que o poder e suas divergências são resultados de conflitos subjacentes 
entre interesses humanos e, que essas divergências são inevitáveis pela natureza hierárquica do 
sistema social. O poder é visível nas estruturas de ideologia, autoridade e organização, sendo 
que para resolver esta questão da luta pelo poder, imposta pelo próprio poder não adianta ficar 
discutindo quem oprime e quem é oprimido, nem em quem o exerce e quem pode exercê-lo, 
mas em transformar os conflitos em oportunidades de crescimento. A escola apresenta-se 
nesse contexto, como cúmplice na criação e na perpetuação do poder. 
 Nesta concepção, o poder não é uma relação que é escolhida ou evitada, mas uma relação 
necessária pelas situações sob as quais os sujeitos convivem. Assim percebemos o quanto o 
poder torna-se questão fascinante para o sujeito, no sentido de usá-lo, desfrutá-lo ou admirá-lo 
e freqüentemente contra o outro, pois nesse caso poder não é mediação é o fim em si mesmo. 
Desumano e utilizado contra a vida. 
 Contudo, Foucault (2008) desenvolve a ideia de que as relações de poder não se passam nem 
no âmbito do direito, nem da violência, nem se apresentam de forma contratual ou repressiva 
unicamente, ou seja, o poder não é algo que nega que impõe limites ou que castiga.  
 Desta maneira, entende-se que é na organização e estruturação das unidades, como espaço 
garantido do exercício do poder, que se buscam as especificações destas relações, pois nestes 
locais privilegiados é que os interesses dos diferentes grupos sociais são interpretados.  
 
 1.5- Foucault e a questão do poder  
 O objetivo pretendido aqui é tentar entender de maneira mais transparente possível o 
exercício do poder nas relações interpessoais a respeito do contexto educacional tendo a 
educação como produtora de Sujeito na história, isto é, pensar a educação a partir da 
dimensão: ser e poder e os indivíduos que por ela são afetados. Para tal, utilizarei a obra 
Foucault e a Educação do autor Neto (2003). O autor é considerado por muitos teóricos da 
atualidade, o pesquisador brasileiro no campo da educação que mais e melhor tem trabalhado, 
com o pensamento do filósofo francês. Neto (2003), explica de maneira acessível e didática a 
filosofia de Foucault, o que ele escreveu sobre o sujeito, os saberes, os poderes, as instituições 
e as contribuições que esse filósofo nos oferece para a partir dele discutir questões 
educacionais. Neto (2003) sugere  

 em vez de falarmos em uma teoria foucaultiana, é mais adequado 
falarmos em teorizações foucaultianas [...] sendo assim se quisermos 
adotar uma perspectiva foucaultiana, não devemos nos preocupar em 
chegar a conceitos estáveis e seguros em nossas pesquisas, já que 
acreditar que eles tenham tais propriedades é acreditar que a própria 
linguagem possa ser estável e segura- uma suposição que não faz o 
mínimo de sentido nessa perspectiva [...] (NETO,2003,pp.21-22) 
 

 Neto nomeia as fases ou etapas de obras de Foucault, como “domínios foucaultiano”, 
sendo um desses domínios o “ser-poder” este será o fio condutor que refletiremos a questão do 
exercício do poder. 
 Começo a perceber a educação nesse contexto, pois, hoje como é a política 
educacional, praticada pelo Estado no que tange ao cotidiano escolar, nota-se claramente uma 
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falsa democracia e uma falsa autonomia, pois, a todo instante tanto gestor como docente, ou 
seja, os profissionais da educação se vêm engendrados em um emaranhado de regras, normas, 
decretos, portarias, medidas, campanhas e outros mecanismos que nos fazem reféns do 
sistema, perfazendo assim um vulgo ditado popular: ‘se não podes com eles junte-se a eles’. 
 Esse comentário incita a muitos profissionais da educação a se individualizarem e 
buscarem por meios mais rápidos e caminhos mais curtos defenderem seu posicionamento ou o 
posicionamento que lhe é vantajoso. 
 Foucault nos leva a partir dessa busca a “ontologia histórica de nós mesmos nas 
relações de poder que nos constituem como sujeitos atuando sobre os demais” (MOREY apud 
NETO, 2003, p.66) 

Ao me reportar a esses comentários sobre Foucault, quero elucidar meu compromisso 
nesse texto em somente discutir as contribuições do autor para a educação, especificamente na 
questão do exercício do poder, até porque, Neto nos adverte a não querer ser mais um a ‘usar’ 
Foucault para qualquer problema de investigação já posto.Para o autor existem alguns 
equívocos que precisam ser resolvidos mediante a uma conduta intelectual adequada. 
 

O primeiro equívoco é não compreender que as teorizações 
foucaultiana não são “pau para toda obra”.No pensamento de Foucault 
não há lugar para metanarrativas e para expressões do tipo “ a 
natureza humana” e “ a história da Humanidade”, nem para certas 
palavras como “todos” e “sempre”. Nas raras vezes que tais palavras 
aparecem, elas se referem a períodos históricos e espaços geográficos 
bem delimitados. ( NETO,2003,p.22) 
 

 Teremos a preocupação em perguntar e examinar como funciona o exercício do poder 
nas relações interpessoais entre gestores e docentes na ótica foucaultiana. Não 
desconsideramos os demais sujeitos envolvidos no processo educativo, como, alunos, demais 
profissionais da educação, pais, comunidade externa e Estado. Contudo a curiosidade, a 
preocupação e desejo encontram-se no seio das relações desses dois sujeitos: gestor e 
docente. Como esse exercício do poder funciona e acontece? 
 O segundo equívoco que Neto (2003) alerta está relacionado a uma concepção errônea 
de alguns pesquisadores em entender que os problemas a serem pesquisados existem e estão 
desvinculados com o mundo a mercê de uma teoria para resolvê-los. Confesso ter permanecido 
nessa categoria de pesquisadores por alguns anos de minha vida, por sorte compreendi que o 
fato de possuir uma visão de mundo sobre o assunto, experiências e experimentos, de certa 
forma já possuo uma teorização sobre o fenômeno que proponho a pesquisar. 
 Realmente não há como separar teoria e prática e no segundo equívoco o autor adverte 
que esse entendimento dicotômico não se restringe somente ao pensamento de Foucault, na 
verdade temos em alguns momentos de nossas pesquisas, afirma Neto, uma conduta 
intelectual inadequada, em usar um autor por que ele está na moda e aí tentar de todas as 
formas “enformar e engessar” as discussões através de... Ou rejeitarmos porque achamos que 
está em desuso “fora de moda”. Seja lá como for no caso desta pesquisa tanto Foucault, como 
Freire, Mounier e Ponty são usados pela justificativa de que são autores que cada um em seu 
tempo,seu espaço e sua vida contribuíram e contribuem sobremaneira nas percepções que 
envolvem o ser, o ser-poder, o eu, o ser-no-mundo o ser consigo. 
 Cada qual de uma maneira nos faz perceber o quão é importante estudar a 
incompletude do ser e suas relações. 
 No caso de Foucault em seu livro Vigiar e Punir, o autor passa conforme Neto (2003, 
p.66) a se interessar especificamente pelo “poder enquanto elemento capaz de explicar como 
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se produzem os saberes e como nos constituímos na articulação entre ambos”. Foucault irá 
nessa fase de sua obra tratar de poder e do ser-poder através do método genealógico que se 
baseia em valorizar a história, em sua materialidade.  
 Para isso o autor define que há sempre algo por trás das coisas e esse algo nem sempre é 
aquilo que imaginamos ou o que é mostrado a nós. Isso acontece frequentemente nas escolas 
quando alguém tenta “discutir a relação”, muitos se esquivam dizendo que não há nada para 
discutir ou ao discutirem são evasivos e superficiais. Às vezes o medo, a cumplicidade acaba 
por impedirem que haja nas escolas uma reflexão sobre nossos discursos e práticas de 
convivência. O método genealógico estuda esses aspectos do poder tendo como pressuposição 
um único a priori, a história. 

No viés do processo histórico Foucault, estuda as transformações e práticas 
institucionais com relatos sobre poder, punição e disciplina. De uma maneira pormenorizada e a 
nível institucional, ele coloca em um mesmo nível, a prisão, a escola, o hospital, o quartel e o 
asilo, identificando essas instituições como instituições de seqüestro, pois no centro dessas 
instuições-passam-se suplícios, castigos e violências corporais, para o que Foucault denomina 
de disciplinamento de corpos dóceis. 

Em nossa pesquisa com docentes conseguimos perceber algo parecido com essa 
comparação que Foucault apresenta. Muitos docentes não responderam perguntas que 
possuíam certo sentido de denúncia, de revelação do que de fato acontece no chão da escola, 
quando estamos falando de relações interpessoais. 
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O debate sobre as políticas educacionais: alguns elementos 
O estudo objetiva apresentar, de forma sucinta, alguns discursos sobre a democratiza-

ção da escola pública no Brasil através da legislação educacional. Além disso, investiga as dife-
rentes orientações sobre a escolarização no Brasil com base nas constituições. Tomando como 
referência a literatura especializada, aborda questões voltadas para o processo de democratiza-
ção da escola pública a partir dos discursos pedagógicos implementados através das políticas 
educacionais. Analisa ainda, através das principais constituições brasileiras de 1824 a 1988, os 
principais apontamentos sobre a democratização da escola pública. As ponderações remeteram 
a buscar através da pesquisa bibliográfica e análise documental, numa abordagem qualitativa, 
respostas para tais questionamentos Para efetivar o estudo, buscou-se na literatura referenciais 
teóricos de Brasil (1988), Cunha (1986), Saviani (1991, 1999), Luckesi (1998) e Fávero (2001), 
Libâneo, Oliveira, Toschi (2003), Cury (2000), Vieira (2007), dentre outros, os quais apontam 
elementos sobre as políticas da educação e democratização da escola. O trabalho está dividido 
em três tópicos principais. No primeiro são apontados alguns elementos sobre as políticas edu-
cacionais; no segundo apresentamos algumas considerações sobre os discursos pedagógicos e 
a democratização da escola; no terceiro tópico analisamos os entraves e possibilidades da efeti-
vação da democratização da escola. E por último são apresentadas as palavras finais. 

Os saberes necessários para uma integração social no século XXI apontam para uma 
escola democrática que leve em consideração que todos devem ter direitos a um ensino público 
gratuito e de qualidade. Para esse debate é importante observar que inicialmente somente al-
guns privilegiados, pertencentes aos segmentos mais favorecidos da sociedade tinham direito 
de freqüentar a escola. Considerações a respeito de fatores históricos propiciam compreender 
os rumos das políticas educacionais, as quais tornam-se um desafio que hoje se impõe àqueles 
que se preocupam com a educação para todos, no sentido de que ao se compreender o que se 
espera da educação, o educador poderá optar por ações que beneficiam e minimizam as dife-
renças dos grupos sociais. Um dos instrumentos que garantem os direitos sociais em relação à 
educação são as leis, embora as contradições na prática aconteçam no desenrolar das políticas 
educacionais, são os condicionantes materiais da escola pública, relacionados ao acesso e per-
manência do aluno, que sempre estiveram presentes como desafios a serem solucionados pelos 
organizadores das políticas públicas em educação, nos diferentes momentos da história da edu-
cação brasileira.  

Na verdade, o Estado apresenta um regime político no qual, detendo o poder, edita e 
implementa o que se denomina de políticas para os diferentes setores da sociedade. Como por 
exemplo, a política educacional. Embora existam muitas definições para política, tomamos como 
ideia central a de que política “é a arte de administrar o bem comum” (SAVIANI, 2006, p. 2). 
Tomando como referência esse entendimento, observamos que o processo de desenvolvimento 
das políticas educacionais se dá a partir de um contexto de mudanças ligadas à estrutura social, 
ou seja, é determinado por um tipo de política que vigora numa dada sociedade. Assim, as polí-
ticas educacionais desenvolvidas têm a ver com a organização política da sociedade e com o 
contexto em que são desenvolvidas. Portanto, o perfil dos tipos de pessoas que se deseja pro-
jetar dependerá dos aspectos da sociedade, ou melhor, do tipo de estado que vigora num de-
terminado momento histórico.  

 
A política educacional é um dos instrumentos para se projetar a for-
mação dos tipos de pessoas de que uma sociedade necessita. (...) de-
finindo a forma e o conteúdo do saber que vai ser passado de pessoa 
a pessoa para constituir e legitimar seu mundo, e visando, com isso, 
assegurar a sobrevivência dos diversos tipos de sociedade. (MARTINS, 
1994, p. 9). 

CD-ROM DE ATAS  | 4597 |  COLUBHE 2012



 
Assim sendo, as políticas educacionais determinam que Estados e Municípios cumpram 

as determinações das políticas da esfera Federal, representadas pelo MEC, Ministério da Educa-
ção, pois elas visam, num primeiro momento, garantir unidade no ensino, além de direcionar a 
organização e estruturação do sistema educacional.  

Nos atuais direcionamentos da legislação educacional vigente, através da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, encontramos a indicação de que o ensino será 
ministrado com base em alguns princípios, estabelecidos no art. 3º, entre eles a questão da 
igualdade de acesso e permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar; o 
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; o respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
a gratuidade do ensino público em estabelecimentos público; a valorização dos docentes; e 
principalmente a gestão democrática do ensino público; o padrão de qualidade. Esses princípios 
orientam a efetivação do ensino, porém eles não garantem um ensino democrático em nosso 
país, haja vista, que a educação é permeada por leis e reformas que objetivam o ordenamento 
do ensino nacional e as várias propostas imprimem diferentes direcionamentos para a efetiva-
ção da escola pública.  

Pela legislação é-nos permitido compreender, dentre outras coisas, as 
concepções vigentes, de educação, suas relações com a sociedade, 
particularmente com a família, conflitos com o pátrio poder, suas 
permanências e mudanças. Pode-se também perceber a organização 
física da escola, seus planos de estudo e a metodologia utilizada – as 
formas de organização dos alunos, as relações destes com os mes-
tres. (SÁ e SIQUEIRA, 2000, p. 7). 
 

Na verdade, nenhuma lei é capaz de transformar a educação, isto é, a eficácia da lei 
depende das pessoas que a implementam.  

 
Os discursos pedagógicos e a democratização da escola 
 

No tocante às relações entre educação e sociedade, Luckesi (1994) aponta que no Bra-
sil, em relação à educação, podemos verificar que as orientações das políticas educacionais po-
dem ser lidas em três tendências filosófico-políticas: redenção, reprodução e transformação, as 
quais, na orientação filosófica, estão direcionadas ao seu sentido e, no político, à sua ação. 

Na tendência denominada “educação como redenção da sociedade”, a educação apre-
senta o papel de ser a responsável pela direção da sociedade (direcionar a vida social, salvar), 
pois a sociedade é entendida como um conjunto de seres humanos que vivem num todo orgâ-
nico e harmonioso. Portanto, é importante: manter e conservar a sociedade, integrando os indi-
víduos.  

A educação nessa perspectiva será a responsável pela: formação da personalidade do 
indivíduo, desenvolver habilidades, valores éticos, convivência social, pois tem a função de 
adaptar os indivíduos às sociedades. Nessa tendência, a visão da educação não é crítica por ser 
elemento da própria sociedade, determinada pelos condicionantes econômicos e políticos, en-
tende-se que a escola está a serviço da sociedade. Portanto, a educação é vista como aquela 
que atua sobre a sociedade, acredita-se no poder da educação para resolver os problemas da 
sociedade. Essa tendência é apontada como redentora, pois, segundo o autor, são muitos os 
professores que acreditam que suas ações estão isentas de ligações com as políticas. (LUCKE-
SI,1994, p. 40, 41). 

Para Luckesi (1994, p. 41), na tendência denominada “Educação como reprodução da 
sociedade”, a educação por meio das práticas implementadas acaba reproduzindo a sociedade, 
pois ela terá o papel de ser responsável pela reprodução da sociedade estruturada em classes 
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distintas, para manutenção do sistema vigente. A escola é interpretada como aparelho do Esta-
do, porque veicula uma ideologia dominante na intenção de reproduzi-la.  

Nessa ótica, a educação na sociedade tem o caráter de reproduzir as ideologias domi-
nantes (saber fazer e saber comportar-se). Desse modo, a educação está a serviço da socieda-
de, consequentemente a escola deve reproduzir a sociedade. (LUCKESI, 1994, p. 45, 46, 47). 

Já na tendência denominada “educação como transformação da sociedade”, Luckesi 
(1994, p. 48,49 e 50) aponta que o papel da educação na sociedade é de ser uma instância 
mediadora, que busca entender e ajudar os indivíduos a viverem na sociedade contraditória.  

Nessa visão, é importante compreender a educação com seus condicionantes e agir es-
trategicamente para a transformação, pois a educação é um meio para realizar um projeto de 
sociedade (conservador ou transformador). A escola terá finalidade de ser uma instância social 
que possibilita a luta pela transformação da sociedade, o que implica os indivíduos a agirem a 
partir dos condicionantes históricos. Desse modo, a sociedade atua sobre a educação, assim 
como a educação atua sobre a sociedade. É considerada uma tendência transformadora, pois 
recusa o otimismo ilusório e o pessimismo imobilista. (LUCKESI, 1994, p.51).  

Portanto, importa lembrar que, como indica Saviani (1996), nenhuma das tendências 
pode ser considerada pura, pois elas se complementam e divergem, porém sua classificação e 
análise são instrumentos para o professor avaliar sua prática. 
 
A democratização da escola nas constituições: entraves e possibilidades  
 

Os desafios pela ampliação da escolarização às camadas populares sempre esteve vin-
culado mais às necessidades do modelo de produção e reprodução social, do que a objetivos 
democráticos. Nas indicações sobre a ampliação da educação relacionadas ao modelo de pro-
dução encontramos que: 
 

Embora a constituição do império e a Constituição republicana de 
1891 afirmem o direito de todos à educação e a cultura e a gratuida-
de da instrução primária, não estabelecem seu caráter obrigatório 
nem definem quaisquer medidas que o garanta. Prevalece a determi-
nação do Ato Adicional de 1834 que transfere às províncias a respon-
sabilidade sobre os ensinos primário e secundário. Bosi é enfático: 
mesmo considerando a Revisão de 1926, “ a educação reduzia-se a 
assunto privado, de que a República poderia na prática, 
desonerar-se” (BOSI, citado por FÁVERO, 2001, p. 249). 

 
De acordo com Cunha (1986, p.8) “a Constituição de 1934 determinava que a educação 

é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos.” 
Destaca que foi promulgada em um contexto de intensos debates entre as “duas grandes cor-
rentes de pensamento educacional, o tradicionalismo católico e o liberalismo, depois do movi-
mento civil-militar constitucionalista (São Paulo, 1932)” (p. 7). Aponta que os constituintes 
encontraram à sua disposição verdadeiros programas de educação, como o Manifesto dos Pio-
neiros da Escola Nova.  
 Em relação à gratuidade do ensino, em 1834, este ficou a cargo e dever das províncias. Atribu-
iu-se à comunidade local o poder para organizar e gerir suas escolas primárias e secundárias, 
de acordo com suas possibilidades. (AZEVEDO, 2000, p. 22). 

A Educação enquanto política pública, iniciou numa época em que a estrutura social 
brasileira pouco a pouco apresentava sinais de romper com o dualismo rígido que recebiam da 
colônia. Surgia um proletariado, principalmente nos maiores centros, no qual integravam-se os 
descendentes de escravos alforriados. Também formava-se, no extremo oposto, uma aristocra-
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cia que não apenas era a dos senhores de engenho e barões do café, mas uma aristocracia do 
dinheiro, que começava a se impor. Surgia também uma terceira classe: a classe média, consti-
tuída de profissionais liberais, funcionários públicos, pequenos comerciantes e industriais. “Será 
essa classe que vai se encarregar da articulação dos interesses educacionais da população e da 
própria educação como setor” (AZEVEDO, 2000, p. 25). 

O modo como evoluiu o sistema de educação brasileiro articulou-se ao modelo de mo-
dernização capitalista. O processo de crescimento urbano e a crescente intensificação industrial 
pressionaram a ampliação das oportunidades educacionais. (POLON, 2011) 

Como indica Azevedo (2000, p. 27), “sanear a nação e moralizar os processos políticos 
implicavam escolarizar as massas. Os baixos índices de escolarização e as taxas de analfabetis-
mo, são interpretadas como a causa de todos os males”. Em 1889, ocorre a Proclamação da 
República. De 1889 até 1930 a educação disponibilizada servia apenas aos mais privilegiados da 
terra. Entre os anos de 1910 e 1920, imprimiu-se na educação o caráter de uma questão nacio-
nal. 

Será a partir de 1930, que forma-se uma consciência educacional e abrem-se chances 
educacionais para diferentes camadas da população. O Manifesto dos Pioneiros, em 1932, bus-
cava entre outras a democratização do ensino público, além da modernização do ensino. Sobre 
isso é interessante observar que 

 
Cem anos depois, sob o influxo da Revolução de 30 estabelece as “ba-
liza de um processo de modernização do Estado, pelo qual este reco-
nhece as carências de uma nação em desenvolvimento e busca supri-
las. Para a educação, essa constituição é um divisor de águas: man-
tém a gratuidade do ensino primário e propõe, tendencialmente, sua 
extensão para outros níveis de ensino, ou seja, “a União deveria res-
ponsabilizar-se pela tarefa ‘progressiva’ de fundar e manter escolas 
secundárias e superiores gratuitas”. (BOSI apud FÁVERO, 2001, p. 
249). 

Na verdade, o que se observa é que o Estado acaba não assumindo a tarefa de escola-
rização das classes populares mantém seu foco no ensino secundário e ensino superior. 

Passando pela quase-omissão da constituição do Estado Novo, em 
1937, na Constituição neoliberal de 1946 começa a ocorrer um recuo: 
‘o ensino oficial ulterior ao primário oficial é gratuito para todos; o en-
sino oficial ulterior ao primário se-lo-á para quantos provarem falta ou 
insuficiência de recursos” (art. 168, item III). (BOSI apud FÁVERO, 
2001, p. 249). 

 Como é possível notar inicia o processo de ofertar educação de forma gratuita, pelo 
poder público, porém será através de bolsas de estudos, 

 a Constituição autoritária de 1967 não só mantém essa limitação da 
gratuidade como inaugura o regime de bolsas de estudos restituíveis, 
no ensino superior. E a emenda Constitucional de 1969 estende este 
mecanismo ao ensino médio. No sentido inverso ao da Constituição de 
1934, inaugura-se a figura do ensino oficial pago e referenda-se o ágil 
mecanismo de subvenção ao ensino privado, já iniciado com a implan-
tação do Salário-Educação, a partir de 1964. (BOSI apud FÁVERO, 
2001, p. 249). 
 
 

Finalmente a Constituição de 1988 foi promulgada em um contexto de efervescência 
democrática após um longo período autoritarismo no Brasil 

CD-ROM DE ATAS  | 4600 |  COLUBHE 2012



 Considerando o momento histórico, de abertura política, os educadores tiveram condi-
ções de enviar as suas contribuições para a Assembléia Nacional Constituinte, o que de certa 
forma possibilitou para que o texto sobre educação fosse o mais extenso de todas as constitui-
ções brasileiras. Dez artigos são destinados a educação, do número 205 até o 214, além de 
outros dispositivos e artigos. 

Quanto ao contido no texto, de acordo com Vieira (2007, p. 304) “o espírito do texto é 
o de uma ‘Constituição Cidadã’ que propõe a incorporação de sujeitos historicamente excluídos 
do direito à educação, expressa no princípio da igualdade de condições para acesso e perma-
nência na escola.”  

Deve-se considerar as possibilidades de igualdade de condições de acesso, mas tam-
bém de permanência, pois o mais importante é permanecer na escola e numa escola de quali-
dade. 

A autora também se refere a outras conquistas asseguradas e destaca o da “educação 
como direito subjetivo.” (p. 304). Consta no artigo 208 da Constituição em seus parágrafos 1º e 
2º que “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo; o não oferecimen-
to do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade 
da autoridade competente. (BRASIL, C. F., 1988, p.117) 

Trata-se de uma relevante conquista considerando que “direito público subjetivo é 
aquele pelo qual o titular de um direito pode exigir direta ou imediatamente do Estado o cum-
primento de um dever ou de uma obrigação.” (CURY, 2000, p. 21). Isso quer dizer que se por 
alguma razão alguém não teve acesso à escola quer seja na idade apropriada ou não, tem di-
reito a exigí-lo perante a justiça e a autoridade competente deve cumpri-la. No entanto o que 
se observa é o desconhecimento, da maioria da população em relação a este direito da pessoa 
e dever do estado.  

É possível constatar que a história da escolarização brasileira apresenta ranços de uma 
cultura política autoritária, na qual as competências para legislar sobre o ensino ficaram a cargo 
de interesses políticos, apontando questões que não estão voltadas para a maioria da popula-
ção mas acabam permanecendo. Para Vieira (2007, p. 307) “as constituições expressam os de-
sejos de reforma, apontam possibilidades sem, entretanto assegurar garantias. “Ao mesmo 
tempo, reforça privilégios de grupos que fazem valer seus interesses junto ao Legislativo como 
foi o caso do ensino religioso e do ensino particular.” (p. 307).  

Além do que, apresenta uma herança de exclusão educacional, em que vigorou uma 
educação dual, as classes mais favorecidas sempre tiveram acesso à educação, e as classes 
desfavorecidas do país ficaram à beira do processo, reivindicando o acesso à escolarização. 
(POLON, 2011) 

Embora ainda persistam muitos destes ranços, de acordo com Vieira (2007) as consti-
tuições anteriores haviam estabelecido os deveres do estado para com a educação, “mas ne-
nhuma avançou tanto quanto a ‘Constituição Cidadã.’(p.304). 

 
Palavras finais 
 

O estudo permitiu perceber que as constituições refletem o contexto em que foram 
produzidas; que os esforços pela ampliação da oferta de ensino às camadas populares sempre 
esteve vinculado mais às necessidades do modelo de produção e reprodução social, do que a 
objetivos democráticos.  

No Brasil, o Estado sempre foi o maior definidor das políticas educacionais, observa-se 
que a educação serviu a interesses políticos, principalmente atrelados ao interesse econômico. 
Nas indicações sobre a democratização da educação encontramos na legislação principalmente 
em relação à Constituição de 1988, (apontada como a mais democrática das leis), capítulos de-
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dicados à educação. Será a partir dela que a educação no Brasil vem tomando rumos diferen-
tes, como estabelecer que a educação infantil faça parte da educação básica e estender a gra-
tuidade para aqueles que não tiveram condições de frequentar a escola em idade adequada no 
ensino fundamental.  

Enfim, encontramos maior preocupação com a efetivação de um ensino mais democrá-
tico e a busca de uma qualidade mais efetiva. Na Constituição de 1988, dentre os vários aspec-
tos merece destaque a intenção de que ocorra a expansão do ensino médio como obrigatório e 
gratuito. Porém, é preciso compreender que as leis não são suficientes para garantir um siste-
ma de ensino público mais democrático e de qualidade para todos.  

Entende-se que são necessários outros mecanismos para que isso ocorra: investimento 
público mais consistente, formação de professores, melhor estrutura física, pedagógica e orga-
nizacional das escolas por exemplo. O estudo contribui para fomentar análises sobre a demo-
cratização da e na escola pública, bem como, observar nos discursos pedagógicos as 
orientações políticas que direcionam a efetivação do ensino no Brasil.  

É a partir do conhecimento da legislação educacional por parte dos profissionais da 
educação e sociedade que poderá ser exigido mais do poder público sobre a efetividade do en-
sino. 

Não podemos apenas conhecer o que é recomendado na lei, é preciso examinar o con-
texto e os condicionantes históricos relativos a ela. Defendemos que o conhecimento sobre a 
legislação propicia um olhar crítico sobre a instituição escolar, visto que é pela comparação en-
tre as várias propostas apresentadas no âmbito educacional que se identificam os condicionan-
tes de uma escola que se quer mais democrática.  
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Esta comunicação tem como objetivo estudar a formação continuada oferecida aos pro-
fessores da rede estadual de ensino do Estado do Rio de Janeiro por meio dos cursos de férias, 
durante os períodos de 1937 a 1945 – quando o Comandante Ernani do Amaral Peixoto foi in-
terventor do Estado- e de 1951 a 1954, quando Amaral Peixoto retorna ao governo como go-
vernador eleito, assim como analisar as possíveis influências que esta formação proporcionou 
aos professores e às escolas da rede estadual. 

Nomeado pelo presidente Getúlio Vargas em 9 de novembro de 1937, véspera da im-
plantação do Estado Novo1, Amaral Peixoto assume a interventoria do Estado do Rio de Janeiro 
ficando no poder até 27 de outubro de 1945 e retorna ao governo do estado do Rio de Janeiro 
em 1951 como governador eleito. Este grande espaço de tempo proporciona ao interventor 
uma oportunidade de fortalecer sua política educacional que abrangia muitas frentes, entre 
elas, a formação do professor, seja inicial ou continuada. Para Amaral Peixoto, a educação era 
essencial para o desenvolvimento e recuperação do Estado e os professores eram importantes 
para essa ação.  

A importância que Amaral Peixoto dava à educação no Estado do Rio de Janeiro pode 
ser entendida como parte de uma política de retomada de desenvolvimento, modernização e, 
ao mesmo tempo, de valorização do homem fluminense. Para isso, muitos investimentos foram 
feitos na educação, como construção de um grande número de escolas, criação e aplicação de 
projetos educacionais, como canto orfeônico – o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado 
a incorporar esse projeto que tinha origem num projeto desenvolvido pelo Ministério de Educa-
ção e Saúde para o Distrito Federal - verificação de rendimento das escolas da rede estadual, 
criação de escolas típicas, como as escolas típicas rurais e depois as escolas praianas – implan-
tadas unicamente no estado do Rio de Janeiro - colônias de férias para alunos, criação de uma 
escola Normal Rural em Cantagalo, município da zona rural do Estado do Rio de Janeiro, entre 
outros. Estas ações educacionais tiveram uma continuidade nos dois períodos em que Amaral 
Peixoto esteve à frente do estado do Rio de Janeiro. Por isso faremos neste texto uma aborda-
gem unificada destes períodos. 

Dentro desses investimentos citados, os cursos de férias para atualização de professo-
res aparecem como eixo fundamental para o desenvolvimento educacional do Estado. Segundo 
Falcão (1946), “O Estado do Rio não tem sido indiferente ao movimento de renovação pedagó-
gica, que partiu da auspiciosa América”, o que sugere que a proposta de capacitação de profes-
sores estava baseada na modernização dos conhecimentos desse professorado e afinada com 
as propostas de Dewey, citado por Falcão neste mesmo livro. Percebemos também a influência 
do INEP–Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – na figura de Lourenço Filho, diretor deste 
instituto, que aparece como parceiro importante nas capacitações e que no prefácio do livro 
Novos Caminhos da Educação Fluminense (1946) comenta as propostas de formação do profes-
sorado fluminense desenvolvidos durante o período de intervenção de Amaral Peixoto: 

Para animar o labor escolar com esse novo espírito social e 
esta nova consciência técnica, o Estado do Rio deveria ter velado, 
como realmente fez, pela formação do professorado e renovação 
constante das ideias dos mestres já em serviço. A remodelação do en-
sino normal, a realização de cursos de férias, a ampliação e revisão 
dos serviços de inspeção escolar e a criação do Museu Pedagógico, de 
par com outras medidas complementares, facilitaram ao magistério 
fluminense, tão dedicado e capaz, a apreensão rápida das novas dire-
trizes, ou, como o título do livro recorda, dos “novos caminhos” pro-
postos à educação pública. (LOURENÇO FILHO in FALCÃO, 1946, P.9-
10)(grifo meu) 
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Figura 1:Foto do livro Novos Caminhos na Educação Fluminense. (1946) 
 

 
 

 Alguns destes ideais escolanovistas2 que permeavam o pensamento de Anísio Teixeira 
- como a preocupação com a formação, capacitação e atualização de professores, avaliando 
que não bastava aumentar o número de escolas, sem que se revisasse a questão dos conteú-
dos, dos métodos, da necessidade de professores bem formados, de tornar a escola compatível 
com o processo de desenvolvimento que o país vivia - se faziam presentes na proposta de aper-
feiçoamento em cursos de férias do estado do Rio de Janeiro.  

Podemos acompanhar este projeto de aperfeiçoamento de professores realizados nos 
cursos de férias através da produção bibliográfica sobre a educação fluminense – que mesmo 
sendo em pequeno número, nos possibilitam algumas informações - por meio do Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro, que publicava os ofícios destinados às escolas expedidos pela Se-
cretaria de Educação ou Departamento de Educação, e notícias sobre as ações do governo. As-
sim como por meio de livros de visitas dos Inspetores às escolas, de documentos encontrados 
em escolas visitadas, e documentos de acervos pessoais de professores da rede estadual neste 
período. 

Nos cursos de férias de aperfeiçoamento para os professores da rede estadual do Rio 
de Janeiro no período estudado, a participação era voluntária, mas incentivada, contando inclu-
sive com uma hospedaria para os professores que morassem no interior do Estado. Esta parti-
cipação era valorizada e cobrada pelos inspetores em visitas às escolas. Os cursos tinham vagas 
limitadas e dependiam de inscrição prévia podendo cada professor se inscrever em até dois 
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cursos. Durante algum tempo, o governo do Estado subsidiava as despesas dos professores 
com a locomoção para fazerem os cursos. Estes cursos proporcionavam além da formação ofe-
recida, acumular “pontos” para o concurso de remoção – concurso que proporcionava a saída 
de um professor da escola onde estava lotado para outra, geralmente mais próxima de sua mo-
radia ou de seu interesse particular. 

Os cursos de férias eram amplamente divulgados através do Diário Oficial, na sua pági-
na de notícias e na parte de publicações, através de ofícios enviados às escolas e através das 
visitas dos inspetores escolares. As inscrições eram feitas presencialmente ou via postal. Em 
1938, para o curso de atividades agrícolas não foram abertas inscrições, pois os candidatos a 
tal curso foram indicados pelos inspetores regionais. 

Os temas desses cursos ficam evidenciados por meio dessas notícias como por exem-
plo, uma publicação de 10 de dezembro de 1939 em que é comunicado a abertura de inscrição 
para “cursos de especialização destinados as professoras estaduais e alunas das Escolas de Pro-
fessores” que seriam realizados nos meses de janeiro e fevereiro de 1940:1-Trabalhos Manuais; 
2-Desenho de Ornato; 3-Jardins de Infância; 4-Alfabetização; 5-Atividades rurais; 6-Testes e 
medidas. No Diário Oficial do dia 07 de janeiro de 1940 é citado também além dos seis temas 
acima, o curso de pesca e piscicultura. 

O que transparece na escolha dos temas dos cursos de férias é que eram escolhidos os 
temas que estavam em pauta na discussão sobre educação no Brasil naquele período: A educa-
ção rural voltada para a necessidade de se fixar o homem no campo, valorizando sua vida e 
produção; a questão do analfabetismo, pois era preciso alfabetizar com eficiência as crianças 
que procuravam a escola; a disseminação dos jardins de infância como forma de iniciação esco-
lar; compreender a importância dos testes e medidas a fim de avaliar o desenvolvimento da 
criança e o seu rendimento escolar e, por fim, a pesca e piscicultura, uma preocupação com as 
crianças da praia, Fernando de Azevedo já se referia à localização das escolas primárias, com a 
adaptação delas ao meio e com a relação destas escolas com o mundo do trabalho, a fim de 
valorizar os ofícios destas comunidades, visto que mais tarde nos anos de 1950 serão criadas as 
escolas praianas3 no Estado do Rio de Janeiro (QUARESMA,2010). 

Na publicação do Diário Oficial do dia 9 de janeiro de 1940 encontramos a seguinte no-
tícia: 

Inauguraram-se, ontem, com a presença de mais de 300 pro-
fessores, os cursos de férias organizados pelo Departamento de Edu-
cação, para as professoras estaduais. 

“O dr. Costa Sena, diretor do Departamento, proferiu a aula 
inaugural enaltecendo a obra desenvolvida pelo Comandante Ernani 
do Amaral Peixoto, Interventor Federal, em prol do alevantamento do 
ensino fluminense.”(sic) 

Informou Costa Sena que “os cursos de férias têm por finali-
dade principal suprir a falta de uma escola para aperfeiçoamento de 
professores, a exemplo da que existe em Minas Gerais e cuja criação 
não está fora das cogitações do Governo fluminense, ficando apenas 
a sua iniciativa dependente da melhoria da situação financeira do erá-
rio estadual que tudo faz crer seja uma realidade em breve tempo.” 

Foi anunciada a abertura das inscrições para um curso de Pe-
dagogia do Catecismo destinado aos professores católicos e por inicia-
tiva da sua associação. (D.O. 9 de janeiro de 1940, p. 2) 

  
 Esta noticia em especial nos traz algumas questões que suscitam reflexões importantes 

sobre os cursos de férias. A primeira é o uso da aula inaugural de todos os cursos “com a pre-
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sença de mais de 300 professores” para a promoção das ações do governo no âmbito da edu-
cação; a segunda, a justificativa para os cursos de férias “suprir a falta de uma escola de aper-
feiçoamento”, utilizando o exemplo do estado de Minas Gerais; e a terceira, a abertura das 
inscrições de um oitavo curso que parece não estaria sendo programado pelo Departamento de 
Educação, o curso de “Pedagogia do Catecismo destinado aos professores católicos e por inicia-
tiva da sua associação.” 

A propaganda permeou todo o período do Estado Novo, sendo prática comum até hoje 
no meio político. E juntar um público especializado e de grande influência na sociedade, como 
eram os professores deste período, era uma ótima oportunidade de comunicar as ações na área 
de educação que estavam sendo viabilizadas ou mesmo que poderiam ser realizadas mais à 
frente.  

A referência a Minas Gerais se torna importante quando descobrimos que neste mesmo 
ano em 1940 foi realizada em Petrópolis a Conferencia dos Interventores da terceira região que 
reuniu, a partir de 1º de março, os interventores dos estados do Rio de Janeiro-Ernani do Ama-
ral Peixoto; de Minas Gerais-Benedito Valadares; de São Paulo Ademar de Barros e do Espírito 
Santo – Punaro Bley, além do prefeito do Distrito Federal - Henrique Dodswordt, que compu-
nham a terceira região geo-economica do Brasil. No programa de trabalho da Conferencia esta-
va a questão da educação, assim colocada “(...)4- Educação rural – Ensino profissional – 
Formação de professores – Validade dos diplomas – Cursos de aperfeiçoamento – Educação 
física – Artezanato(sic) – Legislação educacional – Ensino primário.” (D.O. 5 de março de 1940, 
p.1) (grifo meu).A questão da educação estava na pauta da discussão sobre o desenvolvimento 
da região e os cursos de aperfeiçoamentos eram considerados uma das formas de promover a 
melhora da educação. Os cursos de férias ou aperfeiçoamento já eram oferecidos no Estado do 
Rio de Janeiro desde a década de 1920 e também em outros estados, sendo que em alguns, 
como Minas Gerais, havia uma Escola de Aperfeiçoamento que cuidava desses cursos. 

A terceira e última questão que podemos levantar a respeito desta notícia é a abertura 
do curso de “Pedagogia do Catecismo destinado aos professores católicos e por iniciativa da sua 
associação” representando o aspecto local da luta que se travava no Brasil desde a proclama-
ção da República, que havia se acentuado depois do manifesto dos pioneiros da educação nova 
que buscava uma educação laica, mas esbarrava com o poder católico que influenciava várias 
áreas e que pode ser sentida nitidamente nesta criação de curso de férias, ao que parece, de 
último momento, e que a notícia deixa claro “por iniciativa de sua associação” como uma forma, 
talvez, de retirar do Departamento de educação a responsabilidade pela realização deste curso. 
Podemos perceber esta disputa no estado do Rio de Janeiro e em todo país, apesar de estar 
afinado com as propostas de aperfeiçoamento oferecidas, segundo Saviani: 

 
(...) no período analisado, compreendido entre 1932 e 1947, 

as ideias pedagógicas no Brasil foram marcadas por um equilíbrio en-
tre a pedagogia tradicional, representada dominantemente pelos cató-
licos, e a pedagogia nova. Um equilíbrio tenso, em algumas 
circunstâncias, quando eram assacadas virulentas acusações de modo 
especial por parte dos católicos contra os escolanovistas. (SAVIANI, 
2010, p.271) 

 
Em janeiro de 1941, encontramos no D.O do dia 12, a informação de que estariam 

abertas as inscrições para os cursos de especialização, que seriam realizados no período de 16 
de janeiro a 22 de fevereiro deste mesmo ano. Os cursos programados eram os seguintes: 1-
pratica de ensino de ciências físicas e naturais nas escolas primárias; 2- Higiene aplicada aos 
problemas médicos-escolares; 3- Pedagogia do catecismo. 
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Rubens Falcão no livro Novos Caminhos na Educação Fluminense, que escreve em 1946 
a fim de documentar o período em esteve no Departamento de Educação do estado do Rio de 
Janeiro, escreve um pequeno capítulo sobre os cursos de férias e sua justificativa se inicia as-
sim: 

  
A renovação dos conhecimentos do professorado é questão 

pacífica nos domínios da pedagogia. Não há quem conteste a necessi-
dade que periódicamente se impõe aos membros do magistério de 
pro meio de aulas-modêlo, conferências e outros encontros atualiza-
rem as noções adquiridas no curso normal. É sabido que todo aquêle 
que exerce a função de educar precisa estar atento aos programas da 
ciência da educação, não somente através dos livros e revistas espe-
cializadas mas, sobretudo, em contato com os mestres, com estudio-
sos, cuja experiência e observação lhe servem de roteiro e guia.(...) 

Para que bem se avalie a importância dos cursos de férias, 
basta salientar que mais de um terço do pessoal ensinante a eles 
aflue anualmente. E, garantindo tão notável quão alentadora procura, 
o governo resolveu hospedar, a partir de 1942, as professoras do in-
terior.(...) Assim, a terra que foi outrora celeiro de estadistas, é hoje 
oficina de labor fecundo. Mourejando neste laboratório imenso, o pro-
fessor primário é quem lhe comunica inspiração e confiança no porvir. 

Os cursos têm versado em torno dos assuntos seguintes: me-
todologia da 1ª série; tratamento educacional da criança problema; 
alimentação e assistência social; ensino das ciências naturais na esco-
la primária; verificação objetiva do aproveitamento escolar; metodolo-
gia da linguagem na escola primária; atividades rurais; educação de 
adultos; folclore brasileiro e americano: sua aplicação a pedagogia; 
psicologia pedagógica; a historia das Américas; jardins de infância; 
administração escolar, etc. (FALCÃO, 1946,p.117-119) 

 
O que podemos observar é que a diretriz que os cursos de férias seguia estava alinhada 

com alguns ideais expressos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e de alguns de seus 
signatários, ideais esses que permeavam o ideário da educação brasileira desde sua publicação 
em 1932. No estado do Rio de Janeiro isto se apresenta de forma expressiva, sendo que encon-
tramos, entre os signatários deste Manifesto, Paschoal Lemme, que era neste período inspetor 
do Estado e participava ativamente das discussões sobre o projeto de educação no país e no 
estado. Podemos perceber também influência de Lourenço Filho no período de intervenção no 
estado, visto que era amigo pessoal de Rubens Falcão que foi diretor do Departamento de Edu-
cação entre 1942 e 1945 e que antes foi chefe de gabinete da Secretaria de Educação e Saúde 
de 1938 até 1942. Pois o Manifesto expressava, segundo a prof. Libânea Xavier: 

 
No Manifesto de 1932, a aplicação do conhecimento científico 

aos estudos pedagógicos, ao planejamento educacional e à adminis-
tração do ensino escolar aparece como a expressão intelectual do 
processo progressivo de secularização e racionalização da cultura, tra-
zendo para o centro do debate educacional a questão da democrati-
zação das relações sociais pela crítica ao caráter excludente da escola 
tradicional e pelo reconhecimento do direito à educação a todos os ci-
dadãos. 
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Ao defender a aplicação da ciência e da técnica aos assuntos 
do ensino e da pesquisa educacional, o Manifesto promoveu a valori-
zação do papel social e politico do educador profissional, o que resul-
tou na legitimação da educação como campo profissional autônomo, 
dotado de regras próprias de funcionamento. (...) (XAVIER,2003,p.13) 

 
A preocupação em fazer uma escola moderna, ativa, onde o fazer fosse considerado 

essencial para a formação, pode ser percebida também com a inclusão de uma parte prática 
nos cursos. Isso aparece de diversas formas, algumas vezes diretamente no cronograma do 
curso, como, por exemplo, no curso de alfabetização quando o horário do curso é publicado no 
D.O de 19 de janeiro de 1940 “Alfabetização: Aulas práticas – 2ª e 5ª das 16:30 as 17:30 e 
aula teórica – 6ª feira as 16 horas.” Outro exemplo é a inauguração de exposição de trabalhos 
realizados nos cursos de desenho, no Instituto de Educação. O curso de atividades rurais, reali-
zado em parceria com a Secretaria de Agricultura, também reserva uma parte de seu curso pa-
ra visitas técnicas e atividades práticas.O desenvolvimento da prática nos mostra a preocupação 
em desenvolver uma escola em que o professor pudesse desenvolver atividades do fazer em 
suas aulas comprometidas com a proposta da escola nova, ativa e de vivências práticas para 
seus alunos, aliadas ao conhecimento técnico e científico considerados modernizadores. 

A importância da atualização e capacitação de professores pode ser observada em vá-
rios educadores como, por exemplo, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, en-
tre outros. A visão da escola primária como formadora de cidadãos necessitava de professores 
capacitados para este objetivo, com formação moderna, buscando valorizar o que o aluno já 
possuía, criando neste aluno o amor à pátria, ao desenvolvimento da sua comunidade, ou seja, 
a visão da escola republicana que pudesse reproduzir esse ideário republicano de nacionalismo 
e modernização. 

A formação de professores para a proposta de educação do estado do Rio de Janeiro 
que se alinhava com a proposta do governo federal, aparece como uma urgência, uma vez que 
havia uma preocupação com a formação inicial oferecida nas Escolas Normais, onde no estado 
do Rio de Janeiro havia apenas duas Escolas oficiais, sendo as demais particulares, e que, se-
gundo ABREU (1955), essas escolas particulares tinham qualidade sofrível na formação de pro-
fessores. Apesar destes problemas, na década de 1950 “apenas 13% dos professores da rede 
estadual eram leigos”. O curso de férias se mostrava assim como uma alternativa poderosa de 
aperfeiçoamento do corpo docente, principalmente do corpo docente do interior do estado, pois 
a eles eram oferecidas facilidades para o deslocamento e hospedagem a fim de possibilitar a 
formação continuada desses professores melhorando seu rendimento em sala de aula.  

Para acompanharmos que tipo de formação era oferecida nestes cursos de aperfeiçoa-
mento - os cursos de férias - podemos analisar alguns dos programas dos cursos que foram 
publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro: 
 
 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
Professor Paulo de Almeida Campos 
Terças, quintas e sábados, às 8 horas 
I-Educação e Pedagogia Conceituação;

As disciplinas Pedagógicas; 
A administração escolar; 
Fundamentos; 
Finalidades.

II-Administração Conceito;
Objetivos; 
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Elementos da ação administrativa; 
A previsão; 
A organização; 
O comando; 
A coordenação; 
O controle; 
Importância da função administrativa. 

III- Princípios Gerais de administração aplica-
dos à escola 

O educador e a eficiência do trabalho escolar, 
em decorrência das normas administrativas. 

IV-Administração do ensino fluminense Estruturação e objetivos dos diferentes órgãos 
administrativos. 
Atribuições e responsabilidades dos chefes e 
diretores. 
Pessoal administrativo, docente e discente. 

V- O sistema escolar fluminense Estrutura e articulação do ensino primário; 
Tipos de estabelecimentos; 
Dependência administrativa das escolas. 

VI- Classificação Geral do ensino no Brasil 
quanto à: dependência administrativa, natu-
reza do ensino, padronização, tipos, níveis e 
modalidades. 

 

VII- Administração específica de estabeleci-
mentos de ensino. 

1-Problemas de direção e coordenação; requi-
sitos morais e técnicos dos diretores de escola 
e professores adjuntos; atribuições e respon-
sabilidades do diretor de grupo escolar e de 
escola isolada, do professor adjunto e do pes-
soal subalterno; planejamento e coordenação 
das atividades gerais da escola e das ativida-
des didáticas; conhecimento da legislação 
escolar (legislação do pessoal e legislação do 
ensino). 
 
2-Problemas de organização: matricula e fre-
quência; constituição das classes; repetência 
escolar; execução dos programas; atividades 
extracurriculares; assistência psicológica; ser-
viço social escolar. 
 
3-Questões relativas ao controle; estatística 
escolar (censo, boletins gráficos, etc.); regis-
tro das atividades didáticas; apuração do tra-
balho escolar (diferentes aspectos do 
rendimento escolar; verificação do aproveita-
mento pelos professores e por órgão dos pro-
fessores face aos problemas específicos da 
administração); apuração do rendimento es-
colar. 

Fonte: D.O.16 de fevereiro de 1954.p.16-17. 
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O professor do curso de administração escolar, Paulo de Almeida Campos é um dos 
inspetores da rede estadual e faz parte da equipe da Secretaria de Educação como um dos 
grandes colaboradores da educação fluminense. É sob sua responsabilidade que acontece a 
criação da avaliação de rendimento dos alunos das escolas da rede. Chefiou também a 
1ºMissão Cultural do Estado do Rio de Janeiro em 1944 . A administração ganhava força como 
forma de dar eficiência ao sistema de educação fluminense e para isso era preciso capacitar 
seus profissionais. Os cursos eram oferecidos também aos técnicos de educação. Era preciso 
que os professores participassem desta nova visão administrativa, apesar de Anísio Teixeira ter 
receios à implantação desta administração de forma padronizada, visto que, para ele, a escola 
era para ser administrada com autonomia (TEIXEIRA,1999). 

No programa de aperfeiçoamento do curso de educação pré-escolar encontramos a se-
guinte proposta de formação: 

 
EDUCAÇÃO PRÉ- ESCOLAR 
Professoras Silvia Cunha Lourival e Jálvora Teles Daltno 
Diariamente às 9 horas 
I-Conceitos Objetivos

Histórico 
 

II-Fundamentos Biológicos
Psicológicos  
Sociais 
 

III-Material e métodos a) – de Froebel 
b) – de Montessori 
c) – de Decroly 
d) – Irmãs Aga(...) sic 
e) – sistema Mac Miller ou Bradfor 
f) – Hergomard (sic) 
g) – Material Abbat 
h) – Material Discat 

IV-Atividades pré-escolares a) Educação física e jogos 
b) Atividades manuais 
c) Teatro, jogo dramatizado, dramatiza-

ções. 
V- Organização e Legislação a) Prédio

b) Aparelhamento 
c) Horário 
d) Matrícula, frequência, seleção de alu-

nos 
VI- A professora a) Qualidades

b) Formação 
 

Fonte: D.O.16 de fevereiro de 1954.p.16-17. 
 
O programa do curso de educação pré-escolar nos mostra novamente a preocupação 

com a questão da metodologia, com o conhecimento de vários métodos relativos à educação 
pré-escolar que estava em expansão nas grandes cidades do estado. Este segmento de educa-
ção era oferecido principalmente na capital, e em Campos dos Goitacazes outra grande cidade 
do estado, a preocupação com as qualidades e formação da professora nos remete a Antonio 
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Nóvoa, quando ele nos leva a refletir sobre “O que é um bom professor?”, que nos mostra qual 
era esse entendimento na segunda metade do século XX: 

 
Durante muito tempo, procuraram-se os atributos ou caracte-

rísticas que definiam o <<bom professor>>.Esta abordagem condu-
ziu, já na segunda metade do século XX, à consolidação de uma 
trilogia que teve grande sucesso: saber (conhecimentos), saber-fazer 
(capacidades), saber-ser (atitudes).(NÓVOA,2009). 

Este programa acima nos mostra claramente esta preocupação: primeiro, com o conhe-
cimento, estudam-se os conceitos e os fundamentos da educação pré-escolar - o saber; depois, 
os métodos e as atividades, além da organização, ou seja, a questão do fazer; e por último, a 
questão das atitudes - o saber-ser - as qualidades e a formação da professora.  

Verificando agora o programa do curso de Orientação do Ensino Regional Marítimo po-
demos observar alguns outros aspectos: 
  

PROGRAMA DO CURSO DE ORIENTAÇÃO DO ENSINO REGIONAL MARÍTIMO - 1954 
 
OCEONOGRAFIA I- Preliminares. Composição da água do mar. 

II- Propriedades físicas da água. 
III- Relevo e natureza do fundo do mar. 
IV- Movimento do mar. 
V- A vida do mar. Caracteres gerais dos peixes. Estudo 

sucinto sobre espécies de peixes e demais animais 
comuns no litoral fluminense. Noções gerais sobre 
planeton (sic). 

PISCICULTURA I- Preliminares. Reprodução dos peixes. 
II- Instrumentos de piscicultura. 
III- Tanques. 
IV- Estudo sucinto sobre criação prática do apaiari e tucu-

naré. 
V- Noções gerais sobre aquacultura. 

PESCA I- Relato sucinto sobre a história da pesca. A legislação 
brasileira. 

II- Instrumentos de pesca. 
III- Processos de pesca. 
IV- Conservação do pescado. 
V- Estudo detalhado dos processos de pesca usuais no li-

toral fluminense. 
MARINHARIA I- Preliminares. Nós. 

II- Costuras. 
III- Embarcações miúdas; noções. Palamentas, mastreação 

e etc. 
IV- Noções gerais sobre sinalização. 
V- Primeiro socorros. Salvamento de afogados. Bóias sal-

va-vidas. 
METODOLOGIA DO ENSINO 
PRIMÁRIO APLICADO À RE-
GIÃO MARÍTIMA 

AULAS DEBATES 
I- Das atividades marinheiras e preparatórias na escola 

primária do litoral. 
II- Métodos. 
III- Programas. 
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IV- Horário e instituições escolares. 
V- Escotismo do mar 

HIGIENE ESCOLAR I- Alimentação do praiano: a ação educativa da escola. 
II- Profilaxia de doenças comuns nas praias: o amarelão, 

a malária, etc.. 
III- Prática de vacinação. 
IV- A habitação praiana: seus defeitos e cooperação da 

escola no sentido de atenuá-los. 
V- Breves noções de higiene escolar aplicáveis à região 

marítima. 
Fonte: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,16/02/1954 

 
Sobre este curso de férias, podemos ressaltar seu caráter moderno, científico, o aten-

dimento específico às necessidades da comunidade praiana, e a um atendimento metodológico 
diferenciado aos alunos destas comunidades, reforçando assim o papel da escola como instru-
mento de mudança social e de transformação de práticas tidas como deficientes, como, por 
exemplo, “a habitação praiana: seus defeitos e cooperação da escola no sentido de atenuá-los”, 
“profilaxia de doenças comuns nas praias: o amarelão, a malária, etc.” 

Os outros programas dos cursos de capacitação mostram semelhanças com as caracte-
rísticas dos cursos de orientação marítima buscando a modernização, o cientificismo, o naciona-
lismo, entre outras. 

 

 
 

Figura 2: Certificado do curso de férias de Orientação Marítima em 1952. 
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Segundo relato de professores deste período, eles se sentiam valorizados com a opor-

tunidade de se aperfeiçoarem e os cursos tinham uma exigência de desempenho e bom rendi-
mento. Ao final dos cursos, os alunos–professores recebiam certificados de conclusão com a 
nota final obtida no curso, conforme podemos observar na figura acima. 

Outra referência que encontramos em relação a esses cursos de férias são alguns regis-
tros em livros de termos de visitas da inspeção escolar como, por exemplo, “Visitei, nesta data, 
o G.E. Oscar Macedo Soares, sob a direção da profª Jurême Macedo. A dirigente, bem como 
duas de suas auxiliares frequentaram, com ótimo aproveitamento, o Curso de Orientação da 
educação Regional Marítima.(...)” (Livro de Visitas do G. E. Oscar de Macedo Soares,p.15 data 
da visita 12 de agosto de 1954) 

Uma questão que merece uma analise mais aprofundada na reflexão sobre estes cursos 
de férias e aperfeiçoamento é a possibilidade de relacioná-los com a profissionalização docente. 
Utilizando os estudos de NOVOA (1991) percebemos semelhanças com o professorado flumi-
nense do período estudado. Nóvoa, nos mostra o perfil profissional do professor português nos 
anos 20 influenciado pelo Movimento da Educação Nova: 

(...) trata-se de indivíduos que:  
 
(...) 
 

 
1. Possuem um conjunto de conhecimentos e de técnicas necessários ao 

exercício qualificado da atividade docente; os seus saberes não são 
meramente instrumentais, devendo integrar perspectivas teóricas e 
tender para um contacto cada vez mais estreito com as disciplinas ci-
entíficas. 

2. Aderem a valores éticos e as normas deontológicas, que regem não 
apenas o quotidiano educativo, mas também as relações no interior e 
no exterior do corpo docente; a identidade profissional não pode ser 
dissociada da adesão dos professores ao projecto histórico da escola-
rização, o que funda uma profissão que não se define nos limites in-
ternos da sua atividade. 
(...) (NOVOA, 1991, p.17-18) 

 
O que percebemos nesta pesquisa é o esforço do estado do Rio de Janeiro na forma-

ção, atualização e capacitação de seus professores, tentando suprir às carências da formação 
inicial de seus professores, a distância das escolas do interior, a falta de material didático pró-
prio para as escolas, entre outras dificuldades. Imbuídos de propostas de modernização, de 
valorização das ciências, de preocupações pedagógicas e metodológicas, centrados no desen-
volvimento do aluno, os cursos de férias traziam para o cotidiano do professor uma nova forma 
de pensar a educação, através da oportunidade de ter acesso aos conhecimentos oferecidos 
nestes cursos, e de travar contatos com professores de várias partes do estado. Estado este 
que, a capital era Niterói e possuía a época aproximadamente 50 municípios, passava por mui-
tas mudanças neste período, décadas de 1930 e 1940, tentando retomar o espaço de vanguar-
da e modernidade que havia tido no período imperial, província rica, produtora de açúcar, café, 
que tinha a corte como referencia intelectual e considerada “bastião do regime monárquico” 
(FERNANDES,2009). Esta posição mudou com a abolição da escravidão e a proclamação da re-
pública e as mudanças econômicas que vieram com elas. Quando assume como interventor 
Ernani do Amaral Peixoto em 1937, recupera o desejo de retomar o crescimento do estado e 
baseou-se na tradição agrária para essa recuperação, acreditava que pela modernização e valo-
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rização do homem fluminense o estado cresceria e voltaria a ocupar posição de destaque na 
vida econômica e politica do país, em consonância com o projeto desenvolvimentista e naciona-
lista desenvolvido pelo governo federal. 

 Concluímos que a relevância desta pesquisa está em relacionar os cursos de férias ofe-
recidos aos professores da rede estadual que participavam desta formação, ao projeto educaci-
onal da escola nova, e ao projeto de desenvolvimento econômico do país e do estado do Rio de 
Janeiro. Esta pesquisa nos possibilita recuperar historicamente um período pouco estudado da 
educação fluminense, revendo e analisando os discursos oficiais, as memórias das escolas e 
professores, o que proporciona um conhecimento específico sobre a educação fluminense e sua 
relação com o projeto de nação do Brasil e seu ideário republicano. 
 
Notas 
 
¹ Estado Novo: Período ditatorial que sob a égide de Getúlio Vargas, teve inicio com o golpe de 
estado de 10 de novembro de 1937 e se estendeu até a deposição de Vargas, em 29 de outu-
bro de 1945.Ver a respeito: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro- FGV -2001 
² Ideais escolanovistas: O ideário escolanovista caracterizou-se pela valorização das chamadas 
ciências-fonte da educação, como a psicologia e a pedagogia, pelo desenvolvimento de méto-
dos alternativos, centrados no aluno ao invés do professor, e, sobretudo, pela defesa da escola 
pública, universal e gratuita. Ver a respeito: 
http://www.republicaonline.org.br/RepOnlineNAV/navegacao/documentos/documentos.asp?sSql
=select+c.nome%2C+t.descricao_tema%2C+d.documento%2C+c.categoria%2C+t.tema%2C+
d.Titulo%2C+a.Nome++from+documentos+d%2C+temas+t%2C 
³ Escolas Praianas: As escolas e grupos praianos foram criados em 1954 com o propósito de 
atender de forma específica aos alunos de regiões próximas a colônias de pescadores, na área 
da baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro. Ver a respeito: As Escolas Praianas no Estado 
do Rio de Janeiro: o ideário republicano dos anos 50. Dissertação de Mestrado UERJ/PROPED – 
Marcia da Silva Quaresma. 
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Nesta comunicação, objetiva-se analisar a fórmula editorial da revista EDUCAÇÃO HOJE 
com o intuito de descrever um dos modelos de leitura e formação docente que circularam no 
Brasil entre as décadas de 1960 e 1980. Essa análise faz parte de uma pesquisa mais ampla, 
intitulada “Forma Material da Cultura Pedagógica: análise de periódicos educacionais editados 
no Brasil entre as décadas de 1960 e 1980”, desenvolvida pelos autores na Universidade 
Federal de São Paulo. A perspectiva teórica que orienta a análise dos impressos educacionais 
selecionados para tal investigação nutre-se dos pressupostos da História Cultural (Roger 
Chartier, Michel de Certeau e Marta Carvalho), que sempre considera a sua configuração 
material ao tratar dos discursos pedagógicos e dos saberes que os impressos produzem e 
veiculam, envolvendo diversos dispositivos textuais e tipográficos. Nesse sentido, os impressos 
não são tomados apenas como fonte, mas antes de mais nada como objetos culturais a serem 
analisados em sua materialidade.  
 
1. Modelos de leitura e formação para docentes das escolas primária e secundária 

 
As análises da história da organização escolar, até a lei 5.692/71, têm indicado uma 

forte fronteira entre o professor primário e o professor secundário, no que se refere às suas 
culturas de formação e práticas pedagógicas. Essas fronteiras podem ser remetidas às 
instituições formativas, às funções atribuídas às escolas primária e secundária, assim como ao 
público que freqüentou ou deveria freqüentar essas instituições. As duas escolas possuíam, até 
a década de 1970, culturas bastante diferentes e que, pela oposição, auxiliavam na construção 
de suas identidades: a escola primária até então era a única pela qual passava a maioria dos 
brasileiros escolarizados. Como escola terminal, muito de seu currículo e objetivos estavam 
inscritos nesse fim, sendo a preparação para o secundário só uma possibilidade; já o ensino 
secundário era entendido como destinado à formação das elites. Seu ponto de partida se dava 
com a seleção estrita dos capazes a freqüentar o curso, por meio do exame de admissão, e 
preparava para o ensino superior. Para a escola primária, os professores eram formados nos 
cursos normais; já os professores do normal, ginásio ou colegial deveriam ter formação nos 
cursos de licenciatura ministrados nas faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) ou outra 
formação superior afim, prestado os exames de suficiência. A lei 4.024/61 manteve as 
diferenças de formação na medida em que, para o curso primário, os docentes continuariam a 
ser formados pelas escolas normais ginasiais ou normais colegiais; o ensino superior ficou 
destinado para os docentes que atuariam nas escolas ginasiais, normais e técnicas, e nos 
colegiais.1  

Em relação à formação, se a escola republicana primária estabeleceu desde cedo, pelo 
menos em São Paulo e Minas Gerais, um padrão de formação de seus professores, com a 
institucionalização da escola normal e das escolas-modelo, anexas a estas; para a escola 
secundária, a institucionalização de um padrão de formação docente se deu com a criação das 
faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), na década de 1930. Mesmo com a 
institucionalização dessas faculdades, e a regulamentação implantada com as Leis Orgânicas de 
1942, os professores do ensino secundário poderiam exercer a profissão sem o diploma da 
Licenciatura. Esses professores tinham, geralmente, formação nas profissões liberais ou nos 
seminários, e por meio de provas oficiais, chamadas de suficiência, adquiriam registros para 
exercer a profissão docente. O controle das práticas de ensino desses profissionais, prescrito 
nas Leis Orgânicas, continuando o padrão instituído com a República, ficava a cargo dos 
inspetores de ensino federais, que deveriam fiscalizá-las nos estabelecimentos de ensino, como 
exames orais escritos, programas de ensino e de aulas, assim como a orientação metodológica 
(Cf. Fonseca, 2004). Para Elza Nadai (1991), esses padrões só foram alterados com a 
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reorganização da escola “tradicional ou de classe média”, transformada legalmente na escola 
fundamental e obrigatória de oito anos, com a 5.692/71.  

Enquanto a escola normal construiu a identidade do professor sob o discurso da 
necessidade do aprendizado da técnica e de métodos de ensino, do conhecimento específico da 
psicologia infantil, da didática e da pedagogia (discurso pedagógico); o professor secundário, 
mesmo depois da institucionalização das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), 
afirmaram sua identidade pelo domínio do conhecimento científico das matérias a serem 
ensinadas, situando os saberes próprios da pedagogia em lugar inferior àqueles por eles 
ministradas. Esse modelo de formação do professor secundário foi consubstanciado na fórmula 
3 + 1, legalizada pelas Leis Orgânicas, instituídas em 1942, no qual os alunos cursavam as 
disciplinas do bacharelado em três anos e as disciplinas de Psicologia, Didática Geral e Didática 
Especial no seu último ano de formação.2  

Paradoxalmente, a partir do final da década 1940, com a democratização, o discurso 
dos impressos oficiais, como o da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), publicada 
pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), começa a apontar a existência de uma 
crise de qualidade do ensino secundário, indicando como solução, entre outras, a necessidade 
de treinamento dos professores, maior cuidado da inspeção escolar, da necessidade da 
formação docente em cursos de licenciatura, da introdução de novas práticas em sala de aula, 
mais dinâmicas por adotarem pedagogias ativas ou novas.3 A necessidade, portanto, da 
pedagogização das práticas do secundário acompanhava a expansão deste nível de ensino. 
Essa necessidade de pedagogização foi reforçada com a criação dos colégios de aplicação, na 
década de 1950, pelos quais os alunos mestres deveriam passar para aprenderem as suas 
práticas docentes. Foram concebidos como laboratórios que unificariam os saberes teóricos e 
práticos necessários à docência, por permitirem a reflexão sobre problemas da realidade e as 
soluções técnicas possíveis produzidas pela Didática, possibilitando também a inovação 
pedagógica e o aperfeiçoamento dos professores. 

As marcadas diferenças entre as culturas docentes primária e secundária podem ser 
encontradas nos impressos que se destinam a esse profissionais e nas prescrições de práticas 
pedagógicas veiculadas por meio desses impressos – revistas, coleções de livros ou livros 
didáticos. Marta Carvalho (2001), ao analisar as regras pedagógicas que regulam a produção e 
os usos dos materiais impressos de destinação escolar primária, entre o final do século XIX e as 
décadas de 1920 e 1930, traçou três modalidades de impresso que circularam nesse período e 
configuraram de maneira distinta o campo dos saberes e das práticas pedagógicas: a Caixa de 
Utensílios, o Tratado de Pedagogia e a Coleção para professores.4 Carvalho aponta que, em 
contraste com a configuração que se estabeleceu no final do século XIX e início do século XX, 
em que os saberes eram organizados na forma de Tratados de Pedagogia teóricos, articulados 
com revistas que pretendiam subsidiar as práticas do professorado – com modelos de leitura 
denominadas pela autora de “caixa de utensílios” –, nos anos 1920 e 1930, os diferentes 
grupos de educadores que objetivam interferir nas políticas educacionais – sobretudo por meio 
de reformas educacionais – conformaram os saberes pedagógicos destinados à formação do 
professorado em coleções de livros que pretendiam recortar e organizar esses saberes e 
articulá-los às práticas pedagógicas na escola. A coleção de livros ou “biblioteca para 
professores” foi a modalidade de impresso mobilizada pelos reformadores da educação como 
um dos principais dispositivos para rearticular as práticas escolares e os saberes que 
estruturavam estas práticas. Porém, esses reformadores não dispensaram os periódicos como 
instrumentos estratégicos de difusão dessas reformas.5 Deslocando sua organização do modelo 
de leitura vigente – a caixa de utensílios –, procuraram fazer circular os discursos políticos que 
deram sentido às reformas, assim como as bases pedagógicas que legitimavam a reforma das 
escolas primárias e normais. Geralmente esses periódicos articulavam-se com as coleções 
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repondo os saberes nelas divulgados. As prescrições diretas de práticas a serem adotadas nas 
salas de aula foram dando lugar a discursos científicos produzidos nas chamadas disciplinas 
básicas das Ciências da Educação (Psicologia da Educação, História e Filosofia da Educação, 
Biologia Educacional, Sociologia da Educação, Pedagogia). Com o movimento da Escola Nova, 
procurava-se reestruturar os saberes necessários para a docência: a arte de ensinar deveria dar 
lugar para a prática científica dos docentes. Se as coleções, no mais das vezes, procuravam 
atingir o público docente em geral, os periódicos se especializavam e, com raras exceções, 
traziam as questões e problemas dos dois níveis docentes.  

Ainda é interessante notar, em levantamento preliminar que não incluiu os periódicos 
de ordens confessionais, que muitos desses impressos destinados aos docentes do ensino 
secundário foram empreendimentos de casas editoras que especializaram parte de seus naipes 
editoriais para o mercado de livros didáticos, cujo crescimento foi visível no período de 
democratização do país, a partir de 1946, e acompanhou a expansão desse nível de ensino. Os 
periódicos editados por essas editoras para o secundário geralmente articulavam coleções 
destinadas aos professores e os livros didáticos, divulgando os dois produtos em suas páginas. 
Os saberes pedagógicos nelas difundidos tornavam-se meios de legitimação e prescrição de 
determinadas leituras formadoras do docente, incidindo na escolha pelo professor dos livros 
didáticos. 

Assim, a Companhia Editora Nacional lançou, em 1950, a Revista Atualidades 
Pedagógicas6, homônima da coleção que já circulava desde os anos 1930; a Editora do Brasil 
lançou, em 1947, a EBSA: documentário do ensino7; a editora Francisco Alves, em 1958, lança 
a Revista do Magistério: curso secundário e normal8, entre outras. Essas revistas, também em 
análise preliminar, procuravam aliar a propaganda de seus livros didáticos para as escolas 
secundárias com dicas e “macetes” do trabalho docente, com artigos sobre a pedagogia 
adotada nas escolas confessionais (maior parte da rede privada), assim como sobre a legislação 
vigente concernente ao controle do trabalho docente. Elas funcionavam como espécies de 
apostilas que auxiliavam os professores não licenciados a prestarem os exames de suficiência 
para desse modo adquirirem licenças para exercer a docência, assim como a adotar práticas 
específicas na sala de aula (Cf. Toledo, 2001).  

O discurso prescritivo da didática tomava, à maneira de um manual de conselhos e 
boas maneiras, o tom dominante. Essas revistas procuravam também divulgar slogans da 
educação que poderiam ser utilizados pelo professor em provas ou relatórios de suas práticas.  

Não muito distante desse modelo de leitura, no mesmo período, o Ministério de 
Educação e Cultura, avaliando o fraco desempenho dos professores secundários, seja nos 
exames de suficiência, seja em sala de aula, lança, por meio de seu Departamento de Ensino 
Secundário, a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES), para 
oferecer cursos e treinamento para esses docentes, além de publicar a revista Escola 
Secundária como parte dos esforços daquela diretoria para divulgar suas atividades. Segundo 
análise de Silvia Fonseca (2004), nos artigos publicados, “percebe-se a preocupação dos 
editores, sobretudo após 1959, de oferecer modelos práticos de trabalho em sala de aula, mais 
do que referenciais teóricos ou reflexões sobre a educação ou o magistério”.  

A idéia de oferecer ferramentas diretas de trabalho em sala de aula parece homóloga à 
descrição que Marta Carvalho faz dos periódicos para os professores primários, que circularam 
até a década de 1920: como caixas de utensílios, deveriam fornecer modelos de aulas ou 
repertórios apropriáveis pelos docentes nas suas práticas. A análise preliminar desse modelo de 
leitura de formação remete a questões sobre o lugar da pedagogia e da didática nas 
representações dos editores em relação ao fazer docente do professor secundário. Se, para 
Marta Carvalho, “a caixa de utensílios” surge de uma concepção do ensino produzida por um 
discurso da Pedagogia em que a teoria já estava inserida no uso suposto desses utensílios; a 
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que se deveria a reatualização desse modelo para um outro público, em outro período? A 
didática adotada seria apenas para regular a atuação do professor, prescrevendo-lhe posturas e 
roteiros de lições? Nesse tipo de modelo de leitura e formação estariam dispensadas as próprias 
teorias ou pode-se aí flagrar uma estratégia para implementar a pedagogização da escola 
secundária para docentes leitores nada afeitos a esse tipo de discursos?  

Mas esse não é o único modelo de leitura e formação que circulou para os docentes da 
escola secundária. Pelo menos duas revistas procuraram difundir as experiências educativas 
extraídas dos colégios de aplicação, ginásios experimentais ou vocacionais: a Revista 
Pedagogia9, editada entre 1958 e 1967, do já citado Colégio de Aplicação da FFCL/USP; e a 
revista EDUCAÇÃO HOJE da Editora Brasiliense, lançada em 1969. Nesses periódicos o cerne de 
sua estrutura era a exposição de experiências práticas desenvolvidas em escolas públicas 
inovadoras, analisadas sob os parâmetros científicos das Ciências da Educação. Com discussões 
sobre os modelos das escolas secundárias, metodologias específicas ou questões concernentes 
à política educacional, essas revistas parecem dar lugar a uma nova perspectiva pedagógica 
para o ensino secundário. Esse deslocamento corresponde ao aparecimento de um saber 
específico produzido no âmbito das escolas experimentais, envolvendo novos profissionais 
licenciados nas ciências específicas das matérias que ministravam no secundário. Esses 
profissinais buscam produzir um saber prático articulado a determinada fundamentação 
pedagógica. Como docentes do Colégio de Aplicação ou escolas experimentais ou vocacionais, 
parecem ter produzido um novo discurso pedagógico autônomo. Seus saberes são constituídos 
pelas próprias práticas escolares; são elas que alimentarão as novas disciplinas das 
licenciaturas.10  

Por essa análise preliminar seria importante perguntar se essa articulação entre teoria e 
prática, entre ciências de referência das disciplinas escolares e pedagogia, por meio da 
docência nas escolas inovadoras, não estaria produzindo um processo de pedagogização do 
secundário, adotando outro modelo de formação docente, constituindo outro modo peculiar de 
leitura, diferente do que as revistas já mencionadas fizeram circular. A revista EDUCAÇÃO HOJE 
pode ser considerada um bom exemplo dessa mudança. 
 
 
 
2. EDUCAÇÃO HOJE: uma experiência interrompida 

 
EDUCAÇÃO HOJE foi um empreendimento da editora Brasiliense. Lançada em 1969, 

com periodicidade bimestral, durou cerca de dois anos e meio, desaparecendo com o seu 14° 
número, em 1971. Pretendia-se com o periódico, segundo seu editorial, “mobilizar uma reflexão 
comprometida com o tempo presente”, assim como “ser um instrumento de divulgação de 
experiências educacionais e de debate das novas formas de educação” (EDUCAÇÃO HOJE, n.1, 
1969). A proposta do novo periódico seria a resposta à avaliação que os editores faziam do 
“tempo presente”: “não mais se pode aguardar reformas educacionais longamente discutidas à 
distância da realidade. O tempo passa, os problemas se acumulam, a realidade muda, as 
soluções apontadas perdem a atualidade” (ibidem). Portanto, é o leitor-educador, convertendo-
se em autor, aquele que deve apresentar sua prática aos problemas educacionais. Ainda, 
segundo o editorial: 

 
EDUCAÇÃO HOJE traduz uma advertência: a quem compete discutir, 
criticar, planejar e executar as reformas de ensino? A você que até 
hoje não foi solicitado a discutir, a criticar, a planejar a educação. A 
você que não conta no momento de planejar e só conta para executar 
o que outros planejaram. (ibidem). 
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Com esse apelo-advertência, a revista convocava o leitor a “participar” da construção 

de novos “modelos” para a educação brasileira. Lançada logo após o AI-5, o apelo à 
“participação consciente” do leitor-educador aparecia como um grito de resistência ao 
recrudescimento da ditadura militar.11 Nas palavras do editorial: 

 
EDUCAÇÃO HOJE faz da participação consciente o eixo de ação do 
processo educativo através do qual educando e educador serão 
afirmados como sujeitos de uma história desejável e possível, uma 
história de desenvolvimento e de libertação. (ibidem) 

 
A revista, na proposta apresentada ao leitor, deveria conter os “esforços das equipes 

que vivem os problemas educacionais e criam para eles algumas formas de superação”. Deveria 
também se manter “aberta à colaboração e à crítica daqueles que desenvolvem trabalhos que 
por uma ou outra razão permanecem isolados e desconhecidos”. (ibidem)  

Nesse editorial inicial mobilizam-se significantes que remetem para o universo da 
educação popular e da obra de Paulo Freire, exilado nesse período, como educador-educando e 
libertação. Após o editorial, há ainda um trecho de um livro de Neill intitulado Liberdade sem 
medo, cujo sentido também sugere em que posição busca situar-se a revista. Precedido pela 
expressão “Eu gostaria...”, destacada em caixa alta e negrito, como se fosse um título, o trecho 
começa com esta frase: “Eu gostaria de ver um movimento maior de rebelião entre nossos 
jovens professores” (idem, p.1). Tanto o editorial quanto o trecho do livro de Neill, antecipam 
sobre quais bases procura-se fundamentar as experiências educacionais que a revista divulga. 
As experiêncais práticas encontram a sua fundamentação nas Ciências da Educação, mas 
também em um discurso fortemente engajado ideologicamente e com um evidente 
compromisso com a mudança social e política. 

Os critérios de seleção de autores e artigos parecem, pelo menos a princípio, privilegiar 
os trabalhos desenvolvidos em equipe.12 Essa troca de experiências práticas, na visão dos 
editores presente no editorial inaugural, teria como efeito a dinamização de “novas proposições 
pedagógicas, propiciando a divulgação de trabalhos relativos à sociologia, pedagogia, 
metodologia, pesquisa, orientação educacional e pedagógica e outros assuntos de interesse 
educacional”. Como se vê, a revista selecionava seus textos dentro do espectro das chamadas 
Ciências da Educação e assuntos e disciplinas afins, mas procurava como critério fundamental 
de organização do periódico articular prática e teoria, bem como política educacional e soluções 
práticas das instituições inovadoras para os problemas educacionais.  

O compromisso com a mudança política, social e cultural constituia também um critério 
essencial de seleção de autores e artigos, de modo que tanto a teoria quanto a prática 
deveriam ser pensadas nesse registro. Entendia-se que a “experimentação” era “uma 
necessidade intrínseca” da pedagogia defendida pela revista porque “esse dinamismo” condizia 
“com a própria realidade social em permanente evolução”, uma “evolução” cujo sentido deve 
ser compreendido no âmbito das posições políticas e ideológicas de seus autores. Essas 
articulações, ainda na visão do editorial, construiriam uma “pedagogia continuamente crítica” 
que buscasse “a cada momento as formas mais adequadas às proposições básicas que afirma e 
sensível à auto-renovação” (ibidem). Isso tudo tendo como referência básica os problemas da 
escola média (ginásio e colégio) e desse modo caminhando no sentido da pedagogização do 
secundário. Mas a pedagogia aqui é entendida como reflexão e prática com um sentido político 
e ideológico cujo horizonte é uma mudança ampla (política, social e cultural), diferentemente 
do que vinha sendo instituído como padrão pedagógico do secundário.  

O editorial inicial encerra-se com uma chamada ao leitor-autor na descrição que faz de 
sua fórmula editorial: “EDUCAÇÃO HOJE conterá páginas de educação de amanhã que serão 
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escritas com a participação de todos aqueles que se identificam com a libertação humana” 
(ibidem). 

Para materializar essa linha editorial, a Brasiliense adotou uma série de formalidades 
das revistas acadêmicas, como a de manter um conselho editorial (com permanência de dois 
anos) e explicitar os nomes de seus editores responsáveis. O conselho editorial, à semelhança 
das revistas acadêmicas, tinha a função precípua de aprovar os trabalhos a serem publicados 
nas páginas de EDUCAÇÃO HOJE, como deixa entrever o lembrete colocado logo abaixo dos 
créditos de organização do periódico: “Aceitam-se colaborações e não há responsabilidade pela 
devolução dos trabalhos não aprovados pelo conselho editorial.”. (EDUCAÇÃO HOJE, 1969, 2a 
capa). 

Além disso, é necessário notar que o mesmo lembrete avisa que “os artigos assinados 
são de inteira responsabilidade de seus autores”. Demarca-se a autoria como lugar fundamental 
de produção dos textos, seja para garantir a legitimidade da própria proposta editorial, 
elevando os sujeitos e suas ações para definição dos rumos da educação; seja para garantir a 
distância do conselho editorial e da diretoria do periódico das opiniões censuráveis e 
comprometedoras do ponto de vista da censura. 
 Seu formato também se aproxima dos livros acadêmicos editados pela mesma editora. 
Praticamente sem qualquer ilustração ou imagem, além das inseridas nas capas, o periódico 
privilegiava os textos, que ocupavam sua totalidade espacial. Sem boxes, sem espaços de 
descanso de leitura ou qualquer outro dispositivo das revistas comerciais, o periódico se 
apresentava como densa leitura aos docentes para os quais se dirigia. A autoria – como lugar 
de autoridade – estava sempre explicitada pelo nome do autor, sua especialidade ou seu lugar 
institucional. Como já indicado, essa legitimidade era garantida pelo conselho editorial que 
selecionava os artigos, além do aviso “Direitos autoriais reservados e transcrições proibidas, 
salvo expressa autorização”, uma advertência colocado abaixo dos créditos relativos aos 
responsáveis pela organização do periódico. 

O periódico tampouco privilegiou seções, destinando o maior espaço para os artigos. 
Apesar disso, as seções “tradicionais” dos periódicos educacionais foram incluídas em quase 
todos os números: a seção de noticiários e de resenhas de livros ou de artigos de outras 
publicações. 
 Suas capas, apesar da simplicidade no uso das cores, se inscrevia nos cânones do 
design moderno adotado pela Brasilense. Optou-se por apresentar o título do periódico em 
caixa-baixa, com as letras vazadas, acompanhada de uma fotografia, ou desenhos, que 
remetiam ao universo escolar ou ao mundo intelectual. No rodapé da capa inscrevia-se o “lema” 
da revista, como ela própria qualifica, “...um chamado de participação”, que articulado ao título 
EDUCAÇÃO HOJE explicita, de pronto, a proposta editorial do periódico e a sua posição implícita 
em face do regime militar. O espaço da quarta capa era destinado ao índice de cada número, 
dispondo-se o nome do artigo e o nome do autor, sem o número das páginas nas quais 
estariam localizados. Na quarta-capa também explicitava-se as formas de comercialização do 
periódico: de distribuição exclusiva da Editora, ele poderia ser adquirido em livrarias ou por 
reembolso postal, não admitindo assinaturas. 
 A articulação entre o periódico e as escolas experimentais, de aplicação ou vocacionais 
percebe-se, sobretudo para quem mantinha contato com essas experiências à época, pela 
presença dominante no Conselho Editorial dos nomes de professores, orientadores e 
coordenadores vinculados a essas experiências, como Maria Nilde Mascelani, Cecília de Lara, 
Maria José Garcia Werebe, Arlete D’Antola, Celso de Rui Beisiegel, entre outros. Também 
percebe-se nos artigos selecionados, cujas temáticas e autores advinham das questões 
inerentes a essas experiências. 
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 A revista termina no início de 1971, de modo silencioso, sem qualquer aviso aos seus 
leitores. De qualquer forma, sabe-se que pelo menos dois de seus editores foram exilados, os 
irmãos Caio Graco da Silva Prado e Yolanda Cerquinho Prado. No mesmo ano de 1971, com a 
Reforma de Ensino instituída pela lei 5692, a escola brasileira é reconfigurada por meio da 
reorganização dos níveis de ensino e de seu público. O ginásio desaparece como nível de 
ensino ao ser integrado à escola primária, a partir de então escola de 1º Grau; e o colégio 
converte-se no ensino de 2º Grau.  
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“Aplicada ao ensino, a noção de ‘disciplina’, independentemente de 
toda consideração evolutiva, não foi, nas ciências do homem, e em 
particular nas ‘ciências da educação’, objeto de uma reflexão apro-
fundada” (Chervel, 1990, p. 177). 

 
 O fragmento de texto acima foi extraído de um importante artigo de André Chervel pu-
blicado, no Brasil. Mesmo após vinte e dois anos, ele ainda serve aos estudiosos da história das 
disciplinas escolares em todo o país, constituindo-se em referência fundamental para o campo 
de pesquisa. 
 Sem dúvida, de lá para cá, a produção acadêmica relacionada ao estudo histórico das 
disciplinas escolares ganhou maior projeção. Nos dias de hoje, não há mais dúvida a respeito 
da relevância de se conhecer o passado dos mais diferentes componentes curriculares e da prá-
tica pedagógica dos docentes como maneira de analisar a cultura escolar e suas principais ca-
racterísticas em cada período histórico. 
 Todavia, a produção científica da área não atende igualmente a todas as disciplinas 
escolares, ou seja, algumas são mais bem atendidas em termos de estudos do que outras. É 
por perceber tal lacuna que o presente artigo se propõe a contribuir para o aprimoramento dos 
debates acadêmicos a respeito da história da disciplina escolar de Geografia, pois ainda é inci-
piente a produção bibiográfica dedicada a sua trajetória na educação brasileira. 
 A escolha de estudar a disciplina de Geografia se deveu, principalmente, ao interesse 
em aprofundar conhecimentos relativos ao componente curricular entre as décadas de 1960 e 
1980, período chave para compreender o processo de transformação curricular resultante da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1961), das Constituições Federais (1967 e 1988) 
e das Leis 5540/68 e 5692/71, que interferiram diretamente na organização escolar e na prática 
docente. 
 Dentro da comunidade geográfica são emblemáticos, por exemplo, os desdobramentos 
resultantes da Lei 5692/71, que gerou grandes impactos na educação brasileira, pois se passou 
de uma preocupação qualitativa para a quantitativa, da valorização dos ideais e do fomento à 
autonomia para o uso de métodos e técnicas que promoviam a adaptação e, por fim, se deu o 
abandono de um currículo pautado na cultura geral substituído por outro preocupado com a 
formação profissional. Talvez o maior impacto dessa lei para a Geografia tenha sido a criação 
da disciplina de Estudos Sociais, que tratava, concomitantemente, os conteúdos de Geografia e 
de História.  
 A História do Brasil está repleta de acontecimentos que conectam as políticas públicas e 
a educação escolar. Entre eles, um dos mais emblemáticos ocorreu no período ditatorial situado 
cronologicamente entre as décadas de 1960 e 1980. Nesta época o país passou por profundas 
transformações políticas, sociais e econômicas que justificam estudos mais detalhados acerca 
da tríade formada pela história das disciplinas, políticas públicas e Geografia escolar. 
 O alicerce que estruturou e fomentou a metodologia dos estudos empreendidos nesta 
pesquisa tem origem na História Cultural. Nesse sentido, a interface com a antropologia e com 
a Sociologia constituiu-se em uma parceria bastante fértil, na medida em que permite valorizar 
importantes aspectos do cotidiano escolar da época. Cabe, então, sinalizar a base bibliográfica 
utilizada e as perspectivas metodológicas propostas para a elaboração das reflexões aqui conti-
das. 
 Na opinião do antropólogo, Clifford Geertz (2008, p. 4) “o homem é um animal amarra-
do a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a 
sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma 
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ciência interpretativa, à procura de significado.” A perspectiva apresentada por ele serve de 
referência na medida em que a complexidade e a densidade das relações culturais podem ser 
acessadas apenas parcialmente. Se de um lado tal crença sinaliza uma incompletude no enten-
dimento, por outro lado mantém ativo o processo de aprimoramento do olhar acerca da produ-
ção cultural humana. 
 Por acreditar nas conexões existentes entre a formação e a prática docente com o con-
texto histórico e cultural no qual foram forjadas, a pesquisa que dá origem a este resumo con-
centra-se em investigar tanto depoimentos de professores e estudantes da época quanto 
documentos oficiais, que se constituíram na base legal produzida pelo Governo Federal, estrutu-
rando suas políticas públicas destinadas à educação. 
 Vale ressaltar que também foi dada atenção especial a outros documentos não-oficiais, 
na medida em que eles fazem parte da documentação que revela o espírito político-pedagógico 
da época. Em suma, nos mais variados níveis de ensino, as ações e inquietações que marcaram 
o período histórico também se explicitam na prática pedagógica daqueles que ensinavam Geo-
grafia. 
 Para valorizar tais depoimentos, que detalham os bastidores da vida cotidiana dessas 
pessoas ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980, mas sem perder de vista o necessário 
rigor científico da produção acadêmica, os dados e informações coletados foram sempre relaci-
onados aos documentos que estruturaram ou refletiram as políticas públicas da época. Dessa 
forma, a pesquisa explicita de um lado o caráter emocional que marcou as manifestações popu-
lares favoráveis e contrárias daqueles que protagonizaram a ação repressora imposta ao longo 
da ditadura militar no Brasil, ao mesmo tempo em que realizou a conexão de tais depoimentos 
com as referências e perspectivas científicas de modo a garantir o cumprimento das exigências 
de uma produção em nível acadêmico.  
 Entre outros aspectos que podem ser verificados nos documentos legais e escolares, 
está sua conexão com o contexto social, político e econômico da época. Não se deve desconsi-
derar o fato de que eles foram forjados para atender a uma sociedade situada em um determi-
nado momento histórico. Portanto, tais documentos expressam escolhas intencionais das 
lideranças políticas e de uma parcela da sociedade. 
 Nesse sentido, existem dois importantes marcos históricos que precisam ser considera-
dos. O primeiro ocorreu em 31 de março de 1964, data em que o golpe militar se efetivou e o 
segundo no dia 15 de março de 1985, quando oficialmente se encerra o período ditatorial no 
Brasil com a posse de um presidente civil. Em termos educacionais a ditadura representou um 
tempo de transformações, mas também de permanências, como será detalhado a seguir. 
 A prática docente entre o final do século XIX e início do XX, em Geografia, era de base 
francesa e se restringia ao estudo das paisagens naturais e humanizadas, além de estratégias 
didáticas pautadas na memorização dos lugares e de seus elementos. Ao aluno cabia descrever 
e relacionar os fatos naturais e sociais, fazer analogias entre eles e elaborar suas generaliza-
ções ou sínteses. O propósito era ensinar uma Geografia científica, na época, sinônimo de neu-
tra (CASSAB, 2009). 
 Tal prática pedagógica pode ser vista como uma das formas de manifestação daquilo 
que Pierre Bourdieu conceitua como habitus. O sociólogo afirma que ele “é o princípio unifica-
dor e gerador de todas as práticas e, em particular, destas orientações comumente descritas 
como ‘escolhas’ da ‘vocação’, e muitas vezes consideradas efeitos da ‘tomada de consciência’, 
não sendo outra coisa senão o habitus.” (BOURDIEU, 2009, p. 201). 
 Alguns depoimentos da época podem reconstituir como se dava a prática pedagógica 
dos professores de Geografia. Em seus pareceres, Ruy Barbosa (1946, p. 306) faz o seguinte 
relato a respeito do ensino de Geografia no final do século XIX: 
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O ensino por nomenclatura domina exclusivamente: salvo algumas 
observações frias e sem cor acerca dos aspectos físicos e a indicação 
dos sistemas de governo, tudo o mais reduz-se à repartição monótona 
dos cultos e das famílias humanas por entre as diversas nações, ca-
bendo, porém quase todo o espaço à enumeração das terras e águas. 
Na Geografia Geral a grande questão, o empenho quase absoluto do 
curso está em gravar na memória os nomes de todos os países, ma-
res, golfos, estreitos, lagos, rios, montes, ilhas, penínsulas, cabos: 
cerca de mil. Na Geografia Particular recrudesce a impertinência e a 
preocupação fixa, invariável, de decorar, e só decorar.  

 
 Apenas na década de 1920, tem início um período de importantes transformações no 
ensino de Geografia no Brasil. O modelo tradicional passa a ser combatido por uma nova pro-
posta, que passou a ser oficial a partir da reforma implementada, em 1925, por João Luiz Alves 
(Lei Rocha Vaz). Tratava-se de um tempo de profunda reflexão sobre a educação nacional ani-
mado pelo otimismo e entusiasmo pedagógico. Não tardou para que os questionamentos se 
traduzissem em mudanças na legislação educacional brasileira (NAGLE, 1976; ROCHA, 1996). 
 As décadas de 1940 e 1950 estiveram marcadas por uma visão ufanista do Brasil, ou 
seja, de engrandecimento do país por meio da enumeração e descrição das riquezas naturais e 
pela omissão das dimensões culturais e políticas da sociedade. A base da abordagem geográfica 
estava em tratar ou estudar a natureza, o homem e a economia, mas de forma estanque (CAS-
SAB, 2009). Nesse contexto histórico, a Geografia foi um importante veículo a serviço do Estado 
brasileiro, pois sua presença nas escolas permitia atender aos anseios de valorização do país. 
 Na opinião de André Chervel (1990, p. 187), “pode-se globalmente supor que a socie-
dade, a família, a religião experimentaram, em determinada época da história, a necessidade 
de delegar certas tarefas educacionais a uma instituição especializada.” Segundo ele, as escolas 
e colégios originaram-se a partir dessa demanda, que não mais cessou ao longo do tempo, 
emanando da sociedade global e evoluindo para contextos cada vez mais complexos e perma-
nentes. Esta vinculação também está presente quando nos referimos ao Estado e seus propósi-
tos. 
 A perspectiva nacionalista estruturada no período também deu o tom para a elaboração 
dos livros didáticos até a metade da década de 1970. Nesse período dois autores monopoliza-
ram o mercado editorial: Delgado de Carvalho, entre as décadas de 1910 e 1930; e Aroldo Ed-
gard de Azevedo, entre as décadas de 1930 e 1970. (PEREIRA, 1999). 
 A década de 1950 será o ponto de partida para novas mudanças na ciência geográfica, 
pois com a revolução teorético-quantitativista abre-se uma nova perspectiva de análise. A críti-
ca à Geografia Clássica resulta também numa revisão dos conteúdos ensinados na disciplina de 
Geografia, mas sem modificar o formato das aulas e, em consequência, seus objetivos e a didá-
tica de ensino. Portanto, o objetivo permanecia centrado na consolidação de uma visão ufanista 
da nação e de suas riquezas, já seu método de ensino continuava centrado na memorização. 
(CASSAB, 2009). 
 Por volta da metade do século XX, o panorama traçado para a Geografia é composto de 
luzes e sombras. Trata-se de um tempo de importantes avanços, mas permanece latente uma 
inquietação. Na opinião de Paul Claval (2006, p. 102), “a geografia, tal como se desenvolveu 
desde o virar do século [XIX para o XX], conheceu os seus maiores sucessos quando se ligou às 
paisagens e às sociedades tradicionais. Numa altura em que a modernização se acelera, isso 
não condena a disciplina a renovar-se ou desaparecer?”. Teria ocorrido de fato a necessária 
transformação sinalizada por Claval não só na academia, mas também na escola? E, se houve, 
de que tipo teria sido ela? 
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 Essas são questões de relevância, principalmente, durante o período compreendido en-
tre 1960 e 1989. Período em que se acirram os conflitos entre o governo brasileiro e parte da 
sociedade civil. São três décadas de grande relevância para o Brasil e, em decorrência, para a 
Geografia tanto em termos de formação de professores quanto do ensino realizado nas escolas 
junto aos alunos. 
 A historiadora da educação, Otaíza Romanelli comenta que, na época, 
 

As contradições chegam a um impasse com a radicalização das posi-
ções de direita e esquerda. Os rumos do desenvolvimento precisa-
vam então ser definidos, ou em termos de uma revolução social e 
econômica pró-esquerda, ou em termos de uma orientação dos ru-
mos da política e da economia de forma que eliminasse os obstáculos 
que se interpunham à sua inserção definitiva na esfera de controle 
do capital internacional. Foi esta última a opção feita e levada a cabo 
pelas lideranças do movimento de 1964. (ROMANELLI, 2010, p. 199). 

 
 A implementação da ditadura só confirma a função que a Geografia já havia sido in-
cumbida nas décadas anteriores, pois ela continuou a servir de ferramenta ideológica aos go-
vernantes, a partir de então, os militares. Nesse período, as concepções de conhecimento 
existentes na organização curricular demonstram um caráter racionalista e estanque do conhe-
cimento. O entendimento era de que para se desenvolver o Brasil deveria investir na formação 
profissional de técnicos. A escola passa a ser responsável pela formação de mão de obra para 
as indústrias em pleno processo de crescimento. Espera-se que a educação escolar treine os 
trabalhadores e os prepare para o trabalho. (CASSAB, 2009). 
 Ao pensar nisso, vem à tona a questão escolar em termos das finalidades sociopolíticas 
e sua institucionalização. Para Chervel (1990, p. 187), os grandes propósitos da sociedade, po-
dem ser, conforme cada período histórico, “a restauração da antiga ordem, a formação delibe-
rada de uma classe média pelo ensino secundário, o desenvolvimento do espírito patriótico, etc., 
não deixando de determinar os conteúdos do ensino tanto quanto as grandes orientações es-
truturais.” 
 Ao longo de vários anos a Geografia se restringia a apresentar, por meio de dados nu-
méricos, tabelas e gráficos, a riqueza natural e o desenvolvimento da economia brasileira. O 
propósito era mostrar como o Brasil seguia em direção ao seu destino manifesto, ou seja, tor-
nar-se uma das potências econômicas do planeta. Explicita-se assim, um ensino de Geografia 
marcado pela perspectiva teorético-quantitativa. (CASSAB, 2009). 
 Nesse sentido, André Chervel (1990, p. 188), indica que “a instituição escolar é, em 
cada época, tributária de um complexo de objetivos que se entrelaçam e se combinam numa 
delicada arquitetura da qual alguns tentaram fazer modelo. É aqui que intervém a oposição en-
tre educação e instrução.” É a partir da união de várias finalidades que a escola estrutura sua 
função educativa, sendo que, apenas uma parte delas a obriga a oferecer uma instrução. 
 O repasse dessa instrução está totalmente integrado ao sistema educacional que con-
trola as instituições escolares. Assim, “as disciplinas escolares estão no centro desse dispositivo. 
Sua função consiste em cada caso em colocar um conteúdo de instrução a serviço de uma fina-
lidade educativa.” (Ibidem). 
 No início da década de 1970, dando continuidade às reformas no sistema educacional 
brasileiro, iniciada pelo ensino superior, em 1968, o governo militar institui a Lei 5.692/71, que 
altera a organização curricular do país. 

CD-ROM DE ATAS  | 4634 |  COLUBHE 2012



 

 As disciplinas de Geografia e História sofrem grande repressão, sendo suprimidas em 
sua autonomia. Ambas passam a compor uma nova disciplina chamada de Estudos Sociais 
(CASSAB, 2009).  
 Ao longo da década de 1960, foi ficando cada vez mais evidente o propósito de criar os 
Estudos Sociais em todas as etapas da educação escolar. Tanto que, professores como José 
Bueno Conti, da Universidade de São Paulo, já avisavam a comunidade acadêmica que muito 
brevemente, as licenciaturas de Geografia e História, conquistadas com tanto sacrifício, perderi-
am seu significado e seu status por conta das políticas públicas que estavam em curso. (CONTI, 
1976). 
 Vale destacar que após 1967, quando a Ditadura Militar se dedicou a reformulação do 
sistema escolar brasileiro, houve uma explícita desvalorização dos professores. Para se ter uma 
ideia, basta dizer que um docente, que atuava no ginásio e no colegial, recebia salários que se 
aproximavam dos rendimentos de juízes e promotores públicos. A redução foi tão significativa 
que, no final da década de 1980, um professor ganhava um salário similar ao de um trabalha-
dor sem formação universitária. (VESENTINI, 2002, p. 236). 
 Para projetar-se como potência mundial, expectativa do governo militar, era necessário 
enfrentar a defasagem educacional da população brasileira, questão resolvida em vários dos 
países que desejavam participar do “grupo dos grandes”. Essa não era a prioridade das lideran-
ças políticas militares, mas para melhorar sua imagem em âmbito mundial seria preciso ao me-
nos demonstrar preocupação com a qualidade da educação nacional. É nesse contexto que se 
implementam algumas reformas, entre elas a Universitária, pela Lei 5.540. 
 Em decorrência das políticas públicas dos governos militares, a Geografia foi desapare-
cendo das escolas, sendo substituída pelos Estudos Sociais e, além disso, os baixos salários fo-
ram afastando, aos poucos, os jovens talentos que, de um lado, preferiam cursos mais 
elitizados e, de outro, não viam boas perspectivas de futuro na licenciatura. 
 O novo componente curricular mesclava os conteúdos das duas áreas, mas na prática, 
não contemplava nem os propósitos do ensino de Geografia nem os do ensino de História. Se-
gundo Resende (1986, p. 18),  
 

O programa se inicia com “o homem e a conquista do espaço vivido”, 
e passa bruscamente para um “espaço” de informação distante; lon-
gínquo; que inclui até mesmo noções cosmológicas dificilmente assi-
miláveis pelo aluno. Acresce ainda a insuficiência da carga horária 
para o cumprimento do programa oficial, uma vez que os livros didáti-
cos, em geral, o seguem rigidamente, obrigando o professor a uma 
terrível ginástica dentro do tempo disponível. 

 
 Alguns estudiosos apresentam possíveis motivos para que a Geografia e a História dei-
xassem de serem ensinadas de maneira independente. Em geral, há concordância quanto à 
necessidade de despolitização do ensino brasileiro, pois ambas traziam para as salas de aulas 
importantes debates a esse respeito. (CASSAB, 2009). 
 No Brasil, os anos 70 marcaram o apogeu da Ditadura Militar brasileira, mas, por mais 
contraditório que possa parecer, também sinalizou o seu declínio. O maciço investimento em 
propaganda governamental ocultava a falta de liberdade, o excesso de censura e as constantes 
perseguições políticas. Por outro lado, a década de 1970, representou um tempo de grande 
resistência popular, apoiada por intelectuais, artistas, operários, estudantes, entre outros, que 
eram aprisionados quando se manifestavam contrariamente ao governo militar. Além das pri-
sões, práticas de tortura, ameaças e até mesmo o exílio foram intensamente utilizados como 
forma de coibir o que era classificado como subversivo pelo regime. 
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 Nas escolas ficava evidente que o seu papel era muito mais amplo do que apenas viabi-
lizar o ensino das disciplinas escolares. André Chervel (1990, p. 188), registra que “a educação 
dada e recebida nos estabelecimentos escolares é, à imagem das finalidades correspondentes, 
um conjunto complexo que não se reduz aos ensinamentos explícitos e programados.” 
 Outro possível fator, diz respeito à Geografia ser vista como superficial e singular, sen-
do pouco útil para a formação de mão de obra especializada, visando suprir as necessidades do 
crescente parque industrial brasileiro, que foram atendidas pela chamada “educação tecnicista”. 
Ela tinha como propósito tornar o processo educativo mais “eficiente” e menos científico, tendo 
como ideologia promover a racionalização e a mecanização. Nesse sentido, as ciências ditas 
“humanas” possuíam importância secundária (RESENDE, 1986). 
 Aqui é necessário refletir sobre o que escreve Michel de Certeau (2008, p. 71), quando 
diz que não é possível analisar o discurso histórico sem considerar a instituição a partir da qual 
“ele se organiza silenciosamente; ou sonhar com uma renovação da disciplina, assegurada pela 
única e exclusiva modificação de seus conceitos em que intervenha uma transformação das 
situações assentadas.” 
 Nesse sentido, a defasagem no ensino de Geografia não se restringe às escolas de 1º. 
e 2º. Graus. Ela é estrutural, pois a formação aligeirada em Estudos Sociais, conhecida como 
licenciatura curta e a ênfase dada pelas universidades na formação do geógrafo-pesquisador, 
faz com que os alunos que não se enquadram nesse perfil ou os que tenham optado pela licen-
ciatura em Geografia sejam pouco valorizados, como se o ensino fosse menos importante que a 
pesquisa.  
 O ensino universitário apresenta características extremamente teóricas e doutrinadoras, 
muito distantes da realidade concreta do Brasil. A ação combinada de todos esses elementos 
desencadeou sérios problemas para a Geografia e seu ensino escolar. 
 O geógrafo francês, Yves Lacoste, ao abordar a trajetória da Geografia compara a ciên-
cia com a disciplina escolar. Ele indica que houve uma mutilação dos progressos científicos em 
termos de ideias e práticas quando se fala em Geografia escolar. Lacoste registra que 
 

De todas as disciplinas ensinadas na escola, no secundário, a geogra-
fia, ainda hoje, é a única a aparecer, por excelência, como um saber 
sem a menor aplicação prática fora do sistema de ensino. Nenhuma 
esperança de que o mapa possa aparecer como uma ferramenta, 
como um instrumento abstrato do qual é preciso conhecer o código 
para poder compreender pessoalmente o espaço e nele se orientar 
ou admiti-lo em função de uma prática. (LACOSTE, 2010, p. 54). 

 
 Por outro lado, a Geografia continuava presente nas instituições de ensino superior. Foi 
do espaço acadêmico que surgiram os primeiros movimentos em defesa da retomada do seu 
ensino no 1º. e 2º. Graus. Concomitantemente, se fortalece a Geografia Crítica, unindo a co-
munidade geográfica em favor da valorização da área. Obras como a de Ives Lacoste e Milton 
Santos servem de referência para que professores e alunos de Geografia realizem a crítica da 
sociedade e, também, do ensino (FERREIRA, 2000). 
 Segundo Resende (1986), a qualidade dos livros didáticos utilizados na época teve 
grande interferência na fragilidade do ensino de Geografia, pois a construção textual deles su-
bestimava a capacidade dos alunos, evitando que eles raciocinassem, analisassem, interpretas-
sem e criticassem sua realidade imediata, mas também, a mais distante. Além disso, a prática 
pedagógica dos professores nesse período também colaborou para a reprodução dos saberes 
designados pelos interesses políticos e sociais da época. Afinal as atividades e reflexões desen-
volvidas pelos docentes em sala de aula, com o intuito de controlar o grupo de alunos era defi-
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nida por regras institucionais. A constante utilização de aulas expositivas, impondo ao aluno 
passividade intelectual, o condicionava a ser pouco envolvido em reflexões e análises e, em 
consequência, em formular conclusões. Paulatinamente, eles passaram a ser muito facilmente 
manipulados. Tal perspectiva de ensino tem relação direta com o modelo de educação desejado 
pelo Estado, que pretendia inviabilizar o pensamento e a análise crítica do contexto social no 
qual os alunos viviam. Tal relato corrobora o pensamento de Chervel, quando sinaliza que 
 

Enquanto as finalidades se impõem à escola desde decênios, a fortio-
ri desde séculos, é através de uma tradição pedagógica e didática 
complexa, na verdade sofisticada, minuciosa, que elas chegam aos 
docentes. E não é raro ver a massa de práticas pedagógicas acumu-
ladas numa disciplina ocultar, para numerosos professores, alguns 
dos objetivos últimos que eles perseguem. Agora é uma máquina que 
gira totalmente sozinha, bem ajustada, e bem adaptada a seus fins. 
(CHERVEL, 1990, p. 191). 

 
 A Geografia tanto na universidade quanto na escola sofreu profundas transformações 
de caráter teórico-metodológico-epistemológico nessas últimas quatro décadas, principalmente, 
na Inglaterra, França e Estados Unidos, sob a forma de rupturas, transformações e hibridismos. 
A chegada de tais mudanças já é perceptível na Geografia escolar. Aliás, existem pesquisadores 
que sugerem ser a escola, e não a universidade, a responsável pelos seus próprios rumos, pro-
tagonizando a revisão dos currículos, programas e materiais didáticos (FERREIRA, 2000). 
 A realidade dos sistemas educacionais evita protagonizar os docentes em termos de 
confrontá-los com a fundamental questão de entender as relações entre finalidades e ensino. 
Assim, na maioria das vezes a formação dos professores está restrita a lhes repassar as suas 
disciplinas totalmente elaboradas, minuciosamente acabadas, que funcionarão sem problemas e 
sem imprevistos, mesmo que eles não as utilizem como o recomendado. Chervel (1990, p. 191), 
ainda ressalta que “se poderia perguntar se a ignorância das finalidades do ensino não é pro-
porcional ao volume e ao número de órgãos de formação que presidem ao funcionamento das 
disciplinas.” 
 Com o fim da ditadura, em 1985, a sociedade passa a enfrentar novos desafios, pois 
apesar do processo de redemocratização ter sido gradativo, a “emancipação” política gerou al-
gumas instabilidades em vários setores, entre eles a educação. 
 A década de 1980 mostrou-se mais promissora que a anterior, devido, principalmente, 
a crescente mobilização das secretarias de educação que promoveram encontros de aprimora-
mento para os seus professores. Todavia, segundo pesquisas realizadas na época, as mudanças 
na prática docente se processavam muito lentamente. Os principais obstáculos para a mudança 
da prática pedagógica dos professores eram as precárias condições de trabalho viabilizadas pe-
las escolas, a grande quantidade de aulas que necessitavam ministrar e o exagerado número de 
alunos em sala de aula. Não bastassem essas questões, o salário era baixo, não permitindo que 
os professores buscassem seu aperfeiçoamento didático-metodológico. (PONTUSCHKA et al., 
2007, p. 67). 
 O problema é que na década de 1980 não existiu uma política educacional nacional co-
erente e perene, visando promover o avanço da educação brasileira. O mesmo ocorreu com a 
atividade docente, que continuou desvalorizada em todos os sentidos. (VESENTINI, 2002, p. 
235). 
 Por outro lado, com a promulgação da Constituição de 1988, a educação no Brasil, pa-
rece ter obtido importantes avanços, pois: 
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A declaração do Direito à Educação é particularmente detalhada na 
Constituição Federal da República Federativa do Brasil, representan-
do um salto de qualidade com relação à legislação anterior, com 
maior precisão da redação e detalhamento, introduzindo-se, até 
mesmo, os instrumentos jurídicos para a sua garantia. Entretanto, o 
acesso, a permanência e o sucesso na escola fundamental continuam 
como promessa não efetivada. Comparações internacionais do perfil 
de escolarização da população apresentam o Brasil com um dos pio-
res desempenhos do mundo. (OLIVEIRA, 1999). 

 
 Se o retrato da educação brasileira no final da década de 1980 se mostrava bastante 
distante do esperado para um país que desejava uma posição de destaque no cenário mundial, 
ao menos havia uma boa base legal na Constituição Federal para que, ao longo das décadas 
seguintes, se viabilizassem políticas públicas com vistas a melhoria das condições de trabalho 
dos docentes, da qualidade do ensino e, consequentemente, dos indicadores socioeconômicos 
nacionais. 
 Em decorrência disso, a segunda parte da década de 1980 e a década de 1990 foram 
marcadas por várias novas propostas curriculares destinadas a 5ª. a 8ª. séries. O desafio era 
realizar uma mudança consistente nos conteúdos e métodos de ensino escolar, priorizando o 
estudo das ideologias presentes na política, na economia e na sociedade, mas também das re-
lações entre a sociedade, o trabalho e a natureza. Contudo, se deve considerar que 
 

As coisas se passam de forma diferente quando à escola são confia-
das finalidade novas, ou quando a evolução das finalidades desarran-
ja o curso das disciplinas antigas. Períodos privilegiados para o 
historiador, que dispõe então de uma dupla documentação, total-
mente explícita. De um lado, os novos objetivos impostos pela con-
juntura política ou pela renovação do sistema educacional tornam-se 
objeto de declarações claras e circunstanciadas. De outro lado, cada 
docente é forçado a se lançar por sua própria conta em caminhos 
ainda não trilhados, ou a experimentar as soluções que lhe são acon-
selhadas. O turbilhão das iniciativas e o triunfo gradual de uma den-
tre elas permitem reconstruir com precisão a natureza exata da 
finalidade. (CHERVEL, 1990, pp. 191-192). 

 
 Na prática, essa nova forma de se ensinar Geografia tem como maior mérito inserir a 
sociedade como elemento indissociável do espaço, colocando o homem no centro das discus-
sões. Contudo, ficou evidente uma grande distância entre os estudos e debates acadêmicos e a 
realidade da educação escolar em Geografia. Muitos professores formados na escola clássica e 
vindos de um contexto educativo no qual tudo vinha pronto (o currículo, a metodologia e o pla-
nejamento) sentiram grandes dificuldades de viabilizar o ensino dessa Nova Geografia, gerando 
algumas distorções como currículos carregados de conteúdos e mesmo a manutenção do mode-
lo tradicional, por meio da memorização e reprodução (CASSAB, 2009). 
 Nessa época não era raro perceber que ao invés dos alunos decorarem nomes de locais 
ou elementos geográficos, eles memorizavam os conceitos de divisão social do trabalho, mais 
valia, mercadoria e modo de produção. Esse choque fez com que a Geografia Crítica fosse foco 
de inúmeras críticas, que se acentuaram ao longo da década de 1990, devido às transforma-
ções em curso no planeta, pois com o fim da bipolaridade, em parte, se esvazia o debate e o 
conteúdo no qual ela se pautava (Ibidem). 
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 O que fica evidente nessa sucessão de momentos históricos pelos quais a Geografia 
passou é que “o ensino escolar é esta parte da disciplina que põe em ação as finalidades impos-
tas à escola, e provoca a aculturação conveniente” (CHERVEL, 1990, p. 192). Assim, a descri-
ção de uma disciplina deve ir além da mera apresentação dos conteúdos ensinados, que se 
constituem apenas em uma forma de atingir um determinado fim. 
 Referindo-se mais especificamente à função do historiador das disciplinas, André Cher-
vel comenta que sua tarefa básica é estudar os ensinos efetivamente dispensados. Portanto, 
“cabe-lhe dar uma descrição detalhada do ensino em cada uma de suas etapas, descrever a 
evolução didática, pesquisar as razões da mudança, revelar a coerência interna dos diferentes 
procedimentos aos quais se apela”, mas também compreender a relação entre o ensino realiza-
do e as finalidades que justificam sua existência. (Ibidem). 
 Entender o contexto em que os estudos históricos são realizados passa pelo alerta de 
Michel de Certeau (2008, p. 77), quando afirma que a “combinação entre permissão e interdi-
ção é o ponto cego da pesquisa histórica e a razão pela qual ela não é compatível com qualquer 
coisa. É igualmente sobre esta combinação que age o trabalho destinado a modificá-la.” 
 Ao estudar a história da disciplina escolar de Geografia é fundamental compreender a 
presença dessas duas facetas da realidade, ou seja, a permissão e a interdição, especialmente 
durante a ditadura militar brasileira, período em que até mesmo a prática pedagógica podia ser 
vista como atitude conspiratória. 
 Ficam duas certezas ao final deste texto. A primeira, de que novas luzes foram lançadas 
sobre a história da disciplina de Geografia, permitindo conhecer melhor sua trajetória. E, a se-
gunda, é a certeza de que ainda há muito para se descobrir. 
 Portanto, seria possível produzir várias outras análises a respeito do período em ques-
tão. Algumas já foram elaboradas por pesquisadores que, anteriormente, empreenderam estu-
dos acerca da história da disciplina escolar de Geografia. Por outro lado, existem muitas outras 
a se fazer no futuro. Enfim, investigar o passado da Geografia é um exercício importante para 
se fazer um balanço de suas permanências e transformações. Espera-se que o aprofundamento 
das pesquisas sobre a disciplina de Geografia entre 1960 e 1989, traga subsídios para a História 
da Educação brasileira. 
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Objectivos 
 
Neste trabalho temos uma preocupação base que se traduz nos seguintes objectivos: 

• Identificar os conteúdos matemáticos existentes nos diferentes programas de 
Matemática vigentes em Portugal desde 1896; 

• Comparar os conteúdos programáticos dos programas do 1º ciclo; 
• Elaborar uma síntese com as principais diferenças entre os programas. 

 
Âmbito cronológico 
Este estudo centra-se nos documentos normativos de 1896 até ao último programa 

homologado em 2007. 
 
Metodologia 
Nesta investigação foi feita uma análise de conteúdo dos documentos normativos que 

apresentavam os programas de Matemática do 1º Ciclo. 
 
Fontes e Problemática 
Em Portugal, os programas de ensino têm sido representados pelos manuais escolares 

que são elaborados à luz das directrizes dos programas. Contudo, os manuais escolares restrin-
gem-se à visão do próprio criador do manual e limitam o caminho que os alunos podem percor-
rer. Desta forma, torna-se pertinente abordar os programas de ensino de Matemática do 1º 
Ciclo de modo a reflectir sobre eles. 

Dedicamos este estudo à evolução da organização dos programas de Matemática do 1º 
ciclo ao longo do período compreendido desde 1896 até 2007. Teremos em conta os conteúdos 
programáticos.  
 

A partir da observação da tabela nº 1 podemos verificar que a Geometria nem sempre 
fez parte dos programas de ensino portugueses. Verificamos que o inicio do Regime Politico- 
Estado Novo o pais ficou numa situação muito debilitada no que diz respeito às condições ne-
cessárias à educação. No que se refere às disciplinas de Matemática nos primeiros anos de es-
colaridade, resumiam-se à disciplina de Aritmética e o Ciclo passou a contar apenas com 3 anos 
de escolaridade obrigatória (Decreto nº 27: 603, DG nº 72, de 29 de Março de 1937 apenas 
encontramos a disciplina de Aritmética). Por outro lado, no final da 1ª Republica e no Regime 
Politico – Estado Novo (com a reforma de Veiga Simão), houve grandes períodos em que a Ge-
ometria só era leccionada na 3ª e 4ª classe (Decreto nº 16:730, DG nº 83, I série, 13/4/1929; 
no Decreto Lei nº 42 994, DR nº 125 de 28 de Maio de 1960 e Portaria nº 23485, DR nº 167, 
suplemento de 16 de Julho de 1968). 

Com a Reforma de Roberto Carneiro, nos anos 90, na Matemática as Grandezas apare-
cem associadas às Medidas, o que não acontecia até então. O Sistema métrico fazia parte da 
Aritmética. 

 A temática dos Conjuntos apenas existiu num programa de ensino, no que estava defi-
nido na Portaria nº 572/79, DR nº 252, I série, suplemento de 31 de Outubro. E a Organização 
e Tratamento de Dados surge, pela primeira vez, no Programa homologado a 28 de Dezembro 
de 2007. 
 No que respeita à organização do Ciclo, a sua grande maioria foi de quatro anos mas 
houve épocas em que foi de cinco anos (Decreto Lei nº 6: 203, DG nº 227, 7/11/1919) e de 
três anos (Decreto nº 27: 603, DG nº  
72, de 29 de Março de 1937. 
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Tabela nº 1- Organização dos temas matemáticos dos diferentes programas de ensi-

no. 
 

Contexto Diploma Organização do 
ciclo 

Temas matemáticos 

Regime Monárquico 
Reforma de Jaime Moniz 
(expansão do ensino 
normal primário) 

Decreto de 
27/6/1896, DG nº 
14 

4 classes ascen-
dentes (1ª, 2ª, 3ª 
e 4ª) compreen-
dendo, em regra, 
as três primeiras o 
ensino elementar 
do primeiro grau e 
a 4ª do segundo. 

1º Grau- Operações fun-
damentais de aritmética 
 - Noção do sistema legal 
de pesos e medidas 
2º Grau- Aritmética e 
geometria elementares 
 - Sistema legal de pesos 
e medidas 

1ª República 
Reforma do Ensino Nor-
mal primário- 1919 
(a reforma está permea-
da pelos ideiais pedagó-
gicos da Educação Nova) 
 
Golpe militar de 28 de 
Maio de 1926 – cria a 
Escola Nacionalista 
 
A partir de 1926 foi se-
guida uma politica siste-
mática de destruição da 
educação republicana 

Decreto Lei nº 6: 
203, DG nº 227, 
7/11/1919 

5 classes Cálculo 
Noções de geometria 
prática e elementar 
Aritmética 
Sistema Métrico 

Decreto nº 14: 
417, DG nº 225, I 
série, 12/10/1927 

4 classes 1ª, 2ª, 3º e 4ª classe - 
Desenho, geometria e 
trabalhos manuais e 
Aritmética 
 

No Decreto nº 
16:077 de 26 de 
Outubro de 1928 

4 classes 1ª, 2º, 3ª, 4ª classe- 
Aritmética e Geometria 
  
 

Decreto nº 
16:730, DG nº 83, 
I série, 13/4/1929 

4 classes 1ª e 2ª classe- Aritmética 
3ª e 4ª classe- Aritmética 
 - Geometria 
 

Regime politico - Es-
tado Novo 
(legou o pais numa situ-
ação muito debilitada no 
que diz respeito às con-
dições necessárias à 
educação- Ideologia poli-
tica assente na trindade 
Deus, Pátria e Família) 
 
(1960-Alargamento da 
escolaridade obrigatória 
para 4 anos, incluindo as 
crianças do sexo femini-
no) 
 
Reforma de Veiga-Simão 
(1970)- importante frac-
tura da ideologia nacio-
nalista. 
- A reforma de Veiga 

Decreto nº 27: 
603, DG nº 72, de 
29 de Março de 
1937 

3 classes 1ª classe- - Aritmética 
2ª classe- Aritmética 
3ª classe- Aritmética 

Decreto Lei nº 42 
994, DR nº 125 de 
28 de Maio de 
1960 

4 classes 1ª e 2ª classe- Aritmética 
3ª e 4ª classe- Aritmética 
e Geometria 
 

Portaria nº 23485, 
DR nº 167, su-
plemento de 16 
de Julho de 1968 

4 classes 1ª e 2ª classe- Aritmética 
3ª e 4ª classe- Aritmética 
e Geometria 
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Conteúdos Programáticos 
 
Neste tópico faremos um estudo comparativo das Matérias e conteúdos programáticos 

incluídos nos programas do 1º ciclo do ensino básico. Para esse efeito organizámos os temas 
em cinco grandes temas matemáticos: Números, Operações e Cálculo; Geometria e Medida; 
Álgebra e Funções; e Estatística. 
 

Um outro aspecto de análise transversal sobre as matérias e conteúdos programáticos é 
que estes variam entre referências simples e indicações com elevado grau de detalhe e rigor. 
Enquanto que nos documentos Decreto de 27/6/1896, DG nº 14; Decreto Lei nº 6:203, DG nº 
227, 7/11/1919; Decreto nº 14: 417, DG nº 225, I série, 12/10/1927; Decreto nº 16:077 de 26 
de Outubro de 1928; Decreto nº16:730, DG nº 83, I série, 13/4/1929; Decreto nº 27:603, DG 
nº 72, de 29 de Maio de 1937; Decreto Lei nº 42 994, DR nº 125 de 28 de Maio de 1960; Por-
taria nº 23485, DR nº 167, suplemento de 16 de Julho de 1968, Portaria nº 572/79, DR nº 252, 
I série, suplemento de 31 de Outubro existe apenas uma referência genérica aos temas, no 
Despacho nº 139/ME/90 de 16 de Agosto publicado no DR nº 202, II série de 1 de Setembro; e 
no programa homologado a 28 de Dezembro de 2007 há uma preocupação em fornecer objec-
tivos associados a temas. No programa homologado a 28 de Dezembro de 2007, os temas sur-
gem associados a tópicos (temas matemáticos) e são acompanhados de uma listagem de notas 
com um elevado grau de pormenor. 
 

Números, Operações e Cálculo 
 

Verificamos que existem, no essencial, algumas diferenças nos documentos normativos 
analisados. 

A aprendizagem dos números naturais variou nos diferentes programas de ensino. En-
quanto que no Decreto de 27/6/1896, DG nº 14 não há referência à quantidade no Decreto Lei 

Simão não chega a ser 
totalmente implementa-
da devido ao Golpe mili-
tar de 25 de Abril de 
1974 
2ª República 
Os quatro primeiros anos 
do ensino primário são 
organizados , a partir de 
1974/1975, em fases 
com a duração de dois 
anos. 
 
 
Lei de bases do Sistema 
Educativo-1986- alarga-
da a escolaridade obriga-
tória para 9 anos. 
Reforma 1990- Roberto 
Carneiro 

Portaria nº 
572/79, DR nº 
252, I série, su-
plemento de 31 
de Outubro 

4 classes - Conjuntos 
- Geometria 
-Números inteiros 
- Números fraccionários 
- Grandezas fundamen-
tais 

Despacho nº 
139/ME/90 de 16 
de Agosto publi-
cado no DR nº 
202, II série de 1 
de Setembro 

4 anos - Números e Operações 
- Grandezas e Medidas 
- Espaço e Forma 

Programa homo-
logado a 28 de 
Dezembro de 
2007 

4 anos - Números e Operações 
-Geometria 
- Organização e Trata-
mento de dados 
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nº 6:203, DG nº 227, 7/11/1919 pretendia-se que os alunos aprendessem os números naturais 
até 100 podendo ir até ao 1000, na 1ª classe. Esta situação manteve-se no Decreto nº 14: 417, 
DG nº 225, I série, 12/10/1927 e no Decreto nº 16:077 de 26 de Outubro de 1928. Houve uma 
discrepância muito grande com a assunção do Decreto nº16:730, DG nº 83, I série, 13/4/1929, 
neste decreto vem legislado que na 1ª classe a aprendizagem dos números deve ser feita até 
ao 100. No DG nº 72, de 29 de Maio de 1937 a leitura e escrita de números, na 1ª classe deve-
rá ser feita até ao 99, mas com Decreto Lei nº 42 994, DR nº 125 de 28 de Maio de 1960; Por-
taria nº 23485, DR nº 167, suplemento de 16 de Julho de 1968 a contagem, a escrita e a 
leitura de números, na 1ª classe, deve ir até ao 20 e posteriormente até ao 50. Na Portaria nº 
572/79, DR nº 252, I série, suplemento de 31 de Outubro não há referência à quantidade (nú-
meros naturais) a aprender na 1ª classe porque o programa está organizado por ciclos e só 
vem descrito que se pretende que no final do ciclo os alunos escrevam números até à classe 
dos milhões. No Despacho nº 139/ME/90 de 16 de Agosto publicado no DR nº 202, II série de 
1 de Setembro e no programa homologado a 28 de Dezembro de 2007 não há referência à 
quantidade (números naturais) a aprender em cada ano de escolaridade. 

No que respeita à aprendizagem dos números racionais, no Decreto de 27/6/1896, DG 
nº 14 vem referenciado que os alunos os deveriam aprender desde o 1º grau. No entanto no 
DG nº 227, 7/11/1919; no Decreto nº 14: 417, DG nº 225, I série, 12/10/1927; e no Decreto 
nº 16:077 de 26 de Outubro de 1928 só na 2ª classe se introduz a noção de número decimal. 
No Decreto nº16:730, DG nº 83, I série, 13/4/1929 os números decimais só surgem na 3ª clas-
se mas volta a surgir na 2ª classe com o DG nº 72, de 29 de Maio de 1937. No entanto com o 
DR nº 125 de 28 de Maio de 1960 e com a Portaria nº 23485, DR nº 167, suplemento de 16 de 
Julho de 1968, a leitura e escrita de números decimais surge novamente na 3ª classe. Com a 
Portaria nº 572/79, DR nº 252, I série, suplemento de 31 de Outubro, por não estar organizada 
por classes ou anos, surge um bloco denominado Números Fraccionários que tem imensos ob-
jectivos relacionados com a aprendizagem dos números decimais. No Despacho nº 139/ME/90 
de 16 de Agosto publicado no DR nº 202, II série de 1 de Setembro a aprendizagem dos núme-
ros decimais fica confinada ao 4º ano, embora no 2º ano se apele a utilização da notação 1/2x 
e 1/4x. No programa homologado a 28 de Dezembro de 2007 vem referenciado a aprendiza-
gem dos números decimais para o 3ª e 4º ano, embora se apele à utilização da notação ½, 
1/3, 1/4, e 1/10 no 2º ano de escolaridade. 

Relativamente à aprendizagem das operações também encontramos algumas discre-
pâncias. No Decreto de 27/6/1896, DG nº 14 pretendia-se que os alunos aprendessem as 4 
operações com prova real, no 1º grau. O mesmo acontecia no DG nº 227, 7/11/1919 mas com 
o Decreto nº 14: 417, DG nº 225, I série, 12/10/1927 as quatro operações passaram a ser con-
teúdo da 2ª classe. No entanto com Decreto nº 16:077 de 26 de Outubro de 1928, com Decre-
to nº16:730, DG nº 83, I série, 13/4/1929 DG nº 72, de 29 de Maio de 1937; com o Decreto Lei 
nº 42 994, DR nº 125 de 28 de Maio de 1960; e com a Portaria nº 23485, DR nº 167, suple-
mento de 16 de Julho de 1968 os algoritmos da adição, subtracção, multiplicação e divisão pas-
saram de novo para a 1ª classe. Com o aparecimento da Portaria nº 572/79, DR nº 252, I 
série, suplemento de 31 de Outubro as operações passaram a ser objecto dos quatro anos de 
escolaridade, dando ao professor a flexibilidade de as ensinar consoante a evolução matemática 
dos seus alunos. No Despacho nº 139/ME/90 de 16 de Agosto publicado no DR nº 202, II série 
de 1 de Setembro vem mencionado que os algoritmos não devem ser realizados no 1º ano ape-
sar de aprenderem as somas e as diferenças. Apenas surgem no 2º ano de escolaridade (ex-
cepto a divisão que só surge no 3º ano de escolaridade). No programa homologado a 28 de 
Dezembro de 2007 pretende-se que numa fase inicial os alunos construam o seu próprio algo-
ritmo (através de estratégias informais de cálculo) e que posteriormente utilizem os algoritmos 
tradicionais mas devendo ter alguns passos intermédios. Segundo este programa, no que res-
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peita à aprendizagem dos algoritmos, deve ser sempre valorizada a compreensão e sugere-se a 
utilização de algoritmos alternativos. Por exemplo, no caso da divisão sugere-se o algoritmo 
americano:“…o algoritmo pode iniciar-se através do cálculo de quocientes parciais que depois 
são adicionados (por exemplo, múltiplos de 10) e através de subtracções sucessivas”(p.14). Os 
sentidos das operações aparecem pela primeira vez no programa homologado a 28 de Dezem-
bro de 2007 e são um assunto de extrema importância para a aprendizagem das operações. 

No que concerne à aprendizagem das tabuadas no Decreto de 27/6/1896, DG nº 14, 
não há referência para a sua aprendizagem. Contudo com o Decreto Lei nº 6:203, DG nº 227, 
7/11/1919 a aprendizagem da tabuada deve ser iniciada na 1ª classe. No entanto com o Decre-
to nº 14: 417, DG nº 225, I série, 12/10/1927 a aprendizagem das tabuadas passou para a 2ª 
classe. Porém, no Decreto nº 16:077 de 26 de Outubro de 1928; no Decreto nº16:730, DG nº 
83, I série, 13/4/1929; e no Decreto nº 27:603, DG nº 72, de 29 de Maio de 1937 não há refe-
rência à aprendizagem das tabuadas. Mas com a assunção do Decreto Lei nº 42 994, DR nº 
125 de 28 de Maio de 1960; e da Portaria nº 23485, DR nº 167, suplemento de 16 de Julho de 
1968 a organização das tábuas da multiplicação surgem logo desde a 1ª classe. Na Portaria nº 
572/79, DR nº 252, I série, suplemento de 31 de Outubro, não há referência à aprendizagem 
das tabuadas. No Despacho nº 139/ME/90 de 16 de Agosto publicado no DR nº 202, II série de 
1 de Setembro vem explicita a aprendizagem da tabuada assim como a sua memorização, no 
3º ano de escolaridade. No programa homologado a 28 de Dezembro de 2007 também se pro-
move a aprendizagem da tabuada com compreensão, construção e memorização, para o 3º e 
4º ano de escolaridade. Neste programa apela-se à tabuada do 11 e do 12 (surge pela primeira 
vez). 

O cálculo mental foi ignorado no Decreto de 27/6/1896, DG nº 14, no Decreto Lei nº 
6:203, DG nº 227, 7/11/1919 no Decreto nº 14: 417, DG nº 225, I série, 12/10/1927, no De-
creto nº16:730, DG nº 83, I série, 13/4/1929. Começa por ser enumerado no Decreto nº 
16:077 de 26 de Outubro de 1928; e no Decreto nº 27:603, DG nº 72, de 29 de Maio de 1937 
mas só é evidenciado Despacho nº 139/ME/90 de 16 de Agosto publicado no DR nº 202, II sé-
rie de 1 de Setembro e no programa homologado a 28 de Dezembro de 2007, vem referenciado 
que o cálculo mental também deve ser desenvolvido desde o início do 1º ciclo porque está mui-
to conectado com o desenvolvimento do sentido de número. Este cálculo mental não é a reali-
zação do algoritmo mentalmente mas caracteriza-se por: 

 
 

• Trabalhar com números e não com algarismos; 
• Usar as propriedades das operações e as relações en-
tre números; 
• Implicar um bom desenvolvimento do sentido de nú-
mero e um saudável conhecimento dos factos numéricos 
elementares; e 
• Permitir o uso de registos intermédios de acordo com 
a situação (Programa homologado a 28 de Dezembro de 
2007,p.10). 

 
A aprendizagem da Numeração Romana está prevista no Decreto nº 16:077 de 26 de 

Outubro de 1928; no Decreto nº16:730, DG nº 83, I série, 13/4/1929; no Decreto nº 27:603, 
DG nº 72, de 29 de Maio de 1937; no Decreto Lei nº 42 994, DR nº 125 de 28 de Maio de 
1960; na Portaria nº 23485, DR nº 167, suplemento de 16 de Julho de 1968; e na Portaria nº 
572/79, DR nº 252, I série, suplemento de 31 de Outubro. Contudo, não há referência para a 
sua aprendizagem nos seguintes programas: Decreto de 27/6/1896; no DG nº 14; Decreto Lei 
nº 6:203, DG nº 227, 7/11/1919; no Decreto nº 14: 417, DG nº 225, I série, 12/10/1927; no 
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Decreto nº 16:077 de 26 de Outubro de 1928 e no programa homologado a 28 de Dezembro 
de 2007. 

Com o Decreto Lei nº 6:203, DG nº 227, 7/11/1919 pretendia-se que os alunos apren-
dessem a potenciação de fracções e a raiz quadrada de fracções, contudo nos outros progra-
mas deixa-se de operar com fracções neste ciclo do Ensino Básico, apenas é necessário aplicar 
os operadores partitivos (Portaria nº 572/79, DR nº 252, I série, suplemento de 31 de Outubro) 
e de usar a notação (Despacho nº 139/ME/90 de 16 de Agosto publicado no DR nº 202, II série 
de 1 de Setembro) e para a aprendizagem dos números racionais sugere-se que primeiro deve 
ser dada uma abordagem intuitiva a partir de situações de partilha equitativa e de divisão da 
unidade em partes iguais recorrendo a modelos e à representação em forma de fracção. Nos 3º 
e 4º anos o professor deve recorrer a problemas que permitam trabalhar os diferentes signifi-
cados das fracções: quociente, parte-todo e operador. Situações que envolvam dinheiro tam-
bém são importantes para trabalhar os números racionais. No documento homologado em 28 
de Dezembro de 2007 apela-se à compreensão dos vários significados das fracções: quociente, 
parte-todo e operador. 

No que respeita à aprendizagem do Mínimo Múltiplo Comum e do Máximo Divisor Co-
mum apenas vem referido no Decreto Lei nº 6:203, DG nº 227, 7/11/1919 e no Decreto nº 14: 
417, DG nº 225, I série, 12/10/1927. Deixou de pertencer ao programa do 1º ciclo, já esteve 
nos programas de matemática do 3º ciclo e, agora com os novos programas surge no 2º ciclo 
do Ensino Básico. 

A aprendizagem da regra de três simples apenas surge no Decreto nº 14: 417, DG nº 
225, I série, 12/10/1927. Deixou, também, de pertencer aos programas do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

A Estimativa surge no Decreto nº 16:077 de 26 de Outubro de 1928 “exercícios de es-
timativa ou avaliação à vista de comprimentos,…”(p.614) mas só é retomada a partir Despacho 
nº 139/ME/90 de 16 de Agosto publicado no DR nº 202, II série de 1 de Setembro. 

A prova dos nove apenas surge como conteúdo no Decreto de 27/6/1896, DG nº 14, no 
Decreto Lei nº 42 994, DR nº 125 de 28 de Maio de 1960 e na Portaria nº 572/79, DR nº 252, I 
série, suplemento de 31 de Outubro. 

A recta numérica só vem referenciada a partir de Despacho nº 139/ME/90 de 16 de 
Agosto publicado no DR nº 202, II série de 1 de Setembro e para ser utilizada como como meio 
auxiliar de cálculo só a partir do programa homologado em Dezembro de 2007. 

A teoria dos conjuntos apenas surge num programa, no que vem referenciado na Porta-
ria nº 572/79, DR nº 252, I série, suplemento de 31 de Outubro.  

 
Geometria e Medida 
 

Verificamos, novamente, que existem, no essencial, algumas diferenças nos documen-
tos normativos analisados (ver anexo 2). 

Assim, todos os documentos normativos em análise vimos algumas diferenças na abor-
dagem da geometria. Enquanto que alguns não fazem referência à abordagem, outros como o 
Decreto nº 16:077 de 26 de Outubro de 1928 e o Decreto Lei nº 16:730, DG nº 83, de 13 de 
Abril de 1929 vem referenciado que se deve começar a aprendizagem da geometria no espaço 
e depois ir para a geometria no plano. Posteriormente surgiram documentos normativos que 
poderiam induzir na abordagem contrária, ou seja, começar na geometria do plano para ir para 
a geometria no espaço, como é o caso da Portaria nº 572/ 79, DR nº 252, suplemento de 31 de 
Outubro que não faz nenhuma referência à metodologia mas opta por ordenar os objectivos de 
forma contrária. No programa referenciado no Decreto Lei nº 286/89, DR nº 198, de 29 de 
Agosto e aprovado pelo Despacho 139/ME/90, DR nº 202, de 1 de Setembro assim como no 
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programa homologado a 28 de Dezembro de 2007 opta-se pela abordagem da geometria no 
espaço para posteriormente seguir para a geometria no plano.  

Relativamente aos conteúdos a orientação espacial surgem pela primeira vez no no De-
creto Lei nº 286/89, DR nº 198, de 29 de Agosto e aprovado pelo Despacho 139/ME/90 e no 
programa homologado a 28 de Dezembro de 2007. 

Ainda referenciando a Geometria a aprendizagem das linhas, figuras e sólidos geomé-
tricos encontram-se em todos os documentos normativos. No entanto, evidencia-se no Decreto 
Lei nº 6:203, DG nº 227, 7/11/1919 um grau de profundidade muito grande nesta temática, 
logo desde a 1ª classe pois aponta para o conhecimento de uma série de sólidos geométricos e 
perceber de onde derivam. Esta temática não é abordada desta forma noutro documento nor-
mativo. Com o Decreto nº 14: 417, DG nº 225, I série, 12/10/1927 a Geometria surge associa-
da ao desenho e aos trabalhos manuais, no entanto, está presente o conteúdos sólidos e 
figuras geométricas. Porém, com o Decreto nº 16:077 de 26 de Outubro de 1928 a geometria 
aparece como área isolada e o mesmo se verificou no Decreto nº16:730, DG nº 83, I série, 
13/4/1929; no Decreto Lei nº 42 994, DR nº 125 de 28 de Maio de 1960; na Portaria nº 23485, 
DR nº 167, suplemento de 16 de Julho de 1968; e na Portaria nº 572/79, DR nº 252, I série, 
suplemento de 31 de Outubro. No Despacho 139/ME/90, DR nº 202, de 1 de Setembro surge 
um Bloco denominado Forma e Espaço e outro Grandezas e Medidas onde se listam um enunci-
ado de objectivos relacionados com a geometria. As figuras e os sólidos geométricos encon-
tram-se no Bloco Forma e Espaço. No programa homologado a 28 de Dezembro de 2007 a 
Geometria surge associada à Medida, no entanto encontramos objectivos relacionados com as 
figuras e com os sólidos geométricos. 

No que respeita a aprendizagem das áreas, perímetros e volumes, no Decreto de 
27/6/1896, DG nº 14 está evidente o “conhecimento prático do metro quadrado e do metro 
cúbico” não havendo, no entanto referências explicitas relativas à aprendizagens dos períme-
tros, áreas e volumes. Com o Decreto Lei nº 6:203, DG nº 227, 7/11/1919 sugere-se que os 
alunos aprendam na 3ª classe os perímetros e a aprendizagem das áreas e volumes fica confi-
nada à 5ª classe. No o Decreto nº 14: 417, DG nº 225, I série, 12/10/1927 a aprendizagem dos 
perímetros e das áreas surge logo na 2ª classe e não há referências para a aprendizagem dos 
volumes. Com o Decreto nº 27:603, DG nº 72, de 29 de Maio de 1937 não há referência a con-
teúdos de geometria na 1ª,2ª,3ª e 4ª classe. No Decreto Lei nº 42 994, DR nº 125 de 28 de 
Maio de 1960; e na Portaria nº 23485, DR nº 167, suplemento de 16 de Julho de 1968, apesar 
de não haver propostas para a aprendizagem da geometria na 1ª e na 2ª classe. Na 3ª classe 
propõem a “noção intuitiva” de área e volume e a “medição de perímetros” na 4ª classe. Na 
Portaria nº 572/79, DR nº 252, I série, suplemento de 31 de Outubro à referência à aprendiza-
gem das áreas e dos volumes mas não encontramos referência à aprendizagem dos perímetros. 
No Despacho 139/ME/90, DR nº 202, de 1 de Setembro encontramos referências para o cálculo 
dos perímetros, áreas e volumes, no 3º e 4º anos, no Bloco- Grandezas e Medidas. No progra-
ma homologado a 28 de Dezembro de 2007, no bloco- Medida encontramos no 1º/2º ano a 
determinação do perímetro de figuras e no 3º/4º ano sugere-se que “resolvam problemas rela-
cionados com o perímetro e com a área” e pretende-se que a determinação do volume seja 
feita de uma forma experimental. 

As transformações no plano é outro conteúdo que surge pela primeira vez na Portaria 
nº 572/79, DR nº 252, I série, suplemento de 31 de Outubro, no Decreto Lei nº 286/89, DR nº 
198, de 29 de Agosto aprovado pelo Despacho 139/ME/90 e posteriormente no programa ho-
mologado a 28 de Dezembro de 2007, em que se pretende que os alunos identifiquem no plano 
figuras simétricas em relação a um eixo e que desenhem no plano figuras simétricas relativas a 
um eixo vertical ou horizontal. 
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As grandezas e Medidas são um assunto que remonta do Decreto de 27/6/1896, DG nº 
14, desde o 1º Grau. No Decreto Lei nº 6:203, DG nº 227, 7/11/1919 o sistema métrico percor-
ria parte da escolaridade, só era aprendido na 3ª e 4ª classe e eram referidas as diferentes 
unidades de medida incluindo as medidas agrárias e o estere. No Decreto nº 14: 417, DG nº 
225, I série, 12/10/1927 a partir da 2ª à 4ª classe pretendia-se que os alunos aprendessem as 
unidades do sistema métrico mas foram abolidas as medidas agrárias e o estere. O mesmo 
aconteceu com os Decreto nº 16:077 de 26 de Outubro de 1928; Decreto nº16:730, DG nº 83, 
I série, 13/4/1929; Decreto nº 27:603, DG nº 72, de 29 de Maio de 1937; Decreto Lei nº 42 
994, DR nº 125 de 28 de Maio de 1960; Portaria nº 23485, DR nº 167, suplemento de 16 de 
Julho de 1968, Portaria nº 572/79, DR nº 252, I série, suplemento de 31 de Outubro existe 
apenas uma referência genérica aos temas, no Despacho nº 139/ME/90 de 16 de Agosto publi-
cado no DR nº 202, II série de 1 de Setembro; e no programa homologado a 28 de Dezembro 
de 2007. 

As Grandezas e Medidas estão associadas à aritmética em diversos programas denomi-
nadas de sistema métrico (Decreto nº 16:077 de 26 de Outubro de 1928; Decreto nº16:730, 
DG nº 83, I série, 13/4/1929; Decreto nº 27:603, DG nº 72, de 29 de Maio de 1937; Decreto 
Lei nº 42 994, DR nº 125 de 28 de Maio de 1960; Portaria nº 23485, DR nº 167, suplemento de 
16 de Julho de 1968). Só com a Portaria nº 572/79, DR nº 252, I série, suplemento de 31 de 
Outubro é que as grandezas fundamentais surgem independentes da aritmética. No Despacho 
nº 139/ME/90 de 16 de Agosto publicado no DR nº 202, II série de 1 de Setembro surge o Blo-
co- Grandezas e Medidas e com o programa homologado a 28 de Dezembro de 2007 surge, 
finalmente, a Geometria e a Medida no mesmo bloco programático. 
 

Álgebra  
 

Nos documentos normativos analisados apenas o programa homologado a 27 de De-
zembro de 2007 tem explicito as ideias pré-algébricas no 1º ciclo de escolaridade. Embora o 
Decreto Lei nº 286/89, DR nº 198, de 29 de Agosto e aprovado pelo Despacho 139/ME/90, DR 
nº 202, de 1 de Setembro tenha expressões para o estudo dos padrões e regularidades vem 
abordado do bloco Números e Operações. Em nenhum dos documentos normativos anteriores 
vem explicita esta área temática.  

Encontramos ainda uma pequena referência a funções no Decreto 14:417, DG nº 225, I 
série, 12/10/1927, “emprego de letras para substituir números: uso de fórmulas sim-
ples”(p.561). 

No programa homologado a 27 de Dezembro de 2007 vem referenciado que “as ideias 
algébricas vem logo no 1º ciclo no trabalho com sequências, ao estabelecerem-se relações en-
tre os números e entre números e operações, e ainda no estudo de propriedades geométricas 
como a simetria”(p.7). 

 
Estatística  
 

No que respeita à Estatística apenas o programa homologado a 28 de Dezembro de 
2007 tem como Bloco - Organização e Tratamento de dados com o intuito de formalizar activi-
dades ligadas à leitura e interpretação de tabelas, de gráficos, formulação de questões sobre 
um dado assunto, identificação dos dados a recolher, organização, representação e interpreta-
ção de dados com o propósito de dar respostas às questões formuladas. 
  

 
Considerações finais 

A análise e comparação dos documentos normativos sugere-nos diversas reflexões. 
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Na questão da definição das finalidades e objectivos foi durante muito tempo um dos 
pontos mais problemáticos dos documentos programáticos portugueses. As finalidades apenas 
vêm expressas no último documento homologado em Dezembro de 2007 . 

Os programas elaborados até 2007 foram construídos com textos programáticos soltos 
não tendo sido concebidos como um todo. Revelam sobretudo incoerência e desequilíbrios na 
organização, apresentação e âmbito dos objectivos. 

Por outro lado, os programas não foram organizados numa perspectiva integradora de 
acordo com as finalidades do 1º ciclo pois na sua maioria nem existiam finalidades, verificando-
se uma nítida valorização do desenvolvimento intelectual. 

Na construção dos programas, anteriores a 2007, nunca foi considerada a necessidade 
de articulação da escolaridade básica. Apenas em 2007, os programas foram reformulados e 
houve algumas modificações, tendo em conta o programa do 1º,2º e 3º ciclos do ensino bási-
co. 

Uma outra questão de natureza geral é a distribuição dos temas matemáticos por ano 
ou por ciclo. A distribuição é por ciclo no caso da Portaria nº 572/ 79, DR nº 252, suplemento 
de 31 de Outubro e é por anos nos outros documentos normativos. Contudo, no programa ho-
mologado a 28 de Dezembro de 2007 têm indicações programáticas para o 1º ciclo mas a dis-
tribuição dos objectivos está agrupada em 1º/2º no e 3º/4º ano. Ambas as opções têm 
vantagens e inconvenientes. A distribuição por ciclo tem a vantagem de permitir uma gestão 
mais flexível do programa mas exige uma forte regulação ao nível da escola de modo a garantir 
uma progressão continuada das aprendizagens. Na verdade, apesar da especificação por anos 
dos temas a tratar existem algumas escolas que decidem trocar a ordem dos temas para anos 
diferentes do que está programado. Desta forma, a opção de programas por ciclo coaduna-se 
melhor com as necessidades da escola e exige uma formulação mais clara das respectivas fina-
lidades e objectivos do que a actualmente existente. 

Por outro lado, em nenhum dos programas portugueses vem expressa a “competência 
matemática” necessária, o que nos últimos anos veio a ser indicado foram os objectivos de 
aprendizagem o que sugere a necessidade de se dar mais atenção à formulação de finalidades 
e objectivos de aprendizagem e à análise da sua relação com a competência matemática. A 
competência matemática surgiu no documento regulador Currículo Nacional do Ensino Básico 
(CNEB) elaborado pelo Ministério da Educação mas não há qualquer ligação deste documento 
com as indicações do Novo Programa de Matemática do Ensino Básico (NPMEB). 

No que respeita aos temas matemáticos verificamos algumas diferenças assinaláveis de 
programa para programa. 

Deve notar-se que o sistema métrico teve durante vários anos associado à aritmética o 
que nos pareceu inadequado. Contudo, nos últimos programas já surgiu associada à geometria. 

A Álgebra surge pela primeira vez em 1990, associada ao bloco Números e Operações, 
e continua associada a esse bloco no programa homologado 28 de Dezembro de 2007. Parece-
nos que seria adequado a criação de um bloco sobre o pensamento algébrico devido à especifi-
cidade e importância do pensamento algébrico na aprendizagem da matemática. 

No que diz respeito às orientações metodológicas o documento homologado a 28 de 
Dezembro de 2007 constitui um bom exemplo de formulação de orientações metodológicas e 
mostra também uma preocupação com a transformação das práticas pedagógicas numa direc-
ção inovadora. Entre as indicações metodológicas temos aspectos que devemos realçar, relati-
vamente à resolução de problemas todos os documentos normativos parecem ser unânimes 
nesse ponto, a necessidade da resolução de problemas numa perspectiva realista. Contudo, em 
alguns documentos normativos não é muito clara a diferença entre problema e exercício. Outra 
questão a abordar é o processo de ensino e aprendizagem, o programa homologado em De-
zembro de 2007 mostra a importância de uma abordagem investigativa e exploratória e a ne-
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cessidade de a aprendizagem ter como ponto de partida situações problemáticas. Embora no 
documento de 1990 já fosse um tema central a resolução de problemas, o programa homolo-
gado em Dezembro de 2007 mostra a necessidade de se percorrerem vários momentos, inclu-
indo a formulação de conjecturas, a discussão e a argumentação de propostas, a par da 
realização de exercícios e de problemas de aplicação para que o aluno possa alcançar uma pro-
funda compreensão dos conhecimentos matemáticos. 

Outro aspecto a referir é o uso de tecnologias, como a calculadora e o computador que 
tem uma expressão significativa no programa homologado a 28 de Dezembro de 2007 mas que 
foi ignorado durante muitos anos nos programas. Havendo referências de utilização destes ins-
trumentos de trabalho. 

O documento homologado em Dezembro de 2007 tem uma perspectiva da Matemática 
assente na actividade matemática e onde se deixa de operacionalizar com a Matemática no seu 
lado formal e técnico, conceito este presente nos documentos normativos mais antigos. 

A avaliação apenas está presente no documento homologado a 28 de Dezembro de 
2007 numa perspectiva formativa e está ausente a perspectiva sumativa. No nosso entender é 
importante que venha expresso de forma clara orientações gerais precisas e exemplos de estra-
tégias a seguir e instrumentos de avaliação a usar, o que não acontece em nenhum documento 
normativo analisado. 

Outra questão que não vem abordada em nenhum documento normativo é a existência 
de programas distintos para alunos com características diversas, podendo existir diferentes iti-
nerários para o ciclo de aprendizagem no sentido de ir ao encontro dos interesses dos alunos. 

 
 

Bibliografia 
 
Ashton, P. e Webb, R. (1986). Making a Difference: Teacher`s Sense of Efficacy and Student 
Achievement. New York: Longman. 
D`Hainaut, L. (1980). Educação- dos fins aos objectivos. Coimbra: Livraria Almedina. 
Gaspar, M. I. e Roldão, M. C. (2007). Desenvolvimento curricular. Lisboa: Universidade Aberta. 
Goodlad, J. (1984). A Place Called School. New York: MacGraw Hill Book Company. 
Hargreaves, A., Earl, L. e Ryan, J. (2001). Educação para a Mudança- Reinventar a escola para 
os Jovens Adolescentes. Porto: Porto Editora. 
Jonnaert, Ph.; Barrette, J.; Masciotra, D.; Yaya, M. (2006). La compétence comme organizateur 
des programmes de formation revisitée, ou la nécessité de passer de ce concept à celui de 
«làgir compétent». Montreal: Observatoire dês reformes en education. 
Kaufman et al. (1969). Needs Assessement: Concept and Application. New Jersey: Educational 
Technology Publications. 
Kilpatrick, W. (2007). O Método de Projecto. Mangualde: Edições Pedago, Lda. 
McPartland, J. e al. (1987). Balancing High Quality Subject-Matter Instruction With Positive 
Teacher-Student Relations in The Middle Grades: Effects of Departalization. Tracking and Block 
Scheduling on Learning Environments, Em J. Hopkings (Univ.), Report nº 15 Centre for Re-
search on Elementary and Middle Schools. Baltimore: MD: Johns Hopkins University. 
Ribeiro, A.C. (1989). Formar professores: elementos para uma teoria e prática de formação 
(1ªed.). Lisboa: texto Editora. 
Ribeiro, A.C. (1990). Desenvolvimento curricular (1ª ed.). Lisboa: Texto Editora. 
Roldão, M.C. (2001). A formação como projecto. Em B. Campos (org) Formação profissional de 
professores no ensino superior. Porto: Porto Editora. 
Skilbeck, M. (1984). School-Based Curriculum Development. London: Harper and Row. 
Tyler, R. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: The University of Chi-
cago Press. 

CD-ROM DE ATAS  | 4652 |  COLUBHE 2012



 

Zabalza, M.A. (1992). Planificação e Desenvolvimento Curricular na escola. Porto: Edições Asa. 
 
Legislação referida 
 
Decreto de 27/6/1896, DG nº 14. 
 Decreto Lei nº 6:203, DG nº 227, 7/11/1919. 
 Decreto nº 14: 417, DG nº 225, I série, 12/10/1927. 
 Decreto nº 16:077 de 26 de Outubro de 1928. 
 Decreto nº16:730, DG nº 83, I série, 13/4/1929. 
 Decreto nº 27:603, DG nº 72, de 29 de Maio de 1937. 
 Decreto Lei nº 42 994, DR nº 125 de 28 de Maio de 1960. 
 Portaria nº 23485, DR nº 167, suplemento de 16 de Julho de 1968. 
 Portaria nº 572/79, DR nº 252, I série, suplemento de 31 de Outubro. 
Portaria nº 139/ME/90 de 16 de Agosto publicado no DR nº 202, II série de 1 de Setembro. 
Programa homologado a 28 de Dezembro de 2007  
 

CD-ROM DE ATAS  | 4653 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 4654 |  COLUBHE 2012



AS CONCEPÇÕES DE AUTONOMIA EM PISTRAK, 
MAKARENKO E NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA

Júlia Mazinini ROSA
Universidade Federal de São Carlos

PA L AV R AS- C H AV E

Escola Ativa; Salas multisseriadas; Autonomia

ID: 856

CD-ROM DE ATAS  | 4655 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 4656 |  COLUBHE 2012



 

Este trabalho tem como objetivo analisar as concepções de autonomia, auto-
organização e coletivo presentes nos documentos do Programa Escola Ativa, trazendo para a 
discussão as teorias pedagógicas marxistas. 

Embora os conceitos dos quais o programa se apropria se aproximem mais do ideário 
socialista, foram defendidos pelos organismos internacionais que o financiaram a partir da dé-
cada de 1970, período importante para o desenvolvimento do capitalismo até a fase em que 
este se encontra hoje. Quando a proposta Escola Ativa chegou ao Brasil como política pública 
para o campo nos anos 1990, nada mais era que uma tradução literal daquela desenvolvida na 
Colômbia, sem ao menos ser feita uma adaptação para a realidade nacional. Portanto, esta 
análise é importante na tentativa de se compreender melhor o que é o programa para discutir 
qual é sua função na educação do campo no Brasil e a forma como ela pode ocorrer nas esco-
las que utilizam sua metodologia.  

As fontes documentais utilizadas neste estudo foram: Manual de Capacitação de Profes-
sores do Escola Ativa (FUNDESCOLA, 1999), Escola Ativa: aspectos legais (FUNDESCOLA, 
2006), Escola Ativa: Diretrizes de Implementação (FUNDESCOLA, 2005), Orientações Pedagógi-
cas para Formação de Educadoras e Educadores (BRASIL, 2010a) e Projeto Base (BRASIL, 
2010b).  

Para esta discussão, optou-se por utilizar os escritos de Moisey Pistrak e Anton Maka-
renko, pois, nas obras destes autores são encontrados bem elaborados os conceitos que este 
trabalho pretende abordar. Além disso, Pistrak e Makarenko desenvolveram pedagogias volta-
das à realidade dos estudantes, com a preocupação de formar sujeitos críticos e autônomos, 
integrados à sociedade em que viviam, usando o trabalho coletivo como princípio educativo.  

Não é intenção deste texto aderir incondicionalmente aos escritos dos pedagogos socia-
listas, como adverte Luiz Carlos de Freitas em A Escola Comuna (FREITAS, in PISTRAK, 2009, 
p.9), desconsiderando que o contexto econômico e político da época e do local em que foram 
produzidos é muito diferente do nosso contexto, mas pretende-se recorrer às teorias pedagógi-
cas construídas por eles para buscar a compreensão do que representam os conceitos analisa-
dos aqui, tanto na acepção capitalista quanto na socialista. 
 O Escola Ativa é um programa educacional existente no Brasil desde 1997 que atende 
as escolas multisseriadas localizadas em áreas rurais com o principal objetivo de tornar o ensino 
nesses locais “produtivo”, isto é, diminuir evasão e abandono escolar. Foi implementado no 
Brasil na década em que o governo empenhava-se em executar políticas neoliberais para a 
educação, em concordância com a proposta internacional de reforma educativa para a América 
Latina e Caribe. Esta reforma, organizada pelo BID, USAID e outros órgãos financeiros, tinha 
como objetivos a capacitação de estudantes para atuar em uma “economia moderna, competi-
tiva”, além de “promover mobilidade e equidade sociais” e “preparar os indivíduos para uma 
cidadania democrática” (PURYEAR). Como os sistemas educacionais latino-americanos foram 
considerados improdutivos e de baixa qualidade, a necessidade da reforma – que envolveu mu-
danças na legislação educacional, no currículo e nas formas de avaliação – foi justificada.  

As áreas rurais do Brasil, assim como de outros países periféricos, apresentam, histori-
camente, “produtividade educacional” menor do que as escolas urbanas: índices altos de eva-
são e repetência, baixa escolaridade da população e baixo rendimento em exames. Isso 
justificou a implementação do Programa Escola Ativa, que se apresenta como proposta inova-
dora para melhorar a qualidade do ensino em escolas multisseriadas.  
 A proposta chegou ao Brasil em 1996 por meio do Projeto Nordeste, financiado pelo 
Banco Mundial que tinha como meta o desenvolvimento das áreas rurais nordestinas. Foi ge-
renciado pelo Fundescola1 até 2007. Gonçalves (2009) menciona que era objetivo do acordo 
que o programa fosse, aos poucos, sendo transferido do Fundescola para o MEC, até ser assu-
mido completamente pelo governo brasileiro. O órgão do MEC responsável pela gestão do pro-
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grama é a SECAD (Secretaria de Alfabetização e Diversidade), que, segundo aquele autor, está 
mais relacionada com os movimentos sociais, entre eles, o MST, que possui uma proposta pró-
pria para educação do campo com fundamentos ideológicos bem distintos dos fundamentos do 
Fundescola.  

Nesta transição, o programa foi reformulado e seus documentos foram reescritos com 
base nas diretrizes para educação do campo2, mas sem que houvesse alterações substanciais 
em seus fundamentos filosóficos e políticos. Os documentos apenas foram readequados, isto é, 
tentou-se uma adaptação do discurso do Fundescola para o discurso dos movimentos sociais 
para que o programa fosse assumido inteiramente pela SECAD (GONÇALVES, 2009).  

O documento analisado neste trabalho anterior a referida reformulação é o Manual de 
Capacitação de professores datado de 1999 e traduzido diretamente do espanhol, além das Di-
retrizes de Implementação (2005) e dos Aspectos Legais (2006). Já os documentos de 2010 
(Projeto Base e Orientações Pedagógicas para Formação de Educadoras e Educadores) são pos-
teriores à reformulação. O presente trabalho verificou, assim como Gonçalves (2009), que os 
princípios nos quais o programa se baseia não foram alterados com a reestruturação ocorrida 
em 2007 e que, portanto, as concepções de autonomia, auto-organização e coletivo são as 
mesmas em todos os documentos.  
 A implementação do programa no Brasil aconteceu por meio da formação docente. Os 
guias de formação Manual de Capacitação de Professores (FUNDESCOLA, 1999) e Orientações 
Pedagógicas para a Formação de Educadores e Educadoras do Escola Ativa (BRASIL, 2010a) 
são os documentos mais diretamente utilizados para a implementação da proposta, portanto, 
são estes os documentos mais mencionados na discussão presente. 
 

1. Autonomia e auto-organização nos coletivos Comitês de Trabalho e Colegia-
do Estudantil. 

O programa Escola Ativa propõe a auto-organização dos estudantes em coletivos como ca-
minho para conquista da autonomia, mencionando, inclusive, que o objetivo desta conquista é 
a emancipação política, cultural, econômica e social dos povos do campo (BRASIL. MEC, 2010a 
p. 21, grifo nosso). 

A estratégia traz elementos metodológicos intitulados Colegiado Estudantil e Comitês de 
Trabalho que são formas de auto-organização infantil com a intenção de desenvolver autono-
mia, tendo o professor como o sujeito responsável por implementá-los. A seguir, explicaremos 
o funcionamento destes elementos no programa juntamente com uma análise crítica sobre eles.  

Os Comitês de Trabalho são grupos compostos pelas crianças com o objetivo de realizar de-
terminada tarefa dentro da escola: receber visitas, cuidar da horta, cuidar da biblioteca, promo-
ver eventos culturais, planejar atividades recreativas, promover campanhas de higiene ou 
ambientais. Para organizar os comitês, as crianças escolhem um tema de sua preferência. 
Compostos os grupos de trabalho, cada um deles elege um presidente, que tem a função de 
garantir o bom desempenho do trabalho em grupo (BRASIL, 2010a; FUNDESCOLA, 1999).  

O conjunto de presidentes dos comitês compõe um coletivo chamado de Colegiado Estu-
dantil. Estes dois elementos, comitês e colegiado, compõem a gestão estudantil (BRASIL, 
2010a; FUNDESCOLA, 1999). 

A participação das crianças na gestão estudantil deve ocorrer, segundo o programa, pe-
la tomada de decisões coletivas, organização, planejamento e execução de tarefas e coordena-
ção de assembleias. O colegiado também tem participação no Conselho Escolar e deve ser “um 
espaço de formação política e de aprendizagem do compromisso da escola com a comunidade” 
(BRASIL, 2010a, p. 44).  

Entretanto, não há nos documentos do programa discussões aprofundadas sobre o 
compromisso que escola tem com a comunidade no seu entorno. O programa também não 
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apresenta explicações sobre a importância de se aprender a organizar assembléias, do porque 
da tomada de decisões coletivas e de como o planejamento e a execução de tarefas podem 
auxiliar na criação de um coletivo forte e orgânico.  

Os documentos do programa propõem que o professor organize o colegiado estudantil 
e que, para isto, siga determinadas fases de implementação. A primeira fase consiste na sensi-
bilização dos alunos. Consta no documento que o papel do educador é sensibilizar os alunos a 
participarem de todo o processo, orientando sobre a importância, a função, a finalidade e a or-
ganização do colegiado, porém, sem deixar claro quais são sua importância, função e finalida-
de. O programa orienta o docente a sensibilizar a comunidade pelo “relato de experiências 
vividas e outras atividades”, por meio de teatro, filmes, jogos (BRASIL, 2010a, p. 44).  

A fase seguinte envolve a organização de uma Reunião Geral presidida por dois adul-
tos: o educador e o representante do Conselho Escolar, em que serão criados os Comitês de 
Trabalho. Quem define os comitês é o próprio educador, “em parceria com os(as) educan-
dos(as) e com a comunidade, podendo ser elaborada uma pesquisa de opinião para a escolha 
desses Comitês” (BRASIL, 2010a, p. 45), num processo exterior às necessidades das crianças, 
visto que elas não parecem ser protagonistas na criação dos comitês.  

Após a criação dos comitês, são definidos seus representantes ou presidentes e então 
está composto o Colegiado Estudantil. O Caderno de Orientações Pedagógicas segue propondo 
formas de organização do colegiado como a escolha de um relator responsável por registrar 
todas as decisões do colegiado e a ocupação alternada do cargo de presidente do colegiado de 
seis em seis meses. Além disso, também há a elaboração do plano de ação de cada comitê, que 
deve conter “as ações que serão desenvolvidas, os objetivos, as estratégias, o cronograma (...) 
e os responsáveis por cada ação”. Estes planos devem ser elaborados pelos alunos presidentes 
e apresentados aos outros membros dos comitês que podem propor mudanças antes da apro-
vação (BRASIL, 2010a, p. 46).  

Aqui é importante uma consideração sobre a forma de escolha dos representantes dos 
comitês. O programa propõe a escolha de representantes por eleição, em que vença o candida-
to com mais votos. Segundo Xavier (2005, p. 64) quando o Escola Ativa foi implementado no 
Brasil, houve a busca pela semelhança com o processo eleitoral da democracia burguesa, em 
que os estudantes formam chapas concorrentes e o mais votado vence. Caso a escolha fosse 
feita de modo diferente, isso era entendido por coordenadores do programa como um meio de 
desvirtuar o processo da realidade eleitoral brasileira. 

O Manual de Capacitação de Professores (FUNDESCOLA, 1999) utiliza a palavra auto-
nomia sem deixar claro seu significado. Porém, a partir da leitura de um texto que traz um diá-
logo entre duas professoras fictícias, Carmem e Rosa, podemos concluir que o aluno autônomo 
é aquele que vê a necessidade de realizar determinada tarefa e toma iniciativa para fazê-la. No 
texto, a professora Carmem fica admirada com a gestão estudantil organizada na escola da pro-
fessora Rosa, especialmente com o comportamento dos alunos organizados “em fila”, traba-
lhando “muito disciplinadamente”, realizando tarefas como varrer o chão, limpar o quadro 
negro e carteiras. O pensamento de Carmem ao observar a cena é de que as crianças trabalha-
vam com “muita autonomia” (FUNDESCOLA, 1999, p. 68). 

A conversa entre as professoras é utilizada também para abordar os objetivos e as pre-
tensões da gestão estudantil. Carmem, que leciona em sala multisseriada, se queixa do excesso 
de atividades que precisa desempenhar na escola – como o asseio da sala, a disciplina, organi-
zação de atividades culturais – e diz que não sabe como fazer para que todas aquelas ativida-
des sejam desempenhadas de maneira adequada. A colega sugere como solução para seu 
problema que Carmem organize atividades que incentivem o trabalho de alunos em pequenos 
grupos (comitês de trabalho) de maneira que proporcione vivência democrática e melhor com-
portamento cívico e social entre as crianças (FUNDESCOLA, 1999, p. 59).  
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Em certo momento, Rosa confessa a Carmem que observa de vez em quando a falta de 
vontade dos alunos em realizar o trabalho. Para estimulá-los a fazer as tarefas com interesse, a 
solução encontrada pelas professoras é o caminho da meritocracia: um sistema de bonificações 
e premiações, com a colocação dos alunos que mais colaboraram em um quadro intitulado “Os 
Bons Cidadãos da Semana” (FUNDESCOLA, 1999, p. 82).  

Podemos perceber, portanto, que o programa traz um planejamento já pronto de auto-
organização, descrito detalhadamente nos documentos de formação docente, que obedece in-
clusive a uma sequência de “fases de implementação” e que cabe ao professor implementar 
esta auto-organização. Nota-se que o principal organizador da auto-organização das crianças, 
contrariando o significado deste termo, não são elas, mas sim o educador. Além disso, os estí-
mulos que o professor deve provocar nos alunos para que estes se organizem em coletivos são 
artificiais e externos aos seus interesses.  

Os instrumentos que os alunos manejam na gestão estudantil são: livro de confidências 
(o qual será tratado mais tarde), ficha de controle de presença, caixa de sugestões e caixa de 
compromissos. Estas duas últimas são, respectivamente, para que as crianças expressem su-
gestões sobre o trabalho pedagógico e registrem voluntariamente as atividades que decidiram 
desempenhar, além dos compromissos assumidos (FUNDESCOLA, 1999; BRASIL, 2010a). 

A ficha de controle de presença é entendida como instrumento de desenvolvimento da 
autonomia, pois são os próprios alunos que controlam sua presença e apresentam um relatório 
de controle de frequência ao professor no final de cada mês, sem que este precise fazer a cha-
mada diariamente (FUNDESCOLA, 1999, p. 70 e 71). 

O Projeto Base também relaciona a autonomia com a responsabilidade assumida ao re-
alizar de tarefas, tanto coletivas quanto individuais (BRASIL, 2010b, p. 31) e a existência de 
alunos que assumam a função de monitores de seus respectivos grupos de estudo prontos a 
auxiliar o professor no trabalho pedagógico também é uma forma de autonomia apontada pelo 
programa (BRASIL, 2010B, p. 30, FUNDESCOLA, 1999, p. 67). 

 
2. Autonomia, auto-organização e coletivos na pedagogia socialista. 

A auto-organização era uma preocupação constante nas escolas comunas e um dos 
fundamentos da pedagogia marxista de Pistrak e Makarenko. Para o primeiro, existem dois ti-
pos de auto-organização que podem ser trabalhadas nas crianças: 1- aquela destinada princi-
palmente a auxiliar o professor e a escola, com distribuição de funções e formas de emprego do 
tempo transmitidas por adultos, o que faz com que a auto-organização seja estranha às preo-
cupações das crianças e, portanto, só funcione na presença do professor e quando este está a 
dirigir o processo; 2- aquela que se desenvolve gradualmente e à medida que se desenvolve o 
sentimento de coletivo, baseado nas preocupações da criança e na necessidade de organização. 
Um tipo mais sólido, que suscita o aparecimento de novos interesses e curiosidades. Para Pis-
trak, este tipo de auto-organização não pode ser simplesmente instituído pelo professor e nem 
introduzido de maneira brusca, pois ele começa a surgir quando nasce uma necessidade de se 
organizar (PISTRAK, 2003, p. 180, grifo nosso).  

A concepção de auto-organização do Programa Escola Ativa parece ser a do primeiro ti-
po, pois é uma forma de auto-organização instituída pelo educador, com o objetivo de realizar 
tarefas escolares. Isso não significa que todo e qualquer tema dos comitês seja exterior aos 
interesses das crianças, uma vez que elas se inscrevem voluntariamente para participar dos 
comitês e podem, inclusive, criar temas de seu interesse. Porém, o programa propõe a auto-
organização de forma artificial, excessivamente dirigida pelo professor, sem que haja maiores 
explicações ou uma discussão mais aprofundada sobre o que faz as crianças se organizarem em 
coletivos quando o documento se refere à necessidade de sensibilização inicial. Além disso, as 
crianças não parecem ter liberdade para presidir ou planejar a Reunião Geral, o que seria per-
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feitamente possível dentro da concepção de auto-organização de Pistrak, em que as crianças 
seguram as rédeas do processo, mas, com o educador ali presente, como um “companheiro 
mais velho que sabe ajudar imperceptivelmente nos casos difíceis e, ao mesmo tempo, orientar 
as tendências das crianças na boa direção” (PISTRAK, 2003, p. 182).  

Nota-se, portanto, que há uma receita, um passo-a-passo que todas as escolas partici-
pantes do Programa Escola Ativa, independente de sua realidade, devem seguir para compor 
seus coletivos e que essa receita dirige seu foco para as questões mais burocráticas de organi-
zação e não para os possíveis interesses infantis que possam se tornar interesses sociais e sus-
citar a necessidade do surgimento de coletivos, visão presente na concepção de Pistrak.  

Pistrak não vê relevância primordial em definir as formas de auto-organização ou de au-
tonomia escolar. Se forem necessários comitês de professores, executivos, outros tipos de co-
missões, são preocupações de importância secundária. O que é essencial para o autor são as 
bases da organização, determinadas pelo caráter do coletivo, que tem a assembléia geral dos 
alunos como autoridade suprema. Esta autoridade suprema introduz mudanças na forma e na 
estrutura da auto-organização em concordância com o “impulso criador da organização que se 
observa nas crianças” (PISTRAK, 2003, p. 206, grifos no original).  

Coletivo é definido por Pistrak como uma “concepção integral e não um simples total 
referido a suas partes, o coletivo apresenta propriedades que não são inerentes ao indivíduo” 
(PISTRAK, 2003, p. 177, grifo nosso). Para este autor, crianças, seres humanos em geral, se 
organizam no que ele entende por coletivo quando unem-se por um interesse em comum, do 
qual têm consciência. Não há meios de estimular a auto-organização das crianças se não for 
desenvolvido nelas um legítimo interesse, que seja comum ao grupo. É papel da escola suscitar, 
organizar, ampliar, formular os interesses e as emoções individuais das crianças e transformá-
los em interesses sociais. É nesses interesses sociais que está a base para o surgimento do co-
letivo infantil (PISTRAK, 2003, p. 178).  

Pistrak identifica uma necessidade fundamental na educação das crianças: o desenvol-
vimento da atividade, da iniciativa coletiva e da responsabilidade (PISTRAK, 2003, p. 178). O 
Programa Escola Ativa apresenta esta mesma necessidade também como fundamental. A dife-
rença entre as duas concepções é que para o pedagogo socialista, o sentimento de coletivo 
surge antes da auto-organização, pois é ele que criará a auto-organização, pelo simples fato de 
ele existir. De modo diverso, o programa sugere que o educador direcione a organização das 
crianças e tome decisões em parceria com as crianças, mas sem que predomine os interesses 
delas e sem que estes interesses tenham sido transformados previamente em interesses soci-
ais, portanto, coletivos. De acordo com a concepção do programa, a existência do comitê por si 
só parece ser suficiente para que surja um sentimento de coletivo verdadeiro.  

A experiência de Makarenko também revela que o desenvolvimento da auto-
organização não ocorre instantaneamente. Entre os estudantes da colônia Gorki, o que come-
çou com “brotos de coletivo” foi, no curso de três anos e com o esforço constante do educador 
de passar por inúmeros obstáculos ao longo do processo, transformando-se no que ele chamou 
de “um verdadeiro, forte e unificado coletivo” (MAKARENKO, 1985, p. 238). Concordando mais 
uma vez com Pistrak, a formação do coletivo unificado da colônia começou com a necessidade 
que os moradores tinham de virarem-se sozinhos. O interesse de manter a colônia aquecida no 
inverno, cultivar produtos agrícolas tanto para alimentação quanto para o comércio, entre ou-
tros interesses compartilhados por todos os moradores, portanto, interesses sociais, provoca-
ram a necessidade de auto-organização dos estudantes em coletivos chamados 
“destacamentos”, responsáveis cada um por uma tarefa. 

O ponto que Makarenko destaca como o mais importante da organização dos coletivos 
da colônia Gorki foi o surgimento de coletivos temporários, que duravam apenas o tempo ne-
cessário para a realização das tarefas para as quais foram criados. Isto é, cada estudante per-
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tencia a um destacamento permanente, mas, na necessidade de se realizar trabalho agrícola, 
poderia pertencer também a um destacamento temporário. Todos os destacamentos, tanto os 
permanentes quanto os temporários, só funcionavam sob a direção de um comandante. O co-
mandante do destacamento permanente nunca era comandante do destacamento temporário, 
o que permitia que um comandante em um destacamento fosse simples subordinado em outro. 
Segundo Makarenko, isso criou uma complexa cadeia de interdependências, em que um estu-
dante individual não se destacava sobre o coletivo, não havia casta de comandantes. Conse-
guiu-se atingir um grau de auto-organização em que os coletivos apareciam e se desfaziam 
com a mesma organização, disciplina, senso de responsabilidade e capacidade de reconheci-
mento de autoridade, sem que esta autoridade tivesse privilégios (MAKARENKO, 1985). 

Os estudantes da colônia Gorki aprenderam a se organizar de acordo com um interesse 
social que criou a necessidade de realizar determinada tarefa. Para Pistrak, uma vez que isso 
ocorre, aos poucos, surgem outras preocupações e interesses que alimentam a auto-
organização infantil e surgem novos coletivos determinados a trabalhar no sentido de suprir as 
novas necessidades (PISTRAK, 2003). 

Tanto Makarenko quanto Pistrak destacam a importância dada à organização de coleti-
vos temporários que não se submetem a normas rígidas ou a um determinado protocolo de 
auto-organização. Para estes autores, a capacidade que os estudantes têm de organizar coleti-
vos que se dissolvem e reaparecem conforme a necessidade, da forma que for possível, é um 
indício de que o sentimento social prevalece e de que a auto-organização virou um hábito.  

O Programa Escola Ativa enfoca a atividade da criança e sua participação nas questões 
escolares como meio de desenvolvimento da autonomia. Para Pistrak, esses também são meios 
de conquista da autonomia. Adquirir autonomia é um dos objetivos fundamentais na educação 
soviética e a palavra “formação” significa para o autor a ajuda que a escola deve dar às crian-
ças para que estas cresçam e assumam sua própria educação (PISTRAK, 2003, p. 178). 

Mas a conquista da autonomia não se encerra na participação em questões escolares 
na escola do trabalho. Situando a escola como parte do Estado, a razão pela qual a criança de-
ve participar da gestão escolar é aprender a participar da gestão do próprio Estado, o que evi-
dencia uma concepção de sociedade radicalmente diferente da concepção presente no 
programa Escola Ativa. 

Nosso objetivo é não apenas formar cidadãos obedientes às Leis, talvez 
ligados ao seu regime, ao seu Estado, e cheios de estima por ele, mas 
homens que participem conscientemente na organização do Estado so-
viético pelo seu trabalho cotidiano, homens conscientes e com o senti-
mento de que cada um, isoladamente, é responsável pela organização 
soviética. É preciso enraizar nas crianças desde a escola, que é parte 
integrante do Estado soviético, o hábito de fazer diretamente o que se-
rão obrigados a fazer numa escala maior no futuro, esclarecendo que a 
participação na administração da escola é, ao mesmo tempo, uma par-
ticipação em todo Estado soviético (PISTRAK, 2003, p. 201). 
 

A elaboração da proposta pedagógica da escola é apontada como instrumento de auto-
nomia escolar para a estratégia Escola Ativa. O programa afirma que não há um padrão a ser 
seguido na elaboração desta proposta, que cada escola está inserida em um contexto próprio e 
que o importante é que esta construção seja coletiva, com participação ativa de todos os envol-
vidos, inclusive alunos e pais (FUNDESCOLA, 2006, p. 21). 

Partindo do princípio da autonomia escolar, o programa afirma que a elaboração da 
proposta deve ser feita com base em uma concepção de homem e sociedade que a escola, alu-
nos e comunidade devem construir juntos. Porém, o documento coloca como sugestões de ob-
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jetivos da proposta e metas a serem alcançadas o aumento do rendimento e diminuição dos 
índices de repetência e evasão. 

Nessa fase, é importante perguntar : 
• qual a razão de ser de nossa escola? 

corresponde  à definição da missão da escola: formar o cidadão 
ético, crítico, solidário, autônomo e feliz, por exemplo. 
• o que moverá a nossa aç ão na escola? 

refere -se aos objetivos da ação educativa e derivados da missão 
da escola: elevar o índice de aprovação; reduzir o índice de evasão, 
etc. 
• quais são as nossas metas de curto e médio prazos, traduzidos 
em quantidade e prazo? 

elevar para 95% o índice de aprovaç ão e, no ano letivo de 2000, 
reduzir a 10% o índice de evasão escolar, por exemplo (FUNDESCO-
LA, 2006, p. 25). 

Isto é, há a indicação de que escola e comunidade construam sua proposta pedagógica 
com base em sua própria concepção de homem e sociedade, porém, em seguida, o programa 
direciona o discurso para a concepção de homem e sociedade burgueses ao colocar como 
exemplo metas típicas da pedagogia neoprodutivista3.  

O fato de o programa incentivar práticas docentes relacionadas à meritocracia é outro 
ponto em concordância com a lógica capitalista, que prioriza o individualismo ao invés do cole-
tivo. O método das premiações resulta não no estímulo ao desenvolvimento da autonomia por 
meio de realização de tarefas individuais e coletivas, mas sim à competição entre indivíduos. 
Quando o trabalho é coletivo e tem a finalidade de satisfazer uma necessidade social, a própria 
natureza do trabalho deixa clara a sua importância. O trabalho de responsabilidade, se não for 
feito, atinge todos os indivíduos da comunidade escolar, o que pode ser percebido por exem-
plos dado por Pistrak: se o grupo responsável por distribuir os alimentos que chegam à escola 
trabalhar mal, o almoço atrasa e as aulas depois do almoço ficam prejudicadas. Se o grupo res-
ponsável por cortar a lenha não a fornece, a escola toda fica sem o café-da-manhã (PISTRAK, 
2009, p. 223).  

Isso revela que o trabalho coletivo de que trata o autor surge por uma necessidade da 
qual todos os indivíduos da escola compartilham. Não se trata, portanto, de um trabalho artifi-
cial com a finalidade apenas de induzir o princípio da atividade. Sendo assim, não se torna ne-
cessário que os alunos sejam estimulados por sistemas de bonificações. Se o coletivo está 
organizado e se as tarefas possuem sentido social, se partem de interesses sociais, o estímulo 
para realizá-las é o próprio interesse social. 

Pode-se perceber também que não é preocupação do programa integrar o docente da 
escola do campo na realidade das famílias trabalhadoras rurais. Quando o Manual (FUNDESCO-
LA, 1999) se refere à realidade do campo, o faz de modo superficial, ao explicar para que serve 
o “livro de confidências”. Este instrumento é um local em que o estudante pode escrever suas 
confidências e disponibilizá-las para que o docente leia em tempo combinado entre eles, com o 
objetivo de auxiliar o professor a conhecer melhor seus alunos. Como exemplos de confidências 
de alunos habitantes de áreas rurais, o documento apresenta: “minha mãe foi embora pra São 
Paulo e nos deixou sozinhos”, “meu pai me bateu ontem à noite porque quebrei um prato”, “na 
minha cama tem pulgas que não me deixam dormir”. (FUNDESCOLA, 1999, p. 71). Na aborda-
gem que faz sobre o problema, o documento tangencia a realidade das famílias trabalhadoras 
do campo sem explorar de modo aprofundado as dificuldades que enfrentam por falta de con-
dições materiais de sobrevivência. A causa desta falta de condições objetivas, ou seja, a explo-
ração do trabalho no campo, também não é nem sequer mencionada.  
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No Caderno de Orientações Pedagógicas (BRASIL, 2010a), o outro guia de formação 
docente analisado, a questão da realidade do campo é abordada em tópicos que apresentam os 
fundamentos da educação do campo e o trabalho em salas multisseriadas, entretanto, não há 
aprofundamento sobre a exploração do trabalho e as condições de vida da população rural. Pa-
ra o programa, por meio do colegiado pode-se chegar à compreensão de que a partir da escola 
mudanças podem ser feitas na vida comunitária. Mas, como o programa não aborda os proble-
mas que as comunidades do campo enfrentam, não há como aprofundar a discussão sobre mu-
danças na comunidade, o que seria de fundamental importância para o conhecimento do 
professor da escola multisseriada do campo. É uma contradição que o programa aponte como 
objetivo da conquista da autonomia a emancipação (política, cultural, econômica e social) dos 
povos do campo se não discute, nos guias de formação docente, a realidade em que vivem os 
povos do campo.  

A pedagogia socialista vê a importância do conhecimento da realidade expressa no 
princípio da atualidade. Este princípio é contrário à ideia da atividade em sala de aula sem fins 
políticos e educacionais definidos. A criança, objeto da educação, não deve ser uma criança 
genérica, portanto. O princípio da atualidade na educação deve tratar de uma criança concreta: 
situada em determinado tempo, determinada sociedade, determinada classe social, pois a atua-
lidade consiste em realizar a educação – do início ao fim, da partida à chegada – inserida na 
realidade, na atualidade, no meio do qual a criança faz parte. A atualidade é vivenciada em 
compromisso com os interesses e anseios da classe trabalhadora (PISTRAK, 2009, p. 24-28). Os 
interesses e anseios da criança, objeto último do Programa Escola Ativa, são também os inte-
resses e anseios da classe trabalhadora rural, mas não é desta criança concreta que o progra-
ma trata, e sim de uma criança em geral.  

 
3. Considerações finais. 

A concepção de autonomia que o programa Escola Ativa apresenta possui o objetivo de 
desenvolver nos alunos o senso de responsabilidade para realizar tarefas que ajudem o profes-
sor e que ajudem na gestão da escola. As questões que são de responsabilidade desta gestão 
encerram-se ali no universo escolar, não indo além dos muros da escola, não considerando a 
realidade social, política e econômica da comunidade na qual a escola se insere, nem da socie-
dade, tampouco com o objetivo de permitir que a criança, futuro adulto, tenha a responsabili-
dade de participar efetivamente da gestão do Estado. Afinal, a democracia que o programa 
propõe não foge à democracia burguesa representativa.  

A auto-organização proposta pelo programa aproxima-se daquela definida por Pistrak 
como tendo a finalidade de executar tarefas, muitas vezes, externas aos interesses infantis. Por 
isso há a necessidade de se apresentar ao docente um meio de estimular auto-organização por 
uma “receita pronta” para que ele a implemente, ao invés de permitir que os estudantes reali-
zem por si próprios sua auto-organização.  
  Ao não contextualizar a realidade da família do campo e ao se referir a uma criança em 
geral ao invés da criança concreta habitante de áreas rurais, o Escola Ativa distancia-se ainda 
mais da mencionada “emancipação” dos povos do campo.  
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1 O Fundo de Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA) foi um acordo de financiamento entre o 
Banco Mundial e o Ministério da Educação do Brasil, que tinha como objetivo o desenvolvimento 
da gestão escolar, a melhora da qualidade das escolas do ensino fundamental e a permanência 
das crianças nas escolas públicas nas regiões menos desenvolvidas do país (OLIVEIRA, FONSE-
CA e TOSCHII, 2005). 
2 Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo – Resolução CNE/CEB 
nº 1, de 03 de abril de 2002, Diretrizes Complementares, Normas e Princípios para o Desenvol-
vimento de Políticas Públicas de Atendimento à Educação Básica do Campo – Resolução nº 2, 
de 28 de abril de 2008. Além disso, os novos documentos levam em conta a proposta de edu-
cação para o campo defendida pelos movimentos sociais.  
3 As ideias pedagógicas neoprodutivistas são, de acordo com Saviani (2010), aquelas que pre-
dominaram após o Consenso de Washington e que guiaram a reforma educacional para a Amé-
rica Latina e para o Caribe. Para o neoprodutivismo, o Estado é incapaz de gerenciar a escola 
pública com competência, o que justifica a primazia da iniciativa privada neste setor, portanto, 
a educação pública passa a ser regida pela lógica do mercado.  
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A afirmação do intelectual Gervásio Leite expressa no título formaliza a sua representa-
ção do lugar da escola na sociedade moderna. Para ele: “O mundo moderno colocou entre as 
suas humanas reivindicações a escola nova. [...] É que a escola ganhou, dentro da sociedade 
moderna, um lugar de relevo na formação de homens melhores para o mundo melhor de ama-
nhã (LEITE, 1971, p. 149).  

Diante da conclusão do autor, a presente comunicação pretende analisar a concepção 
de Gervásio Leite de como deveria ser uma Escola Nova para um novo mundo, e, em contra-
ponto, estabelecer relações com as ações dos governantes de Mato Grosso para redirecionar a 
educação sob os novos moldes impostos pela Escola Nova. Para tal privilegiou-se a obra Um 
século de instrução pública: história do ensino primário em Mato Grosso, escrita por Leite em 
1940 e publicada em 1970, as mensagens de presidentes do estado, relatórios da direção da 
Escola Normal, regulamentos internos da Escola Normal, relatório da Diretoria da Instrução Pú-
blica e o regulamento da instrução pública primária de 1927. 

A delimitação temporal justifica-se pela efervescência das idéias da Escola Nova em di-
versos estados brasileiros na década de 1920 e estende-se a 1946, quando o ideário já se en-
contrava “consolidado” no discurso educacional do país. 

Essa comunicação configura-se como parte da pesquisa intitulada O ideário escolanovis-
ta em Mato Grosso: Circulação de idéias e estratégias de implementação na educação (1920-
1945) que conta com o apoio financeiro do CNPq. 

 
A Escola Nova em Mato Grosso 

 
As idéias da Escola Nova foram amplamente divulgadas por meio de alguns educadores 

brasileiros a partir da década de 1920, através da leitura e tradução de textos estrangeiros de 
várias obras e debates nas Conferências Brasileiras de Educação, promovidas pela Associação 
Brasileira de Educadores, pautados principalmente na versão dos norte-americanos John Dewey 
e William Kilpatrick. 

Conforme Vidal (2006), o movimento no país apresentou três dimensões: a pedagógica, 
a política e a filosófica. Na dimensão pedagógica, a Escola Nova caracterizou-se pela contrapo-
sição à escola tradicional, na qual o professor é o centro do processo de ensino e aprendiza-
gem, transmitindo seus conhecimentos aos alunos; a criança é aquela que ouve, numa atitude 
imóvel; e, a aprendizagem acontece através da memorização dos conteúdos. Em oposição, a 
Escola Nova propõe os métodos ativos, através dos quais a criança constrói o seu conhecimento 
através de experiências; e, uma nova organização do espaço escolar com suas cadeiras e mó-
veis facilitando o trabalho em grupo. Nessa perspectiva, o aluno ocupa o papel central do pro-
cesso de ensino-aprendizagem e o professor torna-se mediador desse processo. 

O movimento apresentou também uma dimensão política, pois, a expansão do escola-
novismo deveu-se também no campo das iniciativas públicas. Diferentemente do modo que 
surgiu em outros países como uma alternativa ao ensino oficial, no Brasil, vários estados brasi-
leiros investiram na reforma dos seus sistemas educativos  

As diferentes finalidades da educação, terceira dimensão do movimento pela Escola No-
va apontada por Vidal (2006), justificam parte dos embates entre Católicos e Liberais que se 
acirraram a partir de 1930, quando é criado o Ministério da Educação e Saúde, trazendo para a 
esfera federal as discussões sobre a educação nacional. 

Tanto quanto os reformadores liberais, os intelectuais católicos estariam preocupados 
com a formação da nacionalidade por meio da educação popular. Porém, os católicos contrapu-
seram-se a alguns princípios e à doutrina pedagógica difundida pelos intelectuais, tais como a 
substituição da religião pela razão e pela ciência, acusando-os por suas propostas materialistas, 
utilitaristas e pragmatistas, esquecendo os valores espirituais. Por outro lado, os intelectuais 
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liberais acusavam os católicos de defenderem a manutenção do ensino religioso, não oferecen-
do liberdade de escolha aos alunos; e de praticarem um ensino acadêmico, classicista, verbalis-
ta e pouco prático.  

Nesse contexto de circulação de novas idéias no cenário cultural, politico e educacional 
que se intensificou na década de 1920 no país, Gervásio Leite, professor, jornalista e advogado, 
foi considerado um dos responsáveis pela difusão do movimento modernista no Centro-Oeste, 
por mostrar-se afinado ao movimento de renovação da sociedade brasileira, bem como de re-
novação pedagógica (OLIVEIRA, 1996).  

 Em sua obra, Leite explicita a importância de repensar a educação tradicional e investir 
na formação de professores não simplesmente para seguir novas teorias, mas para favorecer a 
expansão das energias criadoras do educando, procurando estimular-lhe o próprio esforço, 
“como o elemento mais eficiente em sua educação, e preparando-o, com trabalho em grupos e 
todas as atividades pedagógicas e sociais, para fazê-lo penetrar na corrente do progresso mate-
rial e espiritual da sociedade de que proveio e na qual vai viver e lutar” (LEITE, 1971, p. 149).  

Fundamentado nas literaturas de Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, John Dewey, 
entre outros, o autor critica as reformas educacionais mato-grossenses consideradas por ele 
como inadequadas para um mundo em mudança. Após análise da situação da educação no es-
tado, Leite conclui que o ensino mato-grossense está errado: “[...]do prédio ao método. Neces-
sário, por isso, se torna um novo plano de educação capaz de resolver os problemas, preencher 
as lacunas, sanar irregularidades, fazendo da escola mato-grossense uma instituição social útil 
para o homem, para a sociedade e para a Pátria”. (LEITE, 1971, p. 171). 

No entanto, embora o autor critique as reformas educacionais é possível perceber a in-
fluência do ideário escolanovista na reorganização dos regulamentos internos da Escola Normal 
(1923,1926, 1933) e no regulamento da instrução pública de 1927. 

Evidenciando um novo olhar à educação, tal regulamento (1927) espelhou a preocupa-
ção com a infância e com a sua saúde, criando uma assistência médico-escolar com a incum-
bência de inspecionar periodicamente as escolas do estado. 

A seleção dos materiais didáticos, livros e mobiliários, determinada por uma comissão 
formada pelo diretor da Instrução Pública, pelos inspetores gerais e pelo inspetor médico (Art. 
88), atendia também a uma preocupação estética, bem como se atentava à facilidade de limpe-
za, à comodidade dos estudantes e às dimensões dos materiais, que deveriam ser proporcionais 
ao porte médio dos alunos (Art. 90), evidenciado a ênfase dada à higiene e às diferenças bioló-
gicas das crianças.  

No prisma pedagógico, o novo regulamento trouxe algumas inovações, mas não tão 
substanciais quanto as que estavam acontecendo em outros estados. O movimento pela Escola 
Nova destacou-se pela valorização da criança, concebida como sujeito da aprendizagem e agen-
te do seu próprio desenvolvimento; pelo pensamento científico do processo educacional, em 
observância ao desenvolvimento biológico e psicológico do estudante; pelo respeito à capacida-
de e ao ritmo individuais de aprendizagem do educando; e pela valorização de sua liberdade de 
expressão. 

Tal concepção está presente, ainda que de modo preliminar, nas orientações quanto 
aos métodos de ensino e nas prescrições pedagógicas (Art.91), pois, embora mantenha o uso 
do método intuitivo, fazendo uso da indução e do ensino verbalista, consideradas por Leite 
(1970, p. 139) como “a psicologia de ontem”, o regulamento inovou ao se preocupar com a 
figura da criança, adequando o ensino a sua capacidade individual, tonando-a coparticipante 
das aulas e propiciando-lhe um desenvolvimento harmônico.  

Leite reforça que o regulamento também não se lembrou do professor. “Não deu ao 
aplicador do método elementos necessários para ser um professor, não o libertou das condições 
que colaboraram para a sua quase que absoluta ineficiência”(1970, p. 140). 
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Nesse sentido, também, é necessário ressaltar que algumas mudanças já vinham acon-
tecendo no interior da Escola Normal, responsável pela formação do professorado mato-
grossense. Para contribuir com a construção desse novo professor capaz de resolver os proble-
mas e promover o desenvolvimento da aprendizagem da criança, novos regulamentos para Es-
cola Normal foram gestados. Em 1914, foram inseridas as disciplinas de Psicologia e Higiene. 
Em 1923, o programa de ensino foi alterado, inserindo a cadeira de Metodologia e Didática, que 
tinha como objetivo de contribuir para a formação teórica e prática do futuro professor. O novo 
programa transformou os conteúdos de Psicologia e Higiene em cadeiras específicas, funda-
mentando os conhecimentos de Metodologia Didática. Em 1933, a História da Educação foi in-
troduzida no curriculo como disciplina na formação de professores, passando por diferentes 
momentos no que diz respeito ao entendimento da sua tarefa e ao papel que deve desempe-
nhar na construção do conhecimento sobre educação e pedagogia. Assim instalou-se na forma-
ção de professores uma pedagogia moderna, que tinha como objetivo principal, o 
desenvolvimento intelectual dos professores tornando-os competentes para sua futura função 
(FIN, 2011). 

Desse modo pode-se afirmar que, mesmo de forma ainda elementar, o governo de Ma-
to Grosso apresentou algumas propostas semelhantes às realizadas em outros estados, trazen-
do a lume alguns princípios escolanovistas para a educação mato-grossense. Possivelmente, por 
não ter indicado a ruptura com os modelos pedagógicos tradicionais, tais iniciativas não foram 
apontadas ou até mesmo percebidas por Gervásio Leite. 

 
FIN. Maria Teresinha.(2011) A influência das idéias escolanovistas na Escola Normal de Cuiabá 
(1920-1933). Relatório de qualificação de Mestrado em Educação, Instituto de Educação Uni-
versidade Federal de Mato Grosso. 
LEITE, Gervásio. (1970). Um século de instrução pública: história do ensino primário em Mato-
Grosso. Goiânia: Editora Rio Bonito. 
MATO GROSSO. (1927) Regulamento da Instrução Pública. Arquivo Público de Mato Grosso. 
OLIVEIRA, Satyro Benedicto de. (1996). Cadeira n° 2- Patrono: Joaquim da Costa Siqueira. In: 
Revista Comemorativa do Jubileu de Diamante (1921-1996). Cuiabá-MT: IHGMT. 
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Introdução 
 
 Este artigo, intitulado “Projeto Rondon: concepção e resgate histórico da extensão universitária 
a serviço da integração nacional” relata a idéia original de um projeto criado em 1967, calcado 
em uma metodologia pedagógico- operacional que tem como missão precípua “Mobilizar a ju-
ventude universitária em estreita articulação com as Instituições de Ensino Superior- IES, os 
três níveis de governo e a comunidade, para despertar uma consciência crítica a respeito das 
realidades nacionais”. (cf. Sampaio. 2011:22).  
 O seu idealizador foi o Professor Wilson Choeri, da antiga Universidade Estadual da Guanabara- 
UEG, hoje Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. Em 11 de julho de 1967, trinta uni-
versitários da então UEG, da Universidade Federal Fluminense – UFF e da Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro – PUC seguiram para Rondônia sob a coordenação do professor 
Omir Fontoura. Assim, foi desencadeado o marco –zero do projeto.  
 No retorno desta operação inaugural, os estudantes, ao se depararem com o colosso amazôni-
co trouxeram a idéia e o lema do projeto – “Integrar para não entregar”. De forma simbólica, o 
início das operações rondonistas ocorreu no então território federal de Rondônia, na Amazônia. 
Isso ocorreu em função da feliz decisão do batismo do projeto – Projeto Rondon -, em home-
nagem ao bandeirante do século XX, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. (cf. Soares 
2007: 45). 
 O artigo ora apresentado inspirou-se na história e no percurso civilizatório deste ilustre brasilei-
ro, nascido em Mimoso, no Mato Grosso, em 1865 e falecido em 1958. Descendente de indíge-
nas por parte de mãe, ainda jovem Rondon decidiu servir ao Exército Brasileiro e dedicar-se à 
construção de linhas telegráficas ao longo da vastidão do interior brasileiro. 
 Durante a sua profícua existência, percorreu mais de 100 mil quilômetros, abrindo caminhos e 
interiorizando o país, em perfeita harmonia e respeito aos povos indígenas com os quais se de-
frontava. Elaborou as primeiras cartas geográficas de cerca de 500 mil quilômetros quadrados. 
Fundou o Serviço de Proteção ao Índio. O Marechal Cândido Rondon entraria para a história 
como o Pacificador e o Patrono das Comunicações. Em 1881, aos 16 anos, formado como pro-
fessor primário transferiu-se para o Rio de Janeiro para ingressar na Escola Militar.  
 Em 1890, recebeu o diploma de Bacharel em Matemática e Ciências Físicas e Naturais da Esco-
la Superior de Guerra do Brasil. Partidário das idéias positivistas, Rondon externou seu credo 
mediante algumas geniais asserções: “Que o homem e o mundo são governados por leis natu-
rais; que a Ciência, a Arte e a Indústria hão de transformar a Terra em Paraíso, para todos os 
homens, sem distinção de raças, crenças, banindo os espectros da guerra, da miséria, da mo-
léstia; que ao lado das forças egoístas – a serem reduzidas a meios de conservar o indivíduo e 
a espécie – existem no coração do homem tesouros de amor que a vida em sociedade sublima-
rá cada vez mais e que a ordem material deve ser mantida, sobretudo, por causa das mulheres, 
a melhor parte de todas as pátrias e das crianças, as pátrias do futuro”. (cf. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Candido_Rondon 2012) 
 Fiéis a estas idéias, o marechal participou dos movimentos abolicionistas e republicanos. Em 
1910, o grande sertanista criou o Serviço de Proteção ao Índio-SPI. Obteve a demarcação de 
terras de vários povos indígenas, dentre eles os Bororó, os Terena e os Ofayé. A sua ação hu-
manista se revelou em 1912, ao pacificar o litígio entre as tribos indígenas Caiaguangue e 
Nhanbiquara.  
 Certa vez, por ocasião de seus percursos de integração do interior brasileiro, Rondon foi atingi-
do por uma flecha envenenada e foi salvo pela bandoleira de couro de sua espingarda. Em vista 
da reação de seus comandados, o grande pacificador ordenou que seus seguidores não reagis-
sem, denotando um dos seus épicos lemas: “Morrer, se preciso for. Matar, nunca”. (cf. Sampaio 
2011: 20). 
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 Sempre na perspectiva de interiorizar sem lançar mão de violência, mas promovendo e incor-
porando os indígenas à civilização, Rondon seguiu abrindo caminhos, desbravando terras, lan-
çando linhas telegráficas, fazendo mapeamentos do terreno e principalmente estabelecendo 
relações cordiais com os nativos da terra brasileira. Vale destacar que, em 1907, no posto de 
major do Corpo de Engenheiros militares, foi nomeado chefe da comissão que deveria construir 
a linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio da Madeira, a primeira a alcançar a região ama-
zônica, e que foi denominada Comissão Rondon.  
 Seus trabalhos culminaram com a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que, em conjunto 
com a instalação de linhas telegráficas ajudaram a ocupar a região do atual Estado de Rondô-
nia. Em 1914, a Comissão Rondon construiu 372 quilômetros de linhas e mais cinco estações 
telegráficas: Pimenta Bueno, Presidente Hermes, Presidente Pena (depois Vila de Rondônia e 
atual Ji Paraná), Jaru e Ariquemes, na área do atual estado de Rondônia. O trajeto civilizatório 
de Rondon registrou em 1938 a promoção da paz entre Colômbia e o Peru, que disputavam o 
território de Letícia. 
 Encontramos em Ribeiro algumas referências justas e merecidas acerca do humanismo do ma-
rechal e sertanista Rondon. A partir da experiência no trato com os índios, decorrente da cons-
trução de milhares de quilômetros de linhas telegráficas em território indígena, ele jamais 
entrou em conflitos com os silvícolas. Rondon exigia respeito do país à sua população original. 
O seu apelo foi atendido pelo governo, por muitos oficiais das Forças Armadas e por outros pro-
fissionais que se dedicaram à salvação dos povos indígenas do Brasil. (cf. Ribeiro 1995: 147). 
 O perfil do grande brasileiro, sertanista e humanista é assim descrito pelo antropólogo Darcy 
Ribeiro: 
 

Rondon e seus companheiros estabeleceram um corpo de diretrizes 
que por décadas orientaram uma política indigenista oficial. Eles afir-
mavam que o objetivo não podia ser exterminar ou transformar o in-
dígena, mas fazer dele um índio melhor, dando-lhe acesso a 
ferramentas e a orientação adequada. (...) A necessidade de abrir no-
vas frentes de colonização tinha que ser precedida de um cuidadoso 
trabalho junto aos índios. (Ribeiro 1995: 147). 
 
 

 Já em 1952 Rondon propôs a fundação do Parque Indígena do Xingu. No ano seguinte inaugu-
rou o Museu Nacional do Índio. Por fim, o legendário Marechal foi indicado, em 1957 para o 
Prêmio Nobel da Paz pelo Explorers Club de Nova York. Como se vê, o Projeto Rondon buscou 
uma nobre inspiração na laboriosa e nobre missão do grande sertanista brasileiro que conferiu 
nome a este projeto. 
 O que este artigo pretende, portanto, é fundamentar o conjunto das ações do Projeto Rondon 
na histórica campanha do grande indianista brasileiro. Lastreado na ação de integração nacional 
das missões de Rondon, o projeto que leva o seu nome vem buscando oferecer aos universitá-
rios brasileiros o conhecimento prático das diferentes realidades nacionais e envolvê-los no pro-
cesso de desenvolvimento do País. Perseguindo o ideal rondonista, o projeto em epígrafe tem 
objetivado fortalecer a cidadania por meio da participação dos universitários na solução dos 
problemas das comunidades carentes e da conscientização desses universitários a respeito das 
questões políticas, educacionais, econômicas e sociais do Brasil. 
 Convém ressaltar, ainda, que o Projeto Rondon, seguindo a tendência internacional vem atu-
ando como agente de execução de programas de sustentabilidade ambiental e de responsabili-
dade social. Na perspectiva do resgate histórico da pedagogia técnico-operacional, esta 
proposta de comunicação relatará a trajetória do Projeto Rondon atinente ao período de 1967 a 
1989. Referido período alude à criação de uma Instituição Pública no âmbito do Governo Fede-
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ral, à criação da logomarca, à mobilização de mais de 350 mil participantes das Operações Na-
cionais, Regionais, Especiais, dos Centros de Atuação Permanente, dos Campi Avançados e dos 
Programas de Interiorização. 
 Essa recomposição histórica registrará, também, a extinção da Instituição Federal Projeto Ron-
don, em 1989, no governo do Presidente José Sarney. Narrará, igualmente, a criação da ONG 
Associação Nacional dos Rondonistas/ Projeto Rondon, em 1990 e a celebração de acordo de 
cooperação entre o Projeto Rondon e os Ministérios da Defesa e da Educação, no Governo Lula, 
em 2006. Ainda neste ano, o Ministério da Justiça reconhece a ONG Projeto Rondon como Or-
ganização da Sociedade Civil de Interesse Público- OSCIP. Em suma, na perspectiva analítica e 
histórica do artigo ora proposto, o sentido é relatar as principais operações do Projeto Rondon, 
tanto da primeira fase de sua existência (1967 a 1989) como da fase contemporânea. 
 A metodologia a ser adotada neste artigo prevê uma análise documental, mediante consultas a 
relatórios e artigos já publicados sobre as ações desenvolvidas. Revelará, também, o conteúdo 
pedagógico/ideológico do treinamento dos estudantes rondonistas que participaram das Opera-
ções Nacionais e Regionais. Os aspectos da mobilização de estudantes, da logística, da intera-
ção intergovernamental, e da ação da extensão universitária serão relatados e analisados. Além 
disso, privilegiará as entrevistas dos gestores do antigo e do novo Projeto Rondon, coletadas na 
série História Oral do Projeto Rondon, hoje profissionais liberais, empresários, militares e pro-
fessores que ainda denotam fortes sentimentos de pertença à sua inserção no projeto. 
 
 
O Projeto Rondon: metodologias, extensão universitária e interiorização do desen-
volvimento 
 
 As perspectivas pedagógicas e estratégicas do Projeto Rondon, delineadas por Pasquali e Ro-
drigues, quando da concepção da Operação Rondon assumiram grandes dimensões e imprimi-
ram um significado geopolítico considerável. A questão fundamental, àquela época era evoluir 
da operação Rondon para os campi avançados, no contexto do Projeto Rondon. Assim, preten-
dia-se que o referido projeto deixasse de ser apenas uma ação de férias escolares e assumisse 
efetivamente um programa efetivo da extensão das universidades, compondo, com as Forças 
Armadas e a Igreja um esforço na direção da integração nacional. (cf. Pasquali e Rodrigues in 
Mattos 2007:21-22, Tomo 3). 
 Pasquali e Rodrigues propugnaram que a pedagogia do Projeto Rondon, por meio do Programa 
de Campi Avançados deveria proporcionar aos universitários um conhecimento dos graves pro-
blemas nacionais. Um dos objetivos destes campi avançados foi viabilizar a compreensão da 
diversidade cultural, étnica e climática das diversas regiões do país. Segundo os professores há 
pouco referidos: 
 
 

Havia a necessidade de desenvolver, no estudante, um senso crítico 
apurado: fazê-lo ver que o Brasil urbano, dos grandes centros, não é 
o mesmo que o Brasil da longínqua Amazônia, do árido Nordeste. E, 
como desdobramento lógico dessa percepção direta, era fundamental 
ampliar seus horizontes de análise e de capacidade de lutar para mo-
dificar tal situação (Pasquali e Rodrigues, in Motta 2007:22, Tomo 3). 
 

 
 A partir dessas idéias, a extensão universitária deve ser praticada como forma de o ensino su-
perior chegar às realidades concretas, ou seja, atuar no meio onde as universidades estão inse-
ridas. Pasquali e Rodrigues contam que a definição da localização dos campi avançados das 
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universidades que participariam do Projeto Rondon foi precedida de estudos e com o apoio das 
Superintendências de Desenvolvimento Regional (SUDAM, SUDENE E SUDECO), dos governos 
estaduais e dos municípios anfitriões das operações rondonistas. 
 Percebe-se a pertinência dos princípios originais que nortearam o Projeto Rondon quando cote-
jamos tais estratégias com o atual Programa de Interiorização das Universidades Brasileiras- 
REUNI. Senão vejamos: 
 

 
Conhecer a realidade brasileira, participar do processo de desenvolvi-
mento, interiorizar a Universidade, prestar serviços aos órgãos públi-
cos, promover a participação da comunidade no seu próprio 
desenvolvimento, integrar e qualificar a mão-de-obra, adequar as pro-
fissões à realidade e às exigências do mercado de trabalho e, final-
mente, preparar o universitário para o exercício consciente da 
cidadania, com fundamento nos princípios do idealismo, que aprimo-
ram o caráter e asseguram a prevalência dos valores espirituais e mo-
rais, constituem a base de todo o ideário do Projeto Rondon ( 
Pasquali e Rodrigues, in Motta 2007: 23, Tomo 3). 
 

 
 A unidade doutrinária e operacional do Projeto Rondon foi assegurada mediante a utilização de 
manuais específicos para cada um dos programas de ação. Adotavam-se, nos campi avançados 
três manuais. Um, que definia as responsabilidades dos diferentes órgãos envolvidos; outro, 
delineando todo o processo de planejamento e implantação das providências operacionais; o 
terceiro definia a sistemática de seu funcionamento e a definição das competências do Projeto 
Rondon, do Grupo de Trabalho Universitário e da Direção do Campus. Aspectos como treina-
mento, seguros e relatórios constavam deste último manual. (cf. Pasquali e Rodrigues in Motta 
2007: 23, Tomo 3). 
 Os autores em destaque informam que o campus avançado proporcionou desenvolvimento no 
entorno da sua área de influência, posteriormente assegurando a interiorização de inúmeros 
profissionais, na Amazônia, no Centro-Oeste e em menor escala no Nordeste. Citam, inclusive, 
a experiência exitosa de uma operação do Campus Avançado da Universidade Federal de Santa 
Maria em Boa Vista/Roraima, que conseguiu radicar dezenas de profissionais de nível superior 
naquele estado, desempenhando funções de deputados estaduais e técnicos de diversas espe-
cialidades no governo local. (cf. Pasquali e Rodrigues in Motta 2007:24, Tomo 3). 
 No que concerne aos seus programas de ação, Soares apresenta e define: 1- Operação Nacio-
nal, entendida como intercâmbio de universidades entre as regiões do País, na perspectiva de 
uma ação integrada; 2- Operação Regional, uma ação de universitários em prol de sua região, 
realizada durante as férias, e 3- Operações Especiais, caracterizadas pela realização de traba-
lhos diversos desenvolvidos por entidades públicas, muitas vezes relacionadas à continuidade 
de ações iniciadas pelas Operações Nacionais e Regionais. (cf. Soares 2007:97-108). 
 Por fim, convém registrar, neste segmento do artigo em curso que a escolha da universidade 
parceira do Projeto Rondon ancorava-se no seu potencial acadêmico e na sua capacidade de 
conhecer e estudar a solução dos problemas locais para o desenvolvimento da área de influên-
cia do campus que iria assumir.  
 
As falas dos que fizeram o Projeto Rondon na fase de 1967-1989 
 
 Nada mais emblemático para a descrição e análise as operações do Projeto Rondon em sua 
primeira fase de existência do que as entrevistas daqueles primeiros protagonistas da ação in-
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tegradora gigantesca, pioneiros e idealistas que içaram a bandeira do lema “Integrar para não 
Entregar”. Assim, algumas destas personalidades foram selecionadas em função dos seus depo-
imentos relacionados aos objetivos deste artigo. 
 
 

1. Professor Wilson Choeri (Licenciado em Física/Matemática pela Universidade 
do Estado da Guanabara – UEG, hoje Universidade Estadual do Rio de janeiro 
– UERJ. Doutor em Ciências. Professor Titular de Estatística da Academia da 
Força Aérea. Chefe do Departamento de Sociologia e Política da Universidade 
Gama Filho. Criador do Projeto Rondon e Diretor-Geral do Colégio Pedro II. 

 
“Tem sido sempre a minha tese o fato de que na América Latina o jovem universitário é 
politizado e é importante que ele seja politizado, o que significa ter consciência dos 
problemas nacionais, conhecer a sua dimensão, conhecer a sua amplitude, pois muitos 
problemas não poderão ser resolvidos por uma geração, mas por gerações sucessi-
vas.(...). Então, se nós ‘pegarmos’ esse jovem para buscar e compreender a realidade 
brasileira,poderemos fazer um trabalho espetacular. (...). Então passamos a ter uma 
cooperação muito grande entre a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército-
ECEME e a UEG.(...). O que aconteceu? Fiz uma análise crítica da Revolução de 1964, 
mostrando ao General Bina que a Revolução seria contestada, não na área sindical, que 
ficaria sob controle, mas na área universitária.(...),Antigamente os alunos da Universi-
dade faziam assembléias, discutiam, elaboravam cartazes, hoje não podem se reunir, 
fecharam os diretórios acadêmicos, fecharam alguns organismos estudantis; as teses 
que eles apresentavam são válidas, tanto que a Revolução está resgatando e resolven-
do muitas delas.(...). Se eu pertencesse ainda ao Partido Comunista, iria atuar na área 
estudantil com muita facilidade, e digo por que seria fácil: normalmente, os reitores das 
universidades se apequenam, acovardam-se e não querem enfrentar problemas.(...). 
Então, dentro da ECEME fizemos o Seminário de Educação e Segurança Nacional. Mas 
já estávamos vislumbrando algo, e eu conversei com o General Bina que, caso recebes-
se o apoio do Exército, para transporte e abrigo, poderia levar estudantes para tomar 
um ‘banho de Brasil, para sentir, cheirar e degustar a realidade brasileira.(...). Seria 
preciso criar a filosofia do Projeto Rondon. Então, eu admitia que a universidade inte-
grada deveria executar uma porção de ações neste Brasil, porque, vejam só, a univer-
sidade não está errada, reúne graduação, pesquisa e extensão; entretanto, não queria 
o Projeto Rondon só como extensão, mas, sim, como a própria universidade ingressan-
do na região e mantendo, depois, núcleos que realmente foram criados”(Motta 2007: 
33-40, tomo 1). 

 
2.  Professor Carlos Alberto Freire Resende (Representante dos estudantes no 

Grupo Tarefa Universitário do Campus Avançado de Altamira) e, depois Dire-
tor-Geral do referido Campus. Universidade Federal de Viçosa - MG 

 
“Altamira foi selecionada para receber um campus avançado por ser uma região na 
qual se implantava o Programa de Integração Nacional com a construção da Rodovia 
Transamazônica e da sede do 1º Projeto de Colonização do Governo Federal (...). Foi 
na área de estágio que o Campus Avançado de Altamira efetivamente contribuiu. Os es-
tagiários foram os mais beneficiados. Na área de pesquisa, pouco atuava, em razão da 
distância, da falta de recursos financeiros e de pessoal necessário para sua execução. 
Quanto à extensão, a Universidade, por meio dos seus estagiários, prestava serviços à 
comunidade. No entanto, a comunidade pouco acrescentava ao processo de ensino da 
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Universidade, já que grande parte das ações realizadas eram assistencialistas .(...). Ao 
voltar à universidade, professores e técnicos promoviam reuniões internas nos depar-
tamentos com a supervisão do Coordenador do GTU. A partir daí, elaboravam os proje-
tos a serem executados.(...). O aluno passava por dois treinamentos: primeiro, um 
treinamento técnico relacionado com o projeto a ser executado, ministrado pelo profes-
sor responsável; e, segundo, um treinamento básico, sob a responsabilidade do Grupo 
de Trabalho Universitário -GTU, que abordava aspectos relativos à extensão universitá-
ria, aos objetivos do campus avançado, à abordagem comunitária, à realidade de atua-
ção e às normas de funcionamento.(...). O Campus Avançado de Altamira coordenou, 
na região, o Programa de Desenvolvimento Local, com envolvimento da SUDAM, do 
Governo Estadual do Pará, da Prefeitura Municipal, do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária- INCRA e da Prelazia, que culminou com a implantação do Planeja-
mento Participativo. Foram realizadas assessorias técnicas a entidades e a órgãos pú-
blicos locais, tais como prefeituras, sindicatos e associações. Além disso, houve projetos 
de cooperativismo escolar; de capacitação de agricultores; projetos para jovens, para 
mães, para pequenos empresários, para a introdução de novas técnicas na agricultura e 
introdução de hábitos familiares.” (Motta 2007: 70 -77, tomo 3). 
 
3- Professor Omir Fontoura (Curso de mestrado em Administração Universi-
tária; Professor de Geografia da Faculdade de Filosofia da Universidade Fede-
ral Fluminense; Coordenador do Projeto Rondon Zero- PR/Zero, quando da 
primeira operação do Projeto em Porto Velho) 
 
 
“Pessoalmente, não estabelecia critérios de escolha dos estudantes para o Projeto Ron-
don. Tratando-se de equipe que deveria representar alunos da UFF, deparei-me com a 
seguinte situação: na turma de última série em que ministrava a disciplina de Geologia, 
abri o voluntariado de participação e me deparei com dois grupos antagônicos ideologi-
camente. Escolhi os de ‘esquerda’ e outros de ‘ direita’ e deixei o Choeri apagar as dis-
sonâncias ditas ‘ ideológicas’. Ele não vetou nenhum deles. (...). O Projeto Rondon 
nunca foi um projeto militarizado. A própria esquerda do Partidão(Partido Comunista 
Brasileiro- PCB) o tinha em altíssima conta. No Projeto Piloto, foram alguns alunos com 
‘ficha no DOPS’, e se houveram com alta dignidade. (...). Os objetivos da Integração 
Nacional foram alcançados plenamente. Coube ao Projeto Rondon desmistificar a Ama-
zônia. O povo brasileiro, graças a ele, passou a ver a Amazônia sem esteriótipos. Preci-
sa voltar à sua essência, a fim de neutralizar as ONGs que, nela, tentam fazer 
terrorismo ecológico e separar índios de não-índios; estes, na sua maioria, caboclos tão 
brasileiros como os outros.(...). Que as novas gerações saibam o quanto o Projeto Ron-
don foi um movimento universitário que permitiu aos nossos estudantes conhecerem a 
realidade brasileira e participarem do desenvolvimento nacional, apoiando principal-
mente as comunidades carentes da Amazônia e do interior das regiões Nordeste e Cen-
tro-Oeste.”(Motta 2007: 15-18, tomo 4). 
 
 
3- Professor Antônio Colaço Martins (Doutor em Filosofia, Professor da Uni-
versidade Federal do Ceará; Coordenador Estadual da Fundação Projeto Ron-
don- 1980-1985), Reitor da UNIFOR -1989 a 2000 e atualmente Reitor da 
Universidade Estadual do Vale do Acaraú - UVA) 
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“Na operação nacional enviamos estudantes para mato Grosso, Minas Gerais, Amazo-
nas e Espírito Santo. Recebíamos estudantes de Brasília, de minas gerais, de Goiás, do 
Rio de janeiro e de São Paulo. Nas operações regionais, enviávamos universitários para 
Pernambuco e para o Piauí. O Projeto Rondon realmente integrava o País, pois os estu-
dantes iam para várias regiões. (...). Mantínhamos um campus avançado em Xapuri. 
Em 1984, já havíamos atendido cerca de dez mil pessoas. Nas áreas de Medicina, de 
Enfermagem e de Direito, fizemos muito progresso com cursos, palestras e treinamen-
tos. A Universidade disponibilizava um curso de extensão.O Professor Flávio Prata Cri-
sóstomo se dedicava inteiramente a esse trabalho.(...). Conservávamos um campus no 
Ceará, da Universidade Estadual de Londrina, em Limoeiro do Norte. Esse campus fun-
cionava muito bem nessa cidade. Conseguimos um grande apoio da Universidade Esta-
dual do Ceará.Sendo assim, os alunos iam e realizavam as operações no Estado. 
Investimos muito nesse trabalho. Alguns alunos fizeram concurso para a Universidade 
Federal e passaram a residir aqui na região.(...). As universidades Federal e Estadual do 
Ceará apoiaram bastante o Projeto Rondon. O Banco do Nordeste do Brasil- BNB foi um 
grande parceiro. Tivemos também a ajuda importante das Secretarias de Educação e 
Saúde. Éramos bem recebidos pelas prefeituras, que sempre nos apoiavam. Passei al-
gum tempo trabalhando com o Coronel Pasquali. Fazíamos os contatos, e o trabalho 
fluía muito bem.(...). Acredito que os alunos participariam do Projeto, nos dias de hoje, 
mesmo com todos os avanços. Atualmente, conhecem o Brasil inteiro pela televisão. 
Mas conhecer pela televisão é bem diferente de conhecer a realidade. Há motivação 
para participarem ainda hoje, mas precisa ser pautada pela prática. Esta possibilita a 
perfeição. Os alunos criticam a teoria excessiva da sala de aula. Atualmente, todos os 
movimentos de voluntariado existentes nas universidades apresentam o ‘DNA’ do Proje-
to Rondon. (...) Aristóteles dizia que ‘ninguém deseja aquilo que desconhece’. Então, o 
passo inicial das Ciências Sociais em relação ao Projeto Rondon era fazer com que o 
aluno conhecesse. O conhecimento possibilita aderência ou repúdio. Esse conhecimento 
modifica as pessoas e traz responsabilidade, quando os alunos têm noção da realidade 
do Brasil.”(Motta 2077: 125-130, tomo 4). 
 
 

O encerramento da primeira fase do Projeto Rondon: um equívoco institucional irre-
parável 

 
 

 Em janeiro de 1989, o Governo Federal extinguiu o Projeto Rondon, em sua forma de fundação 
pública, vinculada ao Ministério do Interior. Na opinião da Professora Rosa Maria da Costa Pin-
to, ex-Coordenadora Regional do Projeto Rondon, no Nordeste e ex-Diretora de Operações da 
Coordenação Geral da Fundação Projeto Rondon, a respeito da extinção deste projeto assim 
sentenciou: 

 
 
“Tenho a impressão de que os motivos verdadeiros não foram divul-
gados. Foi um erro do Governo Federal. Se o Projeto ainda existisse, 
os universitários não sairiam das universidades só com a teoria e teri-
am uma visão bem mais ampla de Brasil. Na época, também foram 
extintos ministérios e departamentos. A própria SEDENE, que ajudou 
muito o Projeto, foi extinta. A SUDAM, no Amazonas, também teve o 
mesmo destino. (...). Após o encerramento do Projeto Rondon, eu vi-
sitei vários municípios. Em todos eles, a reclamação era a mesma: 
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não entendiam por que o Projeto foi interrompido. Percebi grandes 
mudanças, principalmente na área de Educação, na qual os professo-
res não tinham recursos para trabalhar. Na área de saúde, o procedi-
mento foi o mesmo, pois o universitário trabalhava integrado visitando 
as famílias necessitadas. É o que acontece hoje nos Centros de Saú-
de, no interior do Brasil. Esses Centros surgiram com o trabalho do 
‘Rondon’. Todos os municípios apresentavam algum benefício que foi 
implantado pelo Projeto”. ( Motta 2007:322- 323, tomo 4). 
 
 

 A rigor, o Projeto Rondon nunca morreu. A par da decisão equivocada do governo de José 
Sarney de extingui-lo na forma de fundação federal, a idéia do seu ressurgimento “vinha sendo 
germinada desde 1989, nas inúmeras reuniões levadas a efeito em Brasília entre antigos com-
panheiros do Projeto”. A perspectiva da retomada do Projeto Rondon pautou-se na reorganiza-
ção nas mesmas bases e ideais do projeto original. Foi com este espírito que este esforço 
conjunto culminou com a criação da Associação Nacional dos Rondonistas e, posteriormente, 
das Associações Estaduais dos Rondonistas. (cf. Soares s/d: 6).  
 Mesmo acentuando que a realidade hoje é outra, Soares afirma: 
 

 
“A Universidade precisa se abrir mais ao estudante. Ainda temos que 
batalhar muito pela universalização do Ensino Superior. (...). O co-
nhecimento da realidade do interior do País é condição fundamental 
para que uma revitalização do ‘Rondon’ dê certo pelo Governo. O jo-
vem precisa conhecer a realidade do Brasil. É interessante que o es-
tudante saiba a história de cada cidade em que atue. Ao conhecer a 
história, o seu passado, o estudante tem maiores e melhores condi-
ções de defender a sua pátria. Com um trabalho integrado, não indi-
vidualista, a revitalização será bem-sucedida. Mas precisa visar ao 
Bem Comum, acima dos interesses particulares”. (Motta 2007: 50, 
tomo 4) 
 
 

  
Novos tempos, novos cenários e outras ações: os mesmos ideais da Associação Na-
cional dos Rondonistas- Projeto Rondon 
 
 
 A despeito do sentido simbólico, quarenta anos depois de instalado o campus avançado do 
Projeto Rondon em Roraima, uma comitiva de remanescentes da histórica expedição, enrique-
cida por outros componentes da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM retornou à Boa 
vista, capital de Roraima. Segundo o informativo Rondon Notícias, o retorno do Projeto Rondon, 
por intermédio da Associação Nacional dos Rondonistas significou o reinício de suas ‘operações’ 
na Amazônia, de acordo com a nova situação do Estado de Roraima, quanto às questões cultu-
rais, ambientais e econômicas. (cf. Rondon Notícias, nº 13, 2008: 8). 
 Noutra frente, o Projeto Rondon – Associação Nacional dos Rondonistas e a Ação de Cidadania 
Contra a Fome, a miséria e Pela Vida (iniciada pelo saudoso sociólogo Betinho) firmaram con-
vênio de atuação conjunta para definir as primeiras ações de combate à miséria, valendo-se da 
experiência de 41 anos do Projeto Rondon. Esta parceria será encetada nos estados do Rio de 
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Janeiro, Pernambuco, Goiás, Paraná e Distrito Federal, com a perspectiva de se estender a ou-
ras unidades da Federação. (cf. Rondon Notícias, nº13, 2008: 16). 
 Sob o patrocínio da Agência Brasileira de Cooperação – ABC, contando com o planejamento e 
execução da Secretaria Executiva do Projeto Rondon Nacional e da Associação Estadual dos 
Rondonistas de Mato Grosso do Sul, foram firmadas as bases de um acordo de cooperação en-
tre professores universitários do Brasil e da Bolívia, em ação conjunta nas comunidades frontei-
riças e em outras regiões dos dois países. A idéia é que o aludido convênio seja reeditado com 
base na exitosa parceria já desenvolvida com o Canadá, entre os anos de 1999 a 2008, onde 
foram protagonistas o Projeto Rondon e a Jeunesse Canada Monde. Como atesta o Coronel 
Sérgio Pasquali, presidente da Associação Nacional dos Rondonistas, “ o Projeto Rondon é tam-
bém importante caminho para a integração dos povos, para melhor formação dos universitários 
e a necessária assistência às populações carentes” (cf. Rondon Notícias, nº14, 2009: 5). 
 Adentrando no campo da tecnologia da informação, o Projeto Rondon Nacional está em fase 
de execução, mediante parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia em torno dos Centros 
Vocacionais Tecnológicos, nos estados de Pernambuco, Ceará, Piauí e no Distrito Federal. Para 
se ter uma idéia mais detalhada deste projeto, recentemente foi concluído um dos seis cursos 
planejados pela equipe técnica, através do Curso de Horticultura, realizado no município de Ma-
ranguape- CE, no Assentamento União. A população beneficiada em sua maioria foram agricul-
tores já adultos do próprio assentamento, na perspectiva de melhor ajustar os Arranjos 
Produtivos Locais. Constaram da atividade a disseminação sobre temas como Associativis-
mo/Cooperativismo, o fomento ao Empreendedorismo na Produção Rural e o manejo de Tratos 
Culturais e Controle de Pragas e Doenças. Igualmente importante para denotar a força de como 
está ressurgindo o Projeto Rondon – Associação Estadual dos Rondonistas do Ceará tem sido o 
apoio efetivo ao projeto do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, visando à realização de uma 
operação na direção do Desenvolvimento Sustentável no Semiárido Nordestino.No âmbito des-
tas ações, as comunidades de Xixá e Carnaúba, no município de Pentecoste- CE foram benefici-
adas pelos cursos de Apicultura, Piscicultura, Agricultura e Criação de Galinha Caipira. (cf. 
Sampaio 2011: 93, 119-124). 
 Com um vasto leque de atuações pontuais nos mais diversos quadrantes do País, o Projeto 
Rondon- Associação Nacional e as Associações Estaduais dos Rondonistas seguem firme com o 
seu ideal de mobilizar a juventude universitária para a percepção das realidades múltiplas deste 
país continente. Integração nacional, programas de saúde pública, preservação do meio ambi-
ente, ações de inclusão social, convivência com o semiárido são temas recorrentes de convê-
nios celebrados cada vez mais com as universidades brasileiras e com outras instituições 
governamentais, nas instâncias federal, estadual e municipal. 
 
 
Conclusões 
 
 Qual a fênix renascida das cinzas, eis que o Projeto Rondon, em sua versão institucional con-
temporânea de OSCIP vem demonstrando, de forma eloqüente, a que veio. Os ideais da Inte-
gração Nacional e do “Integrar para não Entregar” ressurgem na esteira das Associações 
Estaduais dos Rondonistas- Projeto Rondon. O novo modelo de organização do projeto está 
prevendo a realização de uma Operação Nacional, decidida por unanimidade por seus coorde-
nadores estaduais. Trata-se, pois, da 27ª Operação Nacional, a ser realizada no decorrer deste 
ano, com a participação de 1.000 universitários durante 20 dias. 
 O que se pretende é realizar uma Operação Nacional em 100 municípios, com 1000 universitá-
rios, sendo 10 por equipe. A área de atuação serão os municípios de Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH mais baixos, ou seja, os mais pobres dentre os mais pobres. Tal empreitada, 
além de abrir uma possibilidade ímpar de extensão universitária para as Instituições de Ensino 
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Superior – IES coaduna-se com o objetivo precípuo do atual Governo Federal de erradicar a 
miséria no País, através do Programa “Brasil sem Miséria”. (cf. Rondon Notícias, nº 18: 9). 
 Nada mais emblemático para coroar a profícua trajetória do Projeto Rondon, ontem e hoje, do 
que o recente reconhecimento traduzido no Prêmio de Direitos Humanos ao Projeto Rondon, 
entregue ao Coronel Sérgio Pasquali pelo então Presidente Lula. A láurea decorreu do relevante 
trabalho realizado no Estado do Amazonas pelo Projeto Rondon , em 2007 e 2008, visando ao 
Registro Civil de Nascimento dos Povos Indígenas, em parceria com a Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da República e a Secretaria de Assistência Social e Cidadania 
do Estado do Amazonas. Justa e merecida comenda para o projeto que leva o nome do grande 
brasileiro, humanista e sertanista Marechal Cândido Rondon. (cf. Rondon Notícias, nº13: 3). 
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Introdução 
 
Este trabalho procura recuperar parcialmente o modo pelo qual a educação foi retrata-

da na imprensa paulista em meados do século XX. Os jornais tinham uma tiragem expressiva e 
eram mantidos por grupos ou famílias com grande influência na comunidade e, às vezes, de 
forma mais explícita defendendo interesses (públicos ou privados) de grupos sócios econômicos 
específicos. Na cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, os três jornais de 
maior circulação eram: “O Diário da Manhã” e “A Cidade”, que representavam os princípios do 
liberalismo, e o periódico “Diário de Notícias”, que era mantido pela Arquidiocese, portanto, 
instrumento de divulgação dos dogmas e filosofia da igreja católica.  

Esta pesquisa articula três áreas de estudo: Educação, História da Educação e História 
local. A historiografia contemporânea tem privilegiado as temáticas relacionadas às formas cul-
turais que são elaboradas no processo de construção da vida social. Sendo assim, a História da 
Educação no Brasil vem demonstrando estar atenta a estas transformações ao valorizar novas 
fontes documentais como os jornais.  

A abordagem teórica, que subsidia esse trabalho, privilegia a história cultural que, se-
gundo Burke (2005), é um campo de pesquisa que tem como objeto de investigação os proces-
sos e práticas dos quais se constrói um sentido e se forjam os significados do mundo social. O 
método consiste em tomar diversos elementos da cultura procurando decodificar a realidade do 
já vivido, por meio de suas representações. A investigação tem por objetivo demonstrar como a 
escola primária adquire o “status” de escola redentora, amparada pelo magistério missionário 
com finalidades morais, cívicas, sociais e culturais. 

 As décadas de 1940 e 1950 do século XX representam, para a História do Brasil Repu-
blicano, a transição do rural para o urbano, da oligarquia para a democracia, do agrário para o 
industrial. Nesse processo, a educação teve um papel decisivo e estratégico. Com relação ao 
ensino primário, a pesquisa evidenciou as políticas públicas que buscaram atender às reivindi-
cações das camadas populares e os problemas decorrentes da democratização do ensino bási-
co, temáticas que circularam nos jornais e que demarcaram a escola pública como espaço ideal 
para a educação popular. 

 
 

A escola redentora amparada pelo magistério missionário. As finalidades morais, 
cívicas, sociais e culturais do Ensino Primário 

 
Em março de 1950, o Diário da Manhã publicou uma matéria que denunciava o grande 

número de famílias pobres, que não podiam cuidar dos filhos e acabavam por permitir que os 
mesmos vivessem pelas ruas “abandonados permanentemente matriculados na escola do vício”. 
Segundo o jornal, a falta de recursos financeiros da comunidade impossibilitava que houvesse 
um maior número de escolas e assistência social na cidade. A reportagem terminava com um 
alerta:  
 
 

(...) a dolorosa perspectiva de criar, para o futuro, situação hoje ainda 
mais perigosa, uma vês que os meninos vadios de hoje poderão ser 
os ladrões, assassinos e salteadores de amanhã. (Diário da Manhã, 
p.1 31,mar., 1950) 
 

 
A abordagem da imprensa local era sempre a mesma, ou seja, a preocupação com o 

patrimônio estava em primeiro lugar, ou acompanhada do medo da violência, dos assaltos e 
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roubos e das perdas materiais. O tom de alerta também era uma constante, o fato de não se 
encarar o problema, naquele momento, iria trazer sérias consequências no futuro.  

 
 

 
Fotografia 1: Crianças “jogadas” na rua.  

Fonte: A Cidade, p1, 20 jun., 1951. 
Esta foto tirada em 1951 mostra que a existência do menor abandonado era um pro-

blema antigo na cidade. 
  
 

O ensino primário1, desde a Proclamação da República, transformou-se num objetivo 
estratégico no projeto republicano. As discussões em torno de sua “missão” estavam presentes 
nos periódicos. A escola deveria, além de ensinar a ler, escrever e algumas noções de cálculos, 
transmitir outros conhecimentos, tendo como pano de fundo um discurso patriótico. O futuro do 
país dependia da educação. Atrelado a esse discurso estava o professor, visto como o protago-
nista desse processo.  

Em janeiro de 1951, o Diário da Manhã destacava: “que a função da escola primária 
deve ser educar, formar a personalidade da criança, mais que transmitir uma grande soma de 
conhecimentos”. Para o articulista, Paulo Mendes Campos (1952), também do Diário da Manhã, 
educar não era apenas ensinar a ler e escrever. Através do ensino seria possível organizar, mais 
tarde, uma sociedade harmoniosa e civilizada. A educação fundamental tinha por finalidade: 
melhorar as condições essenciais da vida, despertar a estima dos valores sociais, éticos e cívi-
cos e, finalmente, desenvolver a consciência dos direitos e deveres. O verdadeiro mestre era 
aquele que compreendia a importância da educação, e que não esperava apenas preparar uma 
classe de indivíduos alfabetizados, mas de cidadãos úteis, livres e capazes. Em 1951, em um 
artigo no jornal A Cidade, Maria H. Oswald explicitava, claramente, qual era a missão das pro-
fessoras do ensino primário: 

 
 

As professoras, verdadeiramente professoras, são mães pelo cérebro, 
pela alma vigilante. São os professores de ensino primário os pionei-
ros na obra de civilização. Carecem de uma preparação moral superi-
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or. Ensinar não é mera função do cérebro que conhece e ministra o 
conhecimento, é, sobretudo obra de apostolado. Nunca o mundo ca-
receu tanto de professores apóstolos. (A Cidade, p. 3, 1, mai., 1951) 

 
 
O Diário de Notícias também ressaltava a importância da escola e dos professores. Seu 

colunista, José Lima (1949), argumentava que o problema educacional era de vital interesse 
moral para a nação. Os padres zelosos do bem das almas e da pureza dos costumes e cheios 
de elevado civismo postularam resoluções para os graves problemas do país, principalmente a 
educação do povo. Combatiam o curandeirismo e as superstições, numa guerra santa ao nefas-
to “neo-maltusianismo”. José Lima seguia fazendo um apelo aos professores e médicos, que se 
unissem aos padres, no combate aos problemas educacionais.  

 
 

Não esqueçamos, entretanto, que Deus e o Brasil exigem de todos 
nós que saibamos cumprir os nossos deveres de brasileiros e cristãos, 
que saibamos honrar a maravilhosa pátria em que nascemos e glorifi-
car por nossas ações o divino Creador. (Diário de Notícias, p.3, 3 jul., 
1949, p.3) 

 
Religião e nação estavam totalmente entrelaçados, o discurso nunca era puramente re-

ligioso, ele estava impregnado pela ideia de nação e pátria. Embora houvesse um ataque à es-
cola laica, a Igreja católica se considerava parceira do Estado, defendendo a democracia, que 
naquele momento, era vista como o melhor remédio no combate ao socialismo. Associado a 
esses temas, sobressaía a defesa do ensino religioso. 

Padre Rosseti (1951), por exemplo, defendia a necessidade de haver uma ou duas au-
las semanais de religião. Para ele não deveria haver separação entre o ensino religioso e o en-
sino leigo.  

 
 

As liberdades democráticas abriram portas para todos os cultos e a li-
berdade de consciência. Deixou-se à escola sua função específica de 
mestra e educadora da nossa juventude. Supõe, com efeito, a cisão 
do homem em sua constituição unitária de alma e corpo, espírito e 
matéria. Por outra parte, positivamente, com a instrução moral e reli-
giosa, a Igreja auxiliará grandemente ao Estado, formando os seus 
súditos para serem ótimos cidadãos. Não se deve separar ensino reli-
gioso de ensino leigo. O homem para se formar tem tríplice desenvol-
vimento físico, intelectual e moral. Assim não poderá prescindir da 
educação moral e da instrução religiosa, base da moral. (ROSSETI, 
Diário de Notícias, p. 5, 13 mai., 1951) 

 
 
Podemos constatar que mais importante que as disputas sobre o monopólio da educa-

ção era a preocupação em garantir uma educação, que propiciasse uma formação, sobretudo 
moral. Concluindo, podemos dizer que os três periódicos defendiam os princípios democráticos 
e acreditavam que a escola era a instituição privilegiada para a semeadura do patriotismo, dos 
valores morais e éticos. O Diário de Notícias, veículo da Igreja, evidentemente, radicalizava o 
discurso, ao defender o ensino religioso e os professores religiosos como mais eficazes, na for-
mação das futuras gerações.  
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A escola entre a inovação e a tradição 
 
A problemática da alfabetização era temática recorrente nos periódicos. A educação 

fundamental deveria, primeiramente, garantir a alfabetização. Havia um intenso debate sobre 
metodologias. Os jornais apontavam a carência material, as condições precárias das instalações 
escolares e os turnos reduzidos de três horas, como os principais obstáculos para uma efetiva 
aprendizagem.  

As escolas públicas tinham que seguir os programas impostos pela Secretaria da Educa-
ção, além de sofrerem uma fiscalização rígida exercida pelos diretores e inspetores escolares, 
que elaboravam as avaliações e monitoravam o cotidiano da sala de aula. O principal instru-
mento de fiscalização era o semanário. Em 1951, o Delegado de Ensino, Domingos Faro, em 
publicação no jornal A Cidade, explicava as deliberações sobre a caixa de rendimento instituída 
pela Delegacia, naquele ano: 

 
 

Senhor Diretor e Auxiliar de Inspeção. O Delegado e Inspetores, em 
reunião coletiva, deliberaram tornar obrigatório, no corrente letivo, a 
caixa de rendimento instituído pela Delegacia, obedecendo normas: 
a) o Diretor visitará, diariamente, uma classe no ensino, e examinará 
qualquer das disciplinas do currículo escolar, pelo Semanário de li-
ções; 
b) Determinará o registro de seis ou mais questões que julgue sabidas 
conscientemente acerca do ponto que for verificado; 
c) Dessa forma o Caixa de Rendimento nos grupos escolares, será 
preferencialmente o produto da colaboração do professor docente e 
do diretor do estabelecimento sem prejuízo dos registros que os pro-
fessores pretendam, de per si, organizar; d) Nas escolas isoladas a 
caixa de rendimento continuará sob cuidados do Inspetor Escolar para 
visto, nas ocasiões de inspeção. (FARO. A Cidade, p. 3, 21 mai., 1951) 

 
 
O inspetor escolar, Octacílio Alves de Almeida (1951)2, criticando o semanário, iniciou 

sua coluna com o comentário de uma professora:  
 
 

Os planos de estudos por mais próximos que estejam da perfeição do 
ideal, representam sempre uma coação, um sistema de valores im-
posto ao educando. Na organização de um semanário os professores 
não dão importância à vontade da criança; copiam os pontos alinha-
vados no programa escolar e passam-lhe um pouco de açúcar, com 
algumas recreações didáticas, e vão à escola transmiti-los cotidiana-
mente sem qualquer observação à criança. Seria preferível, continua-
va ainda a educadora, fosse o ensino puramente ocasional, assim 
daríamos à criança aquilo que ela realmente desejasse aprender. (A 
Cidade, p.3, 4 abr., 1951) 

 
 
Em seguida, argumentou respondendo a professora: 
 

CD-ROM DE ATAS  | 4690 |  COLUBHE 2012



 
A distinta colega naturalmente está imbuída do espírito da lei do mí-
nimo esforço que propriamente do conhecimento do que seja apren-
dizado à formação intelectual do Brasileiro. A aridez do semanário é 
árido. Todos seguem a exposição do plano de trabalho que os peda-
gogos do Brasil alinhavaram e que constitue a estrutura mestra do 
aprendizado à formação intelectual do brasileiro. A aridez dos sema-
nários não vem da matéria registrada, mas sim da falta de aptidão 
vocacional da professora. É bem verdade que há exageros de algumas 
autoridades quanto à feitura dos semanários. (...) Querer extender 
entretanto um semanário a fim de condenar-mo-lo integralmente e, 
pior ainda, condenarmos o próprio programa de ensino, como com-
parsas de prejuízos ao ensino, parece-nos algo arrojado e sem nexo 
(...) A defeza também do ensino ocasional não se justifica. (...) Mas 
admitamos ainda que o ensino ocasional recebesse estímulo direto 
dos alunos, mas que tocasse ao professor cria-lo, quando em conver-
sa com os discentes. Como poderia o professor arranjar de momento 
tantos assuntos importantes que arrancassem imediato entusiasmo 
das crianças? O ensino ocasional, através do tempo e do espaço, 
sempre contou com adeptos, mas arranjou também muitas críticas. 
RUDE, por exemplo, em seu livro “A Escola Nova e sua Didática”, 
enumera alguns: “O ensino ocasional cria obstáculos á união íntima 
dos estudos e á preparação de u’a matéria por meio das outras; não 
possibilita visão sintética do aprendido, por que não tem sistematiza-
ção: deixa ao acaso muitos assuntos e, por causa disso, prescinde 
muita vez de matérias importantes; é dispersiva e prejudicial a apren-
dizagem; e, finalmente, o ensino ocasional dificulta muito a inspecção 
da promoção dos alunos”. (A Cidade, p.3, 4 abr., 1951) 
 

 
Embora houvesse um programa a ser cumprido pelo ensino primário, a própria profes-

sora questionava a importância desses conteúdos, e provavelmente influenciada pelos princípios 
da Escola Nova, acreditava que o ensino seria mais efetivo se fosse baseado nas necessidades e 
experiências dos alunos. Por outro lado, Almeida, sendo inspetor escolar, defendia o ensino ofi-
cial e seus conteúdos, atribuindo a resistência da professora em cumprir o programa, como fru-
to da preguiça. Ele defendia o semanário como um instrumento de regulamentação dos 
conteúdos a serem ministrados, em sala de aula, evitando as armadilhas do “ensino ocasional”.  

As tentativas de homogeneizar o processo educativo apareciam também nas páginas da 
imprensa. Oficialmente, os programas eram modificados, novas fórmulas eram experimentadas 
(numa ponta as decisões políticas e na outra o cotidiano escolar). O próprio inspetor escolar, 
Octacílio Alves de Almeida, em um de seus artigos, chegou a criticar o excesso de mudanças na 
educação, sugerindo um prazo de dez anos para que novas modificações fossem feitas, haven-
do assim, tempo para se avaliar os resultados. Em 1950, na sua coluna diária, o redator deno-
minado Escolar3, no Diário da Manhã, cobrava do poder público clareza em suas decisões. Em 
janeiro de 1950, a Secretaria da Educação autorizou um novo programa para o ensino primário. 

 
 

Professores mais arrojados seguem por conta e risco o programa no-
vo. (...) Por outro lado, às vezes a mesma Delegacia de Ensino publica 
dois comentários, um esboçando a evolução, outro negando-a. É pre-
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ciso que o Departamento de Educação se manifeste. Desenho, ginás-
tica, canto, trabalhos manuais, etc, continuam como disciplinas sepa-
radas, em horários fixos ou passam a ser ensinadas em qualquer aula, 
inseridas de forma global no currículo? (Diário da Manhã, p.2, 3 mai., 
1950) 
 

  
É interessante a fala do colunista Escolar, quando se refere aos “professores mais arro-

jados”, demonstrando haver na rede pública, profissionais conservadores e modernos e a resis-
tência ou adesão à nova realidade educacional, que imprimia uma identidade particular ao 
cotidiano escolar. Talvez, por isso, a fiscalização e a burocracia estivessem tão presentes como 
instrumentos de controle do ensino público. 

Os três jornais defendiam as mudanças, aplaudiam as renovações pedagógicas, mas fa-
ziam suas ressalvas, revelando a face conservadora dos periódicos. Enquanto nos jornais A Ci-
dade e Diário da Manhã o aparato estatal e burocrático era o principal mecanismo de controle, 
para o Diário de Notícias, os dogmas serviam a este fim.  

 
 
As mazelas da escola pública: expansão, precariedade e indisciplina  
 

Com a expansão do Ensino Primário no Estado de São Paulo, o governo se aparelhou e 
se burocratizou, por meio de uma complexa legislação para a regulamentação do cotidiano es-
colar. Os jornais criticavam, ora aplaudindo, ora repudiando as políticas públicas. Em 1951, o 
Diário da Manhã informava que a Secretaria da Educação tinha um projeto que visava ampliar o 
curso primário de quatro para cinco anos. O objetivo era que os alunos tivessem conhecimentos 
mais amplos para o exame de admissão4, além da aquisição de novos conhecimentos. Segundo 
o artigo, a ideia vinha tendo boa aceitação pelos professores. A maior permanência dos alunos 
nas escolas compensaria em parte, o regime de classes tresdobradas, adotado em consequên-
cia da superlotação dos grupos escolares, que funcionavam, segundo o artigo, de forma precá-
ria.  

Almeida (1951) em sua coluna diária, também denunciava o funcionamento precário 
das escolas e alertava sobre a necessidade de novas Delegacias de Ensino, no interior:  

 
 
Estamos trabalhando com os mesmos recursos de 10 anos atrás. A 
administração do ensino primário clama por medidas novas e profun-
das. 
(...) Paralelamente à esta medida do aumento do quadro administrati-
vo, quês e faz urgente, a providência de melhores verbas à inspeção 
ou de outras maneiras que favoreçam a locomoção das autoridades, 
serão também imprescindíveis. (...) Por outro lado, estamos presenci-
ando aos desastrosos desequilíbrios entre a criação e a impossibilida-
de material escolar durante dois, três e até mais anos a uma escola, 
sem que o mesmo apareça. Nesse interregno, a escola funciona mon-
tada em caixões, em prateleiras ou em poleiros, como já vimos crian-
cinhas penduradas em balcões, na semelhança de franguinhos 
empoleirados. (A Cidade, p.3, 19 mai., 1951) 
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Como afirma Sposito (2002), o aumento crescente de matrículas no ensino primário, a 
partir de 1940, demonstrava que havia pressão por escolas. Como resposta, o Estado criou ou 
instalou mais escolas, porém, muitas vezes em condições extremamente precárias. Daí a impor-
tâncias das denúncias feitas pela imprensa diária. Cada unidade escolar vivia uma situação es-
pecífica. Muitas vezes a criação era feita, através de publicação no Diário Oficial, mas não 
chegava a ser instalada. Outras vezes, como no caso das classes e escolas de emergência, elas 
eram instaladas, colocadas em funcionamento, sem terem sido sequer criadas por ato oficial. 

A solução encontrada para atender a demanda por vagas em Ribeirão Preto, foi primei-
ramente impedir os alunos com menos de sete anos, já matriculados, que ingressassem nos 
grupos escolares, cedendo a vaga para os mais velhos e retardatários. Em 1957, segundo o 
Inspetor Escolar, professor Álvaro Cardoso, naquele ano, mais de quatro mil crianças e jovens 
deixaram de frequentar a escola. O Diário da Manhã publicou o levantamento feito pela Delega-
cia Regional sobre a situação do ensino primário na cidade: 

 
 

Total de alunos que aguardam vaga: 1060. Segue a lista de espera 
por unidade escolar: 
1º GE Guimarães Junior: 120; 3º GE da Vila Tibério: 300; 4º GE do 
Barracão: 300; 5º GE Cônego Barros: 100; GE do Tanquinho: 80; GE 
Circulo Operário: 80; GE Cruz dos Jaques: 80. (Diário da Manhã, p.1, 
20, fev., 1957) 

 
 
 A reportagem destacava também, que se fossem considerados os dados daqueles pais, 

que nem chegaram a procurar por matrícula, a lista de espera chegaria a 1500. Por este levan-
tamento é possível constatar como a maior demanda se concentrava nos bairros de periferia, 
especialmente nos bairros operários. Enquanto as escolas do centro apresentavam uma carên-
cia de 220 vagas, os bairros tinham uma lista de espera de 840 vagas. 

Ao analisar a conjuntura é possível constatar que o número de vagas era insuficiente 
para a demanda. Considerando que Ribeirão Preto, a quinta maior cidade do interior do Estado, 
carecia de vagas, podemos deduzir que a situação em outros municípios devia ser muito mais 
grave. 

É importante destacar que na ausência do Estado, a sociedade e o poder público muni-
cipal, muitas vezes, se mobilizava para suprir as necessidades das escolas. Os jornais cediam 
espaço para a divulgação de festa, festivais e campanhas. Um dos objetivos era captar recursos 
para a Caixa Escolar. A Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, promovia campanhas 
para atender às crianças e jovens que frequentavam os bancos escolares. Os jornais sempre 
informavam sobre os serviços e atendimentos prestados, além de divulgarem os eventos esco-
lares. 

Em 1948, a Delegacia de Ensino em convênio com a Prefeitura, implantou um serviço 
de atendimento médico e odontológico nas escolas rurais. Os jornais publicavam o relatório 
destas visitas, informando os atendimentos prestados. Normalmente, as visitas eram feitas por 
um médico e um agente sanitarista. Além do atendimento às crianças, era feito um relatório 
sobre as instalações da escola e uma série de recomendações e benfeitorias, que deveriam ser 
feitas para melhoria das escolas. O relatório era entregue para o proprietário da fazenda. Caso 
não fossem feitas as melhorias, o fazendeiro era multado. A Cidade e o Diário da Manhã divul-
gavam, mensalmente, o resultado das visitas às propriedades agrícolas do município e região:  
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(...) Dia da saúde da criança da roça , cujo escopo elevado, humanitá-
rio e patriótico, é dar aos escolares dos grupos e escolas isoladas a 
assistência social de que tanto necessitam (...) Na visita feita a 18 de 
junho ultimo, à escola da Fazenda Santana da Serra (...) comparece-
ram 31 crianças das 39 matriculadas, 10 crianças da região, 4 adultos 
também foram examinados. Resultado do exame: verminose: 42; hi-
pert. da amigdalas: 3; impetigo: 1; bócio: 1; gastrite alcoólica: 1; ru-
tura do menisco: 1; conjuntivite crônica: 1; acne juvenil: 1. Que 
necessitam de tratamento dentário:23, com dentes em péssimo esta-
do: 14; receitas 10. (...) (A Cidade, p.1, 4 ago., 1949)  

 
 
No discurso da imprensa, o setor público e o privado apareciam como uma parceria que 

gerava bons frutos. Esse convênio entre os poderes estadual, municipal e iniciativa privada (fa-
zendeiros), demonstrava claramente, que mesmo não havendo recurso suficiente, foram cria-
dos mecanismos e programas, parcerias a fim de atender as escolas mais necessitadas. Embora 
a fiscalização fosse feita pelo Estado, sem a colaboração dos municípios e fazendeiros, a cam-
panha não teria acontecido. Na cidade, muitas escolas contavam com a colaboração de voluntá-
rios, principalmente médicos e dentistas que atendiam toda a comunidade escolar. Muitos 
médicos se tornaram figuras públicas, pelo serviço prestado às classes populares.  

Apesar de todos os problemas, limitações e obstáculos, a expansão e democratização 
do ensino, através da escola pública, possibilitaram um espaço de convivência, em que as dife-
renças sócio-econômicas, finalmente, se confrontaram. Se a sociedade foi estabelecendo os 
espaços de cada um, dentro da cidade, delimitando o lugar da elite, o lugar da classe média e o 
lugar das classes populares, a escola democrática derrubava as barreiras, obrigando todos a 
conviverem no mesmo espaço.  

Como adaptar um modelo de escola conservador, que no passado atendia a tão pou-
cos? A democratização do ensino trazia um desafio muito complexo, que se fosse realmente 
enfrentado, mostraria a verdadeira face da sociedade brasileira, excludente e com um alto índi-
ce de desigualdade sócio-econômica. Um modelo de escola disciplinadora, que naquele momen-
to, muitas vezes não conseguia manter a disciplina. A indisciplina passou a ser apontada como 
um dos fatores determinantes no baixo rendimento dos alunos. Os periódicos, constantemente, 
abordavam o assunto. Em 1949, com a manchete “A vigilância da conduta escolar”, assinada 
pela educadora Leontina Silva Busch, o Diário de Notícias mostrava, claramente, que a escola 
não era lugar para indisciplinados. 

 
 

A escola é um meio social onde a criança revela facilmente seus bons 
e maus costumes. (...) Mas a pouco e pouco vai-se ajustando ao con-
vívio escolar e nesse esforço de ajustamento põe a mostra os desvios 
de conduta (...) Não há criança de conduta perfeita. Os desvios de 
conduta nas atividades em grupo são naturais e mesmo necessárias 
para que surjam os reparos, as censuras dos companheiros mais re-
fletidos. Mas há crianças que apresentam excessivas falhas de com-
portamento em convívio ativo com outras. São as que tem predomínio 
de tendências anti-sociais, as irascíveis, absorventes tirânicas, agres-
sivas. (...) A função da escola, além de alfabetizar, é socializar a cri-
ança, isto é, ensina-la a ajustar-se ao meio, a conviver brincando ou 
trabalhando com companheiros em ambiente de compreensão, de 
camaradagem, de tolerância, na sua linguagem e gesto. (...) Durante 
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o primeiro mês de freqüência escolar, a criança normal se ajusta e 
gosta do meio. Somente não se ajusta logo as deficientes mentais e 
as de índole briguenta. (...) Mas o meio escolar tem que ser sempre 
moralmente sadio. Nunca pode sofrer degradação. Se a criança resis-
tir (...) Esses desajustados devem ser encaminhados para escolas cor-
retivas especiais, onde a recuperação moral se faça sobre a base de 
um diagnóstico preciso e em regime de atividades adequadas. (Diário 
de Notícias, p.3, 20 nov., 1949) 

 
 
 Em 1950, o articulista Escolar, em sua coluna Ensino, no Diário da Manhã, também es-

creveu sobre a indisciplina.   
 
 

Em Minas Gerais um aluno tentou matar a professora com um revol-
ver calibre 32. A vida moderna com sua decadência moral está crian-
do situação verdadeiramente difícil aos professores. Os pais o que 
muito fazem, são levar queixas e valentias extemporâneas às escolas, 
incriminando sempre a professora como responsável pelos atos selvá-
ticos dos filhos. (...) Estamos de acordo que a professora seja respon-
sabilizada por atitudes violentas contra uma criança indefesa: mas 
quando essa criança é as vezes um garoto de 12, 13 ou 14 anos, ralé 
da rua, indisciplinado e conhecedor de todos os termos do vocabulário 
da indecência porque não haver leis de amparo também à professora 
e de castigos aos pais, únicos responsáveis pelos primeiros passos dos 
filhos ? (Diário da Manhã, p.2, 7 jun., 1950) 

 
 
Almeida, em sua coluna diária no jornal A Cidade, em 1951, abordou a questão da in-

disciplina, ao comentar sobre a crônica que o professor Sebastião Fernandes Palma tinha publi-
cado sobre o caso do professor Bonifácio que, segundo a imprensa local de São Paulo, tinha 
batido num aluno: 

 
 

(...) O povo não sabe o que sejam êsses garotos... Quem quizer co-
nhece-los que tome o bastão do ensino e vá dirigi-los seguidamente”. 
(...) A Secretaria da Educação também esteve certa abrindo imediata 
sindicância. (...) Em nosso tempo de criança um desaforo na escola 
aos mestres resultava em duros corretivos em casa. Hoje o professor, 
movido sabemos lá pelo que, toca n’uma criança, cai o mundo abaixo. 
Surgem sindicâncias, surgem juizes de menores, surge, enfim, toda a 
família dos desconhecidos para se levantar contra o mestre escola. Er-
rou o Prof.Bonifácio. Errou, tornamos a repetir. Mas ninguém lhe atire 
a primeira pedra, porque do arranha-céu do tubarão ao mocambo do 
paria, há milhares e milhares de escândalos muito mais importantes e 
muito mais sensacionais que os tapas aplicados pelo professor Bonifá-
cio a um aluno que, naturalmente, seria um “anjo de cara suja”. (...) 
Denuncia as mazelas do país tantos crimes sem punição a atitude do 
professor é pequena mediante tantas impunidades. Um prefeito da 
capital não teve suas contas reconhecidas até hoje e não foi punido. 
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Funcionários públicos de secretarias que andam pelas ruas das cida-
des do interior e da capital sem função. Na central do Brasil há mortes 
diariamente sem punição. Os nordestinos morrem à mingua nas reti-
radas, desamparados pelos governos... E quem já foi preso pelos 
desmandos? (A Cidade, Ribeirão Preto, p.3, 6 abr., 1951) 

 
 
 “Somente não se ajusta logo as deficientes mentais e as de índole briguenta”. “Mas 

quando essa criança é as vezes um garoto de 12, 13 ou 14 anos, ralé da rua, indisciplinado 
(...)”. “O povo não sabe o que sejam esses garotos (...)”. Para os três jornais, o problema esta-
va nos alunos. Embora fosse preciso apurar a responsabilidade dos professores nos fatos nar-
rados, esses eram antes de tudo: vítimas! Havia unanimidade nos três periódicos: os pais eram 
os responsáveis pela educação de seus filhos, portanto, os maiores culpados pela indisciplina 
dos mesmos na escola. O Diário de Notícias, mais radical, defendia as escolas corretivas para a 
solução do problema. Em momento algum um modelo de escola para o povo foi discutido ou 
debatido.  
 
Considerações finais 
 

 Concluindo, a missão da escola primária era dificílima. A escola era portadora de uma 
missão salvacionista. O futuro do país dependia da educação. Atrelado a esse discurso estava o 
professor que deveria exercer a profissão como sacerdócio e missão.  

Através do ensino seria possível organizar, mais tarde, uma sociedade harmoniosa e ci-
vilizada. Constatou-se que os três periódicos defendiam os princípios democráticos e acredita-
vam que a escola era a instituição privilegiada para a semeadura do patriotismo, dos valores 
morais e éticos.  

Por meio da educação, seria possível transformar a população rural rústica em cida-
dãos, pois através do voto, seriam inseridos neste novo Brasil que, segundo o discurso ufanista 
e otimista dos jornais, era o país do futuro, da modernidade e do desenvolvimento. Se na cida-
de a escola primária enfrentava muitas dificuldades, no campo os obstáculos eram infinitamente 
maiores, mas a missão era a mesma: formar e preparar as novas gerações para os desafios de 
um país democrático, que se industrializava, se modernizava, se urbanizava e ambicionava se 
unir aos países desenvolvidos do primeiro mundo.  

Contudo, o processo de expansão e o ingresso das classes populares no universo edu-
cacional trouxeram novos problemas e desafios para a sociedade. Os jornais denunciavam a 
fragilidade da expansão da rede pública, com uma escola primária que funcionava de forma tão 
precária, com um período escolar de três horas, às vezes, de apenas duas horas.  

Embora os jornais demonstrassem a complexidade e os novos desafios que a escola te-
ria que confrontar, não havia um debate mais aprofundado sobre esta nova configuração edu-
cacional. A democratização do ensino revelava uma realidade muito complexa que, se fosse 
realmente enfrentada e confrontada, mostraria a verdadeira face da sociedade brasileira, exclu-
dente e com um alto índice de desigualdade socioeconômica. Neste momento, os três jornais 
representavam a mesma face conservadora e tradicional. 
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instituíram a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário e a descentralização do ensino, 
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INTRODUÇÃO 
O Brasil sofreu o processo de colonização portuguesa, e teve seu desenvol-

vimento limitado, primeiro pelas políticas das metrópoles e depois da independên-
cia. 

O europocentrismo e seus colonizadores combateram a educação e a cultu-
ra nativa, impondo seus hábitos, costumes, religião, escravizando, índios e negros. 
No caso dos africanos, que falavam três, quatro ou mais línguas, os colonizadores 
impuseram uma única língua estrangeira a fim de catequizar a todos e uni-los nu-
ma religião universal. 

A experiência do domínio colonial demonstra que na tentativa de perpetuar 
a exploração, o colonizador não só cria um perfeito sistema de repressão da vida 
cultural do povo colonizado, como ainda provoca e desenvolve alienação cultural 
da população quer por meio da pretensa assimilação dos negros e indígenas, quer 
pela criação de um abismo social entre as elites autóctones e as massas populares.  

Os analistas da educação brasileira afirmam que somente no final do Impé-
rio e começo da República delineia-se uma política educacional estatal, fruto do 
fortalecimento do Estado.  

Na década de 30, com a ascensão da burguesia urbana industrial ao poder, 
apresenta o novo projeto educacional, centrado principalmente na educação públi-
ca. Em 1932, ocorre o primeiro grande resultado político e doutrinário de 10 anos 
de luta de ABE- Associação Brasileira de Educação, com o Manifesto dos pioneiros 
da educação nova, assinado por 27 educadores em favor do Plano Nacional de 
Educação. 

Nesse período se destacaram teóricos como Fernando de Azevedo (1894-
1974), Lourenço Filho (1897-1970), Anísio Spínola Texeira (1900-1971), Roque 
Spencer Maciel de Barros (1927). 

O pensamento pedagógico teve contribuições através dos católicos e dos li-
berais, embora fossem de grupos diferentes e correntes históricas opostas, porém 
não antagônicas. 

Os católicos desejavam uma educação baseada na religião, já os liberais um 
cunho democrático. Em comum, eram que essas facções representavam a classe 
dominante sem questionar o sistema econômico, motivador das origens da desi-
gualdade econômica, dos privilégios e a falta de uma escola para o povo, caracteri-
zando suas diferenças mais pelo método que pelo sentido, sem passar por análise 
da sociedade de classes. 

No contexto, da Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder 
acrescentaram novos fatores à conjuntura de polarização política do país. Para o 
segmento negro, surge uma possibilidade de inserção na vida social, econômica e 
política. E é sob a perspectiva da modernidade que autores como Gonçalves e Silva 
(2000) e Guimarães (2002) apreendem os vários papeis que as associações negras 
desenvolveram na cidade, seja como pólos de agregação, clubes recreativos ou 
associações culturais, seja como instâncias educativas ou frentes de cunho político. 

O presente artigo analisa duas experiências educativas construídas pela 
Frente Negra Brasileira - FNB e pelo Teatro Experimental do Negro - TEN, entre os 
anos de 1930 e 1960, sob a ótica de seus coordenadores Francisco Lucrécio e Iro-
nides Rodrigues, evidenciando as continuidades e rupturas de suas práxis no pro-
cesso de construção de uma identidade negra. Nosso aporte teórico fundamenta-se 
no campo da Educação Popular. Apoiamos-nos em Freire (1987) e Brandão (1985) 
como referencial teórico-metodológico. Para o pesquisador Brandão (1985), há di-
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ferentes formas de compreender o que é a Educação Popular. Ela pode ser com-
preendida como educação das classes populares; como saber da comunida-
de/conhecimento popular; como ensino público. Entretanto, ela também pode ser 
compreendida como uma das concepções de educação das classes populares. É 
neste último sentido que se situa a contribuição de Paulo Freire. Ele define esta 
concepção educativa como “Educação libertadoras”, ou melhor, como “Educação 
como prática da liberdade”, uma vez que ela, embora esteja sustentada em gran-
des lineamentos, se faz e refaz continuamente, na experiência dos indivíduos e co-
letivos que a fazem. Não qualquer indivíduo e nem qualquer coletivo, mas os 
oprimidos e os que se comprometem na perspectiva da transformação social. Não 
qualquer transformação, mas a transformação radical da sociedade. 

Para Freire, é nesta dialética, entranhada no processo de se sentir e de se 
fazer sujeito, que o papel da Educação Popular se faz importante, enquanto ele-
mento de mediação, por meio da ação cultural, da relação entre a consciência e o 
Mundo. 

 
FRANCISCO LUCRÉCIO E IRONIDES RODRIGUES: trajetórias e idéias educativas 
 
Podemos definir a práxis como uma atividade concreta pela qual o sujeito se 

afirma no mundo, modificando a realidade objetiva e sendo também modificado, 
não de modo mecânico, mas reflexivo, remetendo sua teoria à prática (Konder: 
1992). Na postulação freireana, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 
transformar. Sem ela é impossível avançar na superação da relação opres-
sor/oprimido. É necessário engajamento.  

Neste sentido desponta, a partir da década de 1930, no contexto educacio-
nal brasileiro, marcado pela exclusão, a práxis de dois militantes negros que se 
propuseram pensar a educação como arma de luta, porque ela não simplesmente 
polemiza, mas serve à elaboração do pensamento crítico da realidade para trans-
formá-la. 

Francisco Lucrécio nasceu em Campinas em 1909, foi cirurgião-dentista e 
funcionário público campineiro. Mudou-se para São Paulo, no bairro do Bexiga, on-
de começou a perceber a diferença econômica e social, entre negros e brancos. 
Segundo ele  

 Na década de 30 a grande parcela dos homens negros trabalhavam em empregos de 
baixa qualificação. As mulheres negras trabalhavam em empregos mais estável e estavam 
mais preocupadas com o desenvolvimento da comunidade negra, sendo a maioria das filia-
das da organização. (Itaú Cultural, 2008, p.01) 

Em 1931, participa da fundação da Frente Negra Brasileira (FNB), uma or-
ganização para reinvindicar os direitos sociais e políticos dos negros. Assumiu o 
cargo de secretário-geral, em 1934, quando a entidade foi presidida por Justiano 
Costa. 

A Frente Negra não representava apenas um motivo para o encontro de ne-
gros e suas discussões políticas, ela também fomentava a educação e o entreteni-
mento de seus membros. Composta por vários departamentos, a FNB chegou a 
criar escolas para alfabetização de crianças, jovens e adultos sócios. Na rua da Li-
berdade, 196, São Paulo, foram montadas escolas primárias, de línguas e de músi-
ca. “O objetivo, primordial era estimular o ingresso dos negros nas escolas do 
saber em todos os níveis” (a Voz da Raça, 1935). As palavras de Francisco Lucrécio 
são confirmadas pelo próprio presidente da Frente: segundo o pesquisador Petrô-
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nio Domingues (2006), Arlindo Veiga dos Santos seria uma das primeiras vozes 
brasileiras a exigir da república políticas públicas em benefício da população negra 
que, pela escravidão, sofrera de “entorpecimento cultural”. 

A crença no papel redentor da escola parece justificar o empenho da Frente 
Negra Brasileira para organizar cursos de alfabetização para adultos e crianças. 
Demartini (1986) estabeleceu como pano de fundo às populações pobres (negras e 
não negras) da cidade de São Paulo, naquela década, dois tipos de educação, a 
ministrada em escolas oficiais, que apesar de estruturar-se em uma sociedade mul-
ticulturais dos diferentes grupos, e as escolas particulares, que procuravam atender 
os vínculos de culturais de seus pares. Coube à Frente Negra Brasileira estabelecer 
como meta a edificação de escolas próprias. 

Os artigos publicados em “A Voz da Raça” e em outros jornais da imprensa 
como “Folha da Noite” e “O Estado de São Paulo”, assim como os ofícios dirigidos 
ao Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, referendam o papel da 
escola como um fenômeno modernizador do negro. Abraçando a bandeira naciona-
lista e a identidade brasileira – justificado pelo trabalho dos ancestrais africanos 
que muito haviam contribuído para a construção da riqueza do país – os negros 
queriam permanecer no Brasil e aqui conquistar poder. Para tanto, a educação es-
tava colocada como instrumento de conquista à civilidade necessária para que o 
negro lograsse êxito nas disputas pelo espaço sócio-cultural, econômico e político. 

Em suma, o anseio por dar aplicabilidade prática a estas ideologias e garan-
tir um espaço social negro, além da possibilidade de ministrar um ensino que esti-
vesse “livre de coação do racismo” (LUCRÉCIO, 1989, p.35) e que fosse possível 
desenvolver práticas pedagógicas que valorizassem o pertencimento étnico-racial e 
cultura de origem como “uma construção política”, como afirma Guimarães (2004), 
nos levam a crer firmemente que estes foram os fatores motivadores da criação da 
escola primária. 

Em 1934, auferimos uma matéria intitulada “A Escola da Frente Negra Brasi-
leira” que divulga, como vitoriosa, a escola para as crianças sob direção de Francis-
co Lucrécio. Também chama a atenção para a continuidade das aulas noturnas 
para os adultos.  
A escola FNB que sob a direção do dr. Francisco Lucrécio, auxiliado pela sta. Celina Veiga, 
os quais dedicando sues maiores esforços para educar e preparar as crianças – o elemento 
básico formador de uma nacionalidade vigorosa, física e moralmente – a criança de hoje, o 
homem de amanhã (...). Eis porque a FNB mantém as aulas noturnas: para instruir não só 
as crianças, mas como os adultos, os tendo as suas obrigações cotidianas, poderão fre-
qüentar as aulas (...). Esta é mais uma glória para a FNB em possuir em seu seio um de-
partamento de combate ao analfabetismo “(A Voz da Raça, 1935, p.35)  

 
A escola da Frente Negra Brasileira como uma das escolas isoladas que o 

governo incentivava como tentativa de redemocratização do ensino primário e su-
primento da demanda existente por educação. Segundo De Martini (1984) a cria-
ção de escolas isoladas e a transferência de professores do Estado para os novos 
núcleos escolares dependiam das reivindicações da população e da aprovação das 
autoridades políticas, o código da Educação de 1933 confirma tal avaliação, deter-
minando normas relativas a criação, localização, fechamento e a obediência à legis-
lação sanitária. 

A criação e a continuidade da escola isolada dependiam do cumprimento de 
várias exigências, como a aprovação governamental, demanda e freqüência sufici-
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entes e do bom resultado dos alunos. E ainda que não tenhamos localizado os rela-
tórios dos inspetores, os programas publicados nos jornais indicam que a escola a 
tendia tais exigências e manteve funcionamento entre os anos de 1934 e 1937, 
podendo ter formado ao menos uma turma de alunos conforme o código de Edu-
cação de 1933 que estabelecia o curso primário na escola isolada de três anos. 

As questões da nacionalidade permeavam a prática pedagógica da escola da 
Frente Negra Brasileira, como orientava o código de Ensino, que instituía o modelo 
educacional a ser seguido por todas as escolas públicas e particulares no seu artigo 
225: “A escola primária, de espírito acentuadamente brasileiro (...)”. O registro do 
passeio cívico dos alunos da escola ao Museu do Ipiranga comprova a prática da 
valorização dos símbolos nacionais. 

Podemos averiguar que a escola cumpria o programa oficial estabelecido 
pelo governo, e apresentava, nas festas de encerramento de ano letivo, os resulta-
dos obtidos. Porém, percebeu-se que a escola da frente Negra Brasileira desenvol-
via um projeto educacional com características específicas, ou seja, seguia a 
orientação nacionalista instituída pelo Estado porém resignificava, à questão da na-
cionalidade à construção de identidades étnico-raciais afirmativas. 

Esta hipótese é defendida pela valorização que a escola da Frente Negra 
Brasileira dava às datas significativas à população negra, como o 13 de Maio e as 
homenagens aos ícones negros. A exaltação aos vultos Henrique Dias, José do Pa-
trocínio, André Rebouças, Castro Alves, Zumbi e Luis gama, entre outros, parece 
estar ligada tanto ao resgate do heroísmo passado e no modelo a ser seguido pelos 
jovens, como pela proposta de “cultivo da identidade racial” como analisou Guima-
rães (2004). 

Neste sentido a escola negra, ao adotar na sua prática pedagógica um viés 
étnico com ênfase na valorização da identidade étnico-racial, mobilizava a idéia de 
solidariedade com o objetivo de aglutinar os negros e promover a união necessária 
à integração do negro do negro na civilidade proclamada. 

De acordo com os textos depoimentos de ex-militantes, as professoras eram 
negras, pois a entidade acreditava que este fato auxiliaria os alunos. 

Da mesma forma a escola primária da Frente Negra Brasileira apresentava 
uma especificidade singular, que era a de desenvolver nas crianças e jovens negros 
um sentimento positivo de pertencimento étnico-racial baseado na sua cultura. A 
ênfase na valorização da identidade e da história do negro brasileiro foi observada 
pela indicação das professoras negras, no conteúdo programático das comemora-
ções festivas, nas comemorações do 13 de Maio e nas homenagens aos heróis ne-
gros. Além da especificidade desta prática, a difusão dos ideais da raça também 
era promovida pela entonação do Hino da Gente Negra, hino oficial da associação, 
e na divulgação do jornal. “A Voz da Raça” às famílias negras e ao público em ge-
ral, entre outras. 

 
 Ironides Rodrigues nasceu em 1923, na cidade Uberabinha, atual Uberlândia, 

em Minas Gerais. 
Em 1944, Ironides muda-se para o Rio de Janeiro com o objetivo de prestar o 
exame para ingressar na Faculdade Nacional de Direito. Formou-se em Direito, em 
1974. Sua preocupação básica era afirmar o valor intelectual e artístico dos negros, 
assim como estabelecer em bases científicas a existência de cultura na África. Lei-
tor do francês, Ironides será um dos principais responsáveis pela divulgação no 
meio negro brasileiro do pensamento da negritude francesa, assim como dos escri-
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tores da Harlem Renaissance. Já em 1946, apoiando-se na autoridade de Frobenius 
(que provavelmente conheceu por meio da leitura de Arthur Ramos) afirmava a 
existência de civilizações africanas, refutando nominalmente a opinião de Sílvio 
Romero. 
Sempre preocupado em contrapor-se àqueles que julgavam os negros intelectuais 
afro-brasileiros de sua geração inferiores, fazia questão de citar: Raimundo Souza 
Dantas, Aguinaldo Camargo, Abdias do Nascimento, Lino Guedes e Solano Trinda-
de. 

A educação tem lugar na trajetória de Ironides, principalmente como pro-
fessor de alfabetização de adultos no Teatro Experimental do Negro.  

O Teatro Experimental do Negro foi uma das estratégias criadas pelo movi-
mento negro, na década de 1940, para enfrentamento de uma sociedade forte-
mente hierarquizada e racista, buscando sua afirmação no espaço social. Formou-
se, em outubro de 1944, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, composto por 
um grupo de homens e mulheres negras, liderados por Abdias do Nascimento.  

O objetivo primordial era dar ao ator negro condições de levar aos palcos 
personagens livres dos estereótipos que foram absorvidos e reproduzidos pelo tea-
tro brasileiro especialmente a partir do século XIX. Propunha um negro humaniza-
do contrapondo o negro bestializado. 

A dramaturgia era uma estratégia de ação para criar uma conscientização 
da questão do negro, que não era discutida devido ao mito da democracia racial, 
fortemente presente no imaginário da sociedade. O negro não era exatamente uma 
questão porque era considerado elemento constituinte do projeto de formação da 
entidade nacional. 

Ao fundar o Teatro Experimental do Negro, seu principal articulador, em en-
trevista concedida a um importante jornal carioca, enfatizou que a educação seria 
a bandeira de luta do TEN, cujo principal objetivo seria o esclarecimento do povo: 
 
Quando fundamos o Teatro Experimental do Negro, ficou desde logo estabelecido que o 
espetáculo, a pura representação secundária. O principal, nós era a educação, e esclareci-
mento do povo. Pretendíamos dar ocasião aos negros de alfabetizar-se com conhecimentos 
gerais sobre história, geografia, matemática, línguas, literatura, etc. (DIÁRIO DE NOTÍ-
CIAS, 1946).  
 

Para atrair a população interessada, as inscrições para as aulas de alfabeti-
zação e iniciação cultura eram publicadas em jornais cariocas e muitos operários, 
empregadas domésticas e até funcionários públicos procuraram a entidade para se 
inscrever. “Cerca de seiscentas pessoas se inscreveram no curso de alfabetização 
do Teatro Experimental do Negro”. (RODRIGUES, p. 21, 1998). 

O projeto pedagógico do “Teatro Experimental do Negro” foi se estruturan-
do na prática, com aulas e ensaios das peças teatrais. A criação de um curso de 
alfabetização surgiu com as dificuldades dos atores do teatro em memorizar e de-
corar as peças e decorar as peças teatrais o principal material pedagógico: 

 
O Teatro Experimental do Negro tinha por base como um veículo poderoso de educação 
popular. Tinha sua sede num dos salões da União Nacional dos Estudantes, onde aporta-
vam, dos subúrbios de vários pontos da cidade, operários, domésticas, negros e brancos 
de várias procedências humildes. Ali, apedido de Abdias, ministrei por anos a fio, um ex-
tenso curso de alfabetização em que, além dos rudimentos de português, história, aritméti-
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ca, educação moral e cívica, ensinei também noções de história e Evolução do Teatro Uni-
versal, tudo entremeado com lições sobre folclore afro-brasileiro e as façanhas e lendas 
dos maiores vultos de nossa raça. Uma vez por semana, um valor de nossas letras ali ia 
fazer conferência educativa e acessível àqueles alunos operários que, até altas horas da 
noite vencendo um indisfarçável cansaço físico, ali iam aprendendo tudo o que uma pessoa 
recebe num curso de cultura teórica e, ao mesmo tempo prática. Como aprendizado das 
matérias mais prementes, para um alfabetizado, havia leitura, ensaios e os debates de pe-
ças como o Imperador Jones de Eugene O’Neill, História de Carlitos de Henrique Pongetti, 
História de Perlinplin de Garcia Lorca, Todos os filhos de Deus tem asas, Moleque sonha-
dor, Onde está marcada a cruz todas as peças de forte conteúdo racial e humano de Euge-
ne O’Neill (RODRIGUES, p.27, 1998). 
 

  
  
  
Como observamos as aulas de Ironides aliavam arte- educação, privilegian-

do a temática teatral como estratégia para conscientização e reeducação negra. 
Assim, sua intenção era voltada para emancipação da comunidade negra, tendo 
em vista o combate ao racismo e a construção de uma identidade negra. Para al-
cançar estes resultados, era preciso que o negro fosse um conhecedor das suas 
matrizes culturais africanas e do seu protagonismo na construção do patrimônio 
histórico brasileiro. 

 
CONCLUSÃO 

E inadmissível analisar essas experiências educativas de modo isolado, pois 
só podemos entendê-las como herdeiras de uma luta já em movimento desde os 
primórdios da constituição do Brasil. “Não existe o Brasil sem o africano, nem exis-
te o africano no Brasil sem o protagonismo de luta anti-escravista e anti-racista”. 
(NASCIMENTO, p.204, 2000)  

A práxis de Francisco Lucrécio e Ironides Rodrigues, refletem respectiva-
mente os projetos defendidos pela FNB e o TEN que tinha como objetivo principal 
e primeiro o estímulo a instrução/educação e a auto-estima. Acreditavam que as 
discriminações decorriam, em sua maioria, do pouco tempo de “emancipação”, 
responsável, por sua vez pela falta de preparo educacional e, conseqüentemente, 
pela falta de oportunidades.  

Ao analisarmos suas práxis podemos concluir que possuem muitas seme-
lhanças, revelando muito mais permanências do que rupturas. Primeiramente, suas 
práxis representava uma nova concepção de instrução/educação que se diferencia-
va da proposta educacional tradicional e formal, que estava a serviço das classes 
dominantes que perpetuava e reforçava o estigma de inferioridade dos alunos ne-
gros. 
  Segundo elemento, acreditavam no poder de uma ação educativa conscien-
tizadora estimulassem alunos um pertencimento étnico-racial. 

E terceiro elemento a elevação social, moral, econômica do negro viria com 
a instrução/educação que os auxiliaria a se integrarem de forma digna na nova so-
ciedade urbana e industrial que começava a se configurar. 

No se refere às rupturas, Francisco Lúcrecio desenvolveu uma prática edu-
cativa que buscava integração e acreditava que ela viria com uma reestruturação 
completa do cotidiano de cada um de seus alunos. A instrução levaria o abandono 
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do alcoolismo e da prostituição, acesso à cultura pela qual se pode pagar, e princi-
palmente uma casa digna, com uma sólida estrutura familiar. Uma instrução que 
disciplinaria, conforme expressa “... crescimento da FNB deveu-se a consciência 
dos negros alfabetizados de sua importância no período de formação do Brasil e 
seu atual estado de marginalização social. Dessa conscientização viria o mote da 
Frente Negra: disciplinar e dirigir os negros, na conquista das perrogativas a quem 
fazem jus na comunhão nacional” (LUCRÉCIO, 1989, P.20). Para Lucrécio, a mãe 
não era a África e sim o Brasil. Antes de serem negros, brancos ou mulatos, eram 
acima de tudo, todos nacionalista na luta pela integração. Tratava-se de uma cons-
ciência e uma luta de caráter integracionista, à procura de um lugar na sociedade 
brasileira, sem questionar os parâmetros euro-ocidentais dessa sociedade nem re-
clamar uma identidade específica cultural, social ou étnica. A práxis de Francisco 
Lucrécio representa o pensamento das relações raciais do período, bem como, ao 
fato da Escola da Frente Negra Brasileira ser uma escola isolada, estar vinculada e 
submetida às imposições legais, embora algumas fontes nos revele que resignifica-
va à questão nacionalidade à construção de identidade étnico-raciais afirmativas 

A prática de Ironides Rodrigues se desenvolve em um espaço não formal de 
educação, portanto livre de qualquer coação governamental. Suas aulas alia arte-
educação, para alfabetizar os alunos, utiliza como recurso didático peças teatrais 
de alto teor racial e humanístico. Neste aspecto do pensamento educacional de 
Ironides foi pioneiro em algumas perspectivas de concepções relacionadas ao de-
senvolvimento do homem, do mundo e da sociedade desenvolvidas em suas expe-
riências na educação de adultos. 

Na sua práxis já é possível identificar o início de um dialogo pan-africano e 
uma valorização de uma cultura negra, paralelamente a cultura nacional. No Curso 
de Alfabetização do TEN, as aulas de Ironides já tensionava para a reivindicação da 
diferença, o negro não procurava apenas interar-se à sociedade branca dominante, 
assumindo como sua aquela cultural européia que se impunha como universal. Ao 
contrário as peças teatrais tinham como proposta despertar nos alunos o reconhe-
cimento do valor civilizatório da herança africana e da personalidade afro-brasileira.  

A História de vida de Ironides Rodrigues contribuiu para sua trajetória de 
educador-militante. Conforme, trecho de seu livro “Diário de um negro atuante”. 
 
“Tenho o preconceito racial na carne. Lembro-me de que certa vez soube, já no fim de meu curso 
ginasial, que certo professor teve que imiscuir-se na eleição de orador da turma, impedindo-me que 
fosse eleito, para que a cidade, com minha eleição, não pensasse que só um negro tinha competên-
cia para falar em nome da turma. Isso me entristeceu a tal ponto que recusei a participar das festi-
vidades bacharelícias, em 1942. É verdade que muitos professores que honram a sua formação 
liberal aconselharam-me a não dar importância ao episódio racista, mas aquele episódio me ficou 
gravado n’alma. Esta minha índole combativa a todos os preconceitos me vem de muitos anos 
atrás”. (RODRIGUES, 1997, p.45). 
 

A Frente Negra Brasileira e Francisco Lucrécio almejavam a instrução para 
população negra. O Teatro Experimental do Negro e Ironides Rodrigues objetiva-
vam a educação para os afro-brasileiros. 

A ruptura da práxis dos educadores Francisco Lucrécio (defesa da integra-
ção na sociedade e assimilação da cultura nacional) e Ironides Rodrigues (ruptura 
com os valores euro-ocidentais e valorização da identidade afro-brasileira) nos ins-
tiga. O quê mudou?  

CD-ROM DE ATAS  | 4707 |  COLUBHE 2012



 

O pensamento educacional do movimento negro brasileiro foi fortemente in-
fluenciado pelo movimento “Negritude”. Tratou-se não apenas de uma referencia 
ao movimento poético dos africanos de língua francesa, mas também de toda uma 
identificação com a origem africana no contexto brasileiro.  

Ao propor uma práxis que liberta, conscientiza e empodera os indivíduos, na 
medida em que além de conhecer a realidade, busca transformá-la, essas duas ex-
periências educativas nos legitima a reivindicar a Escola da Frente Negra Brasileira 
e do Curso de Alfabetização do Teatro Experimental do Negro como experiências 
embrionárias da Educação Popular no Brasil, discordando da idéia de que os negros 
estiveram à margem das idéias e debates sobre a educação promovidos nas pri-
meiras décadas do século XX. 
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A confessionalização funcional do ensino público 
Logo no primeiro mês de funcionamento da Assembleia Nacional, em 22 de Janeiro de 1935, a 
deputada Maria Guardiola apresentou o projecto de lei n.º 11 (Alterações ao § 3.º do art. 43.º 
da Constituição), propondo que o ensino ministrado pelo Estado não contrariasse os princípios 
da moral cristã e que fosse eliminada da redação original a frase «[o ensino] é independente de 
qualquer culto religioso, não o devendo porém hostilizar»1. Meses mais tarde, em 4 de Abril, a 
Câmara Corporativa emitiria parecer, revelando concordância com o espírito do projecto de lei, 
mas sugeria que se mantivesse na nova redação do § 3.º do art. 3.º que o ensino «não deverá, 
contudo, hostilizar qualquer culto religioso em especial». 
Na discussão do projecto de lei n.º 11, na Assembleia Nacional, pronunciaram-se os deputados 
Maria Guardiola, Mário de Figueiredo e Álvaro Morna, esclarecendo que o projecto se destinava 
a explicitar e a tornar exequível a doutrina já consignada na Constituição. Adotando em parte a 
sugestão da Câmara Corporativa, Guardiola enviaria para a mesa uma proposta de alteração, 
onde se formulava que o ensino ministrado pelo Estado «visa, além do revigoramento físico e 
do aperfeiçoamento das faculdades intelectuais, à formação do carácter, do valor profissional e 
de todas as virtudes cívicas e morais, orientadas estas pelos princípios da doutrina e da moral 
cristã tradicional do País». A Assembleia aprovou a proposta2, que originou a lei constitucional 
n.º 1910 de 23 de Maio de 1935.  
Ainda que apresentada como tendo um alcance modesto, a iniciativa de Guardiola permitia, 
sem confessionalizar o ensino público, atribuir um estatuto «histórico» ao catolicismo. Não se 
tratava de uma confessionalização de jure, mas quase de uma confessionalização funcional do 
ensino. Concorria também para uma tentativa de substituição de legitimidades sobre a escola 
republicana e para a edificação da escola nacionalista, baseada numa forte componente de 
doutrinação moral e de inculcação ideológica, onde contava mais a formação da consciência 
(educação) e menos a transmissão de conhecimentos (instrução)3. No futuro, a propósito de 
outras iniciativas legislativas no domínio da educação, esta redação da norma constitucional 
seria explorada pelo campo católico como fundamento para novas reivindicações. 
Até final da I Legislatura, a questão da educação voltou a colocar-se, primeiro com a proposta 
de lei n.º 83 (Reforma do Ministério da Instrução Pública), em Fevereiro de 1936, e depois com 
a proposta de lei n.º 187 (Reforma do ensino primário), em Março de 1938. Ambos os momen-
tos constituíram ocasião para se discutir a problemática da laicidade versus confessionalização 
do ensino público.  
A proposta de lei n.º 83 dispunha, na sua base XIII, que passasse a existir em cada escola de 
ensino primário, infantil e elementar, um crucifixo, como símbolo constitucional da educação 
cristã. Fixava ainda a obrigatoriedade da sua oferta a cada estabelecimento mediante subscri-
ção pública. No debate na generalidade, a reforma do ministro da Instrução Pública, Carneiro 
Pacheco, mereceu considerações de louvor por contribuir para a interiorização de um modelo 
de sociedade sustentado por um ideal nacionalista e inspirado na moral cristã. Alguns deputa-
dos, como Vasco Borges, Juvenal de Araújo, Domitila de Carvalho, Alberto Pinheiro Torres, Ma-
nuel Pestana dos Reis ou o cónego Francisco Correia Pinto, mostraram-se favoráveis à 
colocação do crucifixo nas escolas4. Porém, o debate na especialidade centrou-se na discussão 
da base XIII e revelou divergências entre os deputados quanto ao seu sentido e oportunidade.  
Os deputados Álvaro Morna e Artur Lobo da Costa, salientando a sua condição de católicos, 
recusaram dar voto favorável à referida base, motivando ampla reação na Assembleia. O ponto 
forte da sua argumentação residia na questão da vigência de um regime de separação do Esta-
do das Igrejas. Morna advertia para o «erro político» que aquela disposição representava, de-
preendendo-se do seu discurso que poderia implicar suscitar reações indesejáveis de 
anticatolicismo. Por sua vez, Lobo da Costa fundamentava a sua discordância no facto da base 
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XIII «representar uma imposição de crenças e uma ofensa à liberdade de consciência e aos 
artigos 45.º e 46.º da Constituição».  
As duas intervenções foram objeto de contestação por parte de vários deputados, como Henri-
que Cabrita, Cortês de Lobão, Proença Duarte, Santos Pedroso, Correia Pinto e Albino dos Reis 
Júnior. Estes aprovariam a base XIII, salientando que a Lei de Separação de 1911 tinha sido 
objeto de várias reformulações no sentido de garantir uma colaboração entre o Estado e a Igre-
ja Católica. O crucifixo, diriam, como «símbolo de bondade, de amor e de abnegação», não re-
presentava por si só a confessionalização do ensino. De mais a mais, a Constituição já 
determinava que o ensino fosse orientado «pelos princípios da doutrina e moral cristãs, tradici-
onais do País». Tratava-se, segundo aqueles deputados, de afirmar a supremacia da civilização 
cristã perante o individualismo e os projetos socialistas, de combater um «estado de desmorali-
zação» resultante «da falta de uniformidade moral» e, sobretudo, de respeitar a vontade ex-
pressa pelo Governo, uma vez que a proposta fora de iniciativa governamental. A base XIII 
acabaria por ser aprovada mediante uma proposta de alteração de redação da disposição, onde 
se lia: «Em todas as escolas públicas de ensino primário infantil e elementar existirá, por detrás 
e acima da cadeira do professor, um crucifixo, como símbolo da educação cristã, determinada 
pela Constituição. O crucifixo será adquirido e colocado pela forma que o Governo determinar 
pelo Ministério da Educação Nacional»5. A nova redação da base XIII integrou a lei n.º 1941 de 
11 de Abril de 1936, que estabeleceu as bases da organização do Ministério da Educação Naci-
onal.  
A afixação de crucifixos nas escolas do ensino público, primário e elementar, correspondeu, de 
facto, a uma concessão simbólica do Estado à Igreja Católica, ao mesmo tempo que a trans-
formava num elemento de valorização do próprio regime. Todavia, o alcance daquela medida 
suscitava dúvidas no campo católico. Não se tratava de o poder político reconhecer à Igreja, 
por via da sua missão religiosa, um papel determinante no âmbito educativo, nem de restaurar 
a liberdade de ensino e, com ela, a do ensino da religião. Colocava-se, antes, a questão da 
apropriação pelo Estado de competências próprias da função religiosa, como gerida tradicio-
nalmente pela Igreja Católica.  
As críticas à tendência estatizante da educação avolumar-se-iam no decurso da proposta de lei 
n.º 187 (Reforma do ensino primário), apresentada à Assembleia Nacional em 25 de Novembro 
de 1937, onde se apontava «[…] a impreparação da família para a obra educativa, pelo que se 
impõe o estabelecimento de uma rede suficiente de agentes de ensino competentes, para mi-
nistrá-lo com regularidade, em escolas oficiais ou particulares […]»6. Chamada a dar parecer, a 
Câmara Corporativa consideraria também que a educação infantil não podia ser assumida por 
uma iniciativa privada insuficiente nem apenas pela família, porque esta «ainda não estava 
educada para educar», sobretudo «nos meios rurais». Sugeria o relator do parecer, Júlio Dan-
tas, que o Estado não abdicasse de organizar aquela ação formativa7.  
Quer a proposta de lei, quer o parecer da Câmara Corporativa motivaram intervenções de de-
putados católicos. Maria Guardiola e Juvenal de Araújo reagiram à acusação de «impreparação 
da família e à sua consequente incapacidade educativa», afirmando que da sua «decadência» 
não podia concluir-se aquela incapacidade. Discutindo «a limitação do poder do Estado sobre a 
criança», defenderam o direito educativo da família e recordaram que este fora consagrado 
constitucionalmente (art. 42.º) e reforçado pelo princípio da defesa da família a que o poder 
político se obrigava (art. 11.º). Nesse sentido, cabia ao Estado, sem se substituir às famílias, 
apoiar a sua ação educativa através da Obra das Mães pela Educação Nacional (Maria Guardiola) 
ou de instituições particulares, auxiliadas e fiscalizadas pelas autoridades públicas (Juvenal de 
Araújo)8. Joaquim Dinis da Fonseca, Joaquim Moura Relvas e Francisco Correia Pinto corrobora-
ram aquelas posições e defenderam a necessidade de se favorecer o ensino particular, já que a 
Constituição estabelecia que o ensino primário podia ser feito no lar, em escolas particulares ou 
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em escolas oficiais, nesta mesma ordem (§ 1.º do art. 43.º). Pronunciaram-se ainda a favor de 
uma escola pública cristianizada que cumprisse a «obra do ressurgimento nacional»9. A mesma 
ideia seria desenvolvida por Fernando Borges Júnior, que, sem propor directamente a introdu-
ção do ensino da religião na escola, advogava a necessidade de se fomentar uma relação de 
proximidade entre as figuras do pároco e do professor, em particular nos meios rurais. Nessa 
sugestão foi secundado por Diogo Pacheco de Amorim e Vasco Borges, embora o primeiro sali-
entasse o papel educativo da família e o carácter supletivo da função do Estado em matéria de 
educação e o segundo considerasse que a ação formativa cabia preferencialmente ao Estado, a 
quem a «criança pertence»10.  
 
O ensino particular: expectativas e desilusões 
A apreciação pela Assembleia Nacional da proposta de lei n.º 252 (Ensino particular), em Março 
de 1949, criou uma ocasião propícia para a Igreja Católica retomar publicamente a defesa de 
uma política educativa que contemplasse a oficialização e a subvenção pública do ensino priva-
do católico. 
Não que a proposta governamental, da autoria do ministro da Educação Nacional, Fernando 
Pires de Lima, sustentasse, em si mesma, o favorecimento da escola particular católica ou re-
conhecesse novos direitos à Igreja no domínio da educação; mas porque o relator do parecer 
da Câmara Corporativa, o jesuíta Paulo Durão Alves, num gesto singular, optaria por fazer a 
defesa do ensino eclesial no corpo desse documento, a título pessoal, sem que tal entendimen-
to fosse partilhado pelos restantes signatários. A ousadia do procedimento marcaria todo o de-
bate da proposta de lei, fazendo com que os deputados se posicionassem perante o que 
pretendia o Governo estabelecer, o que sugeria a Câmara Corporativa e o que era defendido 
pelo relator. 
A proposta de lei inscrevia-se no esforço de planeamento da educação que o Executivo vinha 
fazendo desde 1930 (e que prolongaria até 1960) e assinalava a determinação em aumentar a 
supervisão estatal sobre os estabelecimentos de ensino particular. Simultaneamente, com o 
objetivo de dar resposta à forte procura de uma educação de nível básico e secundário, mani-
festada sobretudo depois do fim da II Guerra Mundial (tendência, aliás, que se manteria, sem-
pre em crescendo, na década seguinte), procurava encontrar uma solução para a falta de 
professores existente e definia uma estratégia de imposição de um perfil baixo de docente co-
mo incentivo ao exercício da profissão. Dessa forma, propunha-se reorganizar os serviços da 
Inspeção do Ensino Particular, criada pelo decreto-lei n.º 32:241, de 5 de Setembro de 1942, 
mas ainda não efetivada. Para tanto, definia as funções de fiscalização e de orientação daquele 
organismo sobre todo o ensino que não era ministrado em escolas públicas. Apesar da perspec-
tiva centralizadora do diploma, o legislador cuidava de excetuar a essa vigilância o «ensino ex-
clusivamente religioso» e o ensino dos seminários, regulado pelo artigo XX da Concordata de 
1940.  
O aspeto das habilitações dos professores era, contudo, o que maior regulamentação merecia. 
Admitia-se que podiam diplomar-se indivíduos com qualquer curso superior que contivesse as 
disciplinas a ensinar, bem como indivíduos sem título académico que demonstrassem a sua 
competência mediante provas ad hoc. Facilitava-se ainda que as direções dos estabelecimentos 
de ensino tivessem ao seu serviço, mediante autorização prévia, um quarto do total dos profes-
sores em docência empírica. Apesar do que de novo se consagrava sobre as competências re-
queridas, os candidatos a professores só podiam exercer o magistério particular mediante a 
obtenção de um diploma ou de uma autorização especial concedidos pelo Estado. Dispensava-
se, no entanto, dessa obrigação os professores de Religião e Moral, «os quais só podem exercer 
o ensino quando autorizados pelo respetivo prelado»11. 
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Face à economia da proposta de lei, a Câmara Corporativa dava-lhe o seu apoio na generalida-
de por considerar que aí se plasmava um «sentido descentralizador» da ação governativa em 
matéria de educação e ensino, conforme ao preceito constitucional que determinava que a edu-
cação e a instrução apenas subsidiariamente cabiam ao Estado. Porém, no tocante a um aspeto 
da inspeção prevista, aquele que era relativo à fiscalização da competência do pessoal docente 
para o exercício do ensino privado, a Câmara Corporativa assumia uma posição diferente da 
tomada pelo relator. O que motivara essa divergência de posicionamentos fora a questão colo-
cada por Paulo Durão de que não deveria existir um único regime de fiscalização daquela com-
petência. Em sua opinião deveria criar-se um regime geral e um regime especial nos 
estabelecimentos dependentes da Igreja Católica ou de institutos religiosos. Sugeria que nas 
escolas eclesiais fossem representantes da Igreja a vigiar e a inspecionar os professores, ca-
bendo ao Estado fiscalizar apenas as «condições locais de salubridade e higiene» desses esta-
belecimentos12. A Câmara discordava da possibilidade de se estabelecer uma dualidade de 
regimes. 
O posicionamento do padre Paulo Durão alcançou apoios no exterior das câmaras; a ponto de 
gerar, entre sectores católicos, um movimento de solidariedade para com o relator, que se ma-
nifestaria no envio de representações e de telegramas à Assembleia Nacional, pedindo que fos-
sem consideradas as suas sugestões13. Essa mobilização, atribuída aos jesuítas14, destinada a 
reivindicar liberdade de ensino para a Igreja Católica, foi reforçada pela posição que, na discus-
são na generalidade da proposta de lei n.º 252, assumiram alguns deputados católicos.  
Na expectativa de evitar que o debate se polarizasse em torno dessa questão, logo na primeira 
sessão de discussão na generalidade daquela iniciativa legislativa, Mário de Figueiredo procura-
ria demonstrar que «o regime que se pretende instituir não é mais desfavorável do que o regi-
me que atualmente vigora». Acentuava que não estava em causa saber se a Igreja merecia ou 
não ser beneficiada com um regime especial e declarava que a Comissão de Educação Nacional 
da Assembleia defendia a instituição de um único regime de fiscalização da competência de 
professores para o exercício do ensino privado. Ainda assim, face às reações do meio católico 
entretanto chegadas à câmara, o leader anunciava que pretendia propor uma alteração da base 
VI da proposta governativa, no sentido de equiparar, para efeitos daquele ensino, a cursos su-
periores os cursos teológicos dos seminários de formação eclesiástica. Com esta proposta, Fi-
gueiredo visava alcançar um equilíbrio que agradasse à sensibilidade católica, mas mostrava-se 
persuasivo ao declarar que ambas as opções estavam em consonância com o artigo XX da Con-
cordata, pelo que não haveria nada a discutir caso fosse aceite «a solução que o mais alto re-
presentante da Igreja, a expressão mais forte da própria Igreja, entendeu poder aceitar»15. 
O esforço de Mário de Figueiredo, secundado por alguns parlamentares, não impediu, contudo, 
que a maioria dos oradores que intervieram no debate entendesse que o teor da proposta go-
vernativa exigia que se colocasse o problema do reconhecimento ou denegação de uma posição 
singular da Igreja na administração do ensino particular. Essa argumentação era sustentada por 
deputados, como Carlos Mendes e Pacheco de Amorim, que defendiam uma situação de excep-
ção para a Igreja Católica naquela matéria16. Os parlamentares António Madeira Pinto, Albano 
de Magalhães e Botelho Moniz pronunciar-se-iam também a favor de ser criado um regime que 
reconhecesse à Igreja Católica o direito de fiscalizar a competência do ensino particular nas 
suas escolas. Botelho Moniz criticava em particular o n.º 4 da base XI da proposta de lei, onde 
se lia: «A ação da Inspeção sobre escolas pertencentes a estados estrangeiros, devidamente 
autorizadas, será limitada ao exame das condições de higiene e salubridade dos edifícios e ins-
talações e, quando essas escolas ministrem o ensino a alunos portugueses, à verificação de que 
não são contrariados os princípios consignados nas leis do Estado Português ou os interesses 
nacionais». A fim de inviabilizar a exploração daquele preceito que potenciava a contestação à 
proposta do Governo, Figueiredo reconhecia que a redação da referida base podia significar a 
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existência de um regime especial e fornecia a solução para encerrar o problema. Para ultrapas-
sar a questão, propunha que nela se acrescentasse que se tratavam de «escolas pertencentes a 
Estados estrangeiros e que não habilitem para cursos em Portugal». 
Esta cedência do leader inscrevia-se no processo de negociação que aquele encetara junto de 
vários deputados para aprovação da proposta de lei n.º 252. Não se tratava, contudo, de ceder, 
alterando os pressupostos que enformavam a lei ou modificando o que era vontade do Executi-
vo consagrar; o que se pretendia alcançar era um compromisso que desfizesse, segundo Mário 
de Figueiredo, a «impressão», colhida «fora daqui […] duma cisão político-religiosa na Assem-
bleia». Com esse exato sentido, Figueiredo mantinha a sugestão de apresentar uma alteração 
ao n.º 2 da base VI, onde se considerava como «superior o curso teológico dos seminários de 
formação eclesiástica ou os cursos especiais de preparação para o ensino secundário que, sob 
parecer da Junta Nacional de Educação, se julgar oferecerem garantias suficientes». A novidade 
surgia na alteração que promovia também ao n.º 3 da base IV, relativa à concessão do diploma 
para exercício do ensino particular, com vista a alargá-la à «diuturnidade de um magistério efi-
ciente por cinco anos no mesmo colégio ou em colégios dependentes do mesmo instituto»17. 
Com as alterações sugeridas por Mário de Figueiredo, a proposta de lei n.º 252 foi aprovada e 
as reclamações de sectores católicos esvaziaram-se de importância.  
 
Educação, família e juventude: os limites da cooperação 
No meio católico, o novo Estatuto do Ensino Particular concitou desilusão quanto ao procedi-
mento do Estado, e do Governo em particular, percecionado como sendo cerceador dos direitos 
da ação da Igreja nos campos da educação e do ensino18. 
Essa deceção, conjugada com outros fatores, como por exemplo o arranque de um processo 
massivo de escolarização secundária, na década de 50, e a expansão do ensino universitário, 
nos anos 60, originaria uma multiplicação de iniciativas no interior do catolicismo português 
sobre a problemática do ensino e o desenvolvimento das organizações católicas da juventude19.  
Essa estratégia, que encontrava justificação no paradigma da recristianização da sociedade por-
tuguesa, traduziu-se no discurso parlamentar, tirando partido do consenso gerado entre a clas-
se política dirigente acerca da existência de um problema de formação das novas gerações. 
Entendia-se que tal era fruto de um processo de mutação cultural do tecido social português, 
particularmente visível na afirmação de uma cultura juvenil que se impunha a partir de fenó-
menos externos (como o pop-rock ou o movimento hippy) e dos meios de comunicação social 
(a rádio, o cinema ou as revistas), valorizava novos referenciais ideológicos (o socialismo e o 
marxismo) e desenvolvia novas formas de sociabilidade, que escapavam aos mecanismos de 
controle e vigilância instituídos. A partir de 1961, também a guerra em África, colocando a ne-
cessidade de mobilizar jovens adultos para o combate, suscitaria reflexões sobre a necessidade 
de doutrinar a juventude, preparando-a para «a defesa da integridade do território nacional», 
bem como sobre as resistências que se organizavam para contrariar essa ação doutrinária e 
questionar a legitimidade do conflito.  
Até ao final do salazarismo, alguns deputados católicos e monárquicos intervieram, no período 
antes da ordem do dia, para registar a sua preocupação com a educação da juventude e subli-
nhar a importância de assegurar a transmissão de valores morais e religiosos às novas gerações. 
Para a abordagem desses aspetos, os parlamentares recorreram preferencialmente aos avisos 
prévios.  
Em Março de 1951, Jacinto Ferreira ocupou-se da educação moral e cívica da juventude portu-
guesa20. António de Almeida Garrett debruçou-se, em Março de 1955, sobre a situação das fa-
mílias21. Anos mais tarde, foi a vez de Joaquim Nunes de Oliveira e de Manuel Braamcamp 
Sobral apresentarem, respetivamente em Janeiro de 1964 e Dezembro de 1966, avisos prévios 
com o intento de debater aspetos da educação nacional22.  
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Globalmente as reflexões daqueles deputados, e dos que intervieram nas discussões desses 
avisos prévios, estruturaram-se em torno da escola, mas, em muitos casos, envolveram tam-
bém um outro pólo, a família, considerada como instituição alicerçada no direito natural e célu-
la-base da sociedade, primeira responsável pela educação da criança e do jovem. Esse discurso 
parlamentar surgia imbuído da mundividência integral católica e reproduzia-a. Nesse sentido, as 
intervenções revelavam empenho na dignificação daquelas duas instâncias e denunciavam a 
sua secundarização pelo Estado. 
Embora entre o aviso prévio de Jacinto Ferreira e o de Braamcamp Sobral tenham decorrido 
cerca de quinze anos, é curioso notar como os problemas registados e os interesses defendidos 
se mantiveram praticamente os mesmos. Os deputados acusaram o Estado de pretender mo-
nopolizar a ação educativa e de concorrer com a Igreja Católica na organização das atividades 
circum-escolares, sobretudo no terreno do enquadramento da juventude masculina. Jacinto 
Ferreira criticou a criação da Mocidade Portuguesa (MP) e denunciou a suspeição que mereciam 
à «ética do Estado Novo» organizações como o Corpo Nacional de Escutas (CNE), fundado e 
orientado pela Igreja Católica23. Dez anos depois, António Santos da Cunha entendia a MP co-
mo uma «instituição ultrapassada na sua estrutura e na definição do seu âmbito e dos seus 
fins»24, e Alexandre Marques Lobato preconizava a sua transformação em «organização particu-
lar» e, em contrapartida, a atribuição de «meios de ação» aos Escuteiros de Portugal e ao 
CNE25. Por sua vez, Braamcamp Sobral, ainda que não acentuasse o aspeto concorrencial da MP 
sobre as organizações de juventude católicas e reconhecesse os problemas da primeira, tecia 
ferozes críticas ao decreto-lei n.º 47:311 de 12 de Novembro de 1966, apresentado pelo minis-
tro da Educação Nacional, Inocêncio Galvão Teles, o qual lhe retirava o carácter paramilitar e a 
referência à obrigatoriedade26.  
As causas apontadas para justificar a supremacia do Estado no domínio da educação eram es-
sencialmente duas: por um lado, a fraqueza da instituição familiar e, por outro, o incumprimen-
to dos «deveres do Estado» para com a família e a Igreja Católica. A família, concluíam Maria 
Margarida Reis e Ricardo Durão em 1955, encontrava-se num estado «arruinado» pela «intro-
dução do divórcio na legislação portuguesa», pela «modéstia do [seu] nível económico» e pela 
entrada da mulher no mercado de trabalho. Havia que fortalecê-la, para que pudesse desem-
penhar a sua missão educativa, o que na sua perspectiva passava pela criação do salário famili-
ar, por encontrar soluções para o problema habitacional, pelo desenvolvimento dos esquemas 
de previdência social e de assistência, por fomentar «o progressivo regresso da mulher ao lar» 
e por combater o desemprego verificado «entre os chefes de família com mais de 35 anos», 
através da introdução de maior flexibilidade nas regras de contratação de funcionários públicos 
para os organismos corporativos27. Onze anos depois, o debate do aviso prévio proposto por 
Braamcamp Sobral encerrava com a aprovação de uma moção que recomendava o estabeleci-
mento com «urgência […] de uma política da juventude», que prosseguisse e desenvolvesse, 
no que respeitava à família, «a política de habitação económica, de melhoria de salário familiar 
e de proteção e assistência materno-infantil»28.  
A estes apelos ligava-se um outro: o de dar à família a liberdade de escolher os estabelecimen-
tos educacionais para os seus filhos. Na argumentação daqueles deputados as famílias portu-
guesas encontravam-se privadas de exercer essa escolha, porque os seus escassos rendimentos 
determinavam que só pudessem colocar as crianças e jovens no ensino oficial, «gratuito ou 
quase gratuito». A solução, defendiam, passava por o Estado auxiliar financeiramente o ensino 
particular eclesial. Entendiam também que, se a rede escolar católica não se expandia, a res-
ponsabilidade era, mais uma vez, do poder político que não oficializava os seus diplomas e im-
pedia a livre organização dos cursos que aí se ministravam29.  
O Estado devia, portanto, colaboração à Igreja Católica, corrigindo os condicionalismos que re-
sultavam da organização estatal sobre o domínio educacional e criando condições para uma 
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efetiva liberdade de ensino. Contudo, a exigência dessa cooperação tinha ainda um outro senti-
do: o Estado também deveria aceitar a colaboração da Igreja no ensino oficial, especialmente 
no ensino secundário e técnico. Sugeria-se para tal a incrementação de tempos dedicados à 
«formação e à assistência religiosa»30.  
Da avaliação da intervenção do Estado em matéria de educação resultariam ainda pedidos para 
que se democratizassem as condições de acesso ao ensino, se promovesse o prolongamento da 
escolaridade gratuita e obrigatória e se intensificassem os «esforços para instruir e educar, em 
toda a sua extensão, as gerações do ultramar», sem o que «formaremos apenas candidatos ao 
terrorismo»31.  
Alguns aspetos relativos ao ensino superior foram também abordados nestes debates, revelan-
do a insatisfação de deputados católicos quanto à ausência na Universidade de tempos letivos 
dedicados à formação religiosa32, mas também as suas exigências quanto à necessidade de ser 
descentralizado o ensino superior. Este último ponto tinha dois significados, tanto remetia para 
as denúncias da falta de autonomia da Universidade, como servia para sustentar a criação de 
uma universidade católica em Braga ou a restauração da Faculdade de Teologia em Coimbra. 
Sobre o primeiro aspeto, tratava-se em particular de recordar o direito de a Igreja Católica a ter 
um papel na organização do associativismo estudantil, como fora reivindicado pelas organiza-
ções universitárias católicas aquando da apresentação do decreto-lei n.º 40:900 de 12 de De-
zembro de 195633. Quanto ao segundo aspeto, ele surgia da aspiração a uma efetiva situação 
de liberdade de ensino, como era entendida e reclamada pela Igreja Católica, da qual esses 
estabelecimentos se tornariam corolário e símbolo.  
Esta última questão colocou-se em vários momentos parlamentares, que não só nas discussões 
daqueles avisos prévios. A favor de uma universidade católica pronunciaram-se os deputados 
Urgel Horta e Francisco Sales Loureiro34. Favoráveis à restauração da Faculdade de Teologia da 
Universidade de Coimbra revelaram-se os parlamentares Américo Costa Ramalho, padre Pinto 
Carneiro e Nunes Barata35.  
Acabaria por vingar o projecto de criação de uma universidade católica, o preferido das autori-
dades religiosas, embora a restauração da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra 
fosse a solução que mais agradava ao presidente do Conselho36. Ainda que esteja por estudar a 
posição de Salazar no processo negocial que permitiu o firmar daquela solução com o episcopa-
do, é legítimo supor que a resistência que durante anos manifestou o chefe do Governo a essa 
ideia assentava no facto de, por um lado, pretender que o Estado mantivesse o primado do 
ensino em qualquer grau e em qualquer especialização, e, por outro lado, procurar impedir que 
a Igreja Católica se autonomizasse no tocante à formação superior do clero português. Na As-
sembleia Nacional, os parlamentares Nunes Barata e Nunes de Oliveira congratular-se-iam, res-
petivamente, pela inauguração da sede central da Universidade Católica Portuguesa (UCP) e 
pela abertura da Faculdade de Teologia, em 1968, e pelo reconhecimento civil e ereção canóni-
ca daquela Faculdade, com a abertura do ciclo complementar da licenciatura em Teologia, em 
197137.  
 
Conclusão 
No período percorrido, o tema da liberdade de ensino ocupou o debate parlamentar. Teceram-
se considerações sobre o papel do Estado e da Igreja Católica no âmbito educativo, designa-
damente: enquanto «educadores» da criança; sobre o direito da família à escolha das escolas; 
sobre o reconhecimento de uma posição singular da Igreja no ensino privado. 
Os interesses da Igreja Católica em matéria de educação e ensino foram defendidos na Assem-
bleia Nacional por parlamentares católicos. A partir do final dos anos 40, estes insistiriam na 
defesa de uma política educativa que contemplasse a oficialização e a subvenção pública do 
ensino privado católico, ainda que sem abdicar das posições conquistadas ao longo do tempo 
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no ensino oficial. Nessa atuação, confrontaram-se com deputados de sensibilidade laicista, os 
quais defenderam o princípio de separação da política da religião e as responsabilidades do Es-
tado em matéria de educação e de formação moral e cívica dos indivíduos. Estes últimos procu-
raram ainda impedir a obtenção de um estatuto privilegiado para a Igreja Católica, sem no 
entanto favorecerem ou provocarem qualquer rompimento com o catolicismo. 
Nos diplomas legislativos aprovados pela Assembleia Nacional, entre 1935 e 1968, que envolve-
ram a regulamentação do ensino religioso na escola pública e do ensino particular, o Estado 
impôs a sua orientação doutrinária e programática. As concessões simbólicas que fez à Igreja 
não chegaram para lhe reconhecer, por via da sua missão religiosa, um papel determinante no 
âmbito educativo, nem para restaurar a liberdade de ensino. 
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A comunicação proposta trata de pesquisa de doutorado que está em andamento1. O 
tema é o pensamento educacional dos administradores municipais de Sabará/MG (1828 – 
1889). O objeto investigado é a atuação dos vereadores na administração da Câmara Municipal 
de Sabará nesse período, e os debates sobre escolarização da população local.  
 O objetivo geral da pesquisa é o de analisar as redes de sociabilidade entre os adminis-
tradores da cidade de Sabará/MG e as implicações dessas redes na organização do espaço pú-
blico e na condução dos processos educacionais da população local. Como objetivos mais 
específicos procuro identificar e analisar as matrizes de análise e o léxico utilizado pelos admi-
nistradores municipais na leitura que fazem para explicar a sociedade existente e os meios de 
intervenção nesta; investigar os debates acerca da instrução, buscando apreender as implica-
ções desses debates no cotidiano e no ordenamento da sociedade sabarense; analisar a experi-
ência camarária enquanto espaço de debate do poder político local na relação com outras 
instâncias de administração, problematizando o lugar das Câmaras Municipais na cena pública e 
na estruturação do Estado brasileiro. O recorte temporal inicial 1828 tem como base a Lei de 1º 
de outubro desse mesmo ano que define as atribuições das câmaras municipais. O recorte final 
1889 tem como orientação o fim do período imperial no Brasil. Apresento na presente comuni-
cação alguns apontamentos levantados até o momento. 
 
Administração municipal: contribuição para análise de debates educacionais  
 

As Minas Gerais exerceram verdadeiro fascínio em viajantes, naqueles que buscavam 
novas aventuras e procuravam riquezas. Falar dessa província é falar de intensas relações no 
processo de construção do Brasil e de uma das suas marcas, a “diversidade regional”. O ouro 
descoberto em suas entranhas atraiu para região, intenso “fluxo migratório” do mesmo modo 
que atraiu os olhares repressivos e opressores da Metrópole. A cidade de Sabará representa 
bem todo esse contexto histórico. 

A Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará foi erigida como vila em 17 de 
julho do ano de 1711. A primeira câmara eleita tomou posse em 19 de janeiro de 1715, após 
confirmação do termo de ereção pelo Conselho Ultramarino em 09 de janeiro deste mesmo 
ano. Em 1823, receberia do governo imperial o título de fidelíssima e em 1838 foi elevada a 
categoria de cidade. A importância da Vila podia ser percebida pelos diversos serviços, dentre 
os quais de fiscalização, fincados em suas terras como a Intendência e a Casa de Fundição de 
ouro da Comarca.  
 Alguns dos fatores que possibilitaram o destaque da cidade estavam relacionados à 
condição de Sabará ter sido sede da Comarca do Rio das Velhas, núcleo econômico da região 
(fator preponderante no século XVIII), rota para acessar a Bahia e ter, em seu entorno, produ-
ção agrícola de abastecimento regional. Destaque deve ser dado ainda à vida cultural, em que 
as irmandades, o teatro, as festas, marcaram a sociedade sabarense, além de a cidade ser pon-
to de intensa circulação de pessoas, afinal era nela que estavam instâncias administrativas da 
Comarca. 

Sabará situava-se na parte central da Província, na Zona Metalúrgica. Essa região era a 
mais povoada e com maior núcleo urbano, além disso, possuía grande poder político e econô-
mico, pois abrigava as sedes da administração política da província (Ouro Preto) e da adminis-
tração religiosa (Mariana), além de dois pontos de referência comercial (São João d’El Rei e 
Barbacena) (LIBBY, 1998, p. 43). 

Essa trajetória marcaria os habitantes e particularmente os homens responsáveis por 
sua administração local com fortes sentimentos de pertença. Fiel, fidelidade, fidelíssima, faz 
parte de um léxico, que os dirigentes municipais lutaram por imprimir como baliza que justifi-
casse certos direitos. Um desses direitos seria o de possuírem escolas, como podermos acom-
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panhar em ofício encaminhado pela câmara municipal sabarense ao presidente da província em 
1848. 

 
Senhores Representantes da Provincia – A Camara Municipal desta Ci-
dade, solicita pelo bem ser de seus Municipes, o reconhecimto que a 
Instrução he huma das mais seguras bazes da liberdade, e civilização 
dos povos, vem rogar –vos o restabelecimento das Cadeiras de Philo-
sophia e Francez nesta Cidade. Creadas pela Ley nº 60, apenas provi-
das, e quando começarão a frutificar, foi seu exercício suspenso pela 
Ley nº 232, sem duvida pr que o máo estado financeiro da Provincia 
aconselhava o maior rigor de economia nas despezas publicas; hoje 
porem que huma exacta fiscalização, e melhor arrecadação nas ren-
das Provinciais permitem aos escolhidos da Provincia aprover com 
mais liberdade aos seus melhoramentos, e attenda digo, atenta a ex-
tenção e população da Comarca, a existência de numeroza mocidade 
estudioza que frequenta 4 Escolas de Latinidade todas bem conceitu-
adas, e entre a qual brilhão não poucos talentos transcendentes em 
moços de pequena fortuna que os priva de buscarem fora da Comarca 
as Aulas, cujo restabelecimento se procura, a Camara espera que na 
Supplica ha de ser atendida e que a Comarca do Rio das Velhas, re-
ceberá, reconhecida, mais este beneficio de Vós, de quem tanto a 
Provincia espera = Deus Vos Guarde e felicita , como a Provincia há 
mister, e tanto desejamos. Salla das Sessoens da Camara Municipal 
de Sabará 8 de Agosto de 1848. (CMS. COR. 003 -1847/1851, folha 
84v/85 – 08/08/1848) 

 
 No que se refere à educação pública no Brasil, é importante considerar que já no perío-
do colonial, houve participação do Estado na educação do povo. Com a Reforma Pombalina de 
1759 - que dispunha também sobre a educação - em todo o território sob o domínio português 
houve a “organização dos estudos” em que o ensino público foi estabelecido e se implantou o 
sistema das Aulas Régias. (CARDOSO, 2002; FONSECA, 2009). Com essa reforma, o Estado 
obrigava-se a garantir a “educação gratuita à população”. Entre suas incumbências estava criar 
elementos reguladores e cuidar do ordenado dos professores. “A partir de então a educação 
tornava-se leiga, porque passava a ser conduzida por organismos burocráticos governamentais 
e não mais sob a diretriz de uma ordem religiosa, como fora até então pelos jesuítas. (CARDO-
SO, 2002, p.11). 
 As Aulas Régias vigoraram no Brasil até sua extinção em 1834 com o Ato Adicional. A 
instituição das Aulas Régias contribuiu de modo significativo para o processo de “formalização 
do ensino” como também da “profissão docente” na América Portuguesa. (FONSECA, 2009). No 
caso de Minas Gerais, Fonseca destaca que “(...) desde o início do século XVIII, havia mestres 
pagos pelas Câmaras, e as famílias já procuravam também o recurso dos professores particula-
res – leigos e clérigos – para o ensino das Primeiras Letras e da Gramática Latina, uma prática 
que permaneceu forte mesmo depois da implantação das aulas régias.” (FONSECA, 2010, p. 
20). Mais especificamente, para a Vila de Sabará, a autora verificou que até 18142, houve uma 
regularidade do exercício de professor em pelo menos uma das cadeiras destinadas para a Vila. 
Para a cadeira de Primeiras Letras, os registros encontrados datam de 1789 e foram encontra-
dos também dados de 1780 de uma das cadeiras de Latim.3 (FONSECA, 2010). 

Em março de 1828 a Câmara Municipal de Sabará encaminhou à administração provin-
cial informações sobre o estado da instrução do termo. Atendendo solicitação do presidente da 
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província e do Conselho Geral. O ofício que o presidente da província encaminhou às câmaras 
municipais instava-lhes o prescrito em alguns artigos da lei criada a partir da proposta do depu-
tado geral Bernardo Pereira de Vasconcelos. No primeiro artigo, deveriam as câmaras informar 
às localidades onde as escolas estavam instaladas, quais as escolas lá existentes, indicando seu 
número, quantas se fazia necessárias criarem em seus respectivos termos e quais escolas deve-
riam ser abolidas em observância à lei de 15 de outubro de 1827 e à Resolução de 15 de no-
vembro do mesmo ano. Diziam os vereadores: 
 

Para satisfazermos as Determinações do Ex.mo Conselho do Go-
verno, conteûdas no officios, que V. Ex.ca dirigio a esta Camara em 
data de 8 de Janr.o pp procedemos a mais seria, e escrupuloza inda-
gação, tendo sempre em vistas a commodidade dos Povos, e o 
estado da Fazenda Publica. 

De baixo destes princípios passamos informar a V. Ex.ca, que 
nos limites deste Termo existem quatro Escolas a saber nesta Villa 
duas, huma de Gramatica Latina , e outra de 1as Letras; em Santa Lu-
zia só huma de 1.as Letras, e em Curral de El Rey o mesmo. Segundo 
o estado da população existente nos parece conveniente, que se 
estabeleção mais Escolas das 1.as Letras nos Arraiaes seguintes: 
Morro de Matheos Leme, Santa Quitéria, Mathozinhos, e Alagoa San-
ta. 

Da relação junta, feita segundo a população, e carestia dos Lu-
gares, conhecerá V. Ex.ca, quaes os Ordenados, que se podem desig-
nar aos actuaes Mestres e aos que de novo se estabelecerem. A 
escola a muito creada no Arraial de Curral he assaz proveitoza, mas 
em abandono da verdade julgamos do nosso mais sagrado dever pa-
tentearmos a V. Ex.ca, que o seo actual Mestre Marcelo da Silveira Lo-
bato homem de m.ta probidade, e bons constumes, se acha pelas suas 
moléstias, e avançada idade, quase impossibilidade de poder desem-
penhar tão importante Emprego. Quanto ao artigo relativo as Escolas 
de Meninas não nos parece pr ora da maior necessidade, p.r quanto 
tem sido costume inalterável mandarem os Pais de famílias ensinarem 
as filhas em suas próprias Cazas, sendo mui poucos os que se appro-
veitão das Escolas Publicas. 

Resta finalmente faremos ser a V. Ex.ca, que não nos poupare-
mos a trabalho algum p.a que os Mestres sejão exactos no cumpri-
mento de seos deveres, dando a V. Ex.ca conta de tudo, que haja de 
occorrer. 

(SP PP 1/33, Cx. 227, Pac. 60, 15/03/1828) [Grifo meu]  
A partir desse relatório, podemos ter um breve quadro do estado da instrução no muni-

cípio. Os vereadores sinalizam para a necessidade de aumentarem o número de escolas em 
mais quatro localidades que já possuíam grande número de habitantes necessitados de uma 
escola de primeiras letras4. Chamam atenção também para o alto custo de vida nas localidades, 
o que interferia tanto no envio dos filhos à escola, principalmente para nos lugares distantes, 
quanto no ordenado dos professores. Sinalizam também para a questão da instrução para as 
meninas. Apesar de avaliarem, que naquele momento, não havia a necessidade da cadeira de 
instrução primária para as meninas, poucos dias depois, em 27 de março de 1828, essa seria 
criada pelo Conselho Geral da Província.  
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Conhecedores da legislação sobre a educação, em 1829, os vereadores viam-se distan-
tes do que previa a mesma sobre a instrução pública. Estando diante da não efetivação dessa 
legislação, precisaram reivindicar a implantação da instrução primária, como vimos acima. Em 
mais um ofício dirigido ao presidente da província, João Joze Lopes Mendes Ribeiro, solicitavam 
que ele levasse ao imperador a demanda por escolas apresentada. O corpo de vereadores ava-
liava estarem:  

 
privadas do favor da Ley algumas Povoaçoens, e Arraiaes deste Ter-
mo, em que abunda mocidade apta, e carecida de instruçoens prima-
rias = Taes são Congonhas de Sabará – Rapozos – Santo Antonio do 
Rio acima – Rio das Pedras - Mathozinhos – Lagoa Santa – Capela da 
Piedade – Tacaoarusú de cima, e Taboleiro Grande; chegando ao nu-
mero da mocidade precizada de instrucção a 700 pelo menos. (SP PP 
1/33, Cx.228, Pac. 18, 13/10/1829) 

 
Os vereadores demonstravam estar amargurados com o esquecimento dessas povoa-

ções, mesmo tendo preenchido os requisitos necessários para que isso ocorresse. Defendiam 
ainda, a instrução como elemento essencial para formar sua juventude. Essa instrução seria 
também fundamental para que a sociedade usufruísse dos seus “benefícios”. Desse modo, soli-
citavam que se mandasse 

 
(...) crear nos pontos mencionados Aulas de 1.as letras. D’umas taes 
creaçoens pode algum dia o publico colher sazonados fructos, e resul-
tados felizes podem compensar a despeza da Nação. Podem-se for-
mar homens, que pelo andar dos tempos sirvão de columnas, e 
sustentáculos da mesma Nação. (SP PP 1/33, Cx. 228, Pac. 18, 
13/10/1829). 

 
Para o corpo de vereança a ausência de instrução, ligada a falta educacional poderia 

gerar problemas muito maiores que os gastos, um desses problemas seria a possibilidade de 
geração a geração, aumentar “à ignorância” que, a qual transformaria a “mocidade” numa “ge-
ração rude, inepta”, abrindo o caminho para a “desordem, e para o vergonhoso vicio” de cor-
romper a sociedade. A instrução, então, torna-se importante para esses vereadores como forma 
de constituir uma sociedade que cada vez mais tinha o desejo de se aproximar das “nações cul-
tas”. SP PP1/33 Cx 228 pac. 18, 13/10/1829). 

Em outro oficio5, também endereçado ao Imperador, os vereadores tentavam sensibili-
zar as autoridades, da necessidade de criação de escolas de instrução primária, principalmente 
na vila de Sabará, prevista na lei6. Argumentavam que esse pedido se justificava, em decorrên-
cia do aumento da população e “opulência” do Termo de Sabará e da Comarca do Rio das Ve-
lhas, ansiava-se facilitar à “mocidade”, que desejava dedicar a “brilhante carreira das Letras” 
condições de acesso à instrução. (SP PP 1/33, Cx. 228, Pac. 23, 14/10/1829). 

Conforme os vereadores, as dificuldades enfrentadas por aqueles que queriam frequen-
tar as aulas não eram poucas, tendo em vista, o tempo gasto nos longos percursos até a esco-
la, especialmente dos que não moravam nas localidades não contempladas com escolas. Se isso 
já dificultava a instrução dos mais abastados, deixava ainda mais “na obscuridade os que nas-
cerão em menos valia da fortuna”.  

Com o objetivo de sanar parte dos problemas do Termo e até mesmo da Comarca, os 
vereadores sugeriram a criação de uma Cadeira de Estudos Preparatórios para as Ciências Jurí-
dicas na vila de Sabará, para os que quisessem dedicar-se à “carreira das Letras”. Essa cadeira 
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serviria para preparar os alunos de tal modo que tivessem condições para se matricularem “em 
qual quer Academia Nacional”. (SP PP 1/33, Cx.228, Pac. 23, 14/10/1829). 

Em ambos os ofícios, a ideia de instruir um maior número de crianças e jovens está 
posta de maneira clara, mas essas questões não diziam respeito apenas ao âmbito local. Em 
outros estudos temos visto que a necessidade de instruir a “gente miúda” impõe-se como algo 
de fundamental importância. O medo de que a “ignorância” pudesse levar o povo a cometer, 
por exemplo, desordens, levou-se ao projeto de instruí-lo minimamente, num movimento que 
também almejava a construção da nação que se intentava instaurar. Nesse sentido, conforme 
Faria Filho (2000): 

 
a instrução possibilitaria arregimentar o povo para um projeto de país 
independente, criando também as condições para uma participação 
controlada na definição dos destinos do país. Na verdade, buscava-se 
constituir, entre nós, as condições de possibilidade da governabilida-
de, ou seja, a criação das condições não apenas para a existência de 
um Estado independente mas, também, dotar esse Estado de condi-
ções de governo. Dentre essas condições, uma das mais fundamen-
tais seria, sem dúvida, dotar o Estado de mecanismos de atuação 
sobre a população. Nessa perspectiva, a instrução como um meca-
nismo de governo permitiria não apenas indicar os melhores caminhos 
a serem trilhados por um povo livre mas também evitaria que esse 
mesmo povo se desviasse do caminho traçado. (FARIA FILHO, 2000, 
p. 137). 

 
É importante considerar, segundo Faria Filho (2000), que a instrução para o povo não 

objetivava possibilitá-la alcançar os níveis da instrução secundária e superior, eminentemente 
voltados para as elites. Instruir os pobres, livres ou brancos relacionava-se à possibilidade da 
aquisição de instrumentos básicos para a leitura, a escrita e para a matemática (FARIA FILHO, 
2000, 136). 

Se, no ofício de 1828, os vereadores consideravam que não era necessário criar uma 
cadeira de instrução primária para meninas, como já referi, quatro anos após a criação da ca-
deira, o Fiscal da Vila de Sabará, Manoel Joze Gomes Rebello, apresentava que esta ainda se 
encontrava vaga. O mesmo não conseguia compreender os motivos desse não provimento e 
indagava-se por que ninguém aparecia para ocupar o cargo.  

 
Achando se deliberado, que nesta Villa exista huma Escola de 1.as le-
tras para meninas, não tem aparecido alguem, que per o Provimento 
ou seja pr a Lei exigisse exame pa ser Mestra ou pr algum outro moti-
vo, que não descubro. Aparece finalmente a Lei novissima a este res-
peito, que desonerando as Mestras de semelhante onus, exige, que 
para serem providas apresentem attestado da Municipalidade. Logo 
que chegou ao meo conhecimento esta ley lancei os olhos pela Villa e 
achei, que em Dona Maria Anna da Assumpção viuva do Cap.m Ant.o 
dos Santos Pereira existião as qualidades necessarias para semelhante 
fim, e que particularmente tem exercitado com geral aplauso. Consul-
tei a sua vontade, e achando a disposta a exercitar em publico seme-
lhante Emprego, assim o manifesto a V. S.a para darem o compet.e 
attestado no cazo, de, como eu acharem, que desempenhará tão im-
portante lugar. (CMS ATA 05, Folha, 02 - 15/10/1832). 
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Essa ponderação foi aprovada pelos vereadores7 e indicada para envio como proposta à 
presidência da província, alicerçados no artigo 2º da lei de 06 de junho de 1832, visto que a 
“Mestra” indicada tinha “todas as qualidades”. Essa peregrinação com a cadeira pública para 
meninas só seria de fato solucionada com o provimento da professora, em 28 de março de 
1835 com portaria de 16 de setembro de 1836. Nesse processo de implantação da cadeira, po-
demos chegar a deduzir a confluência de pelo menos duas questões de ordem: a inserção de 
meninas na escola pública e a entrada de mulheres como regentes de aulas públicas8. Digo 
“deduzir”, porque, como nos disse Eliane Marta Teixeira Lopes, “(...) é delicada e difícil de ser 
captada e apreendida a trama que vai se tecendo, que vai sendo tecida em torno da educação 
da mulher, da formação da professora, em Minas Gerais no século XIX. Os diferentes fios que 
compõem essa trama precisam ser buscados.” (LOPES, 2003, p. 55).  

As cadeiras de primeiras letras, não eram as únicas que preocupavam a Câmara. Em 
1840 indicava o vereador Joze Lopes da Silva Vianna que a instituição deveria encaminhar à 
Assembleia Legislativa Provincial pedido de estabelecimento das aulas na cidade de Sabará. 
Fazia-se ver que a Lei provincial n.º 60, que autorizava a criação de aulas de gramática latina, 
francês, filosofia, retórica, geografia e história nas comarcas não possuidoras de colégios públi-
cos ou particulares, não havia sido contemplada, na cidade de Sabará nem em nenhuma outra 
vila da comarca. O vereador acreditava que talvez um dos motivos tenha sido o fato de quando 
da promulgação da lei havia “em hum canto da Comarca o Colégio da Serra do Caraça”, que 
estava fechado a tempos e sem “esperança” de que fosse reaberto “tão cedo”. Dessa forma, 
estava “a mocidade deste Município privada do beneficio outorgado pela citada Lei” (CMS ATA 
08 Folha 129V-130, 13/11/1840). 

A preocupação com a criação das escolas caminhava lado a lado com a manutenção 
das existentes. Em correspondência ao vice-presidente da província, comendador Jose Pedro 
Dias de Carvalho em 1848, os vereadores apresentavam um sério problema com a manutenção 
de uma escola de primeiras letras no distrito de Congonhas do Sabará. A presidência da provín-
cia alegava não poder custear a escola e sugeria à câmara que providenciasse, junto à popula-
ção, subscrição para que essa escola continuasse funcionando. Como ressaltado pela Câmara, 
os resultados com subscrições não tinham muito efeito entre a população, sendo um dos moti-
vos do “cansaço” do povo com contribuições e subscrições. (SP PP 1/33, Cx. 246, Pac. 18, 
10/03/1848). Mesma assim, a câmara dar parecer favorável ao pedido do presidente da provín-
cia.  

 
Illmº Senr = Achando-se o Cidadão João Vaz de Mello Junior pelo 
Exmo Governo na Cadeira de 1º grau de Instrucção Primaria do Ar-
raial de Congonhas e tendo de rege-la conforme o methodo adoptado 
na Escolla Normal, em que se abilitou, na forma da Ley Provincial 
Numero 311, e sendo muito dispendiosa a compara de utensis, e ar-
ranjo da mencionada Aula, e o estado actual dos Cofres Publicos não 
permitindo que estas despesas sejão feitas pr conta da Provincia, o 
Exmo Presidente da mesma em Officio de 21 de Fevereiro próximo 
passado recommendou a esta Camara, que promovesse huma subs-
cripcção neste Municipio para se levar a efeito tão interessante insti-
tuição. A Camara em sessão extraordinaria de 10 do corrente mez 
deliberou nomear huma Comissão composta de três Membros para 
promover esta subscripção e entender-se com o mencionado Profes-
sor para a compra de utensis, e arranjo da Aula pelo modo q. o mes-
mo indicar; e para esse fim forão nomeados V. S e os Senhores FF, e 
a Camara espera que VIII se esforçarão pr tão útil estabelecimento, e 
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que de tudo deem parte a esta Camara =” O presidente Jose Severi-
anno Coutinho Rangel – (CMS. COR. 03 -1847/1851 folha 54, 
24/03/1848) 
 

Mas o fato de reconhecer a relevância da instrução não era suficiente para resolver os 
problemas. Na década de 1870 ainda reclamariam a necessidade de investimentos por parte do 
governo como também das famílias na instrução primária.  
 

O ensino da instrucção primaria neste município continua dependente 
de melhoramentos que devem portar de uma lei que reprima a indo-
lencia dos máos discípulos, e o pouco cuidado dos pais em so sub-
mentter a senda da boa educação. É quanto a este respeito a Camara 
tem a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.ca. Deos Guarde a V. 
Ex.ª Paço da Camara municipal de Sabará 6 d´ Agosto de 1870 = 
Ill.mo e Ex.mo Sr Dor. Agostinho Jose Ferreira Bretas. Presidente desta 
Provincia. = (CMS. COR. 07 -1868/1873 folha 6, 06/08/1870) 

 
 
A Lei de 1º de outubro de 1828, incumbia as câmaras municipais de promover e fiscali-

zar o ensino. Alunos, fiscais, delegados, inspetores, professores, famílias, as construções desti-
nadas para o ensino, eram itens a serem investigados e avaliados. A questão da fiscalização das 
atividades relacionadas a instrução foi algo que demandou investimento do Estado. Na provín-
cia mineira criou-se em 1843 a Diretoria de Instrução Pública a qual passou a ser responsável 
pelo controle das questões ligadas a instrução. Um exemplo de como as câmaras procedia a 
essa fiscalização é o oficio que foi dirigido ao governo provincial em 1850 pela câmara sabaren-
se, reclamando da ausência do delegado do círculo literário a qual o município pertencia, na 
fiscalização das escolas primárias.  

 
A Camara Municipal de Sabará presenciando o lastimoso estado em 
que se acha a Instrucção primaria nesta Cidade, e conhecendo que é 
ele devido ao Delegado do 3º Circulo Literario, que não cumpre suas 
obrigaçoens vesitando as escolas, resolveo dirigir-se a S Excia pedindo 
providencias sobre o objeto, certa de que S Excia tomará na devida 
consideração hum negocio tão transcendente.” (CMS COR 003 – Folha 
204 11/01/1850) 

 
Conforme David (2008), foi a partir do regulamento nº 62 de 1872, que o processo de fiscaliza-
ção dos espaços escolares foi mais explicitado. Deveriam observar:  
 

(...) o procedimento do professor se tem boa ou má opinião na locali-
dade; verificar se é zeloso nos cumprimentos de seus deveres; obser-
var a capacidade das casas das escolas e suas condições de higiene; 
saber o número de alunos matriculados e a frequência média das es-
colas comprovando a exatidão dos mapas apresentados; constatar o 
aproveitamento dos alunos; conferir se os livros de matrícula, pontos, 
exames e mobília da escola estavam devidamente preenchidos; ob-
servar o método e disciplina adotados pelo professor. E, quando pas-
sou a existir os conselhos paroquiais deveria presidir o de sua 
paróquia. (DAVID, 2008, p. 70-71) 
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Podemos perceber com essa discussão elementos importantes da concepção do papel 
da instrução pensada pelos vereadores. É possível apreender o conhecimento dos sujeitos en-
volvidos no processo de administrar o município, a noção sobre suas obrigações legais e a im-
portância da instrução para o desenvolvimento do seu munícipio. À medida que tenho avançado 
no contato com a documentação, tenho percebido que a temática da instrução foi um ponto 
recorrente nos debates municipais. A instrução assume papel relevante para a leitura que ti-
nham do que era necessário para se combater a “ignorância”, moldar novos costumes em pa-
ramentos do mundo “civilizado” a fim de administrar o município, seja pelas obrigações legais, 
seja pelo interesse em aumentar a “civilização dos povos” e o aumento do amor à “Nação”. 
Ajuda-nos a compreender essa ambiência a análise de Matos (1987) quando diz que: 
 

Nas falas daqueles que se mostravam orgulhosos de uma posição, ca-
da vez mais ocupavam lugar de destaque termos como Civilização, 
Utilidade, Luzes, Associação, Razão e Progresso, como se eles tives-
sem ganho importância em função primordialmente da trajetória que 
percorriam e que, sem dúvida, também traçavam, e não tivessem sido 
tomados de empréstimo às ‘nações industriosas da Europa’, que tri-
lhavam um caminho diverso. (MATOS, 1987 p. 14) 

 
Para apreender o debate educacional proferido pelos vereadores, tenho levantado da-

dos com vista a construir uma biografia coletiva desse grupo, constituído pela elite local. Até o 
momento, o perfil dessa elite local9 que tem sido possível vislumbrar é de que são: Homens da 
Guarda Nacional, advogados, médicos, proprietários, fazendeiros, negociantes, boticários, 
membros de famílias tradicionais, membros de sociedades políticas, científicas e religiosas, al-
guns proprietários de jornais, outros oradores eloquentes.  

Para a análise do grupo de vereadores o estudo se aproxima da metodologia da proso-
pografia ou biografia coletiva. O método prosopográfico contribui sobre maneira para a análise 
do papel desempenhado por grupos formados não só pelos “grandes homens”, mas também 
por coletividades como o caso das câmaras municipais. Esse tipo de estudo ajuda a apreender 
“modelos, estratégias” que um dado grupo utilizou para que tivessem êxito em algum empre-
endimento. (HEINZ, 2006). Conforme Stone (2011), aos olhos daqueles que se enveredaram 
pelo estudo coletivo dos grupos “(...) o propósito da prosopografia é dar sentido à ação política, 
ajudar a explicar a mudança ideológica ou cultural, identificar a realidade social e descrever e 
analisar com precisão a estrutura da sociedade e o grau e a natureza dos movimentos em seu 
interior.” (STONE, 2011, pp.116).10 

Com o olhar voltado para os debates proferidos pelos vereadores tenho investigado a 
esfera da vida pública sabarense, na qual, esse grupo estava inserido e que dela participavam 
ativamente. Esses camaristas circulavam por diferentes espaços, manifestando sua opinião, e 
na maioria das vezes mesclando laços da vida privada com a dimensão do público em que os 
discursos ganham peso significativo. A esfera pública tem sua gênese em transformações pro-
fundas que ocorreram no campo social. A emergência dessa esfera na modernidade está ligada 
a constituição dos Estados – nação, ou seja, está ligada à origem da vida política da moderni-
dade. Essa esfera construiu-se num campo de conflitos e negociações em que esteve em jogo 
interesses privados e coletivos. Nesse jogo, a opinião pública, foi utilizada por muitos como uma 
poderosa ferramenta de legitimidade política. Legitimidade essa que promoveu formas dos indi-
víduos se associarem, formando verdadeiras redes de sociabilidade. (HABERMAS, 2003). 
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Considerações finais 
 
Esbocei nessa comunicação um pouco do que circulava na Câmara Municipal de Sabará 

nos oitocentos sobre a educação no município. Esses indícios já colaboram para ampliarmos 
nosso conhecimento sobre a participação dos municípios no século XIX no debate educacional. 
A pesquisa caminha para a análise das relações estabelecidas entre os indivíduos que ao longo 
do período foram responsáveis pela administração do município. Esse grupo com frequência 
atribuía a si próprios o “dever” de conduzir o “povo” para um mundo mais civilizado. Olhavam 
para o município de Sabará, especialmente o núcleo central, como local propício para o desen-
volvimento de suas ideias, nos ajuda nessa análise a afirmação de Marco Morel (2005), segun-
do o qual  

Sobre a base urbana tradicional, e numa sociedade escravista, dife-
rentes atores políticos e sociais começavam a atuar e conceber sua 
atuação dentro das perspectivas da modernidade política, dos libera-
lismos, da livre expressão individual, do constitucionalismo, das no-
ções de soberania popular e nacional e de suas formas de 
representatividade, enfim, na inserção como cidadãos. (MOREL, 2005, 
pp.165).  
 

É possível concluir até o momento, que esses camaristas defendiam a educação como 
elemento essencial para formar crianças e jovens. Na visão dos administradores municipais a 
educação seria a que daria condições aos indivíduos de se tornarem “columnas” que viessem a 
sustentar a “nação” brasileira. A educação tornaria assim, elemento fundamental para propiciar 
diversos “benefícios à sociedade”, principalmente o de combater os “males” que sua ausência 
poderia causar: ignorância, vícios e desordens, como ficam bem evidenciados no documento já 
citado, no qual afirma que a falta da educação “(...) só se pode alimentar a ignorancia, que 
transmittindo-se de família em família constitue huma geração rude, inepta, e só capas para 
fomentar a desordem, e vergonhozo vicio.” (SP PP 1/33, Cx. 228, pac. 18,13/10/1829). Nesse 
sentido, o pensamento dos vereadores estava em consonância com pensamento que adentrou 
o século XIX, a ideia de que a educação daria aos indivíduos condições para que estes se tor-
nassem pessoas que valorizassem a vida laboriosa e ordeira.  
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1 O trabalho é orientado pelo professor dr. Luciano Mendes de Faria Filho e insere-se no projeto Moder-
no, Modernidade e Modernização: a educação nos projetos de Brasil – séc. XIX e XX (financiando pelo 
CNPq), como parte dos trabalhos do grupo Historiar - Pesquisa, Ensino e Extensão em História da Edu-

cação/GEPHE (FaE/UFMG).  
2 1814 é referência de pesquisa apresentada no livro “O ensino régio na Capitania de Minas Gerais 1772-
1814” lançado em 2010. 
3 Conforme a autora a Vila de Sabará teve outra cadeira de Latim, porém ainda não foi possível identificar 
o período de implantação. (FONSECA, 2010, p.48). 
4 A Lei de 15 de outubro de 1827 determinava a criação de escolas de primeiras letras em todas as vilas, 
cidades e lugares com maior índice populacional.  
5 Nesse ofício não há menção ao presidente da província. Sua data apresenta apenas um dia de diferença 
do ofício que tratei anteriormente. Entretanto, ele também pode ter sido encaminhado para que o presi-
dente da província o entregasse, juntamente com o outro, ao Imperador.  
6 §.º 32 do artigo 179 da Constituição do Império. 
7 Não foi de imediato que a cadeira de primeiras letras para as meninas começou a funcionar. Após a 
aprovação do nome da professora, passou-se a enfrentar o problema com o exame da professora que, co-
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mo era viúva, não poderia se dirigir sozinha até a cidade de Ouro Preto para prestar o exame. (CMS. 
ATA. 06, 10/07/1835, Folha 118). 
8 Conferir tese de Nascimento (2011) sobre as trajetórias de professoras em Sabará no século XIX.  
9 Para construção do perfil dos vereadores estou levantando dados principalmente quanto a: origem fami-
liar, local de nascimento, se deixou testamento, cônjuge, filhos, nível de escolarização, profissão, títulos, 
número de mandatos, idade, ingresso na carreira política, cargos exercidos, divergências políticas, redes 
familiares. 
10 A versão original desse texto foi originalmente publicado com o título “Prosopography” na revista  
Dædalus, Cambridge, Mass., v. 100, n. 1, p. 46-79, Winter 1971.  
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Introdução 
 

Desde finais do século XX, tanto no cenário internacional, como no brasileiro, a 
discussão em torno da formação dos professores se configura como o desafio mais urgente dos 
sistemas de ensino. Na análise de Pérez-Gomez (2010), as Universidades e centros de formação 
de professores, se encontram, ainda, muito distantes do que se supõe a formação de docentes 
competentes para a tarefa que demanda a educação do século XXI. No Brasil, as reformas para 
a formação do professor, iniciadas na década de 1990, não estão isoladas do contexto interna-
cional. Essas reformas vêm se materializando por meio de atos normativos: Leis, Decretos, Re-
soluções, Pareceres.  

Este trabalho tem por objetivo analisar as ações governamentais para formação de 
professores da Educação Básica no Brasil a partir da última edição da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB), Lei 9.394/1996, enfatizando aquelas voltadas para a modalidade a distân-
cia. Delimitamos o estudo nesse recorte temporal pelo fato do artigo 62º da LDB determinar a 
formação de docentes para atuar na educação básica em nível superior, em curso de licenciatu-
ra. A pesquisa bibliográfica apresenta parte da história da formação dos professores no Brasil, 
no período compreendido entre 1996 a 2011, destacando a legislação vigente e os atuais desa-
fios para essa formação na modalidade a distância. Aborda o modelo da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) a partir de dois aspectos: como modalidade de ensino e estratégia para a expan-
são do ensino superior no País. 

 
As reformas educacionais na década de 1990 
 

No Brasil, as reformas para a formação do professor, iniciadas na década de 1990, 
não estão isoladas do contexto internacional e se originam nas Conferências Mundiais da Edu-
cação realizadas em Jontiem (1990) e Dakar (2000), entre outras indicações expressas em do-
cumentos expedidos pelos organismos internacionais como o Banco Mundial (BM), a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Organização 
de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Comissão Econômica para América 
Latina (CEPAL).  

É nesse contexto que, no Brasil, se edita a terceira versão da LDB, em 1996, mar-
co das reformas educacionais da década de 1990. Consideramos que as reformas para a forma-
ção de professores da década de 1990 fundamentaram-se no projeto político neoliberal. 
Compreendemos esse projeto como uma estratégia de poder que se articula no plano político e 
cultural para construir um novo senso comum a partir do qual as maiorias aceitam e defendem 
como próprias as receitas elaboradas pelas conservadoras tecnocracias neoliberais que privati-
zam o êxito e o fracasso social (Gentili, 1994). A estratégia de poder neoliberal defende a tese 
de que toda forma de intervenção estatal atenta contra a liberdade individual e abre caminho 
para os regimes totalitários. No entendimento do projeto político neoliberal os sistemas educa-
cionais enfrentariam, apenas, uma crise gerencial. A suposta “crise de qualidade” dos sistemas 
educacionais teria sua origem na improdutividade de práticas pedagógicas e da gestão adminis-
trativa dos estabelecimentos escolares. É por essa razão que, no Brasil, ao longo da década de 
1990, encontramos um conjunto de reformas para regular, reestruturar os sistemas de ensino 
flexibilizando sua oferta, reformular o perfil dos professores, implementar uma reforma curricu-
lar e, sobretudo construir o mercado educacional. Desse modo, os sistemas de ensino se subor-
dinam às necessidades do mercado de trabalho, tendo como função social promover a 
empregabilidade, a capacidade flexível de adaptação individual às demandas do mercado de 
trabalho.  
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A legislação para a modalidade a distância 
 

Para Roesler; Vianney (2011) podemos identificar quatro períodos na normatização 
da EaD no Brasil: 1942-1995, 1996-2000, 2001-2006 e 2007-2011. Pelo recorte deste trabalho 
focalizaremos a normatização da EaD a partir de 1993, pois consideramos que alguns atos go-
vernamentais desse período alicerçam o artigo 80 da LDB, editada três anos depois. Saraiva 
(1996) indica que a partir de 1993 o Ministério da Educação (MEC) deu início a uma série de 
medidas concretas para a formulação de uma política de EaD, assinando os protocolos de coo-
peração com o Ministério das Comunicações (MC) e com a Empresa Brasileira de Telecomunica-
ções (Embratel), a fim de criar a infraestrutura tecnológica necessária para viabilizar essa 
modalidade de ensino. Também consideramos relevante destacar o Acordo de Cooperação Téc-
nica 4/1993, firmado entre o MEC e a Universidade de Brasília (UnB) para que a mesma coor-
denasse um Consórcio Interuniversitário “com a finalidade de dar suporte científico e técnico 
para a educação básica, utilizando os recursos da Educação Continuada e da Educação a Dis-
tância” (Saraiva, 1996, p. 25, grifo nosso). Esse Acordo de Cooperação Técnica sinaliza a tenta-
tiva de vincular a criação de um sistema de educação a distância para a formação de 
professores da Educação Básica.  

Um consórcio associa um grupo de instituições/empresas autônomas que têm ope-
rações comuns. Nesse caso, a criação do consórcio Interuniversitário pressupõe um plano de 
desenvolvimento institucional na modalidade a distância para todas as universidades, mantendo 
a autonomia administrativa de cada instituição participante. Trata-se um uma experiência que 
procura otimizar os recursos das várias Universidades Federais para não desperdiçar recursos 
com a mesma oferta de formação. Sobre a criação do BRASILEAD, Preti (1998) observa que o 
MEC reagiu tardiamente às iniciativas de criação de Redes de Educação a Distância. Diferente-
mente dos países que optaram, nas décadas de 1960 e 1970, pela criação de Universidades 
exclusivamente a distância, o legislativo brasileiro preferiu engavetar o Projeto de Lei n. 1.878, 
de 1974, que propunha uma Universidade Aberta cujo ensino fosse ministrado mediante pro-
cessos de comunicação a distância (Gomes, 2009).  

O Decreto no 1.237/1994 criou, no âmbito da Administração federal, o Sistema 
Nacional de Educação à Distância (SINEAD) sob a coordenação do MEC. Em seu artigo 1º esse 
Decreto define como objetivos do Sistema Nacional de Educação à Distância (SINEAD) “facilitar 
a todo cidadão, por meio da educação aberta, continuada e à distância, o acesso ao conheci-
mento social e científico disponível na sociedade brasileira e de servir de apoio à consecução 
dos propósitos do Plano Decenal de Educação para Todos, aplicando os recursos das comunica-
ções, telecomunicações e informática no sistema educacional brasileiro.” Sobre a redação desse 
Decreto, destacamos a menção feita à educação aberta e à distância. Esses termos possuem 
diferentes acepções, pois Bates (1995) indica que a Educação Aberta é um objetivo geral de 
uma política educacional, a oportunidade de oferecer formação sem constrangimento social ou 
espaço temporal, e a Educação a Distância vem a ser um objetivo específico dessa política, ou 
seja, um meio para concretizar a política de Educação Aberta. Também podemos constatar que 
o SINEAD emerge como apoio para alcançar os acordos firmados pelo governo brasileiro na 
Conferência Mundial sobre Educação para Todos, de 1990, em Jomtien, na Tailândia.  

Com a criação da Secretaria de Educação a Distância (SEED), em 1996, os convê-
nios anteriormente firmados para a instituição do SINEAD passaram a ser revistos em função da 
nova estrutura a ser organizada pela SEED e sua conseqüente normatização. A edição da LDB, 
em 1996, legalizou a EaD no Brasil, em seu artigo 80º.  
Em 1998, temos a primeira regulamentação da EaD por meio dos Decretos 2.494 e 2.561. Es-
ses Decretos foram revogados posteriormente, por isso destacamos a concepção de EaD indi-
cada no Decreto 2.494 como “forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a 
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mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes su-
portes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos mei-
os de comunicação”. Desse modo há um entendimento de que a EaD abarque todos os cursos 
que não sejam integralmente presenciais. Ressaltamos o parágrafo 1º, do artigo 2º desse De-
creto que determina que “a oferta de programas de mestrado e de doutorado na modalidade a 
distância será objeto de regulamentação específica”. A respeito desse aspecto nos perguntamos 
sobre as razões desse Decreto, que considera a EaD como forma de ensino que possibilita a 
auto-aprendizagem, contraditoriamente regular a mesma para níveis de ensino em que a auto-
aprendizagem pode ser mais questionada, como no ensino fundamental para jovens e adultos, 
o ensino médio, educação profissional e de graduação. Quais seriam os motivos que alimenta-
ram esse Decreto a permitir uma modalidade de ensino de auto-aprendizagem para os níveis 
mais elementares da escolarização e exigir regulamentação específica justamente para os níveis 
de ensino em que a auto-aprendizagem já deva ter sido conquistada? 

O Decreto 5.622 de 2005 revogou os Decretos 2.494 e 2.561 de 1998, além de 
modificar a definição anterior de EaD que de processo de auto-aprendizagem, passa a ser con-
siderada “modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comuni-
cação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tem-
pos diversos” Na legislação brasileira trata-se da única modalidade de ensino que não é 
designada pelo nível de ensino (educação infantil, ensino fundamental, médio, profissional, su-
perior), nem pelo público a que se destina (crianças, jovens e adultos), mas sim pelo seu mo-
dus operandi que se baseia na centralidade das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs), sem discutir o uso educacional das mesmas e reduzindo-as a ferramentas dessa modali-
dade de educação (Barreto, 2008).  

A concepção de um Consórcio Interuniversitário foi retomada em dezembro de 
1999, com a criação da Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede), sob o lema de “dar 
início a uma luta por uma política de Estado visando a democratização do acesso ao ensino su-
perior público, gratuito e de qualidade e o processo colaborativo na produção de materiais didá-
ticos e na oferta nacional de cursos de graduação e pós-graduação” (Leite, 2012) Em outubro 
de 2000, a UniRede lançou um edital de oferta do curso de Especialização lato sensu de forma-
ção em EaD, promovido por 10 das 62 universidades interligadas. O consórcio adotou critérios 
de reserva de vagas e cobrança de taxas para seus cursos, contrariando sua finalidade inicial de 
promover a democratização do ensino superior. Leite (2012) destaca que o ponto principal da 
UniRede foi “construir uma rede pública centrada, principalmente na formação de professores 
da rede pública de ensino”, porém esse objetivo não foi conquistado e esse consórcio suplanta-
do pela criação do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).  
 
A Universidade Aberta do Brasil 
  

O MEC desenvolveu o Programa UAB em 2005, por meio do Decreto 5.800/2006 
para "o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir 
e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País" (Capes, 2012). Esse 
programa tem por objetivo ampliar e interiorizar a oferta de cursos de educação superior, por 
meio da EaD. A prioridade é oferecer formação inicial a professores em efetivo exercício na 
Educação Básica pública, porém ainda sem graduação, além de formação continuada àqueles já 
graduados. Também pretende ofertar cursos a dirigentes, gestores e outros profissionais da 
rede pública.  

Outro objetivo do programa é reduzir as desigualdades na oferta de ensino superi-
or e desenvolver um amplo sistema nacional de educação superior a distância. Os recursos para 
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o financiamento do sistema UAB estão previstos no Decreto n. 11.273/2006, na Lei n. 
11.502/2007 e nas Resoluções CD/ FNDE n. 26/2009 e n. 8/2010.  
 
Os atores da UAB 
 

No âmbito da EaD a palavra tutoria refere-se ao acompanhamento do aluno em 
um determinado curso. Nesse sentido, Oliveira (2006) indica que os "sistemas de tutoria” abar-
cam a “concepção e estruturação de sistemas de apoio aos estudantes que revelam na prática 
a concepção de EaD da instituição que o organizou” (Oliveira, 2006, p. 1). Apesar dos termos 
tutor e tutoria serem amplamente empregados na modalidade de EaD, Emerciano; Sousa; Frei-
tas (2001) observam que esses termos necessitam ser ressignificados. Esses autores conside-
ram que a ressignificação deve superar a acepção de proteção e indicam que trabalhar como 
tutor significa ser professor e educador expressando-se na tutoria a distância.  

O corpo docente e tutorial da UAB não mantém um vínculo de trabalho com a 
mesma, mas sim com a Universidade Federal que desenvolve o curso ofertado. Desse modo o 
docente não possui contrato de trabalho com a UAB e sua remuneração se faz por meio de um 
“incentivo financeiro”, na forma de Bolsa, dado que o corpo docente é concursado para a mo-
dalidade presencial e deve ter um regime de trabalho em tempo integral na instituição partícipe 
do consorcio. Os tutores são contratados por projeto de tempo determinado sem vínculo em-
pregatício com a Universidade consorciada. Curiosamente espera-se que os professores vincu-
lem-se aos projetos a distância a partir de suas experiências na formação inicial e continuada 
de professores para a Educação Básica na modalidade presencial. 

O Guia do Tutor da UAB apresenta a equipe de atores necessária para um curso ou 
disciplina na UAB. O trabalho pedagógico de um curso ou disciplina na UAB se organiza em tor-
no da seguinte equipe: Coordenador de curso, Professor autor, Professor Supervisor, Tutor a 
distância, Coordenador de Pólo e Tutor presencial. Cada integrante da equipe tem uma função 
diferente.  

O Coordenador de curso é o responsável pela implantação e acompanhamento do 
curso. Esse é o ator que monta o cronograma de atividades; realiza a seleção de tutores a dis-
tância, acompanha a formação dos tutores a distância; avalia a implementação do Projeto Polí-
tico Pedagógico (PPP); coordena o trabalho de professores autores e professores supervisores; 
planeja as atividades do curso incluindo os encontros presenciais no pólo; relata o acompanha-
mento do curso e sua avaliação. Para a UAB os professores autores são os responsáveis pela 
elaboração do conteúdo e material pedagógico específico. Esse professor também deve acom-
panhar o desenvolvimento do curso para sua possível reestruturação. Cabe ao professor autor 
do sistema UAB as seguintes atribuições: elaborar a disciplina, com seu correspondente plano 
de curso; selecionar e preparar textos básicos, apresentados por unidades didáticas compatíveis 
à carga horária da mesma; inserir a disciplina no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); in-
dicar leituras complementares; elaborar a agenda dos encontros presenciais; realizar a revisão 
final do texto web e elaborar relatório mensal de atividades.  

Ao Professor Supervisor cabe supervisionar 10 tutores a distância, porém não há 
indicação no Guia do Tutor UAB (Uab, 2008) do tempo necessário para a supervisão dessa 
quantidade de tutores. O professor supervisor tem a incumbência de: planejar as atividades 
pertinentes ao curso, incluindo os encontros presenciais nos pólos (calendário); participar da 
formação dos tutores (planejamento e execução); acompanhar e supervisionar o trabalho dos 
tutores; realizar reuniões pedagógicas com os tutores, pelo menos uma vez por semana; orien-
tar a dinâmica da tutoria, inclusive durante a recuperação paralela e final dos alunos; elaborar 
relatórios de acompanhamento e de avaliação.  
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O tutor a distância “acompanhará o processo de aprendizagem de um grupo de 25 
(vinte e cinco) alunos a 35 (trinta e cinco) alunos” (Uab, 2008, p. 13). O Guia do Tutor UAB 
(Uab, 2008) não esclarece a quantidade de horas necessárias para o atendimento a esse núme-
ro de alunos e ratifica a função do tutor a distância como sendo a de “acompanhar os alunos no 
processo de aprendizagem por meio da mediação sujeito - sujeito; sujeito - conhecimento; su-
jeito - tecnologias” (Uab, 2008, p. 21). O sistema UAB exige experiência comprovada no magis-
tério ou formação pós-graduada para o tutor a distância. O Guia do Tutor UAB (Uab, 2008) 
afirma que “não há modelo para um tutor, mas algumas características se mostram desejáveis 
à mediação pedagógica ser realizada por esse profissional. Para fins didáticos, essas caracterís-
ticas podem ser agrupadas em três grandes blocos – profissionais, pessoais e didáticas” (Uab, 
2008, p. 22).  

Cada Pólo da UAB conta com um coordenador de pólo que tem a função de coor-
denar a oferta do curso em seu pólo. O Tutor Presencial acompanha grupos de 25 alunos, e do 
mesmo modo como para os demais atores, o Guia do Tutor UAB (Uab, 2008) não esclarece a 
quantidade de horas necessárias para o atendimento a esse número de alunos. A UAB exige 
que o tutor presencial seja professor da rede pública ou particular, estadual ou municipal, da 
cidade sede do pólo, com formação de nível superior em Licenciatura, e experiência comprova-
da de no mínimo um ano no magistério na educação básica.  

 
Modelos de mediação pedagógica a distância 
 

Apesar dos termos tutor e tutoria serem amplamente empregados na modalidade 
de EaD, considerarmos desnecessária utilizar essa nomenclatura para designar o trabalho do-
cente que se realiza ao longo do processo de formação. Dado que em todas as acepções a pa-
lavra tutor e tutoria pertencem ao campo semântico da proteção consideramos que a EaD é 
uma modalidade de ensino, logo o trabalho que se realiza para fomentar a aprendizagem não é 
um trabalho de proteção, mas sim um trabalho de provocação e desafio. Mesmo que Emercia-
no; Sousa; Freitas (2001) observem que o termo necessita ser ressignificado e que trabalhar 
como tutor significa ser professor e educador, consideramos que se trabalhar como tutor signi-
fica trabalhar como professor e educador, chegamos à seguinte pergunta: qual seria a necessi-
dade de se empregar o termo tutor e ressignificá-lo se o trabalho de professor e educador é um 
trabalho com identidade própria? Fazemos essa mesma pergunta ao sistema UAB, pois se o 
Guia do Tutor UAB (Uab, 2008) indica que compreende o tutor “como articulador do processo 
de formação, criador de situações de aprendizagens que proporcione ao aluno em formação 
montar estratégias para resolver a situação, reconstruir conceitos e utilizar os processos de es-
truturas mentais complexas” (Uab, 2008, p. 21), qual seria a necessidade de utilizar a termino-
logia tutor para o trabalho docente?  

Afirmamos que a figura do tutor representa a precariedade do trabalho docente 
nas instituições de ensino superior. Belloni (2003) destaca que a divisão do trabalho fragmen-
tado na autoria dos conteúdos, no desenho instrucional e na mediação com os alunos está ba-
seada no modelo fordista/taylorista de produção industrial. A tradição taylorista no mundo da 
produção caracteriza-se pelo parcelamento das tarefas. O parcelamento taylorista demanda 
resistência física e psíquica para um extenuante processo de produção limitado a determinados 
gestos de uma linha de montagem. A tradição fordista caracteriza-se pela produção em massa 
que reduz custos de produção, aumenta o número de postos de trabalho e, consequentemente, 
achata salários. Esse modelo, que vigorou até meados do século XX, foi exemplar na intensa 
exploração da massa trabalhadora e no acúmulo de capitais pelas grandes corporações, sobre-
tudo automobilísticas.  
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A possibilidade de processos educativos a distância, seja em ambientes virtuais ou 
não, tem carregado os argumentos os argumentos da “razão econômica, instrumental e tecno-
lógica”, ou seja, formar de modo mais barato possível em menor tempo o maior número de 
pessoas que dominem determinada tecnologia para inserção alienada no mundo produtivo, e 
justificado o desenvolvimento da formação a distância, pois, em geral, esses recursos estão 
geograficamente concentrados em grandes centros urbanos. Projetos educativos a distância 
que se identifiquem com esses argumentos não vão enfatizar o processo de aprendizagem dos 
participantes pela mediação docente, deixando o mesmo para o próprio sistema informático 
oferecer respostas padronizadas aos participantes do curso, enfatizando uma “educação bancá-
ria” (Freire, 1976).  

Por outro lado, projetos educativos que se identifiquem com os argumentos de 
uma formação crítica irão propor um processo de acompanhamento da aprendizagem enfati-
zando os princípios da “educação problematizadora” (Freire, 1976). Enquanto que a concepção 
bancária alimenta o mito de uma realidade estática, compartimentada e alheia à experiência 
dos educandos que recebem, memorizam e reproduzem informações, a educação problemati-
zadora discute o sentido da aprendizagem que parte das necessidades do educando em um 
processo dialógico e ativo. Sem tratar de pensarmos em termos de oposição binária, pois em 
qualquer polarização entendemos que há um amplo espaço de transição, podemos relacionar o 
conceito de “educação bancária” com o modelo de comunicação da radiodifusão, ou broadcas-
ting, um-para-todos (Machado, 1995), e a “educação problematizadora” com o modelo de co-
municação web (todos-para-todos). 

O modelo broadcasting refere-se ao modelo de radiodifusão e transmissão televi-
sual. A estrutura de transmissão, que parte de um pólo irradiador aos receptores individuais 
distribuídos por uma grande extensão geográfica, potencializa a homogeneização política e a 
pasteurização cultural. Milhões de aparelhos receptores distribuídos por um território recebem 
diariamente a mesma informação, autorizadas pela mesma instituição governamental. Esse fe-
nômeno foi estudado por Theodor Adorno (1903-1969), entre outros teóricos, que criticaram 
severamente o meio televisivo por compreendê-lo como fonte de comportamentos passivos que 
gera a autocracia e os regimes totalitários (Adorno, 1998).  

Denominamos de comunicação web o modelo resultante da multiplicidade de mei-
os e ou códigos computacionais que se configuraram ao longo dos últimos trinta anos do século 
XX. Esse processo gerou a possibilidade de que qualquer ponto conectado à rede não só pudes-
se buscar informação, mas também, produzir e trocar, informação. Portanto, possibilitou a co-
municação de qualquer ponto da rede com os demais, ou seja, todos-com-todos, sem o 
controle de um centro difusor ou regulamentador desse processo. A partir do modelo de comu-
nicação web, compreendemos que um processo de formação baseado nesses princípios confi-
gura-se como uma prática em e para as redes de aprendizagem que fazem uso de várias 
tecnologias para a circulação de experiências entre sujeitos de identidade múltipla que apresen-
tam necessidades de formação diferenciadas. Desse modo, reconhecemos as possibilidades e 
potencialidades desse modelo de comunicação web para os processos de transmissão de infor-
mações; comunicação, apropriação e construção de conhecimento, habilidades, atitudes e valo-
res, assim como sua função de suporte, instrumento, dispositivo de criação e articulação de 
estratégias e comportamentos democráticos.  

A partir desses modelos de comunicação, broadcasting e web, compreendemos 
que podemos encontrar processos de acompanhamento da aprendizagem que se configuram a 
partir da noção de transmissão de informações, um para todos, professor para alunos, basean-
do-se em um processo unidirecional, e outros que propõem um trabalho comunicativo entre os 
corpos docente e discente. Desse modo, identificamos que todos os atores que possam vir a 
compor a equipe docente para o acompanhamento do processo de aprendizagem dos partici-
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pantes de um curso a partir do modelo de comunicação web desempenham três grandes pa-
péis: organizador, socializador e problematizador. Esses papéis são inseparáveis e caracterizam 
toda e qualquer ação docente a partir do modelo de comunicação web.  

 
O modelo de mediação pedagógica da UAB 
 

A UAB caracteriza o trabalho do tutor a distância com o dever de: dominar os re-
cursos do AVA e o conteúdo da disciplina; ser empático e cordial; participar do curso de forma-
ção em tutoria; participar das reuniões pedagógicas, semanalmente; acompanhar o trabalho 
dos alunos, orientando, dirimindo dúvidas, favorecendo a discussão; realizar o acompanhamen-
to, correção e retorno dos trabalhos acadêmicos, com no máximo 7 dias, além dos trabalhos de 
recuperação paralela e final dos alunos; assegurar a qualidade do atendimento aos alunos, ob-
servando as suas necessidades referentes ao curso; elaborar relatório mensal de atividades; 
interagir com os tutores presenciais e evitar encerramento da semana de atividades da discipli-
na no sábado e domingo (Uab, 2008).  

 Analisando as várias indicações sobre as funções destinadas aos tutores torna-se 
evidente que a atual racionalização do trabalho pedagógico empregada pela UAB separa os que 
pensam, planejam a ação educativa daqueles que efetivamente a realizam por meio da media-
ção no AVA. Essa concepção normativa e prescritiva relega a mediação para uma função de 
execução de uma ação educativa pensada por outros. Por outro lado, nos Editais de Seleção 
para Tutores desse Programa encontramos os seguintes requisitos para a função: possuir gra-
duação na área ou áreas afins; ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades de 
tutoria, acompanhando e monitorando os alunos diariamente; estar efetivo no exercício do ma-
gistério da rede pública de ensino ou vinculado a um programa de pós-graduação; ter formação 
em nível superior e experiência mínima de um ano no magistério do ensino básico ou superior, 
ou pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado), ou estejam vinculados a programa 
de pós-graduação (mestrado ou doutorado) da Universidade consorciada.  

Os requisitos para a função de “tutor” na UAB contrariam o artigo 66º da LDB que 
determina que a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-
graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Nos Editais para Seleção 
de Tutores a pós-graduação não é exigência e está precedida pela conjunção ou, que indica 
alternância ou exclusão. Outro ponto questionável desses requisitos é a exigência do “tutor” 
possuir graduação “na área ou áreas afins”. Ora, é um programa destinado à formação de pro-
fessores que se sustenta na mediação pedagógica de um profissional ao qual não se exige for-
mação na área nem em nível de pós-graduação. Também surpreende o requisito “estar efetivo 
no exercício do magistério da rede pública de ensino ou vinculado a um programa de pós-
graduação”. Ou seja, um programa que se propõe como referência para valorização do profes-
sor e sua formação, vale-se, contraditoriamente, de formadores em dupla jornada de trabalho 
ou estudantes da pós-graduação que não se dediquem integralmente à sua formação. Podemos 
constatar que a precariedade do trabalho docente está explícita no Programa UAB sinalizando 
um modelo refém do receituário de organismos multilaterais em um “país campeão mundial de 
desigualdades, [que] deixou de cumprir funções estruturantes essenciais, entre elas a de garan-
tir a manutenção, a expansão e a qualidade de sua universidade pública” (Sguissardi, 2005, p. 
216). 

 
Considerações Finais 
 

Diante do exposto, afirmamos que a política expressa pelo Poder Público no Pro-
grama UAB contraria seus próprios princípios. Como já indicamos anteriormente, os requisitos 
para a função de tutor nesse Programa fere o artigo 66º da Lei maior da Educação no Brasil, ao 
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aceitar tutores com formação superior em nível de graduação na área afim. Também se vale do 
trabalho de professores da escola pública em dupla jornada, e remunera por meio de um “in-
centivo financeiro” abaixo do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magisté-
rio público da educação básica, regulado pela Lei n. 11.738/2008. Há mais de cinco décadas o 
educador baiano Anísio Teixeira (1900-1971) astutamente advertiu que “nos acostumamos a 
viver em dois planos, o ‘real’, com as suas particularidades e originalidades, e o ‘oficial’ com os 
seus reconhecimentos convencionais de padrões inexistentes” (Teixeira, 1962, p. 60).  

Acompanhando os dados do Censo da Educação Superior no Brasil, do ano de 
2010, podemos constatar que houve um aumento de 110% no número de estudantes matricu-
lados em cursos de graduação entre os anos de 2001 a 2010. O número de alunos matriculados 
elevou-se de 3 milhões para 6,5 milhões de brasileiros no ensino superior. O considerável au-
mento do número de matrículas no Ensino Superior não é decorrente de uma política expansio-
nista como pretende o Programa UAB, mas sim de uma política de privatização desse nível de 
ensino, que pode ser constatada nos mesmos dados do Censo da Educação Superior de 2010. 
Analisando o quadro do número de cursos de Graduação a Distância, por organização acadêmi-
ca e categoria administrativa das Instituições de Ensino Superior (IES), constatamos que a área 
de Educação, que inclui todas as Licenciaturas, conta com 518 cursos. Destes, 228 são ofereci-
dos por instituições públicas, (128 federais, 88 estaduais, 12 municipais) e 190 por privadas. A 
partir desse dado constata-se um maior número de cursos oferecidos pelas instituições públicas 
na área educacional, porém comparados ao número de matriculas dos cursos de graduação a 
distância, por organização acadêmica e categoria administrativa das IES, temos um total de 
425.355 matriculados, sendo 66.002 matrículas em instituições federais, 35.715 estaduais, 381 
municipais e 323.257 em instituições privadas. A partir desses dados conclui-se que as institui-
ções públicas respondem por aproximadamente 63% da oferta de cursos na área da Educação, 
enquanto que as privadas por 37% da mesma, porém em relação ao número de matrículas es-
sa proporção inverte-se, pois as IES privadas acaparam aproximadamente 76 % das matrículas 
nos cursos a distância e as instituições públicas com 34% (Brasil, 2011).  

Os dados do Censo da Educação Superior no Brasil apresentados, indicam que, 
apesar das medidas legais tomadas na década de 1990 e início do século XXI, a política educa-
cional para a formação do professor de educação básica na modalidade a distância ainda e uma 
política baseada no modelo de transferência de responsabilidade para o domínio da iniciativa 
privada. Consideramos que continua sendo um desafio no século XXI construir uma política 
educacional para a formação do professor de Educação Básica que atenda à norma legal já 
existente e que reconheça a responsabilidade social do trabalho do professor.  
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Este trabalho é parte de uma dissertação de mestrado que está sendo desenvolvida 
com o objetivo de identificar novos atores no que tange à privatização do ensino no Brasil, no 
período de 1944 a 1964. Será destacada a visão dos proprietários de escolas particulares nas 
disputas durante a tramitação do primeiro projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional – LDBEN (1948 – 1961), no Congresso Nacional e no âmbito da sociedade civil. A LDBEN 
é um projeto que fica em disputa por 13 anos e sua criação está vinculada à Constituição Fede-
ral de 1946, que defendia a necessidade de diretrizes e bases para a educação, que não existi-
am até aquele momento no país.  
 

O corpus documental da pesquisa tem como uma de suas principais fontes os Anais dos 
CONEPEs – Congresso Nacional de Estabelecimentos Particulares de Ensino -, promovidos por 
duas entidades centrais: a AEC – Associação de Escolas Católicas - e a FENEN – Federação Na-
cional dos Estabelecimentos de Ensino. A AEC compreendia basicamente um agrupamento de 
escolas católicas confessionais que atuavam com grande influência na educação e a FENEN 
reunia proprietários particulares de casas de ensino. Havia, em cada estado da federação, um 
sindicato de estabelecimentos particulares de ensino para “cuidar” dos seus interesses em suas 
respectivas localidades. Os CONEPEs, na visão desses dirigentes, eram fóruns de acalorados 
debates sobre a educação nacional e uma espécie de frente única para a defesa dos interesses 
desses dois grupos. Mas esses grupos eram muito heterogêneos. Observamos que não só o de 
católicos participava desses congressos, mas também todos os credos e crenças estavam pre-
sentes ali para a discussão de uma atuação conjunta para consolidar uma posição de pressão 
sobre o Congresso Nacional, em favor de seus interesses. Plínio Leite, presidente da comissão 
executiva do II CONEPE, realizado em 1946, evidencia, no discurso de abertura que proferiu, a 
heterogeneidade dos seus participantes e o objetivo que os unia. Segundo ele, apesar da diver-
sidade cultural de opinião e de crença, nas diversas regiões do Brasil, isto é comum a todos: “a 
educação nacional, a serviço dos verdadeiros ideais democráticos”. 
 
 Na dissertação de mestrado pretendemos analisar o período de 1944 a 1964. 1944 
marca o inicio dos congressos; 1964 se justifica, porque todos os congressos que se seguem 
até essa data (oito no total) são relacionados à LDBEN, mesmo após sua aprovação em 1961. O 
oitavo congresso finaliza as discussões desses grupos sobre a Lei de Diretrizes e Bases já apro-
vada.  
 

Neste trabalho será focalizado o II CONEPE, realizado no Instituto Padre Machado, em 
Belo Horizonte, de 20 a 27 de junho de 1946. Ali teve início o debate que definiria os principais 
aspectos da concepção de liberdade de ensino que seria defendida por esses grupos e aprova-
da em seu término. A ideia de liberdade de ensino vai ser debatida a partir de exemplos de 
formas de liberdade de ensino praticadas em outros países, como Bélgica, Holanda e França, 
repudiando a prática de países como a Rússia, com o monopólio do ensino pelo Estado. Desse 
CONEPE, será evidenciada a não uniformidade da ideia de liberdade de ensino, pois em cada 
país há maneiras distintas de concebê-la e por isso deveriam chegar a um consenso sobre qual 
forma seria a melhor para concretizá-la no Brasil.  
 

Uma das teses, analisada neste texto e defendidas neste segundo congresso, foi elabo-
rada pela Associação Profissional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Minas Gerais, 
com o título de “O Estado e a liberdade de ensino”. No começo da tese apresentada pela sub-
comissão de assuntos gerais da qual faziam parte Anselmo Páscoa, Filgueiras Lima, João Batista 
Lopes de Assis e Fernando Corrêa é repudiado o sistema de monopólio de ensino pelo Estado, 
como é nessa época, o modelo soviético. A educação era entendida por esses atores como a 
formadora da personalidade das pessoas, tornando-as úteis para desempenhar um papel na 
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sociedade. Por isso, os chefes de Estado como Napoleão, Hitler, Lenin e Mussolini, tinham o 
intuito de monopolizar a educação. A educação é uma “coisa social”, pois ultrapassa os limites 
da família, ou de um grupo restrito qualquer. Ela se dá de maneira inconsciente e consciente, 
com a influência espiritual e moral da cultura, e tais limites também devem ser colocados por 
sistemas escolares de instituições de ensino. Para esses atores, era desta educação consciente 
que vem a luta de ideias, questionando quais as relações que deveriam existir entre o Estado e 
a educação. Para descrever o panorama geral sobre a liberdade e ensino ao redor do mundo, 
essa tese do II CONEPE é dividida em tópicos que são: o sistema do monopólio escolar; o mo-
nopólio escolar na Rússia; características do monopólio soviético; dois períodos no desenvolvi-
mento da educação soviética; a revolução de outubro e sua importância mundial; sistema de 
liberdade de ensino; o sistema de ensino na França, etapas da liberdade de ensino em França, 
última fase do desenvolvimento do sistema escolar francês, o regime de ensino livre na França, 
caráter geral; sistema da liberdade escolar pelo Estado, a questão do ensino na vida pública da 
Holanda; tendências internacionais gerais da politica e da legislação; conferência de CHATUL-
TEPEC; causas gerais de uma solução sintética; o ensino atualmente nos Estados Unidos, no 
Brasil colonial e no Canada, consequências gerais dos sistemas de caráter sintético, repartição 
mais equitativa dos recursos comuns, ponto de vista protestante, direitos da família quanto à 
educação; família, Estado e educação e conclusões aprovadas.  

 
 
O sistema do monopólio escolar 
 
 
Essa discussão sobre o monopólio escolar é colocada desde a Antiguidade. Em cada país os 
sistemas escolares variam muito, tornando-se sistemas radicalmente opostos. O monopólio co-
locado aqui por esses atores é definido como um sistema de instrução confiado exclusivamente 
ao Estado, conforme destaque a seguir:  
 
 

O monopólio do domínio da educação é, em geral, um sistema de ins-
trução em que o direito à educação é confiado exclusivamente ao Es-
tado ou a uma corporação privilegiada. É estabelecido, ora baseado 
em princípios de ordem pratica, ora em nome de certos princípios teó-
ricos que supõem uma completa filosofia dos direitos e dos deveres 
do Estado, da família e dos indivíduos. 
 
 
  
  

Para chegar a esse entendimento de monopólio da educação, os interessados no ensino 
particular começam a exemplificar nessa tese do II CONEPE vários significados de monopólio, 
apontando Alfredo Croiset como um intelectual que divide em dois grupos esse tipo de mono-
pólio. Um primeiro grupo considera que o monopólio não detém nenhuma doutrina filosófica e 
o segundo grupo, o que detém essa doutrina. Para exemplificar o primeiro grupo, esses grupos 
ressaltam que Esparta monopolizava a educação roubando das famílias os adolescentes, mas 
segundo esses autores eles não detinham nenhum sistema filosófico, queriam simplesmente 
formar bons cidadãos, soldados corajosos e resistentes. O sistema escolar seria uma espécie de 
monopólio liberal proposto por Condorcet. Segundo este, 
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O Estado tem o dever de preparar as condições materiais da instru-
ção. Criadas essas, condições o Estado deve ceder as escolas a uma 
sociedade nacional de sábios e letrados, que, uma vez nomeada pelos 
representantes do povo, terá uma verdadeira independência.  

 
 
Nessa concepção, o sistema escolar não teria nenhuma educação filosófica, seria uma 

organização autônoma e independente do governo. Quem preparava as condições materiais 
deveria ser o Estado, mas depois de cumprida essa etapa o ensino deveria ser dirigido por sá-
bios e letrados deixando de ser responsabilidade do Estado.  
 

O segundo grupo entende que o monopólio é subdividido em duas novas classificações: 
a primeira seria os que ensinavam uma doutrina admitida por todos; a segunda seria os que 
tentaram impor uma doutrina em particular. Um exemplo dessa primeira categoria seria a Igre-
ja na Idade Média, na qual era ensinada uma doutrina “universalmente reconhecida”. As dife-
renças que existiam não negavam a Igreja, mas tentavam reformá-la ou representá-la de outra 
forma, sendo assim, não existia uma imposição, porém um consenso de doutrina sendo apenas 
discutidas as suas formas de atuação. Já na segunda subdivisão de conceito de monopólio, le-
vanta-se um exemplo de Platão que afirma que os pais não deveriam ter liberdade de enviar os 
filhos para os mestres, quem deveria fazê-lo era a cidade, visando assim à imposição de uma 
doutrina sem a liberdade da família. Levando essa concepção de educação de Platão em consi-
deração, falam que ela se repetiu nos tempos modernos com o exemplo da Universidade Napo-
leônica, utilizada como instrumento de dominação pelo império napoleônico. E também os 
ideólogos de direita ou de esquerda, tanto no nazismo, fascismo como no comunismo, sempre 
se utilizam desse tipo de monopólio da educação em que há imposição de uma doutrina. Para 
compreender melhor essas duas concepções de monopólio da educação, a tese enfatiza o mo-
nopólio escolar soviético como o mais coerente em termos de imposição de doutrina. Para 
exemplificar esse modelo, estraremos no tópico específico sobre o monopólio escolar na Rússia.  

 
 

O monopólio escolar na Rússia 
 

Pela Constituição da Rússia soviética, a sua população é considerada formada por prole-
tários revolucionários. Sua Constituição proclama que os poderes eram exclusivos dessa classe. 
Os autores da tese colocam que isso era um regime antidemocrático por causa de sua doutrina 
sobre o Estado. Mirkin Guetzevitch citado na tese, afirma: 
 

 
A ideia fundamental do Estado e do direito soviético é a ditadura. 
Conforme a definição de Lenin, o conceito cientifico de ditadura não 
significa senão um poder ilimitado que nenhuma regra, nenhuma lei 
restringe, e que se apoia diretamente na força 

 
 

A Constituição russa falava da ditadura do proletariado. Segundo essa Constituição, es-
sa ditadura se expressa na ditadura exercida pelo partido comunista, com a eliminação das 
classes dominantes, portanto extinguindo a burguesia, construindo um pretenso regime sem 
divisões de classe.  
Dessas premissas decorre o sistema educacional soviético e a cartilha do partido comunista rus-
so define a escola não somente como o veículo de princípios do comunismo, mas com total in-
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fluência ideológica do operariado como podemos ver no trecho destacado nessa tese do II CO-
NEPE sobre o programa do partido comunista russo: 
 

 A escola deve ser não somente o veiculo dos princípios do comunis-
mo em geral, senão também o canal da influência ideológica, organi-
zadora e educadora do proletariado sobre as camadas semiproletárias 
e não proletárias das massas trabalhadoras, no intuito de educar a 
nova geração para ser capaz de estabelecer definitivamente o comu-
nismo.  
 
 

A educação tinha um papel definido pelo Estado que exigia o cumprimento de suas de-
terminações, ou seja, a educação era um monopólio rígido do Estado, que negava completa-
mente a questão da neutralidade escolar. Com isso, as escolas particulares eram proibidas de 
existir, toda e qualquer instituição deveria ser pública, pois a educação era função exclusiva do 
Estado e do partido comunista. O monopólio do ensino então é repudiado por esses autores 
que defendiam seus interesses, o interesse das escolas privadas de ensino. Um sistema como 
esse que não permitia os interesses particulares era sempre alvo de ataques e considerado co-
mo um atraso para a questão educacional e social. 

 
Como existiam diferenças entre os países e as ideias que tinham sobre o monopólio do 

ensino pelo Estado, o mesmo acontecia com relação aos sistemas de liberdade de ensino que 
foram categorizados em dois grupos nessa tese. As escolas administradas por poderes públicos 
foram denominadas de escolas públicas e as fundadas por particulares e associações, de esco-
las livres ou particulares. Nos países em que os estabelecimentos de ensino eram livres, o seu 
sistema educacional era visto como detentor de liberdade de ensino. Cria-se então a subdivisão 
para exemplificar a liberdade de ensino: a liberdade fora do Estado e a liberdade pelo Estado. 
Para caracterizar a liberdade fora do Estado, a tese recorre as palavras de Durkheim. Segundo 
este o papel do Estado democrático é desenhar e ensinar os princípios essenciais em suas esco-
las e vigiar para que em nenhum lugar esses princípios sejam ignorados. O Estado democrático 
admite escolas livres, além de suas próprias escolas, para que a liberdade de consciência seja 
mantida. O governo tem o papel de legalizar as escolas privadas, mas sem a preocupação de 
mantê-las ou prestar auxilio para sua manutenção, ficando esta a cargo das famílias dos alunos 
e dos próprios fundadores. Entraremos agora no exemplo do sistema escolar francês que na 
tese se encaixa nessa categoria de liberdade de ensino fora do Estado. 

 
 
O sistema de ensino na França 
 

A transformação do ensino a partir da Revolução Francesa de 1789 gerou intensas dis-
putas entre o Estado e a Igreja. No antigo regime o ensino era exclusivamente particular e se 
desenvolveu a partir da fiscalização e organização da Igreja. Com a revolução, todas as institui-
ções que eram de responsabilidade de congregações religiosas passaram a ser públicas, com o 
controle do Estado. A questão do liberalismo politico é concretizada e a separação entre o Esta-
do e a Igreja se dá efetivamente. Com isso, em 1791, a Constituição francesa decretava que 
seriam criadas instituições públicas de ensino para todos os cidadãos. Apesar disso, não existia 
o monopólio de ensino, pois se reconhecia o direito de manter estabelecimentos particulares de 
ensino. Essas escolas que se abriram após a lei de Brumário fizeram uma grande concorrência 
com as escolas do Estado, prejudicando o ensino oficial. Napoleão viu no ensino um grande 
meio de atuação dos interesses da burguesia e, em 1806, cria a Universidade Imperial, que foi 
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encarregada de instituir e fiscalizar todo o ensino público, uniformizando-o, fazendo assim da 
educação um instrumento para dirigir a opinião pública. Os estabelecimentos de ensino deveri-
am ser controlados pelo Estado. Com o monopólio estatal em todos os graus, os católicos e os 
liberais não se sentiram satisfeitos e reivindicavam que a liberdade de ensino fosse restabeleci-
da.  
 

A primeira conquista veio em 1833 com a Lei Guizot, que permitiu que qualquer homem 
maior de 18 anos, munido de certificado de capacidade e moralidade, pudesse fundar uma es-
cola de primeiro grau. Para esses atores, a lei mais favorável aos católicos veio em 1875, Lei 
Falloux, que consagrou o principio de liberdade de ensino no nível superior. Com a vitória dos 
republicanos nas eleições de 1876, que tendiam cada vez mais à esquerda, proclamaram a gra-
tuidade e laicismo do ensino primário público. Júlio Ferry, um dos principais idealizadores do 
programa escolar republicano, combatia veementemente a ligação entre Igreja e ensino. De-
fendia a obrigatoriedade da escola pública, gratuita, e neutra, e essa neutralidade era entendi-
da como o direito de todos os cidadãos receber o mínimo de instrução do Estado, independente 
de sua crença religiosa, sendo assim o corpo docente também deveria ser laicizado.  

 
Como vimos, os conflitos de interesse pelo ensino particular e o ensino público na Fran-

ça se deram de maneira intensa e duradoura. O ensino particular segue ali a legislação do ensi-
no público, mas não é sustentado nem subvencionado pelo Estado. O ensino privado tem a livre 
escolha de métodos e programas, mas depende dos programas e métodos do ensino público, 
pois este é que detém o monopólio da colação de graus. Isso para esses atores do II CONEPE 
era inaceitável, pois o Estado desempenhava um papel preponderante no ensino e, embora 
deixasse existir a iniciativa particular, esta tinha que se submeter à fiscalização do Estado.  

 
Na sequência, a tese da liberdade de ensino apresentada nesse segundo congresso 

analisa a liberdade do ensino pelo Estado, exemplificada pelo sistema escolar holandês e os 
partidos políticos ligados à questão escolar na Holanda: seu regime do ensino secundário livre é 
subvencionado pelo Estado, porém sem a liberdade necessária.  

 
 
Sistema da liberdade de ensino pelo Estado 
 
Segundo a tese em foco, o Estado democrático não somente admite e tolera a coexis-

tência e atividade dos particulares com diversas diferenças de princípios, como estes coincidem 
com os interesses gerais do próprio Estado, prestando apoio direto aos interesses particulares. 
Com esse apoio direto do Estado, a questão da neutralidade escolar muda, pois o Estado atua 
diretamente no ensino particular, deixa de ser uma relação passiva para ser ativa. 

Esse sistema de liberdade pelo Estado assim criava uma verdadeira unidade nacional, 
pois os interesses comuns da sociedade eram refletidos no modelo de ensino proposto. O direi-
to da família e das associações era respeitado pela simples oportunidade de escolha das insti-
tuições escolares para a educação de seus filhos. Os princípios que fundamentam esse sistema 
foram escritos pelo professor Salkauskis em seu livro Sistema escolar racional, do qual essa te-
se do II CONEPE cita três desses princípios fundamentais: o primeiro é o da liberdade dos pais 
na criação e escolha das escolas; o segundo é o principio da justiça escolar e o terceiro é o da 
paz escolar. Para exemplificar esse sistema da liberdade de ensino pelo Estado, é regatada a 
seguir a questão do ensino na Holanda.  

 
A questão do ensino na Holanda 
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Na Holanda, a questão religiosa predominou na formação de seus partidos políticos. 

Durante certo período a luta pela educação foi travada entre os partidos de direita e de esquer-
da. Os partidos de direita eram: o partido antirrevolucionário, a união cristã histórica e o partido 
católico. O partido antirrevolucionário, com princípios calvinistas, combatia a escola oficial, mas 
admitia a intervenção do Estado apenas nas instancias em que a iniciativa particular se revelas-
se insuficiente. Colocava também as escolas com os mesmos direitos, independentemente de 
suas crenças ou diferenças pedagógicas. O partido da união cristã histórica, também protestan-
te, fundiu-se a esse partido e o partido católico, com posições idênticas em relação à questão 
educacional, fez uma coligação que se denominava coligação dos partidos cristãos, deixando de 
existir apenas em 1925. A ideia principal era que a escola particular fosse a que tivesse mais 
investimentos e a escola pública seria apenas para cobrir os espaços onde a iniciativa privada 
não conseguisse atingir.  

Os partidos de esquerda abrangiam os liberais, que defendiam o ensino público neutro, 
e os socialistas, que exigiam o ensino confessional para seus filhos. Assim, em 1920, o ensino 
primário livre e oficial holandês estavam equiparados. Isso se estendeu para o ensino secundá-
rio e o Estado não só aceitava os particulares como sustentava esses estabelecimentos de ensi-
no. Em troca desses benefícios a lei determinava que os professores das escolas 
subvencionadas deveriam ter os mesmos graus que os professores das escolas públicas, os ho-
rários e programas também deveriam ser idênticos, com a única exceção no ensino religioso. 

Os autores da tese destacam esse sistema de ensino como o preferido por eles, mas 
destacam o sistema escolar holandês como um exemplo de modelo de ensino em que a sub-
venção vem do Estado, mas se perde a liberdade e autonomia nas escolas, pois tem que se 
enquadrar nas exigências impostas pelo Estado. E assim asseguram que é preferível a liberdade 
sem subvenção à perda dessa liberdade, como se constata neste excerto da tese:  
 

Fazemos notar que este sistema de liberdade do ensino pelo Estado, 
vale dizer, com auxilio do Estado, nós o consideramos o mais justo e 
equitativo, com a condição de que o mesmo Estado, sob pretexto de 
fiscalização, não venha a intrometer-se indevidamente na vida dos co-
légios. Pois é preferível nada receber a perder a liberdade. Nessa hi-
pótese, não teríamos liberdade de ensino com subvenção, mas 
subvenção sem liberdade. Ora, é ainda preferível a liberdade sem 
subvenção.  

 
 
 Tendências gerais da política educacional e da legislação escolar internacional também 

são levantadas pela Associação Profissional dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Mi-
nas Gerais. Nesse caso, cita-se a declaração de Chapultepec1 e suas resoluções em favor da 
liberdade de ensino e, consequentemente, dos estabelecimentos particulares de ensino, regidos 
pela forte influência católica. Causas gerais de uma solução sintética - solução sintética aqui é a 
mútua cooperação entre o Estado e os proprietários de escolas particulares, sem que um inter-
ferisse na atuação educacional do outro de maneira negativa, mas sim com uma relação de 
igualdade e de tolerância para o bom desenvolvimento educacional no país.  

 
 
Nessa tese do II CONEPE, é apontado logo a seguir o exemplo da liberdade de ensino 

nos Estados Unidos, onde o Estado e a sociedade assumem o compromisso de repartir entre si 
o encargo da educação e a repartição equitativa dos recursos comuns. Vale destacar agora o 
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ensino nos Estados Unidos que, segundo esses atores, foi de uma contribuição muito útil para 
as conclusões finais do congresso.  

 
 
O ensino nos Estados Unidos 
 
Os autores da tese, baseando-se em um artigo da revista Education for Victory de 

1945, cujo autor era John Studebarker, ressaltam que quanto mais forte for a intervenção do 
Estado e das autoridades locais na educação, a democracia ficaria fragilizada. Ainda que o po-
der federal auxilie a educação nos Estados, não deveria dirigir a educação nacional. Essa ideia 
de centralização da educação era algo repudiado, pois acreditavam que a democracia se faz 
também com a responsabilidade individual, sendo a democracia forte quando o cidadão é forte. 
E o progresso da educação se daria com o cumprimento do Estado em colocar dinheiro na edu-
cação e o Departamento de Educação (Ministério) deveria colocar em pratica a maneira mais 
eficaz de educar. Existia a liberdade para fazer suas disciplinas e cargas horárias no formato 
que quisessem. Segundo tais autores,  

 
 

Nos Estados Unidos não se conhecem num só Estado que seja 
planos de estudo, modelo único, com idênticas matérias, e nas mes-
mas horas de aula. Ali há liberdade para escolher as matérias do pla-
no de estudos, dentro de indicações sobre algumas que devem dar-se 
por um certo tempo, deixando livres os diretores dos estudos. Há li-
berdade para estabelecer os programas de cada disciplina; liberdade 
para as horas de aula diárias, se bem que exista o costume quase 
universal de darem quatro aulas por dia, e estas cada uma de quaren-
ta minutos.  

  
 
  
Com essa liberdade, discutem o fato de que os jovens da América do Norte seriam mais 

livres que os do Brasil. A juventude viveria com menos imposições e mais liberdade para seguir 
o seu caminho educacional. O Estado não é técnico para dirigir a instrução e a educação, e 
quem deveria fazê-lo eram os estabelecimentos de ensino.  

 
É preciso reconhecer-se que os educadores e instituições são 

os técnicos do oficio, e não o Estado. É preciso que o Estado se fie 
desses cidadãos assim como na economia, na indústria, no comércio, 
deve-se fiar de todos os que praticam essas profissões. É preciso que 
o Estado seja auxiliar dessa função sagrada, apoiando , estimulando, 
promovendo, precedendo com o exemplo, onde o impulso individual 
não brotou; não absorvendo a iniciativa dos cidadãos, não anulando 
esforços, nem convertendo a nobre profissão do mestre num serviço 
militar insuportável, sob as ordens de oficiais que regulam até o modo 
de marcar o passo de todo o pessoal docente e fazendo de cada insti-
tuto público ou particular um quartel as ordens de comandantes, sar-
gentos e cabos.  
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O ponto de vista dos protestantes sobre essa questão também é levantado e Yves Hé-
bert, citado nessa tese, na revista protestante Foi et Vie, deixa bem clara a conclusão de que a 
função educativa é incumbência, primeiramente da família, cuja influência onipresente sobre a 
criança, feita de impressões duradouras, modela singularmente o seu caráter. Yves Hébert des-
taca nessa tese defendida no II CONEPE o ponto de vista dos protestantes em defesa de uma 
escola pública neutra, embora defenda o ensino confessional particular com a mais ampla liber-
dade. O ponto discordante entre protestantes e católicos: os protestantes não admitiam o fi-
nanciamento público para escolas confessionais, pois consideravam uma violação do princípio 
de Igreja livre em um Estado livre. No entanto, isso não impediu a formação de uma frente úni-
ca em torno da liberdade de ensino pelo Estado.  

 
Já nos encaminhamentos finais da tese conclusivas do II CONEPE, é reiterado o direito 

de a família educar sua prole. O discurso católico reforça esse direito, afirmando que não cabe 
ao Estado estabelecer qualquer tipo de uniformidade de educação para a juventude, uma vez 
que cabe à família o direito de livre escolha da educação de seus filhos. Além de explicitarem 
mais uma vez o sistema defendido por eles, que, para resolver os problemas educacionais na 
época, deveria existir o sistema de caráter sintético no qual haveria uma coexistência entre a 
livre iniciativa privada e a moderada intervenção do Estado, com a repartição dos encargos en-
tre o Estado e a sociedade.  

 
Assim as conclusões finais do II CONEPE trazem nove tópicos aprovados com a preten-

são de incluí-los imediatamente na legislação brasileira. Eis algumas dessas conclusões sinteti-
zadas: o Estado incentivando qualquer tipo de estabelecimento de ensino (oficial ou não); no 
ensino oficial alunos mais capacitados da população de baixa renda; às escolas particulares, 
plena liberdade para a livre concorrência; uma comissão mista do Estado, com representantes 
do ensino particular, para fiscalizar os estabelecimentos de ensino quanto à saúde, ao conforto, 
à moralidade e ao currículo obrigatório; currículo flexibilizado com o mínimo de matérias obriga-
tórias, respeitando-se a necessidade de cada local; isenção total de impostos, para a expansão 
da rede particular e para menos custos para as famílias; e total liberdade de ”ação, métodos e 
finalidades” do ensino.  

 
Como podemos observar, em todas as resoluções aprovadas no II CONEPE está explíci-

ta a questão da liberdade de ensino pelo Estado, que não existia antes da LDBEN/1961. As jus-
tificativas do consenso da tese defendida nesse congresso sobre liberdade de ensino tem como 
principal princípio a liberdade do ensino garantida pelo Estado, havendo, assim, “as condições 
necessárias para a durabilidade da paz em matéria escolar”. 

 
A bandeira da liberdade de ensino, na realidade, deixa claro o interesse dos proprietá-

rios das escolas particulares em garantir verbas públicas para a educação nos seus estabeleci-
mentos de ensino. Assim, constituíram uma frente única contra aqueles que defendiam o 
direcionamento das verbas públicas para o ensino público para pressionar o Legislativo, culmi-
nando, depois de acirradas disputas entre os dois interesses divergentes, com a aprovação da 
LDBEN , em 1961, que formaliza a proposta dos proprietários de escolas particulares, prioritari-
amente, favorecendo o Estado o desenvolvimento do ensino privado no Brasil, o que constitui 
nosso objeto de estudo e reflexão.  
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1 Conferência de Chapultepec foi uma reunião que aconteceu na cidade do México em 1945, 
onde os países da América, após a vitória dos EUA na Segunda Guerra Mundial, se reuniram 
para reorganizar as relações entre os países e estabelecer os princípios de uma declaração que 
contivesse um certo número de direitos e de deveres universais, humanos e iguais para as di-
versas maiorias e minorias e que seriam como que a carta suprema de todos os “Estados civili-
zados”. 
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O presente trabalho objetiva analisar como o ensino de História foi organizado nos Pro-
gramas de Ensino do Estado Santa Catarina1 publicados nas primeiras décadas do século XX, 
dirigidos aos grupos escolares, escolas isoladas e escolas das zonas coloniais. O período foi de-
limitado considerando-se a Reforma de Instrução Pública no Estado, datada de 1911, no gover-
no de Vidal Ramos, e até a década de 1930, quando o Estado (1937) passa a ser governado 
por Nereu Ramos na condição de interventor. Considero o recorte estabelecido, tradicionalmen-
te dentro do que a historiografia convencionou chamar de Primeira República, absolutamente 
necessário, pois entendo que a partir 1930 um novo projeto político seria inaugurado, com re-
percussões também nos programas de ensino, devido a emergência de nova configuração polí-
tica, nomeada como “Estado Novo”, estado de exceção implantado por Getúlio Vargas sob a 
justificativa de conter uma nova ameaça de golpe comunista no Brasil.. Pensar o ensino de His-
tória a partir da década de 1930 implica o estabelecimento de relações com o novo projeto (Es-
tado Novo) instaurado, e, principalmente a partir daí, com o próprio recrudescimento do 
nacionalismo no país e, no Estado, especialmente. O ensino de História, ou melhor, aquilo que 
se inscreve como devendo ser ensinado em História, não pode ser analisado fora da cultura 
política, das relações sociais e de poder que marcam interesses diversos distribuindo poderes 
em tempos e espaços delimitados historicamente.  

A transição do século XIX para o século XX, no Brasil, constitui contexto inicial de en-
tendimento das representações e outras práticas constituintes do código disciplinar da História 
dados a ler nos programas do início do século XX. Sobre as representações, interessa sublinhar 
aquelas construídas sobre a transição dos regimes políticos e as expectativas geradas no pro-
cesso. A República anunciava-se sob a insígnia do novo, cheia de promessas para resolver o 
grande problema do “atraso” o qual estavam submetidos os brasileiros na “obscuridade” da 
monarquia.  

Cumpre ressaltar que a ideia não é tomar a Primeira República como o marco zero, ou 
seja, que a escolarização elementar e as políticas de institucionalização e disseminação da edu-
cação escolar no Brasil somente passaram a existir a partir do novo regime, ou, em outra dire-
ção, como a da “República que não foi”, em que todos os projetos anunciados faliram 
(SCHUELLER; MAGALDI, 2009; GOMES, 2009). O esforço empreendido é o de refletir sobre um 
espaço próprio das práticas culturais com o objetivo de compreender como uma determinada 
realidade social foi construída, pensada e dada a ler (CHARTIER, 1989, p.16).  

Esse tempo nomeado como Primeira República e as representações que lhe são ineren-
tes contribuíram para delinear os contornos do projeto de “modernização do país”. A ciência e a 
educação eram as chaves centrais para levar a cabo tal projeto. No campo da ciência, era ideia 
corrente que o “Brasil não seria moderno, não se tornaria um país civilizado, sem o auxílio da 
ciência, o novo e fundamental instrumento para qualquer tipo de progresso da humanidade” 
(GOMES, 2009, p.22). A educação e, principalmente, a educação cívico-patriótica foi considera-
da um lugar estratégico nesse projeto. Dentro disso, apontava-se a escola como instituição re-
generadora por excelência desse corpo social mestiço e atrasado, que era o brasileiro.  

Sob a perspectiva da construção e afirmação da nacionalidade - o que incluía o discipli-
namento das camadas populares – hipotecava-se à educação a responsabilidade de tornar a 
revolução possível. Essas representações, apropriadas e reelaboradas, circulavam nos textos 
daqueles que faziam parte da elite intelectual e política catarinense. Este seleto grupo se colo-
cou a tarefa (e foi investido do poder) de pensar e intervir na formação dos catarinenses, sob a 
égide do novo regime. O relatório do professor paulista Orestes Guimarães - contratado para 
realizar a reforma da instrução pública no Estado, em 1911 - apresentado ao governador Vidal 
Ramos, em maio de 1914, dá pistas dessas representações: 
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A grande revolução Exmo. Sr., lançando as bases do direito do ho-
mem, fundando os princípios democráticos, criou uma grande força – 
a opinião pública – que de direito, não pode ser mais aquela dos sa-
lões dos fidalgos, dos generais, literatos, enfim um privilégio de clas-
se. (...) Portanto, em todos os programas das escolas públicas, nos 
Estados, deve haver e ser mantido um ideal comum, desenvolvido no 
mais alto grau, pelos cantos emotivos, pelos contos de nossos livros 
de leitura, pelo ensino das nossas riquezas, da nossa geografia e his-
tória, já que a Nação não tomou essa responsabilidade e dever (SAN-
TA CATARINA, 1914, p.119)2. 

 
A reforma da instrução pública realizada em 1911, no governo de Vidal Ramos, assinala 

de modo importante uma série de transformações no ensino catarinense. A partir dessa refor-
ma os primeiros grupos escolares foram instituídos nos centros urbanos de maior porte do Es-
tado e passaram a coexistir com as antigas formas e práticas de escolarização herdadas do 
império, como as escolas isoladas e multisseriadas, por exemplo. A reforma empreendida en-
volveu mudanças e revisões no regulamento da instrução pública, nos programas e regimentos 
das modalidades de escolas presentes no Estado, implicando na criação de programas curricula-
res melhor sistematizados e em sintonia com as aspirações republicanas. Além, é claro, de colo-
caram no horizonte do possível maior circulação e visibilização das matérias escolares, dos 
métodos, dos materiais didáticos, enfim.  

O contexto histórico da emergência e circulação desses programas de ensino leva a ou-
tro movimento de análise, que é pensar as prescrições do que deveria ser ensinado sobre Histó-
ria às crianças a partir do conceito de “código disciplinar” (FERNANDEZ, 1997). Isto porque, 
concordo que a criação de um sistema educativo de caráter nacional-estatal contribuiu podero-
samente para inventar e fixar o código disciplinar da História, conforme analisa o Cuesta Fer-
nandez (1997, p. 87). Nesse sentido, pode-se pensar que a reforma de 1911 também 
contribuiu para inventar a disciplina escolar de História em Santa Catarina. 

O historiador espanhol Raimundo Cuesta Fernandez usa o conceito de código discipli-
nar, como categoria central de sua análise. Ele o define como: “una tradición social configurada 
historicamente y compuesta de um conjunto de ideas, valores, suposiciones y rutinas, que legi-
timam la funcion educativa atribuída a la História y que regulan el orden de la práctica de su 
enseñanza”( FERNÁNDEZ, 1997, p.20). Ainda, segundo Fernandez, o código disciplinar da His-
tória encerra normas e convenções socioculturais que designam o que seria legítimo ou ilegíti-
mo no saber escolar. Como exemplo do que seriam regras sobre o conhecimento legítimo da 
história escolar, ele cita a divisão tripartite ou quadripartite do passado em idades “o dogma 
oficial da continuidade histórica” e também a “concepção evolutiva do passado” que constroem, 
entre outros, ingredientes duradouros do código disciplinar da História. (FERNANDEZ, 1997, 
p.20).  

Pensar os programas de ensino a partir da análise do código disciplinar constitui esforço 
de pensar a história do ensino de História como continuidade e como mudança, como práticas 
seletivas e arbitrárias, enfim como “tradições inventadas” (HOBSBAWM, 1997, p.9). Tradições 
essas que constituem invenções sociais e que, como toda tradição, não surge de repente e para 
sempre, mas sim são construídas e reconstruídas ao longo do tempo, segundo interesses bas-
tante específicos.  

As disciplinas escolares constituem um conjunto cultural original, não podendo ser 
concebidas como meras adaptações ou imitações dos conhecimentos científicos. O 
conhecimento escolar, de “carácter idiosincrásico e irrepetible” (FERNANDEZ, 1997, p.18), 
possuiria uma autonomia constitutiva em relação a ciência de referência. A institucionalização 
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acadêmica da História é tardia (segue até os primeiros trinta anos do século XX, no Brasil) o 
que indica que a constituição da História como saber escolar não é consequencia da 
institucionalização da comunidade científica de historiadores. Produção historiográfica e ensino 
de História mostram-se como práticas e usos culturais com finalidades diferentes (FERNANDES, 
1997, p.106). 

Certamente a dinâmica de organização da História como disciplina escolar não pode ser 
compreendida apenas e exclusivamente a partir dos programas de ensino. Concordo que essa 
dinâmica deve ser observada para além dos programas, dos livros escolares. Ou seja, deve ser 
buscada também no âmbito mais inacessível e invisível que se refere aos contextos escolares 
da prática do ensino. Contudo, mesmo a despeito disso, considero que os programas de ensino 
são documentos de fundamental importância para se pensar de que forma o código disciplinar 
da História estava sendo elaborado, nas esteiras das tradições inventadas do período. Claro 
está que esta tarefa possui limites, porém, os programas de ensino são os instrumentos de 
intervenção do Estado mais visíveis e trazem as representações como marcas de um 
determinado tempo e lugar.  

Os programas são construídos no sentido em que interessa os grupos dominantes e tais 
programas foram responsáveis pela formação histórica das crianças e jovens matriculados nos 
Grupos Escolares, escolas isoladas, Escolas Normais de Santa Catarina nas primeiras décadas 
do século XX. Os conteúdos de ensino de História selecionados continham elementos 
fundamentais para a formação que se pretendia dar as sujeitos escolarizados da época. A 
História como matéria escolar inscrita no currículo seria um instrumento poderoso na 
construção dos ideais desejados. Mesmo ciente dos limites, acredito que as análises propostas 
podem contribuir para as discussões realizadas sobre as prescrições relativas à História escolar 
nos programas catarinenses publicados no início do século XX, e a construção do código 
disciplinar de História, veiculado e distribuído nestas prescrições.  

 
Os programas de ensino catarinenses 

A reforma da instrução pública realizada em 1911, no governo de Vidal Ramos, assinala 
de modo importante uma série de transformações no ensino catarinense. O professor paulista 
Orestes de Oliveira Guimarães foi contratado pelo governo para nacionalizar e modernizar a 
instrução pública em Santa Catarina. O objetivo da contratação de Orestes Guimarães pelo 
governo centrava-se na sua experiência e familiaridade com as diretrizes do ensino em São 
Paulo que, desde a instalação da República, projetava-se como lugar de inovações 
educacionais. Além disso, este professor já havia travado contato com o ensino de Santa 
Catarina, atuando como diretor do Colégio Municipal de Joinville, cargo para o qual havia sido 
designado e que ocupou entre 1907 e 1909 (TEIVE; DALLABRIDA, 2011). 
  Foi a partir de 1911 que os primeiros grupos escolares foram instituídos nos centros 
urbanos de maior porte do Estado: G. E. Lauro Muller (1912) e G. E Silveira de Souza (1913), 
em Florianópolis; G. E. Conselheiro Mafra (1911), em Joinville; G. E. Luis Delfino (1913), em 
Blumenau; G. E. Victor Meirelles (1913), em Itajaí; G. E. Jerônimo Coelho (1912), em Laguna, e 
G. E. Vidal Ramos (1913), em Lages. Contudo, embora a implantação dos grupos escolares fos-
se a marca da reforma da instrução no Estado, um aspecto que merece destaque é a coexis-
tência dos grupos escolares com antigas formas e práticas de escolarização herdadas do 
império, como as escolas isoladas e multisseriadas, por exemplo. Pesquisas indicam inclusive 
que, em Santa Catarina, havia número mais elevado de matrículas nas escolas isoladas do que 
em relação aos grupos escolares. Ou seja, era maior a freqüência de crianças em outras moda-
lidades de escolas primárias – escolas isoladas públicas ou particulares – do que a observada 
nos grupos escolares.(Ver: HOELLER, 2009; DALLABRIDA, 2003; TEIVE, 2009)  
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A reforma empreendida envolveu mudanças e revisões no regulamento da instrução 
pública, nos programas e regimentos das modalidades de escolas presentes no Estado. Certa-
mente o professor paulista Orestes de Oliveira Guimarães contribuiu de modo importante para 
a invenção da História escolar (e outras matérias) no novo sistema educativo do Estado. Com 
isso não se quer afirmar que a História, antes do professor Orestes Guimarães, não era ensina-
da no Estado. Contudo, a reforma de 1911 implicou sim na criação de programas curriculares 
melhor sistematizados e em sintonia com as aspirações republicanas. Além, é claro, de coloca-
ram no horizonte do possível maior circulação e visibilização das matérias escolares, dos méto-
dos, dos materiais didáticos, enfim. O professor Orestes Guimarães foi um dos construtores 
desse novo sistema educativo, o que possivelmente incluía não apenas a idealização, mas estar 
à frente da escrita dos primeiros programas de ensino, no contexto da reforma. Se, se concorda 
que a criação de um sistema educativo de caráter nacional-estatal contribuiu poderosamente 
para inventar e fixar o código disciplinar da História (FERNANDEZ, 1997, p.87), pode-se pensar 
que a reforma de 1911 também contribuiu para inventar a disciplina escolar de História em 
Santa Catarina. 

Os programas de ensino publicados no período reelaboraram tradições discursivas so-
bre o valor e a utilidade do conhecimento histórico para formação cívico-patriótica. Em 1914, 
para o ensino de História no primeiro ano dos grupos escolares4, prescreviam-se conteúdos que 
deveriam partir da história local, como “Nome do estabelecimento e para que serve. Quem o 
fundou. Data da inauguração”. Apenas após essa introdução o professor deveria então em 
“forma de narração, em linguagem muito simples e procurando despertar o gosto e a curiosida-
de dos alunos, pelas narrações” (SANTA CATARINA, 1914b, p.26). 

Os conteúdos para o segundo ano repetiam o processo de iniciar o ensino pelo local, 
embora trouxessem aspectos melhores definidos e mais abrangentes sobre o que seria esse 
local: “o que foi a localidade: o seu aspecto primitivo, primeiros habitantes, a evolução da lo-
calidade, os seus melhoramentos e autores” e “os espanhóis em Santa Catarina”. Nesse ano a 
disciplina foi nomeada especificamente como “História do Brasil”, e, dentre os conteúdos lista-
dos, pede que o professor enfatize: “que os brasileiros sempre estiveram unidos para comba-
ter os estrangeiros que quiseram tomar o Brasil” (SANTA CATARINA, 1914b, p.38-39, 
grifos no original). Pode-se observar nesse, e nos demais programas de ensino publicados até 
1928, investimentos sistemáticos na produção da nacionalidade, identificações e pertencimen-
tos do brasileiro. Conforme destaca Raimundo Cuesta Fernandez as disciplinas escolares não 
podem ser observadas à margem do processo de criação e expansão do Estado- Nação, pois é 
esse processo que as institui e lhes concede legitimidade (FERNANDEZ, 1997, p.11). 

Os conteúdos de História serviam para criar um passado comum, uma identidade co-
mum. Os combates em defesa do território serviam para reforçar a o lugar e o papel a ser de-
sempenhado pelo cidadão republicano na unidade do território e no progresso da nação. Esses 
são componentes sólidos em que se forjam os discursos e as práticas sociais que compõem o 
código disciplinar da História.  

Para o quarto ano, os aspectos locais deixam de introduzir os conteúdos de História e 
diminuem também os temas relativos ao Estado de Santa Catarina, estes dão lugar a uma lista 
maior de conteúdos que partem das capitanias passam pelas “invasões em Santa Catarina” até 
a lista dos primeiros presidentes do período republicano SANTA CATARINA, 1914b, p.63-64). 

O modo como foram selecionados e distribuídos os conteúdos de História também de-
vem ser lidos no contexto do método de ensino adotado à época: o método intuitivo (as lições 
de coisas). Tal método valorizava o papel dos sentidos da criança em seu processo de aprendi-
zagem, incorporando as chamadas lições de coisas, por meio das quais se estimulava as crian-
ças a observar os fenômenos estudados ou a representação destes por meio de imagens, entre 
outros recursos. Foi pensando nesse método, “ícone da pedagogia moderna” nas palavras de 

CD-ROM DE ATAS  | 4766 |  COLUBHE 2012



Gladys Teive (2009, p.65), que os conteúdos nos programas de ensino “foram organizados em 
ordem de dificuldade crescente: do simples para o complexo, do concreto para o abstrato, do 
particular para o geral, do conhecido para o desconhecido, das coisas para os nomes, das ideias 
para as palavras”. 

Nos dois programas de ensino posteriores, para os grupos escolares, publicados em 
1920 e 1928 percebem-se algumas mudanças em relação às continuidades. No programa de 
ensino de 1920, para os grupos escolares, o ensino de História desaparece do primeiro ano. 
Para o segundo ano, para além daqueles conteúdos já constantes no programa de 1914, man-
têm-se, de modo geral, a mesma sequência e hierarquia de conteúdos, porém acrescentam-se 
novos temas como, por exemplo, “a abolição, a república e as datas nacionais” (SANTA CATA-
RINA, 1920, p.20-21). Para o terceiro ano para além dos vultos nacionais, já contemplados no 
programa de ensino de 1914, acrescenta-se também o tema: “catarinenses ilustres”. E traz, 
ainda, a seguinte nota aos professores: “O professor deve lembrar-se de que a história pátria é 
um dos principais elementos da educação cívica. Aproveite, por isso, todas as oportunidades 
para despertar nos alunos sentimentos de são patriotismo” (SANTA CATARINA, 1920, p.30).  

Nota-se a valorização na educação primária de temas relativos a História do Brasil, com 
inserções de temas locais e/ou regionais. A História do Brasil no regime republicano, assim co-
mo o fora no regime imperial, possuía objetivos bem claros: formar a identidade nacional, cons-
truir um passado comum o qual os brasileiros pudessem se identificar. O recorte da história 
nacional, com seus desfiles de feitos e heróis acabava por participar do trabalho de nacionalizar 
os cidadãos pelo ensino e exaltação daquilo que seria o seu passado 
comum.  

A educação e a história são mediadoras centrais na construção cívica, política, social e 
cultural. Nesse sentido, o ensino de história desempenhou importante função na disseminação 
e consolidação desses discursos patrióticos na intersecção entre história nacional e história re-
gional. Embora temas relativos a história de Santa Catarina ocupem espaço menor em relação a 
História do Brasil em todos os programas, há que se pesar seu lugar na própria construção da 
história nacional. A história regional construída nesse período era feita com a firme disposição 
de se constituir como parte indissociável da história da nação, servindo aos propósitos de edu-
car para a pátria, para a nação. A pequena pátria catarinense era o caminho para se educar 
para a grande pátria.  

Os programas de ensino publicados no mesmo período para as escolas isoladas e esco-
las das zonas coloniais3 apresentam sensíveis diferenças em relação aqueles destinados aos 
grupos escolares. As escolas isoladas - modelo de escola ainda do período imperial - coexistiram 
com os grupos escolares. As escolas isoladas já faziam parte do cenário educacional catarinen-
se, no período imperial. Com a república elas são (re)organizadas e coexistem com os grupos 
escolares, apresentando-se inclusive em número superior, com maior número de crianças. As 
escolas isoladas eram mais típicas da área rural do que os grupos escolares, porém a existência 
das mesmas no espaço urbano também ocorria.  

 O programa de ensino de História para as escolas isoladas, de 1914, prevê que a ma-
téria seja ensinada apenas no terceiro ano (SANTA CATARINA, 1914b, p.74). Já o programa 
de ensino para as escolas isoladas de 1920, abrange os segundos e terceiros anos (SANTA CA-
TRAINA, 1920, p.10). 

Sobre os programas de ensino para as escolas isoladas e escolas das zonas coloniais, 
de 1926, convém observar importante questão. Essas escolas precisavam atender um problema 
que há muito vinha se consolidando como tal: a questão do ensino dos estrangeiros, principal-
mente alemães, italianos e seus respectivos descendentes, que redundava na precariedade da 
difusão da língua nacional no interior do Estado. O decreto nº. 1.944, de 27 de fevereiro de 
1926 assinala: “Considerando que, para as escolas dessas zonas, se torna necessária a organi-
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zação de um programa que, sem aumento do estágio escolar, atenda aos problemas da desa-
nalfabetização e do ensino da língua portuguesa” (SANTA CATARINA, 1926, p.4). 

Em seus estudos sobre a construção social do currículo, Ivor Goodson observou que a 
escolarização criou grupos distintos de alunos bem como tratamentos diferenciados para cada 
grupo. Cada grupo social requeria tratamento apropriado. Não se tratava apenas de diferenças 
assentadas em puramente status social e classe, mas também de elaborar mecanismos de dife-
renciação a partir de outras estratégias, como por exemplo, conteúdos diferentes para grupos 
diferentes (GOODSON, 1995 p.36). Segundo o parecer assinado por Henrique da Silva Fontes, 
Diretor da Instrução Pública: “O sr. Orestes Guimarães, Inspetor das escolas subvencionadas 
pelo Governo Federal, representou-me sobre a inadaptabilidade do atual programa das escolas 
isoladas as escolas das zonas coloniais, ‘onde a quase totalidade, senão a totalidade, das crian-
ças só fala língua estrangeira’” (SANTA CATARINA, 1926, p.5). 

Assim, para resolver o problema dos estrangeiros em Santa Catarina, algumas discipli-
nas consideradas “dispensáveis no ensino das escolas das zonas rurais” foram retiradas ou tive-
ram os conteúdos reduzidos. O objetivo era “descongestionar o programa” e abrir espaço para 
o aumento das aulas do “ensino do vernáculo”.  

 
O novo programa torna menos desenvolvido, é verdade, o ensino de 
geografia, história, aritmética e geometria; mas, em compensação 
que é de capital importância, dá maior desenvolvimento aos exercícios 
de linguagem, como é de mister para alunos que não falam corrente-
mente, e às vezes nem bem nem mal, a língua portuguesa (SANTA 
CATARINA, 1926, p.5-6) 

 
Neste programa o ensino de História passa a ser apenas no terceiro ano, intitulado co-

mo “História do Brasil” e repete, de modo geral, os programas anteriores. Na verdade o parecer 
de Henrique da Silva Fontes evidencia a recorrente questão da nacionalização no Estado, que 
acompanhou a própria reforma da instrução pública. O “perigo alemão” era amplamente divul-
gado em discursos, desde o contexto da Primeira Guerra. Nesse sentido as escolas precisariam 
atuar na formação cívico-patriótica e não apenas na instrução, pois esse era um fato de coesão-
nacional. Não por acaso que nesses programas investem-se mais na ideia de “mostrar que os 
brasileiros sempre estiveram unidos contra o estrangeiro invasor” (SANTA CATARINA, 1926, 
p.23).  

Em 1928 todos os programas de ensino são revisados, a partir do decreto n.2.218, de 
24 de outubro de 1928. As escolas isoladas voltam a ter o ensino de História nos segundos e 
terceiros anos, embora com menor lista de conteúdos. A novidade desse momento é que ao 
invés de “História do Brasil” como nos programas anteriores, neste o ensino de História passar 
a ser chamado de “História Pátria” (SANTA CATARINA, 1928, p.23).  

Se o ideal de patriotismo brasileiro foi ganhando corpo desde o final do século XIX, em 
resposta à política imperial, que deveria ser substituída, é somente a partir de 1930 que o mo-
vimento nacionalista de construção da pátria teve seu discurso fortalecido. O patriotismo brasi-
leiro foi estimulado, internamente, em resposta à ameaça que os grupos nacionais menores 
representavam. O temor de uma revolução que abalasse os limites territoriais, principalmente 
no que tange à questão da identidade cultural, fez com que fosse instaurada uma política de 
restrição à imigração a partir de 1930. A identidade cultural deveria ser construída englobando 
toda a pátria através de um único viés, e os centros de imigrantes, bem como as demais formas 
de regionalismo exacerbado, constituíam-se em ameaça à consolidação desse imaginário coleti-
vo da Pátria.  
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1. Introdução 
Apresenta-se o resultado de um estudo breve, mas atento, de reanálise do livro de José 

Augusto Coelho, Organisação Geral do Ensino Applicavel ao Estado Actual da Nação Portugue-
za, Porto, 1896. Nesta nova leitura fomos à procura das principais concepções do autor sobre 
organização e administração do ensino. Em vez de alinhar por uma abordagem superficial de 
que resulta quase sempre uma etiquetagem que deixa os textos agrafados ao passado, dentro 
de pastas com rótulos como “organicismo”, “positivismo” ou “burocracia”, quisemos pôr o texto 
em diálogo com o presente, e com o passado mais recente, mostrando o que há nele de passa-
do, mas também o que havia nele de futuro; o que há do espírito da época mas também da 
criatividade individual do autor e da sua assinalável experiência, prática e reflexiva, no campo 
da educação. 

Nesta leitura, fomos encontrar no texto conceitos e noções que permanecem significativas, 
ao nível das áreas de conhecimento de organização do ensino, administração escolar, política 
educativa, sociologia do currículo. Conceitos, noções e problemáticas sempre modernas, mesmo 
quando apresentadas com o vocabulário e a fraseologia própria da época, obrigando a uma 
leitura pausada, em ritmo antigo. Lido nesta perspectiva, o texto presenteia-nos com ideias e 
problemáticas de relevância actual, especialmente depois de “traduzido” para a linguagem mo-
derna, quando vencidas as barreiras simbólicas do tempo que, no seu ritmo certo mas pausado, 
acrescenta sempre um determinado grau de incomensurabilidade ao discurso produzido em 
qualquer área de conhecimento (Kuhn, 2000). Falamos de concepções e problemáticas como: 
as funções sociais de educação; a reforma do sistema educativo; o papel e os limites da “im-
portação” de modelos de organização do ensino em vigor nos “países avançados”; a reforma do 
ensino como processo centralizado de planeamento ou a reforma como processo aberto à parti-
cipação da sociedade; o ideal de um plano global de reforma estável e duradouro e de uma lei 
de bases do sistema educativo; a distinção nem sempre tão clara entre o ensino estatal, o ensi-
no privado e o “terceiro sector”, que o autor designa por sistema misto; o complexo balançar 
entre as concepções e as práticas administrativas que configuram o professor como profissional 
ou, em alternativa, o professor como missionário e funcionário do Estado; o estatuto do aluno; 
questões relativas à administração, controle e inspecção dos centros educativos; centralização e 
descentralização no sistema de ensino; os conflitos entre pedagogia e burocracia; a complexa 
relação entre a educação e o mercado de trabalho; a articulação nem sempre pacífica entre os 
princípios da igualdade de oportunidades e da divisão social do trabalho; as hesitações quanto 
à terminologia usada para designar os contextos de educação escolar (institutos de ensino, cen-
tros educativos, escolas); ensino democrático ou elitista, e outras questões possíveis. 

Trata-se de um conjunto de concepções que são relevantes para nós, e que também o 
eram para o autor mesmo que, em determinados casos, eventualmente, também ele tivesse 
dificuldade em as reconhecer nas nossas palavras e necessitasse do auxílio do tradutor, com o 
seu dicionário do tempo; tarefa a que nos prestamos neste breve estudo. 

Seguindo esta perspectiva, estivemos atentos ao modo como as concepções encontradas 
neste livro e mesmo por vezes até alguma da sua linguagem, nos aparecem mais tarde nos 
tempos de reforma do ensino e outros momentos significativos da reorganização e reconcep-
tualização do sistema educativo em Portugal (Silva, 2009). Vimos também como algumas da 
suas posições e concepções mais vincadas, e mesmo até alguma da sua argumentação e frase-
ologia é retomada, algumas décadas depois, por outros autores hoje clássicos, como António 
Sérgio, não sendo igualmente estranha a autores nossos contemporâneos. 

Na nossa perspectiva, José Augusto Coelho, sendo profundo conhecedor das diversas sin-
gularidades do sistema de ensino da sua época, como bem mostra a sua biografia (Correia, 
2003), e dotado de raciocínio lógico e experiência de vida que lhe permitia ver com lucidez as 
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dificuldades e as ambiguidades, não era necessariamente um visionário capaz de antever os 
grandes debates do futuro, mas era certamente um espírito dotado de grande capacidade de 
diagnóstico que lhe permitia definir com clareza as grandes questões do seu tempo. Se essas 
questões perduraram durante décadas e continuam a ser relevantes hoje, é porque são ques-
tões estruturantes do sistema de ensino português ou, em última análise, mesmo questões es-
truturantes de qualquer sistema de ensino! A procura dessas constantes estruturais do sistema 
de ensino foi um dos elementos que nos motivou para esta leitura do texto, e é essa experiên-
cia de leitura e análise que desejamos partilhar. 

 
2. Contextualização do autor e da obra 
Como é evidente, a leitura do texto não deve ficar localizada exclusivamente no seu interior 

e deve procurar situá-lo na época, nos finais do século XIX, nos eventos cuja ocorrência em boa 
parte justificaram a própria redacção do livro. Estamos a pensar particularmente nas reformas 
do ensino que tiveram lugar nos anos que imediatamente precederam a sua publicação, as 
quais ele analisa e critica, sentindo-se em grande parte excluído do seu processo de planea-
mento, em especial a reforma do ensino liceal de Jaime Moniz (1894) muito inspirada no ensino 
secundário alemão (Carvalho, 1986, p. 630ss.). Esta contextualização é possível com a utiliza-
ção de outros documentos e trabalhos de síntese sobre a época (Carvalho, 1986), outros textos 
do autor (Coelho, 1906), o esforço dos biógrafos (Correia, 2003) e acrescentada da perspectiva 
de algumas outras fontes originais e de trabalhos relevantes em história da educação e em ad-
ministração escolar que, contendo uma forte componente histórica, abordaram este período de 
finais do século XIX (Barroso, 1995; Fernandes, 1992). 

O texto de José Augusto Coelho, ao propor-nos uma estrutura global para a reforma do 
sistema de ensino em Portugal ou para a sua (re)construção, clarifica as concepções que fun-
damentam o autor. É um texto que se diferencia de outras publicações da sua época e que 
permite ver para além das grandes sínteses de séculos, que esquecem trabalhos singulares com 
características particulares que exigem uma leitura mais aberta e extensiva. 

O texto deste autor, não sendo destacável da sua época, exprime um conjunto de concep-
ções que são próprias do tempo em que vive, mas que ele expande do ponto de vista reflexivo, 
levando-as mais longe do que outros autores coetâneos. A leitura do seu texto oferece-nos ain-
da uma série de pistas para a exploração da temática relativa à origem do conhecimento e das 
concepções teóricas na área da organização do ensino. 

O esforço interpretativo e crítico do autor é notável, mais ainda quando visto em contraste 
com o que aconteceu em seguida, especialmente durante o período do Estado Novo, onde a 
ainda incipiente teorização foi substituída pela doutrinação, e os textos reflexivos pelos textos 
normativos. 

 
3. Objectivos e Metodologia 
Do texto em análise é possível destacar pontes no pensamento do autor e nas problemáti-

cas que ele aborda, que o ligam à época actual. Há elementos constantes que se tornam evi-
dentes numa leitura que põe em paralelo os conceitos de diferentes épocas: em diversos 
pontos, as suas preocupações e o modo como ele expõe determinados problemas, não estão 
assim tão distantes da nossa realidade. Pelos motivos apontados, estamos cientes que a Orga-
nisação Geral do Ensino de José Augusto Coelho, merece uma nova leitura. Por detrás da fra-
seologia da época escondem-se concepções que eram na altura tão “modernas” e pertinentes 
como o são hoje porque correspondem a concepções permanentes e problemas não resolvidos, 
a opções e hesitações estruturais de um sistema de ensino, de qualquer sistema de ensino. Fo-
ram esses elementos que procuramos, convencidos que aquilo que iriamos encontrar justificaria 
a tarefa. 
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É possível usar diversas metodologias para análise deste texto, no sentido de atingir os 
propósitos enunciados na introdução. Obviamente, não vamos procurar seguir com o mesmo 
cuidado todas essas linhas de análise, vamos sim optar predominantemente pela última que 
será enunciada. Desejamos no entanto deixar aqui descritas algumas das linhas de análise al-
ternativas, por uma questão de precisão metodológica e como ensaio de clarificação das tipolo-
gias de leitura para textos semelhantes. Deixamos essas diversas linhas enunciadas, as quais 
seriam válidas não apenas para a análise deste texto, mas que seriam úteis para a análise de 
qualquer texto percepcionado como histórico, sobre o qual possa recair o interesse do presente. 
A cada uma das metodologias atribuímos uma designação que se supõe seja elucidativa. A aná-
lise de um texto antigo, segue em geral mais do que uma dessas linhas de análise, ou procura 
mesmo enveredar por todas elas, o que não nos seria aqui possível por força da necessária 
economia de recursos: tempo e espaço. Também optamos por seguir apenas uma delas, a úl-
tima designada, num espírito de alguma experimentação analítica, e por nos parecer ser aquela 
à qual o texto mais se adequa atendendo aos nossos pressupostos. 

 
Linha de análise a) o autor como inovador: 
Nesta perspectiva de análise, de feição metodológica, destaca-se o que o autor inovou re-

lativamente às pessoas do seu tempo e relativamente ao tempo que era para ele o passado. 
Destaca-se o que o autor criou, o seu contributo inovador. Numa fraseologia serôdia: o seu 
fermento de progresso. 

 
Linha de análise b) o autor como personagem do seu tempo: 
O autor como paradigmático da sua época. A obra como reflexo do posicionamento do au-

tor no seu tempo e perante o seu tempo. O modo como ele reflecte as ideias e os acontecimen-
tos da época, o modo como os aceita ou recusa. Nesta perspectiva o autor é estudado como 
caso paradigmático e exemplificativo da sua época: o autor como “estudo de caso”. O autor é 
para nós um embaixador do seu tempo. 

 
Linha de análise c) O autor como personagem exótico: 
Destaca-se no autor aquilo em que ele surge como diferente de nós, “porque o aconteci-

mento é diferença” (Veyne, 1983, p. 17). Para além das diferenças de personalidade ele assu-
me diferenças culturais mais ou menos contrastantes com as nossas, por ser originário do 
passado, e sabe-se que o passado apresenta sempre uma cultura diferente da nossa. O autor 
expressa o exotismo do passado e damos destaque àquilo em que ele é diferente de nós, as-
sumindo perante ele uma atitude de compreensão que faz lembrar o “multiculturalismo”. 

 
Linha de análise d) O autor como nosso percursor: 
Aqui salientam-se os aspectos em que o autor está perto de nós e não aqueles em que ele 

se afasta. O autor é elogiado quando se aproxima de nós: elogiamos o seu bom gosto e o seu 
visionarismo. Quando se afasta de nós olhamo-lo com certa condescendência, um ar de com-
preensão quase paternalista porque, embora ele seja “mais antigo” que nós, nós vivemos numa 
época em que se “sabe mais”, porque passou mais tempo. Como se vê, esta linha de análise é 
bastante paradoxal ou, como diz essa expressão agora tão usual: desafia a lógica. 

 
Linha de análise e) O autor, os seus dilemas e as suas opções: 
O livro de José Augusto Coelho, suscitou esta reflexão analítica, quase uma hermenêutica 

invertida (por se preocupar com a interpretação do modo de leitura do leitor ainda antes de se 
debruçar sobre o modo de escrita do autor), precisamente porque com este texto, pela sua ri-
queza própria, é possível avançar de qualquer uma dessas posições de análise ou mesmo de 
todas elas. 
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Esta linha interpretativa dá melhor conta da especificidade do livro em análise, porque este 
assume-se como uma proposta de reforma global do sistema de ensino, e reformar é fazer op-
ções. Ora, o que se constata da leitura do texto, é que essas opções dificilmente são encerra-
das, são opções que voltam mais tarde, mesmo se durante muito tempo elas foram 
apresentadas como resolvidas. Em dado momento é-nos dito que se tomou a melhor das op-
ções a qual será válida para “sempre”, logo mais tarde essa opção, esse dilema, esse dualismo 
volta a ser colocado em cima da mesa. E dizemos dualismo porque, quase sempre as opções 
são-nos apresentadas como binárias. Esses dualismos são ciclicamente retomados denuncian-
do, numa imagem geológica (para contrapor às imagens organicistas do autor), linhas de frac-
tura nos sistemas de ensino, que permanecem estáveis durante longo tempo (ciclos 
conjunturais ou configurações estruturais), eventualmente acumulando tensão a qual mais tar-
de se liberta em movimentos tectónico, mais ou menos profundos e prolongados, mas que de-
vem conduzir a um novo ajustamento e acalmia. 

Assim, acreditamos que este tipo de análise do texto nos pode ajudar a encontrar dualis-
mos permanentes e linhas de fractura estruturais no que diz respeito às opções de fundo na 
construção e manutenção de um sistema educativo. Esta atenção dada aos dualismos, onde é 
preciso optar entre dois opostos binários, e onde as opções nunca são definitivas, permitindo 
identificar linhas estruturais dos sistemas educativos, dualismos perante os quais os grandes 
reformistas sempre tiveram que tomar posição, inspira-se em grande parte em ideias oriundas 
da análise estrutural de Claude Levi-Strauss (2008, p. 18) quando afirma que “a binary operator 
can have, from a logical point of view, a relationship with a problema which is also a binary 
problema”. De facto, se olharmos com atenção, as opções que se colocam a quem queira re-
formar o sistema educativo, elas são fundamentalmente operações binárias: centraliza-
ção/descentralização; público/privado; democrático/elitista; magistrocentrismo/pedocentrismo; 
etc. Assim, fitando esta reforma proposta por J. Augusto Coelho, reforma geral e extensiva, 
típica da época das grandes reformas (Silva, 2009), cremos ser possível esboçar algumas linhas 
para uma análise estrutural dos sistemas educativos, das suas estruturas elementares, cuja 
análise não deve ficar presa ao binarismo mais simples: 

Também a este nível estaremos condenados ao sistema binário? 
A questão está em aberto. Notemos simplesmente que, em numero-
sos casos, a estrutura elementar do significado pode ser estabelecida 
em três termos, os dois termos bipolares e o termo intermédio que 
toma o nome de neutro (nem… nem) ou de complexo (os dois ao 
mesmo tempo) (Fages, 1976, pp. 53-54). 

 
Todas as cinco linhas de análise que foram enunciadas são sedutoras e algumas marcada-

mente populares, todas tendem a produzir interpretações interessantes. De facto o texto pedia 
qualquer uma das linhas de análise, mesmo todas, mas pareceu-nos que somente a enunciada 
em último lugar era a que dava melhor conta da especificidade do texto, porque propor uma 
reforma é tomar posição e justificar as opções tomadas, optar onde outros hesitaram, construir 
uma estrutura, que no conjunto das opções resulte num todo coerente. Dentro da linha de aná-
lise a que nos propusemos, vamos então observar os fundamentais pontos de fractura e as op-
ções que o autor tomou, para destacar os binarismos, como exercício metodológico, 
concentrado na permanente dialéctica dos opostos. 

 
4. As opções do autor 

 
4.1 Grandes reformas ou pequenos ajustes? 
O estudo dos movimentos de reforma da educação em Portugal mostra que se tem oscila-

do entre duas posições: a crença nas grandes reformas ou a opção por pequenas medidas cor-
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rectivas (Silva, 2009). Em finais do século passado estava em plena pujança o grande ideal re-
formador e é essa linha onde se integra o autor. Na sua concepção a instrução nacional tinha 
sido vítima das más reformas. Por isso o autor propõe neste livro uma nova reforma e a sua 
proposta mostra que a crença nas grandes e boas reformas estava ainda intacta. 

Como em qualquer plano de reforma global, começa por traçar um cenário bastante desfa-
vorável da situação educativa em Portugal. Defende uma reforma única e global para todo o 
sistema de ensino, planeada pela mesma pessoa e não reformas parciais, cada uma com o seu 
autor: por isso ele apresenta um plano global de reforma onde “a unidade no conjuncto geral 
do ensino é e será sempre, repetimol-o mais uma vez, o nervo de toda a organisação docente, 
solida, racional e duradoura.” (Coelho, 1896, p. 23). Da transcrição anterior destacam-se três 
características que deve ter uma boa reforma, segundo o autor: unidade, racionalidade e dura-
bilidade. Na questão da durabilidade, o autor é mais optimista que seriamos hoje porque parece 
ter a visão de uma reforma com efeitos quase definitivos, de onde se podem inferir consequên-
cias do seu positivismo, que corresponde à crença de que se pode atingir um estado positivo e 
perfeitamente racional no sistema de ensino em Portugal. Quer uma reforma unitária e recusa 
as reformas aos pedaços, aplicadas sucessivamente a diferentes subsectores do sistema de en-
sino. Defende a unidade do conjunto como única reforma sólida, racional e duradoura. 

O autor propõe que, uma vez pronto esse plano global de reforma, ele dê origem a uma 
autêntica Lei de Bases do Sistema Educativo, que ele concebe do seguinte modo: [o plano defi-
nitivo de reforma] “Assim constituido, objectival-o, quer n’uma lei geral — especie de carta 
constitucional do ensino portuguez e destinada a abranger toda a sua organisação” (1896, p. 
27). 

 
4.2 Centralização ou descentralização? 
Este autor mantem-se na linha tradicional do sistema de ensino dos países latinos da Euro-

pa, controlado através da lei, não se afastando daí no essencial. A reforma será apenas uma lei 
melhor, mais sensata, mais unitária e mais permanente. A visão é de um centro, como o siste-
ma nervoso, com uma classe de dirigentes e ao nível da administração educativa a centralidade 
pertence à “Administração e Inspecção”. A distinção clara entre a classe dos dirigentes e a clas-
se dos dirigidos, e existência de uma hierarquia dos institutos de ensino e dos seus agentes, 
com domínio dos níveis de ensino superiores sobre os inferiores, estrutura esta proposta para 
um sistema rigidamente centralizado (J. Augusto Coelho, 1896, pp. 42, 63-65). 

A visão do país é tricêntrica, ficando os organismos de inspecção e também as universida-
des, sedeadas em Lisboa, Porto e Coimbra. No seu afã de grande reformador propõe mesmo 
uma organização geral do governo, incluindo a tutela da educação (Coelho, 1896, p. 255). Cu-
riosamente, o livro termina com um discurso eloquente de crítica da centralização excessiva, o 
qual parece vir em contracorrente com o que foi desenvolvendo ao longo do texto. Falta de 
percepção da incoerência, ou apenas hesitação e dificuldade de optar? 

 
4.3 Professor profissional ou professor funcionário? 
No essencial é a visão do professor funcionário do Estado que está presente, mas aceitan-

do alguma competência dos professores em matérias como os programas e a escolha dos ma-
nuais, num sistema de “liberdade de escolha — limitada pela tutela do Estado” (Coelho, 1896, 
p. 157), que prefere ao sistema do livro único, que designa como de “imposição unitária”. É 
curioso como o país tem oscilado entre estas duas tendências. O reformador posiciona os dile-
mas estruturais, define as possibilidades teórico-práticas, faz a sua opção, a qual se verifica 
nunca ser verdadeiramente definitiva. 
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4.4 Ensino público ou ensino privado? 
O autor começa por colocar o dilema em forma de questão: “qual deve ser a acção do Es-

tado e qual deve ser a dos particulares?” e parte daí para a resolução da questão (Coelho, 
1896, pp. 69-76). Coloca as duas possibilidades extremas, dicotómicas (o sistema de ensino 
totalmente dependente da acção do Estado e o sistema de ensino totalmente dependente da 
acção dos particulares, independentes do Estado), e também a possibilidade intermédia do 
“systema mixto” e é a esta última hipótese que dá um tratamento mais detalhado, dividindo-a 
em duas sub-possibilidades, que considera como sendo as únicas de valor, acabando por optar 
pela segunda (acção exclusiva dos particulares sob a tutela do estado ou acção conjunta do 
Estado e dos particulares, com a tutela do Estado). Os pressupostos enunciados pelo autor não 
parecem diferentes dos que nós colocaríamos hoje, nem mesmo as suas opções. 

À primeira possibilidade extrema inicial (a exclusiva acção livre dos particulares) acusa-se 
de individualismo e anarchismo, concluindo: “Um tal systema deve, pois, como absurdo, ser 
posto de parte.” O sistema oposto seria o do “collectivismo”. Tem que o Estado ser muito rico e 
a iniciativa individual completamente nula para justificar este sistema e conclui que tal sistema 
não poderia ser aplicado a Portugal. Também entende que há vantagens na concorrência entre 
Estado e particulares, concluindo que o funcionamento do sistema misto é o melhor de todos. 
No final, a tutela do Estado é considerada como indispensável (p. 76). 

No entanto, apesar de todos os esforços dialécticos do autor para encontrar a síntese dos 
opostos, procurando um sistema que permita a harmonia entre os estabelecimentos de ensino 
público e privado; lá está a realidade crua a mostrar o binarismo que subjaz a todos os esfor-
ços: 

(...) urge terminar, por uma vez, com o conflicto que, sob fórmas 
diversas, tem constantemente existido, no ensino médio, entre o en-
sino publico e o ensino particular. 

Em todas as reformas de ensino secundario, effectuadas em Por-
tugal, se manifesta a influencia d’uma tal discordancia, não conse-
guindo, até hoje, os legisladores destruil-a: umas vezes, todos os 
favores são para o ensino particular e o ensino official estiola-se; ou-
tras, como na ultima reforma, é o ensino official quem se vinga de 
passadas offensas. (Coelho, 1896, p. 210). 

 
4.5 Ensino Nacional ou Ensino Internacional? 
Sabe-se da história política e cultural portuguesa, como o país tende a oscilar, a um ritmo 

quase conjuntural, entre as duas posições dicotómicas: o nacionalismo e o internacionalismo, 
confrontando em períodos de mudança os defensores das duas posições: os nacionalistas e os 
estrangeirados. Por este motivo é importante o dualismo que é aqui discutido, porque ele vem 
também das estruturas da sociedade portuguesa. Trata-se de, no âmbito de uma reforma do 
ensino, copiar ou não os modelos do estrangeiro. O autor parece querer assumir aqui uma po-
sição intermédia, de síntese, perante este dualismo. Perante os dualismos, as posições de sín-
tese de tipo dialéctico, são muitas vezes as preferidas, também por este autor mas, no final, 
elas nunca resolvem os dualismos que sempre permanecem. 

No prefácio (fol. xi) encontra-se logo uma crítica das reformas que apenas vão copiar mo-
delos ao estrangeiro “copia inconsciente de organisações pedagógicas estranhas”. O autor pro-
põe que não se copie, incluindo este tópico nos princípios a seguir: “convencermo-nos que as 
organizações de ensino no estrangeiro são em muitos pontos defeituosas e não adaptáveis ao 
caso nacional.” (p. 25). A Alemanha é o país mais referido como modelo dos reformadores por-
tugueses da época. 
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Diz ainda que o plano de reforma se deve fundamentar também nos trabalhos portugueses 
sobre organização do ensino mas, infelizmente, não detalha mais em concreto quanto aos tra-
balhos a que se estaria a referir, na omissão queria talvez mencionar a sua obra em geral e 
este livro em particular: “Fazendo igualmente justiça aos trabalhos elaborados, ácerca da orga-
nisação do ensino, por muitas actividades de valor existentes no nosso paiz, analysar esses tra-
balhos e d’elles aproveitar a parte verdadeiramente racional e util;” (p. 27). 
 

4.6 Tendencialmente democrático ou tendencialmente elitista? 
Numa visão de síntese, podemos dizer que o autor deseja democratizar o acesso ao ensino 

primário, abrir o ensino técnico e profissional a novos públicos, e manter o carácter elitista do 
ensino superior, e em boa parte do ensino liceal que conduz ao superior. 

Na sua perspectiva, o acesso ao ensino ocorre de acordo com as diferentes funções das 
classes sociais. O ensino superior é o ensino especial da classe dirigente e destina-se apenas a 
um número muito restrito de indivíduos. Propõe a existência de Liceus apenas nas cidades de 
Lisboa, Porto e Coimbra porque, se preparam para a universidade, apenas devem existir onde 
há universidade. O mesmo para as escolas normais primárias (Coelho, 1896, pp. 236-238). 

O princípio do ensino universal, obrigatório e gratuito, apenas o aplica ao ensino primário 
geral (pp. 74-75). 

 
4.7 Cultura teórica ou competência técnica? 
As reformas do ensino secundário têm oscilado entre a valorização de uma cultura geral 

teórica ou a valorização de competência técnico-profissional. O autor orienta-se claramente pa-
ra a segunda possibilidade. Critica a instrução nacional “metaphysica e puramente theorica” que 
formava essa “burocracia ávida, pedante a intriguista”. Onde não existia um ensino prático e 
profissional para operários e onde o próprio ensino profissional é teórico e aristocrático, basea-
do no modelo liceal. (Coelho, 1896, pp. 16-19). 

 Critica uma educação com espírito de Antigo Regime, não afeiçoada às exigências e ne-
cessidades da Revolução Industrial nascente. É a crítica de uma educação para a burocracia, 
bastante na linha da crítica que continua depois António Sérgio, em texto publicado em 1917: 

A chamada educação «jesuítica» (memória e obediência) é jus-
tamente a burocrática, e não dura (como dizem) por culpa eterna dos 
jesuítas, mas por obra e graça do burocratismo: é a educação para 
um povo de funcionários, fardados e não fardados. (Sérgio, 1968, p. 
242). 

Várias décadas depois, ao olhar dos reformadores, o problema teimava em persistir: 
Não só a grande maioria dos alunos não tira vantagens da prepa-

ração para o ensino superior, pois deixa a escola antes desse ensino, 
como não recebe qualquer preparação para a vida activa onde terá de 
desenvolver outras capacidades que não aquelas que a escola lhes es-
timulou. (Fernandes, 1987, p. 61). 

Precisamente, J. Augusto Coelho pretende uma reforma que valorize o Ensino Profissional, 
o ensino para operários, e é contra a licealização desse grau de ensino: 

Por iniciativa do ministro Navarro, crearam-se, por exemplo, as 
escolas industriaes e remodelaram-se os institutos: mas as escolas in-
dustriaes foram classificadas como centros docentes de ensino médio 
e modeladas, na sua constituição, pelo typo lyceal — tão caro ao ba-
charelismo indigena, e immoderadamente especialisadas na sua com-
posição pedagogica: os institutos foram aristocraticamente elevados á 
condição de centros docentes de instrução superior, calcados no typo 
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de verdadeiras faculdades e, portanto, especialisando o seu objecto 
de ensino n’uma vasta complicação de elementos puramente theori-
cos em que nem sequer faltava o alto calculo — em toda a sua pureza 
transcendental. (Coelho, 1896, pp. 16-17). 

 
4.8 Sequencialidade progressiva ou regressiva? 
O problema que foi designado de “sequencialidade regressiva” (Pires, 1987), ocorre quan-

do o grau de ensino superior comanda o inferior, fazendo-o satisfazer as suas necessidades, 
tornando-o preparatório do grau seguinte. De algum modo podemos dizer que J. Augusto Coe-
lho aceitava perfeitamente esse princípio na relação entre o ensino liceal e o universitário, mas 
já entendia que o ensino de orientação técnica e profissional deveria ter finalidades em si mes-
mo. De qualquer modo, no essencial, o autor aceita e propõe a hierarquia no sistema de ensi-
no, envolvendo instituições e professores, onde os graus de ensino mais avançados teriam um 
ascendente hierárquico sobre os graus anteriores. A ideia de “Hierarchia dos institutos de ensi-
no”, pela importância que assume no sistema proposto pelo autor, é mesmo o título que ele dá 
ao terceiro capítulo (pp. 59-67). 

 
4.9 Pedocentrismo ou Magistrocentrismo? 
No essencial a posição do autor perante esta dicotomia, posiciona-o nas correntes da esco-

la tradicional. No essencial prevalece a concepção clássica da “tábua rasa”: “O alumno é a ma-
téria prima que ao professor cumpre valorisar.” (p. 185). 

 
5. Considerações Finais 
Surpreende a diversidade de designações para a instituição escolar. As expressões: centro 

educativo, centro docente, centro educativo e docente, são usadas com aparente aleatoriedade. 
Mas também: centro escolar, institutos de ensino, institutos escolares, institutos docentes. A 
designação “escola” é pouco comum, se comparada com as anteriores. 

Se há hesitações quanto à designação da escola, já não há quanto à teoria dominante. É 
enorme o peso da metáfora organicista “Toda a sociedade, diz-se, é um organismo.” (p. 33), e 
também da metáfora fabril e da teoria positivista. A escola é uma espécie de oficina, onde os 
alunos são a matéria-prima. Ainda ao nível das suas concepções teóricas, o autor também ten-
de para uma teoria caracterológica do povo português (pp. 75-76). 

O organicismo e o positivismo são as opções teóricas mais óbvias. Ambas hoje muito afas-
tadas do pensamento educacional em geral e também do campo administrativo. No entanto, 
depois de um período em que houve mais certezas, hoje são maiores as hesitações a nível teó-
rico, é o que se chama a crise da era científica; o tempo agora é mais dialéctico, o que quer 
dizer em boa parte que as hesitações voltaram e, se continuamos longe das opções do autor, 
estamos mesmo assim menos certos das nossas. 

A filogenia e a ontogenia, o positivismo e o cientismo, são linhas de pensamento centrais. 
O objectivo é obter uma nova geração onde a solidez da razão predomine sobre a mobilidade 
do sentimento. A noção de “ensino encyclopedico”, que aparece diversas vezes no prefácio, e a 
concepção de “sciencia da educação” têm igualmente uma base positivista. A ciência da educa-
ção é unitária, não plural, não no nosso sentido de “ciências da educação”. A importância que o 
autor atribui à sociologia (fol. viii) advém igualmente do positivismo de Comte. 

Como outros reformadores, pretendia o autor desenvolver a capacidade de gestão dos 
agentes educativos, através da formação adequada: no currículo das escolas normais primárias 
inclui: “Legislação escolar – Noções relativas ao ensino primário e á administração geral do en-
sino” (p. 121) e igualmente a legislação escolar para as escolas normais superiores (p. 125). 

O objectivo do nosso trabalho não foi o de comparar, ponto a ponto, esta proposta de re-
forma com a de João Franco e Jaime Moniz, que seria um trabalho interessante de se fazer, 

CD-ROM DE ATAS  | 4780 |  COLUBHE 2012



mas nós quisemos ver as opções que se colocam e ver o modo como o autor as resolveu, per-
cepcionando as questões “reincidentes” que se voltam a colocar agora, talvez porque nunca 
foram verdadeiramente resolvidas. Outra questão onde se destacam as diferenças entre as 
concepções dele e as nossas é aquela referente ao âmbito do conceito de educação. Estava o 
autor apenas centrado na educação formal e escolar, ponto em que muito nos afastamos dele, 
principalmente a partir das concepções do Relatório Faure (1974). E este podia ser outro dua-
lismo: uma concepção restrita ou alargada do fenómeno educativo e dos seus contextos. 

Este texto pode ser lido como um ensaio para o estudo do sistema de ensino enquanto es-
trutura e da reforma global como uma operação binária. De alguma forma isto encontra a sua 
sustentação teórica na definição das características de uma estrutura (Lévi-Strauss, 1985, p. 
332). Numa análise preliminar, podemos encontrar vários pontos de semelhança, nomeada-
mente aquela ideia de que a mudança num dos elementos da estrutura implica mudanças nos 
outros elementos, de modo tal que a alteração que ocorrerá num dos elementos da estrutura 
permite prever as alterações nos outros elementos; por exemplo: optar pela centralização con-
duz ao professor funcionário do Estado, eventualmente ao livro único, etc. Por aqui o leitor fa-
cilmente seguirá o seu próprio caminho e tirará as suas conclusões. 
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No periódico curitibano (Paraná, Brasil) Diário da Tarde, em 11 de março de 1944, foi 
publica a seguinte frase, trecho da crônica Festas escolares, de Erasmo Pilotto: “Há em Curitiba 
uma Escola em que a infância não é triste. Eis que na sua entrada se pode ler: A alegria é tu-
do.” Nessa mesma página, pode-se ler o seguinte anúncio: 

 
INSTITUTO PESTALOZZI  
(Em frente à Sociedade Thalia) 
-Jardim da Infância 
-Curso primário 
-Classes para surdos-mudos 
-Classes para retardados de inteligência 
-Classes para crianças indisciplinadas 
-Danças rítmicas e plásticas 
-Curso de licença ginasial 
A única ‘Escola Nova’ do Estado 
Direção Profs. Erasmo Pilotto, Adriano Robine, Lourival Sponholz (11 
mar., 1944, p.1). 
 

O anúncio refere-se ao Instituto Pestalozzi1, escola criada por Erasmo Pilotto, que já es-
tava em funcionamento havia quase um ano. Fundada em abril de 1943, seu objetivo “era ten-
tar uma experiência mais plena, já no campo da Educação Nova, para estudo de minha parte, e 
para servir de presença visível de uma idéia” (PILOTTO, 2004, p. 67). 

Seu criador Erasmo Pilotto (1911-1992) é considerado pela historiografia da educação 
paranaense com um dos principais intelectuais do Movimento pela Escola Nova no Estado. 
Apresentando uma trajetória como educador e gestor público, dividida em várias esferas: a de 
professor, de escritor, de crítico de arte e de político, caracterizada pela ampla interlocução e 
intervenção em diversos campos da cultura como as artes plásticas, literatura e filosofia. Como 
gestor público Pilotto se notabilizou pelos estudos e pelas intervenções que realizou sobre o 
campo2 da cultura paranaense, particularmente sobre os processos de organização da escola 
pública e formação de professores. 

O presente artigo é um recorte da pesquisa que procurou traçar na trajetória de Eras-
mo Pilotto as ligações entre o campo educacional e artístico através das ações desse intelectual. 
Parte-se do princípio que a investigação de uma trajetória de intelectual não se resume a um 
interesse biográfico ou ao culto a personalidades de destaque em determinado campo. Nesse 
sentido, a perspectiva deste trabalho é: 

 
[...] estabelecer os nexos, as relações entre os intelectuais, as corren-
tes de pensamento e seu meio social. Investigamos os intelectuais 
porque consideramos que as suas idéias e as suas trajetórias são tes-
temunhos privilegiados dos diversos projetos formativos que demar-
cam as disputas em torno do processo de formação das novas 
gerações (VIEIRA, 2001, p. 55).  

 
Ou seja, “a história intelectual deve privilegiar a leitura de um texto em relação a seu 

contexto [o que significa] considerar a obra em relação à formação social e cultural de seu au-
tor ao espaço ou ‘campo’ de produção e à conjuntura histórica desse último” (RODRIGUES DA 
SILVA, 2002, p. 12). 

Mas quem são os intelectuais? O que caracteriza um agente como um intelectual? Para 
Helenice Rodrigues da Silva (2002), a noção de intelectual tem um caráter polissêmico, modifi-
cando-se segundo o momento histórico e social, uma vez que diferentes períodos fornecem 
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diferentes representações sobre a intelectualidade. De acordo com Vieira (2007), a vontade de 
estar em sintonia com a modernidade foi um fator de mobilização para grupos de diferentes 
tendências intelectuais, motivados principalmente pela crença no progresso e na necessidade 
de intervenção na sociedade. Nesse sentido, o autor aponta quatro aspectos principais que ca-
racterizam o intelectual moderno: 

 
1) sentimento de pertencimento a estrato social específico (intelectu-
ais/ intelligensia), através da construção de uma identidade que se es-
trutura a partir da relação (familiaridade e/ou formação) com a 
cultura, seja ela artística, filosófica, científica ou pedagógica; 2) enga-
jamento político propiciado pelo sentimento de missão social; 3) ela-
boração e veiculação do discurso que estabelece a relação entre 
educação e modernidade; 4) assunção do Estado como agente políti-
co, por excelência, para a efetivação do projeto moderno de reforma 
social (VIEIRA, 2007, p. 20). 

 
Encontramos em Pilotto as quatro características apontadas: o sentimento de pertenci-

mento a um grupo ligado aos campos artístico e educacional paranaense, o sentimento de mis-
são social associado à ênfase na representação do magistério como missão, associado também 
à terceira característica de centralidade na questão educativa, pois é à educação que Pilotto 
credita seus maiores esforços e investimentos, além da posição de creditar ao estado a efetiva-
ção da reforma social através da educação. 

No campo intelectual paranaense Pilotto era reconhecido enquanto uma autoridade da 
área educacional, o que lhe dava autonomia para realizar suas ações na Escola de Professores. 
Da mesma forma, os intelectuais ligados ao Movimento pela Escola Nova, de um modo geral, 
buscavam se autorrepresentar como técnicos investidos de autonomia em relação à política e 
inseridos em um campo intelectual que lhes garantia um discurso da “verdade” científica. Mas 
apesar da ideia de autonomia suas ações estavam diretamente ligadas às esferas políticas, já 
que a maior parte dos intelectuais, ligados ao Movimento pela Escola Nova, assumiam cargos 
vinculados à esfera pública. E, como já destacado, para esses intelectuais a esfera pública era o 
local por excelência para a intervenção social. Para Pilotto, a interação com o campo político lhe 
permitiu assumir diversos cargos de destaque nas Escolas Normais de Paranaguá, Ponta Grossa 
e Curitiba, chegando ao cargo de Secretário de Educação do Estado do Paraná, posições que 
não podem ser unicamente atribuídas a sua competência técnica, mas também às suas redes 
de relação. 

No campo educacional, atuou na Escola de Professores3 entre os anos de 1933 a 1946, 
instituição na qual foi aluno, promovendo a divulgação de seu pensamento ligado ao Movimen-
to da Escola Nova e priorizando a cultura e a arte como princípios formadores do professor. 
Como aluno da instituição criou conjuntamente com seus colegas um Centro de Estudos Peda-
gógicos. A partir dos estudos realizados no Centro, Pilotto recusa os métodos instituídos na Es-
cola de Professores preconizados pelas teorias de Herbart e traça seus estudos a partir da 
leitura de Montessori, Peslatozzi e Tolstoi, autores com os quais manteve interlocução por toda 
sua produção intelectual. 

Nesse contexto fundou em 1943 uma escola particular, o Instituto Pestalozzi, para alu-
nos de pré-primário, para colocar em ação seu projeto educativo. Nessas instituições, Pilotto 
desenvolveu uma teoria educativa baseada na formação de uma cultura artística, sintetizada 
pelo educador na frase “eduquem-se em arte”, pois: 

 
Nossa prática pedagógica tem sempre mostrado como um bom cami-
nho levar o educando, através da arte a participar da ‘grandeza do 
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mundo’, em seu pleno sentido; purificar o homem por via desse este-
ticismo, da alta disciplina e da sensibilidade, do veemente sentido cri-
ador numa direção infinita (PILOTTO, 1982, p. 39). 
 

Para o Instituto Pestalozzi, Pilotto desenvolveu um método que propunha a liberdade 
de criação, como nas propostas apoiadas na livre-expressão, mas que ao mesmo tempo objeti-
vava levar a criança ao contato com objetos artísticos: 

A proposta pedagógica pilottiana, no que diz respeito à valorização da arte, afastava-se 
do ethos cientificista que o Movimento pela Escola Nova assumia nas décadas de 1940 e 1950 
em âmbito nacional. Para Vieira (2001), a ideia da educação para a vida, no pensamento de 
Pilotto, estava ligada a uma concepção espiritualista contrastante com a crescente cientificiza-
ção do campo educacional, não se resumindo ao “utilitarismo propiciado pela instrumentaliza-
ção técnica e científica, pois a vida, categoria chave na sua filosofia, expressa uma realidade 
profunda que nem a ciência, nem a teologia são capazes de apreender plenamente” (VIEIRA, 
2001, p. 71). A hipótese formulada por Vieira atribui à arte um papel de destaque na pedagogia 
pilottiana, um papel que vai além da concepção de arte como mera atividade.  

Hipótese que indica que a proposta pedagógica de Pilotto se diferencia das orientações 
teóricas hegemônicas no Movimento pela Escola Nova neste período, apoiadas principalmente 
nas disciplinas científicas (biologia, psicologia e sociologia). Pilotto sustentou a criação, a liber-
dade, a sensibilidade, a individualidade e a espiritualidade como ideias-chave no processo edu-
cativo, bem como a arte como o meio privilegiado para alcançar essas dimensões existenciais, 
de maneira que o educador pudesse levar o educando a participar da “grandeza do mundo” 
(PILOTTO, 1973, p. 182). 
 
INSTITUTO PESTALOZZI, A ESCOLA NOVA NO PARANÁ 
 

Ao longo de sua trajetória, Pilotto sempre esteve preocupado com a aplicabilidade de 
suas teorias. Em diversos momentos, investiu em escolas experimentais, como a Escola Isolada 
de Tanguá, a Escola de Aplicação Alba Plaisant, a Escola Moderna Dario Vellozo e o próprio Ins-
tituto Pestalozzi, para testar suas ideias sobre ensino, especialmente o primário. O Instituto 
Pestalozzi era uma escola particular de caráter experimental, cujo objetivo, era servir de labora-
tório de inovação do que seria implantado na Escola de Aplicação e no curso normal da Escola 
de Professores, e onde, segundo Pilotto citado por Miguel (1997, p. 91), “podia realizar com 
mais liberdade as experiências educacionais ditadas pela Pedagogia da Escola Nova, sem a 
atenta fiscalização do governo.”  

Apesar da autoridade no campo educacional que Pilotto dispunha com o cargo de Assis-
tente Técnico da Escola Professores, a criação de uma escola particular poderia vir primeira-
mente de sua orientação teórica inspirada em Tolstoi. 

 
Para além dos princípios renovadores, o que movia o Instituto Pesta-
lozzi eram as idéias tolstoianas, principalmente as críticas à autoridade 
do Estado e ao estilo de vida aristocrático. O pequeno instituto pilotti-
ano era um resgate da escola tolstoiana de Yasnaia Poliana. [...] Tols-
toi passou a ser um modelo de pensamento recorrente, 
principalmente para aqueles homens que achavam que sua tarefa era 
a de ‘ir ao povo’ e pintar um quadro realista de seus sentimentos. Pi-
lotto reconhece o fato de que a partir da 1ª Guerra Mundial, Tolstoi 
irá representar uma ‘poderosa influência’ que se infiltrará no debate 
mundial (VIEIRA; MARACH, 2007, p. 277). 
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Assim, a criação do Instituto Pestalozzi viria de seus estudos sobre a obra pedagógica 
de Tolstoi. Além do conservadorismo da Diretoria de Ensino, o que explicaria sua necessidade 
de maior liberdade para realizar suas experiências num espaço privado. Ao comentar o Regi-
mento Interno e Programa para os grupos escolares, elaborado em 1940, afirma que, enquanto 
as escolas normais do Paraná realizavam “uma ampla e até inquieta pregação renovadora, a 
Diretoria de Educação fechava-se numa atitude conservadora”, principalmente nos “órgãos téc-
nicos da Diretoria [que] eram eminentemente conservadores, com um ou outro elemento, ape-
nas partidário da renovação educacional”, que, por vezes, “conseguiam estimular medidas e 
impulsos renovadores” (PILOTTO, 1952, p. 69). 

Outro fato a ser analisado é a participação das alunas da Escola de Professores no Ins-
tituto Pestalozzi. Que apesar de sua independência da Escola de Professores e da participação 
por convite das alunas, contribui para ampliar a convicção da necessidade de mudanças educa-
cionais. Mas, o fato de essa experiência reafirmar nas alunas as necessidades de mudanças po-
deria ter criado tensões entre Erasmo Pilotto e outros professores, alunas ou mesmo com a 
direção da Escola de Professores.  
 De acordo com Anita Pilotto, ele “pregava na Escola Normal, ou melhor, na sua vida, as 
ideias da Escola Nova.” Assim, um dos objetivos do Pestalozzi foi servir de “exemplo vivo” da 
prática da Escola Nova. Na continuidade do depoimento tem-se a descrição da criação do Insti-
tuto Pestalozzi: 

 
Resolvemos abrir uma, para ser um exemplo vivo. Arranjamos dois 
bons companheiros. Custamos para encontrar uma casa que agradas-
se. [...] Aqui a garagem é o lugar para a oficina, material de pintura, 
modelagem, sacos de barro em pó [...] As mesas, as esteiras de um 
cinzento muito bonito. Nesta sala o piano, a vitrolinha, as crianças de-
senhando com música. Caminhava de um lado para o outro com seu 
sonho saindo das mãos. Com o minguado ordenado de professor, 
nosso e dos nossos companheiros, conseguimos abrir o ‘Pestalozzi’, 
chamou-se assim a escola. O método da Alegria. [...] A alegria é que 
fazia agüentar. O entusiasmo criado pelo ‘Pestalozzi’ trouxe colabora-
ções de graça, de gente de muito valor. Uma escola, do jardim da in-
fância a cursos de extensão cultural, com grandes aulas sobre 
Literatura, sobre História, etc (PILOTTO, 1987, p. 49). 
 

 Os companheiros a quem Anita se refere são os professores Adriano Robine e Lourival 
Sponholz, que foram sócios e colaboradores do Pestalozzi. Não existem muitas referências so-
bre a parceria entre Anita e Erasmo com seus colaboradores do Pestalozzi, embora, possivel-
mente, a escolha tenha levado em conta a postura intelectual desses dois professores, que 
estariam em consonância com as ideias propostas pelo Movimento pela Escola Nova. Adriano 
Robine foi um dos colaboradores do jornal Diário da Tarde, em 1944, ao lado de Pilotto, publi-
cando ensaios sobre arte, educação e especialmente sobre histórias infantis. Professor da Esco-
la de Professores e diretor do Colégio Estadual do Paraná, entre os anos de 1946 a 1951, foi 
colaborador do artista e professor Guido Viaro em projetos de ensino de arte. 
 Ao observar o anuncio de divulgação do Instituo Pestalozzi além da afirmativa que 
aquela era a única Escola Nova no Paraná, havia a indicação de diversas modalidades de ensi-
no. No livro Prática da Escola Serena (1946), Pilotto, ao descrever o plano geral do Instituto 
Pestalozzi, faz a seguinte divisão em sua organização: unidades de educação comum, de edu-
cação supletiva e educação emendativa. As unidades seriam dividas em seções e subseções 
com funções específicas que seguiriam a tríplice função de “organizar um sistema educacional; 
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constituir-se um centro de cultura e investigação pedagógica; e vulgarizar conhecimentos cien-
tíficos sobre educação” (PILOTTO, 1946, p. 43). 

No caso da unidade para educação comum, temos a divisão em Sistema Escolar e Insti-
tuições Paralelas. O Sistema Escolar seria o responsável pela Educação Geral (compreendendo 
o pré-primário, curso primário, curso de extensão cultural) e Educação Especializada (compre-
endendo o ensino profissional e de belas artes). Por sua vez, as Instituições paralelas seriam o 
Gabinete de orientação e seleção profissional, e mais três diferentes centros de difusão cultural: 
o Centro da Juventude, o Centro de Cultura Filosófica e uma Agremiação de cultura geral desti-
nada a adultos. Ao que tudo indica, o sistema não foi implantado totalmente. O livro Prática da 
Escola Serena descreve detalhadamente o funcionamento do Jardim de Infância, e fotografias 
publicadas na autobiografia de Erasmo Pilotto (2004) mostram atividades apenas com crianças 
de idade pré-escolar.  

O plano do Instituto Pestalozzi previa ainda, nas unidades para educação supletiva, o 
atendimento de menores abandonados e uma escola para adultos no sistema supletivo. A do-
cumentação não indica o funcionamento dessa unidade. A terceira unidade, de educação 
emendativa, visava ao atendimento de três públicos distintos: classes para anormais sensoriais 
(surdos-mudos e cegos), classes para anormais de inteligência e classes para anormais de cará-
ter. Ainda, a par desse sistema, haveria, segundo o plano do Instituto, um Centro de Investiga-
ções Pedagógicas e um Bureau de Informações Pedagógicas, destinados à investigação e 
vulgarização de conhecimentos científicos sobre educação.  

No depoimento concedido ao Museu da Imagem e do Som do Paraná, Helena Kolody 
(1988), poetisa e colega de Pilotto na Escola de Professores, comenta que o Instituto atendia 
crianças com necessidades especiais. “Ele tinha um centro onde fazia o estudo pedagógico, que 
era o Pestalozzi [...] onde ele fazia a educação de excepcionais, que não se fazia aqui [era] um 
jardim de infância especial.” E na continuidade do depoimento cita a participação em um curso 
promovido pelo Instituto: “Eu tive um curso lá [...] de teatro grego que o professor Erasmo da-
va.” 

O depoimento de Kolody faz referência aos cursos de extensão cultural, planejados pelo 
Instituto em três ciclos (PILOTTO, 1946, p. 42). O primeiro ciclo, destinado para adolescentes 
de 14 a 17 anos, era dividido nas seguintes seções: de artes plásticas (estilos e escolas, artes 
decorativas, desenho e modelagem); de artes musicais, esta subdivida em música (audição, 
criação, crítica e interpretação, teoria da composição musical); língua portuguesa (primeiras 
ideias de teoria da literatura, conhecimento direto de algumas obras primas da literatura mun-
dial); teatro (iniciação à arte dramática); história; dança; ciências e estudos brasileiros. O se-
gundo ciclo, por sua vez, destinava-se a pessoas com mais de 17 anos e mantinha as mesmas 
seções: artes plásticas (leis fundamentais da pintura, da escultura, da arquitetura, estudos his-
tóricos e crítica); de artes musicais: música (audição, interpretação/criação); literatura (gêneros 
literários e escolas); drama (teatro grego, teatro clássico francês); filosofia (moderna e contem-
porânea); história (formas da cultura); dança e seção de ciências e de estudos brasileiros. E, 
por fim, o terceiro ciclo, intitulado de Introdução para cultura superior, abordaria:  

 
A arte de viver, segundo a experiência dos grandes espíritos da hu-
manidade. Idéias gerais sobre a organização de uma cultura superior. 
Cultura geral. Especialização. Organização do trabalho intelectual. A 
técnica do método experimental. A cultura filológica. Línguas francesa 
e alemã (PILOTTO, 1946, p. 42). 
 

Os cursos, apesar de não terem sido completamente implantados, tinham por objetivo 
básico superar a deficiência da educação primária em termos de uma formação cultural, num 
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contexto em que, como indica Pilotto, o autodidatismo era a única possibilidade de aquisição de 
tal cabedal de conhecimentos. Em uma carta de divulgação dos cursos de extensão cultural, 
temos a seguinte mensagem: 

 
O Instituto Pestalozzi organizou para espíritos como o de Você, o seu 
curso de extensão cultural. É uma oportunidade para que você, todas 
as tardes, vá alargar o seu espírito, ampliar a sua vida, tornando-a 
mais rica e mais bela. O programa do curso de extensão foi feito com 
o pensamento não de dar aos que o freqüentam uma série de lições 
escolares, mas de proporcionar-lhes, em momentos agradáveis, um 
contacto com valores mais nobres da cultura e da vida (PILOTTO, 
1946, p. 41). 
 

Embora os cursos de extensão cultural se propusessem a fornecer uma alternativa ao 
autodidatismo, Pilotto em seu método propunha que a educação favorecesse ao indivíduo a 
autoeducação. Assim, “promover a educação, mas de modo a que o educando seja depois le-
vado à autoeducação, reinstaurada a autoeducação como fato fundamental da vida” (PILOTTO, 
1976, p. 193).  

Da mesma forma que na Escola de Professores, que através de instituições anexas co-
mo o Centro Cultural Júlia Wanderley e a Sociedade de Cultura Artística Brasílio Itibere, os con-
teúdos referentes à formação cultural não eram ministrados na estrutura escolar, mas em 
espaços alternativos. Essa dimensão extraescolar é enfatizada por Pilotto em diversos momen-
tos de sua produção. Parte de sua formação foi feita dessa forma, com sua participação no 
Centro de Cultura Filosófica e no Centro de Cultura Pedagógica, onde tomou contato com as 
ideias da Escola Nova, estratégia essa que se repete em seu sistema formativo.  

Pode-se concordar com Puglielli em sua afirmação sobre a relação dialética de Pilotto 
com o espaço escolar. Conforme o autor, a escola, para Pilotto, seria uma forma historicamente 
determinada pelo processo educacional, variável no tempo e no espaço. A “essência da educa-
ção não está na escola: sobrepõe-se a ela por ter a dimensão do homem” (1996, p. 9). O pró-
prio currículo seria questionado por Pilotto: para ele o chamado conhecimento escolar, sobre o 
pretexto da adaptação do ensino para o educando, criou “um mundo de vulgaridades que as-
susta [...] A educação corrente parece antes, como dissemos, uma conspiração contra a cultu-
ra” (PILOTTO, 1973, p. 163). Associando a formação cultural à capacidade de autoeducação, o 
educador afirmava que a educação é “uma conspiração contra a cultura quando não gera a au-
toeducação, o ir além; quando o próprio educando não lhe percebe o sentido e o alargamento 
que daí lhe advém ao espírito e à vida” (PILOTTO, 1973, p. 163-164). A cultura nessa perspec-
tiva assumiria o papel de formadora do espírito humano, sendo sua dimensão maior do que a 
escolar.  

Aplicando a ideia de ensino que saísse da forma tradicional da escola e da autoeduca-
ção, Pilotto cria, para o Instituto Pestalozzi, características organizacionais que refletem esses 
ideais. Em sua descrição do Jardim de Infância, existe a menção a mesas e outros materiais 
feitos sob medida, pensados especialmente para as crianças. Aliás, o Instituto Pestalozzi não 
deveria parecer uma escola, mas sim uma casa para as crianças. Pilotto ressalta que a orienta-
ção da escola foi a de respeitar o desenvolvimento biológico da criança, não pensando apenas 
no adulto que ela virá a ser e afirmando que essa visão exclusiva do futuro “teve que impor à 
criança uma vida imprópria para seus interesses, o que fez da escola um lugar triste” (PILOT-
TO, 1946, p. 21).  

Mesmo o mobiliário não deveria lembrar a escola, devendo ser adaptado às necessida-
des infantis, como no exemplo a seguir: 
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Uma coleção de mesas (1,20x0,60) e as respectivas cadeirinhas, feitas 
de modo, as mesas, que a sua tampa leve pode ser retirada com mai-
or facilidade. O seu transporte torna-se, então, fácil, - tudo pode ser 
levado para baixo das árvores, dos caramanchões, nas sombras, por 
toda parte. As tampas, encostadas ao lado dos pés, podem servir de 
paredes e transformar a sala grande da escola em uma grande casa, 
com todos os seus cômodos diversos. No pátio, é possível construir 
uma cidade com esse material desmontável (1946, p. 17). 

 
 Os móveis poderiam ser utilizados para outras atividades, servindo como brinquedos e 
sendo montados e desmontados conforme as crianças quisessem. O ambiente do Pestalozzi, 
por si só, seria educativo. A interação da criança com o meio deveria lhe trazer ricas experiên-
cias. É o princípio de autoeducação, enfatizado por Pilotto.  

O princípio da formação de uma cultura geral é priorizado através do contato da criança 
com obras de arte, sendo que nas paredes estariam “distribuídas pelas diversas salas, cinco 
quadros decorativos, de dois dos melhores pintores do Paraná” (PILOTTO, 1946, p. 17). Os pin-
tores a que faz referência são Guido Viaro e Osvaldo Lopes. Os quadros, conforme descrição de 
Pilotto, possuíam 2x2m e tinham como motivos histórias infantis. 

Sobre o ensino artístico, Pilotto (1946, p. 18) descreve a garagem transformada em 
Centro de Arte, onde as crianças teriam acesso a diversos materiais, além de poderem ver a 
produção de seus colegas em exposições que seriam renovadas constantemente.  

Apesar de não descrever a prática de ensino de arte realizada pelos professores do Pes-
talozzi, a organização da sala remete às teorias de arte como livre-expressão, que preveem a 
experimentação, por parte da criança, de uma grande diversidade de materiais, tendo total li-
berdade de expressão, embora não se possa falar de uma Escolinha de Arte4, já que as ativida-
des artísticas promovidas pelo Pestalozzi não são paralelas ao currículo, mas fazem parte dele. 
Sobre a orientação dada para as artes, comenta: 

 
[...] o ensino da modelagem, do desenho, do recorte, da música e tu-
do o mais, esteve fortemente orientado sempre, no sentido de des-
pertar as forças criadoras do espírito infantil, no sentido de que cada 
trabalho que realizassem as crianças pudesse ser apontado como uma 
pequena obra de arte (PILOTTO, 1946, p. 22).  
 

Em seguida, salienta a importância de evitar a cópia e do contato da criança com a ar-
te:  

 
Conduzimos a criança a criar sempre. De par com isso, estivemos 
animados da idéia de que a criança pode e deve estar em contato 
com valores mais altos da cultura humana. Sabemos de ciência pró-
pria, pelo trato assíduo com esse processo, que há obras imortais de 
todas as artes, da pintura, da música, da escultura, da literatura, que 
são perfeitamente acessíveis a uma criança ainda de jardim da infân-
cia, dependendo tudo da maneira como lhe forem as cousas apresen-
tadas (PILOTTO, 1946, p. 22). 
 

Apesar de apontarmos similaridades com a livre-expressão na questão do espaço desti-
nado às aulas de arte, constatamos, na afirmação de Pilotto, uma divergência dessas ideias. 
Para essa prática pedagógica, a criança pequena não deveria tomar contato com a criação artís-
tica adulta, para não interferir em seu processo de criação. Já na metodologia do Instituto Pes-
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talozzi, o contato com a produção artística era incentivado e altamente recomendado, tanto nas 
artes plásticas como na música ou no teatro. Essa metodologia era seguida também na Escola 
de Professores, por meio de exposições realizadas no próprio espaço da instituição, concertos e 
apresentações de teatro realizadas pelos próprios alunos.  

A posição de Pilotto em relação ao ensino de arte se aproxima das ideias de John De-
wey, as quais, para Osinski (2006, p. 73-75), se opunham tanto à rigidez do ensino de desenho 
da escola tradicional quanto à livre-expressão pura e simples, destacando os efeitos maléficos 
desse sistema imitativo e repetitivo, ao mesmo tempo em que apontava para o fato de que o 
trabalho sem direcionamento e sem referências externas levaria à perda de interesse para com 
a arte. Acreditava que a solução não estaria em estabelecer um meio termo entre as duas ten-
dências, mas no redirecionamento entre a aquisição de novos parâmetros por meio do contato 
com a produção artística e a questão da experiência. Para Dewey, não fazia sentido desconside-
rar o conhecimento acumulado pelas experiências humanas. O professor não poderia ser um 
expectador, como sugerem os defensores da livre-expressão, mas deveria ter uma atitude de 
participação e opinião.  

Em relação à música, Pilotto ressalta que as crianças eram incentivadas a cantar, procu-
rando no folclore, na poesia e na música erudita, inspiração para as canções. Procurando, assim 
como nas artes plásticas, referências de uma cultura considerada como de alta qualidade: 

 
A Alegria é tudo e as crianças cantavam muito, cantavam a propósito 
de tudo dentro da escola. Cantavam coletivamente. E cantavam indi-
vidualmente. Foram para isso educadas. Procuramos encontrar o que 
foi possível encontrar de mais fino na poesia de nossos poetas e em 
nosso folclore. Vocês conhecem o Pescador da Barca Bela de Garret e 
as canções de Vaga Música de Cecília Meireles? Transformamo-las em 
rondas para nossas crianças [...] O Instituto tem uma vitrola. Em ho-
ras especiais, lá em baixo das árvores, sentadas nas esteiras, as cri-
anças ouvem por exemplo a Tocata e Fuga em ré menor de Bach ou o 
Andante do Concerto número 4 de Mozart. [...] Ou, então, estão tra-
balhando em um trabalho qualquer, fazendo modelagem talvez, en-
quanto seu espírito se vai insinuando a calma do primeiro movimento 
da Sonata ao Luar (1946, p. 22). 

 
 Na continuidade do texto, faz a descrição de um concerto de Grieg realizado para as 
crianças do jardim de infância, um exemplo da prática educativa em música realizada no Insti-
tuto: 

 
Usamos cem artifícios, espaçamos uma execução da outra, antecipa-
mos as execuções com mais fascinante que podíamos dar, fizemos as 
crianças acompanhar as execuções como si fossem regentes, fizemos 
comentários animados acompanhando a música e realizamos o con-
certo de Grieg (1946, p. 23).  
 

O exercício de apreciação musical era realizado de maneira a fazer com que as crianças 
se acostumassem a um tipo de música que não fazia parte de seu cotidiano, mas que estaria 
dentro das criações culturais de uma cultura considerada de alto nível pelos professores da es-
cola. Após a descrição, Pilotto comenta que o concerto foi realizado por professoras de piano da 
cidade que atenderam ao convite para realizarem um recital na Escola de Professores e no Ins-
tituto Pestalozzi.  
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 O educador dedica para o teatro um capítulo, que inicia comentando que, quando do 
planejamento dos cursos primários do estado do Paraná, foi proposta uma cadeira de teatro, 
mas que por ser considerada de menor importância foi descartada. Em seguida faz a descrição 
de diversas práticas realizadas no Instituto para o ensino do teatro, e ressalta que os objetivos 
aplicados no jardim de infância suprimem o que ele chama de teatro escolar, que seria um tea-
tro “sem valor artístico, mecânico e, por conseguinte, sem valor educativo. Alegria, espontanei-
dade, criação, vida, plenitude, são elementos básicos de nosso teatro escolar” (PILOTTO, 1946, 
p. 26). E continua afirmando que as considerações levadas ao jardim de infância podem ser 
continuadas no curso primário, incluindo-se também as ideias de Montessori a respeito da leitu-
ra interpretada. O autor conclui o capítulo dizendo: 

 
[...] penso que devemos temer o chamado teatro escolar, esse teatro 
de cousas tolas que querem passar por infantis. Não podemos pensar 
em dar às crianças uma educação de valor, si os valores com que fa-
miliarizamos, nós mesmos os temos como rejeitáveis. Feitas pequenas 
adaptações, a mim parece que a tempestade de Shakespeare é o mo-
delo do teatro que deve ser dado às crianças maiores. É possível pas-
sar para o teatro das crianças obras de valor como Swowgli (sic), - o 
menino lobo, de Kipling. É esse teatro que eu estimo como educativo, 
o único que pode ter cabimento dentro da escola (PILOTTO, 1946, p. 
27). 
 

Como nas linguagens anteriores, Pilotto ressalta a necessidade de a criança estar em 
contato com obras artísticas de considerável valor cultural, provenientes, em sua grande maio-
ria, da arte europeia, de manifestações eruditas e consideradas clássicos universais.  

Caberia então ao professor ter uma formação condizente com esses objetivos culturais, 
o que não se constituía uma regra para a formação de professores no período, mesmo porque 
o valor dado ao ensino de arte não é uma constante nas ações dos grupos ligados ao Movimen-
to pela Escola Nova. Pois, apesar da valorização da atividade de arte nas propostas das peda-
gogias novas, na década de 1940, foi necessária a iniciativa de Augusto Rodrigues, em 1948, 
com a criação da Escolinha de Arte do Brasil, para que o ensino da arte voltasse novamente à 
pauta das ideias dos reformadores. Para Barbosa (1989, p. 17), o período de 1935 a 1948 apre-
senta uma redução do interesse pelo ensino da arte, comprovada pela diminuição de artigos e 
informações nos jornais diários e educacionais, e pela valorização de estereótipos nas salas de 
aula. Dessa forma, a posição de Pilotto, nesse período, apresenta singularidades frente à ten-
dência nacional do Movimento pela Escola Nova, pela valorização e centralidade da arte em sua 
proposta educativa. 

Dessa forma, Pilotto, na década de 1940, tinha concepções em relação ao ensino e à 
inclusão da arte no processo educativo que o aproximavam das teorias modernas de ensino de 
arte, representadas por Read e Lowenfeld. Embora, ao analisar as escolhas de artistas no pro-
grama do Instituto Pestalozzi, perceba-se a sua ligação a correntes artísticas que já não eram 
consideradas modernas, sua escolha revela uma preferência ao clássico, perceptível na escolha 
de músicas e peças de teatro.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 “Eduquem-se em arte”, pois, como afirmou Erasmo Pilotto, é através da arte que se 
pode atrair a juventude no sentido da grandeza do mundo (1982, p. 39). O ideal trazido de sua 
formação familiar e escolar, na qual a cultura ocupou o papel central na formação humana, foi 
a ênfase dada pelo educador a sua proposta pedagógica, que tinha a formação cultural e a au-
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toeducação como nortes de suas concepções, que afirmavam que a “mais potente força educa-
dora do mundo já foi a arte e deve retornar a ser” (PILOTTO, 1987, p. 10). 

Cabe observar que a arte não é, na perspectiva pilottiana, uma atividade entre outras. 
Ela seria a própria essência do processo de formação, tanto da criança como do adulto. Posição 
que, como destacou Vieira (2001), afasta Pilotto do ethos científico do Movimento da Escola 
Nova, que, apoiado nas ciências fontes da educação (biologia, psicologia e sociologia), visava à 
aprendizagem e à socialização. Ao passo que a concepção educativa de Pilotto, pensando a arte 
como: “a forma mais apropriada para despertar [a] perspectiva de totalidade e de organicidade 
na compreensão do mundo” (VIEIRA, 2001 p. 69), levou sua pedagogia a valorizar a criação, a 
liberdade, a sensibilidade, a individualidade e a espiritualidade. 
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1 O Instituto Pestalozzi funcionou na rua Comendador Araújo, 341, no período de 1943 a 1945 
(MIGUEL, 1997). 
2 Opera-se com o conceito de campo elaborado por Pierre Bourdieu (2003), que é definido co-
mo o espaço social de relações no qual são estabelecidos/impostos os critérios de nomeação, 
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de classificação e de distinção social. Os diferentes campos (político, cultural, literário) mantêm 
relações e também uma autonomia relativa, em que se manifestam relações de poder. 
33 A Escola Normal Secundária de Curitiba permaneceu como Escola de Professores de 1938 até 
1946, quando a Lei Orgânica do Ensino Normal, embutida na Reforma Capanema, unificou em 
nível nacional os cursos de formação do magistério. Nessa ocasião, por atender às especifica-
ções da lei, transformou-se em Instituto de Educação do Paraná (MIGUEL, 1997, p. 74). Em 
1992, em homenagem ao professor Erasmo Pilotto, passa a se chamar Instituto de Educação 
Professor Erasmo Pilotto, e no ano de 1993, Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo 
Pilotto, designação utilizada até hoje.  
4 Barbosa (1989) destaca também que as atividades nas Escolinhas de Arte derivam das ideias 
da Escola Nova constituídas como espaços extracurriculares. Esses espaços tinham como inqui-
etação se afastar do ensino tradicional. As experiências de espaços extraescolares começam 
com as classes de arte criadas por Mário de Andrade e Anita Malfatti, desenvolvendo-se até a 
criação das chamadas Escolinhas de Arte. A autora afirma que, após o período do Estado Novo, 
educadores como Anísio Teixeira e Helena Antipoff apoiaram os projetos educacionais para o 
ensino de arte por meio da ênfase a propostas das Escolinhas de Arte. A autora aponta para o 
fato de que o trabalho desenvolvido nessas Escolinhas era espontâneo e o professor tinha um 
papel de estimulador da atividade, não cabendo a ele interferir no trabalho do aluno. 
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Este estudo focaliza processos de formação de professores e professoras capixabas no 
início do século XX (1908-1930), tomando como eixo de discussão a ênfase à formação docente 
nas políticas educacionais como “resposta” ao que discursos sobre a educação apontavam como 
sendo “déficits” responsáveis pela precarização do atendimento escolar.  

Nesta pesquisa, partimos de documentos produzidos por dois secretários da Instrução 
Pública do Espírito Santo - o paulista Gomes Cardim (1908-1909) e o capixaba Attílio Vivacqua 
(1928-1930) – analisando-os no entrecruzamento com outras fontes, dentre as quais destaca-
mos: relatórios de presidentes da Província e do Estado, legislações educacionais, o jornal Esta-
do do Espírito Santo e produções historiográficas sobre o Espírito Santo. 

 Interrogamos as fontes selecionadas a partir das seguintes questões: a) com base em 
que modos de ensinar e de aprender, constituíram-se as propostas para a formação e para o 
exercício do magistério por meio das quais – nas reformas da instrução pública instituídas pelos 
dois secretários – buscou-se ordenar a formação e a prática do professores no Espírito Santo; 
b) de que forma o ordenamento proposto para o exercício da docência no Espírito Santo, a par-
tir de 1908, articulava-se com as condições concretas para o exercício do magistério?  

As reformas educacionais promovidas por Gomes Cardim e por Atílio Vivacqua relacio-
nam-se a dois momentos da penetração da Escola Ativa no Brasil. O primeiro, em que ocorreu a 
Reforma Cardim, estendeu-se dos últimos anos do século XIX até a segunda década do século 
XX e correspondeu ao momento inicial de propagação dessas novas ideias e de criação das 
condições facilitadoras para o movimento ampliado que ocorreria nos anos posteriores. O se-
gundo momento, correspondente à Reforma Vivacqua, iniciou-se na década de 1920 e marcou 
a difusão sistemática dos ideais da Escola Nova, assim como as primeiras tentativas governa-
mentais de promover, na prática, uma nova organização das instituições escolares. Nas duas 
reformas, a Escola Normal ocupou um lugar central, pois, na visão das autoridades educacio-
nais, para mudar o ensino seria preciso, antes de qualquer coisa, traçar novas diretrizes para a 
formação de professores, dando ênfase aos modos de ensinar e aprender.  

Dessa maneira, partindo-se do pressuposto de que essas reformas objetivavam impul-
sionar o ordenamento que serviu de base à constituição de processos de formação e práticas 
do magistério no Espírito Santo no século XX, buscou-se escovar a contrapelo (BENJAMIN, 
1994), tanto nas prescrições quanto nas críticas à docência, vestígios (BLOCH, 2001; GINZ-
BURG, 2002) de condições para exercício do magistério que nos possibilitassem farejar, no 
tempo, professores e professoras cuja formação era pensada como “solução” para mazelas ra-
ramente “resolvíveis” pela simples alternância de diferentes matrizes pensadas como “renova-
ção” pedagógica.  

 Entendemos que. ao enfatizarem a formação de professores como base para a reforma 
educacional, tanto Cardim como Vivacqua faziam ecoar discursos recorrentes também no século 
XIX em torno da preparação docente, que se associavam à precariedade do ensino quer seja 
como causa, quer seja como conseqüência das “mazelas” apontadas na área da instrução públi-
ca. Nessa linha de raciocínio observa-se que, ao final da década de 1830, relatórios de presi-
dentes da província registravam a precariedade da formação de professores das escolas de 
primeiras letras, ao mesmo tempo em que evidenciavam as difíceis condições para o exercício 
do magistério1.  

Diante desse cenário, em 1838 o presidente Silva Couto apontava como “saída” a for-
mação de profissionais habilitados para o exercício do magistério primário e, na ausência de 
cursos locais de formação propunha, por meio da Resolução n.8 de 8 de maio de 1839, a con-
cessão de bolsa de estudo anual aos candidatos por ele escolhidos para habilitarem-se na Capi-
tal do Império, mediante o compromisso de ingresso no magistério público ao retornarem ao 
Espírito Santo.  
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Nas décadas seguintes persistiam as denúncias com relação à formação de professores 
de primeiras letras:  

O ensino publico n’esta província não está no pé, em que era para 
desejar: os professores da instrução primaria, salvas poucas e honro-
sas excepções, estão muito longe de possuírem as habilitações ne-
cessárias para o magisterio. (ESPÍRITO SANTO, 1854, p.23) 

 
De acordo com o relatório citado anteriormente, os professores da instrução primária 

deveriam cursar, no mínimo, as aulas de Gramática Latina e na falta de uma Escola Normal pra-
ticar por um tempo marcado em uma das melhores escolas da província (p.24) mediante o pa-
gamento de uma pensão pelo governo provincial.  

A instalação do Liceu Provincial2 no ano de 1854 representou a primeira tentativa de 
organização do ensino secundário, que até aquele momento restringia-se a uma aula de Gra-
mática Latina na capital com cerca de dez alunos matriculados. No entanto, o entusiasmo das 
autoridades com a criação do Liceu não ultrapassava o aspecto formal uma vez que, na prática, 
os recursos financeiros e humanos disponíveis tornavam impossível o funcionamento desta ins-
tituição.  

O número de profissionais com alguma habilitação para lecionar no Liceu era insuficien-
te, fazendo com que várias cadeiras da instituição permanecessem vagas por muito tempo. O 
presidente Leão Velloso destacava a precariedade das condições de funcionamento do Liceu, 
citando, dentre os principais problemas, a “[...] falta de professores capacitados e as aulas te-
diosas que espantavam os alunos” (ESPÍRITO SANTO, 1859, p.6). Em síntese, a aparente mobi-
lização em torno da crise do Liceu não impediu que a instituição fosse extinta no ano de 1864.  

A partir de então, o ensino secundário na província limitava-se a algumas aulas isoladas 
que funcionavam de maneira irregular na Capital e nas cidades de São Mateus, Serra e Itapemi-
rim. O ensino secundário provincial passaria por uma nova reformulação com a criação do Co-
légio Espírito Santo3. A matrícula geral nas aulas oferecidas na instituição continuava abaixo das 
expectativas de autoridades locais que, frequentemente, atribuíam à própria população a res-
ponsabilidade pelo esvaziamento do Colégio. É o que se lê, por exemplo, no discurso do diretor 
geral de ensino, Tito da Silva Machado: “[...] E esta uma verdade que custa dizer, mas que for-
çoso é manifestar! Tão pouca vocação, tão pouca emulação existe ainda na mocidade da pro-
víncia” (ESPÍRITO SANTO, 1869, p. 3). 

A década de 1870 foi marcada por mudanças importantes no cenário da educação se-
cundária na Província do Espírito Santo. Logo em 1872, criou-se o primeiro estabelecimento 
público de educação secundária destinada ao público feminino, o Colégio Nossa Senhora da 
Penha, no qual instalaram-se cadeiras de Gramática e Língua Francesa, Geografia e História 
Sagrada e do Brasil, Aritmética e Música.  

No ano seguinte, o Colégio Espírito Santo passou por um processo de reorganização, 
recebendo o nome de Atheneu Provincial. As diretrizes pedagógicas e o programa curricular, 
entretanto não sofreram alterações. Antes, a reforma consistia na ação do governo para prover 
as cadeiras que estavam desativadas, nomeando-se novos professores e regularizando-se o 
desenvolvimento das aulas. De todo modo, a reorganização do Atheneu Provincial parece ter 
dado novo impulso à procura pelo ensino secundário.  

No ano de 1873 esboçou-se a primeira tentativa de instalação da Eschola Normal na 
capital da província. Essa escola, porém, não contava com as mínimas condições de funciona-
mento, uma vez que não possuía sede própria e regulamento específico. As aulas ocorriam no 
Atheneu, seção masculina, e no Colégio Nossa Senhora da Penha, seção feminina. Os alunos 
frequentavam as mesmas aulas oferecidas pelas duas instituições, mais a aula específica de 
Pedagogia e Metodologia. De acordo com relatos da época, a cadeira de Pedagogia e Metodo-
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logia achava-se quase sempre desprovida de professor, fazendo com que o ensino normal na 
província fosse definido como “[...] mera ficção” (ESPÍRITO SANTO, 1886, p. 8).  

Dois anos depois, há relatos de que várias cadeiras do Atheneu permaneciam vagas, 
faltando à instituição um projeto de trabalho definido: “Os alumnos do Atheneu visão só os at-
testados de preparatórios para prosseguirem em estudos superiores. A Eschola Normal é ape-
nas um simulacro” (AZAMBUJA, 1888, p.16).  

 Quanto á Escola Normal, temporariamente suspensa em 1898, passou a funcionar de 
maneira estável a partir de 1900. Localizava-se na cidade alta em prédio próximo à sede do 
governo, que, segundo a avaliação do próprio presidente de Estado, não oferecia as condições 
adequadas para o desenvolvimento do trabalho escolar: “Na escola normal os trabalhos se fa-
zem com dificuldades, devido a deficiência de espaço nos edifícios, sendo indispensável melho-
rar as respectivas installações” (MONTEIRO, 1909, p. 24).  
  Em às agruras enfrentadas no processo de formação para o magistério, ao final do sé-
culo XIX a discussão sobre a educação ocupava cada vez mais espaço na imprensa local4 e a 
fragilidade da formação do magistério público tornara-se tema central em debates travados 
publicamente. Ao traçar o panorama da educação pública na mensagem anual enviada ao con-
gresso, o presidente Moniz Freire criticava duramente, “[...] em matéria de instrução publica o 
que se pode imaginar de mais grotesco: a função educadora confiada em geral a um pessoal da 
mais assignalada incompetência [...]” (ESPÍRITO SANTO, 1893, p.12).  

No processo de instauração do Governo Republicano no Espírito Santo, circulavam lo-
calmente discursos que definiam a educação como uma espécie de “motor da História”, isto é, 
como via de ruptura com um passado a ser superado. Discursivamente, portanto, a dissemina-
ção da educação escolar aparecia como caminho a ser trilhado no processo de incorporação de 
grande parte da população ao progresso nacional. Além disso, percebia-se a educação como 
um importante instrumento de controle, na medida em que seria responsável pela formação de 
cidadãos “aptos” a seguirem a nova ordem social.  

Essa perspectiva da educação aparece de forma clara no discurso do presidente Jerô-
nimo Monteiro (1908-1912) quando afirmava ser “[...] mais fácil governar um povo culto, cioso 
de suas prerrogativas e direitos, que tem nítida comprehensao de seus deveres, que um povo 
ignorante, indócil, sem iniciativa e inimigo do progresso” (ESPÍRITO SANTO, 1911, p. 61). 

Dessa forma, ao assumir o governo do Estado, como parte de um amplo programa de 
modernização, Monteiro convidou o educador paulista Carlos Alberto Gomes Cardim para pro-
mover a reforma da educação capixaba, tida como base para o progresso. Cardim permaneceu 
na chefia da Instrução Pública de junho de 1908 a julho de 1909, e integrava a chamada gera-
ção dos “normalistas republicanos”, formada no contexto da reforma educacional promovida no 
Estado de São Paulo, logo após a proclamação da República.  

Como se sabe, a base pedagógica desta reforma fundamentava-se na aplicação de no-
vos métodos de ensino, especialmente do método analítico para a leitura, que passaria a ser 
difundido para outros Estados brasileiros, pelas “missões de professores” paulistas (MORTATTI, 
2006, p. 6). Essa missão não apresentava apenas uma dimensão pedagógica uma vez que, do 
ponto de vista político, achava-se relacionada com a afirmação da escola paulista como símbolo 
do progresso instaurado pela República que, segundo Carvalho (2000, p. 225), “[...] represen-
tava uma estratégia de luta e de legitimação na consolidação da hegemonia desse estado na 
Federação”. 

Tendo em vista a difícil trajetória das instituições capixabas narrada anteriormente, não 
surpreende que a Escola Normal tenha constituído o principal alvo da reforma Cardim. Além 
disso, a Escola Modelo Jerônimo Monteiro passou a funcionar como um centro destinado ao 
exercício da prática docente dos alunos normalistas5.  
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Dessa forma, pela via da criação de uma escola modelo, buscou-se instituir um espaço 
específico visando a realização da prática docente pelos normalistas, uma vez que a observação 
de professores mais experientes, desde o século XIX, ainda que de forma menos sistemática, 
aparecia como parte de processos de formação docente. Portanto, com a instituição da Escola 
Modelo, a reforma Cardim reafirmava a especificidade da formação pela observação da prática, 
imprimindo maior rigor e organicidade a esse momento da preparação para o magistério. 

O principal jornal da época, que se encontrava subordinado ao governo estadual, divul-
gou em suas páginas com grande entusiasmo as reformas educacionais6. O próprio idealizador 
da reforma manifestou otimismo em relação ao trabalho pedagógico desenvolvido na Escola 
Normal que, segundo ele, abandonava os métodos de ensino de caráter mecanicista ao incor-
porar as ideias da pedagogia moderna:  

Graças à illustração, competência technica e boa vontade dos seus 
lentes e professores, esse estabelecimento, regularmente apparelha-
do, funciona com toda ordem, e obedece a rigorosa disciplina, se-
guindo cada lente ou professor o programa em vigor. O ensino é 
ministrado sob um ponto de vista inteiramente prático, procurando-se 
tirar das questões práticas a theoria correspondente (ESPIRITO SAN-
TO, 1909, p. 5).  

 
Outra medida da reforma relacionada com o processo de formação de professores foi a 

organização do Congresso Pedagógico Espírito-Santense na cidade de Vitória, durante o mês de 
junho de 1909. O evento teve como principal objetivo, a divulgação dos pressupostos pedagó-
gicos que nortearam a reforma educacional entre os professores do ensino primário e secundá-
rio e teve início com uma palestra de Cardim intitulada “O ensino analítico em leitura e o ensino 
analítico em geral” (ESPÍRITO SANTO, 1909, p. 35). Afirmava-se, deste modo, a preocupação 
do reformador com relação à apropriação, pelos docentes, de um novo método a partir do qual 
se desenhariam nas práticas escolares novos modos de ensinar e aprender. 
 A reforma de Cardim não alterou a duração do Curso Normal, que permaneceu de três 
anos, mas, a pedido do diretor da escola, foi criada a cadeira de Literatura, sob a alegação de 
que “[...] não podia um só lente de Portuguez e de Litteratura desempenhar satisfactoriamente 
a sua missão” (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 1909, p. 9).  

Somente em 1914, depois de muitas solicitações ao governo do Estado para a amplia-
ção da carga horária, a duração do curso foi estendida de três para quatro anos. A grade curri-
cular continuou basicamente a mesma, contudo aumentou o tempo de exercício na Escola 
Modelo e a carga horária da cadeira de Pedagogia e Educação Cívica.  

Ao longo da Primeira República, o curso normal permaneceu com a duração de quatro 
anos, porém, a partir de meados da década de 19207, o programa curricular sofreu modifica-
ções na distribuição das disciplinas, como parte da política educacional desenvolvida durante o 
governo de Florentino Avidos (1924-1928).  

 Dentre essas mudanças empreendidas no ensino capixaba, observa-se que a regula-
mentação do ensino normal revelava marcas da influência do pensamento escolanovista8. En-
tretanto, o auge da Escola Nova, no Estado, durante o período focalizado, ocorreu com a 
reforma educacional conduzida por Atílio Vivacqua, secretário de Instrução Pública ao final da 
década de 1920. O marco inicial da reforma foi a introdução da Escola Activa no Estado, autori-
zada pela Lei nº 1.693, de 29 de dezembro de 1928.  

Novamente, a Escola Normal era vista como um espaço fundamental no processo de 
implementação da reforma ou, como enfatizava Vivacqua (1930, p. 60) “[...] a pedra angular 
do edifício da escola nova.” Assim, segundo o idealizador da reforma, fazia-se necessário, inici-
almente, reorganizar o programa da escola normal com a introdução de novas disciplinas que 
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preparassem “[...] os mestres para seguirem os princípios da escola activa brasileira” (VIVAC-
QUA, 1930, p. 61).  

Aproximando-se da estratégia empregada por Gomes Cardim, além da escola normal, 
Vivacqua investiu também na Escola Modelo anexa ao Grupo Escolar de Vitória, em atividades 
de formação docente que reuniam professores de diferentes escolas capixabas9 e na ampla di-
vulgação dessa iniciativa por meio da imprensa local.  

Sob a influência do pensamento renovador, formas de avaliação e normas disciplinares 
que até então vigoravam na escola Normal estavam entre os alvos da reforma instituída por 
Vivacqua. O discurso em relação à disciplina adquiriu uma feição bem menos rígida e autoritária 
em comparação com as determinações dos regimentos anteriores. Essas orientações ficam evi-
dentes no texto do art. 71 do decreto que regulamentava o ensino normal: 

[...] a disciplina escolar deverá estabelecer-se como um fato espontâ-
neo de vida da escola, inspirada pelo sentimento do dever e pela sim-
patia e confiança entre discípulos e mestres, e baseada no regime de 
trabalho permanente e alegre, feito cooperativamente. (ESPÍRITO 
SANTO, Decreto nº 10.171, 1930, p.19)  
 

Previa-se, ainda, a redução gradual das inúmeras punições para as faltas disciplinares, 
até o momento em que fosse abolido qualquer elemento de coerção exterior (ESPÍRITO SAN-
TO, Decreto nº 10.171, 1930, p.19).  

Com relação ao processo avaliativo, ficou determinado que, além das provas orais e es-
critas realizadas trimestralmente, o professor deveria desenvolver em sala de aula uma série de 
atividades práticas que seriam avaliadas ao final de cada mês. O aluno deveria produzir um diá-
rio de estudos relatando todo o desenvolvimento das atividades escolares, material que tam-
bém seria avaliado pelo professor.  
   
A formação de professores nas reformas de Cardim e Vivacqua 
 

Embora este estudo tenha partido da análise de documentos relativos às reformas do 
ensino proposta por Gomes Cardim e Attílio Vivacqua, o entrecruzamento desses documentos 
com outras fontes indiciou que a crença no poder redentor da educação não se limitava aos 
discursos governamentais, pelo contrário, esses discursos circulavam entre alguns segmentos 
da sociedade que se apropriavam dos seus pressupostos na formulação de reivindicações na 
área educacional. Por exemplo, dentre as fontes analisadas, encontram-se requerimentos de 
grupos de pessoas que, com base nesses mesmos argumentos, solicitavam às autoridades me-
lhorias no ensino10.  

Conclui-se, portanto, que uma vez estabelecido o discurso da importância da educação 
para o desenvolvimento de um povo, no caso do Espírito Santo, os desafios eram de duas or-
dens principais: a dura realidade de uma população empobrecida, cuja absorção pelas lides de 
uma economia predominantemente agrária provocava o distanciamento da ideia de escolariza-
ção como oferta real pelo Estado, como necessidade ou como possibilidade de vida e, por outro 
lado, a escolha do modelo de escola a ser instituído e dos métodos mais eficientes para ensinar 
e aprender.  

Entre essas e outras tensões e relações de força, procuramos ler o relatório de Gomes 
Cardim (ESPÍRITO SANTO, 1909), por meio do qual o inspetor do ensino comunica ao presiden-
te do Estado os “avanços” na área da educação, e a obra de Attílio Vivacqua, intitulada Escola 
Activa Brasileira: sua applicaçao no Estado do Espirito Santo, na qual apresenta diretrizes para 
a implantação de métodos da Escola Ativa em escolas públicas capixabas.  
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Ao iniciar-se o século XX, Gomes Cardim não continha a empolgação ao escrever: “[...] 
graças á competencia e a dedicação do professorado espirito-santense, é um fato a re-
forma fundamental no Estado. Apraz-me aqui consignar ainda as vantagens sorpreendentes 
decorrentes do modo porque foram postos em pratica os methodos e processos do 
ensino contemporaneo” (CARDIM, 1909, grifo nosso).  

Um pouco mais tarde, na esteira da “modernização” do ensino local principiada pela re-
forma Cardim, Attílio Vivacqua também depositou enorme expectativa na formação do profes-
sores como alavanca para o progresso da educação e, por consequência, do Estado como um 
todo. Citando Fernando de Azevedo, Vivacqua (1930) definia a questão educacional como sen-
do “[...] objetivamente um problema de organização e substancialmente um problema de 
formação do professorado” (p. 29, grifo nosso). Propunha, dessa forma, “[...] a preparação de 
um corpo nuclear de propagandistas e applicadores da escola nova [...]” (p. 29, grifo nosso)).  

Em diferentes contextos, ambos compartilhavam a “crença”, pode-se dizer essencialis-
ta, na formação docente como saída eficiente, senão suficiente para as mazelas do ensino pú-
blico. Para ambos, portanto, antes de entender a formação docente como condição 
indispensável ao sucesso escolar, tratava-se de tomar a formação de professores não como 
parte, mas como “resposta” às questões da educação. Para os professores, ainda que atuassem 
em escolas públicas declaradamente deficitárias, supunha-se a possibilidade de incorporar às 
suas práticas novas diretrizes para o exercício do magistério. 
 Conclui-se, dessa forma, que as reformas Cardim e Vivacqua ao tomarem a formação 
de professores como “resposta” aos déficits educacionais provocam reflexões acerca da recor-
rência da responsabilização docente não apenas pelas mazelas da educação, mas igualmente 
pela solução dos “problemas” educacionais pela via exclusiva da inovação pedagógica em dife-
rentes momentos da história da educação brasileira. Assim, entendendo a História como “[...] 
ciência dos homens no tempo que incessantemente tem necessidade de unir o estudo dos mor-
tos aos dos vivos” (BLOCH, 2001, p. 65), este estudo busca problematizar percursos da profis-
são docente na história da educação capixaba no início do século XX em sua constituição, 
continuidades e desvios.  

Como Bloch (2001), consideramos que se toda história é escrita a partir do presente, a 
ignorância do passado não apenas limita a sua compreensão, mas compromete a própria ação 
no presente. E vice-versa. Nessa perspectiva, buscamos problematizar, nas reformas instituídas 
por Gomes Cardim e Attílio Vivacqua, a formação de professores centrada em novos métodos 
de ensino e tomada “substancialmente” como resposta ao “problema da educação”, ainda que 
as mudanças pretendidas permaneçam em descompasso com as condições objetivas para o 
exercício da docência. Nos vãos da leitura desta história lida a contrapelo, torna-se possível en-
contrar professores e professoras não como idealizações ou moldes a serem esculpidos pela 
força de prescrições inovadoras, mas como sujeitos de práticas concretas que escapam aos ró-
tulos discursivos da “culpa”, do “fracasso”, do “despreparo” ou mesmo do “heroísmo”, tão fre-
quentes quanto estéreis para a compreensão, em toda a sua complexidade, da constituição do 
magistério no tempo.  
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1 Ao final da década de 1830, por exemplo, o presidente Silva Couto afirmava que “He bem sa-
bido que, não só nesta província como também em quase todo Império, a educação da moci-
dade tem sido abandonada e confiada a pessoas menos habilitadas para tal cargo; isto provêm: 
1º, da falta de huma activa e assídua fiscalização; 2º, da mesquinhez de ordenados e da pouca 
importância que se tem dado à classe dos professores, do que resulta não haver quem lance 
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mão de semelhante modo de vida senão em ultimo recurso, e sem todas as qualidades para 
exercer o magistério” (ESPÍRITO SANTO, 1838).  
2 O Liceu Provincial foi criado pela Lei nº 4, de 24 de julho de 1843. Porém, devido às dificulda-
des materiais, o Liceu só foi instalado efetivamente no ano de 1854, contando com as seguintes 
cadeiras: Latim, Retórica, Francês, Inglês, Filosofia Racional, Aritmética, Álgebra, Geometria, 
Geografia, História e Cronologia, Botânica Agrícola e Música. O Liceu não possuía sede própria e 
suas aulas continuavam instaladas nas dependências do convento dos religiosos franciscanos. 
3 Lei nº 13, do ano de 1867. 
4 Muitos artigos, como o do professor M. Paulino de Assunpção, publicado em janeiro de 1890, 
no jornal O Estado do Espírito Santo, denunciavam as condições de trabalho do professor e o 
descuido do governo com o ensino em geral no Estado. 
5 Nas palavras de Cardim: “Ahi os professorandos, assistindo as aulas dos respectivos professo-
res e leccionando por designação do lente de pedagogia, habilitam-se convenientemente para o 
exercício da nobre função de diffundir o ensino por todo e Estado, obedientes aos methodos e 
processos hodiernos” (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 1909, p. 7). 
6 No jornal “Diário da Manhã”, encontramos várias matérias sobre as principais ações da Refor-
ma Cardim, como os textos na integra dos discursos e trabalhos apresentados durante a reali-
zação do Congresso Pedagógico. Ver: Diário da Manhã, 11 de junho de 1909; Diário da Manhã, 
12 de junho de 1909; Diário da Manhã, 13 de junho de 1909; Diário da Manhã, 17 de junho de 
1909 e Diário da Manhã, 18 de junho de 1909. 
7 A Escola Normal chega ao final da década de 1920 apresentando um expressivo crescimento 
no número de matrículas. No ano de 1928, o diretor da instituição registrou, em seu relatório 
anual, a maior procura, até então verificada, pela primeira série do curso normal: “No 1º anno 
foram matriculados 127 alumnas e 13 alumnas. Tendo-se elevado bastante o número de 
alumnos matriculados no 1º anno, houve necessidade de dividir-se esta classe em 2 turnos, 
funcionando o 1º turno de 8 às 12 e o 2º das 12 as 16 horas” (ESTADO DO ESPÍRITO SAN-
TO,1929a, p. 5). Entretanto, o índice de reprovação acompanhava o crescimento da matrícula: 
do grupo de 140 alunos matriculados na primeira série no ano de 1928 apenas 49 obtiveram 
aprovação, 82 foram reprovados e nove desistiram antes do término do ano letivo.   
8 Art. 227 ensino será feito tanto quanto possível pelo aprendizado ativo e individual do edu-
cando, e além do fim de aplicação utilitária de cada matéria o professor deverá esforçar-se para 
desenvolver no espírito dos alunos iniciativa intelectual e faculdade crítica. O processo regular 
do ensino deve ser de argumentação e discussão em que os alunos colaborem com perguntas e 
respostas (ESPÍRITO SANTO, Decreto nº 6501, art 227, p. 86). 
9 No Curso de Formação para o Magistério Primário, a reforma também apresentava por objeti-
vo a propagação dos seus pressupostos pedagógicos entre o professorado de todo o Estado. A 
estratégia traçada por Vivacqua (1929) consistiu na criação do Curso Superior de Cultura Peda-
gógica destinado ao aperfeiçoamento de professores e inspetores (ESPÍRITO SANTO, decreto 
nº 9.750, de 30 de agosto de 1929) que, segundo seu idealizador, deveria “[...] promover a 
preparação de um corpo nuclear propagandista e aplicadores da Escola Nova” (VIVACQUA, 
1929, p. 4). O curso foi organizado e teve todas as suas aulas ministradas pelo inspetor federal 
Deodato de Morais. A duração era de seis meses com uma carga horária de 20h semanais e 
funcionava em uma sala do Grupo Escolar Gomes Cardim. O programa curricular, aprovado pela 
Resolução nº 257, de 1929, foi completamente moldado pelos pressupostos da escola nova. No 
encerramento do curso, os alunos da primeira turma apresentaram, individualmente, um traba-
lho escrito (theses finaes) sobre diferentes temas relacionados com a educação na ótica da Es-
cola Nova.  
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10 Um professor primário que atuava na localidade de Jacaré, distrito de Barra do Itabapoana, 
traduziu da seguinte forma significados atribuídos à educação na época: “Venho respeitosamen-
te expor a Vossa Excelência, o seguinte: que devido a falta de recursos dos senhores pais de 
família, havendo por este lado difficuldade da compra dos livros necessários, adoptados para o 
ensino primário deste Estado, e que devido também a isso os senhores pais de família não po-
derão ter seus filhos na escola, assim eles ficarão às escuras, quero dizer, na ignorância, obri-
gando-os à lavoura, sem ao menos dar-lhes o saber; e sendo a educação o pharol e a base da 
civilização, que preparará para o futuros homens que possam bem servir a pátria. [...] Sendo 
assim, desejo que Vossa Excelência me possa enviar alguns livros para o referido ensino (ABAI-
XO-ASSINADO, 1911). Outro abaixo-assinado, de pais de família residentes em Goiabeiras, ca-
minha em direção similar: “Os abaixo assignados, pais de família, residentes nesta povoação, 
vivendo privados da instrução para a educação de seus filhos que marcham infelizmente, no 
caminho da ignorância, a falta de uma escola pública para garantir o florescente futuro litterario 
desta mocidade que conta com número superior a noventa. Pedimos o restabelecimento desta 
cadeira, mandando uma professora para salvar estes infelizes que vivem em densas trevas im-
plorando instrução. Ficando desde já preparada uma casa, em melhores condições possíveis, 
para a moradia da respectiva professora e funcionamento da escola” (ABAIXO-ASSINADO, 
1915). 
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 Na década de 1930, no Brasil, as mutações do espaço urbano e a expansão econômi-
ca em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo trouxeram novas oportunidades para as mulhe-
res na esfera pública, possibilitando uma maior visibilidade feminina em espaços antes de 
circulação predominantemente masculina. Naquele contexto de transformações, as mulheres 
das classes média e alta passaram a se fazer mais presentes não só nas manifestações político-
partidárias, como também no mercado de trabalho, gerando na sociedade brasileira algumas 
tensões e conflitos diante das inovações socioculturais do período.  
 A Ação Integralista Brasileira (AIB), movimento social de extrema-direita, arquitetado 
por Plínio Salgado, que emergiu no Brasil em 1932, não ficou a parte dessas questões e, a fim 
de resguardar os espaços e ocupações da mulher na sociedade, buscou convocar as brasileiras 
para reassumir, segundo ideais do movimento, os seus deveres, suas responsabilidades com o 
lar, os filhos, o marido e, principalmente, com a Pátria.  
 A AIB, que foi criada sob forte sentimento nacionalista e alcançou grande repercussão 
política, desde seu nascedouro atribuiu à mulher a função de educadora e forjadora de caráter, 
devendo dedicar seus esforços para promover a renovação espiritual do País. No processo de 
preparação para a revolução de espírito, a AIB fundou escolas e convocou a mulher para de-
sempenhar os papéis que lhe eram destinados nos setores educacionais. O movimento conside-
rava que tinha ela grande contribuição a dar na tarefa de educação da consciência nacional, 
encontrando a verdadeira esfera de função adequada ao sexo e aos seus deveres cristãos no 
desempenho de funções do lar, da família e da escola.  

 A presença oficial feminina na AIB, na qualidade de membros efetivos, que eram cha-
mados de “blusas-verdes”, foi definida institucionalmente a partir do Regimento da Secretaria 
Nacional de Arregimentação Feminina e dos Plinianos (SNAFP),1 aprovado em 10 de agosto de 
1936, obedecendo aos princípios hierárquicos da agremiação. Contudo, as “blusas-verdes” já 
vinham atuando ativamente nos quadros da AIB desde a criação do movimento, prestando-se a 
SNAFP para colaborar na organização das atividades desenvolvidas pelas militantes. 
 Essa Secretaria investiu esforços expressivos na propagação do discurso de preserva-
ção do lar e da família e a educação tornou-se primordial em seu projeto de “salvação” da Na-
ção. Manter-se ligada às atividades de ensino representava para a militante exercitar as suas 
possibilidades intelectuais e fazer-se respeitar como professora, sentindo-se útil e partícipe do 
projeto de construção de um novo País.  
 Para orientar as mulheres militantes sobre a ação que deveriam desempenhar em prol 
da Nação e da causa integralista, a SNAFP utilizou amplamente o jornal A Offensiva, periódico 
doutrinário e prescritivo do movimento, lançado na cidade do Rio de Janeiro em maio de 1934 e 
extinto em março de 1938.  
 O impresso constituía-se como um importante mecanismo de divulgação das ativida-
des realizadas pelas mulheres na AIB, fazendo chegar aos núcleos e lares integralistas mais 
distantes informações sobre a atuação feminina nas fileiras do movimento. A imagem da mili-
tante – mãe, esposa e professora – propagada nas páginas de A Offensiva, muito se aproxima-
va das prescritas pelos dirigentes da AIB.  
 A seção dominical “Página da Blusa-verde”, veiculada pelo jornal A Offensiva de 13 de 
setembro de 1936 a 12 de dezembro de 1937, seguia semelhante preceito doutrinário e pres-
crevia à mulher os comportamentos e deveres a serem assumidos nos quadros do integralismo 
para construção da “Pátria Integral”.  
 Os discursos de dirigentes e intelectuais integralistas veiculados nessa seção, em con-
sonância com os ideais apregoados pela AIB, buscavam direcionar a “energia feminina” para as 
atividades de educação e assistência social, além do trabalho de arregimentação e doutrina-
mento de jovens e crianças, aspectos que receberam expressivo espaço na “Página da Blusa-
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verde”. Os artigos publicados nessa seção revelam o modo de pensar sobre a mulher no cerne 
de um movimento autoritarista brasileiro, na década de 1930.  
 Nesse sentido, o estudo, que por ora se apresenta, investiga a prescrição direcionada 
à mulher pela AIB através da seção do jornal A Offensiva, intitulada “Página da Blusa-verde”, 
buscando analisar, por meio dessa seção, os papéis sociais direcionados às militantes integralis-
tas, ou seja, às mulheres inscritas nas fileiras do movimento.  
 O recorte temporal adotado, que se estende de 1936 a 1937, justifica-se por ser, 
1936, o ano de início de publicação da seção “Página da Blusa-verde” em A Offensiva e, 1937, 
o ano de extinção da AIB, assim como de suas atividades políticas e militantes na legalidade. 
No início do governo ditatorial de Getúlio Vargas, em 1937, os partidos políticos foram suprimi-
dos, juntamente com eles a AIB, o que demandou uma readaptação das suas funções, levando-
a a se transformar em sociedade civil com a denominação de Associação Brasileira de Cultura 
(ABC). Nesse período, o jornal A Offensiva continuou a ser veiculado, mas já não apresentava a 
seção destinada à mulher militante.  
 Para sua realização, a pesquisa utilizou como fonte documental o jornal A Offensiva, 
dedicando-se a análise da seção “Página da Blusa-verde”, o que contabilizou o total de 61 apa-
rições em diferentes exemplares. A coleção Enciclopédia do Integralismo e documentos que 
refletem os caminhos trilhados pela AIB foram utilizados como aporte documental, pois forne-
cem dados sobre a estrutura e organização do movimento, a eles o estudo recorre para com-
preensão sobre o funcionamento do integralismo.  
   
Página da blusa-verde e a prescrição à mulher militante 
 A AIB investiu expressivamente na propaganda doutrinária realizada pela mulher que 
aderiu à causa social do movimento prestando-se as diversas atividades para as quais foi con-
vocada, com destaque para as atividades de mãe, esposa e professora. Através da tarefa edu-
cacional o integralismo difundia sua ideologia e na “blusa-verde”2 encontrou um elemento de 
afirmação e de propaganda dos seus princípios doutrinários, atividade que também era orienta-
da através da seção “Página da Blusa-verde”.  
 A primeira vez em que a seção aparece no jornal, em 13 de setembro de 1936,3 ainda 
intitulada “Folha da Blusa-verde”, uma nota destaca que essa vinha a preencher uma lacuna 
orientando a “companheira” sobre a sua ação em prol da causa integralista e que serviria de 
estímulo, segundo Irene Freitas Henrique, a um trabalho mais “pertinaz e ardoroso”, “desper-
tando-lhe o espírito de iniciativa e cultivando-lhe a perseverança”. No mesmo jornal, a secretá-
ria do Departamento Feminino orientou as integralistas para que enviassem relatórios mensais 
de suas atividades, relatórios que seriam publicados “[...] para se tornar patente e conhecida a 
cooperação da mulher no movimento”.4  

A “Página da Blusa-verde” divulgava as atividades empreendidas pela mulher no movi-
mento, assim como a convocava para participar das ações desenvolvidas pela AIB. Nessa seção, 
os textos veiculados foram, em sua maioria, redigidos por mulheres. Contudo, a presença essen-
cialmente feminina na seção não excluiu a participação dos homens militantes, chamados de 
“camisas-verdes”, e simpatizantes ao movimento que também publicaram textos sobre compor-
tamento feminino, matrimônio, trabalho e instrução da mulher, higiene, educação da prole, etc.  

A tarefa educacional foi enfaticamente destacada pela seção do jornal que atribuía a 
militante a atividade do magistério em função de sua capacidade de “dar-se”, “de sacrificar-se”, 
auxiliando na formação dos integralistas e da Pátria. O integralismo manifestava-se em defesa 
de um programa educativo/doutrinário, em que a função educativa cabia “por excelência” à 
mulher, devendo ela trabalhar de modo “intensivo e imediato nesse setor”.5 

A tarefa de educar era atribuída à mulher em razão da crença em sua “natureza mais 
delicada e sensível que a do homem, cabendo a ela a ação mais direta sobre as consciências”.6 
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Os dirigentes integralistas confiavam à mulher “o milagre da regeneração e da redenção de 
uma raça” através da educação, da “missão evangelizadora”, pois compreendiam que ela, natu-
ralmente “abnegada”, se “sacrificaria, se dedicaria inteiramente a instrução dos pequeninos en-
tregues ao seu cuidado e ao seu carinho”, fosse no lar ou na escola.7  

Contudo, de acordo com os preceitos divulgados pela AIB, dedicar-se as atividades do 
lar, aos cuidados do marido e dos filhos, era finalidade que não poderia ser precedida por ne-
nhuma outra, nem mesmo pelo magistério. A militante deveria se dedicar a “todos os campos 
de atividades a que fosse convocada” desde que não abdicasse da “soberania no lar”, equili-
brando seus afazeres sem prejudicar ou desestruturar sua família, dando à Pátria o que lhe so-
brasse, “[...] como criadora de seres e como educadora natural de povos”.8  
 A família recebeu destaque no discurso integralista que identificava na tríade “Deus, 
Pátria e Família” o sustentáculo social para fortalecimento do Brasil. Argumentava-se que no 
seio da família a mulher integralista deveria desenvolver em primeiro lugar a sua ação, fundin-
do “os caracteres e pensamentos [dos filhos e marido] para [neles] surgir a luz ofuscante das 
virtudes”.9 No lar a mulher exerceria a maternidade para fortalecimento e dignificação do Brasil, 
competindo-lhe a formação do caráter, da alma e do coração dos filhos, pois  

Somente da mãe brasileira depende o engrandecimento da Pátria 
promissora e bela. É nas mãos de seus filhos que a Pátria se apoiará e 
ela só será firme, só será grande, só será poderosa se tiver filhos hon-
rados, filhos dignos, filhos trabalhadores.10  

 
Sua “missão” junto à prole era considerada “a maior e mais elevada das existentes so-

bre a face da terra”.11 Os cuidados com o outro que deveriam se iniciar na infância, dado que 
as crianças eram vistas como o futuro da AIB e da Pátria, refletiam grande parte dos esforços 
do integralismo na formação de uma raça forte. O integralismo difundia um discurso de preser-
vação da saúde física, de propagação da educação moral e de formação intelectual desde a 
mais tenra idade, cabendo à mulher os cuidados e a orientação dos pequenos plinianos, futuros 
“soldados” da AIB:  

serão os nossos filhos, sobrinhos e netos os continuadores da luta em 
que nos empenhamos e para que assim seja será preciso que nós mu-
lheres saibamos orientá-los, dirigi-los, educá-los.12  

  
 A atividade do magistério era compreendida como prolongamento das atividades do 
lar, como “expressão da vida familiar”.13 E ainda mais digna de respeito, admiração e confiança 
seria a mulher se, para o desempenho dessa atividade, vestisse a “blusa-verde”, pois estaria 
atestando o seu compromisso de sacrifício e devotamento: “e se veste a blusa milagrosa, então 
ela não mede sacrifícios na tarefa que lhe cabe, ela não sente que as forças e energias lhes 
fogem”.14 
 Para instruir o outro nos preceitos do movimento, a mulher deveria antes se instruir, 
iniciando em si a “Revolução Espiritual”, a “Revolução Interior”. De fato, o integralismo 
pretendia realizar uma “revolução espiritual” com a educação, a cultura e disciplinarização das 
massas, colaborando para a criação de um novo tipo de homem, apropriado à nova sociedade 
que surgia e aos ideais que, como movimento social, propagava. Nessa empreitada, o primeiro 
passo seria investir na preparação para a função doutrinária, que perpassaria todas as outras, 
devendo a “blusa-verde” estudar a fundo o Manifesto-Programa elaborado por Plínio Salgado 
para criação da AIB:  

A mulher no integralismo, ao contrário da liberal-democracia, estuda e 
se educa integralmente a fim de se preparar para a vida. [...] Nin-
guém mais a poderá deter na doutrina que abraçou e que a leva a 

CD-ROM DE ATAS  | 4813 |  COLUBHE 2012



exercer um papel cada dia mais ativo de colaboradora do homem, na 
luta pela existência e na formação de uma sociedade nova e cristã.15 

 
 Em face às conquistas por liberdade, consideradas pela AIB uma ameaça para a mu-
lher e para a família brasileira, a militante seguiria firme em seu dever de educar, de “formar o 
homem completo, provendo o seu espírito e elevando a sua alma”. Assim, a liberdade conquis-
tada pela mulher deveria ser utilizada para provento da Nação e do próprio integralismo, evi-
tando “os resultados funestos pela emigração do lar para a vida exterior”. De outro modo, a 
emigração do lar era compreendida como promotora da “salvação” da mulher “se ela [lembras-
se] da função educativa e espiritual que tão bem se enquadra à sua natureza feminina”.16  
 Nessa direção, não findaria o dever da integralista quando consumada a sua “Revolu-
ção Interior”, pois residia na “revolução” do outro uma das principais funções da mulher. Des-
pertar outras consciências, a partir das premissas integralistas, travando-se “a luta na formação 
da mentalidade nova”, constituía-se como objetivo ao qual deveria aderir a mulher, indo até as 
últimas consequências, inclusive a morte se necessário, para desempenhar seu papel de doutri-
namento das massas:  

A mulher, convicta, serena, perseverante, sacrifica-se pelo bem do 
Brasil, envergando uma blusa-verde. Sim, é sacrifício porque vestir 
uma blusa-verde é compreender a tragédia da Pátria, do sofrimento 
dos nossos patrícios; é sentir a imensa angústia de não ser compre-
endida; é trabalhar muito e muito sem desanimar um só momento; é 
sofrer as mais injustas perseguições; é, finalmente, arriscar-se a mor-
rer pela grandeza da Pátria.17  

 
 A ação da mulher nos quadros da AIB era enfaticamente requisitada e considerada 
bastante “profícua”, sendo encaminhada também para os campos de ginástica e de desporto, 
“para aperfeiçoar e eugenizar a raça brasileira”; realizando e frequentando os cursos técnicos 
de economia doméstica, arte culinária, corte e confecções, datilografia, mecanografia e esteno-
grafia; dedicando-se às “belas letras” e à “cultura artística”; praticando a caridade e a legítima 
ação social, por intermédio das organizações “Bandeirantes e Caridade” e da “Cruz verde”; ori-
entando as atividades femininas nos setores de alfabetização, enfermagem, puericultura, boas 
maneiras, e contabilidade caseira.18  
 Aplicadas no terreno social, as atividades das integralistas contribuiriam para o melho-
ramento material e moral das condições de vida da família brasileira, por meio dos lactários, 
Bandeirantes e Dispensários, desenvolvendo a educação sanitária para a disseminação de pre-
ceitos de higiene individual e coletiva, extensivos às famílias, inclusive sobre eugenia, puericul-
tura e necessidade do exame pré-nupcial.19 

As atividades assistencialistas, coordenadas pela Divisão de Ação Social, parte integrante 
da SNAFP, eram realizadas essencialmente pelas militantes. Cuidar do outro constituía-se como 
um dever que cabia à mulher integralista, pois “agindo em benefício da coletividade, nada mais 
[fazia] que seguir o seu traçado de civismo e de progresso, auxiliando na formação da Nação e 
na revolução espiritual”.20 Além disso, dirigentes integralistas destacavam que “servindo a 
massa” é que no futuro poderiam governá-la de acordo com os ditames do movimento.21 
 Desse modo, argumentava a AIB, poderia a mulher realizar “ações valiosas, [...] tra-
balhando com dedicação e boa vontade no que lhe [fosse] solicitado pela Chefia de Divisão”.22 
Segundo a “Página da Blusa-verde”, as militantes precisavam tomar para si a iniciativa de visi-
tas às companheiras enfermas, às casas de caridade e aos necessitados de socorro, tornando 
as ações do movimento conhecidas e conquistando a simpatia dos assistidos: 
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Visitando-se as companheiras enfermas, demonstramo-lhes nossa so-
lidariedade. Visitando os nossos socorridos, aprendemos a amá-los e 
sacrificarmo-nos por eles [...]. Nas casas de caridade estão muitas ve-
zes pessoas que não recebem o consolo moral de visitas amigas. Se 
lhe chega uma blusa-verde, criatura que ela nem conhece, e lhe fala e 
se interessa pelo seu estado e lhe diz uma palavra de ânimo, de cora-
gem, de fé, essa pessoa se sente confortada e a AIB se lhe torna um 
movimento simpático.23 

 
 As atividades assistencialistas eram mantidas por doações e contribuições mensais de 
gêneros alimentícios, roupas e medicamentos, cuja cobrança e recolhimento cabiam as militan-
tes: “cada companheira assumirá o compromisso de obter pelo menos uma pessoa do seu co-
nhecimento para ser contribuinte”. O serviço de cobrança seria “feito pela própria companheira 
ou por outra arregimentada na Divisão de Ação Social, a critério da Chefe”. Todos esses traba-
lhos deveriam ser realizados de boa vontade, “revestindo-se de espírito verdadeiramente cris-
tão, despido de todo o intuito de exibicionismo”.24  

Contudo, é imprescindível considerar que na atividade feminina assistencialista, assim 
como na atividade educacional, estavam incutidos valores e prescrições que ultrapassavam a 
preleção de auxílio aos necessitados. A frase “nem só de pão vive o homem. Uma palavra, um 
bom conselho e, sobretudo, o exemplo valem tanto!”, expressa como AIB compreendia a ação 
das mulheres nos seus quadros. Além de ajudar os necessitados, nos lactários e ambulatórios a 
militante deveria atuar na campanha de doutrinamento, atividade na qual deveria “trabalhar 
com boa vontade”, “evitando recusar seus serviços com pretextos fúteis ou adiando o cumpri-
mento dos compromissos assumidos”.25  

A mulher seria direcionada para o trabalho de arregimentação e doutrinamento pela 
SNAFP, priorizando o “recrutamento” da juventude e buscando uniformizá-la no pensar e agir:  

É urgente o recrutamento dessa mocidade que desperta para a vida. 
E só a mulher com o seu temperamento, paciência e intuição poderá 
empenhar-se nessa conquista com galhardia. E não é só conquistar. 
Temos que educá-los e dar-lhes toda a assistência. [...] O abandono é 
geral. A escolha de professores não obedece a um critério rigoroso, 
sendo comuns as orientações desnacionalizantes, pelo desvirtuamento 
da alma infantil. Imprimindo-lhes ideias dissolventes.26 
 

 Pelo trabalho contínuo, pela “persuasão, pelo ensino, pela propaganda eficiente”, o 
integralismo esperançava “levar avante a gloriosa tarefa de reerguimento das energias de um 
povo que, tendo vivido nas trevas de uma ignorância criminosa”, seria despertado pela “palavra 
mágica de um verdadeiro missionário”,27 o Chefe Nacional Plínio Salgado, e pelo trabalho de 
propaganda doutrinária de crianças, jovens e mulheres realizado pelas militantes: “ao vestir a 
blusa-verde, a mulher deve ser uma propagandística tenaz em todos os meios sociais”.28 
 Para a “vitória” do integralismo, a “Página da Blusa-verde” recomendava à mulher: 1) 
confiar no Chefe cegamente; 2) perseverar; 3) obedecer sem discutir às ordens de seus superi-
ores hierárquicos; 4) trabalhar cada vez mais e sempre melhor, “procurando ser a mais perfeita 
possível em tudo quanto fizer”; e 5) “não desanimar um minuto sequer”.29 Uma blusa-verde 
não poderia jamais discutir uma ordem, pois “discutir é duvidar e quem duvida desanima”. Às 
mulheres era apregoado que desobedecendo estariam atrasando a marcha integralista e o for-
talecimento do País: “Precisamos, assim, em qualquer circunstância, obedecer sem discutir as 
ordens dos nossos superiores, com espírito de disciplina”, sem prejudicar o movimento. “A dis-
ciplina é a nossa palavra de ordem, é o alicerce de nossa força”.30  

CD-ROM DE ATAS  | 4815 |  COLUBHE 2012



 A “jovem brasileira” também era convidada a vestir a “blusa-verde” e assumir respon-
sabilidades para com a Pátria, iniciando suas atividades nos quadros da AIB e ampliado-as a 
toda a sociedade. Para que viessem a aderir ao movimento, o integralismo procurava transmitir 
às “Patrícias”, através das militantes inscritas em suas fileiras, a ideia de um movimento de re-
novação, em que a mulher seria respeitada com seus direitos próprios, tendo a sua dignidade 
com a devida significação e valor.31 
 Tendo suas “convicções levado-a ingressar no movimento”, faltava-lhe, segundo A 
Offensiva, “confirmar sua dignidade e consagrar-se com ardor ao seu postulado, trabalhando 
com energia e coragem inexcedíveis pela sublimação de sua fé e da Nação”. Advogava-se que 
deveria a jovem cultivar, “com muito carinho”, todas as virtudes, porque se enobrecendo enri-
queceria o “patrimônio moral da família e da sociedade”. Almejando o bem de sua Pátria e fa-
mília, a jovem trabalharia pela vitória do integralismo, pois ele “[...] é redenção da 
nacionalidade”, e marcharia “sob o clarão divino para realizar a ideia nova”.32 
 Ao homem a “Página da Blusa-Verde” também direcionava suas recomendações, ori-
entando o marido para que valorizasse sua esposa, dando-lhe o respeito e a fidelidade, ampa-
rando-a quando ela precisasse de apoio moral, “nos seus momentos de vacilação, de revolta ou 
de dor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação” com que ela o ampararia, “impondo-a 
ao respeito dos amigos, apresentando-a sempre como a companheira querida, digna e respei-
tada” e guiando-a com sua experiência maior de vida.33 
 Em prol da preservação da família, o discurso presente na seção feminina, elaborada 
em grande parte por integralistas, enfatizava a fidelidade masculina e o respeito à mulher, pois 
se via na promiscuidade e no desprezo do homem para com sua esposa problemas agravantes 
das crises nos casamentos. Os textos rogavam aos homens que se mantivessem fiéis aos jura-
mentos de amor e respeito que fizeram as suas parceiras:  

Como esposa dignificai-a [...] lembrando-vos que nunca a deveis me-
nosprezar para que ela vos preze acima de tudo; que nunca a deveis 
ofender nos seus brios de mulher trocando-as por aventureiras sem 
escrúpulo que são como vermes daninhos que destroem a harmonia 
sagrada dos lares [...]; não a diminuais com as arrogâncias de mando 
autoritário que prefere ter ao seu lado uma serva revoltada, do que 
uma companheira confiante e contente; não a exponhais nunca com 
as vossas prepotências de homem que não sabe o que é o Integralis-
mo.34  

  
 Outro aspecto de significativa importância, evidenciado pelo estudo, é que apesar dos 
artigos doutrinários produzidos por mulheres e publicados pela “Página da Blusa-verde” terem 
passado pelo crivo de uma rígida rede de censura e controle, essa atividade tornou-se bastante 
representativa e possibilitou que escritoras falassem não somente a outras mulheres, mas tam-
bém aos homens integralistas. As militantes compreendiam a importância dos espaços conquis-
tados na AIB e nos jornais do movimento, aproveitando o ensejo do momento para veicular 
seus artigos e ideias. A Offensiva também estimulava as jovens militantes para que enviassem 
seus escritos à sede do jornal a fim de que fossem analisados e publicados: 

A jovem integralista deve ser na Imprensa como os raios vivificantes 
do sol, que penetram, animam, dão vida e calor. Se ela tem o dever 
de com os seus exemplos reabilitar a sociedade, deve com mais razão 
ainda explanar as suas ideias por este órgão que é um dos fatores de 
primeira grandeza para o desenvolvimento moral da geração de ho-
je.35  
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A AIB ainda aproveitou o ensejo do momento para empreender campanha eleitoral atra-
vés das atividades femininas, deixando claro que realizava, no campo do assistencialismo, o que 
nenhum outro partido político realizava: 

Ao contrário de todos os outros partidos políticos, que não têm tempo 
de cuidar das necessidades do povo e dos interesses coletivos, o inte-
gralismo, fiel aos seus mais elevados e nobres intuitos de solidarieda-
de cristã, continua abrindo escolas, instalando ambulatórios, 
organizando lactários e dispensários em todas as províncias. [...] É 
tudo isso que caracteriza o integralismo como o único movimento do 
povo e para o povo, porque é o único que o ampara na sua pobreza, 
o que o cura nas suas enfermidades, o instrui, intelectual e moral-
mente, o dignifica e o eleva.36 

 
As atividades de arregimentação e alfabetização na AIB, para ampliação do número de 

membros votantes, ocorriam essencialmente por intermédio das integralistas. Nas escolas, am-
bulatórios e lactários, além de atender os necessitados, a mulher deveria doutriná-los e arreba-
nhá-los para os quadros do movimento, tornando-os eleitores. Em A Offensiva de 16 de maio 
de 1937, a “Página da Blusa-verde” inicia divulgação da campanha eleitoral promovida também 
pela SNAFP e, “considerando de suma importância a cooperação feminina nos serviços de pre-
paração e qualificação eleitoral”, convoca, através de uma Directiva, a mulher a integrar essa 
campanha. A cargo da militante que “sabe querer trabalhar até o sacrifício pelas grandes cau-
sas”,37 cabia alistar, alfabetizar e qualificar o eleitorado do movimento: “Cada voto que conse-
guimos para eleição do nosso candidato equivale a uma porção de argamassa da construção 
nacional, porque quem votar conosco saberá concorrer firmemente para unificação da Pátria”.38 

Aproximando-se as eleições presidenciais de 1937, intensificou-se a campanha integra-
lista para eleição de Plínio salgado a presidência do Brasil, reforçando-se a convocação femini-
na: 

Chegou a hora de arregimentação. É necessário saber quem está co-
nosco. Precisamos fichar os simpatizantes e fazê-los assinar o com-
promisso de honra de que votarão conosco para a salvação do Brasil. 
39  
Integralistas! Blusas-Verdes! O homem requer luta e trabalho! Que 
todos se arregimentem para atingir, por um acrescido número de elei-
tores, o quociente necessário à implantação definitiva do Integralis-
mo! A nossa única arma é o voto! Portanto, blusas-verdes, trabalhem 
com afinco para uma sistemática e produtiva reação em prol da alfa-
betização e preparo eleitoral dos que ainda não podem cumprir com o 
seu dever para com a Pátria, por falta destes elementos!40 

 
A “Página da Blusa-Verde” também publicava textos com apreciações políticas e sociais, 

buscando resguardar a mulher do que os integralistas consideravam inimigos da Pátria e do 
Sigma. Assim como o comunismo e o liberalismo, o feminismo e o materialismo eram rispida-
mente criticados pela seção que lhes atribuía a culpa pelas “reivindicações imorais de um indivi-
dualismo sem controle” e pelo “anarquismo”, “alcançando-se o absurdo do desconhecimento 
das diferenças físicas, intelectuais e fisiológicas dos dois sexos”.41 As militantes alertavam, atra-
vés dos artigos que elaboravam, para a necessidade de se saber diferenciar o “feminismo” que 
defendiam, o “feminismo integralista”, do “feminismo das feministas”:  

a Civilização Cristã rompeu com as amarras do passado. Mas a eman-
cipação que hoje vemos vai do grau mais moderado e legítimo, até as 
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expectativas mais intoleráveis [...]. O verdadeiro feminismo, a verda-
deira concepção cristã não quer a igualdade entre o homem e a mu-
lher, porque seria violentar leis da natureza, leis divinas, e contra 
Deus é batalhar em vão. Convém que elas nunca se esqueçam de que 
a mulher nada lucrará na satisfação desse desejo irrealizável de igual-
dade, as qualidades que as distinguem e elevam, elas perderão e não 
adquirirão as virtudes do outro sexo.42 

 
No integralismo, a divisão sexual dos papéis socialmente determinados era justificada 

pela “profunda diversidade psicológica” existente entre homens e mulheres, residindo o traço 
característico do temperamento feminino no seu “alterocentrismo”, na sua “capacidade de dedi-
cação” e “senso maternal”, cabendo-lhe a sensibilidade, o sacrifício e a renúncia; e do tempe-
ramento masculino no “egocentrismo”, cabendo ao homem o raciocínio, a análise e a 
abstração. Essa diversidade se refletia no campo social indicando-lhes atribuições diferentes, 
funções e papéis sociais que deveriam desempenhar pela felicidade do dever cumprido.43 

Essas atividades desenvolvidas e estimuladas pela AIB e neste artigo descritas, dentre 
outras, possibilitaram à mulher o acesso a diferentes campos de atuação dentro e fora do mo-
vimento. Possivelmente, as militantes desejosas de mais liberdade, percebendo as concessões 
que a AIB lhes abria e apropriando-se, de modo singular, do que lhes era imposto, aproveita-
ram para ampliar e firmar seus espaços na sociedade. Muitas inscritas se viam obrigadas, por 
motivos financeiros, ou decidiam, por vontade de participar de modo mais direto da vida públi-
ca, dedicar parte do tempo às atividades fora do lar. 

Em 2 de dezembro de 1937, o Governo Vargas estabeleceu, através do Decreto-Lei n. 37, 
o fechamento de todos os Partidos Políticos registrados nos “extintos tribunais eleitorais”, entre 
os quais se encontrava a AIB. Ainda em dezembro, o integralismo, adaptando-se a novos tem-
pos, transformou-se novamente em sociedade civil. Com a extinção da AIB, A Offensiva preci-
sou se adaptar, a partir do exemplar n. 661, de 4 de dezembro de 1937, ao novo momento 
político do País. Um grande número de seções do jornal foi extinto e outras tantas foram alte-
radas para dar forma às exigências governamentais, entre elas a “Página da Blusa-verde”.  
 Com a supressão, a mulher deixa de ser convocada para a militância, arregimentação 
e promoção do alistamento eleitoral através das páginas de A Offensiva. A seção se extingue 
porque o integralismo não poderia mais falar às militantes, às “blusas-verdes”, em época de 
ditadura. Contudo, a seção pode ser encontrada uma vez mais no jornal de n. 668, de 12 de 
dezembro de 1937, uma semana depois de mudar de fisionomia A Offensiva. 

 
Considerações finais 

 O aproveitamento das energias femininas pela AIB não ocorreu só para “educação da 
consciência nacional”, mas também e, sobretudo, para a “formação de uma massa eleitoral in-
tegralista”, destacadamente pela via educacional e doutrinária.  
 As concessões no tocante aos comportamentos e papéis sociais representavam muito 
mais uma tentativa de atrair e arregimentar novos adeptos do que um esforço de reformulação 
idealística e doutrinária. Atrair e arregimentar as mulheres que haviam acabado de conquistar o 
direito ao voto no Brasil, fato ocorrido em 24 de fevereiro de 1932, a fim de inchar seus qua-
dros e agregar novos eleitores, levou a AIB, partido político, a assumir uma nova postura em 
face da parcela feminina.  
 Os dirigentes e intelectuais integralistas, entre eles Plínio Salgado, perceberam a pos-
sibilidade de, por meio do jornal, através da “Página da Blusa-verde”, estreitar os laços com a 
mulher militante e de aproximar as que ainda não haviam aderido ao integralismo, orientando-
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as a ocupar no movimento os papéis que consideravam adequados à natureza feminina, inclusi-
ve como doutrinadoras de outras mulheres.  
 Embora a AIB reforçasse, também na “Página da Blusa-verde”, os papéis descritos 
socialmente como femininos, a relação das integralistas com o movimento foi inovadora, no 
sentido que possibilitou às mulheres novas práticas e representações que elas passaram tam-
bém a desenvolver na esfera pública, entre elas a participação em A Offensiva. 
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Tema e objectivos - nesta apresentação estabelecerei uma articulação entre o recen-

te conceito de lusofonia e a inclusão de outras literaturas de expressão portuguesa (nomeada-
mente do Brasil e dos PALOP) nos manuais da disciplina de Língua Portuguesa do 3º ciclo da 
escolaridade obrigatória, a fim de analisar de que modo a referência a obras e autores de ou-
tros países, ditos lusófonos, reformula conceitos de alteridade enquanto consolida discursos 
identitários nacionais, no contexto português pós-colonial. Através da leitura cruzada de textos 
diversos, tais como os programas, as reformas curriculares e os excertos literários apresentados 
nos manuais, procurarei perceber como é que a lusofonia – enquanto discurso simbólico e pro-
jecto político – tem influenciado os discursos pedagógicos e as práticas educativas, nomeada-
mente como possibilita uma maior visibilidade de obras e autores dos referidos países. O 
discurso sobre o(s) outro(s) – brasileiros e africanos – enquadra-se numa visão pedagógica de 
uma escola multicultural, aberta à diferença, que procura ir ao encontro das suas comunidades 
diaspóricas, a maioria vinda de países de língua oficial portuguesa; mas insere-se também nu-
ma estratégia de formação de subjectividades subordinada ao tema da lusofonia (a transnacio-
nal comunidade da língua), que, numa relação ambígua com a alteridade, promove, a par do 
elogio da diferença, a ideia de homogeneidade, justificada por uma língua partilhada. Percebe-
se, com base na obra de Michel Foucault, que estamos perante uma “tecnologia do eu”, na me-
dida em que, através da seleção de textos de outros países, se pretende moldar sensibilidades 
e identidades de acordo com um projecto político que investe na relação com as ex-colónias e, 
deste modo, na construção de um bloco geoestratégico centrado na língua comum. 

Na nova configuração pós-colonial, Portugal tem vindo a implementar, a par de outros 
países da CPLP (comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa), uma política de promoção 
internacional da língua portuguesa, de modo a torná-la visível e competitiva nos fora internacio-
nais. Para combater os espaços de influência do inglês, do francês e do espanhol e afirmar um 
espaço próprio, contrapõe-se um discurso que afirma a presença da cultura lusófona, suposta-
mente partilhada pelos oito países da CPLP. A imaginação e a construção coletiva de um tal espa-
ço identitário supranacional faz-se, no exterior, através de práticas discursivas que visam 
convencer as instituições internacionais sobre o poder económico do bloco linguístico português; 
faz-se também através de uma diplomacia cultural que promove a visibilidade da língua portugue-
sa e que a reforça com protocolos culturais e com o recente acordo ortográfico, ainda não subs-
crito por todos os membros da CPLP; faz-se ainda, no plano interno, nos discursos, para consumo 
nacional, sobre a língua portuguesa e sobre os povos que a falam, discursos que se infiltram nos 
diversos sistemas do poder, configurando um certo modo de olhar sobre o Outro.  

 Em minha opinião, a inclusão de autores de países lusófonos, mais do que sensibilizar 
para variantes do português, visa talhar um perfil identitário nacional que considera, ainda que 
de modo pouco explícito, a língua do(s) Outro(s) como língua sua, ou vê na literatura do(s) Ou-
tro(s) um prolongamento da literatura nacional. A disciplina de língua portuguesa apresenta-se 
como um campo privilegiado para a veiculação de discursos identitários, agora apresentado 
como um Outro-nós, num processo que Alfredo Margarido considera ser uma “prótese identitá-
ria”, ou seja, uma instrumentalização do Outro para preenchimento de uma falha identitária, na 
medida em que o trauma das colónias é assim colmatado com a ilusão ou a utopia de uma uni-
dade na diversidade. Partirei do princípio que os discursos pedagógicos que rodeiam os manu-
ais adoptados, bem como as obras literárias, brasileiras e africanas, que esses manuais 
incluem, veiculam os discursos de identidade e de alteridade do Portugal pós-colonial. 

 
Arco cronológico – o meu período de pesquisa situa-se entre o ano lectivo de 

1986/87 e o ano lectivo de 2011/2012. A primeira baliza temporal tem início no ano em que, 
com a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, a escolaridade se tornou obrigatória 
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até aos nove anos. Fica assim garantida uma certa homogeneidade na comparação dos manu-
ais, uma vez que, a partir de 1986, estes são feitos para uma progressão curricular até ao nono 
ano de escolaridade, pelo que a inclusão de autores dos países de expressão portuguesa mos-
trará uma gradual complexidade, uma vez que passa a incluir uma população escolar de maior 
nível etário. Esta data impõe-se também por trazer, com a Lei de Bases do Sistema Educativo, 
um certo período de estabilidade após a reorganização ideológica e curricular que se seguiu ao 
25 de Abril. A minha pesquisa irá até ao ano lectivo de 2010/2011, ano em que se introduz o 
acordo ortográfico na escolaridade obrigatória, e entra em vigor o novo programa para a disci-
plina de língua portuguesa. Para lá das balizas temporais indicadas, terei, como data de refe-
rência, o ano de 1996, aquando da constituição, em S. Luís do Maranhão, da Comunidade dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa. É a partir da criação da CPLP - em cujo início houve grande 
investimento de Portugal e do Brasil -, e dos discursos que em seu redor se produzem sobre a 
língua e a comunidade lusófona, que estabeleceremos comparações entre os manais dos últi-
mos anos da década de oitenta, do século XX, e os últimos anos da primeira década do século 
XXI.  

 
Fontes e metodologia e resultados esperados - farei um levantamento da presença 

de autores e de obras literárias dos países de língua portuguesa em várias fontes, de que des-
taco os manuais escolares, antes e depois da criação da CPLP, dentro do referido arco cronoló-
gico. Para além da análise dos currículos, programas e manuais de língua portuguesa do 3º 
ciclo do ensino básico, consultarei as listas de leituras propostas pelo recente Programa Nacio-
nal de Leitura, pois já esboçam a formação de um cânone literário. Penso que, com estas fon-
tes, será possível responder às nossas questões de pesquisa – como é que o conceito de 
lusofonia e os discursos a ele associados determinam uma maior presença de obras e autores 
ditos lusófonos nos manuais de língua portuguesa, de que modo a inclusão de novas obras 
constitui uma atualização de um cânone literário afro-brasileiro, e para que representações 
identitárias remete este cânone. Procurarei perceber se, nos autores mencionados, predomina 
uma continuidade ou uma rotura, que novos actores são incluídos, que ausências se evidenciam 
e ao serviço de que economia discursiva essas presenças e ausências funcionam. A minha aná-
lise incidirá apenas sobre o terceiro ciclo, nos anos de 1986, 1996, 2006 e 2011. Incluo o ano 
lectivos de 2011 por se tratar de um ano de novos manuais escolares, para o 7º ano, já de 
acordo com o novo programa, o que me permitirá encontrar um maior contrate com o primeiro 
ano a que reporta esta pesquisa e, deste modo, melhor me permitirá apreender as mudanças 
introduzidas ao longo destas décadas. Escolho analisar, em relação a cada ano, os dois manuais 
mais utilizados a nível nacional, ou seja, os que foram adoptados por um maior número de es-
colas e, deste modo, influenciaram um maior número de alunos.  

 Terei como referencial teórico as obras de Stuart Hall, Homi Bhabha e Paul Gilroy, bem 
como obra de Michel Foucault, para perceber como funciona a “microfísica do poder” (Foucault, 
1994) que faz do ensino da língua e da literatura a arena privilegiada para a inculcação de dis-
cursos identitários, os quais, deste modo, moldam as percepções de Si e dos Outro(s) de toda 
uma população à qual se relaciona um território, não apenas nacional mas transnacional, o da 
Língua Portuguesa. Espero vir a identificar várias facetas do discurso sobre a lusofonia, discurso 
esse que, tendo-se imposto a partir dos finais dos anos 90, por ocasião da constituição da 
CPLP, tem, contudo, encapsulado fragmentos de discurso historicamente anteriores. Nas cama-
das arqueológicas do discurso lusófono, ou melhor, em certos usos do conceito, espero vir a 
detetar vestígios dos discursos sobre o Quinto Império de Vieira e Pessoa, ambos defensores de 
um império espiritual, um império da língua, do mesmo modo que poderei encontrar laivos do 
lusotropicalismo de Gilberto Freyre. Pretendo perceber se os princípios defendidos por estes 
autores coexistem, ou não, com outros discursos identitários nos manuais escolares de língua 
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portuguesa, cuja seleção de textos é, não apenas a consequência, mas também o agente de 
determinadas representações sociais.  
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Este trabalho vincula-se às investigações que vêm sendo realizadas no Grupo de Pesquisa 
(Auto)biografia, Formação e História Oral (GRAFHO), do Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação e Contemporaneidade (PPGEduC) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), ao tomar 
como objeto de estudo e análise as histórias de vida, os percursos formativos de educadores/as 
baianos/as e suas interfaces com a educação da Bahia (1930-1980), tendo em vista analisar 
possíveis relações entre narrativas (auto)biográficas e atuação profissional, no que se refere a 
constituição do campo educacional na Bahia. Neste sentido, centra sua análise nas histórias de 
vida e de formação docente, coletadas a partir de entrevistas narrativas de educadores/as que 
atuaram/atuam na educação baiana a partir da década de 30 do século passado. 

As entrevistas narrativas foram realizadas em 2008 por estudantes que cursaram a Disci-
plina TEE028 - Abordagem (Auto)biográfica e Formação de Professores no PPGEduC/UNEB. O 
processo de seleção e definição das oito (08) entrevistas narrativas, de um total de catorze (14) 
entrevistas realizadas com os professores, sendo quatro (4) de educadores (sexo masculino) e 
quatro (4) de educadoras (sexo feminino) que compõem o corpus de análise, considerou acon-
tecimentos significativos dos percursos pessoais e profissionais dos professores e professoras, 
bem como as possíveis implicações para constituição da história da educação na Bahia. 

Definido o total de entrevistas para análise, passamos à seleção das entrevistas dos su-
jeitos/atores/atrizes do processo investigativo e que fizeram/fazem parte da constituição e con-
solidação do processo educacional da Bahia a partir dos anos de 1930 a 1980. Primeiramente, 
fizemos a leitura cuidadosa do conjunto das entrevistas e elencamos as entrevistas narrativas 
que atendessem aos dispositivos enunciados nos substratos das trajetórias das histórias de vida 
e dos percursos formativos dos depoentes como “fontes primorosas na reconstrução de ambi-
entes, mentalidades de época, modos de vida e costumes de diferentes naturezas” (DELGADO, 
2010, p. 22), e, que, portanto, possibilitassem a reconstrução, a análise, o entendimento e a 
compreensão das vivências, experiências, acontecimentos e sentimentos que marcaram o perí-
odo em estudo, as instituições educacionais, a vida comunitária social, política e econômica; os 
diversos movimentos culturais e ideológicos; os embates assumidos ou negados e a própria 
construção da vida singular (individual) e plural (social) dos educadores, dentre outros. 

As dinâmicas desenvolvidas pelos entrevistadores, em cada entrevista narrativa, bem 
como as narrativas de cada entrevistado, foram, também, fundamentais para a definição das 
entrevistas a serem selecionadas. Desse modo, seguimos as orientações sugeridas por Jovche-
lovitch & Bauer (2008, p. 90-113), para a realização de entrevistas narrativas, como um dos 
critérios para a seleção das oito (8) entrevistas. 

O processo de seleção e definição das entrevistas narrativas para compor o estudo aca-
bou por contemplar os documentos (entrevistas) que traduziam acontecimentos significativos 
dos percursos pessoais e profissionais dos professores e professoras e que nos permitiam con-
catenar as histórias de vida e os percursos formativos com a educação baiana. 

O estudo objetivou analisar e compreender a relação entre as histórias de vida, os pro-
cessos formativos e atuação das educadoras baianas Amabília Vilaronga Pinho Almeida, Dilza 
Maria Andrade Atta, Dirlene Matos Mendonça e Maria Augusta Abdon e dos educadores baianos 
Edvaldo Machado Boaventura, Flávio Dias dos Santos Correia, José Jerônimo de Morais e Zilton 
Rocha e as interfaces com a educação na Bahia entre os anos 30 a 80 do século XX; identificar 
as contribuições do fazer cotidiano e do saber-fazer dos educadores para o desenvolvimento, 
constituição e consolidação da educação na Bahia, tomando como análise as suas vinculações 
socioculturais, político-ideológicas, profissionais e institucionais; cotejar o cenário educacional 
do período em estudo com os percursos de vida e as trajetórias de formação e atuação dos 
educadores para alargar a compreensão da história da educação na Bahia. 

A configuração do processo investigativo é resultado da opção de trabalharmos com as 
histórias de vida de professores, tendo em vista a (re)constituição da história da educação, me-
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diante marcas individuais e sociais no campo educacional baiano vividas pelos sujeitos. Portan-
to, questionamos ao longo da pesquisa sobre como se desenvolveu o(s) processo(s) de fabrica-
ção/construção e manutenção das identidades dos professores no Brasil/Bahia entre os anos 30 
e 80 do século XX. Neste sentido, tornou-se imprescindível refletirmos e compreendermos de 
que forma as mudanças engendradas no âmbito político, econômico e social contribuíram para 
impulsionar as reformas educacionais em diferentes períodos do “breve” século XX e, como, 
fomentaram a criação de um novo tipo de professor, forjando uma identidade da categoria do-
cente identificada, ligada e ajustada ao projeto nacional. 

Este estudo, ao eleger a abordagem e o método das histórias de vida como referência 
para o resgate das memórias, das trajetórias e dos percursos, individuais e/ou coletivos, de 
formação, atuação e vivências profissionais como um movimento sinestésico, objetivou trazer 
os profissionais da educação para o centro dos debates educativos e das problemáticas da in-
vestigação (NÓVOA, 2000), pois partiu da premissa de que o trabalho é o locus privilegiado on-
de se forja as biografias e, que, portanto, possibilita a reconstrução, a análise, o entendimento 
e a compreensão das vivências, experiências, acontecimentos e sentimentos que marcaram a 
vida dos professores, as instituições educacionais, a vida comunitária social, política e econômi-
ca; os diversos movimentos culturais e ideológicos; os embates assumidos ou negados e a pró-
pria construção da vida singular (individual) e plural (social) dos educadores. 

Considerando que a partir da década de 80 do século XX, a abordagem (auto)biográfica 
ou histórias de vida vem ganhando terreno nas pesquisas educativas que tomam, principalmen-
te, a análise da formação e atuação docente como objeto de estudos e tem se constituído como 
importante aporte para a construção de referenciais teóricos, epistemológicos e metodológicos, 
que privilegiem a pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica e, cientes dos desvios que 
podem ocorrer quando se toma as memórias e as subjetividades dos sujeitos como suporte pa-
ra a reconstrução das narrativas (auto)biográficas, concordamos com os argumentos de Nóvoa 
(2000) e Goodson (2000) quando chamam a atenção para certas fragilidades das novas abor-
dagens, recomendando cuidados no que tange às concepções e procedimentos adotados face 
às contínuas diversificações do método, deve-se, portanto, também, dar especial atenção aos 
limites de natureza ética. Nesta pesquisa trabalhamos com a triangulação de fontes contem-
plando não só as narrativas mais também os documentos, dispositivos legais, matérias publica-
das em jornais etc. 

Assim, não obstante a preocupação com a metodologia de pesquisa, a sua dimensão ética, 
política e social e os limites temporais impostos ao pesquisador pelas circunstâncias inerentes 
ao processo da própria pesquisa e na tentativa de entendermos o contexto em que esses edu-
cadores apreenderam, desenvolveram e socializaram os conhecimentos adquiridos nos mais 
diversos espaços educativos, levantamos algumas questões que nortearam os rumos desse es-
tudo. Portanto, interessou-nos pensar, analisar e compreender: Quais as mudanças e/ou trans-
formações históricas, socioeconômicas, políticas, culturais e educativas foram percebidas pelos 
educadores na educação baiana ao longo do período estudado? Que desafios foram enfrenta-
dos pelos educadores e de que modo esses desafios interferiram na sua formação e atuação 
profissional? Quais contribuições esses educadores legaram para a educação baiana? Quais im-
plicações tiveram as suas vinculações sociopolíticas, institucionais, culturais e profissionais para 
a formação, a profissionalização, a atuação e a educação na Bahia? e, finalmente, como os dis-
cursos presentes nas narrativas (auto)biográficas dos educadores emolduraram valores, cren-
ças, preceitos morais e comportamentos? 

Sabemos que a ênfase sobre a formação de professores nos estudos e nas pesquisas que 
tratam do processo educativo na contemporaneidade acentua cada vez mais a necessidade de 
ampliar a compreensão dos códigos que regem a vida dos professores e suas trajetórias profis-
sionais. Neste sentido, a abordagem (auto)biográfica ou das histórias de vida surgem como 
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uma possibilidade extraordinariamente rica para a investigação educacional na medida em que 
abrange a totalidade da vida do sujeito. Para Souza (2008b, p. 97) 

 
A perspectiva de trabalho com as narrativas (auto)biográficas emerge 
do sentido de apreender as implicações pessoais e as marcas constru-
ídas na trajetória individual, através de relatos escritos, sobre as 
aprendizagens individuais/coletivas da profissão, considerando os sig-
nificados exercidos pela(s) escola(s) e pelos professores, especifica-
mente no que se refere a estruturação do discurso pedagógico e dos 
rituais produzidos no itinerário dos sujeitos. 
 

Para Jovchelovitch e Bauer (2008), na narrativa é privilegiada a realidade do que é viven-
ciado pelos narradores através de um ponto de vista; o que significa que as narrativas apresen-
tam representações e interpretações muito particulares do mundo e, dessa forma, não estão 
sujeitas à comparação de sua veracidade ou falsidade uma vez que veiculam a verdade a partir 
de um determinado ponto de vista, de “uma situação específica no tempo e no espaço” (p. 
110). Os autores afirmam que as narrativas estão situadas no contexto sócio-histórico e que, 
portanto, só podem ser compreendidas em relação a um contexto mais amplo e formuladas 
dentro desse sistema de referências. 

Na perspectiva apresentada por Jovchelovitch e Bauer, as narrativas são, particularmen-
te, úteis nos casos em que, as “[...]. Histórias pessoais expressam contextos societais e históri-
cos mais amplos, e as narrativas produzidas pelos indivíduos são também constitutivas de 
fenômenos sócio-históricos específicos, nos quais as biografias se enraízam. [...]” (2008, p. 
104). Comungando com essa assertiva e com o entendimento de que toda história humana 
possa ser expressa por meio de uma narrativa é que nos apoiamos em Souza (2008a, p. 89), 
por compreendermos que, 

 
[...] a entrevista narrativa, como uma das entradas do trabalho bio-
gráfico, inscreve-se na subjetividade e implica-se com as dimensões 
espaço-temporal dos sujeitos quando narram suas experiências, nos 
domínios da educação e da formação, mais especificamente, nas ex-
periências de pesquisa-formação centradas nas narrativas e escritas 
de si. A entrevista narrativa expressa formas como os seres humanos 
vivem o mundo através de histórias pessoais, sociais e coletivas. 
 

Historicamente, o ressurgimento da história oral, enquanto campo de pesquisa acontece 
na segunda metade do século XX, depois de algumas experiências nas primeiras décadas do 
século, como as protagonizadas por Thomas e Znaniecki, conforme Pujadas Muñoz (1992). Po-
rém, a difusão da corrente historiográfica denominada história oral no Brasil remonta aos anos 
70 e se desenvolve com a criação, em 1975, do Programa de História Oral do Centro de Pesqui-
sa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV); mas a sua expansão e consolidação data do início dos anos 90, principalmente, a partir 
da fundação, em abril de 1994, quando da realização do II Encontro Nacional de História Oral, 
da Associação Brasileira de História Oral (ABHO). 

A história oral se inscreve no âmbito das ciências sociais e humanas e tem relação estrei-
ta com categorias como abordagem biográfica, relatos e histórias de vida, tradição oral, narra-
ções, recordações, processo de comunicação, autobiografia, memória, esquecimento, 
desenvolvimento da linguagem falada, métodos qualitativos, criação da cultura e da esfera sim-
bólica humana etc. (ALBERTI, 2005; LOZANO, 2006). Sua importância enquanto método de 
investigação “[...] privilegia a realização de entrevistas com pessoas que participaram de, ou 
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testemunharam, acontecimentos, conjunturas e visões de mundo, como forma de se aproximar 
do objeto de estudo” (ALBERTI, 2005, p. 18), permitindo tornar os fenômenos subjetivos inteli-
gíveis (ALBERTI, 2004). 

Nos últimos anos, alguns autores, historiadores e demais pesquisadores das ciências so-
ciais e humanas, a exemplo de Lozano (2006), François (2006), Alberti (2004, 2005), Voldman 
(2006), Thompson (1999), Joutard (2006), Delgado (2010), entre outros, têm defendido a his-
tória oral como uma corrente historiográfica que se apresenta como defensora de uma história 
diferente, tanto em seus objetos quanto em suas práticas e que dependendo da orientação do 
trabalho, pode ser definida como método de investigação científica ou procedimento metodoló-
gico; como fonte de pesquisa, principalmente das tradições orais, da memória e do legendário 
histórico, ou, ainda, como técnica de produção e tratamento de depoimentos gravados próprio 
da história do século XX; atenta às maneiras de ver e de sentir, dando preferência às visões 
subjetivas e às trajetórias individuais numa perspectiva decididamente (auto)biográfica, memo-
rialística e subjetiva, configurando-se como um espaço de contato e influência interdisciplinares 
com ênfase nos fenômenos e eventos que permitem, pela construção de fontes e documentos, 
através do registro de narrativas oferecer interpretações qualitativas de processos histórico-
sociais. 

Assim, a história oral, como método historiográfico de pesquisa se caracteriza por “estu-
dar acontecimentos históricos, instituições, grupos sociais, categorias profissionais, movimen-
tos, conjunturas etc. à luz [do registro] de depoimentos [orais] de pessoas que deles 
participaram ou os testemunharam” (ALBERTI, 2005, p. 18, grifos nossos), e foram concedidos 
em entrevistas. 

A abordagem (auto)biográfica ou das histórias de vida, enquanto uma das modalidades 
da corrente historiográfica denominada de história oral, vem ganhando destaque no cenário 
nacional e internacional, principalmente no campo educacional com o desenvolvimento de estu-
dos e pesquisas voltados para a formação inicial e contínua, bem como a apreensão de ques-
tões sobre a profissão docente. Entretanto, devemos tomar os devidos cuidados para não 
cairmos numa armadilha ao tentar buscar estabelecer uma análise comparativa entre os dife-
rentes depoimentos dos diferentes sujeitos, uma vez que, como sinaliza Voldman (2006, 39), 
agindo assim, corremos o risco de ignorar que: 

 
[...] nem todos viveram sua adolescência e sua maturidade nas mes-
mas condições sociais e políticas, e os velhos tempos, embora tenham 
igualmente passado, não são os mesmos para todo mundo. Do ponto 
de vista do que há de mais singular em cada indivíduo, nenhuma tes-
temunha se assemelha a outra; também no plano social o leque é 
muito rico. Mas a diversidade de status dos depoentes não é unica-
mente função da situação e dos papéis psicológicos e sociais de uns e 
de outros. [...]. 
 

Ainda, nesse sentido, devemos também levar em consideração que a diversidade das 
fontes orais advém, também, e, “principalmente dos objetivos dos enunciados da pesquisa para 
a qual contribuem” os depoentes e, sobretudo, para o fato de que o status de uma testemunha 
se transforma ao longo do processo histórico, acarretando mudanças nos complexos mecanis-
mos de reconstrução do passado (VOLDMAN, 2006). Neste sentido, é importante ressaltar que 
a reconstituição do passado no presente, pelo processo mnemônico, através de narrativas, é 
fruto da articulação das lembranças individuais e coletivas e incluem ênfases, omissões, lapsos, 
esquecimentos; bem como, “[...] imagens disseminadas e registradas pelo senso comum, por 
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livros, por amigos, por familiares e, também, muitas vezes, pela própria história institucional” 
(DELGADO, 2010, p. 16-7). 

Nessa investigação, trazemos à tela contribuições fundamentais para compreendermos a 
história da educação da Bahia, tomando como ponto de partida a mediação entre as histórias 
individuais e as histórias sociopolíticas dos professores para apreendermos aspectos concernen-
tes ao contexto sócio-histórico, político-cultural e econômico que nos ajudam apreender o pro-
cesso de constituição e consolidação da educação baiana e a formação de professores e, 
traduzem as ideias e propostas pedagógicas; as políticas públicas e as concepções de educação 
e de instituições pedagógicas vigentes no século passado, principalmente, a partir da década de 
30 até os anos 80 do século XX. 

A contextualização das narrativas (auto)biográficas com a literatura educacional tem 
alargado o entendimento do desenvolvimento do processo educativo, possibilitando compreen-
der as tramas tecidas a partir dos dispositivos legais e dos discursos produzidos sobre a educa-
ção, as escolas e os seus sujeitos, notadamente, os professores e estudantes. Neste sentido, as 
narrativas das histórias de vida e dos percursos formativos de educadores baianos constituem 
importantes documentos para a apreensão e compreensão das histórias de escolarização, for-
mação da identidade dos professores e da história da educação baiana. 

Para nós, importou, também, problematizar e compreender a relação que se estabeleceu 
entre memória e identidade na construção das histórias de vida e formação dos educadores 
baianos, atuantes no século XX, com ênfase na análise das narrativas (auto)biográficas. De cer-
to que as narrativas (auto)biográficas e os processos memorialísticos desses/as educadores/as, 
advindos da/na reconstrução de suas trajetórias individuais e/ou coletivas, através de entrevis-
tas narrativas, redimensionaram e potencializaram a análise e reflexão dos processos formati-
vos e da constituição das diferentes alternativas de formação e escolarização empreendidas no 
fazer cotidiano nos espaços educativos e escolares em que atuam ou atuaram, vivem ou viven-
ciaram como estudantes ou profissionais da educação. 

Concordando com Nunes (2003), podemos afirmar que as memórias dos professores so-
bre o trabalho didático-pedagógico que realizam/realizaram, dentro e fora da sala de aula, es-
tão marcadas por diferentes formas de subjetivação às quais, historicamente, vêm sendo 
submetidas aos discursos veiculados na sociedade e que definem como devem ser, agir e atuar 
no interior das escolas e no contexto social mais amplo; bem como das resistências aos discur-
sos instituídos e instituintes e das lutas empreendidas na construção de uma identidade profis-
sional docente pautada pela autonomia, solidariedade, resistência, resiliência e ética. 

Sabemos que a ênfase sobre a formação de professores, nos estudos e nas pesquisas 
que tratam do processo educativo na contemporaneidade, acentua cada vez mais a necessida-
de de ampliar a compreensão dos códigos que regem a vida dos professores e suas trajetórias 
profissionais. 

Nesta perspectiva, podemos entender que as narrativas das memórias do vivido, do ex-
perimentado e do experienciado no passado, e rememorada no tempo presente, são importan-
tes para que os professores possam dar sentido ao trabalho realizado e para afirmarem e 
reafirmarem a identidade individual, social e coletiva do passado, do presente e do futuro. 

Portanto, na busca de melhor entendermos as representações presentes nas narrativas 
dos educadores, tomamos como ponto de partida e apoio estudos realizados por Josso (2004), 
Delory-Momberger (2008), Nóvoa (2000), entre outros. A análise das narrativas dos educadores 
tem evidenciado múltiplas dimensões concernentes às trajetórias e percursos que revelam co-
mo, ao longo do processo histórico, foram forjando suas identidades e constituindo-se em uma 
categoria profissional. 

Podemos afirmar que os discursos presentes nas narrativas (auto)biográficas dos/as edu-
cadores/as em estudos vêm nos permitindo ampliar a compreensão dos enlaces e desenlaces 
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que as histórias de vida e os percursos formativos desses sujeitos históricos epistêmico-
desejantes, atores e atrizes, foram delineando ao longo dos seus processos de incursão na coti-
dianidade da vida escolar, ora como aprendizes ora como ensinantes. 

Ao narrar suas histórias de vida, os educadores vão desnudando suas origens sociais e 
territoriais, os valores familiares e pessoais, as crenças, preceitos morais e os comprometimen-
tos socioeconômicos, políticos, culturais, educativos e religiosos e os silêncios e omissões que 
se fazem presentes nas lacunas entre o dito e o não dito, o que pôde ser e foi revelado e o que 
deve ser e foi escondido, guardado. 

As narrativas revelam que os/as educadores/as, a exceção de uma professora, são oriun-
dos do interior do estado e, desses, apenas um tem origem territorial fora do estado da Bahia, 
tendo nascido no interior do estado de Pernambuco. A origem social apresenta uma conforma-
ção econômica que nos permite afirmar que a exceção de um professor, os demais podem ser 
enquadrados como de classe média e católicos. A totalidade dos docentes tiveram níveis de 
escolaridade superior aos seus genitores. 

As narrativas apresentam as dificuldades vividas pela maioria dos depoentes para fre-
quentarem a escola, principalmente, os nascidos nas zonas rurais, realidade presente ainda ho-
je em inúmeros municípios baianos. Assim, muitos foram alfabetizados pela mãe, irmão mais 
velho, parentes, pessoas que se dedicavam a ensinar as primeiras letras, ler, escrever e contar 
em turmas multisseriadas1. 

No que se refere às mudanças e/ou transformações históricas, socioeconômicas, políti-
cas, culturais e educativas a Segunda Guerra Mundial aparece como um evento que marcou a 
vida pessoal de Dirlene Mendonça, pois o seu “pai era médico e por isso foi convidado a partici-
par da guerra, só que ele ficou na reserva”. 

Para Edvaldo Boaventura, a guerra também marcou a sua infância no Município de Feira 
de Santana, pois em frente da casa onde morava havia um treinamento do pelotão para prepa-
rar os pracinhas. “Então as notícias do rádio mais aquele preparo [...] de soldados marcou mui-
to a minha infância”. Para Zilton Rocha, o fato de ter nascido em plena guerra, no ano de 1944, 
marcou a sua história de vida. 

Para outros, a Ditadura Militar instalada no país a partir de 31 de março de 1964 deixou 
marcas indeléveis em suas histórias de vida, formação e atuação docente. As narrativas de 
Amabília Almeida, Dilza Atta, José Jerônimo e Zilton Rocha trazem evidências das mudanças 
ocorridas nas vidas pessoais e coletivas, das interferências externas nas instituições escolares, 
dos disciplinamentos, silenciamentos, perseguições e alterações curriculares. Para Amabília Al-
meida, a Ditadura Militar vai marcar definitivamente a sua história de vida na medida em que 
teve que fugir com as duas filhas e o filho para escapar da prisão e do terror implantado no 
país no regime militar e não ter o mesmo destino de inúmeras pessoas que foram presas, tortu-
radas, mortas e/ou encontram-se desaparecidas até hoje. 

A professora Amabília Almeida, formada em Magistério, por influência de seu marido vai 
ser protagonista de diversos movimentos e momentos da história, da política e da história edu-
cacional da Bahia. Assim, vai trabalhar na linha de frente na Campanha pela Paz, com outras 
companheiras que eram da Associação Feminina da Bahia, contra a intenção do governo do 
General Eurico Gaspar Dutra (1946-1949) sob a inspiração da “guerra fria” de mandar soldados 
brasileiros para a guerra da Coréia. Logo após a Campanha pela Paz e devido ao desempenho 
demonstrado na luta foi eleita Presidente da Associação Feminina da Bahia por dois mandatos. 
Participa ativamente do I Congresso Nacional de Professores Primários, realizado em Salvador, 
em que apresenta a tese sobre e necessidade de valorização do professor encaminhando a pro-
posta de aumento salarial para a categoria. 

No campo educacional, o movimento de renovação conhecido e denominado como Escola 
Nova ou Pedagogia Contemporânea cujas raízes encontra-se na propagação dos ideais de re-
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forma escolar que se caracterizou pelo enfrentamento e críticas às normas da organização es-
colar tradicionais, aparece nas narrativas de Amabília Almeida que teve uma experiência direta 
com os princípios norteadores que intencionava rever as formas tradicionais de ensino em face 
de novas exigências, derivadas de mudanças da vida social ao lecionar no Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro2 e José Jerônimo que, em sua narrativa, a partir de suas experiências de vida-
formação em instituições confessionais como estudante, docente e diretor considera que os 
colégios religiosos foram de grande contribuição para a educação no Brasil e não tinham o lucro 
como um princípio, mas “a preocupação realmente era transmitir o conhecimento e transmitir 
os valores [cristãos]”. Para José Jerônimo, a crítica marcante do “pessoal da Escola Nova” em 
relação à “Escola Tradicional no Brasil” foi realizada por “todo aquele pessoal [que] tinha se 
formado exatamente dentro dessa Escola Tradicional [...], apelando para a disciplina, para o 
dever do estudo”. Segundo José Jerônimo, 

 
[...] aqueles que tiveram de criticar, eles tinham sido formados dentro 
dessa tradição, portanto tinha todo um arcabouço intelectual capaz de 
olhar criticamente a experiência que tinham passado. Anísio Teixeira3, 
todas aquelas grandes figuras de educadores, todos eles passaram 
por essa Escola. 
 

A Reforma Universitária no Brasil, implantada no período militar por meio da Lei n. 5.540 
de 28 de novembro de 1968 e a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de 1º e 2º Graus, Lei n. 
5.692 de 11 de agosto de 1971 que instituiu o ensino técnico-profissionalizante no 2º Grau vi-
savam assegurar o autoritarismo conservador excludente do período. Na Bahia, Edvaldo Boa-
ventura participou do processo de reestruturação da Universidade Federal da Bahia e, em 1970, 
na condição de Secretário da Educação, criou a Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS). 

A professora Dirlene Mendonça narra que um dos momentos marcantes da sua história 
de vida-formação foi ter sido convidada para trabalhar na Secretaria Estadual da Educação 
(SEC) na implementação da “reforma do ensino prevista na Lei n. 5.692/71”. A referida lei 
“completa o ciclo de reformas educacionais destinadas a ajustar a educação brasileira à ruptura 
perpetrada pelo golpe militar de 1964” (SAVIANI, 2008, p. 119), e entre outros princípios, visa-
va atingir a racionalização do sistema de ensino por meio da eficiência e da produtividade e a 
superação do dilema entre o ensino geral, de caráter propedêutico, e o ensino profissional. 

Diante das questões apresentadas, de forma abreviada, sobre as histórias de vida e de 
formação dos educadores, intentamos aqui desenvolver, marcas dos percursos formativos e de 
atuação dos docentes, no que se refere às experiências cotidianas vividas e suas implicações 
para a constituição do campo educacional da Bahia. Nesse sentido, concordamos com Nunes 
quando afirma que “As trajetórias escolares e as memórias de formação [e de atuação] são 
lugares privilegiados de construção do entendimento. São experiências intensas de exposição e 
autoconhecimento, de descoberta dos laços entre a memória pessoal e social” (2003, p. 143). 

Finalmente, podemos afirmar, por meio da compreensão e do entendimento advindos 
das reflexões sobre os discursos e as práticas presentes nas narrativas dos educadores baianos 
em estudo, que suas histórias de vida, seus percursos formativos e de atuação revelam uma 
miríade de visões de mundo, de concepções de educação, escola, formação e sociedade e que 
foram sendo forjadas através de uma densa rede de relações socioeconômicas, políticas, cultu-
rais e ideológicas cujas teias extrapolam a formação inicial e contínua, mas que têm raízes pro-
fundas na forma como cada um, ao longo do processo histórico, com as competências e os 
conhecimentos adquiridos, foi se constituindo como educador/a, como profissional da educação 
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a partir de suas crenças, valores, comprometimentos, preceitos morais e religiosos e que, por 
sua vez, foram sedimentando um jeito “próprio” de ser, de agir, de atuar. 
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1 As turmas multisseriadas foram e continuam sendo uma realidade na educação brasileira. As escolas 
com classes multisseriadas têm uma longa história e são de grande importância nas zonas rurais e nas 
periferias urbanas (embora sejam maiorias na zona rural). As escolas multisseriadas são espaços marca-
dos predominantemente pela heterogeneidade, reunindo em torno de um professor, vários alunos com 
diferenças de série, de sexo, de idade, de interesses, de domínio de conhecimentos, de níveis de aprovei-
tamento; oportunizando aos sujeitos o acesso à escolarização em sua própria comunidade, fator que pode-
ria contribuir significativamente para a permanência dos sujeitos no campo, com o fortalecimento dos 
laços de pertencimentos e a afirmação de suas identidades culturais, não fossem as mazelas que envolvem 
sua dinâmica educativa. As turmas multisseriadas foram e ainda são espaços criados por professoras, lei-
gas ou não, em seus lares para o atendimento de crianças em idade escolar e que não eram atendidas pelo 
sistema escolar oficial, principalmente, no que se denomina, atualmente, de Educação Infantil e que, não 
se constituía como obrigatoriedade do Estado. Ainda hoje, principalmente, nas zonas rurais do Nordeste 
brasileiro, o sistema escolar oficial mantém turmas multisseriadas. 
2 O Centro Educacional Carneiro Ribeiro fazia parte do Plano de Edificações Escolares concebido e em-
preendido por Anísio Teixeira como um modelo de funcionamento da escola primária de tempo integral a 
ser desenvolvido nas Escolas-Classe e na Escola Parque. As Escolas-Classe atenderiam 1.000 alunos cada 
e a Escola Parque atenderia 4.000 alunos. Na Escola-Classe predominaria o sentido preparatório, instruci-
onal, com o ensino de leitura, escrita, aritmética, ciências físicas e sociais e, na Escola Parque o das ativi-
dades complementares de ensino que incluía atividades socializantes e de trabalho, tais como: educação 
artística, educação física e o trabalho manual e as artes industriais. (ALMEIDA, 2001). 
3 Anísio Spinola Teixeira foi um dos principais expoentes do movimento educacional conhecido com 
Escola Nova, bacharel em Direito, nasceu em Caetité/BA, em 12 de julho de 1900, filho de um dos chefes 
políticos do sertão, o médico Diocleciano Pires Teixeira. No governo de Francisco Marques Góis Calmon 
(1924-1928), assumiu o cargo de Inspetor Geral da Instrução. Em 1928 realizou estudos de pós-graduação 
na Columbia University, em Nova York, aproximando-se das ideias educacionais do filósofo norte-
americano John Dewey. Retorna à Bahia como professor da Escola Normal da Bahia. Em 1931, é convi-
dado por Pedro Ernesto, prefeito do Distrito Federal, para assumir o cargo de diretor da Instrução Pública 
e depois secretário da Educação do Distrito Federal. Fundou a Universidade do Distrito Federal (1935), 
incorporada posteriormente à Universidade do Brasil. Em 1942, elabora, como um dos consultores da 
UNESCO, planos e metas para a educação mundial. Em 1947, assume a secretaria Estadual da Educação 
e Saúde e, em seguida, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), órgão do Ministério da Edu-
cação. Faleceu em 1971. 
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Introdução 
 

Pretendemos realizar por meio deste trabalho um estudo do “Manual do Professor Pri-
mário”, escrito pelo intelectual Theobaldo Miranda Santos (1904-1971). O livro foi publicado no 
ano de 1951 e alcançou inúmeras edições dentro da coleção “Curso de Psicologia e Pedagogia”, 
da Companhia Editora Nacional. O nosso objetivo é utilizar as contribuições da análise do dis-
curso para a história da educação, a fim de identificar a concepção de “professor primário” no 
discurso pedagógico de Theobaldo. A análise do discurso permite uma significativa contribuição 
para a pesquisa em história da educação. Os estudos de Gondra (2008) e de Nunes (1995), 
entre outros, demonstram a utilização desse referencial na história da educação como impor-
tante instrumental a serviço da pesquisa. O referencial da análise do discurso fundamenta-se 
nos trabalhos de autores como Maingueneau (1989), Foucault (2010) e Bourdieu (2008), pen-
sadores franceses que investigaram de modo particular as ciências sociais e humanas.  

No livro, a palavra foi institucionalizada e autorizada. Nesse sentido, ela é produto de 
um mercado linguístico e doutrinário que permite certos discursos e proíbe todos os outros. Os 
manuais didáticos são discursos segundos, isto é, de vulgarização, próximos dos discursos mi-
diáticos e panfletários. Servem como instrumentos de divulgação do discurso científico. No caso 
do “Manual do Professor Primário”, o autor procura difundir certas doutrinas pedagógicas e, de 
outra parte, censurar e rejeitar aquelas que lhe fazem oposição.  

O manual de Theobaldo foi destinado à “formação do professor primário”, assim, ele 
também pode ser entendido como um instrumento que colaborou com um jogo de subjetivação 
e de poder que incidiu diretamente sobre os professores. No capítulo 1 da obra em questão, o 
autor tratou especificamente do “professor primário”, mostrou um tipo de “retrato” ou “esboço” 
ideal acerca das características, que segundo sua compreensão, deveriam se fazer presentes no 
educador. Para Theobaldo, a formação do professor primário era sinônimo de preparação, ou 
seja, da aquisição ou desenvolvimento de qualidades físicas, morais e intelectuais. Por outro 
lado, essa instrução estaria ligada a instituições de “formação do magistério”, em vista da pre-
paração “profissional, pedagógica, psicológica, social e prática”, do professor primário. Assim, 
percebemos o projeto intelectual de Theobaldo Miranda Santos para a formação do professor 
primário. Em um primeiro momento, a aquisição de qualidades físicas, morais e intelectuais e 
depois, a “preparação” que iniciaria com o plano psicológico, culminando no aspecto prático, 
passando também pela dimensão pedagógica.  
 
Professores para Dignificar o Magistério 

Um problema se apresenta quando Theobaldo compreendeu a formação do professor 
primário como preparação. A preocupação fundamental estava na aquisição de habilidades prá-
ticas, morais, sociais e intelectuais que orientassem a atividade docente. O elemento pedagógi-
co não ocupava o lugar central na transmissão de conhecimento do professor primário. Ao 
contrário, ele aparece diluído em meio a outras nuances, que segundo Theobaldo, deveriam 
estar presentes na “formação” docente. Outro aspecto que merece ser ressaltado é a preocupa-
ção do autor com a história e os conceitos. Assim, ele defendeu a importância do “método his-
tórico” para o professor primário e partiu da conceituação da docência privilegiando as épocas 
históricas com a seguinte periodização: “Antigüidade, Idade Média e Idade Moderna”. Theobal-
do parte de um plano ideal ou conceitual sobre a docência para chegar ao professor de fato, 
em sua prática pedagógica. De modo menos incisivo, Theobaldo tratou o papel das instituições 
na formação do professor primário: “escolas normais (nível secundário) e academias, institutos, 
faculdades pedagógicas (nível superior)”.  

Para a análise do discurso, a instituição tem um papel fundamental na autorização dos 
sujeitos ou agentes e na veiculação dos discursos estabelecidos. É a instituição quem autoriza a 
falar, ela que dá o direito a ter voz, e é também através dela que acontecem as sanções do 
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mercado doutrinário e linguístico. No caso da educação, as instituições do campo regulam o 
mercado pedagógico. Um elemento problemático é realizar a distinção entre a formação ofere-
cida ao professor primário em “nível secundário” e em “nível superior”, segundo Theobaldo. 
Essa separação não fica muito clara na obra do autor. A atuação do educador se deu nesses 
dois planos, tanto nas escolas normais e institutos de educação, quanto nas faculdades de pe-
dagogia.  

Esse manual de Theobaldo tem o mérito de dirigir-se especificamente ao professor da 
escola primária. O tema da escola recebe conotações de tipo: rural e urbana. Para Theobaldo, 
não deveria haver diferença de nível e ambas deveriam “ministrar” a mesma formação, tanto 
no campo quanto na cidade. Na sua compreensão, a “tarefa escolar da escola primária rural é 
mais difícil e complexa do que a da escola urbana”. Segundo o educador, a escola primária ur-
bana contava com “múltiplos fatores que auxiliam o trabalho educativo”. Em compensação, a 
escola primária da zona rural estaria presente “no meio primitivo e ignorante que cria sérios 
obstáculos à obra da escola”. Esse antagonismo entre o rural e o urbano, também pode ser 
analisado na construção discursiva de Theobaldo Miranda Santos.  

A época da publicação do manual foi marcada pela crescente urbanização e industriali-
zação do Brasil. As grandes cidades passaram a receber grande contingente populacional atraí-
do por novas possibilidades de trabalho. As representações construídas por Theobaldo a 
respeito da escola primária rural e urbana também podem ser questionadas. O meio rural foi 
apresentado como “primitivo e ignorante”, ao passo que a zona urbana ofereceria “mais meios 
para auxiliar o trabalho educativo”, embora, no discurso pedagógico de Theobaldo, não devesse 
haver essa distinção no ensino oferecido pela escola primária nesses diferentes contextos.  

O autor não chegou a definir as particularidades para o trabalho do professor primário 
no campo e na cidade; essas questões permaneceram em aberto. Outro ponto seria investigar 
se o trabalho pedagógico do professor primário nesses ambientes, no campo e na cidade, exigi-
ria dele uma formação diferenciada para sua atividade. Do ponto de vista da análise do discur-
so, podemos entender Theobaldo na perspectiva de uma função autoral ou de um personagem. 
Nos termos de Bourdieu, o autor seria um agente inserido no campo literário e intelectual. Nes-
se sentido, cabe perguntar sobre os vínculos institucionais de Theobaldo, quando da escrita do 
seu “Manual do Professor Primário”. Assim o autor é apresentando no livro: “Catedrático de 
Filosofia do Instituto de Educação do Estado da Guanabara”. Na trajetória intelectual de Theo-
baldo estamos no período em que ele se dedica à educação pública. É apresentado como um 
educador do Estado. Isso não significa afirmar que o autor abdicou de sua postura reconhecida 
de intelectual católico.  

Ao caracterizar o seu “conceito de professor primário”, Theobaldo sustentou que “o 
cristianismo veio emprestar grande dignidade à missão do professor considerando-o como 
mandatário de Cristo e como mensageiro dos valores eternos”. Mesmo ligado à educação públi-
ca, como personagem envolvido com o Estado, Theobaldo não abriu mão de sua “concepção 
cristã” acerca da “missão” do professor. Utilizou-se até mesmo da estrutura do Estado e da 
educação pública para difundir suas ideias, que representavam o seu vínculo institucional com a 
Igreja Católica. As ideias de Theobaldo sobre a formação do professor primário, bem como da 
identidade teórico-metodológica do seu trabalho, constituem um discurso pedagógico, tal como 
está contido no seu “Manual do Professor Primário”. Esse discurso possui vínculos doutrinários e 
institucionais evidentes. Como todo discurso pedagógico, esse também está inserido em um 
jogo de subjetivação e de poder, que serve para demarcar, excluir, normalizar e delimitar. No 
caso da formação docente para a escola primária, temos a visão de Theobaldo como uma pre-
paração do professor, ou seja, como a aquisição de aptidões físicas, morais e intelectuais e ha-
bilidades práticas para o trabalho pedagógico. Embora a história da educação, a filosofia e a 
pedagogia geral fossem disciplinas importantes para a “formação” do professor, o estudo des-
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sas disciplinas se dava, no projeto intelectual de Theobaldo, pela mediação do manual didático, 
que por sua vez é um discurso de vulgarização. Essa mediação dos compêndios para a forma-
ção do professor é extremamente problemática, pois os manuais constituem um importante 
instrumento de divulgação dos discursos estabelecidos. A preocupação de Theobaldo era com a 
formação da personalidade do professor. 

Outros intelectuais católicos, como Theobaldo Miranda Santos, também recorreram ao 
tema da personalidade em seus manais didáticos, sobretudo naqueles destinados ao ensino da 
psicologia da educação. O estudo de Jaime Castiello1 (1958) dedicou-se integralmente ao tema 
da personalidade. Temos a “introdução ao estudo da personalidade”, a “matéria-prima da per-
sonalidade”, “os moldes da personalidade” e o “ideal da personalidade”. A higiene mental apa-
rece como um tema do livro de Castiello (p.30). A interpretação de Edward Spranger, também 
presente no livro de Theobaldo, está contida no estudo realizado por Castiello. O seu livro foi 
publicado pela editora Agir, que divulgou amplamente o pensamento católico no Brasil nas pri-
meiras décadas do século XX. “O professor é e deve permanecer o instrumento. Sua tarefa é 
criar a situação mental e estimular a atividade imanente do estudante. Compete ao aluno abs-
trair pessoalmente dessa situação concreta a idéia ou a alma da coisa”. Castiello insistiu que o 
“professor é o intermediário, o ‘parteiro’ (no sentido da maiêutica socrática), o estimulador que 
ativa as potências inatas do espírito” (CASTIELLO, 1958, p. 58).  

O estudo da teoria de Edward Spranger aparece também na obra de Amaral Fontoura 
(1973, p. 391). A menção da reconhecida “teoria das personalidades” de Spranger, também 
citada por Theobaldo Miranda Santos. Considerado intérprete das ideias de Dilthey, o autor foi 
muito utilizado entre os educadores católicos do período de Theobaldo. A reflexão de Amaral 
Fontoura foi ampliada com a utilização de outros “psicólogos”, de diversas nacionalidades. Ocu-
pou-se em descrever as personalidades próprias dos “monstros”, como no caso das “anomali-
as”, dos “explosivos”, dos “fanáticos” e dos “amorais” (FONTOURA, 1973, p.403-404). Amaral 
Fontoura compreendia que a “alma pode ser revelada num teste” (406). A preocupação de 
Amaral Fontoura não é com a “personalidade” do professor, mas do aluno. Ele procurou orien-
tar o docente para o “respeito à personalidade do aluno”. Defendeu que “não é possível o mes-
tre tratar da mesma forma o aluno de personalidade amorfa, o nervoso, o fleumático e o 
colérico. Cada tipo precisa ser abordado mediante uma técnica diferente...” (p.415). Já Theo-
baldo Miranda Santos tem a intenção de “formar”, ou melhor, “preparar” a personalidade do 
professor.  

 
Formar a Personalidade do Professor 
 No discurso pedagógico de Theobaldo Miranda Santos sobre a formação docente a per-
sonalidade do professor assumiu um lugar central. Contudo, após a delimitação desse horizonte 
como foco central para a “preparação” docente, dois problemas se apresentariam: “Quais as 
qualidades que o mesmo deve possuir para o exercício perfeito da função? – Qual o critério pa-
ra a determinação dessas qualidades”. Na formação de um “mestre modelar”, três métodos 
deveriam ser utilizados: “o método histórico, o método dedutivo e o método indutivo” (SAN-
TOS, 1966, p.15). Alguns educadores alemães são citados por Theobaldo para justificar a ade-
são dessa metodologia na formação docente: Friedrich Schneider e Georg Kerschensteiner. Por 
outro lado, alguns pensadores foram evitados, como Rousseau, Basedow e Pestalozzi. A predi-
leção de Theobaldo foi pelos pedagogos da Alemanha. O germanismo é, sem dúvida, uma ca-
racterística do seu pensamento pedagógico. Theobaldo (1966) citou a importância de Kant, 
Fichte e Hegel para a “maioria dos sistemas pedagógicos contemporâneos”. A respeito da no-
ção de personalidade, o educador brasileiro tem a esclarecer: 
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A personalidade constitui a síntese integral da atividade psíquica do 
homem. Representa o conjunto das tendências, disposições e caracte-
res, fisiológicos e psicológicos, inatos e adquiridos, formando uma 
unidade em torno do eu. Na organização da personalidade se congre-
gam, numa estrutura global, fatores orgânicos, psíquicos, sociais e 
culturais [...]. Tudo que é psíquico só pode ser compreendido em fun-
ção da personalidade. A personalidade se opõe à cousa e se define 
como um indivíduo dotado de razão e liberdade [...]. Há quem distin-
ga ainda pessoa e personalidade. A pessoa seria um atributo de todo 
homem, enquanto que a personalidade seria uma aquisição de certas 
pessoas ao alcançarem o ápice das prerrogativas espirituais do ho-
mem. A pessoa seria, assim, “um substratum metafísico, a personali-
dade uma realização moral; a primeira, um dom natureza, a outra 
uma conquista do esforço” (SANTOS, 1958, p.319-320). 

 A formação da personalidade do professor teria uma forte conotação moral, que deve-
ria ser conquistada nas instituições de ensino dedicadas à sua “preparação”. A preocupação 
com a “pedagogia da personalidade” deve-se a apreciação da figura de Goethe. Para Dilthey 
(2010), o poeta tornou-se o mais alto representante da cultura alemã. Trata-se de um “homem 
imortal” que desempenhou uma “missão histórica na literatura alemã”, desse modo, é preciso 
“entender Goethe” e seu papel decisivo “na nova era da criação literária” (p.307-308). A justifi-
cação de Theobaldo (1966) por uma “pedagogia da personalidade” recorre a Goethe, uma vez 
que, segundo Dilthey, ele é um “modelo de vivência” (DILTHEY, 2010, p.310). 

 É interessante perceber como elemento intelectual não constitui a questão central para 
Theobaldo, parece mais importante formar o professor “virtuoso” do que o educador capacitado 
intelectualmente. Trata-se da conquista de valores e qualidades “morais” por parte dos profes-
sores. O desenvolvimento da “moral” e da “personalidade” no professor seria fruto do “esforço”, 
e não do desenvolvimento “natural”. Para isso seria necessário o emprego da razão e da liber-
dade.  
 A respeito da articulação entre os três métodos: histórico, dedutivo e indutivo, temos 
na perspectiva histórica o ponto de partida. A história das “doutrinas” pedagógicas e das insti-
tuições educativas serviria para o conhecimento das “qualidades” consideradas pelos “filósofos 
e pedagogos” de todas as épocas como as mais “dignas de um perfeito educador”. Theobaldo 
pretende formar um “educador perfeito”. Isso remete à noção da “perfeição cristã”, isto é, uma 
vida isenta de “pecados e vícios”. A “perfeição” seria uma característica do educador segundo 
sua compreensão. Devemos entender essa “perfeição” como uma retidão moral, uma espécie 
de processo de “santificação”, ou se quisermos, nos termos de Foucault, como uma forma de 
subjetivação do sujeito. A importância do método histórico reside no fato de que ele permite ao 
professor conhecer as qualidades do “educador perfeito” em todas as épocas e incorporá-las 
em sua vida, uma vez que elas são “indispensáveis da função educativa”. Isso levaria a evitar a 
“vida amoral de um Rousseau” ou a “falta de caráter de um Basedow”. Os diversos períodos da 
história, para Theobaldo, demonstram as “qualidades” exigidas para a “personalidade” do edu-
cador. No entanto, o método histórico não pode ficar encerrado em si mesmo, ele precisa do 
auxílio dos outros dois. (SANTOS, 1966, p.15).  

Dilthey foi apresentado como “precursor desse método [dedutivo] na pedagogia mo-
derna”. Theobaldo apresentou Kerschensteiner como “representante mais autorizado do méto-
do dedutivo”, pois ele teria estabelecido as qualidades de um “educador ideal à luz da famosa 
teoria das formas de vida de Spranger”. Há uma estreita relação entre personalidade de “vida 
espiritual”, na visão de Theobaldo. Spranger é citado para justificar essa aproximação entendia 
por ele como necessária. Essas seriam as características do método dedutivo. Para Edward 
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Spranger, o homem poderia ser distinguido por “seis tipos psicológicos ou formas de vida: o 
homem teórico, o homem estético, o homem religioso, o homem social, o homem econômico e 
o homem político”. Sustentou o educador que: “Os valôres predominantes no espírito dêsses 
tipos são, respectivamente, a verdade, a harmonia, a vida eterna, o amor, a utilidade e o po-
der” (SANTOS, 1966, p.16).  

A menção ao pedagogo alemão Kerschensteiner, serviu para Theobaldo (1966) defen-
der o educador como tipo social, aquele “cuja vida espiritual é dominada pelo amor ao próxi-
mo”. O professor teria a tarefa de “influir” na formação psíquica da criança. A educação estava 
voltada para a formação de “valores absolutos” e a criança deveria encontrar na “realização da 
sua vocação” o máximo do seu “prazer”. O educador recebe uma caracterização de “tipo soci-
al”. Theobaldo também citou Aloys Fischer para defender que o educador deve estar “integrado 
na magna obra do serviço do homem”. Os sentimentos de “amor ao próximo”, “solicitude”, 
“responsabilidade”, “abnegação” levam à formação de um “conceito específico de magistério” 
(p.17). 
 O método indutivo levaria o professor a “buscar as qualidades do mestre perfeito” pelos 
“fatos educativos e experimentações pedagógicas”. Há a rejeição dos “princípios filosóficos e 
das reflexões teóricas”. Esse método foi apresentado como “preferido pelos autores norte-
americanos”. Ele apresenta a “determinação dos atributos do educador”, que foram submetidos 
a “rigoroso tratamento estatístico”. Theobaldo destacou os estudos de Barr, Bonser e Shannon 
e apresentou um “inquérito exaustivo” realizado pela “Commonwealth Teacher Training 
dy2”. Recorrendo a esse estudo, Theobaldo citou 25 “qualidades” para o exercício do magisté-
rio, classificadas segundo sua ordem de importância: “Bom senso, autodomínio, prudência, 
entusiasmo, magnetismo, adaptabilidade, elevação de interesses, honestidade, cooperação, 
refinamento, solicitude, fortaleza, liderança, saúde, simpatia, diligência, asseio, segurança, cul-
tura, originalidade, pontualidade, espírito renovador, espírito progressista, eloquência e simpli-
cidade” (p.18-19). Há uma observação feita pelo autor que o “espírito renovador” e o “espírito 
progressista” receberam uma classificação muito baixa e que por isso devem causar muitos “in-
cômodos” aos administradores escolares.  
 A preocupação com a “estrutura psicológica do mestre” foi uma marca desse trabalho 
de Theobaldo. “O mestre deve possuir a capacidade para atualizar nas crianças as potências e 
valôres que nelas existem latentes, inclusive valôres ‘divinos’, donde vem a necessidade de ter 
a educação um sentido religioso”.  

O método misto foi defendido por Theobaldo para a formação docente. Esse método 
consistiria na síntese dos três anteriores: histórico, dedutivo e indutivo. A intenção do educador 
era “esboçar, numa síntese rápida, os principais atributos do educador, tal como nos ensinam a 
tradição histórica, a experiência pedagógica e uma sadia filosofia da educação”. Mais adiante 
insistiu o autor que professor deve ser “um grande homem” e que “grandes homens fazem 
grandes escolas”. Defendeu que: “a escola é o professor”. Sustentou Theobaldo: “Não devemos 
nos esquecer de que a característica essencial do educador, a qualidade suprema de que de-
pende toda sua eficiência educativa, é a sua vocação, sinal misterioso com que Deus assinala o 
sentido de cada vida humana na economia espiritual do universo”. A profissão do educador foi 
apresentada como uma “vocação”, uma destinação dada por Deus e as características principais 
dessa “obra pedagógica” seria o “amor ao educando”, a “compreensão intuitiva da sua persona-
lidade e promover o seu aperfeiçoamento”. (SANTOS, 1966, p.19-20). 

As qualidades do professor deveriam contemplar três dimensões: físicas, intelectuais e 
morais. O educador deveria ter “boa saúde”, “equilíbrio orgânico” e “resistência física” em vista 
da manutenção da “ordem e disciplina” na sala de aula. Outra característica do professor seria 
“a normalidade dos sentidos”, “a acuidade sensorial”, “observação”, “juízo” e “integridade fisio-
lógica dos sentidos”. O professor não deveria ter o “defeito da vista ou da audição”, uma vez 
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que isso dificultaria “a orientação do estudo e o controle da disciplina”. Uma importância espe-
cial atribuída ao olhar. Theobaldo citou Dom Bosco para justificar que o “olhar possui grande 
influência psicológica”. A intenção do olhar era “censurar os erros”, o “bom mestre” deveria 
olhar de maneira aplicada e fixamente o seu aluno. Outra qualidade do “mestre” seria a “voz”. 
Seria necessário ao professor “cultivar a sua voz”, ter um bom “estado da laringe e das vias 
respiratórias”. Citou Félix Dupanloup para justificar que a palavra é “um grande instrumento 
espiritual e moral” e “nobre órgão do espírito e do coração”, pois ela “ilumina a alma”. O “mes-
tre” deve também possuir uma “dignidade exterior”, que seria “manifestada pela correção e 
modéstia do vestuário, pela simpatia e delicadeza das maneiras e pela serenidade e distinção 
de atitudes”. O “porte” do professor deveria ser “severo e simples, evitando manias ridículas ou 
gestos desordenados”. A “afetação solene” deveria ser evitada pelo professor, uma vez que ela 
estaria distante do “bom-tom” (SANTOS, 1966, p.21). 

O tema das “qualidades intelectuais” foi o menos desenvolvido por Theobaldo, em sua 
concepção de formação docente. Para o autor, o professor deveria possuir uma “inteligência 
bem desenvolvida e organizada”, uma vez que ele tinha de compreender a “alma infantil”. A 
educação não era apenas “obra do sentimento e da intuição”, mas principalmente da “razão”. O 
professor teria de ser dotado de uma “inteligência ágil e flexível”. Theobaldo afirmou a necessi-
dade do “mestre ter uma cultura intelectual sólida e profunda”, almejaria também “cultivar o 
estudo”. Sustentou que: “A obra educativa, pela sua importância e magnitude, exige do mestre 
uma visão ampla e profunda de todos os grandes problemas do espírito. Pois o que está em 
jôgo não é somente a direção de uma classe ou de uma escola, mas a elevação moral da socie-
dade, o engrandecimento espiritual da civilização, e, sobretudo, o destino da pessoa humana”. 
Um elemento positivo foi o autor ressaltar a importância do “educador profissional” e a necessi-
dade uma “sólida preparação pedagógica”. A educação se ocuparia com “os meios e os fins, os 
métodos e os ideais”, por isso, a preparação docente deveria ser adquirida através do “estudo 
da filosofia, das ciências e das técnicas pedagógicas” (SANTOS, 1966, p.22). 

No projeto de Theobaldo para a formação docente, havia um ideal de elevação da mo-
ralidade da sociedade através da escola. A instituição escolar seria um instrumento da dissemi-
nação de valores morais na sociedade, promovendo o seu amplo desenvolvimento. O professor, 
nessa proposta educativa, teria que possuir qualidades “morais” para o desempenho de sua 
função. Esse foi o elemento mais desenvolvido por Theobaldo quanto à formação docente. Con-
centrou-se mais em apontar as “qualidades morais” do professor.  

Entre as características morais apontadas por Theobaldo, temos a “bondade”, nova-
mente o autor recorreu a Dom Bosco para defender seu ponto de vista. Apresentou a frase do 
educador salesiano: “Procurai ser amado se quereis ser temido”. Uma espécie de inversão má-
xima de Maquiavel sobre a conduta do príncipe. Apontou para a estreita proximidade entre o 
“amor” e a “autoridade”. Segundo suas ideias: “o amor não exclui a autoridade e a bondade 
não impede o respeito”. A bondade não deveria se “degenerar” em tolerar, em “bondade ex-
cessiva que tudo desculpa”. O professor tinha que evitar “a inércia e a comodidade”, rejeitando 
“a sua debilidade”. As qualidades do professor seriam “delicadeza”, “força”, “brandura”, “firme-
za” e “imparcialidade”. O “espírito de justiça” e o “amor à verdade” também deveriam ser ca-
racterísticas do educador. Impulsos “instintivos de simpatia” deveriam ser evitados. Segundo 
Theobaldo, “muita simpatia” pelo aluno, além de “infringir os ditames da lei moral”. Além disso, 
a proximidade com o educando não permitiria “a confiança, a amizade e admiração”, que para 
o autor, seriam “indispensáveis à obra educativa”.  

As virtudes “morais” do professor contemplariam o “autodomínio” e a “paciência”, em 
vista da repressão dos “sentimentos irrefletidos”, da superação das “próprias paixões” com a 
intenção de realizar o seu “apostolado educativo”. Há um aspecto importante aqui, a docência 
surge como um apostolado educativo. Ela supõe boa dose de abnegação e sacrifício, seria uma 
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espécie de “caminho espiritual de santificação”, que levaria em conta os avanços das ciências. 
O professor, nesse projeto formativo, seria “otimista” e “alegre”, para tornar a vida “mais bela e 
feliz” por meio da educação. A importância da moral para o professor se deveria à constatação 
de que “o mestre precisa ter uma vida de absoluta pureza e moral”. A docência exigiria uma 
“conduta de irrepreensível dignidade”.  

O nome de Raul Ferrero foi citado para justificar a consideração de que: “o mestre de-
veria ser um paradigma de correção e de boa conduta”. A escola deveria promover a virtude: “a 
virtude irradia sobre os demais com um exemplo vivificador”, no caso, oferecido pelo professor. 
Theobaldo sustentou o educador com “sólidos princípios morais e religiosos, severamente ob-
servados”. O professor, “ensinando moral, tem de vivê-la som sóbrio orgulho e inculcá-la com 
paternal solicitude”. Se formos levar em conta, pelo viés da psicanálise, a docência com uma 
identidade simbólica assumida pelo indivíduo na vida pública, temos na atividade educativa uma 
extensão da paternidade. O professor seria uma continuidade do “pai”. Para Theobaldo, o pro-
fessor precisa de “paternal solicitude”, sobretudo para ensinar moral aos seus alunos. A “perso-
nalidade” do educador deveria ser “forte”, pois seu apostolado educativo exigiria dele muita 
“energia” e “heroísmo”. 

As instituições de formação do magistério foram outro foco da preocupação de Theo-
baldo quanto à preparação do docente para o trabalho na escola primária. Identificou dois tipos 
elementares de formação: As escolas normais (curso secundário) e os institutos e academias 
pedagógicas (curso universitário). Podemos perceber que o período é marcado pela transição 
da formação do professor da escola normal para os cursos universitários. Há o surgimento das 
escolas normais de tipo rural e urbano. O aparecimento dos institutos de educação visava “não 
só formar professores primários, como a ministrar o ensino de especialização do magistério e 
de habilitação para administradores de grau primário”. Theobaldo percorreu o exemplo de vá-
rios países para demonstrar o crescente interesse das nações pela formação de seus professo-
res (SANTOS, 1966, p.24).  
 
A Formação Docente como Preparação 

Para Theobaldo Miranda Santos, a formação do professor primário era um tipo de pre-
paração, ou seja, objetivava muito mais formar a personalidade e o “caráter” do professor, do 
que desenvolver qualidades intelectuais. Essa preparação acontecia em quatro dimensões: pe-
dagógica, psicológica, social e prática. Não deixa de ser um valor a preocupação autor com a 
formação pedagógica do professor primário. Sua preocupação o com aspecto psicológico da 
formação docente, mostra como ele pode ser situado entre os partidários da face católica da 
Escola Nova. A ênfase no psicologismo pedagógico é uma marca da pedagogia renovada.  

Na preparação pedagógica, o professor deveria ter contato com: “o estudo da Pedago-
gia geral, da “História da Educação, da didática geral e especial, da Pedagogia experimental, da 
Filosofia da educação, da organização e legislação escolar, da Pedagogia, da Antropologia pe-
dagógica, da administração escolar e da proteção à infância”. A preparação do educador seria 
realizada por meio de “cursos, conferências, leituras de obras clássicas e de revistas pedagógi-
cas”. Temos aqui o surgimento da imprensa pedagógica como elemento formativo na prepara-
ção docente para atuação na escola primária. Outro aspecto é perceber a valorização conferida 
por Theobaldo às obras clássicas. A pedagogia da Escola Nova foi acusada de rejeitar a leitura 
dos livros clássicos em vista da experiência dos alunos. A lei orgânica do ensino normal foi cita-
da por Theobaldo para mostrar a nova configuração curricular da formação docente em vista do 
trabalho na escola primária. Destacamos as disciplinas de “Biologia educacional, Psicologia edu-
cacional, Higiene, educação sanitária e sociologia educacional”, entre outras que poderiam ser 
acrescentadas aqui (SANTOS, 1966, p. 25-26). 
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A respeito da preparação psicológica, ela se daria por meio do estudo da “Psicologia ge-
ral, da Psicologia experimental, da Psicologia da criança e do adolescente, da Psicologia peda-
gógica, da Psiquiatria, da Psicanálise, da Ortofrenia e Higiene mental”. A marca psicológica da 
preparação do docente se torna evidente. Chamam a atenção os estudos da psiquiatria, da psi-
canálise, da ortofrenia e da higiene mental. Sabemos que a psiquiatria, por exemplo, é uma 
especialidade médica e ela aparece aqui aliada à formação curricular do professor primário. Tra-
ta-se, portanto, de uma estreita aproximação entre o campo educacional e o campo médico.  
 No que concerne à preparação social, encontramos três formas para a sua realização: a 
teórica, a educação social e as atividades sociais do campo ou da cidade. Sobre a preparação 
teórica nessa área, temos os cursos e conferências que tratam dos seguintes saberes: “Sociolo-
gia geral, Pedagogia social, Sociologia da educação, direito público, economia moral e cívica, 
História da civilização e problemas sociais”. Caberia indagar sobre o que seriam essas atividades 
sociais que o professor teria de realizar no campo ou na cidade. Conjecturamos se não seria 
participação em movimentos sociais ou outras formas de organização da sociedade civil. A pre-
ocupação de Theobaldo com a economia é algo significativo no seu trabalho, aqui isso se refle-
te a inserção “economia moral e cívica” como um elemento curricular na formação do professor 
primário. 
 Quanto à preparação prática, tem destaque as “escolas de aplicação anexas aos esta-
belecimentos de formação de professores”. As chamadas escolas de aplicação consistiriam em 
instituições escolares experimentais, nas quais os alunos poderiam testar e aplicar de modo 
prático os conhecimentos elaborados em sala de aula. Nas escolas de aplicação, os alunos de-
veriam ser “iniciados nas técnicas de ensino e na direção das classes”. O aluno iniciaria por 
meio da “observação dos trabalhos escolares”, em seguida “realizaria aulas das diversas disci-
plinas” e mais tarde tomaria a “direção de toda uma classe”. Essas atividades docentes seriam 
“previamente planejadas e, depois, de realizadas submetidas à crítica dos professores ou dos 
outros alunos”. Salientou, por fim, Theobaldo, que esse modelo de ensino tem sido criticado 
por aqueles que reprovam o princípio do “aprender fazendo” (SANTOS, 1966, p.26-27). Nesse 
ponto, temos o aparecimento de um modelo semelhante ao atual estágio supervisionado de 
docência. Não deixa de ser um avanço para a formação docente da época. 
 
Considerações Finais 
 O discurso de Theobaldo Miranda Santos sobre a formação docente, tal como está ex-
presso no seu Manual do Professor Primário, demonstra o seu vínculo institucional com a Igreja 
Católica. No entanto, o autor pode também ser inserido entre os partidários da Escola Nova, 
uma vez que seu discurso pedagógico possui uma forte ênfase na psicologia educacional, inclu-
sive nos programas da formação docente. A preocupação da formação do professor tinha o ob-
jetivo de desenvolver qualidades físicas, intelectuais e morais no educador.  

O elemento intelectual não tinha o lugar central na formação docente, ao contrário, ele 
foi o aspecto menos desenvolvido por Theobaldo, apesar de ter apontado, por exemplo, para a 
necessidade da leitura dos livros clássicos entre os educadores. Podemos afirmar com seguran-
ça que a centralidade do discurso sobre a formação do professor primário de Theobaldo encon-
trou sua tônica no aspecto moral e religioso. Isso não significa dizer que o autor abriu mão do 
conhecimento científico, ao contrário, ele defendeu o uso da biologia, da psicologia e da socio-
logia no campo educacional. Trata-se de uma educação em bases científicas para a época, mas 
não abrindo mão da moral cristã e da religião católica. A defesa do emprego da psicanálise na 
formação docente esteve entre no seu projeto de formação docente. 
 A obra de Theobaldo também pode ser compreendida com base na disputa ideológica 
em torno da educação no período. A Igreja Católica buscava ampliar sua proximidade com o 
Estado por meio de maior participação na educação. Havia um ideal de elevação da moralidade 
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da sociedade brasileira por meio da escola. A preocupação com a formação docente deveria se 
concentrar em formar a personalidade e o caráter do professor para que ele pudesse desempe-
nhar bem o seu “apostolado educativo” na escola. 
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As Crônicas de Educação de Cecília Meireles nortearam duas pesquisas distintas, mas 
concomitantes que vieram a se tornar Dissertações de Mestrado, defendidas pelas autoras em 
2003 na Universidade Federal do Paraná. Entre as fontes utilizadas nessas pesquisas, a princi-
pal delas foi comum às duas: As Crônicas de Educação. Assim, ambas são complementares no 
que concerne à trajetória plural dos intelectuais envolvidos em projetos formativos na década 
de 1930 e das proposições da Escola Nova, consagradas no Manifesto dos Pioneiros, da qual 
Cecília Meireles foi signatária. Portanto, pela produção teórica dos intelectuais, como é o caso 
de Cecília Meireles, torna-se possível mapear as filosofias que as presidiram. No caso específico 
desse artigo, originalmente parte dos estudos contidos nas duas Dissertações de Mestrado, a 
educação foi abordada, por um lado, pelo seu aspecto político e filosófico e por outro, pelo seu 
aspecto didático. No segundo caso, o foco está na reconfiguração do ensino artístico em prol de 
um desenvolvimento estético dos educandos, o qual foi significativamente preconizado pela 
nova educação.  

Cecília Meireles foi, portanto, o objeto de estudo das autoras dada à multiplicidade de 
facetas da sua produção intelectual, não olvidando o fato de que ao final dos anos de 1930 ela 
se destacou no campo literário como poetisa, vindo a tornar-se um expoente neste gênero. 
Ainda que Cecília Meireles começasse a ser reconhecida pela sua produção literária, a autora foi 
além do prestigio literário e obteve visibilidade no pensamento educacional brasileiro, tornando-
se uma das vozes em favor da renovação do sistema educativo. É importante destacar também 
que a construção da biografia acadêmica de Cecília Meireles não passou apenas pelas altas ro-
das intelectuais, pois Cecília, ao publicar as Crônicas de Educação no jornal carioca "Diário de 
Noticias", expos opiniões e compartilhou as discussões em torno da reforma do ensino com 
uma diversidade de leitores, democratizando desta maneira a reflexão a respeito de um assunto 
que nos anos 30 se tornou uma prioridade na pauta do Governo da época: a educação. Entre 
esses leitores se encontravam pais e professores, que pelas seções da Página da Educação par-
ticiparam e algumas vezes interagiram no debate público protagonizado pelos intelectuais da 
educação.  

No que concerne à primeira pesquisa, privilegiou-se o estudo histórico das ideias e do 
envolvimento político e educacional de Cecília Meireles no âmbito da formação, organização e 
disseminação da cultura no Brasil nos anos em questão. Elegeu-se como objeto de estudo o 
olhar que contempla as ações, reivindicações e ideologias1 do Grupo Renovador (ou Pioneiros), 
do qual a poetisa fez parte. Nos anos em questão, Cecília dirigiu um espaço de publicação diária 
destinado aos assuntos educacionais: a Página de Educação. Nesta página havia uma coluna 
com os seus Comentários2, título de uma série de crônicas escritas com a mesma leveza e sen-
sibilidade estética que marcaram sua obra. Nelas, Cecília tornou públicos seus próprios ideais e 
os do grupo que, como cronista e educadora ali representava.  

Não é difícil imaginar, no entanto, que filiar-se a uma causa potencialmente tão polêmi-
ca quanto a educação nos anos 30 tenha propiciado o nascimento de contendas difíceis de 
equacionar. Nesse sentido, os intelectuais que se serviram da tribuna pública para estabelecer 
suas posições e suas ideologias em relação aos projetos educacionais que então se definiam e 
com os quais se identificavam, não só jogaram com freqüência seu destino pessoal, como nos 
diz Angel Rama (1984), como também outorgaram para si a responsabilidade de intervir na 
conformação das dinâmicas sociais e, por que não dizer, na configuração do espaço público. 
Esse foi também o caso dos nossos intelectuais da educação. 

Marcos Cezar de Freitas (2001), em sua obra sobre os itinerários intelectuais, aponta a 
década de 1920 e 30 como um vigoroso momento em que “se interpelava o Estado a construir 
a obra educativa necessária à equiparação dos muitos brasis”. Esse vigor deveu-se principal-
mente ao fato de que nesse período surgiu uma grande diversidade de projetos que, em sua 
maior parte, pretendiam intervir na criação de novas e eficientes políticas para a educação do 
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país. Liberais, católicos, integralistas, comunistas e socialistas participaram dos debates, com o 
objetivo de construir o Brasil novo, remodelado e progressista, prometido pela Revolução de 
1930.  

Embora os novos ares que trouxeram a revolução tivessem contribuído bastante para 
criar a oportunidade perfeita para que o sistema escolar pudesse ser reavaliado, o movimento 
para disseminar a cultura e revitalizar a educação começou a se esboçar com alguma nitidez 
pelo menos uma década antes. Assim, a criação em 1931 do Ministério dos Negócios da Educa-
ção e Saúde Pública traduziu, num primeiro momento, a possibilidade de ver realizadas, pela 
mão do governo, as reformas para a educação que há muito se esperavam. Isso dava a enten-
der que o novo regime adotaria postura diferente daquela que evidenciava a neutralidade esco-
lar consagrada pela Constituição de 1891. No entanto, a política educacional adotada pelo 
Governo Provisório e pelo Ministro Francisco Campos não agradou a boa parte dos intelectuais 
que discutiam essas reformas.  
 Cecília em sua crônica Pedagogia de ministro, datada de 30 de abril de 1931, ou seja, 
quatro meses após a criação do Ministério, deixa claro seu desagrado com a atuação do Minis-
tro: 
 

 
(...) As atitudes do Sr. Francisco Campos, refletindo-se nos vários atos 
do Ministro da Educação, absolutamente incompatíveis com os ideais 
avançados da democracia que todas as pessoas de boa fé supuseram 
existir na Revolução de outubro, estão afirmando cada dia a verdade 
dura e profunda das palavras de Ferriére. 
Quando incertamente se anunciaram a criação desse ministério com-
plexo, que reúne as questões de saúde e de educação, com o nome 
vetusto de Ministério da Instrução, nós tivemos ensejo de sugerir que o 
título apropriado para a nova pasta não era esse, mas o que ora pos-
sui, de Ministério da Educação. Parece que a sugestão foi acolhida, ou 
brotou lá dentro dele, também, porque a verdade é que foi aceita. Mas 
quando nós falávamos em Ministério da Educação estávamos esperan-
do, realmente, uma coisa dessa espécie. Puseram lá o Sr. Francisco 
Campos. Olhávamos o nome, e perguntávamos: “como agirá o autor 
da precária Reforma de Ensino mineira, à frente de um ministério de 
tamanha responsabilidade”? Que pedagogo afinal, seria o Sr. Francisco 
Campos? 
E ficamos em observação. Infelizmente, ficamos... 
Ouvimos falar numa porção de reformas... Começamos a compreender 
que a educação, no conceito do Sr. ministro, não era propriamente 
educação, como esperávamos, de acordo com as preocupações que 
conhecemos, neste momento, em todas as partes do mundo (...) Para 
o Sr. ministro, a educação, do seu ministério, era uma questão de en-
sino...data daí o nosso desapontamento, e a tristeza de termos concor-
rido para dar um nome atual a uma coisa velha como estava 
predestinado a ser o Ministério da Instrução (...)  

 
Observou-se que, ao longo dos três anos em que Cecília escreveu seus Comentários e 

dirigiu a Página de Educação, mesmo transitando pela tensão das questões políticas da educa-
ção que fervilhavam naquele momento, não se afastou das suas convicções humanistas. Este 
sentimento está marcado de maneira indelével na sua obra literária, e essa mesma característi-
ca pode também ser encontrada em quase todos os seus Comentários. Suas convicções sobre 
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as questões sociais, sobre o papel da escola nessa eterna busca pelos impossíveis desejados, 
levaram-na a reivindicar os elementos essenciais para que essa crença na possibilidade de de-
senvolver plenamente as melhores características humanas, ainda na infância, se transformasse 
nos possíveis realizados. Neste artigo, Cecília transita entre a lucidez corajosa da professora 
engajada e o sonho da poeta que acredita em tempos melhores: 

 
 

(...) A escola tem de ser o lugar de reunião daqueles que se preparam 
para a arte difícil de viver. Seria lamentável que, nesse convívio preli-
minar, se impusessem divergências e desigualdades, favorecendo e 
desfavorecendo o princípio de um mundo que desejamos harmoniosa-
mente formado, numa coerência admirável de todos os seus elemen-
tos. Sem pretender o impossível de uma uniforme humanidade, o 
sonho de permitir a elevação de todos até o mais alto nível de si mes-
mo pode passar a ser realidade definitiva da vida, através da obra inte-
ligente da educação. Desde que essa obra não se perca na falsidade 
pretensiosa dos discursos. Desde que sejam postos de lado todos os in-
teresses capazes de diminuir o pensamento inspirador dessa esperada 
renovação. Desde que, reconhecendo corajosamente todas as depen-
dências das atuais situações, criadas por antigos compromissos, man-
tendo vidas erradas e destinos constrangidos, os homens deste 
instante resolvam a admitir, de fato, a possibilidade de novos rumos 
para uma futura realidade superior à de hoje, artificial e mesquinha 
quase sempre. Tudo isso, que parece tão pouco, é muito, e ainda difícil 
de conseguir. Mas só isso é a obra de educação. Só isso pode emanci-
par e, por emancipar, aproximar. Gera-se da liberdade gravemente 
conquistada um sentido de amor imortal que é a única esperança de 
sustentação do universo. A educação que esquecer esse sentido de 
amor, ou que o tenha ignorado, perdeu a razão de ser, e não pode 
mais tentar situar-se nos dias novos que o mundo agora reconquista, 
depois de tantas experiências e tão formidáveis sacrifícios. (MEIRELES, 
06/12/1931). 

 
 
Os intelectuais que acreditaram no universo de possibilidades que a cultura pode forne-

cer a um povo, perseguiram um sonho para construir uma nova realidade. Cecília Meireles es-
colheu e perseguiu seu sonho! E ao escolher o real para narrar em seus Comentários, criou 
significados para os representar. Como Tagore3, acreditava que o gosto pelo folclore e a inclu-
são da arte na educação deveriam incorporar-se à escola, assim como o próprio sentido de 
educação deveria ser revisto, não somente enquanto métodos ou o conjunto de disciplinas, mas 
como elementos fundamentais no processo de construção humana. 

Pode-se creditar principalmente a John Dewey, e às suas ligações com Anísio Teixeira, 
o avanço das idéias renovadoras e a filosofia da Escola Nova no Brasil. A tese de Dewey esteve 
plenamente integrada a um ideal democrático de sociedade. Muitos conceitos educativos foram 
formulados, outros foram revistos, e outros ainda foram retomados, mas talvez a função mais 
importante conferida à educação, tenha sido a ênfase dada à orientação psicológica do indiví-
duo, ancorada principalmente em novos estudos psico-pedagógicos. Dentro desse princípio, 
Dewey não negligenciou o papel da arte na formação do educando: para ele, a educação da 
sensibilidade estética era um elemento dos mais significativos na experiência humana porque, 

CD-ROM DE ATAS  | 4855 |  COLUBHE 2012



 

estimulando-se a imaginação e a criatividade da criança, possibilitava-se a sua continuidade 
bio-sociocultural. 
 O conceito referente à função da arte na educação não é novo. Para Platão, a arte de-
veria ser a base da educação. Infelizmente, os intelectuais que se ocuparam de suas teses não 
atinaram para as possibilidades que essa afirmativa encerrava. Segundo Herbert Read, essa 
tese foi mal apreendida por duas razões: "em primeiro lugar porque, durante séculos, não hou-
ve uma real compreensão do que ele quis dizer com arte: e, em segundo lugar, porque houve 
uma incerteza quase contemporânea quanto aos objetivos da educação"4. 

Cecília, com sua apurada sensibilidade artística, identificou-se perfeitamente aos objeti-
vos principais da Escola Nova e, ao identificar-se, nos legou em suas crônicas o espírito poético 
da educação. Pelos seus Comentários percebe-se que ela concebia a educação como essencial 
para desenvolver o crescimento do que é individual em cada ser humano, e que esse desenvol-
vimento iria, de certa maneira, harmonizar a individualidade de cada educando dentro do grupo 
social ao qual pertencia. Para Cecília, necessário e imperativo era re-conhecer-se5 no mundo 
infantil, ser capaz de sensibilizar-se, para assim poder transitar por ele. Aí estava a poesia: 

 
(...) Ser poeta não é, precisamente, como em geral se pensa, poder escrever algumas 
coisas, com ou sem sentido. (...) É ter o dom de surpreender a beleza da vida, nas 
grandes linhas de harmonia em que se equilibra todo o universo. (...) Essa sensibilidade 
interior que é, propriamente, o dom poético nem sempre se manifesta em versos; e 
pode também deixar de ter uma exteriorização definida, de qualquer espécie artística 
Uma das modalidades que se pode servir, para sua manifestação, é a da compreensão 
da vida infantil, que é, por sua vez, um dos mais belos espetáculos deste mundo. Por 
esse motivo de afinidade, é que inúmeros são os educadores que, ao mesmo tempo, 
têm uma personalidade artística já célebre: basta lembrar Tagore, Tolstoi, S. Lagerlof, 
Gabriela Mistral, por exemplo. Mas ninguém pode negar um espírito poético em Pesta-
lozzi, em Kerschensteiner, em Eduardo Spranger, em Bovet, na Sra. Artus Perrelet, - 
em todos esses que têm penetrado mais profundamente, pelo milagre do seu dom poé-
tico, na alma da infância e da adolescência, podendo sobre ela atuar com eficiência e 
simplicidade (...).6  
 
 
De acordo com a nova escola, a arte tinha papel importante no desenvolvimento hu-

mano. No entanto, para Cecília, não era uma questão meramente de ensino artístico, nem de 
desenvolver habilidades manuais, mas de educação estética. 
 A educação estética era vista como essencial, porque através dela era possível estimu-
lar a educação visual, plástica, musical, cinética, verbal e construtiva, não só úteis, mas absolu-
tamente necessárias para o pleno desenvolvimento do educando: “O problema da educação 
estética da infância precisa ser considerado com mais atenção pelos pais e professores, porque 
ele contém, em grau notável, possibilidades inúmeras para o desenvolvimento e aperfeiçoa-
mento da criança (...)7.  

As reflexões e proposições de Cecília para o Ensino de Arte na escola pública demons-
tram que a ênfase que a autora deu à expressão artística não estava relacionada somente ao 
desenvolvimento psíquico e biológico da criança, , mas à possibilidade de se proporcionar expe-
riências culturais imprescindíveis para que essa desenvolvesse suas próprias manifestações es-
téticas e intuições poéticas. Vale destacar que, até então, a escola pública travestia as aulas de 
Arte apenas pelo ensino de desenho geométrico, a fim de atender às necessidades das fábricas 
que emergiam no país no inicio do século XX. Passavam longe, portanto, de uma educação de 
refinamento estético propriamente dito, ou seja, excluíam-se os alunos da escola pública do 
acesso aos códigos de comunicação plástica. Assim, antes das proposições renovadoras da 
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educação, a escola pública brasileira havia ofertado à população apenas o básico da instrução: 
a forma verbal e escrita de comunicação e o aprendizado de Arte eram então destinados àque-
les que podiam pagar por esse aprendizado. 

 Pela maneira como Cecília concebia o universo infantil, a introdução de uma verdadeira 
educação artística no sistema escolar significava a desmistificação das leis quase sagradas do 
mundo da Arte, ou seja, a crença de que a Arte era fruto de um dom divino, uma dádiva aos 
homens nascidos com vocação para tal. Portanto, tal posição da poetisa em prol do ensino da 
Arte, pontualmente na rede pública de ensino, também lançava Cecília como precursora da re-
flexão de que a Arte era passível de ser aprendida por qualquer individuo para quem fosse 
aberta a oportunidade de aprender, desde que os códigos do sistema artístico, por sua vez, 
fossem democratizados, e que o melhor espaço para esse intento se desenvolver seria o âmbito 
escolar.  

Neste sentido, as concepções teóricas da Escola Nova se apresentavam como um re-
curso capaz de possibilitar o acesso dos alunos aos códigos visuais e não apenas a reduzida 
experiência de aprender a ler, escrever e contar. Outro enfoque pertinente às crônicas de Cecí-
lia Meireles é de que seus textos não deixam dúvidas quanto à sua filiação às manifestações 
artísticas modernistas deflagradas no início do século XX, que preconizavam a liberdade expres-
siva na produção da arte do período. Os pressupostos metodológicos para o ensino artístico 
renovado, apontado por Cecília, indicavam que o ensino tradicional da Arte estava fundamenta-
do em regras esquemáticas do desenho geométrico, desenhos decorativos ou ainda de estam-
parias, fato que tolhia a expressão livre de qualquer educando.  

Pela via de inspiração Modernista associada a doutrina da Escola Nova, Cecília apontava 
a necessidade de uma revisão educacional artística e propunha as experimentações plásticas a 
partir do desenho livre, de aulas de modelagem, entre outros. Pode-se dizer que foi a partir 
desse olhar de inspiração modernista que o Ensino de Arte foi se distanciando da tradição aca-
dêmica de composição e produção visual.  
 
O Século XX no Brasil: Modernismo, Arte e Educação 

Além das ressonâncias dos eventos de âmbito mundial, o Brasil inaugurou o século XX 
com reconfigurações sociais peculiares de grande impacto social. Esse início de século chegou 
acompanhado de eventos como a Abolição da Escravatura (1888) e a Proclamação da República 
(1889). Na esteira desses acontecimentos se somou o impulso do desenvolvimento econômico 
do país, especialmente pelo desenvolvimento industrial. Isso teve como consequência o incre-
mento do processo de urbanização, ao menos, nas principais capitais. A cidade de São Paulo é 
o principal exemplo deste processo, a capital paulistana contou como mola propulsora da urba-
nização, a excelência da produção de café das cidades adjacentes à capital, aliada ao proces-
samento e escoamento do produto por meio das ferrovias que se multiplicavam na região. Tal 
agilidade entre produzir, processar e escoar contribuiu para a exportação do café que foi, por-
tanto, o cerne do desenvolvimento econômico e industrial.  

Outro acontecimento que contribuiu para uma nova reconfiguração urbana, social e 
econômica foi à chegada das grandes levas imigrantes a São Paulo. Assim como nas demais 
regiões do país, estes grupos se dividiam em sujeitos com alto potencial agrícola e outra parte 
em indivíduos com hábitos citadinos. Logo, à excelência do campo, se somava a implantação de 
diversas fábricas nas cidades. O resultado deste panorama foi que os centros urbanos se trans-
formaram, fazendo surgir no trânsito visual da cidade: bondes, automóveis, indústrias, ferrovi-
as, tudo isso envolvendo um grande contingente populacional que conferiu a algumas cidades 
brasileiras um aspecto urbano semelhante as grandes capitais mundiais, e São Paulo certamen-
te, foi um grande ícone desta transformação.  
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Todas essas transformações, especialmente aquelas ocorridas nas áreas urbanas, fize-
ram com que os intelectuais e os artistas brasileiros começassem a detectar o descompasso 
entre o moderno ambiente urbano e a Arte produzida até então, que se mantinha notadamente 
clássica, ou seja, em nada dialogava com o entorno social na qual estavam inseridas. Nesse 
sentido, o aparecimento de um novo espaço plástico no Brasil – assim como ocorreu com os 
artistas europeus do período – significa responder e representar o novo espaço urbano que 
emergia. Desta maneira, as novas bases artísticas brasileira foram inauguradas por meio do 
Manifesto Modernista que se fundamentava pictoricamente no Movimento de Arte Moderna eu-
ropeu, tanto nas questões formais quanto nas angustias sociais e humanas inerentes ao perío-
do.  

O marco artístico modernista brasileiro foi inscrito na Semana de Arte Moderna de 
1922, realizada em fevereiro do referido ano no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana foi 
uma ação conjunta de artistas plásticos, arquitetos, escritores e músicos em prol da reformula-
ção estética em suas áreas de ação, que vislumbrava códigos modernos de representação e/ou 
comunicação. Mas, especialmente, a Semana se constitui numa forma de protesto social contra 
a palheta que regia os Salões Oficiais, que eram em geral, representadas por agentes do trâmi-
te político e econômico, os quais ocupavam postos chaves do poder e se prestavam a legitimar 
a “Arte” que lhes apetecia. Em geral, a representação artística que lhes conferia prestígio social 
era a produção pictórica acadêmica de tom neoclássico, que entre outras representações se 
enquadrava a produção de retratos das elites, e ao mesmo tempo, “virava as costas” a qual-
quer representação de cunho social, ou ainda, às representações com depurações da forma 
plástica que exigia do público receptor certa erudição artística para a fruição estética.  

Sendo um ato de protesto que visava visibilidade social, a Semana de 22 foi anunciada 
em uma nota do jornal Correio Paulistano, que preconizava pontualmente, para os dias de ma-
nifestação, o abandono dos cânones acadêmicos para: as artes plásticas, música, poesia, litera-
tura e também para a arquitetura. A Semana de Arte Moderna naqueles dias de fevereiro de 
1922 obteve grande repercussão nas altas rodas culturais, especialmente porque a crítica dirigi-
da as elites foi ácida, exatamente o que se esperava da Semana, ou seja, escandalizar os câno-
nes e os costumes que regiam as regras artísticas e também as regras sociais do período. Vale 
registrar que o grande trunfo do Manifesto de 1922 se inscreveu nos desdobramentos sócio-
culturais que atingiram toda a sociedade brasileira no decorrer das décadas seguintes, ou seja, 
a Semana não foi um evento isolado, tão pouco desarticulado de intenções, causas e resulta-
dos, seja para a Arte ou para a Cultura geral do país, a saber, a Educação.  

As principais iniciativas decorrentes da Semana foram o lançamento da Revista Klaxon 
que manteve os artistas sintonizados com a Arte Moderna europeia e esta publicação ganhou 
aliados de prestígio artístico e expressivo da Arte e da Literatura nacional, que não participaram 
da Semana, mas que foram fiéis engajados dos novos encaminhamentos culturais, entre eles: 
Tarsila do Amaral, Tasso da Silveira, Sérgio Buarque de Holanda, além da dupla Mario e Oswald 
de Andrade que haviam sido mentores da Semana. Na sequencia da Revista Klaxon, outros 
eventos surgiram como: Movimento Pau Brasil (1924), seguido na mesma década do Movimen-
to Antrofágico e do Movimento Verde Amarelo. Estes três movimentos, que sempre envolveram 
Mario, Oswald e Tarsila foram enveredando para outras questões além da quebra do cânone 
acadêmico, o novo foco artístico e cultural visava investigar e compreender a diversidade cultu-
ral brasileira numa busca de reformulação social pela via da identidade nacional. Nesta esteira, 
Tarsila do Amaral na década de quarenta do século XX lançou como temática de suas telas a 
Arte Social, nas quais as suas representações pictóricas se ocupavam de denunciar as diferen-
ças sociais do país. Foram, portanto, vinte anos de engajamento em prol de uma Arte Moderna 
e Nacional que ainda teve suas ressonâncias nas gerações seguintes de artistas como: Portinari, 
Djanira, Heitor dos Prazeres, Di Cavalcanti, ou seja, uma segunda geração de artistas que já 
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estreavam no mundo da Arte com licença poética para usufruir da depuração da forma plástica 
e abertos a temáticas de cunho social, por exemplo.  

A questão modernista, envolta na atmosfera de renovação artística instaurada pelos in-
telectuais não se constitui apenas numa ação artística ensimesmada, mas numa ação que pre-
via se pulverizar para o âmbito da política e da cultura, o que de fato concretamente aconteceu. 
Pois, a busca intensa por uma consciência nacional da brasilidade e a preocupação em ajustar 
os ponteiros com a modernidade, seja artística, politica ou educacional proporcionou uma in-
tensa busca por renovação social e o discurso político-pedagógico também tratou com afinco 
desta pauta. Sobre a interlocução dos modernistas que contribuíram e se alinharam a outros 
movimentos de aspirações modernizantes da sociedade Munakata diz que,  

 
Em suma, no Brasil, sobretudo na década de 20, e em consonância 
com o resto do mundo, começa a se consolidar um modo de repre-
sentação do real – o ideal- contra-revolucionário para o qual contribu-
em tanto os setores de “direita” como de “esquerda”. Nesse processo 
não é desprezível a participação de um tipo de intelectual, os “moder-
nistas” – que não só procuram organizar a cultura nacional, correlata 
às ideias de “unidade nacional”, buscando, por exemplo, as “raízes do 
Brasil” como também a noção de cultura. E, mais do que isso, são es-
ses intelectuais que passam a ser recrutados pelas agências do Estado 
e propõem reformas de ensino ou atuam como técnicos especializados 
em cada ramo da administração pública. (Munakata, Kazumi. Com-
promisso de Estado. IN: Revista Brasileira de História, no. 07. São 
Paulo/ ANPUH, Editora Marco Zero. 1984, p.71).  

 
O engajamento intelectual, especialmente dos “Modernistas” nas agências do Estado 

descrito por Munakata, de fato pode ser atestado na atuação de vários modernistas de “origem” 
nos anos 20, como por exemplo: Tarsila do Amaral, Mario de Andrade e Anita Malfati. A pintora 
Tarsila do Amaral na maior parte de sua obra dedicou-se aos temas da brasilidade e além des-
tes signos nacionais ela deu inicio a uma temática incomum nas obras pictóricas de até então: a 
temática da pintura social, na qual acenava para a desigualdade social brasileira, tema esse que 
era rechaçado dos planos pictóricos em geral. Paralelamente à inauguração da pintura de cu-
nho social, Tarsila também atuou como cronista no Diário de São Paulo, no qual se manteve 
atuante de 1936 a 1956. Portanto, foram vinte anos de engajamento social “modernizante” 
deslocada da sua área de origem, ou seja, a Pintura. No entanto, Tarsila atuou também como 
intelectual “modernista” por meio de outro código de comunicação: as Crônicas. Esta espécie 
de atuação, em várias frentes intelectuais, inclusive de denúncia das desigualdades sociais res-
pondem às reflexões daquilo que Carlos Monarcha chamou de “inquérito sociológico” quando 
escreveu: “Assim, em 20 e 30, há um inquérito permanente sobre a condição operária, seja 
dentro da fábrica, no lazer, na educação, na higiene, no consumo da produção cultural, na mo-
radia, nas questões de produtividade” (1969, p.27). 

Ivan Russef também mostra o quanto Mario de Andrade se enquadrava neste gênero 
de intelectual “modernista e militante” pela organização nacional. Isto porque Mario de Andrade 
esteve envolvido em várias atividades culturais, revelando-se romancista, artista, cronista, fol-
clorista e professor. Russef estudou Mario de Andrade no seu envolvimento nas questões relati-
vas a educação. Militando numa “Agência do Estado”, mais propriamente a no Departamento 
de Cultura de São Paulo, Mario de Andrade convidou para auxilia-lo outra modernista por con-
vicção: Anita Malfati. È digno de registro que ela foi a peça deflagradora da Semana de 22, es-
pecialmente porque em 1917, após retornar de estudos formativos de Arte Moderna na Europa, 
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junto a Léger por exemplo, a pintora organizou uma exposição individual de seus quadros, a 
fim de apresentar os signos modernos pictóricos que havia absorvido em sua palheta à socie-
dade brasileira. Entretanto, em 1917, o que Anita recebeu foram críticas ácidas sobre a sua 
produção, pontualmente encampada por Monteiro Lobato que chegaram a beira da humilhação 
pública da pintora.  

A partir disto, houve uma comoção da comunidade da arte a favor de Anita. Essa co-
munidade, aliás, já se encontrava desencantada com o marasmo artístico e intelectual brasileiro 
e ao constatar a retaliação sofrida por Anita decidiu que, era hora de não apenas responder, 
mas “educar” e para isso organizaram o “levante” que foi a Semana de 1922. Portanto, a pre-
sença de Anita Malfati junto a Mario de Andrade depois de 1917 demonstra a proporção do “le-
vante de 22” e sua tarefa quase messiânica de reformular não apenas a Arte brasileira, mas a 
mentalidade cultural do país. Junto a Mario de Andrade a amiga Anita Malfati contribuiu com 
um plano diretor que preconizava inovações nos métodos e concepções do ensino artístico in-
fantil que foram inicialmente testados na Escola americana em São Paulo. Essa iniciativa se 
consubstanciou nos Clubes de Arte Infantil na gestão de Mario de Andrade frente a Secretaria 
de Cultura Paulistana.  

Segundo Ana Mae Barbosa, a iniciativa inaugural de Anita frente a Escola Americana re-
velou que ela “transformou a ação do professor em expectador da obra de arte da criança, e ao 
qual competia, antes de qualquer outra intenção, preservar a ingênua e autêntica expressão 
infantil” (1975:114). Este apontamento de Ana Mae revela o quanto Anita e Mario estavam sin-
tonizados com os ideais renovadores de educação, especialmente, os contributos da Escola No-
va deweyana.  

A esses intelectuais, somaram-se os modernistas de “origem”- outros intelectuais enga-
jados na causa pela organização nacional, no que dizia respeito aos ideais renovadores de inspi-
ração modernista, seja em prol da Arte, da Educação ou de outros ramos da Cultura, como foi o 
caso da poetisa Cecília Meireles, que além da sua produção na área literária já de cunho conso-
lidada mente modernista, ela também foi uma das signatárias do Movimento dos Pioneiros da 
Educação, ou seja, na linha de frente do debate educacional dos anos trinta, ocupando portan-
to, uma posição daquilo que havia de mais renovador no discurso da educação, daquele mo-
mento histórico. É importante destacar que Cecilia Meireles foi a intelectual – que não era 
artista plástica, nem modernista de origem - que mais se engajou na defesa do ensino artístico 
nas escolas públicas. A Cecília professora, entendia que uma escola de fato igualitária deveria 
proporcionar aos seus alunos amplos saberes e cultura, sobretudo. Portanto, deveria ser con-
templadas no âmbito escolar materias que fossem além de ensinar a “ler, escrever e fazer con-
tas”, como o ensino de arte, por exemplo.  

Assim como Tarsila fez em São Paulo, Cecília defendeu seu ideário na impressa, nas 
“Crônicas da Educação”. Neste espaço jornalístico do “Diário de Noticias” Cecília Meireles exer-
ceu verdadeiro magistério cultural por três anos, nos quais professou os ideais da Pedagogia da 
Escola Nova, reunidos em mais de 800 textos, como já dito. A inclusão do Ensino de Arte na 
escola pública, enfatizada pela cronista, significava que a expressão artística não estava somen-
te relacionada ao desenvolvimento psíquico e biológico da criança. 

Para ela, ensinar a Arte na escola era mais do que promover o desenvolvimento da co-
ordenação motora, como se acreditava na época. Em suas crônicas, a autora declarava que 
aulas de Arte eram um direito e uma experiência cultural que toda a criança deveria receber da 
escola. Na sua ótica era imprescindível que os pequenos tivessem elementos para que pudes-
sem desenvolver suas próprias manifestações estéticas. É importante lembrar que na década de 
1930, a escola pública brasileira chamava de aulas de Arte, o ensino do desenho geométrico, 
possivelmente para que os alunos viessem atender mais tarde, como trabalhadores, às necessi-
dades das fábricas que emergiam no país a partir do inicio do século XX.  
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Portanto, o que Cecília reivindicava para o ensino artístico, era o acesso de todas as cri-
anças aos códigos de comunicação plástica que lhes permitiriam a fruição estética. É pertinente 
lembrar que o “prazer estético” estava de certa maneira restrito às elites, porque estas podiam 
pagar por aulas particulares de Arte. Dessa maneira, antes das proposições renovadoras da 
educação, a escola pública brasileira carecia de algo mais que o básico da instrução: a forma 
verbal e escrita de comunicação. Sobre as incongruências da escola brasileira na Crônica de 02 
de Dezembro de 1930, Cecília assim se expressa:  

 
O problema da educação estética da infância precisa ser contemplado 
com mais atenção pelos pais e professores, porque ele contém, em 
grau notável, possibilidades inúmeras para o desenvolvimento e aper-
feiçoamento da criança. Mas, a preocupação de instruir que até bem 
pouco dominava a de educar, a ansiedade dos pais, também mal ori-
entados, querendo a todo o transe que os filhos soubessem ler e es-
crever, e certos inefáveis inspetores e diretores que julgavam o 
merecimento das professoras pelo número de alunos promovidos – 
fosse a que estado fosse- tudo isso contribuiu para que a escola se 
reduzisse a desgraçada missão de alfabetizar, despejando anualmen-
te, no mundo, algumas centenas de crianças, cujas possibilidades es-
tavam à quase inutilidade de saber ler e escrever. 

 
 
O curioso desse artigo é que a crítica não recai propriamente sobre o direcionamento 

que Estado impunha à escola, mas a mentalidade de pais e professores que com isso, endossa-
vam a negligência quanto a educação estética das crianças. Em outras palavras, pais e profes-
sores, também se acomodavam na simples instrução de ler e escrever. 
 
 
 
O Movimento Artístico Moderno e o Ensino de Arte.  
 

 Para se compreender a Modernidade da Arte, especialmente no século XX, é importante 
compreender o processo de urbanização e modernização das cidades, pois o entorno social dos 
artistas também lhes conferiram o mote de inspiração pictórica. O século XX iniciou-se ampliando 
as conquistas técnicas e o progresso industrial do século que o precedeu. Nas suas primeiras 
décadas emergiram eventos políticos de grande porte que ocasionaram significativos impactos 
nos diversos âmbitos da vida social, inclusive na Arte e na Educação.  

Os acontecimentos de maior destaque das décadas iniciais do século XX foram princi-
palmente: Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, Comunismo, Fascismo, Nazismo e Segunda 
Guerra Mundial. Foi neste contexto conturbado do convívio humano que o Movimento Artístico 
Moderno consolidou-se. Além dos novos códigos de representação propostas pela Arte Moderna, 
os novos signos serviram para retratar, refletir e denunciar todas as complexidades políticas, 
econômicas e sociais que emergiram naquele momento histórico. 
   Vale, portanto pontuar, que apesar da forma pictórica ter se despido da representação 
realista no início do século XX, seja no cubismo, expressionismo, abstracionismo, surrealismo, 
entre outros, não é correto afirmar que a Arte estava apenas a serviço de si mesma. Os artistas 
daquele período, se ocuparam potencialmente dos controvertidos acontecimentos históricos como 
pauta dos seus planos pictóricos, como por exemplo o quadro “Guernica” de Picasso que denun-
cia o massacre em decorrência da Guerra Civil Espanhola; o “Quadrado Preto” de Mallevich que 
precocemente já questionava os preceitos do Regime Comunista no que dizia respeito a falta de 

CD-ROM DE ATAS  | 4861 |  COLUBHE 2012



 

liberdade de expressão, ou ainda, anterior a estas, as gravuras de Otto Dix que denunciaram os 
horrores da 1ª. Guerra Mundial por meio da transfiguração da forma preconizada pelo Expressio-
nismo Alemão. Neste último caso, a deformação da figura realista foi o código visual que de fato 
deu cabo das lembranças do grande pesadelo do arista e da sociedade na qual ele estava inseri-
do, ou seja, as trincheiras da Guerra vividas por ele, convocado que foi para o Front.  

Pois bem, a diversidade da forma pictórica atingida por meio do Movimento Moderno de 
Arte foi determinante para a reforma no ensino artístico superior, ou seja, as Escolas e Academias 
de Arte daquele período. E, em decorrência do ensino que se alterou nas Academias formadoras 
de artistas, ocorreu invariavelmente a ingerência sobre o ensino de Arte no âmbito escolar que, 
neste caso específico, confluía com as reformas no ensino em geral, que também, concomitante 
as mudanças do mundo artístico, se propagavam e se consolidavam na primeira metade do 
século XX. A influência da vanguarda artística europeia sobre o ensino artístico superior e suas 
ressonâncias no ensino escolar também balizado pelas reformas na educação foi assim descrito 
por Osinski:  

     
A virada do século, cujas primeiras três décadas foram marcadas por 
uma tendência reformista, conheceu mudanças significativas, tanto 
com relação às escolas de Arte formadora de artistas, como em rela-
ção à educação artística no ensino escolar. Contribuíram para isso di-
versos acontecimentos de relevância no campo da Educação e das 
Artes. Temos como exemplo o Expressionismo, que na Alemanha teve 
o Grupo Die Brucke como seu maior expoente, pois os estudantes que 
pertenciam a este Grupo revoltaram-se com a metodologia clássica 
que estava sendo usada no curso. [...] No caso do Ensino Escolar de 
Arte, a polarização até então se dava entre o ensino acadêmico, gi-
rando em torno do passado clássico, com regras inspiradas nos câno-
nes gregos de beleza que assumiam valores de Lei, e o ensino do 
desenho com ênfase na geometria, de objetivos pragmáticos. Esses 
dois modelos já não satisfaziam às necessidades que se apresentavam 
com relação ao Ensino de Arte, principalmente no que se referia à 
Educação Artística surgido em fins do século XIX, buscava-se resgatar 
a importância da expressão artística da criança (Osinki, Dulce. Arte, 
História, Ensino – Uma Trajetória. São Paulo. Cortez, 2001, p.57-58-
62)  
 

 
É importante sinalizar que a filosofia da Escola Nova sugeria que o ensino de Arte era 

também um meio desta transformação social, isto em várias vertentes deste pensamento. Mas, 
pontualmente em John Dewey no livro “Arte e Democracia” na qual ele previa que o ensino ar-
tístico seria um importante aliado para a execução das novas proposições educacionais, além 
do ensino em si de Arte ser um vetor de democratização social. Neste sentido, Cecília se mos-
trava alinhada a essa eixo de pensamento educacional, pois ela comungava de que o universo 
infantil sendo introduzido a uma verdadeira educação estética, dentro do sistema escolar, en-
fim, revogaria a crença de que a Arte era fruto de um dom divino, uma dádiva para alguns pou-
cos homens nascidos com vocação para tal, ou seja, seria um grande passo para a quebra de 
leis praticamente místicas do mundo da Arte que eram promovidas por suas elites.  

Outro enfoque recorrente nas crônicas de Cecília é que seus textos não deixam dúvidas 
quanto à sua filiação às manifestações artísticas modernistas deflagradas no inicio da década de 
vinte no Brasil, que entre outras coisas, preconizavam a liberdade expressiva do artista a fim de 
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abrir possibilidades para outras reflexões plásticas. Neste sentido, os pressupostos metodológi-
cos para o ensino renovado, apontado por Cecília, também denunciavam que o ensino tradicio-
nal escolar estava regimentado em regras esquemáticas do desenho geométrico, desenhos 
decorativos e até de estamparias, que tolhiam a expressão livre de qualquer educando. Ou se-
ja, esta formatação do currículo além de servir à fábrica, também estava atrelada às formas de 
composição clássica e acadêmica que haviam sido suplantadas pelo Manifesto de 22 em prol da 
liberdade de expressão dos códigos visuais. As crônicas de Cecília se mostravam atentas a to-
das essas questões como é possível constatar no seu texto abaixo: 

 
Mas os professores de hoje, que se integram, com um nobre esforço, 
na atual corrente de pensamento que vem atravessando o mundo – e 
que tem na escola um ponto de ação valiosíssimo,- sabem que a edu-
cação estética é um meio infalível de atingir a alma da criança, sensí-
vel e dócil à beleza, amoldável a ela, capaz de se deixar influenciar 
pelo seu suave jugo, muito melhor que por obrigações rígidas, estabe-
lecidas quase por um castigo, e como um castigo na verdade recebi-
das. Todo o processo educativo de Arte está já estudado em 
magníficas páginas de psicólogos contemporâneos. Os resultados da 
sua aplicação, também, estão manifestos em conquistas pedagógicas 
devidamente firmadas. Não se trata, pois, de empirismo, nem literatu-
ra... E´ a verdade das pesquisas modernas ao serviço desinteressado 
da humanidade. É a transformação natural do mundo que se opera, 
não obstante muita má vontade e muita ignorância, que, decerto, 
perdurarão ainda excepcionalmente. Mas, não estará longe o dia em 
que nós, brasileiros, teremos para os nossos filhos espetáculos de Ar-
te, representações, publicações, cursos especializados, - tudo deter-
minado por uma autêntica orientação estética. Porque está acabando 
aquela situação, que Bernard Shaw satirizou, das criaturas que, só na 
velhice, percorrem os museus de Arte, para se instruírem... (Crônicas 
da educação. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p .26). 

 
 
 
 
 
Cecília Meireles e a Construção da autobiografia intelectual. 

A construção da autobiografia intelectual de Cecília Meireles pode ser analisada sob a 
luz do conceito de trajetória social enunciado por Pierre Bourdieu e por Norbert Elias. Para estes 
autores a autobiografia intelectual, em geral, compete a pessoas que se desenvolveram de ma-
neira singular em determinado espaço social. Dessa maneira, segundo Bourdieu, ao sujeito singu-
lar foi necessário sobreviver dentro de uma determinada estrutura que exigiu daquele individuo 
várias negociações de capital, que podem ser de ordem econômica, social, intelectual, ou simbóli-
ca, mas que no cômputo geral visam a consagração e legitimidade do sujeito no campo de seu 
interesse. Para Elias, ao sujeito singular é necessário traçar ao longo de sua vida uma trama de 
relações de interdependências com outras figuras sociais de sua época a fim de se estabelecer no 
campo de atuação.  

No que respeita a trajetória social de Cecília Meireles, é pertinente pontuar que conco-
mitante a profissão de professora de escola primária a partir de 1917, ela distinguiu-se das de-
mais colegas de magistério ao lançar, em 1919, seu primeiro livro de poesias. Tal publicação não 
foi uma experiência isolada de uma jovem normalista romântica se aventurando na produção 
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poética, pois após esse primeiro livro intitulado “Espectro” seguiram-se muito outros culminando 
com o prêmio “Olavo Bilac”, em 1939, concedido pela Academia Brasileira de Letras. Também é 
digno de nota que desde pequena Cecília Meireles escrevia poesias, há registros que ela foi uma 
aluna exemplar no período escolar, o que lhe valeu, aos 9 anos de idade uma medalha de ouro, 
por ter concluído o curso primário “com distinção e louvor” das mãos do poeta Olavo Bilac, na 
ocasião Bilac era Inspetor Escolar do Rio de Janeiro.  

Cecília, que se tornaria a nossa poetisa maior, no momento oportuno não se intimidou 
frente a um espaço tão tenso e polarizado como era o debate educacional brasileiro dos anos 
trinta. Há que se dizer que Cecília demonstrou em algumas de suas Crônicas, certo anticlerica-
nismo, não somente por comungar das proposições do Grupo Pioneiro, tornando-se uma das 
signatárias do Movimento, mas por razões de foro íntimo. Embora a separação entre Estado e 
Igreja já estivesse devidamente consolidada, na prática os intelectuais católicos, tanto leigos 
como religiosos, não apenas influenciavam as políticas educacionais da época, como interviam 
francamente nas demais instâncias da sociedade, inclusive na legislação. Convém lembrar que 
boa parte da legislação brasileira, até aquele momento, foi construída respondendo e atendendo 
às normativas do Direito Canônico.  

Outro aspecto que merece referencia sobre o engajamento de Cecília no campo educa-
tivo, se inscreve na questão de gênero. O fato de Cecília ser mulher implicava em mais uma 
dificuldade de trânsito social para a época. Uma coisa era ser mulher de projeção na poesia, ou 
seja, um espaço social já legitimado para a aparição feminina, inclusive no Brasil. Outra coisa era 
uma mulher enfrentar um debate das altas esferas da política e da gestão da educação, majorita-
riamente masculina naqueles anos 30. No entanto, não se deve interpretar o fato de que naquela 
época, sendo a carreira no magistério essencialmente feminina, nada havia de especial em ter a 
presença de uma mulher no debate educacional. É preciso considerar, que mesmo que a carreira 
do magistério tivesse sofrido uma “feminização”, a figura feminina não estava equiparada social-
mente no discurso e no debate educacional brasileiro em espaços de ampla projeção. 

Jane Soares de Almeida em seu livro Mulher e educação: A paixão pelo Possível discute 
questões pertinentes de distinção de gênero na primeira metade do século XX. Segundo a autora, 
a ascensão feminina ao magistério foi fruto da desistência masculina dessa profissão em função 
dos baixos salários, do surgimento de novas frentes de trabalho que se abriram para os homens, 
especialmente pelo avanço da industrialização e urbanização do país. A autora sustenta que 
naquele período, não havia mulheres no cargo da Direção de escolas, entre outros argumentos, 
porque fazia parte da mentalidade da época que atribuía ao homem a competência pela adminis-
tração e pela reflexão pedagógica da escola. Outro aspecto importante a ser considerado é que 
não era considerado de bom tom uma mulher se expor socialmente como a política da educação 
exigia. É certo que em num primeiro momento a “feminização” do magistério no Brasil dá a falsa 
impressão de que as mulheres tinham conquistado o livre trânsito social, saindo do espaço priva-
do para ocupar o espaço público.  

Dessa perspectiva, ao participar do debate político educacional público, Cecília Meireles 
transgrediu da sua condição de gênero e nesse sentido, pode ser interpretada a partir da sua 
ousadia em se deslocar de uma zona de conforto intelectual, que era a poesia, para uma área 
inóspita ao seu temperamento, visto que o debate intelectual no campo da educação era um 
campo que até então pertencia a um grupo dominante, já estabelecido socialmente. Pode-se 
dizer que foi a partir dos códigos de distinção social daquele período entre homens e mulheres 
que Cecília Meireles construiu sua autobiografia intelectual com sabedoria e prudência para poder 
transitar e protestar com certa “imunidade” social, aliás, como fez ao longo de toda a sua trajetó-
ria. Como disse Bourdieu, o campo de atuação do sujeito é o espaço no qual se inscreve as rela-
ções de poder, as quais se estruturam a partir da distribuição, desigual ou não, de um 
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determinado bem, seja político, seja econômico ou cultural. Bens esses, que Bourdieu chamou de 
“capital”.  

De acordo com Bourdieu o campo pode ser estruturado por duas espécies de agentes: 
os dominantes e os dominados, esses agentes por sua vez, orientam-se dentro do campo em 
função de seus diferentes capitais adquiridos ao longo da construção de sua trajetória social. O 
autor observa que existem por parte dos agentes, estratégias no trato e na manutenção de seus 
montantes de capital. Assim, não existem ações neutras em nenhum dos polos dos agentes, quer 
dominante, quer dominado. Isso porque as movimentações dos agentes dentro de um determi-
nado campo, carregam estratégias de manutenção do capital envolvido, ou almejado, o que 
indica um conjunto de interesses inscritos na trama do jogo social. Dessa forma, para Bourdieu, a 
construção de uma autobiografia intelectual é balizada por essas questões que permeiam especi-
almente as estratégias que os agentes se utilizam para se promover ou se manter em um campo 
de interesse. No capítulo intitulado “A Trajetória Construída” do Livro As Regras da Arte o autor 
esclarece sobre a importância de analisar a maneira que o sujeito singular interage com os de-
mais agentes do seu meio social, a fim de compreender quais foram as estratégias desse deter-
minado agente para se deslocar no campo de interesse durante a sua trajetória biográfica. 

 
Com relação aos estados correspondentes da estrutura do campo que 
se determinam em cada momento o sentido e o valor social dos acon-
tecimentos biográficos, entendidos como colocações e deslocamentos 
nesse espaço ou, mais precisamente, nos estados sucessivos da es-
trutura da distribuição das diferentes espécies de capital que estão em 
jogo no campo, capital econômico e capital simbólico como capital es-
pecífico de consagração. Tentar compreender uma carreira ou uma 
vida como uma série única e em si suficiente de acontecimentos su-
cessivos, sem outro elo que não a associação a um “sujeito”, cuja 
constância não pode ser mais que a de um nome próprio socialmente 
reconhecido é quase tão absurdo quanto tentar explicar um trajeto de 
metrô sem levar em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das re-
lações objetivas entre as diferentes estações. (Bourdieu, Pierre. As 
Regras da Arte. São Paulo: Companhia das Letras. 1996, p.292). 

 
Bourdieu propõe que além de analisar o sujeito singular nas suas potencialidades indi-

viduais é importante entender o quanto o meio social deu oportunidade ou não, para o sujeito 
se desenvolver na sua área de interesse. Assim como é importante também, compreender as 
redes de associações estabelecidas entre o sujeito singular e os agentes sociais da época em 
questão, sejam eles seus pares ou seus desafetos. Na perspectiva da teoria bourdieuana, Cecí-
lia Meireles tinha como estratégia pessoal o capital cultural familiar. Seu pai foi funcionário do 
Banco do Brasil e a sua mãe foi professora primária, o que denota nível razoável de cultura. 
Mesmo que se considere o fato de que Cecília se tornou órfã de pai e mãe muito cedo, para o 
nosso autor, a instrução dos pais ou do entorno familiar é um diferencial na trajetória social do 
sujeito. Ora, Cecília Meireles vinha de um ambiente familiar de cultura diferenciada e isso, de 
certa maneira, deve ter contribuído para salvaguardar socialmente a poetisa, tanto no seu trân-
sito escolar como no meio literário.  

Do ponto de vista do pensamento de Bourdieu, sociologicamente ela trazia um capital 
cultural herdado do ambiente familiar, que é considerado um fator de acumulação de capital do 
sujeito em ralação demais. No entanto, a consagração que Cecília Meireles alcançou ao longo 
da sua trajetória literária e, especialmente, a administração desse sucesso se trata de mérito 
particular, evidentemente, mas agregado ao capital cultural herdado. Nesse sentido, o reconhe-
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cimento da obra de Cecília pode ser entendido como a segunda etapa da sua trajetória social, 
também conhecida como “estratégias” de trânsito social. Logo, a junção da rede social herdada 
de família, com a rede social conquistada no meio literário podem ser vistos pelo enfoque da 
teoria sociológica como fatores que contribuíram para que Cecília Meireles fosse integrada no 
campo jornalístico de base militante sem grandes repercussões a essa nova tomada de posição 
no campo social.  
 A consagração pessoal no campo da educação não foi o mote de Cecília Meireles, mas a 
causa em si requeria consagração, a fim de se efetivar as ações aspiradas. Pois bem, a causa foi 
encampada paulatinamente no país, ao menos, o cerne da questão que era a ascensão da escola 
pública, laica e uiversal. Então, por meio da legitimação da causa, Cecília também obteve sucesso. 
Agora, quanto a sua ação pessoal no debate educacional, isto veio a tona em outro período, no 
qual as “lacunas estruturais” possibilitaram o reconhecimento de Cecília também como intelectual 
da Educação, mesmo setenta anos depois. Todavia, a consagração tardia revela o quanto o agen-
te é atemporal naquilo que se propôs em seu tempo histórico, ou seja, a causa de educação de 
Cecília Meireles se revelou muito além da conquista da escola laica e pública, pois Cecília teoriza 
sobre o saber e o sentido que isto faz a quem educa e a quem aprende. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 O conceito de ideologia que utilizamos ao longo deste trabalho é o concebido pela Análise do Discurso 
que desloca o conceito de ideologia de uma formação sociológica para uma formulação discursiva, ou 
seja, a ideologia não entendida como um elemento de ocultação, mas como um indício, um traço, resul-
tante de problemas reais. Cf. ORLANDI, Eni P. e PÊCHEUX, Michel, 1988. 
 
2 Os Comentários somam mais de 800 textos escritos durante os 3 anos (1930-1933) em que Cecília este-
ve diretora da Página de Educação, do jornal Diário de Noticias, do Rio de Janeiro. 
3 Em 1930, quando no Brasil se buscava um modelo escolar baseado em novos conceitos pedagógicos, 
surgia em "Feuilles de L' Inde" um brilhante trabalho de Rabindranath Tagore sobre "Uma Universidade 
Oriental". Nele, discutia os métodos educacionais, apontava erros na formação de estudantes, na organi-
zação do ensino, na orientação de professores, assim como destacava a importância da arte e do folclore 
na educação; enfim, discutia muitas das questões que aqui no Brasil o movimento de renovação evidenci-
ava. Por volta de 1915, Tagore recebeu o Premio Nobel e alguns dos seus trabalhos conhecemos pelas 
traduções de Cecília Meireles. 
4 READ, Herbert. a Educação pela arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p.1-2. 
5 Cecília escreveu em um dos seus comentários que “nós somos a saudade da nossa infância. Vivemos 
dela, alimentamo-nos dos seus mistérios e da sua distância.”  MEIRELES, Cecília. A infância. 
20/12/1930. 
6 MEIRELES, Cecília. O espírito poético da educação. 26/11/1930. 
7 MEIRELES, Cecília. Educação estética da infância. 02/11/1930. 
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Esse texto apresenta e discute dados da pesquisa “Língua de sinais e educação de sur-
dos: políticas de inclusão e espaços para a diferença na escola” através de questionários e es-
critas de professores produzidas em duas edições do Curso de extensão “Memórias e Narrativas 
na Educação de Surdos”.  

A pesquisa teve início em agosto de 2008 e seu término está previsto para julho de 
20121 e tem como objetivo geral conhecer e problematizar as condições de possibilidades da 
educação de surdos na Educação Básica de escolas da rede pública e privada que atendem sur-
dos no estado do Rio Grande do Sul/Brasil. E como objetivos específicos: (a) mapear o atendi-
mento educacional de alunos surdos e os diferentes contextos onde este é realizado: escolas de 
surdos, classes de surdos, inclusão etc. (b) problematizar a configuração dos diferentes contex-
tos investigados, no sentido de tentar entender como está organizada, planejada e distribuída a 
educação de surdos nesses espaços e tempos de aprendizagem; (c) entender os discursos e 
representações sobre os sujeitos surdos que constituem a educação de surdos nos diferentes 
espaços educativos analisados e (d) promover formas de registro e trocas de experiências entre 
professores que atuam com alunos surdos.  

Para alcançar tais objetivos, utilizamos as seguintes estratégias metodológicas: 
– Contato com a Secretaria Estadual de Educação do estado do Rio Grande do Sul/BR 

(SEDUC) e Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (SMED): para levantar dados so-
bre os alunos surdos matriculados na rede pública, bem como contato com as escolas da rede 
privada de ensino que atendem alunos surdos. 

– Visita às instituições: para levantamento de dados institucionais – modalidade de en-
sino (regular ou especial), tipo de organização curricular dos grupos/instituições para atender 
os surdos, projeto político-pedagógico, etc. 

– Questionários para gestores, professores e alunos surdos: para conhecer a proposta 
educacional da escola e como eles a experienciam. 

Os questionários foram aplicados em 2008 com gestores, professores e alunos surdos 
em visitas às escolas2. Através desses questionários fizemos um levantamento do número de 
alunos surdos matriculados em cada nível (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Mé-
dio) e em diferentes modalidades educacionais (Educação de Jovens e Adultos, escolas de sur-
dos, classes especiais e turmas de inclusão), além da identificação do número de intérpretes e 
de professores surdos e ouvintes que trabalhavam com esses alunos.  

O questionário para gestores apresentava um total de 11 questões sobre a estrutura 
das escolas, a presença de intérpretes, participação da comunidade surda na escola, serviços 
de apoio ou extracurriculares oferecidos aos alunos, projetos de aquisição de língua de sinais 
para alunos surdos que chegam à escola sem conhecer a língua de sinais e para a comunidade 
em geral. O questionário para professores apresentava um total de 23 questões sobre como 
ocorre o contato com os surdos na escola, como definem uma pessoa surda, onde encontrou 
informações sobre os surdos, qual a concepção de língua de sinais, se precisava de intérprete 
na sala de aula e se tinha conhecimento da legislação de Libras (Língua Brasileira de Sinais). O 
questionário para os alunos surdos apresentava um total de 32 questões referentes ao acesso, 
entrada e permanência na escola, o uso da língua de sinais, os lugares onde esses alunos en-
contravam outros surdos e como se realiza a comunicação com os familiares, colegas e outros 
surdos. 

A análise das respostas dos questionários foi feita sem definição prévia de unidades de 
análise e pelas recorrências os dados foram agrupados nos seguintes eixos temáticos3:  

1) concepção de surdez: a surdez é relacionada às questões culturais e da língua de 
sinais (concepção sociocultural) e também com termos ligados à deficiência e a práticas correti-
vas (concepção clínico-patológica); 
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2) processo de escolarização: há diferentes espaços direcionados à aprendizagem 
dos alunos surdos, tais como: sala de aula regular, sala de recursos destinados ao atendimento 
de surdos ou com caráter de sala especial e escola de surdos. Com exceção da escola de sur-
dos, os demais espaços educacionais visam apoiar a inclusão, ou seja, tanto a sala especial 
quanto a sala específica para alunos surdos são apenas complementos para a sala regular, on-
de o aluno surdo está formalmente incluído. No entanto, percebemos que somente nesses es-
paços específicos os professores têm uma formação direcionada à educação de surdos, 
constituindo um aspecto paradoxal, já que os processos avaliativos, curriculares e pedagógicos 
são de responsabilidade do professor da classe comum. Além disso, tais professores não domi-
nam a Libras, tampouco contam com o apoio de intérpretes. 

3) concepção de língua de sinais: a língua de sinais é referida como uma língua cri-
ada pela comunidade surda e que, como tal, pertence à cultura surda, que não é utilizada da 
mesma maneira em todos lugares do mundo e que não tem um conteúdo restrito, sendo tão 
complexa como qualquer outra língua e, portanto, uma língua valorizada, possuindo suas pró-
prias regras gramaticais e sendo capaz de transmitir conceitos abstratos. 

5) possibilidades de espaços de aquisição e desenvolvimento linguístico: as 
respostas mostram que o processo de aquisição de língua de sinais pelos surdos se dá priorita-
riamente na escola, a grande maioria dos alunos é integrante de família de ouvintes, sendo eles 
os únicos surdos; poucos conhecem a língua de sinais antes de chegar à escola e essa língua é 
pouco utilizada pelos familiares ouvintes.  

– Promoção de encontros com professores de surdos: em curso de formação continua-
da onde foram produzidas escritas sobre as memórias e experiências docentes de cada um no 
contexto da educação de surdos. 

A produção dessas escritas foi realizada em duas edições do curso Memórias, narrativas 
e experiências na Educação de Surdos, oferecido para professores que atuam com alunos sur-
dos na Educação Básica em diferentes modalidades (Educação de Jovens e Adultos, escolas de 
surdos, classes especiais e turmas de inclusão) em diversas escolas do estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil. A primeira edição foi realizada no segundo semestre de 2008 e contou com aproxi-
madamente 30 professores, entre os quais 18 surdos e 12 ouvintes. Na segunda edição, tive-
mos a participação de aproximadamente 40 professores, entre eles surdos e ouvintes. 

 A programação das atividades das duas edições do curso incluiu debates em encontros 
presenciais sobre temáticas relativas à inclusão escolar e a perspectiva educacional bilingue 
para surdos, como as seguintes: 

– A formação e as experiências na área da educação de surdos. 
– Escola de surdos versus escola de ouvintes: a diferença surda nos espaços formais de 
educação 
– Professores surdos e professores ouvintes na educação de surdos 
– Histórias e narrativas sobre alunos surdos que vivem em instituições (abrigos, hospital 
psiquiátrico e outros) 
– O biografema como estratégia biográfica  
– Políticas de Inclusão Escolar de alunos surdos 
– Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
– A formação de professores para o AEE 
– A escrita da Língua de Sinais 
– O ensino de Língua Portuguesa para surdos no AEE 
– A inclusão de surdos com outras deficiências na escola de surdos 

As escritas foram produzidas através de cartas, diários individuais e de um diário coleti-
vo virtual (blog http://www.memoriasnaeduacaodesurdos.blogspot.br) e suscitam muitas possi-
bilidades de análises, entre as quais elegemos duas para trazer aqui. 
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A primeira trata de um olhar que, a partir das recorrências que limitavam, enquadravam 
e potencializavam as experiências dos professores surdos em sua escolarização em escolas e 
turmas de ouvintes na infância e as experiências dos professores ouvintes na suas primeiras 
docências em turmas de surdos, circunscrevia ambos em uma perspectiva histórica e política da 
Educação de Surdos onde as marcas das lutas da Comunidade Surda nas últimas duas décadas 
foram determinantes das narrativas de escolarização. Esse olhar produziu algumas generalida-
des, que não reduzem nem simplificam as identidades e que se referem a formas corretivas e 
prescritivas de escolarização onde a surdez é narrada como deficiência e incapacidade. 

A segunda trata das surpresas do caráter único de determinadas experiências que se 
produziam no próprio exercício de escrever e ler as cartas, exercício que era proposto durante o 
curso e que se constituía em uma relação de entrega e compartilhamento da palavra com o 
outro. 

Para analisar as escritas dos professores dialogamos com autores como Michel Fou-
cault, do qual utilizamos algumas ferramentas teórico-metodológicas, entre as quais as noções 
de sujeito e de discurso, bem como com outros autores que trabalham na perspectiva dos Es-
tudos Culturais (HALL, 1997a, 1997b e 1997c; CANCLINI, 1997; BHABHA, 1998) para proble-
matizar a produção de identidades e as representações culturais sobre os surdos e a surdez. 
Situamos as análises, ainda, nos denominados Estudos Surdos, que entendem a surdez como 
um traço cultural e os surdos como sujeitos que se constituem a partir de uma experiência vi-
sual e não pela falta de audição. 

Nas escritas das cartas, temos registros biográficos que inserem seus leitores nas salas 
de aulas que os professores surdos frequentaram enquanto alunos na infância ou juventude e 
nos remetem a “pensar sobre fronteiras, limites e aproximações entre arte, produção científica 
e exposição de si mesmo” (FISCHER, p.117. 2005). Nelas encontramos alunos surdos de duas 
ou três décadas atrás que narram suas experiências escolares com questionamentos sobre as 
práticas de normalização e correção da surdez que as escolas utilizavam nos tempos do oralis-
mo. Uma das professoras surdas escreve: 

Ao recordar minha infância, a luta durante a minha vida, para con-
quistar a independência, recordo o quanto a Escola e os profissionais 
da época foram importantes neste crescimento, mostrando-me atra-
vés da dedicação, religiosidade, coleguismo, cooperação todos os re-
ais valores da vida, da convivência em grupo, favorecendo meu 
amadurecimento pessoal.  
Na Escola o uso do aparelho auditivo era obrigatório sendo avaliado 
através de nota no boletim, a freqüência do uso do mesmo. Quando 
tinha 8 anos, meus pais mudaram-se para Guaíba, sendo necessário 
então, que eu permanecesse na Escola em regime de internato como 
a maioria de minhas colegas. (...) Ao completar a quinta série do an-
tigo 1º grau, tive que buscar minha escolaridade em uma escola de 
ouvintes, foi grande a tristeza de deixar o espaço onde cresci e pude 
ser compreendida como uma pessoa com capacidade de construir a 
própria vida. Fui então, para escola em Guaíba onde meus pais mora-
vam, confesso que a insegurança em relação ao desconhecido me as-
sustava, não tinha intérprete na sala de aula, mas conseguia ler, me 
esforçava nos estudos, fazia as tarefas sozinha e as vezes minha mãe 
ajudava, ela trabalhava o dia todo na escola. (...) Tive ótimas experi-
ências com professores e colegas ouvintes que sempre me respeita-
ram, apoiaram e incentivaram nesta caminhada. Pude, também, 
ensinar muito a eles, a forma de comunicação, a atenção e cuidados 
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ao se comunicarem comigo, a importância da expressão facial e cor-
poral manual.  

No momento de inscrição no curso os professores eram informados sobre a proposta de 
produção de escritas, sendo essa condição para participar e permanecer no mesmo. Escrever e 
dar-se a ler era a condição que restringia a participação e ampliava as possibilidades que dela 
decorriam. O desafio era manter uma produção escrita intensa durante o período de duração do 
curso, escrita que era potencializada pela visibilidade das postagens no blog. Outro desafio pro-
posto era o sorteio, a cada encontro, do destinatário da carta e cada um, assim, deveria escre-
ver para alguém que poderia ser um colega de escola ou alguém que acabara de conhecer, o 
que revestia as palavras de intencionalidade e cuidado com o outro e possibilitava uma aproxi-
mação com esse outro através da escrita daquilo que atravessa e constitui cada um. 

 As experiências escolares narradas pelos professores surdos, escritas pela memória e 
resquícios das infâncias, são marcadas por práticas prescritivas e por técnicas de normalização 
que investiam em “tratamentos” dos alunos surdos que visavam fazê-los ouvintes. Essas práti-
cas de correção e normalização eram justificadas por representações da surdez como falta de 
audição e incapacidade para falar.  

Quando as experiências aconteceram em turmas comuns, junto a alunos ouvintes, em 
propostas de inclusão escolar, essas são narradas como experiências que tiveram no corpo ou-
vinte a centralidade do ensino na sala de aula, onde a audição dos professores e colegas dis-
tanciava-se da diferença surda, em um contexto fixado na cultura oral. 

Uma inclusão excludente, um estar em aula, mas estar ausente, ser espectador em um 
espaço onde desejaria ser atuante, mas no qual não se é reconhecido nem se reconhece como 
parte de um grupo. Em escritas de professoras surdas, lemos: 
  

Neste tempo eu estudava em escola especial para surdos pela manhã 
e a tarde em uma escola para ouvintes. Esta época foi muito difícil, 
minha mãe me disse que eu não me relacionava bem com os colegas 
ouvintes, a professora ouvinte escrevia no quadro negro e eu não 
acompanhava o mesmo tempo das outras crianças, a professora ca-
minhava e falava pela sala de aula ensinando e a cada dia eu perdia 
mais e mais em relação ao aprendizado... destas coisas eu me lem-
bro. Eu sabia que aquela escola para ouvintes não combinava com o 
meu futuro. Tive sorte, pois a minha mãe percebeu a importância da 
escola especial para surdos e então passei a estudar somente nesta 
escola.  
 
Minha experiência, apesar de só ter 3 anos de idade, recordei perfei-
tamente de vários fatores e acontecimentos desta época. “Eu era mui-
to distraída, a professora me chamava o todo o momento para que 
participasse das atividades com os outros colegas, mas eu não me in-
teressava por estas atividades, preferia brincar com outras coisas, 
Não entendia porque meus colegas achavam tão divertidas as histó-
rias com fantoches, eu não achava engraçado”. (...)Só via eles me-
xendo a boca, mas não sabia o que estavam dizendo. “Eu me senti de 
novo só e confusa”.  
 
se há a ruptura de cultura surda, isto faz nos pensar bem se a inclu-
são social oferecida significa integrar o surdo, não é a palavra correta 
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“inclusão” e mais importância de uma “adaptação” para a situação do 
dia-a-dia dentro da sala de aula na escola especial. 

Um traço comum a muitos alunos surdos, que aparece recorrentemente nessas narrati-
vas, é a mobilidade, o nomadismo escolar decorrente da falta de escolas com intérpretes, de 
conhecimentos por parte dos professores da língua e da cultura visual dos surdos, enfim, das 
identidades e da diferença surda.  

A fragmentação da vida escolar em diversas escolas, sempre na procura por um espaço 
de pertencimento, acolhida e continuidade da escolarização aparecem em narrativas como a de 
uma das professoras surdas: 

Eu não sou gaúcha, mas vivo em Porto Alegre desde os meus 14 
anos, e concluí o meu 2º Grau em uma escola para pessoas surdas. 
Eu pertenço à classe média alta. As minhas primeiras lembranças me 
levam à época de meu ingresso numa escola maternal, de crianças 
ouvintes, na cidade onde nasci, no interior de um estado nordestino 
(...) Quando completei seis anos de idade, minha mãe procurou esco-
la na cidade em que morávamos (Feira de Santana) que era uma ci-
dade pequena na época e só encontrou a APAE4 para deficientes em 
geral. Ela não gostou, pois queria uma escola especial para surdos. 
Fomos então morar em Salvador onde conseguiu uma escola especial 
para mim. (...) Estudei nessa escola até os treze anos de idade (até a 
quarta série). Na época, em Salvador não havia escolas especiais para 
surdos com as séries seguintes, então, meus pais e meu irmão mais 
velho, procuraram escolas em Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e 
São Paulo, mas acabaram por escolher a Escola Especial Concórdia 
em Porto Alegre, aonde vim estudar. Mudei-me, assim, para o Rio 
Grande do Sul acompanhada de meu irmão mais velho que estudava 
medicina e mais outro irmão, além de uma prima que tinha uma filhi-
nha de um ano de idade na época. Assim, recebi o apoio e o estímulo 
da família e estudei nessa escola até o fim do segundo grau. 

As escritas de professores e professoras ouvintes de alunos surdos, por sua vez, se ini-
ciam como desafio. Nas escolas, a docência ocupa o tempo dos professores e pouco ou quase 
nada lhes possibilita registrar, escrever, pensar sobre suas práticas. No curso, encontram a pos-
sibilidade de escrever para narrar suas experiências para si mesmo e para o outro, para contar 
como cada um foi se constituindo professor de surdos. No exercício de registrar e problematizar 
as experiências ocorre várias tentativas, se inicia e se reinicia o texto várias vezes, se escolhem 
formas de narrar. Esse exercício se dá sem o regramento dos papéis que precisam ser preen-
chidos na rotina da escola, diante da tela de um computador ou de um papel em branco à es-
pera de uma história que vai ser contada, à espera de um entregar-se às palavras.  

Nas cartas de professores ouvintes aparecem recorrências sobre suas (quase sempre 
tensas) aprendizagens da língua de sinais e imersão na cultura surda. Muitos professores ouvin-
tes ingressaram na educação de surdos sem saber se comunicar com os alunos com os quais 
iriam trabalhar, questionam as políticas de inclusão escolar quando há barreiras de comunica-
ção e defendem escolas bilíngues para surdos, como lemos nas cartas a seguir: 

Trabalho com jovens e adultos Surdos com histórias de fracasso esco-
lar por conta desta inclusão; que só fez excluir. Termino minha escrita 
referindo a narrativa de um aluno que no ano passado, numa assem-
bléia de alunos com a Secretaria Municipal de Educação, disse: 
“quando estou em minha sala, uso a língua de Sinais, converso com 
meus colegas, é legal.....mas quando saio nos corredores não sinto 
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este lugar como meu”. O sentimento de pertencimento é importante 
para o desenvolvimento da plena cidadania e autonomia moral.  
 
a Escola de Surdos é um território de significativas produções cultu-
rais, ela necessita ser compreendida como o espaço privilegiado para 
a demarcação de práticas culturais específicas entremeio às produ-
ções curriculares que se concretizam nas afirmações da cultura surda.  

As primeiras escritas foram marcadas pelo tom autobiográfico, em parte pela proposta 
de que fossem produzidas através de cartas. Nessas escritas autobiográficas, encontramos as 
escritas de vidas, onde quem escreve é o autor e o personagem principal. Mas nelas não deve-
mos nos deter na cronologia dos fatos, pois as práticas docentes, as memórias, a vida em si, 
são as finalidades destas escritas. E estas aparecem titubeantes. No titubeio de tentar tradução 
para o que aconteceu, para dar corpo ao que agora são lembranças, os professores falam sobre 
si, sobre suas existências e significados que atribuem às práticas pedagógicas que exercem jun-
to a alunos surdos.  
 Na segunda edição do curso em 2011, contamos com a presença de um público forma-
do por 40 professores, durante o período de cinco meses (agosto a dezembro de 2012). Nova-
mente o curso ocorreu através de encontros presenciais e atividades a distância, uma vez por 
semana. Nos encontros presenciais tivemos palestras ministradas por convidados de acordo 
com uma programação prévia elaborada pelo Grupo de Pesquisa sobre temas que estão sendo 
desenvolvidos em pesquisas de mestrado, como desdobramentos da pesquisa que intitula esse 
trabalho.  

Como metodologia de trabalho, novamente foi solicitado que os participantes escreves-
sem cartas sobre os temas de cada encontro para um dos colegas do grupo, com endereça-
mentos feitos através de sorteio do nome do destinatário. As cartas deveriam ser escritas antes 
do encontro e as leituras indicadas deveriam ser feitas após, de modo que o olhar dos professo-
res, aquilo que tem a dizer sobre o tema proposto, não fosse “fabricado” pelas leituras e pela 
palestra, com o objetivo de que nas escritas fosse possível conhecer o que cada um teria a nar-
rar sobre suas experiências.  

A adesão dos professores aos temas propostos: 1) A formação e as experiências na 
área da educação de surdos, 2)Histórias e narrativas sobre alunos surdos, 3) Políticas de Inclu-
são Escolar de alunos surdos: que impactos e movimentos provocam nas escolas? 4) A oferta 
do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para surdos e 5) A escrita da Língua de Sinais, 
apontam a atualidade e a emergência de alguns pontos elencados. Tornar texto as inquietações 
referentes a esses pontos, foi desafio aceito e tomado como forma de discussão e reflexão so-
bre as docências, as políticas de educação e as estratégias institucionais e pessoais eleitas para 
lidar e criar as condições de possibilidade para que a Educação de Surdos aconteça em suas 
singularidades e especificidades. 

Atualmente, desenvolvo um trabalho de AEE com estudantes surdos e 
busco oportunizar o ensino bilíngue, um ensino com respeito a dife-
rença linguística e cultural dos surdos, porém encontro muitos obstá-
culos, um deles seria a falta de um profissional surdo com formação 
para trabalhar comigo na escola.A proposta do Atendimento Educaci-
onal Especializado para o estudante surdo, no momento do ensino da 
Língua Portuguesa (LP), é contraditório, pois para um surdo usuário 
de Libras aprender a LP pela “oralização” é não respeitá-lo, é ouvinti-
zá-lo, e assim, se mascara a aceitação ao surdo e se age com discri-
minação. 
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Nesse processo de aquisição da escrita da Língua Portuguesa, a Lín-
gua de Sinais é reconhecida como elemento indispensável – quanto 
mais efetivo é o acesso do surdo à Língua de Sinais, melhores chan-
ces ele tem de se apropriar da escrita da Língua Portuguesa. Portanto, 
podemos afirmar indiscutivelmente que o encontro desse sujeito com 
a escrita é precedido e possibilitado pela Língua de Sinais. 
 
Ao mesmo tempo em que a Língua de Sinais garante a apropriação 
dos elementos culturais de integração à sociedade e de acesso ao co-
nhecimento, também é instrumento de interpretação e produção de 
palavras, frases e textos da Língua escrita. Mas como podem esses 
sujeitos comunicar e produzir conhecimentos em uma língua e serem 
alfabetizados em uma outra língua diferente sintática, morfológica e 
foneticamente?  
 
O tema desta carta é, para mim, muito instigante, afinal, como pro-
fessora de surdos de ensino médio e também como intérprete no en-
sino superior a questão da língua portuguesa interfere diretamente no 
meu trabalho. Antes de começar a te escrever sobre o tema, gostaria 
de ressaltar que a realidade em que transito pode ser considerada 
privilegiada no quesito ensino de língua portuguesa, pois temos uma 
escola Bilingue para surdos, onde a língua de sinais é a primeira lín-
gua ensinada às crianças assim que ingressam na escola, e a língua 
portuguesa é a segunda língua. Por termos essa escola bilíngüe que 
atende surdos de ensino fundamental e médio [...] não possuímos ca-
sos de surdos que freqüentam o AEE voltado ao ensino de língua por-
tuguesa. Não temos surdos “inclusos” na chamada rede regular de 
ensino. Por isso vou tratar do ensino de língua portuguesa em uma 
escola bilíngue.  
 
À primeira vista pode parecer muito mais fácil tratar do ensino de lín-
gua portuguesa para surdos num contexto de bilinguismo. Entretanto, 
através das minhas observações cotidianas e da pequena pesquisa de 
campo que fiz para te escrever esta carta, pude notar que a situação 
ainda está longe de ser satisfatória. Segundo a atual diretora da Esco-
la Municipal, o maior desafio enfrentado pela escola ainda é o ensino 
da Língua Portuguesa. Mesmo havendo um avanço muito grande no 
conhecimento produzido em Língua de Sinais e da adoção desta como 
língua de instrução na escola, a Língua Portuguesa continua represen-
tando uma grande dificuldade tanto para professores quanto para 
alunos.  

Mas outras narrativas aparecem na segunda edição do curso, para além das emergên-
cias do que é atual e pontual no momento em que estamos nos avanços e paradoxos da Edu-
cação de Surdos nessas últimas décadas. São narrativas de um passado recente e que trazem 
em suas linhas as experiências inquietantes, instigantes, que não estão fadadas ao esquecimen-
to, que provocam reflexões e o desejo de persistir nessa forma de possibilitar os encontros com 
essas escritas.  
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“Vou te contar só um caso, e tire as suas próprias conclusões! Sou 
surda, não tenho nenhum grau de poder auditivo, e sem saber que 
atrapalhava, eu emitia gritos, até que um dia me levaram para um lu-
gar e arrancaram um dente meu, sem anestesia só com uma pomada 
para disfarçar a dor, e avisaram-me se gritar de novo, tiro outro, no 
dia seguinte de novo, gritei e arrancaram-me outro, repetiram o avi-
so, se de novo, arrancarei outro, no fim, foram 4 dentes, e assim eu 
aprendi a não gritar nunca mais. Resumo dizendo que outros aconte-
cimentos surgiram e as punições eram rígidas demais”. 

Lembrando de situações de abandono de crianças por serem surdas, lemos histórias 
como as seguintes: 

 [...] havia muitas crianças ouvintes de idades variadas, algumas cri-
anças tinham câncer, soropositivos, eram abandonadas pelos pais ou 
eram órfãs. Os horários eram limitados. As crianças surdas tinham li-
mitações de comunicação, porque as outras crianças não sabiam lín-
gua de sinais e os funcionários também não sabiam. “As crianças 
surdas eram privadas de diversão e de comunicação por causa da au-
sência de comunicação por parte dos ouvintes. 

Diante dessas escritas, podemos ver como são produzidos os sujeitos surdos e sua edu-
cação. Através das escritas dos professores podemos entender os processos de escolarização 
dos surdos que vêm ocorrendo nas últimas décadas na história da educação desses sujeitos no 
Brasil, processos esses que tem mobilizado lutas por parte do movimento surdo em prol de polí-
ticas educacionais bilíngues. Este movimento questiona a atual política educacional inclusiva do 
Ministério da Educação do Brasil, por entender que essa não atende as especificidades linguísti-
cas e culturais dos surdos. 

A inclusão escolar sem a preparação prévia do professor, do corpo 
discente, da escola da comunidade é um grande tiro que sai pela cu-
latra. Na verdade toma forma de integração, onde o surdo é que deve 
adaptar-se e integrar-se à estrutura que está ao seu redor e não há a 
verdadeira inclusão: a escola não se prepara para receber o surdo na 
sua modalidade de comunicação gesto-visual. 
 
Não se pode construir uma educação excludente mascarada de inclu-
siva, pois não respeita as diferenças culturais ao não adotar a educa-
ção para surdos como uma modalidade no ensino, principalmente o 
público, com referenciais específicos que potencializem o desenvolvi-
mento e o conhecimento da cultura surda. 
 
[...] para uma escola acolher um surdo é necessário muito mais do 
que um tradutor/intérprete, mas é preciso uma visão da Libras como 
língua primária, é preciso favorecer a esse aluno relações sociais entre 
seus pares que comuniquem uma mesma língua. 

 
Acredito que educar o surdo através do bilinguismo é educá-lo a partir 
da sua cultura linguística, sendo que o bilinguismo na escola comum 
não pode objetivar somente a questão linguística, deve embasar o 
processo educacional a valorização das relações entre os pares sur-
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dos, e assim a escola comum poderá ser um porto seguro para trocas 
de informações e experiências entre os surdos. 

Em algumas cartas, os professores surdos também narram o convívio com colegas e 
professores ouvintes e os limites impostos, contornados, superados pela diferença da língua e 
da cultura. Narram, ainda, o convívio às vezes fácil, outras vezes difícil – mas sempre 
inquietante – com o outro ouvinte e a forma como são estabelecidas as relações na escola em 
situações de inclusão. 

Na leitura das cartas, podemos ver, ainda, que os casos de sucesso na escolarização 
narrados são resultado muito mais de esforços isolados do que proporcionados por políticas 
educacionais e linguísticas que tenham garantido a permanência dos surdos nas escolas.  

 
Notas de encerramento 

A proposta de registro de memórias e experiências através da escritas foi mobilizada 
por questões como: Onde há espaço para a escrita docente, para as escritas de si que falam 
“de dentro” das práticas pedagógicas? Onde há tempo para a escrita de si na rotina das esco-
las? Narrativas escritas, fotográficas, lidas, sinalizadas, ouvidas, vistas, as experiências de cada 
um: qual é o espaço destas memórias dentro da escola? Em qual momento das rotinas escola-
res se pode parar para escutar o que o outro tem para contar, desviando-se do discurso esco-
lar, contando uma história pessoal, intransferível, mas partilhável? Escutas de experiências 
docentes que ultrapassam os limites geográficos da escola, que se dão além dela, na constru-
ção da vida de cada um? 

Nas escritas de si deixamos um pouco de nós, através da linha colocamos palavras que 
traduzem nossas experiências e não apenas aquilo que se passa em nossos dias. Experiências, 
para Larrosa, não é qualquer coisas, mas aquilo “que nos passa, o que nos acontece, o que nos 
toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 
coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. (...) Nunca se passaram tantas 
coisas, mas a experiência é cada vez mais rara.” (2002, p.21.)  
 As narrativas compartilham espaços, memórias, histórias. Algumas apresentam pontos 
de encontro de seus narradores, personagens que passaram na vida de um e de outro, um alu-
no, um colega, marcando estas narrativas de forma sutil, quase imperceptível, mas que produ-
ziram efeitos e vínculos permanentes. Estas escritas oferecem aos seus leitores uma 
oportunidade de interação, de diálogo com os alunos que estes autores foram e com os profes-
sores que estes se tornaram.  

Embora as condições atuais de escolarização para os surdos no Brasil, possibilitadas pe-
la oficialização da Libras (Língua Brasileira de Sinais), através da Lei 10.436 e sua regulamenta-
ção pelo Decreto 5626 de 2005, bem como a luta pelo reconhecimento dos surdos como 
minoria linguística, tenham melhorado nos últimos anos, precisamos ainda avançar para de fato 
contemplar as singularidades e especificidades desses sujeitos. As demandas do ensino e 
aprendizagem da Libras necessitam ainda de políticas que garantam também às famílias a pos-
sibilidade de partilhar a língua e a sua compreensão. A escola é a instituição que está amparada 
legalmente para garantir o acesso dos sujeitos surdos à língua e “deve também apoiar, na co-
munidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre professores, alunos, funcionários, direção 
da escola e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos” conforme previsto no decreto 
acima citado (BRASI; 2005). 

Com os dados produzidos durante os quatro anos da pesquisa, através de estratégias 
metodológicas distintas, como colocadas no início do texto, acreditamos alcançar as metas pro-
postas, quais sejam: disponibilizar dados analisados sobre a situação educacional e linguística 
dos alunos surdos matriculados na educação básica, em particular sobre as experiências de in-
clusão desses alunos; desenvolver outras pesquisas decorrentes desta, e que possam estar de-
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talhando e aprofundando os conhecimentos produzidos sobre as condições educacionais dos 
alunos e experiências docentes na área da educação de surdos e oferecer ações de extensão e 
cursos de capacitação para professores. 

A escolha de trazer aqui os excertos das cartas dos professores que frequentaram o 
curso é resultante das condições de possibilidades, narradas por eles, no lugar esse, único, que 
se dá na sala de aula, esse lugar que situa os professores e os alunos, que os coloca como su-
jeitos de processos políticos, pedagógicos, na experiência, histórica, singular e intransferível de 
escolarização. 
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1 Desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa SINAIS: Sujeitos, Inclusão, Narrativas, Identidades e Subjetivida-
des, constituído na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, grupo que investiga temas relacionados a 
políticas educacionais, experiências docentes e formação de professores, problematizando a educação de 
surdos e as políticas de inclusão escolar a partir de noções como identidades, diferença e alteridade na 
perspectiva dos Estudos Culturais de vertente pós-estruturalista.  
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1 Os dados dos questionários fazem parte da pesquisa que apresentamos nesse texto, tendo sido produzi-
dos também como parte integrante de outra investigação maior, denominada “A Educação dos Surdos no 
Estado do Rio Grande do Sul”, desenvolvida pelo  Grupo Interinstitucional de Educação de Surdos (GI-
PES), do qual participam doutoras em Educação e em Linguística e seus orientandos. Na época dessa 
pesquisa, participaram pesquisadoras e integrantes de sete instituições de ensino superior do Estado do 
Rio Grande do Sul/BR: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade de Santa Cruz 
do Sul (UNISC), Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Universidade de Passo Fundo (UPF) e pela 
Faculdade Cenecista de Osório (FACOS). 
Esses dados também foram discutidos em outros artigos e capítulos de livros, entre os quais: Várias pro-
duções foram feitas THOMA & BANDEIRA (2010a); THOMA & BANDEIRA (2010b) e THOMA & 
KLEIN (2010) 
3 Dados constantes nos relatórios parciais e final da pesquisa “A Educação dos Surdos no Estado do Rio 
Grande do Sul” (GIPES, 2008). 
4 Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) é uma rede, constituída por pais, amigos, pes-
soas com deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras - públicas e privadas - para a pro-
moção e defesa dos direitos de cidadania da pessoa com deficiência e a sua inclusão social e tem unidades 
em todos os estados brasileiros.  
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1- O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 
A região Centro Oeste, espaço onde se localiza o Estado de Mato Grosso do Sul, por 

muito tempo foi caracterizada como vazio demográfico e quando muito como área com vocação 
para atividades agropecuárias, até a década de 70, “essa foi a concepção e a (função) que lhe 
fora atribuída no interior da divisão regional do trabalho” (Abreu, 2001, p. 45), a partir desse 
momento, essa região passou a ser vista no âmbito da política do governo federal como região 
estratégica, imprescindível para a acumulação do capital, sendo então inserida em inúmeros 
planos e programas voltados para a seu desenvolvimento, o que levou à progressiva modifica-
ção de sua base econômica. Foi mais especificamente o II Plano Nacional de Desenvolvimento 
(PND), referente ao período de 1975 a 1979 que “trouxe para a região Centro Oeste uma parti-
cipação mais efetiva na renda nacional, aparecendo literalmente, entre as ‘novas frentes’ a se-
rem incorporados ao processo produtivo nacional” (Abreu, 2001, p. 99).  

A atividade mais tradicional do Estado de Mato Grosso do Sul1 é a pecuária, o governo 
federal nas últimas décadas tem criado políticas, para o setor frigorífico para “incentivar grupos 
nacionais a se tornarem cada vez mais globalizados, investindo nessas empresas principalmente 
com a criação de linhas de crédito” (Galera, 2011, p. 56). O Estado possui o terceiro maior re-
banho de bovinos do país, com aproximadamente 22,5 milhões de cabeças2 (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, IBGE, 2010). Seus estabelecimentos frigoríficos tiveram, entre os 
anos de 1996 e 2006, expansão de 33%, aumentando de 61 estabelecimentos em 1996, para 
91, em 2006.  

O Estado se insere na divisão territorial do trabalho “na condição de importante produ-
tor de gado, sobretudo de corte [...] nos últimos anos se verifica a diversificação da sua balança 
comercial e o estímulo à produção canavieira” (Azevedo, 2008, p. 210).  

Atualmente, o Estado de Mato Grosso do Sul ocupa o “6º lugar no ranking nacional da 
produção canavieira” (Azevedo, 2008, p. 29). Assim, verifica-se um considerável crescimento na 
instalação de agroindústrias, entre 2005 e 2007, o Estado comportava 9 agroindústrias canavi-
eiras, número que se eleva para 21, entre os anos 2009/10, segundo Azevedo e Thomas (2010, 
p. 2).  

Segundo documento da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul 
(FIEMS), Desempenho Industrial 2009, o açúcar e o álcool, ocupam o segundo lugar no ranking 
de produtos exportados pelo Estado, sendo o primeiro lugar reservado à indústria de alimentos, 
bebidas e álcool etílico.  

Pereira (2007) ressalta que há inúmeros fatores que contribuem para a instalação de 
indústrias sulcroalcooleiras no Estado, entre eles, o preço das terras, menores em relação a 
outros Estados como São Paulo e Minas Gerais; as condições edafoclimáticas, com “excelentes 
condições para a atividade agrícola” (p.76); a localização do Estado que é “privilegiada, próximo 
a grandes centros consumidores” (p. 84); as ferrovias Novoeste e Ferronorte e os transportes 
hidroviários que colaboram para o escoamento da produção. 

É importante ressaltar que a política econômica do Estado tem mecanismos de incenti-
vo ao desenvolvimento industrial, como a instalação, ampliação e relocalização de empresas, tal 
como o Programa MS Empreendedor3, que tem por objetivo dispor de benefícios fiscais, como 
mecanismo de incentivo à expansão da indústria no Estado e a busca de circulação de bens 
econômicos em seu território. Isso explica, em certa medida, o aumento significativo no núme-
ro de municípios envolvidos com a atividade ligada à cana de açúcar, “na safra 2006/05, 16 
municípios produziam cana de açúcar” (Azevedo & Thomas, 2010, p. 5), número que aumentou 
em mais de 100% nos anos de 2008/09, passando para “34 municípios envolvidos com a ativi-
dade” (p.5). 
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Alguns municípios também criam programas de incentivos fiscais a fim de atrair empre-
sas industriais para a localidade. O município de Ponta Porã, por exemplo, instituiu no ano de 
2005, por meio da Lei Complementar n. 22, de 15 de abril, o Programa de Incentivos para o 
desenvolvimento econômico e industrial de Ponta Porã (Indusporã), que oferece incentivos para 
instalação, ampliação ou relocalização de empresas de variados portes. A maior das empresas 
beneficiadas pelo Indusporã4 é a usina Monte verde Agro-Energética S/A, produtora de etanol.  

 
1.1- O MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ 

 
O município de Ponta Porã tem população de 77.872 pessoas, segundo o Censo Demográfi-

co 2010 do IBGE, distribuídas em uma área territorial de aproximadamente 5.330,461 quilôme-
tros quadrados, com densidade demográfica de 14,61 habitantes por quilômetro quadrado. É o 
sexto município com maior população do Estado. Limita-se, à oeste com a cidade de Pedro Juan 
Caballero, Paraguai.  

A história do espaço geográfico que hoje se configura no município de Ponta Porã, passa 
pelo auge da produção, extração e exportação da erva mate até a quebra do monopólio da 
Companhia Matte Laranjeira, empresa que obteve por muitos anos a permissão legal para ex-
plorar os ervais nativos, atividade econômica primeira dessa região; pela chegada dos gaúchos 
que buscavam “posses novas, já desbravadas e constituídas, com o gado em constante aumen-
to”, (Bittar, 2009, p. 49), a quem deve-se “segundo Paulo Coelho Machado, a modernização da 
agricultura” (p. 49) e mais tarde, a chegada de estrangeiros europeus que viriam a se destacar 
na atividade comercial; pela inserção desse espaço na política do Estado Novo, que segundo 
Bittar (2009, p. 249) em Mato Grosso, “inseriu-se no tripé político- ideológico no qual assentava 
a ditadura de Vargas: autoritarismo, centralização e intervencionismo”, essa política, entre tan-
tas outras ações, atribuiu à interiorização como o “processo fundamental de consolidação da 
unidade nacional” (p. 255) e foi sob essa lógica que foi criado, em 1943 o Território Federal de 
Ponta Porã, bem como a Colônia Agrícola de Dourados, segundo Bittar, essa parte do Estado 
ficou sob foco do Estado Novo, a fim de “povoá-la e integrá-la ao desenvolvimento capitalista” 
(p. 256). Esse Território teve vida breve, sendo desfeito em 1946 e reintegrado ao seu Estado 
de origem.  

O desenvolvimento econômico de Ponta Porã está diretamente ligado à exploração da 
erva- mate, à agricultura e à pecuária. Nos últimos anos, percebe-se um sutil despontar da ati-
vidade industrial, embora esteja tal setor em último lugar na composição do Produto Interno 
Bruto (PIB) do município que tem como maior valor adicionado bruto o setor de serviços, se-
guido do setor de agropecuária. Essa sutil evolução do setor secundário pode ser verificada na 
década de 1999 a 2009, cujo PIB apresentou crescimento em reais (R$) de 21.905, em 1999 
para 96.416 reais, em 2009. O PIB desse setor apresentou involução apenas entre os anos de 
2002 e 2005, apresentando-se respectivamente em: R$ 74.234, R$ 60.439, R$ 64.927 e R$ 
56.9195.  

 
2- O ENSINO MÉDIO INTEGRADO: NOVA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO  

 
Para compreender a atual política de profissionalização, de ensino médio integrado é 

imprescindível o resgate histórico de alguns aspectos das duas décadas anteriores: a década de 
1980, momento em que se acirraram os debates em prol de uma escola pública, gratuita e de 
qualidade, culminando com a promulgação da Constituição Federal (CF), em 1988 e a década 
de 1990 marcada pela reforma do Estado brasileiro e consolidação das políticas neoliberais.  

Os debates educacionais da década de 1980 têm sua gênese nos anos de 1930 quando 
iniciou o processo de implantação de um novo padrão de acumulação, o início do processo de 
industrialização no Brasil, a partir daí é que se iniciam os problemas próprios de uma sociedade 
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burguesa no Brasil, um deles é a questão da escolaridade pública. Até então, os cursos e aten-
dimentos no sentido de formação profissional, eram de cunho assistencialistas, a exemplo das 
Casas de Educandos e Artífices e dos Asilos da Infância e dos Meninos Desvalidos. Gradativa-
mente, foi se arraigando a essa orientação assistencialista outra orientação, voltada para a pre-
paração de operários para o trabalho em decorrência do momento de transição de uma 
economia agrária para uma economia industrial. Um marco do início desse processo foi a cria-
ção da Confederação Nacional da Indústria em 1938, passando a ser “o mais importante órgão 
de representação da burguesia industrial brasileira” (Rodrigues, 1998, p. 7). Da criação aos dias 
atuais esse órgão deu passos importantes para a acumulação do capital, por meio de sua “tría-
de pedagógica SENAI [Serviço Nacional dos Industriários], SESI [Serviço Social da Indústria] e 
IEL [Instituto Euvaldo Lodi] ” (Rodrigues, 1998, p.11).  

A década de 1980, segundo Pochmann (2002) foi marcada por uma profunda inflexão 
econômica, visto que o país naquele momento encontrava-se em processo de transição, da su-
peração do regime militar para a ampliação democrática, fato que em certa medida facilitou as 
discussões em prol de novo projeto societário, assim em 1988, uma nova CF foi promulgada, 
sem dúvida, o marco da década de 1980.  

Já a década de 1990 foi marcada por profundas mudanças em decorrência da adoção 
do projeto neoliberal pelo governo. O Estado se hipertrofia quanto à ação nas políticas sociais. 
Acentua-se a competitividade econômica numa corrida por inserir-se no mercado mundial, onde 
“reduzir, flexibilizar e extinguir são palavras de ordem na indústria brasileira” (Rodrigues, 1998, 
p. 123), definidas a partir da intensificação dos oligopólios mundiais, cuja consequência mais 
grave é a intensa desregulamentação do mercado de trabalho, os postos de trabalho são cria-
dos e extinguidos facilmente, na medida em que tais empresas se deslocam para diferentes 
pontos do planeta em busca de oportunidades mais lucrativas. É interessante notar que os pos-
tos de trabalho levados para os países periféricos e semiperiféricos não são os complexos, que 
envolvem processos de desenvolvimento de alta tecnologia, estes ficam nos grandes centros, 
sendo destinados para fora apenas o trabalho simples, que descarta qualificação elevada. As-
sim, podemos entender que a burguesia brasileira não tem interesse em realizar reformas es-
truturais para o ensino profissional, de forma a integrá-lo à educação básica de fato, já que 
temos papel secundário na divisão internacional do trabalho. Assim, em 1997, promulgou-se o 
Decreto 2.208 que separou a formação profissional da educação básica.  

No ano de 2004, um novo Decreto foi promulgado, o 5.154, que tem sua gênese nas 
lutas sociais dos anos de 1980, buscando no atual momento resgatar parte daqueles princípios, 
qual seja “a consolidação da base unitária do ensino médio” (Frigotto, Ciavatta & Ramos, 2005, 
p. 14). O embate travado nesse processo foi segundo os autores, expressão de uma luta entre 
projetos societários e projeto educativo mais amplo.  

O Decreto anterior possibilitava a formação profissional separadamente do ensino mé-
dio regular, podendo ser simultaneamente a ele ou após a sua conclusão, já o atual, 5.154 
(2004), mantém essas duas formas, denominadas respectivamente de concomitante e subse-
quente e possibilita uma terceira forma, a integrada. Nesta, o aluno tem acesso a um único 
curso que cumpre duas finalidades complementares, a formação geral e a profissional, como 
forma não somente de atender às necessidades da juventude brasileira, que na atual conjuntu-
ra não pode adiar o seu ingresso na atividade econômica, mas como forma também de enfren-
tar a realidade posta e criar condições de superá-la por meio do acesso ao conhecimento nas 
dimensões da compreensão da realidade em geral e da instrumentalização para o trabalho 
(Ramos, 2008).  

O conceito de integração é complexo e merece atenção, uma vez que ele apresenta 
três sentidos que se complementam, segundo Ramos (2008): o primeiro sentido da integração 
é de concepção de formação humana, omnilateral, é um sentido filosófico e tem base na inte-
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gração de todas as dimensões da vida humana, quais sejam trabalho, ciência e cultura, no pro-
cesso de formação. O trabalho assume a centralidade, compreendido sob dois aspectos, no 
sentido ontológico, inerente ao ser humano, não se trata de emprego, mas de produção, reali-
zação, criação humana e no sentido econômico, como forma das relações sociais conforme o 
modo de produção; o segundo sentido, diz respeito à indissociabilidade entre educação profis-
sional e educação básica; o terceiro sentido se refere à integração entre conhecimentos gerais 
e específicos, aqui a concepção de que determinadas disciplinas referem-se à formação geral e 
outras a formação especifica, deve ser superada. O currículo integrado não admite essa separa-
ção, pois tem a finalidade de possibilitar que a realidade seja compreendida para além de sua 
forma fenomênica, compreendendo suas partes e as relações entre elas. Nesse sentido a inte-
gração vai muito além da forma, se trata de “relacionar, internamente à organização curricular 
e do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, conhecimentos gerais e específi-
cos; cultura e trabalho; humanismo e tecnologia” (Ramos, 2010, p. 52).  

Se o Decreto 2.208 (1997) impediu a integração entre educação básica e educação pro-
fissional, respondendo a um modelo econômico e respeitando a posição do país na divisão in-
ternacional do trabalho, o Decreto 5.154 (2004) em que pese suas limitações, permite que essa 
integração ocorra, a grande questão que se coloca é sobre qual integração se fala. Como escla-
rece Ramos (2008), integrar não se limita a justapor, articular, vai muito além, implica uma 
concepção de trabalho como princípio educativo.  

 
3- A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO INSTITUTO FEDERAL 

DE MATO GROSSO DO SUL NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ 
 
Os IFs foram criados no ano de 2008, pela Lei 11.892, de 29 de dezembro, por meio da 

transformação das instituições federais já existentes como, os Centros Federais de Educação 
Tecnológica (CEFETs), as Unidades Descentralizadas de Ensino (UNEDs), das Escolas Agrotécni-
cas Federais (EAFs), das Escolas Técnicas Federais (ETFs) e das Escolas Vinculadas às Universi-
dades, em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e da criação de novas 
unidades de ensino. Os IFs devem destinar cinquenta por cento de suas vagas para o ensino 
técnico.  

O município de Ponta Porã não tinha até o ano de 2010, nenhuma instituição federal de en-
sino, porém foi contemplado com uma unidade para integrar o IFMS, algumas das razões que 
levaram à implantação deste, no município estão expressas em documentos como: Zoneamento 
Ecológico Econômico de Mato Grosso do Sul, que aponta a não oferta de ensino técnico em 
Ponta Porã como um problema a ser superado (ZEE MS, 2008 p. 62); o Plano de expansão da 
Rede Federal de Educação Tecnológica – Fase II, que coloca como meta a criação de 150 novas 
unidades até o ano de 2010; a Chamada Pública 002 (2007), que teve como objetivo, análise e 
seleção de propostas de apoio à implantação de IFs e expressou a ordem de prioridade na im-
plantação das novas instituições de ensino, sendo tais prioridades os municípios relacionados no 
Anexo I da mesma, sendo Ponta Porã, um dos municípios. O documento explicita aos propo-
nentes as contrapartidas, obrigatórias e complementares, entre as primeiras, a doação da área 
física, que no caso de Ponta Porã, foi oficializada por meio da publicação no Diário Oficial de 
Ponta Porã do dia 10 de junho de 2009.  

O IFMS foi composto pela integração de duas instituições federais, já existentes, no Estado, 
a ETF em Campo Grande e a EAF, no município de Nova Andradina e pela criação de mais cinco 
novas unidades, os Campi Aquidauana, Corumbá, Coxim, Ponta Porã e Três Lagoas. 

A unidade de Ponta Porã, atualmente, conta com sede em endereço provisório6, visto que 
suas instalações estão ainda em construção. As atividades dos cursos técnicos iniciaram-se em 
março do ano de 2011. Atualmente, são oferecidos, dois cursos integrados, Técnico em Infor-
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mática e Técnico em Agricultura. Cursos estes, que fazem parte do Catalogo Nacional de Cursos 
Técnicos, elaborado em 2007 pelo Ministério da Educação. 
 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O texto teve como objetivo a análise da implantação dos cursos de ensino médio inte-
grado no município de Ponta Porã e as suas relações com a atual forma de desenvolvimento 
econômico da região. Traçaremos aqui algumas considerações preliminares sobre o que o texto 
se propôs.  

A história do ensino técnico no Brasil revela as raízes da dualidade entre educação pro-
pedêutica e técnica, combatida pelos educadores progressistas, que lutam por um projeto edu-
cacional que integre essas duas instâncias, que como bem afirma Ramos (2008) elas só se 
distinguem em termos metodológicos e em suas finalidades situadas historicamente, epistemo-
logicamente esses conhecimentos formam uma unidade. 

O termo “integrado”, se analisado em um plano mais superficial, pode expressar uma 
aparente tomada de postura progressista, mas se analisado em suas relações mais amplas, 
apresenta-se polissêmico e ambíguo, podendo significar apenas justaposição ou mera ligação 
entre educação básica e educação profissional ou entre conhecimentos gerais e específicos. 
Entendido dessa forma deixa de ter o trabalho como categoria central, passando a ser tão so-
mente o relacionamento mecânico entre fatos e conceitos.  

A história nos revela que as lutas e pressões por uma educação de interesse popular 
não é recente e é envolta por dificuldades e barreiras encontradas na correlação de forças, não 
sendo raras as reformas e projetos impostos pelo poder Executivo. Considerando isso é que 
podemos afirmar que a promulgação do Decreto 5.154 (2004) que possibilita a oferta do ensino 
médio integrado foi uma conquista das forças progressistas, embora saibamos que a realidade 
é complexa e contraditória e sua conjuntura não será mudada apenas pela força de um decre-
to. No entanto, o ensino médio integrado “é condição social e historicamente necessária para a 
construção do ensino médio unitário” (Frigotto, Ciavatta & Ramos, 2005, p. 19). A educação 
integrada é possível nessa realidade em que vivemos, por ser uma concepção de educação que 
busca “a partir do desenvolvimento do capitalismo e de sua crítica superar a proposta burguesa 
de educação” (p. 19).  

A década de 1990 representa para a educação profissional um golpe fatal, o momento 
em que ela foi definitivamente separada da educação básica. Nesse momento surgem também 
os discursos sobre o novo tipo de trabalhador necessário ao mercado: flexível, preparado para 
novos desafios, com conhecimentos amplos, diferente daquele trabalhador formado para mane-
jar máquinas e operar em trabalhos simples, seria descabida a atitude de separar a formação 
geral da específica, não fosse o lugar que o Brasil ocupa na Divisão Internacional do Trabalho, 
como um país semiperiférico ao qual cabe apenas aplicar a tecnologia criada e desenvolvida 
pelos países que protagonizam na nova ordem mundial.  

Se hoje temos a possibilidade da oferta de ensino médio integrado, o mesmo Decreto 
5.154 (2004) mantém também as formas, concomitante e subsequente, dadas pelo decreto 
anterior, que revela um movimento que transita entre a relação trabalho, ciência e cultura e a 
formação estritamente técnica caracterizada pelo viés puramente economicista. 

                                                
1 O Estado de Mato Grosso do Sul foi criado em 1977 e em 1979 foi instalado o seu primeiro governo.   
2 Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), o Estado pos-
sui dez plantas frigoríficas cadastradas no Sistema Federal de Inspeção (SIF), sendo o segundo em núme-
ro de plantas frigoríficas no Brasil. 
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3 Criado por meio da Lei Complementar 93 de 05 de novembro de 2001, que Institui o Programa Estadu-
al de Fomento à Industrialização, ao Trabalho, ao Emprego e à Renda (MS-EMPREENDEDOR) e dá 
outras providências. Essa lei é regulamentada pelo Decreto 10.604 de 21 de dezembro de 2001.  
4 Alguns dos mais recentes incentivos concedidos pelo Indusporã: Monteverde Agro-Energética S/A; 
Mavi Química do Brasil – Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda; Empresa Concrepé – Pré 
Moldados - Projetos Arquitetônicos Ltda; MS Prado- Comércio de Materiais Recicláveis Ltda. Benefícios 
concedidos todos no ano de 2011,  respectivamente pelos Decretos o nº 5.825, de 03 de novembro; nº 
5.791, de 29 de Agosto; nº 5.772, de 21 de julho; e nº 5.704, de 11 de fevereiro.  
5 Os dados foram retirados do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 1999 a 2009.  
6 As atividades do IFMS Ponta Porã estão sendo desenvolvidas nas instalações da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), visto que suas 
instalações estão em construção no endereço: BR 463, km 14.  
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Esta comunicação é produto de uma tese de doutorado1 e tem por objetivos os seguin-
tes: i) compreender as políticas educacionais nos níveis Federal e do Estado do Rio de Janeiro, 
no período entre 1996 e 2008, e os processos de ressignificação dessas políticas na legislação 
decorrente, particularizando a formação de professores e considerando os nexos com as rela-
ções sócio-econômicas presentes na configuração do padrão de acumulação do capital atual; ii) 
analisar as práticas e relações sociais instituídas no Curso Normal Superior (CNS) do Instituto 
Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), pertencente à Fundação de Apoio à Escola 
Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC), vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia 
(SECT-RJ), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que são operadas e colocadas em circula-
ção na instituição, a fim de que se garanta processos ideológicos e de hegemonia que perpetu-
am esse modelo de formação docente instituído no CNS/ISERJ.  
 
Arcabouço teórico-metodológico 

Tal estudo está pautado no Materialismo Histórico, inaugurado por Marx e Engels e, por 
isso, trata-se de um estudo de caráter descritivo-analítico, de cunho dialético. A realidade inves-
tigada é compreendida, então, como um contexto do sistema capitalista, caracterizado pela 
acumulação de capital, baseado na exploração do trabalho, como uma exigência ontológica 
para essa acumulação e para a reprodução do capital.  

Nesse sentido, compreendo que, a partir dos anos 90, com a finalidade da recomposição 
da taxa de lucro do capitalismo e da acentuada queda na década de 1970, o capital intensificou 
a sua mundialização, agravando o ímpeto do capital de expropriação e da exploração dos países 
capitalistas dependentes, como o Brasil. Foram implementadas reformas implementadas em 
toda a América Latina, através dos organismos financeiros internacionais (como o BM2 e o FMI3) 
pelas frações burguesas locais dominantes, visando conter as crises inerentes ao capitalismo, 
traduzidas no campo educacional pelos altos índices de evasão e repetência de alunos oriundos 
da classe trabalhadora no decorrer do Ensino Fundamental, tendo como possíveis “culpados” os 
docentes e a sua “má formação”, o que resultou na busca por “sanar” esses problemas rapida-
mente. (CEPAL/UNESCO 1995; CEPAL 2000; UNESCO/ DACAR 2001) 

Os países centrais e suas corporações, representados por organismos internacionais, co-
mo o BM, OCDE4 e o FMI (e, no caso da educação, como coadjuvante a UNESCO) buscaram 
forjar um consenso, sem consentimento, de que os países ditos em desenvolvimento teriam de 
promover reformas de cunho neoliberal na área educacional dentre elas, as ligadas ao financi-
amento, à gestão da educação e aos convênios com fundações de apoio e com empresas da 
iniciativa privada, visando a uma privatização do espaço educativo público. A adjetivação de 
neoliberal incorporada ao capitalismo, a partir do final do século XX foi antes uma “mistificação, 
sem consistência ideológica e sem dimensões utópicas” (FERNANDES, 1991, p.23). Desse mo-
do, o qualitativo liberal pareceu formar uma blindagem que explica por si só as relações capita-
listas e a abertura do mercado dos países periféricos para as corporações internacionais e o 
processo de privatização no setor público (Ibid, 1991).  

Em decorrência disso, as instituições de educação pública passaram a ser exigidas, a par-
tir de processos avaliativos em todo o território nacional e em todos os níveis de ensino, em 
uma tentativa de estabelecer um ranking das instituições públicas a serem financiadas ou facili-
tadas por convênios e parcerias com a iniciativa privada e com o chamado Terceiro Setor 
(ONGs5, OSCIPs6). (FREITAS, 1999; MELO, 1999; LUCAS e LEHER 2001; SHIROMA & EVANGE-
LISTA 2003, 2004; OLIVEIRA, 2008).  

Foi necessário, então, um Estado facilitador da interferência do capital na organização da 
cultura e da educação dos países periféricos, como forma de assegurar a hegemonia dominante 
no contexto de crise de legitimidade do neoliberalismo de primeira geração, que ameaçava a 
governabilidade do padrão de acumulação instaurado nos países periféricos. Com isso, não se 
alterou a subordinação da burguesia local a essas exigências, visando à ampliação constante de 
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seus privilégios econômicos, socioculturais e políticos, perpetuadas por mecanismos de coerção 
e persuasão, necessários a ordem social competitiva e à dominação econômica (interna e ex-
terna) e de exploração do trabalho. (FERNANDES, 1975 a)  

Esse contexto me permitiu situar a história da formação docente em um contexto de 
“mudança do padrão de dependência” (FERNANDES, 1989) pelo aprofundamento do capitalis-
mo dependente (FERNANDES, 1968; 1975; 1975 a) examinando as novas configurações institu-
cionais propiciadas pela LDB (Lei Nº 9394/1996), entre as quais teve destaque o CNS, e as 
contradições engendradas pela prática da formação aligeirada desse curso.  

Essa “mudança do padrão de dependência” foi baseada na reestruturação produtiva, a 
organização da produção passou a estar pautada em ocupações e etapas produtivas extrema-
mente permeáveis e fluidas, baseados no padrão de “acumulação flexível”7. O que passou a 
estar em jogo não foi apenas a criação de mercados para a expansão do capital, mas também, 
a sua racionalização, no sentido de potencializar a produção e a apropriação da mais-valia. A 
partir do discurso da descentralização, da produtividade e qualidade8, passou a existir uma 
articulação entre educação e mercado, via construção da sociedade do conhecimento9. Assim, o 
que ocorreu no Brasil foi uma particularidade pertencente à generalidade do capitalismo, por 
meio de sua especificidade: a dependência capitalista (CARDOSO, 2005; 2008), “(...) mas a 
realidade [permaneceu] a mesma!” [grifo meu] (FERNANDES, 1989, p. 50).  

Nesse sentido, a categoria de “capitalismo dependente” (FERNANDES, 1968; 1975; 1975 
a) ajudou-me na compreensão das modificações produzidas no trabalho e na formação docen-
te, a partir da década de 1990, demarcadas por uma necessidade de uma adequação do traba-
lho e da formação docente às necessidades do capital nacional e estrangeiro. Uma delas, foi a 
instauração de uma política de diversificação das Instituições de Ensino Superior e de seus cur-
sos, como a instauração dos ISEs e de cursos, como o CNS, após a promulgação da LDB de 
1996. A outra foi a possibilidade do docente poder atuar em espaços ainda não regulamentados 
como: educação prisional, educação indígena, recreações, espaços lúdicos, dentre outros, como 
as proclamadas pelas novas “Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o Curso de Pedago-
gia” (Parecer CNE/CP N°5/2005 e Resolução CNE/CP N° 1/2006). Tanto o CNS, quanto o “novo” 
curso de Pedagogia se constituíram nas faces de uma mesma moeda. Ou seja, cursos de baixo 
custo, de curta duração e passíveis de serem realizados em diversas modalidades (como a dis-
tância, tutorial, dentre outros). 

A perpetuação desse padrão do capitalismo e do modelo de trabalho e formação docente 
aligeirado foi garantida pelo ideário da busca pela elevação dos índices de ensino e da amplia-
ção do mercado de trabalho, concretizados por discursos, que tem sedimentado a formação da 
consciência dos trabalhadores para a “competência”, a competitividade e a contenção da luta 
de classes. esse padrão de dependência tem sido garantido em todas as esferas da vida social, 
por uma “dominação externa a partir de dentro (...), perpassando a educação, a trans-
plantação (...) de tecnologia (...), a modernização da infra e da superestrutura” (FERNANDES, 
1975 a, p.58) pelo processo definido por “heteronomia cultural”. (Idem, 1968, 1975 a) 

Daí a relevância da formulação teórica de “capitalismo dependente” (FERNANDES, 1968; 
1975; 1975 a) como expressão da dependência econômica, política e cultural a que estão sub-
metidos os países latino-americanos, como o Brasil, aos países centrais e seus organismos in-
ternacionais (como o FMI, BM, UNESCO, dentre outros) e, ao mesmo tempo, a forma específica 
como as frações burguesas locais tem operado, na periferia, em conformidade com o imperia-
lismo10.  

Para a expansão da exploração e da dependência nos países periféricos, pelos países cen-
trais, tornou-se necessário o protagonismo das frações burguesas locais, em conformidade com 
essa relação de dependência (FERNANDES, 1968; 1975; 1975 a; CARDOSO, 2005; 2008). Essa 
subordinação da burguesia local, em relação ao capital estrangeiro não tem sido imposta pelos 
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“de fora” (FERNANDES, 1975 a), mas encontra-se articulada aos próprios anseios da burguesia 
local, interessada na reprodução interna das relações de dominação ideológica e exploração 
econômica.  

Um outro construto teórico para esse trabalho foi a tese formulada por Marx, em O 18 
Brumário de Luís Bonaparte, ao analisar a conjuntura política da formação econômico-social 
capitalista francesa, no período das revoluções de 1848 até o golpe de Luís Bonaparte, ao citar 
Hegel, com célebre frase: “[esse filósofo] observa em uma de suas obras que todos os fatos e 
personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas ve-
zes. E esqueceu-se de acrescentar- a primeira vez como tragédia, a segunda como far-
sa”[grifo meu] (MARX, 2000/1851-1852, p. 15). Nessa obra, Marx analisou como na 
democracia são manipulados os interesses de diferentes classes, sob o mecanismo da “repre-
sentação política da maioria” ou como é designada no senso comum- “do povo”. Marx se de-
bruçou para um momento específico da história e tirou dele uma explicação consistente para o 
modo como a política é realizada no capitalismo. Essa análise me permitiu perceber como essa 
forma de fazer política, é presente até hoje, principalmente, no capitalismo dependente que 
oculta uma imensa engenharia de pequenos acordos e privilégios pessoais.  

É importante destacar que, encontrei diversos problemas ao tentar reunir a documenta-
ção necessária para a pesquisa, devido a problemas internos no ISERJ. Os professores desvia-
dos de função11 do CNS/ISERJ tomaram posse da maioria dos documentos referentes ao 
CNS/ISERJ e recusaram-se a tornar público qualquer documento referido ao curso, sob a alega-
ção de que estariam “defendendo a história da instituição” e, por conseguinte, “a história de si 
mesmos”. Foi, então, que decidi recolher o material para a pesquisa de diferentes formas e 
fontes, como: por intermédio de alunos do curso, de outros professores concursados para o 
ensino superior da FAETEC, reuni os documentos legais, os registros institucionais, dentre ou-
tros. Além disso, consultei e analisei sítios virtuais, reportagens de jornal impresso, encartes e 
outras mídias, que abordavam a temática e/ou a instituição pesquisada. Realizei também um 
estudo de cunho empírico (observação e entrevistas).  
 
 
A tradição transmutada em farsa 

Sob a égide da LDB de 1996 e de decretos dos Governos de Marcelo Allencar, de Anthony 
Garotinho e de Rosinha Garotinho, sem a participação da comunidade acadêmica e dos profis-
sionais em educação, é que foram criados os ISEs/FAETEC e seus CNS12. O primeiro foi o 
ISERJ. Até o ano de 1997, o extinto Instituto de Educação do Rio de Janeiro (IERJ) esteve liga-
do à Secretaria de Educação Estadual (SEE-RJ) e formava professores para o Ensino Funda-
mental, através do Curso Normal Médio. Entretanto, a partir do Decreto Nº 23482/1997, o 
Instituto passou a fazer parte da SECT-RJ e, no ano seguinte, transformou-se no Instituto Su-
perior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), através Decreto Nº 24338/1998. Com essas mu-
danças, a instituição passou a estar ligada à FAETEC-RJ, vinculada, então, à última secretaria 
citada, perdendo, com isso sua autonomia acadêmica.  

O CEE-RJ, através de pareceres (Parecer CEE/RJ Nº 258/1998; Nº 1008/2000 e Nº 
544/2002), autorizou o funcionamento do CNS/ISERJ (tendo o funcionamento efetivo, a partir 
de 31 de maio de 1999) e nomeou os docentes do curso, sem concurso público.  

Segundo o relato dos professores entrevistados, a escolha do quadro de professores que 
compôs esse corpo docente inicial do ensino superior, sem concurso público, em desvio de fun-
ção, foi tortuosa. Foi realizada uma convocação geral pela FAETEC-RJ de todos os professores e 
funcionários técnico-administrativos dos diferentes níveis de ensino da instituição, que tives-
sem, no mínimo, como titulação a especialização.  

Para a seleção do grupo de docentes para atuarem no CNS, sem concurso público para o 
ensino superior, foi composta uma comissão formada por um grupo de docentes oriundos do 
Normal Médio da instituição, a qual realizou a análise de currículo e da documentação compro-
batória dos interessados (incluídos os da própria comissão). Todavia, no lugar do mérito, pró-
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prio da ordem burguesa (ainda que, no discurso), prevaleceu os privilégios pessoais, laços de 
clientelismo e as relações patrimonialistas, característica da burguesia local dos países periféri-
cos. 

Houve, na época, muita crítica ao processo realizado. Não foram divulgados os critérios, a 
pontuação e as formas de avaliação. Em consequência, ao final do processo avaliativo, foi ape-
nas listado o nome dos professores eleitos para implementarem o curso13, em sua maioria, 
oriundos do Normal Médio da instituição, sem a explicitação clara dos critérios avaliativos. Mui-
tos professores da instituição com Mestrado ou Doutorado não puderam fazer parte do corpo 
docente do CNS, enquanto que no lugar desses, ficaram professores, alguns, apenas, com a 
graduação, devido a relações clientelistas estabelecidas com a comissão, com as autoridades 
políticas e administrativas ligadas à Fundação. 

Somente, no ano de 2004, ocorreu o primeiro concurso público para a carreira de profes-
sores do ensino superior da FAETEC, sendo os professores empossados em agosto de 2005. Tal 
concurso público foi uma tentativa de regularização do ensino superior da FAETEC que agrega-
va ISEs e ISTs em todo o estado. O que de fato não ocorreu. Apesar disso, foram 100 vagas ao 
total, dentre elas, 15 vagas destinadas ao ISERJ, com carga horária de 40h/a semanais. Contu-
do, foram convocados 24 professores para aquela instituição, dentre eles, eu, pois havia a ne-
cessidade urgente de um quadro de docentes concursados para o ensino superior, com 
titulação, de Mestre (no mínimo), para o reconhecimento e, consequente renovação do 
CNS/ISERJ.  

Desde que adentrei naquele espaço de formação de professores- o “fanal Instituto de 
Educação”14- , ele se tornou, para mim, campo de pesquisa e de estudo. Instaurou-se uma 
“relação de alteridade que emergiu de uma diferença de lugar na construção do saber. O outro 
se tornou estrangeiro pelo simples fato da minha pretensão em estudá-lo” (AMORIM, 2001, 
p.31). O que me parecia tão familiar, ao mesmo tempo, tornou-se muito estranho, pois, apesar 
de o meio de formação ao qual eu estive ligada, durante a minha vida profissional, sempre ter 
sido a formação de professores, aconteceu uma delineação de “tempo/espaço” (BAKHTIN, 
1992) configurada em conflitos, dissensos, divergências e contradições que demarcaram toda a 
pesquisa: a diferença entre mim, pesquisadora, e meus interlocutores (professores, alunos e 
funcionários do CNS/ISERJ).  

Como LOPES (2003; 2006) e outros pesquisadores ligados à área educacional, eu tam-
bém, estive “vestida de azul e branco/Trazendo um sorriso franco/No rostinho encantador” 
(LACERDA e NASSER 2001/ 1949), com sapatos de boneca, saia pregueada batida na parte 
superior do joelho, blusa com emblema do Estado do Rio de Janeiro (anteriormente, Estado da 
Guanabara), abotoaduras e gravata borboleta. Foi com o mesmo orgulho ufanista e romantiza-
do pelos ideais da adolescência, descritos por LOPES (2003; 2006), que vesti o meu uniforme 
para cursar o Curso Normal Médio, no período entre 1982 a 1984 em uma instituição de forma-
ção de professores, também, emblemática na sua história e tradição, no subúrbio carioca: a 
extinta Escola Normal, atual Colégio Estadual Carmela Dutra, desfilando em formaturas, festas 
cívicas e entoando o hino do colégio. 

Vestida de Anos Dourados, em plenos anos 80, pela experiência, minha consciência foi 
produzida para o ideário da tradição e da ordem (MARX, 2007/1846). Essas palavras foram 
deixando de ser “palavras de outrem” para se tornarem “palavras minhas” (BAKHTIN, 1992), 
através dos hinos e aclamações messiânicas cantadas, como a música “Avante Normalista” 15, 
conhecidas por todos os alunos que passaram por uma escola de Formação de Professores da 
Rede Pública Estadual.  

Muitos educadores e/ou pesquisadores, como LOPES (2003; 2006), apesar de não terem 
vivenciado os Anos Dourados da formação docente, seus Institutos e Escolas Normais, continu-
aram a descrever essas instituições de formação, principalmente, o ISERJ, como o lócus da 
excelência (ACCÁCIO 1993; BALASSIANO, 2005; CARVALHO, 2005; 2006; 2007; LOPES, 2003; 
2006; SANTOS 2006; VIDAL, 1995; 2001); como o “ ‘lugar de memória’ privilegiado da recons-
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trução educacional no Brasil” (LOPES, 2006, p.34); ou ainda, o “documento-monumento” da 
tradição na formação docente (BRANDÃO, 1999; LOPES, 2003; 2006).  

Um exemplo enfático é a descrição de LOPES (2006) em sua pesquisa sobre a sua volta 
ao ISERJ como docente, já que, anteriormente, tinha sido aluna da instituição, demonstrando 
no presente a mesma consciência construída em um passado remoto: 

(...) Fiquei perplexa ao observar a formação dos estudantes no pátio 
com seus uniformes tradicionais, e mais ainda com a entrada do pe-
lotão da bandeira, ostentando tanta importância e orgulho. Aparen-
temente, muito pouco havia mudado. (...) 
Os primeiros acordes do hino da escola (...) remeteram-me de vez 
para o passado. Não sabia em que fresta da minha memória ele fica-
ra guardado durante todos aqueles anos, mas o fato é que os versos 
brotaram inteiros, de uma só vez. Cantei com tal entusiasmo que 
atraí olhares de alguns colegas, percebendo então que estávamos 
tomados pela mesma emoção. (LOPES, 2006, p.22) 

Também, VIDAL (2001) explorou o rico universo simbólico do “Instituto do Rio de Janei-
ro” na primeira metade do século XX, descrevendo a grandiosidade que fora sonhado, preten-
dido para aquele espaço e materializado no projeto arquitetônico e infraestrutura inicial, como a 
biblioteca e os laboratórios montados na época. Do mesmo modo, ACCÁCIO (1993; 2008) des-
creveu detalhadamente “o caráter monumental” do prédio do atual ISERJ e de como essa 
“construção neoclássica” representou os anseios de uma classe social em expansão, designada 
pela autora como classe média, no Rio de Janeiro, a partir do desenvolvimento do Estado bur-
guês no Brasil. Pensado por Fernando de Azevedo durante o período em que ocupou a Diretoria 
de Instrução Pública do Distrito Federal (1927-1930), a construção desse prédio objetivou  

(...) construir um edifício que tivesse a verdadeira majestade 
para a instalação da Antiga Escola Normal (...).Simboliza, na 
grandiosidade das linhas e espaços, o quanto se pretendia, 
ou se esperava, dessa melhoria.  
(...) A construção de um palácio, especialmente num momento de 
dificuldades financeiras oriundas da Depressão Econômica Mundial 
1929-1933 (...), arrasta a crítica e a polêmica e marca o peso que se 
deseja dar o espaço escolar. Caracteriza a intenção de criar no-
vos sentimentos diante da escola (...) [grifo meu] (ACCÁCIO, 
1993, p.74-78). 

BALASSIANO (2005), em sua pesquisa, ao entrevistar dez professoras da Rede Municipal 
do Rio de Janeiro que foram formadas nessa instituição, no curso normal médio, também, evi-
denciou, através do discurso desses docentes, o caráter de distinção e privilégio da instituição, 
materializados no prédio, no uniforme e na tradição. Nas palavras da autora,  

(...) o Instituto guarda em sua história todo um simbolismo de uma 
época áurea (...). Assim, mesmo tendo a qualificação de formação no 
IERJ se transformado, a partir da LDBEN 5.692/71, em Habilitação 
para o Magistério, ela ainda é expressa pelas professoras, ex-alunas, 
como [o antigo] curso normal do IERJ. Nas narrativas que apontam a 
escolha da instituição, estas são marcadas por falas firmes, por vezes 
emocionadas (...), cujos relatos nos aproximam de uma memória co-
letiva de um tempo que se chama de Anos Dourados do IERJ, pelo 
visto ainda presente nas formulações de ex-alunas e familiares. 
(Ibid., p.64-69) 

O ideário da ordem, da tradição, dos ritos e das normas estiveram sempre presentes na 
história e na memória (LOPES, 2006) de alunos e professores que passaram pelo ISERJ, através 
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da “férrea máscara mortuária” (MARX, 2000/1851-1852) de intelectuais e educadores que lá 
estudaram, como Cecília Meirelles e a mãe do Governador Sérgio Cabral, dentre outros. 

A rememoração dos áureos tempos da instituição, vestidos e tecidos em fios de ouro 
(SANTOS, 2006) contrasta com a evidente degradação da instituição pela oferta de uma forma-
ção de professores em nível superior precarizada, baseada na desvinculação entre ensino, pes-
quisa e extensão, com a supremacia da primeira, admitindo-se, assim, uma formação de 
professores em nível superior com baixo custo, em espaço não-universitário, (KUENZER 1998, 
1999; SCHEIBE 2002; FREITAS 2003), vinculada a uma Fundação de ensino técnico-
profissionalizante em todos os níveis até o ensino superior.  

Meu empenho inicial como docente-pesquisador foi a compreensão dessa contradição: o 
simbolismo da instituição e seu ideário de excelência e de ordem, rememorado em músicas, 
seriados, filmes16, textos jornalísticos17, discursos políticos e textos acadêmicos, em contraposi-
ção à decadência do ISERJ e de seu ensino superior, materializada na falta de diretrizes teórico-
práticas e de condições básicas para a implantação dos cursos e da pesquisa; adaptações ina-
dequadas de espaços físicos, falta de mobiliários e equipamentos necessários para a instalação 
dos cursos; sobreposição de disciplinas no currículo do curso; a não regularização do corpo 
docente, através de efetuação de um Plano de Cargos e Salários, específico voltado para o en-
sino superior da FAETEC/SECT-RJ. A rápida implementação do curso trouxe inúmeros proble-
mas como a sua desorganização. Em decorrência dessa problemática, desde a sua primeira 
turma formada em 2002, até o ano de 2008 (ano da transição do CNS/ISERJ em Pedagogia), 
não tinha ocorrido a expedição de diplomas para os alunos concluintes do curso.  

GRAMSCI (1978) descarta o consenso fabricado e critica o uso dos indivíduos simples-
mente como “uma massa de manobra... ocupada com prédicas morais, com tiradas sentimen-
tais, com mitos messiânicos de espera de idades fabulosas, em que todas as presentes 
contradições e misérias serão automaticamente resolvidas e sanadas” (p. 123). Essa estratégia 
criticada pelo teórico foi utilizada, com relação aos alunos do curso, pelos professores desviados 
de função do CNS/ISERJ para a perpetuação daquele contexto, mas que, de algum modo, as-
segurava a permanência desse grupo de docentes no curso. Com isso, não foi possível ao 
CNS/ISERJ qualquer forma de resistência frente ao processo de expropriação do conhecimento 
implícito nas (contra)reformas dos anos 90, ao contrário, tornou-se funcional a esse processo.  

Para o sucesso desse projeto de “heteronomia cultural” (FERNANDES, 1968; 1975 a) na 
formação docente foi necessária, então, a produção de uma ideologia, baseada na tradição e na 
excelência do ISERJ na formação docente. Essa ideologia produziu uma hegemonia da manu-
tenção da ordem, através da repetição e manutenção dos ritos, cerimônias e normas da insti-
tuição. O incentivo e a perpertuação da tradição como linha de continuidade entre o que foi o 
passado que se quis contar e o presente que se quer ver, foi um das estratégias persuasivas 
mais utilizadas, quando se fez necessário para a busca da conformidade e da ordem vigente no 
CNS/ISERJ (MARX, 2000/1851-1852).  

Todavia, MARTINS (1996), ao descrever a instituição, em sua em sua tese de doutorado, 
intitulada, não por acaso, “Dos anos dourados aos anos de zinco: análise histórico-cultural 
da formação do educador no Instituto de Educação do Rio de Janeiro” [grifo meu] destacou o 
seguinte:  

Uma sensação de desalento e abandono nos envolve ao entrar no 
pátio interno do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Parecia que 
um tufão tinha adentrado aquele prédio imponente. Lixo espalhado 
pelo pátio, onde se erguia triste, desolado, sem qualquer filete 
d’água, o chafariz. Os beirais que circundavam o pátio interno esta-
vam quebrados e alguns andaimes vazios acoplados às paredes do 
pátio pareciam esqueletos que se erguiam para o nada. Nas salas de 
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aula, várias carteiras quebradas e os quadros de giz mal conserva-
dos. Era uma imagem desoladora. (Diário de campo, de 09 de abril 
de 1996 apud MARTINS, 1996, p. 181) 

Passados mais de dez anos, a descrição da autora continuou atualizada. Esse contexto foi 
o mesmo encontrado por mim ao adentrar no ISERJ pela primeira vez em agosto de 2005 e o 
que vi, quando estive lá pela última vez, em 2010. Foi a constatação da permanência da tradi-
ção da instituição, contrastando com a evidente degradação da instituição e de seu curso supe-
rior. Assim, o CNS/ISERJ tornou-se a materialização da problemática da formação docente 
enfrentada no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, principalmente, no interior fluminense. Ape-
sar disso, dado o seu simbolismo e relevância histórica, esse processo se fez mais emblemático 
no ISERJ.  

Com a promulgação das novas “DCNs-Pedagogia”, apesar das críticas pertinentes emana-
das das organizações sindicais e acadêmicas (como FORUMDIR, ANDES, ANFOPE, dentre ou-
tros) no que diz respeito à precarização e à flexibilização do trabalho docente proporcionadas 
pelas novas “Diretrizes”, os alunos e professores concursados do CNS/ISERJ vislumbraram uma 
saída, ainda que precária, para o maior problema enfrentado: a não certificação de seus alunos 
no tempo devido. 

Isso porque, foram extintos os cursos normais superiores, prevendo, na transição para o 
novo modelo do curso de Pedagogia a adaptação desses cursos e respectivos projetos pedagó-
gicos (antigos Cursos de Pedagogia e Curso Normal Superior no novo Curso de Pedagogia), 
com o prazo de um ano, a partir da publicação da resolução do CNE (até maio de 2007). Em 
2007, no Estado do Rio de Janeiro foram extintos todos os CNS e foi determinada a imediata 
transformação dos mesmos em Pedagogia (Deliberação CEE-RJ Nº 309/07). Em consequência, 
a FAETEC estabeleceu a transformação de todos os seus CNS em Pedagogia ou a sua extinção 
em 2007, como uma saída emergencial aos problemas estabelecidos na própria Fundação. 

Com as novas “Diretrizes”, o Curso de Pedagogia passou, então, a destinar-se à formação 
de professores para a Educação Infantil, para os anos iniciais do Ensino Fundamental, para o 
ensino no Normal Médio e a outras áreas escolares e extra-escolares (apoio escolar, atividades 
de organização e gestão educacional, dentre outras). Com isso, o trabalho docente tomou no-
vos contornos e contextos, como os descritos nas novas DCNs para o Curso de Pedagogia. Os 
espaços-tempos de atuação profissional se tornaram diversos, dispersos e, principalmente am-
pliados da escola para as empresas, as instituições de saúde, os presídios, as ONG’s, os movi-
mentos sociais, as áreas de lazer, creches, as brinquedotecas, dentre outros. Em todos os 
contextos laborais, foi possível verificar uma intensificação do trabalho docente e uma acentua-
da desregulamentação das relações de trabalho. O professor foi substituído pelo educador figu-
ra fluída e gelatinosa, com a consequente precarização e flexibilização das relações de trabalho.  

Ocorreu, então, um neopragmatismo, que desvinculou a formação docente da possibili-
dade do exercício da crítica e da participação política, vinculando-a às “competências” e à com-
petitividade. O que passou a estar em jogo não foi somente a necessidade de uma certificação 
ou elevação do nível de escolaridade na busca pela inserção no mercado, mas as possibilidades 
de “empregabilidade”. Além disso, a flexibilização das relações de trabalho docente foi uma 
maneira de nomear os ajustamentos e as adaptações dos trabalhadores e das instituições ne-
cessários às novas condições impostas pela reconfiguração da sociedade na configuração do 
capitalismo contemporâneo, no atual padrão de dependência (FERNANDES 1975, 1975 a).  

Ante a esse contexto, um grupo de professores concursados para o ensino superior, den-
tre eles eu, buscou, através da teoria e da militância política, uma outra formação de professo-
res que garantisse, pelo menos, o padrão de “dentro da ordem” burguesa (FERNANDES, 1975 
a, p.50). Para isso, constituímos o Laboratório de Estudos Marxismo e Educação18. Dentre ou-
tras ações, construímos uma outra proposta para o Curso de Pedagogia, com uma orientação 
teórico-metodológica marxista, tendo por categorias estruturantes o “TRABALHO” e a “TOTALI-
DADE SOCIAL”. Para isso, realizamos, entre 2006 e 2007, debates, seminários e assembleias 
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(com votação paritária entre todos os membros da instituição e sua comunidade); e, em segui-
da, o curso obteve a aprovação no Conselho Acadêmico da instituição, em abril de 2007. Esse 
curso, que deveria ser iniciado entre 2008 e 2009, foi arquivado pela FAETEC e em seu lugar foi 
efetivada uma adaptação curricular das disciplinas do antigo CNS para o Curso de Pedagogia 
pela Diretoria de Ensino Superior da FAETEC, junto com a Direção do ISERJ.  
 
Considerações: 

Desde a sua institucionalização, o atual ISERJ, sua formação docente e o processo de 
desvio de função apareceram ligados às relações de clientelismo, no qual ocorreu um processo 
de dependência e de acordos políticos em diversos âmbitos do aparato governamental, nota-
damente, do Executivo e do Legislativo estadual, envolvendo o uso de sua máquina do Estado e 
os seus aspectos jurídicos e legais, em troca de favores, serviços ou mesmo empregos, através 
de ressignificações da legislação e das políticas públicas, ocasionado vários problemas na orga-
nização administrativa e pedagógica do ISERJ, que perduram até o momento.  

Quanto à tentativa da construção de outro Curso de Pedagogia para o ISERJ, em maio de 
2007. Ocorreu o processo de apagamento dessa proposta, que previa uma nova concepção de 
mundo e de ordem social de base marxista, em favor de uma mera adequação da grade curri-
cular do extinto CNS que existia. O que houve foi uma dissimulação do velho em novo. Conti-
nuou a farsa sob o disfarce de tragédia, nos moldes previstos por MARX (2000/1851-1852), 
com a contenção da luta dos trabalhadores e da transformação social num desastroso encontro 
clientelista. 

A Pedagogia instaurada no ISERJ e o extinto CNS se tornaram as duas faces de uma 
mesma moeda. Essa nova (velha) formação docente, apesar de parecer trazer alguma mudança 
histórica, acabou por sublinhar as principais cristalizações do capitalismo e suas constantes 
reformas, a fim de salvaguardar a ordem. No jogo das forças políticas, o velho se dissimulou 
em um novo. Parafraseando CAZUZA (1989), o que vivenciamos foi um “museu de grandes 
novidades”. Com isso, manteve-se a mesma realidade: a contenção da luta dos trabalhadores e 
a transformação social. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E FONTES DOCUMENTAIS: 
ACCÁCIO, Liétte. Instituto de educação do Rio de Janeiro: a história do professor primário 
(1927-37). Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação. UFRJ, 1993.  
______ . A profissão docente: os ritos e normas da incorporação. Revista HISTEDBR On-
line, Campinas, n.30, p.212-227, jun.2008. In: 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/30/art14_30.pdf. Acesso em 12/02/2010. 
AMORIM, Marilia. O pesquisador e seu outro: Bakhtin nas Ciências Humanas. São Paulo: 
Musa Editora, 2001. 
ANDES-SN. Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino. In: 
http://www.andes.org.br/forum.htm. Acesso em 06/01/2011. 
ANFOPE. As diretrizes curriculares para a graduação e os cursos de formação dos profissionais 
da educação. Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, 1999. In: 
TANURI, Leonor. História da formação de professores. Revista Brasileira de Educação, 
n.14, maio-agosto 2000. 
______ . Documento final do IX Encontro Nacional da Associação Nacional pela For-
mação dos Profissionais da Educação. Campinas, 1998. (mi-
meo).In:http://lite.fae.unicamp.br/anfope/menu2/links/arquivos/doc_final_ix.doc. Acesso em 
02/02/2008.  
BAKHTIN, Mikhail . Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992 [1979]. 

CD-ROM DE ATAS  | 4900 |  COLUBHE 2012



BALASSIANO, Ana Luiza Grillo. Instituto de Educação do Rio de Janeiro: memória e traje-
tórias profissionais. Dissertação de Mestrado em Educação. Faculdade de Educação. Juiz de 
Fora-MG. UFJF, 2005. 
BRASIL. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. 
______ . Parecer CNE/CP nº 5, de 13 de dezembro de 2005. 
______ . Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006.  
CAMPOS, França e BRANDÃO, José Vieira. Hino do Instituto de Educação do Rio de Janei-
ro (s.d). http://institutodeeducacao.blogspot.com/2006/08/hino-do-instituto-de-educao-em-
midi.html. Acesso 02/06/2009. 
CARDOSO, Miriam Limoeiro. Capitalismo dependente, Autocracia burguesa e Revolução 
Social em Florestan Fernandes. Disponível em 
http://www.iea.usp.br/iea/artigos/limoeirocardosoflorestan1.pdf. Acesso em 
09/06/2008. 
______ . Sobre a teorização do capitalismo dependente em Florestan Fernandes. In: FÁVERO, 
Osmar (org.). Democracia e educação em Florestan Fernandes. Campinas: Autores Asso-
ciados; Niterói: Editora da universidade Federal Fluminense, 2005. 
CARVALHO, José Murilo de. História intelectual no Brasil: a retórica como chave de leitura. To-
poi. n.1. pp.123-152. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006,  
______ . Pontos e bordados: escritos de história e política. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005 
______ . A Construção da ordem: teatro de sombras. Rio de Janeiro: Editora Civilização Bra-
sileira, 2007. 
CAZUZA e Arnaldo Brandão. O tempo não pára. Cazuza ao vivo. Som Livre. 1989 CD-ROM 
[original em disco vinil]. 
CEPAL. América Latina e Caribe na transição para a sociedade do conhecimento. Agendas 
públicas, 2000. 
CEPAL/UNESCO. Educação e conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade. 
Brasília: IPEA/CEPAL/INEP, 1995. 
COSTA, Olintina (s.d.). Avante Normalista. Sítio vitual de ex- alunos da Escola Normal Car-
mela Dutra. http://www.carmeladutra.com.br/ . Acesso em 16 de junho de 2011. 
ENGELS, Friedrich. Prefácio para a terceira edição alemã [1855]. In: Marx, Karl. O Dezoito 
Brumário de Louis Bonaparte. 2.ed. São Paulo: Centauro, 2000 [1851/1852].  
FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil. Ensaio de interpretação sociológi-
ca. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 
______ . Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1975 a [1972]. 
______ . Memória Viva da Educação Brasileira. Volume 1. Depoimento Florestan Fernan-
des. Brasília: MEC/INEP, 1991. 
______ . O desafio educacional. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1989.  
______ . Sociedade de classes e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1968. 
FONTES, Virgínia. Marx, expropriações e capital monetário – notas para o estudo do 
imperialismo tardio. (2008). 
http://www.socialismo.org.br/portal/images/arquivo/marxexpropriacapitalmonetario.pdf. Acesso 
em 06/01/2011. 
FÓRUM NACIONAL DE DIRETORES DE FACULDADES/CENTROS/DEPARTAMENTOS DE EDUCA-
ÇÃO OU EQUIVALENTES DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Manifesto quanto à 
politica de formação continuada de professores da educação básica Moção contra 
certificação aprovado no XVIII Encontro Nacional. Porto Alegre, dez. de 
2003.http://www.fae.ufmg.br/forumdir/documentos/Mocao-contra-certificacao-18Encontro-
dez2003.PDF. Acesso em 06/01/2011. 

CD-ROM DE ATAS  | 4901 |  COLUBHE 2012



FREITAS, Helena Costa Lopes de. A reforma do ensino superior no campo da formação dos 
profissionais da educação básica: as políticas educacionais e o movimento dos educadores. 
Educação & Sociedade, Campinas, ano XX, n.68, dezembro 1999. 
______ . Certificação docente e formação do educador: regulação e desprofissionalização. 
Educação & Sociedade, Campinas, v. 24, n. 85, dezembro 2003. 
GRAMSCI, Antonio. Obras escolhidas. São Paulo: Martins Fontes, 1978. 
HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Ciencia de la Lógica. Tomo I. Buenos Aires: Librería Achete 
S.A, 1956. 
JORNAL EXTRA, em 27/11/2009. Celebração Ex-Alunas Normalistas de 1959. In: 
http://iserj.net/ . Acesso em 20/01/2011. 
KUENZER, Acácia Zeneida. A formação dos profissionais da educação: proposta de diretrizes 
curriculares nacionais. Educação Brasileira, Brasília, v. 21, n. 42, jan./jun. 1999. 
______ . As mudanças no mundo do trabalho e a educação: Novos desafios para a gestão. In: 
FERREIRA, Naura S.C. Gestão democrática da educação: Atuais tendências, novos desafios. 
São Paulo: Cortez, 1998. 
LÉVY. Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. 
LOPES, Sonia de Castro. A oficina de mestres do Distrito Federal: História, memória e 
silêncio sobre a Escola de Professores do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Tese de Dou-
torado em Educação. Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RJ, 
2003. 
______ . História, Memória e Silêncio sobre a Escola de Professores do Instituto de 
Educação do Rio de Janeiro (1932-1939). Rio de Janeiro: DP&A / Lamparina, 2006. 
LUCAS, Luiz Carlos Gonçalves & LEHER, Roberto. Aonde vai a educação pública brasileira?. 
Educação & Sociedade, n.77, vol.22, São Paulo: Cortez; Campinas, CEDES, dezembro, 2001. 
MARTINS, Ângela Maria Souza. Dos anos dourados aos anos de zinco: análise histórico-
cultural da formação do educador no Instituto do Rio de janeiro. Tese de doutorado. Faculdade 
de educação, UFRJ, 1996. 
MARX, Karl. O Dezoito Brumário de Louis Bonaparte. 2.ed. São Paulo: Centauro, 2000 
[1851/1852].  
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2007 [1846]. 
MELO, Maria Teresa Leitão de. Programas oficiais para formação dos professores da educação 
básica. Educação & Sociedade, Campinas, v. 20, n. 68, dezembro 1999.  
MEDINA, Alessandra. Adeus, normalistas: a UERJ passa a administrar curso de formação de 
professores e põe fim a 128 anos de história do Instituto de Educação. Revista VEJA RIO, em 
10 de setembro de 2008, p.20-21. 
NASSER, David e LACERDA, Benedito . Normalista. Disco de Nelson Gonçalves- Trilha Sonora 
do Filme.Gravado pela SONY / RCA. 2001 [1949]. In: 
http://www.radio.uol.com.br/#/musica/nelson-goncalves/normalista/182938?action=search. 
Acesso em 16/06/2011. 
OLIVEIRA, Daniela Motta de. A formação de professores a distância para a nova sociabi-
lidade: análise do “Projeto Veredas” de Minas Gerais. Tese. (Doutorado em Educação). 
Niterói-RJ/UFF, 2008. 
RIO DE JANEIRO. Decreto nº 28420, de 23 de maio de 2001. ISE do Município de Santo Antô-
nio de Pádua. 
______ . Decreto nº 28739, de 03 de julho 2001. ISE do Município de Itaperuna. 
______ . Decreto nº 28947 de 14 de agosto de 2001. ISE Professor Aldo Muylaert, de Campos 
dos Goytacazes. 
______ . Decreto nº 30302, de 26 de dezembro de 2001. ISE de Bom Jesus do Itabapoana. 

CD-ROM DE ATAS  | 4902 |  COLUBHE 2012



______ . Decreto nº 30303, de 26 de dezembro de 2001. ISE de Três Rios. 
______ . Decreto nº 37100, de 18 de março de 2005. ISE da Zona Oeste. 
______ . Decreto nº 38533, de 18 de novembro de 2006. ISE da Zona Oeste. 
______ . Decreto Nº 41.277/2008 estrutura da Universidade da Zona Oeste (UEZO) 
______ . Deliberação CEE/RJ nº 309, de 23 de outubro de 2007. 
______ . Lei Nº 5380, de 16 de janeiro de 2009. Desvinculação da UEZO à FAETEC. 
______ . Parecer CEE/RJ Nº 258, de 15 de outubro de 1998. 
______ . Parecer CEE/RJ Nº 1008, de 10 de outubro de 1998. 
______ . Parecer CEE/RJ Nº 544, de 16 de abril de 2002. 
______ . Parecer CEE/RJ Nº 212, de 1 de julho de 2003. 
______ . Parecer CEE/RJ Nº 021, de 19 de fevereiro de 2008. D.O. do Estado do Rio de Janei-
ro, de 29 de abril de 2008. 
______ . Secretaria de Estado de Educação. Colégio Estadual Carmela Dutra. In: 
http://colegiocarmeladutra.blogspot.com/. Acesso de 20/06/2011. 
______ . SECT-RJ/FAETEC. Matriz Curricular do Curso de Pedagogia dos Institutos Su-
periores de Educação. Disponível em: http://www.faetec.rj.gov.br/desup/index.php/institutos 
-de-educa-mainmenu-28/63-matrizes-curriculares/313-matriz-curricular-do-curso-de-pedagogia. 
Acesso em 10/06/2011. 
______. SECT-RJ/FAETEC. Processo Nº E 26/200/20004RJ. SECT-OF /GAB Nº 166/2004. Edital 
para concurso público para professores do Ensino Superior da FAETEC, 2004.  
______ . SECT/FAETEC. CI FAETEC/DESUP Nº 094, de 16 de abril de 2007. 
______ . SECT/FAETEC. OFÍCIO FAETEC/DESUP Nº 9, de 30 de janeiro de 2007. 
______ . SECT/FAETEC/FAPERJ/LEME/GURI. Fundamentação marxiana e formação crítica 
de professores: instalação de Laboratório de Estudos Marxismo e Educação-LEME/ISERJ. 
Agosto de 2007. mimeo. 
SCHEIBE, Leda. Formação dos profissionais da educação pós-LDB: vicissitudes e perspectivas. 
In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro & AMARAL, Ana Lúcia (orgs). Formação de professores: 
políticas e debates. Campinas: Papirus, 2002. 
SANTOS. Sandra Regina Pinto dos. Movimentos identitários e investigativos de profes-
sores no cotidiano escolar: O exercício instituinte da pesquisa como práxis em diálogo com 
representações sociais. Tese de Doutorado em Educação. Niterói-RJ/UFF, 2006. 
SHIROMA, Eneida & EVANGELISTA, Olinda. Profissionalização do magistério e construção de um 
novo perfil docente. In: V Colóquio Ciências da Educação, Separata de Resumos. Lisboa: 
Universidade Lusófona, 2004.  
______ . Um fantasma ronda o professor: a mística da competência. In: MORAES, Maria Célia 
Marcondes de (org.) Iluminismo às avessas; produção do conhecimento e políticas de 
formação docente. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
TALMA, Roberto (produtor). Anos Dourados-seriado. Rede Globo Produções, 1986. 
TONÁCIO, Glória de Melo. O processo de criação do curso normal superior no Instituto 
Superior de Educação do Rio de Janeiro e sua adequação em curso de Pedagogia: a 
tradição como farsa. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
2011. 
VIDAL, Diana Gonçalves. O exercício disciplinado do olhar: livros, leituras e práticas de 
formação docente no Instituto de Educação do Distrito Federal (1932-1937). Bragança Paulista: 
Editora da Universidade São Francisco, 2001. 
______ . O exercício disciplinado do olhar: livros, leituras e práticas de formação docente 
no Instituto de Educação do Distrito Federal (1932-1937). Tese (Doutorado em Educação). 
Universidade de São Paulo, Departamento de Educação, 1995. 
 

CD-ROM DE ATAS  | 4903 |  COLUBHE 2012



 
                                                
1 Cf. TONÁCIO (2011). 
2 Banco Mundial. 
3 Fundo Monetário Internacional. 
4 Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos. 
5 Organizações Não-Governamentais. 
6 A OSCIP é uma sigla que significa “Organização da Sociedade Civil de Interesse Público” e a 
ONG é uma “Organização Não Governamental”. Esses termos foram qualificações decorrentes 
da Lei 9.790 de 23/03/99, também conhecida como Lei do Terceiro Setor. Foi essa lei que ofici-
alizou as organizações não governamentais, realizando o reconhecimento legal e oficial. Nor-
malmente, essas organizações ofertam serviços sociais, geralmente de caráter assistencial, que 
atendem a um conjunto da sociedade maior que, apenas, os fundadores e/ou administradores 
da organização. Assim, a esfera de sua atuação é a esfera pública, embora não estatal. 
7 Cf. HARVEY (1992). 
8 Baseados no Modelo Referencial para Gestão da Qualidade Total. Os princípios da Qualidade 
Total estão fundamentados, principalmente, na Administração Científica de Frederick Taylor 
(1856-1915), no Controle Estatístico de Processos de Walter A. Shewhart (1891-1967) e na 
Administração por Objetivos de Peter Drucker (1909-2005). Seus primeiros movimentos surgi-
ram e foram consolidados no Japão após o fim da II Guerra Mundial com os Círculos de Contro-
le da Qualidade, sendo difundida nos países ocidentais a partir da década de 1970. 
9 Cf. LÉVY (1993). 
10 Cf. FONTES (2008).  
11 O CNS/ISERJ foi iniciado sem concurso público para o Ensino Superior, com professores ori-
undos da Educação Básica e do extinto Normal Médio da própria instituição e de outras da FAE-
TEC, em desvio de função para o Ensino Superior. 
12 Em 2001, foram criados cinco ISEs no interior fluminense (citados nas fontes), credenciados 
pelo Parecer CEE-RJ Nº 212/2003 para oferecerem o CNS. Entre 2005 e 2006, foi criado o ISE da 
Zona Oeste, que passou a fazer parte da Universidade da Zona Oeste (UEZO), criada em 2008. 
Em 2009, a UEZO, desvinculou-se da FAETEC, constituindo-se em fundação de direito público, 
vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. (RIO DE JANEIRO, 2009, s.p.) 
13 Fala de um dos entrevistados 
14 Cf. CAMPOS e BRANDÃO (s.d). 
15 COSTA, Olintina (s.d.).  
16 Como os seguintes: NASSER, e LACERDA (2001) [1949]; TALMA (1986). 
17 Cf. MEDINA (2008); JORNAL EXTRA, em 27 de novembro de 2009.  
18 Tal laboratório foi financiado pela FAPERJ no biênio 2008-2009. Foi composto originalmente 
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cussões iniciadas pelo GURI/ISERJ/FAETEC/SECT-RJ (Grupo de Pesquisa Relações Interculturais 
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Ensino Superior do ISERJ.  
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RESUMO 
O ensino público do sexo feminino foi instituído em Portugal pela Resolução Régia de 

31 de Maio de 1790, que determinou a criação de dezoito cadeiras públicas. Contudo, somente 
se lhe deu execução por diploma de 13 de Fevereiro de 1815. Por sua vez, uma provisão de 
1817 regulamentou as actividades lectivas nas escolas primárias do sexo feminino, fixando o 
período de aulas e a matéria curricular, designadamente a leitura e a doutrina cristã.  

Após a revolução de 1820, a primeira Constituição portuguesa fixou o estabelecimento 
de escolas para ambos os sexos em todos os lugares do Reino onde conviesse, para que se en-
sinasse a mocidade portuguesa a ler, escrever, contar e o catecismo das obrigações religiosas e 
civis (art. 237.º). No entanto, a Carta Constitucional de 1826 consignou, como direito de todos 
os cidadãos, a instrução primária gratuita (art. 145.º, § 30.º). Este princípio veio também a ser 
consagrado na Constituição de 1838 (art. 28.º).  

Existiam em Portugal Continental, no ano de 1827, apenas 28 classes públicas de ensi-
no primário para raparigas, num total de 940 escolas. 

No ano de 1840, funcionavam 991 escolas públicas de instrução primária, das quais 
apenas 25 eram do sexo feminino. Já em 1845, no continente português, havia 1116 escolas 
públicas, sendo 1075 do sexo masculino e 41 do feminino. 

Na verdade, na década de 1840 verificou-se a propagação da instrução primária para o 
sexo feminino no nosso país. Anteriormente, as cadeiras de mestres de meninas circunscrevi-
am-se às capitais dos distritos administrativos, predominando o ensino particular nas outras 
localidades. 

Em 1856, o distrito do Funchal era considerado, entre todos os do Reino, um dos me-
nos bem dotados em escolas sustentadas pelo Estado. Foram, assim, criadas oito cadeiras para 
o sexo feminino, em diferentes municípios, mas não na capital. 

De acordo com o Decreto de 20 de Setembro de 1844, a instrução primária para as 
meninas compreendia as artes de ler, escrever e contar, princípios gerais de moral, doutrina 
cristã e civilidade, exercícios gramaticais e os lavores mais usuais e próprios do sexo feminino.  

O acesso generalizado das meninas à escola pública foi dificultado pela falta de estabe-
lecimentos de ensino e pela oposição dos pais, que invocavam necessidades da economia do-
méstica ou resistiam aos «perigos» da educação das suas filhas, temendo virem a ser menos 
submissas e, por conseguinte, pouco reputadas para o casamento.  

No desenvolvimento do ensino oficial para o sexo feminino, mostrou-se decisiva a acção 
das autoridades, nomeadamente do comissário dos estudos, autarquias e juntas gerais, onde 
existiam. Todavia, a imprensa periódica assumiu também papel relevante na promoção da edu-
cação da mulher, difundindo novas ideias, reclamando a criação de estabelecimentos escolares, 
apelando para a frequência da escola e divulgando informação oficial neste domínio. 

A 15 de Janeiro de 1863, O Noticioso: jornal literário e de interesses materiais definia 
assim o papel da imprensa: 

«Atentemos que a imprensa não se inventou para eco de declarações absur-
das, mas para ilustrar e instruir os povos, defender-lhes os seus direitos e pugnar pelo 
bem-estar do país; e, por consequência, cumpramos o nosso dever, mostremos que 
somos dignos de ocupar um posto nesta tribuna.» 

Terminava, deste modo, um artigo de fundo sobre instrução pública. O seu autor consi-
derava-a, inquestionavelmente, a primeira das questões sociais, a que mais deveria despertar a 
atenção do jornalista, porquanto «sem instrução popular, nenhum povo pode atingir um bom 
estado de civilização». 
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Sem dúvida, a imprensa contribuiu de forma determinante na sensibilização da opinião 
pública para a necessidade de educar as raparigas, futuras esposas e mães, administradoras de 
lares e educadoras da prole. 

Por outro lado, as publicações periódicas deram voz às aspirações das populações es-
clarecidas que pugnavam pela criação de estabelecimentos escolares para o sexo feminino nas 
suas terras.  

Importa, pois, indagar, através dos textos da imprensa, que missão estava reservada à 
mulher e que tipo de educação a poderia ajudar a desempenhar o seu papel na sociedade da 
segunda metade de Oitocentos e dos alvores do século XX. 

A título de exemplo, refira-se o ponto de vista do folhetinista de A Flor do Oceano: jor-
nal político, literário e religioso, de 8 de Setembro de 1860. Na sua opinião, não interessava à 
sociedade que as damas enveredassem nos labirintos da ciência política e económica. Categori-
camente afirmava: «As senhoras devem estar aquém dos umbrais do templo da política. A au-
réola resplandecente que as cerca, se elas transpusessem esses umbrais, desvanecer-se-ia.» 

Apesar destas afirmações, o autor deste folhetim – género que considerava mais con-
sagrado às mulheres do que aos homens, porque, no seu entender, as senhoras não podiam 
achar nenhuma distracção nem proveito na leitura dos artigos de fundo, «para elas muito ma-
çadores» – entendia que a cultura da mulher constituía necessidade impreterível. Não contem-
porizava, por conseguinte, e fez questão de o afirmar, com aqueles que defendiam que à 
mulher só era lícito o arranjo interno da casa, se dona, ou a agulha, quando donzela. 

Mas embora reconhecesse à mulher a necessidade de cultura e de recreação do espíri-
to, o folhetinista considerava incompreensíveis «veleidades viris de quem desmentisse as exte-
rioridades do sexo com invasões pouco ortodoxas» e o «tinteiro literário» como carta de alforria 
da sua proprietária. 

Em A Liberdade: periódico político, literário e de conhecimentos úteis, de 12 de Março 
de 1870, justificava-se a educação da mulher, por dela depender, em grande parte, a educação 
e o destino do homem. Partilhando ideias amplamente divulgadas, o articulista sustentava que 
a mulher deveria ser «boa mestra dos filhos, digna companheira do marido e boa dona de ca-
sa». Desaconselhava, por conseguinte, os estudos difíceis, especialmente reservados aos ho-
mens. Preconizava, outrossim, «uma instrução geral suficiente para não ficar estranha à vida 
moral e política do marido». 

Refutando a inferioridade intelectual da mulher, J. Fernando Alves, no Diário de Notí-
cias, do Funchal, de 3 de Agosto de 1892, afirmava ainda que o «tédio» com que se olhava 
para o problema da educação feminina resultava numa «sociedade moderna afeminada, débil, 
sem sintomas de musculatura, – sociedade em que as jeremiadas piegas são um recurso para 
tudo e em que a mais pequena contrariedade se resolve pelo suicídio.» Com base neste pres-
suposto, advogava, pois, uma inteligência feminil livre, contra os que, com argumentos do pas-
sado, continuavam a «pugnar pelo servilismo e pela sujeição da mulher»: 

«Se visamos a constituir uma sociedade forte, rija, identificada com as lutas 
de cada dia, vigorizada pelos espectáculos de cada hora, se queremos que os nossos 
actos tenham o característico da firmeza e da energia, se pretendemos lutar, de fron-
te erguida e viseira levantada, contra a corrupção que se alastra e que contamina to-
das as classes, contra a adversidade, que nos flagela de contínuo, contra o marasmo 
que nos sufoca e asfixia, um dos nossos primeiros actos consiste, inegavelmente, em 
dar à mulher uma educação mui diversa da que ela hoje possui, em formar-lhe o espí-
rito, em outorgar-lhe todas as aptidões que são o apanágio de uma boa mãe.» 

Nesta comunicação, analisar-se-á o contributo da imprensa insular no desenvolvimento 
da educação da mulher madeirense, sublinhando também a sua colaboração com as autorida-
des na difusão da informação oficial e no esclarecimento da opinião pública. 
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Refira-se a propósito que, a nível oficial, havia plena consciência do peso da opinião 
pública no progresso da instrução primária oficial. Como exemplo, citamos as Instruções para a 
inspecção extraordinária às escolas de instrução primária em 1867, datadas de 12 de Outubro 
do ano anterior. Aí se reconhecia que, sem o favor da opinião pública, «difícil é implantar largas 
e radicais reformas no país.» Realidade que os inspectores deveriam ter em elevada considera-
ção. 

*** 
A comunicação que se pretende apresentar resulta de uma pesquisa sistematizada das 

publicações periódicas editadas no Funchal no decurso da Monarquia Constitucional. Foram in-
ventariados artigos e notícias sobre questões de educação, preocupando-nos, em particular, o 
estudo da promoção da instrução primária oficial no arquipélago da Madeira naquele período. 

Deste trabalho, seleccionámos um corpus de cerca de meia centena de textos, publica-
dos entre 1834 e 1910, que tratam da educação da mulher, sob diversas perspectivas. 

Pretendemos, acima de tudo, conhecer como a imprensa madeirense se posicionou no 
debate sobre o acesso da mulher à instrução e à educação através da escola pública. E de co-
mo, muitas vezes, as autoridades oficiais, mormente os comissários dos estudos, se serviram da 
imprensa para difundir posições governamentais e dar execução às determinações que recebi-
am.  

Constitui, pois, a imprensa a principal fonte do nosso trabalho. 
*** 
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INTRODUÇÃO 
 

A educação etnicorracial se configura como um desafio para uma educação demo-
crática na política pública educacional do País, haja vista a educação apresentar-se com mode-
los rígidos, excludentes que não favorecem o êxito escolar para todos que a ela têm acesso. 
Desse modo mantém ainda uma imobilidade nas ações acerca da educação anti-racista, invisibi-
lizando o valor cultural e a contribuição positiva das diversas etnias nela existentes, gerando 
assim desigualdades sociais. E, segundo Bourdieu (1998, p. 41), 

É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos 
tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social, se-
gundo a ideologia da ‘escola libertadora’, quando, ao contrário, tudo 
tende a mostrar que ele é um dos fatores mais eficazes de conserva-
ção social, pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades 
sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como 
dom natural.  

Educar, na perspectiva etnicorracial, pressupõe a democratização quanto ao que 
foi se implantando como verdades, mascarando a realidade na defesa de uma sociedade justa 
e igualitária. Desse modo, 

para reeducar as relações étnico-raciais no Brasil, é necessário fazer 
emergir as dores, os medos que têm sido gerados. É preciso entender 
que o sucesso de uns tem o preço da marginalização e da desigualda-
de impostas a outros. E então decidir que sociedade queremos cons-
truir daqui pra frente. (Brasil, 2005, p. 14). 

 Assim, tendo em vista a natureza deste estudo, adotamos o paradigma qualitativo 
da análise, visando um estudo que possibilite reflexões críticas sobre a realidade das políticas 
públicas do Maranhão, para implementação da Lei nº 10.639/03. Tal estudo se constitui em 
objeto de pesquisa social, construído por meio de interação e influência entre objeto, pesquisa-
dor e realidade. 

Essa proposta se viabilizou por meio dos seguintes procedimentos: leitura, análise 
e sistematização de estudos, pesquisa e publicações sobre as políticas de implementação da Lei 
nº 10.639/03 e sua implementação no estado do Maranhão. Leitura e análise dos documentos, 
inclusive estatísticos, produzidos pela Secretaria de Educação do Estado do Maranhão e outros 
oficiais. Entrevista com gestores, técnicos, membros de entidade do movimento negro e profes-
soras. Duas escolas da rede pública estadual de ensino foram eleitas como campo de pesquisa, 
locais em que ocorreram entrevistas com as docentes, por considerar-se a educação como bem 
púbico, por compromisso político com a sociedade de contribuir para educação pública mara-
nhense. 

Dessa forma, foram entrevistadas quinze pessoas e por serem todas mulheres,seus 
nomes foram substituídos por pseudônimos retirados do livro “Mulheres Negras do Brasil” 
(Schumaher & Vital Brasil, 2007) que resgata a trajetória de personalidades femininas funda-
mentais para construção da realidade do Brasil. Neste texto selecionamos algumas falas das 
entrevistadas, buscando o diálogo com as reflexões dos autores elencados para interlocução e 
realidade reveladas nas mesmas. 

Portanto, é com o propósito de contribuir para a superação da marginalização e da 
desigualdade, principalmente no sistema de ensino e na busca da sociedade que este trabalho 
focaliza as políticas públicas de Estado para implementação da educação étnico-racial na Lei nº 
10.639/03. Convém recordarmos no próximo parágrafo, as ações que precederam as ações 
afirmativas e a implantação da Lei no Brasil.   
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No período de 31 de agosto a 8 de setembro, ocorreu a Conferência Mundial con-
tra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, em Durban, África do 
Sul. Neste fórum o Brasil foi representado por cerca de seiscentos participantes, e a escravidão 
e o tráfico de escravos foram reconhecidos como crime contra a humanidade, reforçando, por-
tanto, a luta do povo negro brasileiro pela reparação dos danos a ele causados durante o perío-
do escravista.  

Nessa Conferência, os países participantes, inclusive o Brasil, assumiram uma 
agenda de compromissos. Dentre as estratégias do plano de ação protocoladas em Durban, 
uma previa medidas de prevenção, educação e proteção visando à erradicação do racismo, da 
discriminação, xenofobia e da intolerância correlata. 

O compromisso assumido em Durban e a pressão dos movimentos negros fizeram 
com que o governo brasileiro iniciasse um processo de discussão e implementação de Ações 
Afirmativas na agenda política nacional. Assim, 

No retorno de Durban, é criado, por decreto presidencial, o Conselho 
Nacional de Combate à Discriminação (CNCD), no âmbito da Secreta-
ria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça. O Conse-
lho tem, entre seus objetivos, o incentivo à criação de políticas 
públicas afirmativas de promoção da igualdade e da proteção dos di-
reitos de indivíduos e de grupos sociais e étnicos afetados por discri-
minação racial e por demais formas de intolerâncias (Jaccoud & 
Beghin, 2002, p.23). 

A Conferência de Durban, que resultou na Declaração e no Programa de Ação, im-
pulsionou as ações envolvidas na restauração e na promoção da dignidade das pessoas racial-
mente discriminadas, dentre as quais se destacam aquelas que estão voltadas para a educação, 
como observamos no artigo 80 da Declaração e Programa de Ação da referida Conferência:  

Acreditamos firmemente que a educação, o desenvolvimento e a im-
plementação fiel das nossas normas e obrigações dos direitos huma-
nos internacionais, inclusive a promulgação de leis e estratégias 
políticas econômicas e sociais são cruciais no combate ao racismo, à 
discriminação racial, à xenofobia e à intolerância correlata (CONFE-
RÊNCIA MUNDIAL CONTRA O RACISMO, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, 
XENOFOBIA E INTOLERÂNCIA CORRELATA, 2002, p.26). 

Esse documento traz ainda no artigo 136 a seguinte deliberação: 
Convoca os Estados a assegurarem que a educação e a capacitação, 
especialmente a capacitação para professores, promovam o respeito 
pelos direitos humanos e pela luta contra o racismo, a discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata e que as instituições educaci-
onais implementem políticas de igualdade de oportunidades em par-
cerias com as autoridades pertinentes, e programas sobre igualdade 
de oportunidade de gênero, diversidade cultural, religiosa e outros, 
com a participação de professores, pais, mães e alunos que acompa-
nhem sua implementação (CONFERÊNCIA MUNDIAL CONTRA O RA-
CISMO, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIA 
CORRELATA, 2002, p.76). 

O Plano de Ação resultante da Conferência de Durban trouxe deliberações específi-
cas aos Estados, incumbindo-os da adoção e implementação de leis que proíbam a discrimina-
ção, seja de ordem racial, de cor, descendência, de origem nacional ou étnica, em todos os 
níveis de educação tanto formal quanto informal. Tomando, portanto, medidas necessárias para 
eliminar os obstáculos que limitam o acesso de crianças e jovens à educação, assegurando que 
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todos tenham acesso, sem discriminação, à educação de boa qualidade. Caberia aos Estados, 
ainda, o estabelecimento e implementação de métodos padronizados para acompanhar o de-
sempenho educacional de crianças e jovens em desvantagens, comprometendo recursos para 
eliminar onde existam desigualdades nos rendimentos educacionais. 

No Brasil, após a Conferência, o então Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), estabeleceu um Comitê Nacional envolvendo órgãos governamentais e não go-
vernamentais, sociedade civil organizada e entidade de diversos movimentos para um diálogo e 
acompanhamento de ações a serem implementadas em nível de políticas públicas de Estado. 

Nessa perspectiva, foi instituído pelo Presidente da República por meio do Decreto 
nº 4.228, de 13 de maio de 2002, o Programa Nacional de Ações Afirmativas, sob a responsabi-
lidade da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. O Programa tinha 
por objetivo a implementação de medidas específicas no âmbito da administração pública fede-
ral, que priorizassem a participação de afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de 
deficiências. 

Convém, portanto, compreendermos as políticas públicas de Ações Afirmativas e 
sua implantação no sistema educacional brasileiro, conforme passaremos a discorrer. 

 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS NO SISTEMA EDUCACIONAL 
 
 

 As Ações Afirmativas são definidas por Gomes J. (2005, p. 53) em três momentos: 
primeiro, “as ações são como um mero ‘engajamento’, por parte do Estado que as pessoas com 
poder decisório nas áreas públicas e privadas levassem em consideração, nas suas decisões 
relativas a temas sensíveis como o acesso à educação e ao mercado de trabalho”; No segundo 
momento, é destacado o conceito “associado à idéia de oportunidade através da imposição de 
cotas rígidas de acesso de representantes de minorias a determinados setores do mercado de 
trabalho e a instituições educacionais”; e, por fim, as Ações Afirmativas vêm assegurar a igual-
dade de oportunidade em todos os setores culturais e sociais, como corrobora Gomes: 

 
Atualmente, as Ações Afirmativas podem ser definidas como um con-
junto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, faculta-
tivo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação 
racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem co-
mo para corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação pra-
ticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de 
efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e 
o emprego. (Gomes, 2005, p. 53). 
 

 As Ações Afirmativas visam, pois, à promoção da diversidade social de grupos 
sub-representados em certos espaços sociais. Jaccoud (2008) identifica três inspirações na de-
fesa das Ações Afirmativas: uma forma de justiça reparatória ou compensatória, outra de justi-
ça distributiva e ainda outra de ação preventiva. Estas teriam como objetivos “tanto a igualdade 
de oportunidades como o combate às desigualdades não justificáveis, garantindo a diversidade 
e o pluralismo nas diferentes esferas da vida social, denunciando a posição subalternizada de 
determinados grupos sociais”. 

Na década de 90 do século XX, são enfatizadas as políticas públicas visando com-
bater a discriminação racial, dentre elas as Políticas de Ação Afirmativa no âmbito educacional, 
como relata Jaccoud (2008, p. 140): 
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Em meados da década de 1990, pode-se identificar o surgimento de 
uma terceira geração de políticas, dessa feita tendo como objetivo o 
combate à discriminação racial por meio de políticas públicas. Tem 
início o debate sobre Ações Afirmativas e sobre o racismo institucio-
nal, e um conjunto de iniciativas tomam corpo.  

É nesse período que no Brasil o conceito de Ações Afirmativas começa a ser apro-
priado para formulação de programas e políticas de promoção da equidade racial, inicialmente 
no Ministério da Saúde e em algumas prefeituras, por meio do Programa de Combate ao Ra-
cismo Institucional (PCRI). 

 No final da referida década, surgem no campo da educação experiências inovado-
ras visando ao acesso dos (as) negros (as) ao ensino superior. Foram criados cursinhos univer-
sitários pré-vestibulares voltados a estudantes negros em vários setores da sociedade civil. Os 
cursinhos passam a contar com o apoio do governo federal a partir de 2002, quando foi criado 
pelo Ministério da Educação o Programa Diversidade na Universidade, com o objetivo de esti-
mular e apoiar cursinhos pré--vestibulares promovidos por entidades da sociedade civil. 

Em 2003, tomou posse na Presidência da Republica Luís Inácio Lula da Silva, que 
aprovou medidas propulsoras de transformações sociais, visando promover políticas de repara-
ção para a população vitimizada pelo processo de exclusão social. 

No âmbito das políticas educacionais para a diversidade étnico-racial ocorreu a al-
teração da LDB nº 9.394/96 no artigo 26, com a promulgação da Lei Federal nº 10.639/03 que 
torna obrigatório, no currículo oficial da rede de ensino, o ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira, pois: 

Com a promulgação dessa lei, o Estado brasileiro contempla direta-
mente uma solicitação presente no plano de Ação de Durban, expres-
samente no que diz respeito ao caráter imperioso de os Estados 
promoverem a plena e exata inclusão da historia e da contribuição 
dos africanos e afro-descendentes no currículo educacional (Henri-
ques & Cavalleiro, 2003, p. 217).  

A Lei nº 10.639/03, no artigo 26-A, institui a obrigatoriedade do ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, da rede de en-
sino oficial e particular. O art.79-A foi vetado, e o art.79-B inclui no Calendário Escolar o dia 20 
de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra”.  

A aprovação dessa Lei foi uma conquista do Movimento Negro e sua trajetória é 
relatada no texto a seguir: 

Demanda antiga do movimento negro, a inclusão do ensino de histó-
ria da África no currículo escolar já havia sido apresentada como pro-
jeto de lei por parlamentares como Abdias do Nascimento (PDT-RJ), 
Benedita da Silva (PT-RJ) e Paulo Paim (PT-RS). Uma conjunção de 
fatores fez com que, dessa vez, a iniciativa do deputado Ben-Hur Fer-
reira (PT-MS;1999-2003) de desarquivar um projeto que já havia sido 
aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados che-
gasse a bom termo.O argumento era de que um país com quase me-
tade de sua população composta por “pretos e pardos” conforme 
classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
deveria conhecer a história do continente africano,de onde veio um 
enorme contingente populacional que deu origem a grande parte dos 
brasileiros. (Alberti & Pereira, 2007a, p.25). 
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A Lei se estabeleceu como uma política de Ação Afirmativa, porém ela difere das 
políticas de caráter transitório, por se configurar na legislação como permanente e seu foco não 
abrange apenas a população negra, mas toda a sociedade. 

Outros programas de Ações Afirmativas vinculadas a outras Secretarias Ministeriais 
foram desenvolvidos, porém nos centralizaremos na implementação da Lei n° 10.639/03 nas 
diversas esferas de governo, dando ênfase ao Maranhão. 
 A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 10.639/03  

O Presidente Luís Inácio Lula da Silva, no início de seu governo em 2003, estabe-
leceu medidas em relação a alterações e modificações da LDB 9.394/96, haja vista a sanção da 
Lei nº 10.639/03, em janeiro de 2003. Assim, aprovada esta Lei, foi dado início a um novo mo-
vimento para sua implantação nos Estados e garantia de efetividade nos estabelecimentos de 
ensino. 

Além disso, o Presidente da República adotou outras medidas administrativas vi-
sando assegurar as políticas de promoção da igualdade racial. Desse modo, em 21 de março de 
2003, criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), atra-
vés da Medida Provisória nº 111, convertida na Lei nº 10.678/03 de 23 de maio do mesmo ano. 
A SEPPIR foi criada para acompanhar e coordenar políticas de diferentes ministérios e de outros 
órgãos do governo brasileiro para promoção da igualdade racial; executar diversos programas 
de cooperação com organismos públicos e privados, nacionais e internacionais; e cumprir acor-
dos internacionais assinados pelo Brasil relativos à promoção da igualdade racial. 

Outra ação do governo federal foi a criação, em janeiro de 2004, da Secretaria de 
Educação Continuada e Diversidade (SECAD), vinculada ao Ministério de Educação (MEC). Sua 
missão é promover a união de esforços com os governos estaduais e municipais, organizações 
não governamentais, sindicatos, associações profissionais e outras, garantindo o acesso e a 
permanência no ensino e, também, contribuir para o aprimoramento de práticas e valores nos 
sistemas de ensino.  

Para regulamentação da Lei N° 10.639/03, o Conselho Nacional de Educação 
(CNE) e o Conselho Pleno/CP elaboraram o Parecer n° 03/2004, aprovado em 10 de março de 
2004. O Parecer 03/04 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Rela-
ções Etnicorraciais para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Este parecer 
visa: 

 
Atender os propósitos expressos na indicação CNE/CP6/2002, bem 
como regulamentar a alteração trazida à Lei 9.394/96 de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, pela Lei 10.639/2000[...]. Desta forma, 
busca cumprir o estabelecido na Constituição Federal nos seus Art.5º, 
I, Art.210. Art.206, I,§ 1°do Art.242, Art.215 e Art.216, bem como 
nos Art. 26,26ª e 79 B na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, que asseguram o direito à igualdade de condições de 
vida e de cidadania , assim como garantem igual direito às histórias e 
culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso 
às diferentes fontes da cultura nacional a todos brasileiros (Brasil, 
2005, p. 9). 
  

O Parecer ressalta, entre outras orientações, o compromisso com a educação de 
relações etnicorraciais, a valorização da história e da cultura afro–brasileira e africana, traz indi-
cações de conteúdos a serem incluídos no currículo nas diversas áreas de conhecimento, assim 
como indica ações a serem desenvolvidas pelo poder público nas três esferas.  
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Analisando o período de cinco anos da implantação da Lei supramencionada (2003 
a 2008), constatamos que as ações desenvolvidas no Maranhão pelo Governo do Estado, em 
sua maioria, se desenvolvem de forma limitada e descontínua. As ações acontecem quase sem-
pre de forma isolada, com programas que abrangem uma pequena parcela do contexto real do 
sistema de ensino. 

 Os movimentos sociais, principalmente o Movimento Negro, impulsionaram o go-
verno a posicionar-se perante a legislação vigente, e a esse respeito, assim discorre Silva 
(2002, p. 52): 

Urge, pois, que comecemos a acertar os passos, encontrando o com-
passo marcado pelas diferenças, pela harmonia do enfrentamento dos 
contrastes. Passos, não etapas de um procedimento, mas ação de 
passar de uma situação para outra, deixando vestígios, marcas. Con-
cretamente, isto implica que políticas públicas, incluindo políticas de 
reconhecimento, de ações afirmativas, adotadas pelos sistemas de 
ensino incentivem, apóiem, avaliem políticas institucionais, visando à 
instalação de uma escola realmente democrática, em todos os níveis e 
modalidades de ensino. 

É preciso que todos acertem os passos para garantir a efetividade da implementa-
ção da Lei, porém foi identificado que não há um cumprimento efetivo pelo governo estadual; o 
compromisso aconteceu parcialmente, mais para justificar que estão sendo realizadas ações 
para a educação etnicorracial, do que para assegurar o direito a políticas de combate à discri-
minação e à desigualdade no sistema escolar. 

Esta análise sobre o compromisso político do governo difere do que dizem as gesto-
ras, que na maioria de seus discursos ressaltam a efetividade desse compromisso, conforme 
segue: 

[...] o compromisso é efetivamente confirmado,porque nós tivemos aí 
várias ações que pensaram na implementação da política, desde o fó-
rum de diversidade, que é um espaço colegiado e amplo de debate da 
questão e que envolve toda a sociedade, várias, representantes de 
outras instituições. [...] Acho que esse compromisso está confirmado 
sim quando a gente traz essa discussão pra escola, quando a gente 
discute na escola, quando a gente tem ações que são ações de macro 
política que contribuem para a resolução de problemas que advém 
daí, de preconceito, de falta de inclusão, enfim, de racismo (Edite Ma-
ria da Silva, informação oral). 
 [...] eu tento, pelo menos todo dia, acreditar nesse compromisso. 
Porque, querendo ou não, foi o primeiro passo. Então eu tento acredi-
tar que há um compromisso de que a coisa acontece, apesar de que 
eu ainda não vi a concretização disso 100%, mas eu acredito, porque 
eu sou daquela que acha que a esperança é a última que morre. [...] 
Querendo ou não a Secretaria de Educação e o governo do Estado, 
ele está adentrando, nem que seja uma pressão lá de cima, mas ele 
está adentrando. Então, se já se tem conhecimento que tem que ha-
ver a implementação da Lei, a coisa tem que acontecer, eu acredito 
no compromisso. Toda vez que se fala se há uma abertura, pelo me-
nos no discurso há uma abertura de se falar [...] A gente precisa ad-
quirir materiais didáticos para as escolas, para os faróis de educação, 
para formação de professores, especificamente dentro da temática 
étnico-racial; não é um livro de História que fale num capítulo só so-
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bre a questão do negro vir para o Brasil, não é isso, é pegar um livro 
que fale sobre a história e cultura afro-brasileira e africana [...] (Maria 
Firmina, informação oral). 

Segundo Bourdieu (2007, p. 55), “para compreender o que pode ser dito sobretu-
do o que não pode ser dito no palco, é preciso conhecer as leis de formação do grupo dos locu-
tores – é preciso saber quem é excluído e quem se exclui. A censura mais radical é a ausência.” 

De fato, as gestoras ao exaltarem o compromisso político do governo, assumem 
em seus relatos o que as suas posições permitem dizer, isto é, coexiste em seus discursos uma 
luta simbólica em relação à “verdade” diante do que está em jogo no debate: suas atuações na 
efetivação de políticas públicas antidiscriminatórias. 

Efetivar a educação etnicorracial, viabilizando o ensino da História e da Cultura 
afro-brasileira e africana no espaço escolar é processual e demanda esforços conjuntos princi-
palmente do governo.  

Ao avaliarem o compromisso político do governo, a maioria das educadoras alegou 
não haver um efetivo compromisso. Quando questionadas sobre as dificuldades e principais 
desafios no cumprimento da Lei, vemos como é forte o poder simbólico de inculcação de trazer 
a culpa da não efetivação da Lei somente para si, mesmo apontando que as ações do governo 
não chegam à escola.  

Como afirma a professora Carolina Maria de Jesus, “[...] dependeria muito de cada 
profissional mesmo, estudar, se empenhar, analisar. O relato, a seguir, da educadora Silvia 
Cantanhede (informação oral) ratifica tal concepção: 

 Você percebe que é como se estivéssemos ainda na fase da sensibili-
zação e eu vejo diferente: mais do que somente sensibilizar, nós terí-
amos que pensar em como o professor vai introduzir a Lei, vai 
introduzir isso na sala de aula e aí entra a questão metodológica, por-
que uma coisa é o educador, é o professor ter conhecimento da Lei, 
conhecer as diretrizes, e a outra é saber que ele vai trabalhar na Ma-
temática, na Geografia, na História, na Língua Estrangeira, Língua 
Portuguesa, enfim nas diversas áreas de conhecimento. Como que ele 
vai introduzir a Lei pra não parecer algo forçado, e ao mesmo tempo 
com uma certa propriedade, como seria a experiência? Com a segu-
rança necessária para que o aluno realmente passasse a compreender 
de uma forma mais geral. 

Assim se apresenta a simbólica ação do poder na crença e pela crença de serem na 
maioria das vezes os “culpados”, como afirma Bourdieu (2007, p. 188): 

O poder simbólico é um poder que aquele que está sujeito dá àquele 
que o exerce, um crédito com que ele o credita uma fides, uma aucto-
ritas, que ele lhe confia pondo nele a sua confiança. É um poder que 
existe porque aquele que está sujeito crê que ele existe. 

   Apesar de o governo tentar atender às exigências legais da implementação da Lei n° 
10.639/03, essa se dá de maneira limitada e descontínua, não chegando suas ações a todos os 
estabelecimentos de ensino.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa constatou a necessidade de políticas públicas e de Ações Afirmativas na 
educação no Estado do Maranhão. O desafio proposto foi a investigação do cenário sociopolítico 
da implementação da Lei n°10.639/03 entre 2005 a 2008, período em que, no Maranhão, hou-
ve mudanças de Secretários de Estado da Educação, sendo estes cargos ocupados por dois di-
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ferentes gestores, consequentemente, mudanças de Secretários Adjuntos de Ensino. Modifica-
ção, também, ocorreu na equipe ministerial da Secretaria de Educação Continuada Alfabetiza-
ção e Diversidade (SECAD/MEC), o que resultou em redirecionamento das ações que vinham 
sendo realizadas. Houve atividades suspensas e outras não finalizadas por falta de financiamen-
to. 

Como resultado das reivindicações da política de promoção da igualdade racial na 
educação, tivemos a implementação da Lei n° 10.639/03 no currículo do sistema público de 
ensino. Dessa maneira, as diferentes instâncias governamentais iniciaram ações que visavam à 
garantia da educação étnico-racial nos estabelecimentos de ensino. 

Entretanto, verificamos que a política de promoção da igualdade racial no Mara-
nhão necessita de um maior envolvimento do poder público, pois o compromisso com a imple-
mentação da Lei, ainda não contempla as orientações nacionais. Além disso, as ações do 
governo são limitadas e muitas vezes descontínuas, sem o apoio necessário para a sua efetiva 
realização. 

O trabalho nos revelou, também, a contradição entre os discursos dos gestores das 
políticas públicas educacionais do Maranhão e as vozes que ecoam nos espaços escolares. Nes-
te momento, identificamos a necessidade das políticas públicas de ação afirmativa na perspecti-
va de modificação do quadro das desigualdades raciais que se fazem presentes na sociedade e 
muitas vezes são negadas e invisibilizadas no espaço escolar. 

Após as entrevistas com as professoras, observamos que a prática docente ainda 
não é permeada pela educação etnicorracial, visto termos constatado que as ações são muitas 
vezes isoladas, partem de professores ou de técnicos que se identificam com a temática étnico-
racial.  

Outras dificuldades apontadas pelas professoras foram: a aquisição de material di-
dático; os livros adquiridos não atenderam à demanda dos estabelecimentos de ensino; em al-
gumas escolas apenas um turno recebeu, em outras o número limitado não chegou para 
distribuição, ficando nas bibliotecas.  

Elas, igualmente registraram sua indignação quanto à falta de divulgação em rela-
ção à Lei n° 10.639/03, instrumento maior dessa Política de Promoção da Igualdade Racial na 
educação, faltando apoio e acompanhamento no espaço escolar e discussão sobre as Diretrizes 
Nacionais da Educação étnico-racial.  

Outro aspecto verificado no estudo foi que uma parcela significativa de técnicos e 
gestores que atuam na Secretaria de Educação não teve acesso à capacitação sobre as diretri-
zes da educação étnico-racial para implementação da Lei.  

De acordo com este estudo, apontamos a resistência de alguns profissionais, ges-
tores, educadores e técnicos de trabalharem a temática étnicorracial, por considerarem imposi-
tiva a Lei n° 10.639/03, alegando que ela estimula um “racismo que não existe”, mostrando-
nos mais uma vez, a negação das práticas racistas na Educação. 

O estudo realizado nos mostra que há limites a serem superados pelas políticas 
educacionais em relação à educação étnico-racial para promoção da igualdade. Os gestores, 
técnicos, professores e representantes do fórum, unanimemente, apontaram a falta de forma-
ção como o principal entrave para a efetivação da implementação da Lei na rede pública de 
ensino, visto que as ações ainda são restritas à política de governo. É necessário, pois, que se-
jam implementadas como política pública permanente. 
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Introdução 
Os anos 50 correspondem, em Portugal, ao período em que a escolarização das crian-

ças entre os 7 e os 10 anos se tornou uma realidade (Candeias, 2004). É também nesta década 
que se assiste a um aumento no número de crianças que frequentam instituições de educação 
de infância que sobe para mais do triplo (Gomes, 1977). Contudo, apesar deste acréscimo, no 
ano lectivo 1960/61 a taxa real de escolarização das crianças, com idades compreendidas entre 
os 3 e os 5 anos, é de 0,9% (Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, 2009), o que 
significa que a maioria das crianças era educada em casa, pelas suas mães ou por quem as 
substituísse. 

Este período é marcado, no mundo ocidental, por uma valorização da esfera doméstica 
e do papel das mulheres enquanto mães, pela democratização do modelo familiar assente na 
divisão sexual dos papéis, facilitado, como afirma Esping-Andersen (2009), pelo pleno emprego 
masculino e pelo aumento do valor dos salários. Em Portugal, à semelhança do que acontece 
noutros países, os papéis de esposa e mãe, consideradas funções naturais da mulher, são valo-
rizados no discurso oficial (Pimentel, 2011). Como afirma Oliveira Salazar, a mulher “deve ser 
acarinhada, amada e respeitada porque a sua função de mãe, de educadora de seus filhos, não 
é inferior à do homem” (Obra das Mães pela Educação Nacional, 1938, p. 5). 

Embora as mães sejam consideradas as pessoas mais adequadas para educar as crian-
ças, são também, paradoxalmente, consideradas incapazes de desempenhar eficazmente esta 
tarefa. A desvalorização da capacidade natural das mulheres para educarem os seus filhos ocor-
re num contexto em que se assiste a uma preocupação crescente com a falta de educação das 
crianças, fruto do reconhecimento do seu valor social e da sua vulnerabilidade (Rocha & Ferrei-
ra, 2006), assim como da emergência e desenvolvimento de especialidades – como a pediatria 
ou a psicologia da criança – que elegem a criança como objeto de estudo e de intervenção (A. 
G. Ferreira, 2000). 

Com campos de ação e estratégias diferenciadas, mas um objetivo comum, a governa-
ção da infância, os diferentes profissionais da infância, vão atuar junto da mãe, ponto de aces-
so às crianças mais novas, àquelas que ainda não são abrangidas pela escola. Salientado os 
efeitos nefastos para o desenvolvimento dos métodos tradicionais de educação das crianças, 
transmitidos através das redes informais de aconselhamento (familiares, vizinhas e amigas), os 
peritos vão persuadir as mães a substitui-los por um método moderno, baseado no conheci-
mento científico, designadamente nos saberes médico e psicológico (Apple, 2006; Arnup, 1994; 
Beatty, Cahan & Grant, 2006; Ferreira, 2000; Grant, 1998; Hardyment, 2008; Hays, 1996; Litt, 
2000; Rose, 1999).  

No que diz respeito à educação das crianças, ou seja, aos aspetos relacionados com o 
seu desenvolvimento psicológico, é de salientar, a partir da segunda metade do século XX, a 
crescente intervenção dos peritos psi neste domínio (Apple, 2006; Groenendijk & Bakker, 2002; 
Hollway, 2006; Hulbert, 2004; Neyrand, 2011; Rose, 1999). Transformada na ciência central de 
governação das populações (Rose, 1999) os conhecimentos oriundos da psicologia e da psica-
nálise vão ser difundidos não só pelos peritos psi, mas também por outros profissionais da in-
fância, designadamente pediatras, de que Benjamim Spock, pelo impacto que teve no 
quotidiano de milhares de crianças, é o mais paradigmático exemplo.  

Um dos veículos utilizados para a difusão das normas científicas que as mães devem 
seguir na educação dos seus filhos são as revistas de educação familiar (Apple, 2006; Nóvoa, 
1993), fonte utilizada para a realização do trabalho que aqui se apresenta, e cujo principal 
objetivo é a caracterização e análise dos discursos acerca da educação das crianças em idade 
pré-escolar, veiculados através deste tipo de periódicos, no período compreendido entre 1945 e 
1958. 
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Metodologia 
Este estudo está alicerçado numa metodologia do tipo qualitativo. Mais concretamente, 

e tendo em conta o objetivo deste trabalho, optou-se pela análise crítica do discurso.  
 
Fontes  

As revistas de educação familiar, cuja principal função é a educação dos pais e a regu-
lação das práticas educativas no seio da família (Nóvoa, 1993), constituem uma fonte privilegi-
ada para a análise dos discursos acerca da educação das crianças. Para além de atingirem um 
público mais vasto do que, por exemplo, os manuais acerca da criação e educação das crianças, 
uma que vez que são economicamente mais acessíveis, estas revistas são compostas por um 
conjunto heterogéneo de textos que permitem aceder a uma multiplicidade de vozes e de dis-
cursos. Aos discursos produzidos pelos profissionais de infância, sobretudo médicos, educado-
res e peritos psi, juntam-se os discursos das próprias mães, que para aí escrevem expondo as 
suas dúvidas e dando conta das suas ansiedades. 

Processo de seleção das fontes. As fontes foram selecionadas através ao Repertório 
Analítico da Imprensa de Educação e Ensino (Nóvoa, 1993), através da aplicação dos seguintes 
critérios de seleção: (1) estar incluída na subcategoria Educação Familiar; (2) ser publicada ao 
longo de todo o intervalo de tempo estudado. Foram, assim, seleccionadas as revistas Os Nos-
sos Filhos (1942-1964) e Saúde e Lar (1944-1987). 
 
Constituição do corpus documental  

Devido ao facto de uma das revistas, Saúde e Lar, ter uma publicação bimensal, optá-
mos por selecionar também seis números por ano da revista Os Nossos Filhos. Foram assim 
alvo de uma leitura geral 84 números de cada uma das revistas, selecionando-se para fazer 
parte do nosso corpus documental os textos que tinham como tema central a educação da cri-
anças em idade pré-escolar (n=358; Os Nossos Filhos, n=281; Saúde e Lar, n=77). 
 
Tratamento e análise de dados  

Uma das etapas fundamentais da análise de discurso é a identificação de temas, que 
foi realizada através de uma análise de conteúdo qualitativa (Mayring, 2004). Esta análise per-
mitiu identificar duas áreas temáticas: Conceções de maternidade, que engloba as representa-
ções de maternidade, e Educar, que abrange os discursos acerca da educação das crianças em 
idade pré-escolar. Relativamente à área temática Educar, foram identificados seis temas: Ambi-
ente Familiar; Conhecimento da Criança; Atividade Lúdica; Desenvolvimento da Inteligência; 
Desenvolvimento Emocional e Educação Moral. 

 
  

Resultados e Discussão 
A educação das crianças é considerada, pelos autores que escrevem nas revistas, uma 

tarefa maternal. Como explica o médico Ferreira de Mira “as pessoas mais aptas para esse ser-
viço de educadoras, se exceptuarmos alguns indivíduos, homens ou mulheres, providas de do-
tes especiais, são as próprias mães das crianças”1. Por este motivo, as mulheres são o público 
privilegiado das revistas de educação familiar, que procuram, através da sua ação, intervir num 
campo privado, a educação das crianças no seio familiar.  
 
Conceções de maternidade  

Apesar da educação das crianças ser considerada uma responsabilidade natural, uma 
vez que deriva da sua condição biológica, as mães são, paradoxalmente, consideradas incapa-
zes de desempenhar, de uma forma adequada, esta tarefa. 
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A crítica constante aos métodos tradicionais de educação, “métodos herdados de outro-
ra, sugeridos pelas nossas recordações de infância e adoptados sobre a fé das amas de leite e 
dos serviçais; métodos descobertos não pela ciência, mas pela ignorância dos tempos”2, é 
acompanhada pela defesa de uma educação científica, que exige que a mãe, no exercício da 
mais “bela missão que lhes foi confiada pela Natureza”3, recorra aos profissionais da infância 
e/ou ao saber por eles gerado, de forma a transformar-se numa mãe moderna, que educa os 
seus filhos de acordo com princípios cientificamente estabelecidos: 

É um erro julgar-se que a mãe, só pela circunstância de ser mãe, co-
nhecedora de tudo o que deve saber acerca do filho. O facto de ter 
um ou mais filhos não lhe dá o título de boa educadora; precisa 
aprender, esclarecer a sua intuição e boa vontade, procurando que a 
auxilie.4 

Defende-se, assim, uma ruptura com o passado, a imposição de uma nova racionalida-
de, que implica que a educação das mães, até aí assegurada por outras mulheres (as tão refe-
ridas parentes, vizinhas e comadres) passe a ter por base a ciência, ou seja, que a confiança 
das mulheres nos sistemas informais de aconselhamento seja transferida para os sistemas peri-
ciais. Como afirmam Arnup (1994) e M. M. Ferreira (2000) a atribuição do estatuto de ignoran-
tes às mães, quer explicitamente, quer implicitamente, através da enunciação dos inúmeros 
erros por elas cometidos assim como das suas terríveis consequências, constitui uma forma de 
legitimar a intervenção dos peritos na educação das crianças. 

Esta intervenção vai assumir várias formas, sendo descritas, nos textos analisados, vá-
rias iniciativas que têm como principal finalidade a educação para a maternidade: cursos de 
preparação para as futuras mães5, programas radiofónicos e televisivos, conferências, realiza-
das no seio de instituições de assistência à maternidade e à infância, e visitas domiciliárias. 
Concebidas pelas elites sociais e políticas, estas iniciativas têm um objetivo comum, a transfor-
mação da educação das crianças num empreendimento científico. 

Este é também o principal objetivo das revistas analisadas que, através da publicação 
de “conselhos indispensáveis para elucidar as mães portuguesas”6, procuram contribuir para 
este movimento em prol da educação científica das crianças. Escrevendo sobre um conjunto 
diversificado de temas, desde o ambiente familiar à educação moral, os autores vão indicar às 
mães como devem proceder para educar os seus filhos de forma a que se tornem adultos equi-
librados, socialmente integrados e felizes. 

 
Educar 

 Embora se considere que a educação das crianças exige maior atenção nos primeiros 
anos de vida, idade em que “tudo é aprendizagem e modelação”7, em que se “elabora a criação 
do homem”8, os discursos sobre este tema centram-se, na sua maioria, nas crianças como mais 
de dois anos. Segundo os autores que escrevem nas revistas analisadas é a partir deste mo-
mento que se deve prestar mais atenção ao desenvolvimento psicológico da criança, por aí se 
operar o seu despertar intelectual9. O facto de se considerar a emergência da linguagem como 
uma manifestação do pensamento, aliada à concepção do bebé como um ser incompetente, do 
ponto de vista cognitivo, tem como consequência a emergência, em relação às crianças desta 
faixa etária, de um outro tipo de preocupações, entre as quais se destacam a formação da per-
sonalidade e o desenvolvimento da inteligência. 
 Ambiente familiar. No que diz respeito à formação da personalidade é salientada a im-
portância do ambiente familiar. Uma das tarefas atribuídas à mãe consiste em assegurar que a 
criança cresça num ambiente em que se sinta confiante e segura, elementos essenciais para o 
seu desenvolvimento: “A criança tem de ser criada e educada num ambiente onde reine a ale-
gria, tranquilidade e confiança, para bem se poder desenvolver física e intelectualmente”10.  
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As mães são aconselhadas a evitar os desentendimentos conjugais, pelo menos na pre-
sença da criança, assim como a “cultivar disposições alegres, satisfeitas e felizes”11, de forma a 
garantir que a criança cresça num ambiente que lhe permita transformar-se num adulto equili-
brado e feliz: “Procure formar em seu filho uma personalidade normal, evitando cenas desagra-
dáveis no lar. Tanto quanto possível, esconda-lhe até os seus aborrecimentos, contrariedades e 
apreensões”12.  

Este é um dos aspetos em que é visível a influência do discurso psicanalítico, designa-
damente na importância atribuída aos acontecimentos que ocorrem nos primeiros ano de vida 
para a saúde mental futura do indivíduo. 

Conhecimento da criança. Outro aspeto salientado pelos autores é a necessidade de a 
mãe conhecer a criança, ou seja, de conhecer o seu filho, enquanto ser individual, mas também 
de conhecer o processo de desenvolvimento da criança normal.  

Os discursos acerca deste tema são marcados por uma visão maturacionista do desen-
volvimento, visível na divulgação das diferentes etapas de desenvolvimento da criança, apre-
sentadas segundo uma matriz cronológica, ou seja, associando a cada idade um conjunto de 
competências específicas:  

Três anos: - Grande avanço na conversação. Pode dizer frases com-
pridas. Conversa sozinho, durante muito tempo. (...) 
De quatro a cinco anos: - Possui uma verdadeira personalidade. Fala 
muito e pergunta sempre. Copia os mais velhos, tanto nas conversas 
como nos hábitos. Começa a gostar de aprender e a brincar em gru-
pos.13 

A divulgação das diferentes etapas do desenvolvimento infantil contribui, assim, para a 
construção da criança normal (Beatty, Cahan & Grant, 2006; Hollway, 2006; Rose, 1999). Ba-
seada no conceito biológico de períodos sensíveis, determinação genética e, sobretudo, na 
crença de que o desenvolvimento da criança se dá através da progressão natural entre um con-
junto de estádios, a divulgação das diferentes etapas do desenvolvimento contribui para trans-
formar as mães em profissionais de infância, capazes de avaliar e classificar o seu filho, 
situando-o em relação às crianças pertencentes à sua faixa etária (Hollway, 2006). 

A difusão da noção de criança normal constitui uma fonte de ansiedade para as mães 
(Rose, 1999) que, através da comparação dos seus filhos com uma imagem idealizada ou com 
outras crianças da mesma idade, até que ponto estes podem ser considerados normais: 

Tenho um filho com três anos que tem boa saúde, é muito esperto, 
mas que, na sua maneira de falar e nas exigências continua um per-
feito bebé. Isto desgosta-me bastante, tanto mais que tenho um so-
brinho da mesma idade, que se tornou mais desembaraçado e 
dependente do que o meu filho. Como devo proceder?14 

Apesar da existência de etapas específica de desenvolvimento, que todas as crianças 
devem percorrer, considera-se que as crianças possuem personalidades e ritmos de desenvol-
vimento distintos, que a mãe deve respeitar. Para tal deverá observar cuidadosamente o seu 
filho, “estudá-lo para o poder guiar e ajudar a adaptar-se ao meio”15.  

As mães devem ainda saber que a criança possui um conjunto de características e ne-
cessidades naturais, determinadas pela sua condição biológica. A necessidade de se ocupar, de 
estar permanentemente em movimento, é uma necessidade universal da criança, que encontra 
na atividade lúdica a forma mais natural de satisfação: “a criança brinca como come, ou anda, 
ou fala, ou dorme. Brincar é-lhe indispensável, é-lhe próprio e natural”16. 

Atividade lúdica. Essencial para a criança, é salientado o papel que a atividade lúdica, 
que envolve não só o brincar, mas também o jogo ou o desenho – “construir e fazer coisas, 
desenhar e pintar, e brincar com as outras crianças”17 - desempenha no desenvolvimento da 
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imaginação, da inteligência e das competências sociais – “a brincadeira dá alento à sua imagi-
nação, desenvolve as suas aptidões tanto físicas como intelectuais; e proporciona-lhe também 
compreensão, cordialidade e simpatia para com outrem”18. 

Dada a sua importância, considera-se que a atividade lúdica é um dos aspectos que 
deve merecer, por parte das mães, uma especial atenção. Como explica o médico António Cor-
reia: “de todos os aspectos da vida infantil, aquele que mais cuidados exige é o brincar”19. Esta 
constitui, ainda, uma excelente oportunidade para as mães observarem e estudarem a criança: 
“Observando as crianças quando jogam, podem-se descobrir muitos sinais reveladores das suas 
qualidades e dos seus defeitos, da sua inteligência e da sua vontade, podem obter-se informa-
ções sobre o seu estado de saúde física e moral, sobre as suas aptidões”20. 

Um dos aspetos mais salientados, nos textos sobre este tema, é a necessidade das 
mães respeitarem a atividade espontânea da criança, estando porém disponíveis para respon-
der às suas solicitações: “é conveniente que esta seja livre e que a mãe, ou quem a substitua, 
não intervenha senão na iminência de qualquer perigo ou na satisfação de desejos que a pró-
pria criança formule”21.  

À mãe é atribuído o papel de organizadora do meio, de construtora de um ambiente fa-
cilitador do desenvolvimento, através da disponibilização de um espaço próprio, “uma casa de 
brinquedos, ou um canto próprio de uma casa comum, ou um quintal, ou, enfim, um recinto 
onde a criança possa mover-se e brincar sem causar prejuízos”22, de materiais e brinquedos 
adequados “às exigências da sua actividade em cada período do seu desenvolvimento”23. 
 É visível a importação para a esfera doméstica de um discurso pedagógico característi-
co da Educação Nova. Autores como Montessori, mas também Decroly ou Claparède, são cita-
dos por diversas vezes nos textos analisados e excertos dos seus livros são reproduzidos. 
 Desenvolvimento da inteligência. Naturalmente equipada para aprender, a criança pos-
sui com um conjunto de capacidades e competências, tais como a capacidade de imitação, a 
curiosidade e a imaginação, cuja principal função é facilitar o processo de aprendizagem nos 
primeiros anos de vida.  

A inteligência é considerada como um dom que se desenvolve naturalmente, através da 
interção com o meio. As tentativas para estimular as crianças são consideradas não só desne-
cessárias – “não é preciso puxar pelas crianças para que sejam espertas”24 –, como até prejudi-
ciais: “O desenvolvimento mental precoce de uma criança em idade pré-escolar pode elevá-la 
acima do seu grupo normal de companheiros, a um plano social mais alto, onde será infeliz e 
frustrada”25. 

A principal função da mãe será preparar a criança para a entrada na escola primária, 
auxiliando-a a desenvolver a memória e a atenção, através da sua educação sensorial: “Não 
descuide, pois, a educação sensorial do seu filho e verá que, quando ele for para a escola, terá 
muito mais facilidade na aprendizagem”26. As mãe são, então, instruídas sobre os exercícios e 
as atividades a desenvolver. Por exemplo, para a educação do sentido auditivo, essencial dado 
que se a criança “não ouvir bem, ou não souber ouvir, desinteressar-se-á das explicações do 
professor e não poderá aprender”27, são aconselhadas a realizar três tipos de exercícios, “reco-
nhecimento de sons; distinção dos objetos pela queda ou pelo toque; orientação pelos sons”28, 
cuja identificação é acompanhada pela descrição detalhada das atividades específicas que de-
vem ser realizadas para cada um deles.  

À semelhança do que acontece em relação à atividade lúdica, é de registar a influência 
das ideias oriundas da Educação Nova, e a tentativa de transformação das mães em profissio-
nais de infância, que dominam os métodos e as técnicas considerados mais adequados para 
garantir um adequado desenvolvimento da criança. 

Outro aspecto essencial para o desenvolvimento da inteligência é a satisfação da curio-
sidade. Como explica o professor José Francisco Rodrigues a criança caracteriza-se “fundamen-
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talmente pela sua insaciável curiosidade acerca de tudo o que a rodeia. Esta curiosidade é na-
tural e, como todas as leis naturais, é fatal nas crianças cujo desenvolvimento se processa nor-
malmente”29. As perguntas que a criança coloca são consideradas uma excelente oportunidade 
educativa, que a mãe deve aproveitar para instruir a criança, mas sempre de uma forma ade-
quada ao seu nível de desenvolvimento, ou seja, de uma forma “concisa, rápida, em palavras 
simples cujo significado ela já bem conheça e tão certa quanto possível”30. 

Desenvolvimento emocional. A par com o desenvolvimento da inteligência, as mães de-
vem assegurar que o desenvolvimento emocional da criança se processa da melhor forma pos-
sível. É de salientar a influência da teoria psicanalítica, nos discursos sobre este tema, visível na 
frequente evocação das crises e dos conflitos próprios da infância, mas também na percepção 
da infância como um período em que se prefigura a saúde mental futura. 

A compreensão dos conflitos e das crises próprias da infância, tais como o Complexo de 
Édipo, de Electra, ou os ciúmes aquando do nascimento de um irmão, assim como o conheci-
mento da forma adequada de os resolver, são considerados essenciais não só para o bem-estar 
presente da criança, mas também para o seu futuro. A incompreensão das causas de um com-
portamento “aparentemente inexplicável para os profanos”31 e a consequente adopção de atitu-
des menos correctas está na origem de perturbações emocionais que, iniciando-se na infância, 
perdurarão pela vida fora: “Da sua evolução, do seu desenlace podem entretanto depender o 
equilíbrio do psiquismo e a futura orientação da sua vida sentimental”32.  

Mais concretamente, uma profilaxia mental não será “eficaz se os pais e os educadores 
não tomarem em consideração o factor cronológico e as diversas etapas ou crises, pelas quais 
vai passando o desenvolvimento da criança”33, e se a criança não for tratada com “amor e ter-
nura”34, com paciência e serenidade. 

O desenvolvimento emocional é construído como uma questão problemática, cuja nor-
malidade está sempre sob ameaça devido, sobretudo, a comportamentos desadequados por 
parte das mães, causadoras dos principais problemas das crianças, desde as neuroses à timi-
dez. Subjacente ao discurso sobre a educação das crianças está, assim, um discurso moral so-
bre as características da boa mãe, constantemente enfatizadas e que exigem um auto-controlo 
constante do comportamento. Embora atravesse os discursos sobre todos os temas, a necessi-
dade de auto-controlo é particularmente enfatizada nos discursos sobre a educação moral.  

Educação moral. A interiorização das normas sociais, o desenvolvimento de apreço pelo 
trabalho e pelo esforço individual, do respeito pelos outros e, acima tudo, da capacidade de 
auto-controlo são componentes essenciais da educação moral de qualquer criança.  

Dada a tendência natural da criança para imitar o comportamento daqueles com quem 
convive, o exemplo é considerado uma das formas mais eficazes de inculcar os comportamen-
tos desejados nas crianças: “Nada mais poderoso do que o exemplo. É notável como uma cri-
ança pode adquirir ótimo comportamento sem nunca ser castigada nem compelida”35. As mães 
são, assim, aconselhadas a vigiar constantemente o seu comportamento de forma a evitar in-
fluenciar negativamente a criança: “Temos, por isso, todos, o dever imperioso de nos vigiarmos 
constantemente, acautelando todos os gestos no sentido de que nada tenham de condenável, 
ou mesmo indigno”36 . 

A ação da mãe deve ser também exercida de uma forma direta, através da inculcação 
de hábitos de trabalho, “de ordem e de respeito pelo próximo”37, do ensino de regras de corte-
sia, essenciais para a integração social do indivíduo: “se desejamos que os nosso filhos gozem 
a estima dos outros, encontrem facilmente o seu lugar na sociedade, se tornem agradavelmen-
te úteis aos que os rodeiam, ensinemo-los a ser corteses”38.  

No que diz respeito ao ensino das regras de convivência social, da cortesia, é sugerido 
às mães que o façam através da atividade lúdica – “Um excelente meio de desenvolver a corte-
sia na criança consiste em brincar com ela às visitas”39 - ou dos contos, através dos quais 
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“aprenderá actos, palavras e exemplos a seguir, numa palavra, uma conduta em quem se deve 
inspirar a imitar”40. 

Os contos também podem ser utilizados para ensinar a criança a distinguir o bem do 
mal, elemento essencial para a construção de um adulto íntegro, respeitador do próximo e da 
ordem social: 

Se ter um ideal é ter uma razão de viver, o ideal das mães deve con-
sistir em ajudar os seus filhos a possuírem uma consciência moral 
límpida, dos seus actos, dos seus sentimentos, das suas ideias, prepa-
rando-lhes o melhor terreno para poderem distinguir, com toda a cla-
reza, e separá-las, sem risco de confusão, as duas balizas, 
fundamentalmente opostas, do bem e do mal.41 

A aquisição das noções do bem e do mal, dos hábitos de ordem, asseio e trabalho, as-
sim como o conhecimento das regras de cortesia, embora essenciais, não garantem, por si só, 
a integração social do indivíduo. Para tal deverá desenvolver a capacidade de auto-controlo, 
objetivo último da educação moral da criança. 

Embora na base da educação da criança esteja a satisfação das suas necessidades na-
turais, tais como a necessidade de movimento ou a de satisfação da curiosidade, anteriormente 
referidas, a criança deve ser educada de forma a compreender que tal nem sempre é possível, 
nem sequer desejável. Como explica a médica Maria Teresa Furtado Dias, as mães devem “pro-
curar dar à criança uma sensação de segurança, indo ao encontro dos seus instintos, mas ao 
mesmo tempo deve-se começar cedo a dirigi-la e a fazer-lhe restrições que a preparam para a 
luta que a vida lhe reserva”42. 

Para disciplinar a criança as mães devem proceder com autoridade “constitucional e 
não despótica”43, sem autoritarismo nem excessos de zelo, sem gritar e sem recorrer a castigos 
físicos, devido às consequências nefastas que estes comportamentos terão no desenvolvimento 
da criança: 

O procedimento ideal dos pais deve estar sempre, no meio termo – 
nem mimos exagerados, nem maus tratos; não condescender dema-
siado, nem reprimir em excesso. O equilíbrio é o caminho a seguir, 
para habituar a criança a cumprir, normalmente, as suas obrigações e 
a colocar-se, pouco a pouco, no seu verdadeiro lugar na família e na 
sociedade.44 

 A criança deve ser tratada com carinho e firmeza, de forma a desenvolver a capacidade 
de regular o seu próprio comportamento: “A autoridade em educação não deve ter o objetivo 
imediato de ‘obrigar a obedecer’, mas sim manter em caminho direito os seres que ainda estão 
imperfeitamente formados, tanto intelectualmente como moralmente, para poderem dirigir-se a 
si próprios”45. Face a um comportamento desadequado a mãe é aconselhada a conversar com a 
criança, a “mostrar-lhe as razões, os porquês, os resultados”46. 
 O principal objetivo da disciplinarização da criança é transformá-la num adulto discipli-
nado, responsável e útil à sociedade. Para tal as mães devem recorrer a uma abordagem per-
missiva (Stearns, 2003), centrada na satisfação das necessidades da criança, e evitar práticas 
perniciosas, tais como o excesso de mimo ou o autoritarismo. 
 
Considerações finais 

Ao transmitirem um determinado modelo de educação das crianças em idade pré-
escolar os autores que escrevem nas revistas de educação familiar ambicionam transformar a 
forma como as crianças portuguesas são educadas. Mais concretamente, pretendem que as 
mães adiram a um novo modelo de maternidade, que se transformem em mães modernas, 
educadas, conhecedoras e cumpridoras dos princípios científicos de educação das crianças, que 
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não são nas revistas divulgados. Só o conhecimento e a aplicação desses princípios, oriundos 
da psicologia e da pedagogia, garantirão que a criança se transformará num adulto normal, ou 
seja, equilibrado, socialmente integrado e feliz. 
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 Este trabalho tem como tema o estudo do impresso pedagógico no início do século 
XX, como forma de produção e circulação de discursos dos chamados renovadores do ensino 
paulistas. O objetivo é analisar discursos direcionados aos professores do ensino elementar, 
mais especificamente da área das ciências da natureza, mediante a análise de orientações 
oficiais presentes na revista Educação (depois denominada Escola Nova e Revista de Educação), 
órgão da Diretoria Geral da Instrução Pública de São Paulo. Busca-se verificar nos artigos 
selecionados, publicados nas décadas de 20 e 30 do século XX, quais tipos de textos foram 
apresentados, as apropriações feitas pelos vários autores sobre os conteúdos de ciências 
naturais e os procedimentos metodológicos sugeridos.  
 Nesse período, educadores conhecidos como renovadores de ensino atuaram no 
sentido de produzir uma nova cultura pedagógica, tida como moderna e eficiente. Aspectos 
como a centralidade da criança no processo educativo, a importância da ciência, a observação, 
a conduta higiênica e disciplinada, apesar de já presentes nos discursos do final do século XIX, 
adotam novos significados e dinâmicas em que o ensino se associava não somente à 
observação, mas também à experimentação, sendo a atividade uma forma de legitimar certos 
procedimentos e materiais de ensino. Na área das ciências da natureza esses indicativos 
trouxeram a necessidade de manter espaços específicos para a aprendizagem, como museus 
escolares e de classe, com grande diversidade de materiais, inclusive aqueles produzidos pelos 
alunos em atividades de experimentação (Vidal, 2000). De acordo com Cavalari (2007), as 
vertentes renovadoras do ensino anunciavam uma fundamental alteração dos processos de 
ensinar e aprender, com ênfase na observação e experimentação. Neste sentido, os chamados 
estudos do meio e as excursões escolares faziam parte das ideias do movimento para que os 
alunos tivessem a oportunidade de observar e de interagir com os diferentes “cenários da 
natureza”.  
 A orientação direcionada a professores, normalistas e escolas sobre conteúdos e 
práticas a serem desenvolvidas nesses espaços, de forma a garantir tais padrões de ensino, foi 
considerada fundamental para a difusão de ideias renovadoras e representou uma das 
possibilidades para a formação docente. Várias estratégias foram mobilizadas para divulgar o 
que se pensava serem as melhores e mais inovadoras formas de ensino aos professores do 
ensino elementar, como a produção e difusão de periódicos educacionais, abordadas nesta 
investigação.  

 O estudo da imprensa de educação tem sido considerado por muitos autores 
como uma vertente bastante profícua para a história da educação. Em seu trabalho sobre a 
organização de um repertório analítico de publicações periódicas educacionais portuguesas 
desde o século XIX, Antônio Nóvoa (1997) afirma que esse tipo de fonte permite analisar 
discursos que articulam práticas e teorias, tanto em âmbito macro, relativo ao sistema, como no 
nível micro das experiências, que contribuem para as investigações em história da educação e 
também para a produção de uma cultura pedagógica. Nóvoa comenta ainda a importância do 
trabalho com o material impresso como forma de elucidar as multiplicidades do processo 
educativo, no que se refere a aspectos internos dos processos de ensino, como programas e 
cursos, bem como à atuação das famílias e outros fatores de socialização de estudantes. Para 
Marta Carvalho (2007), as investigações em história da educação com base nos materiais 
impressos fornecem indícios sobre as práticas que se formalizam nos seus usos e permitem 
também o conhecimento das estratégias utilizadas por seus autores para que, por meio deles, 
se dêem a imposição de saberes e normatização de práticas. Denice Catani e Cynthia Sousa, 
organizadoras de um levantamento de revistas de ensino paulistas, publicadas entre 1890 a 
1996, consideram “possível partir do estudo de determinados periódicos educacionais e tomá-
los como núcleos informativos, enquanto suas características explicitam os modos de construir 
e divulgar o discurso legítimo sobre as questões de ensino e o conjunto de prescrições ou 
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recomendações sobre as formas ideais de realizar o trabalho docente” (Catani & Sousa, 1999, 
p.11). A análise dos artigos selecionados buscou justamente a identificação das apropriações e 
representações que seus autores fizeram de conteúdos científicos direcionados ao ensino 
primário, de forma a aproximar as práticas correntes a ideais pedagógicos tidos como 
inovadores. 

A revista Educação começou a ser publicada em outubro de 1927 sob a 
responsabilidade da Diretoria Geral da Instrução Pública e da Sociedade de Educação de São 
Paulo, mantendo-se até o mês de outubro de 1930. Foi quando Lourenço Filho, então Diretor 
Geral da Instrução Pública, instituiu mudanças no periódico, denominado Escola Nova de 
outubro de 1930 a julho de 1931 e voltado a reformar a instrução pública paulista, mediante a 
publicação de artigos temáticos que faziam circular ideias renovadoras entre o professorado. 
Entre 1931 e 1932 a revista retornou ao título original Educação e deixou de ser temática, 
voltando ao caráter pedagógico geral que possuía na fase anterior. De 1933 até 1943 e 
também de 1951 a 1961 passou a circular como Revista de Educação, publicada pelo 
Departamento de Educação do Estado de São Paulo, sendo novamente denominada de 
Educação no intervalo de 1944 a 1947. A revista Educação/Escola Nova foi um significativo 
veículo de ideias escolanovistas cujo propósito era ser um instrumento de coordenação de uma 
“nascente cultura pedagógica nacional” e “meio de organização e orientação de leituras dos 
professores” (Dias, 2007, p.6).  

O corpus documental da pesquisa refere-se a um conjunto de 19 artigos sobre o ensino 
elementar de ciências da natureza, publicado na revista Educação (Revista de Educação a partir 
de 1933), desde o seu lançamento, em 1927, incluindo o período em que a revista foi 
denominada Escola Nova, até 1937, momento a partir do qual esse tema não é mais abordado 
nos artigos do periódico.  
 
 
Finalidades formativas e variações textuais nos artigos sobre ciências naturais 

 
O periódico em análise disponibilizava aos docentes e estudantes um variado repertório 

de textos para auxiliar a prática escolar, como textos descritivos sobre elementos naturais, 
roteiros de aula e sugestões de trabalhos para aplicação prática dos conteúdos, como trabalhos 
de dramatização, ou a metodologia dos centros de interesse.  

 Em um primeiro momento da revista Educação, os textos direcionados para o ensino 
de Ciências Naturais voltavam-se para servir como apoio ao estudo do professor na preparação 
de suas aulas. Com esta temática foram encontrados quatro artigos de autoria do professor 
Antonio Firmino Proença, de 1928, direcionados ao estudo da zoologia, mediante os seguintes 
assuntos: insetos, moscas, crustáceos e lepidópteros. Os artigos consistiam basicamente em 
textos descritivos sobre as principais características de algumas espécies das classes zoológicas 
que intitulavam os artigos. Traziam, além de itens que elucidavam a reprodução e fases da vida 
das espécies, hábitos alimentares e habitats naturais, uma parte final com sugestões didáticas, 
com atividades a serem trabalhadas como aula experimental, com observação de um exemplar 
vivo. Com tais orientações os textos do referido autor remetiam aos ideais escolanovistas de um 
ensino pautado na observação e experimentação: 

 
Poucas serão as lições formaes; muitas, porém, serão trabalhos de 
observação, não só em classe como em plena natureza. E tudo isso as 
crianças farão com prazer sempre crescente, não só pelo interesse 
que desperta a belleza dos Lepidópteros, mas tambem, e principal-
mente pelas maravilhas que descobrem na vida dos seres pequeninos. 
Se um dos fins do estudo das sciencias naturaes é despertar as crian-
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ças o gosto e o interesse pela natureza, nada mais proprio do que a 
observação das borboletas para servir de início a esse estudo. (PRO-
ENÇA, 1928, p.78) 

Foi possível notar no material analisado uma grande incidência de textos com caráter 
instrucional, que tinham como objetivo servir de roteiros de aula e sugestões de trabalho para 
aplicação prática dos conteúdos de ciências naturais. Um texto publicado em 1928, de autoria 
do inspetor escolar Faria Neto, exemplifica bem o texto instrucional. O autor descreve um plano 
de duas aulas intitulado “O álcool”, composto pelos objetivos da aula, e itens explicativos sobre 
cada uma das questões sugeridas para o estudo desta substância.  

A edição do mês de março de 1932, a seção “Em classe” ofereceu ao professor um 
roteiro descritivo sobre as diversas origens dos alimentos sob a concepção dos centros de 
interesse, que se baseavam nas teorias de Decroly e constituíam propostas de estudo em grupo 
organizados de acordo com as faixas de idade e preferências dos estudantes. O estudo por 
meio dos centros de interesse podia surgir a partir de inúmeras questões, até as mais 
corriqueiras, e possibilitava ao aluno uma estruturação do trabalho por meio de oficinas. Os 
textos traziam esquemas de conteúdos que tinham o objetivo de auxiliar o professor na 
aplicação deste método. Outra possibilidade foi o estudo dos estados físicos da água, sugerido 
na edição de setembro de 1937 pelo professor Antonio Dias Paschoal. Em seu texto eram 
apresentadas sugestões de trabalho nos quesitos: observação, associação, associação no 
espaço, associação no tempo, medida, higiene, expressão abstrata e expressão concreta. 
Através de cada tópico, o autor apontava exemplos dos conteúdos e das atividades que 
poderiam ser realizadas tendo a água como centro de interesse. O autor buscou também incluir 
um direcionamento para estudos em outras disciplinas, como matemática e língua portuguesa, 
indicando o caráter interdisciplinar que o trabalho com os centros de interesse sugeriam e suas 
características de guia de estudo com a presença de listas de leituras e conteúdos possíveis.  

Outra variação textual encontrada refere-se aos artigos direcionados ao 
aprofundamento dos conteúdos escolares e de cultura geral para os professores, indicando uma 
preocupação com a formação geral dos docentes e estudantes. Esses textos não apresentavam 
roteiros de aula ou sugestões de atividade, mas versavam de uma maneira mais profunda sobre 
alguns conteúdos do ensino primário e secundário e sobre temas educacionais. O artigo 
“Iniciação Astronômica”, por exemplo, de João Lourenço Rodrigues, publicado em 1927, referia-
se à transcrição de uma das palestras de um curso aberto realizado em Campinas. No texto 
abordavam-se diversos conteúdos sobre astronomia de maneira bastante aprofundada. Pelo 
teor do artigo, o objetivo era oferecer uma visão mais específica dos conceitos astronômicos 
observando-se que os temas tratados auxiliariam os professores na compreensão e ensino das 
apropriações de termos astronômicos do dia-a-dia. Nesse sentido, o artigo de Rodrigues 
aparenta conferir ao periódico a função de estimular a busca pelo conhecimento e o aumento 
da cultura geral dos educadores. 

 
As metodologias de ensino e as ciências naturais  
 

Tomando os artigos analisados, foi possível observar a diversidade de novas 
metodologias que foram propostas no período para tornar o ensino mais prático, com ênfase na 
observação e experimentação. Vidal (2000) afirma que, para a escola renovada, o aluno 
passava a assumir o centro dos processos de aquisição do conhecimento, substituindo o termo 
ensino por aprendizagem. Segundo a autora, os materiais da escola, recebiam outra 
importância, pois eram indispensáveis para a construção experimental feita pelo estudante, e os 
métodos buscavam na “atividade” sua validação.  
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  Com relação à aulas experimentais, foi publicado em 1928, o artigo “A chimica na 
escola activa” em que o Professor Doutor A. E. Barbosa de Oliveira destaca a importância da 
experimentação e da observação dos fenômenos da natureza, apresenta uma sequência de 
aulas com sugestões de experimentos químicos e incentiva a construção de um pequeno 
laboratório improvisado que poderia ser construído pelo professor junto aos alunos.  
  Discorrendo sobre a necessidade do estudo das ciências da natureza e sobre as 
contribuições que o ensino experimental acarretava ao desenvolvimento dos alunos, Oliveira 
demonstra a preocupação vigente no período em promover por meio da educação a formação 
de um novo cidadão. Fica evidente também a preocupação em ampliar não somente as 
habilidades de leitura e cálculo, mas também de investigação e levantamento de hipóteses para 
desenvolver o senso crítico dos alunos e prepará-los para a vida em sociedade. Em um segundo 
momento do artigo Oliveira faz a descrição de uma sequência de oito aulas planejadas no 
ensino primário em que seriam realizados diversos experimentos para ilustrar as diferenças 
entre os fenômenos químicos e físicos. As experiências propostas são, em resumo: obtenção de 
sulfato de ferro; obtenção de óxido de magnésio; separação de misturas; reconhecimento de 
ácidos e bases; identificação de corpos simples e compostos; estudo dos gases e criação de 
fogo químico.  
  Dentre os esforços dos renovadores para a promoção de um ensino mais concreto, 
estava o trabalho com o museu escolar, que também foi abordado pelo periódico no artigo de 
Galaor Nazareth de Araújo, de 1932. Intitulado “O museu escolar em ação. Só é educativo o 
material construído pelo próprio aluno” o artigo traz orientações procedimentais para a 
construção de sete instrumentos voltados para demonstrações físicas: Mapas Luminosos, 
Gnomon, Câmara Mágica, Câmara X, Revelador, Periscópio e Transmissor Telefônico. O texto 
parece ter o intuito de sugerir a construção de tais materiais utilizando a ilustração dos 
aparelhos como recurso para nortear o professor na construção dos mesmos. Junto à 
ilustração, é descrito de forma sucinta o modelo de construção do instrumento seguido de uma 
explicação sobre a sua forma de funcionamento. A autora enfatiza a valorização da participação 
dos alunos na construção dos materiais, sugerindo assim a intenção de ressaltar a necessidade 
em modificar os moldes de ensino tidos como tradicionais focados na figura do professor. 
 Com a estratégia de estudo do meio ou passeios escolares, os mais diversos conteúdos 
relativos às ciências naturais poderiam ser abordados de uma forma mais prática e estimulante, 
uma vez que os alunos estariam tendo um contato mais direto com elementos e fenômenos 
bióticos e abióticos. 
  Segundo Marandino (2009) as iniciativas de sair do cotidiano da sala de aula e 
proporcionar aos alunos atividades extra-classe são muito antigas na escola, havendo a 
possibilidade de existirem desde quando esta instituição se consolidou. Com o movimento 
escolanovista, esta prática preconizava o conhecimento do ambiente como forma de promover 
a interação entre o aluno e o seu meio. De acordo com Nádia Pontuschka (2004), no início do 
século XX as atividades de campo no Brasil surgiram nas escolas anarquistas e possuíam o 
papel de reforçar as práticas de observação e de reflexão crítica sobre a realidade social e 
natural. Segundo a autora, apesar destas escolas terem sido fechadas no final da década de 
1920, o movimento escolanovista resgatou a prática do estudo do meio, com a diferença de 
que enquanto a aplicação das atividades de campo no movimento anarquista almejavam 
conhecer o meio para transformar a sociedade, os educadores próximos ao escolanovismo 
preconizavam o conhecimento do ambiente como forma de promover a interação entre o aluno 
e o seu meio. 
  Com esta temática, foi publicado em 1932 o artigo “Passeios escolares” de José Ribeiro 
Escobar, em que ele delineia um plano para o trabalho com os passeios escolares, sugerindo os 
locais que poderiam ser visitados e instrui sobre os preparativos prévios necessários aos alunos 
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e professores para que a atividade não se resumisse apenas a uma saída do prédio escolar sem 
direcionamento. O autor aproveita também para fazer uma crítica sobre a forma passiva e 
despreparada em que a atividade vinha sendo conduzida pelos docentes. No item “A Escola 
passiva ambulante” são descritos três tipos de passeios que, segundo Escobar, deviam ser 
evitados “por constituírem uma sabotagem”: 
 

Passeios borboletantes. Não ha um proposito definido, uma direcção: 
os alumnos andam livremente, frivolos e distraídos. E’ o “esprit de 
mouche”. Passeios encyclopedicos. Esta expressão é de Savadowsky. 
O professor vae expondo dogmaticamente nome e factos a respeito 
de tudo quanto occorre. Passeio declamatorio ou oratorio. O 
professor, em achando uma simples pedrinha, se entrega a uma 
erudita e massuda conferencia sobre geologia. (Escobar, 1932, p. 19). 

 
  Escobar descreve em seu artigo um total de quatro roteiros de passeios com modelos 
de questionários, são eles: “O Ribeirão”, “A estrada de ferro”, “Uma padaria”, e “Uma fábrica de 
sabão”. O estudo que mais trata do conteúdo de ciências naturas é o passeio intitulado “O 
Ribeirão” uma vez que nesta atividade o autor sugere a observação da fauna e flora 
circundantes da área observada. O artigo sugere com a estratégia de estudo do meio através 
dos passeios escolares que os mais diversos conteúdos relativos  às ciências natu-rais 
poderiam ser abordados de uma forma mais estimulante aos alunos, uma vez que eles estariam 
tendo um contato mais direto com os elementos da natureza. 
   Por representar uma metodologia capaz de revigorar as práticas escolares na época, o 
cinema educativo assumiu um papel de destaque na revista Escola Nova, sendo um número do 
periódico inteiramente dedicado a essa temática. Representava uma alternativa a visitas de 
estudo, muitas vezes de alto custo ou de difícil acesso, e também uma maneira de aproximar o 
aluno daquilo que as palavras ou as imagens dos livros não eram capazes de transmitir. Em seu 
trabalho dedicado à análise da relação entre o cinema educativo e o movimento da Escola 
Nova, Rosana Elisa Catelli (2010) comenta que o movimento da Escola Nova visualizava neste 
meio de comunicação um instrumento que auxiliaria tanto na transmissão do saber quanto na 
formação do povo brasileiro, o que viria a contribuir no processo de organização nacional.  
  Em seu artigo “O Cinema na Escola”, o Professor J. O. Orlandi disserta sobre alguns 
aspectos da utilização do cinema na escola tais como a sua contribuição no processo de ensino, 
a questão da falta de aparelhagens próprias no Brasil e a formação da cinemateca nas escolas. 
O autor concebe a utilização deste recurso como instrumento que auxiliaria na transformação 
da sociedade, pois o descreve o como uma “força na formação mental do indivíduo” que 
consequentemente influenciaria nos movimentos sociais. Também se refere ao cinema 
educativo como uma maneira de avivar a imaginação e estimular a memória, pois, pelo fato de 
influir sobre os sentidos fazia com que as impressões sobre aquilo que era visto se tornassem 
indeléveis e permanentes aos indivíduos. (Orlandi, 1931, p.145). 

Neste mesmo número encontra-se um artigo extraído do livro “Cinema e Educação”, da 
Editora Melhoramentos, denominado “O Cinema Educativo”, de Jonathas Serrano e Francisco 
Venâncio Filho. Neste artigo os autores apresentam um detalhado histórico sobre o cinema 
educativo no exterior, falando sobre a influência que as práticas educacionais estrangeiras 
exerciam sobre a educação brasileira. Os autores reconhecem que no Brasil, o cinema 
educativo ainda não dispunha de uma organização sistemática, mas afirmam que é necessário 
iniciar o trabalho com o cinema educativo mesmo que com pouca aparelhagem para que não se 
perdesse o entusiasmo por esta prática. Para o estudo de algumas áreas das ciências naturais, 
como botânica, zoologia e mineralogia os autores afirmam que somente o cinema “e só ele” 
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possuiria a capacidade de dar noções mais precisas e estáveis. Nota-se por meio desta 
afirmação o quanto se buscava por um ensino de ciências mais prático e próximo da realidade, 
que por meio da imagem e do movimento incitariam os sentidos dos alunos e assim os 
envolveriam de forma mais profunda nos momentos de aprendizagem.  

Com tais metodologias percebidas nos artigos analisados pode-se verificar que para 
seus autores era importante renovar as práticas de ensino ao colocar o aluno como sujeito ativo 
nas aulas. Desta forma seria possível existir um contato mais direto com o objeto de estudo por 
meio das experiências, dos museus, dos passeios e do cinema. O objetivo da Escola Nova era 
de inserir métodos ativos na educação e as metodologias aqui descritas apresentavam–se como 
sugestões para que os professores inovassem em suas aulas e se aproximassem mais do novo 
ideário. 
 
 
Abordagens pragmáticas e higienistas nos artigos sobre ciências naturais 
 
 As apropriações relativas a temas científicos mostraram-se próximas a abordagens 
utilitaristas, em que os autores enfocaram características e hábitos de espécies usadas na 
alimentação humana e aquelas comumente observadas no cotidiano de professores e alunos, o 
que consequentemente facilitaria o seu estudo e coleta. Notou-se uma visão pragmática, em 
que não se estudavam os elementos da natureza por si sós, mas buscava-se um motivo, uma 
finalidade relacionada a necessidades sociais para justificar o seu estudo, indicando espécies 
que poderiam representar benefícios ou malefícios para o ser humano. Em seu trabalho sobre 
as concepções de natureza no ideário educacional das décadas de 1920 e 1930, Cavalari (2007) 
discorre sobre as visões sobre a natureza presentes nos documentos educacionais do período. 
Uma das concepções descritas por Cavalari refere-se à existência da ideia de que tudo na 
natureza tem uma finalidade, uma utilidade, e que cabe ao homem descobrir o fim a que se 
destina aquele elemento da natureza para melhor tirar proveito dele.  
 O artigo sobre insetos de Antonio Firmino Proença, por exemplo, trouxe como objeto de 
estudo as espécies grilo e paquinha. Neste artigo, Proença apresenta os insetos como 
“verdadeiras pragas”, citando os malefícios causados por eles e apontando para uma ausência 
de utilidade dos mesmos para a sociedade. Uma hipótese para tal aversão aos insetos seria o 
fato de que as “vantagens” proporcionadas por eles em relação à manutenção do equilíbrio 
ecológico não incidiam diretamente sobre a vida das pessoas passando então desapercebidas 
aos olhos dos leigos em ecologia.  
  A presença da concepção utilitarista da natureza surge também em texto do Doutor Von 
Ihering, publicado em artigo de João Toledo, onde são descritas características de diversas 
espécies de pássaros. Entretanto, de forma diversa da visão de Proença, em que foram 
apontados somente os malefícios dos insetos, o autor apontou os benefícios que não seriam 
diretamente percebidos pela sociedade, mas mantendo sempre a análise em relação ao ser 
humano, como se nota no trecho abaixo: 
 

O certo é que não há especies sem alguma utilidade. Cada espécie 
tem sua funcção assignalada na natureza; nós é que muitas vezes não 
compreendemos o valor do trabalho executado por determinadas 
aves. Exemplo: as pombas, que funcção têm? Comem sementes – 
dahi sua funcção de limitar a propagação demasiada de certas plan-
tas, que, do contrario, alastrariam demasiadamente. Certos passaros 
são praga na lavoura, onde arrancam as sementes – mas estas mes-
mas espécies deixam de ser perniciosas em outras regiões (onde não 
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ha plantações) e ahi, por outra funcção, tornam-se uteis (IHERING, 
apud TOLEDO 1928, p. 87).  

  Dentre as necessidades sociais associadas a elementos naturais, destaca-se a questão 
da higiene, abordada em muitos artigos e correlacionada a funções animais e vegetais que 
poderiam melhorar ou prejudicar a saúde humana em seus vários aspectos. A presença da 
temática higienista nesses artigos foi parte do movimento protagonizado por médicos, 
educadores e mesmo intelectuais de outras áreas, para divulgar hábitos higiênicos na 
população, em que a educação foi considerada um importante meio de propagação de 
costumes mais saudáveis. De acordo com Ozelin (2010), a higiene representava o principal 
instrumento para livrar o país da doença, atributo este que mais o desqualificava. Para a 
propagação desta temática a escola era vista como um dos locais mais propícios para serem 
ensinadas e propagadas as noções higiênicas. Disciplinas em todos os níveis de ensino traziam 
conteúdos referentes a essa temática, com especial importância no caso da Escola Normal, já 
que os professores aí formados iriam repassar tais conceitos e valores a seus alunos do ensino 
elementar (Viviani, 2007). Além disso, outras iniciativas foram implementadas para divulgar 
preceitos higiênicos na sociedade, como palestras, programas de rádio, lembretes e artigos em 
jornais e revistas, etc (Rocha, 2003).  
  No artigo “A Festa das Árvores”, Bayer da Silva apresenta uma sugestão de trabalho 
sobre as festas do mês de setembro que tinham como motivação central a valorização das 
árvores. Silva aborda de maneira bastante sentimental a necessidade do estudo e da presença 
das árvores nas cidades. Dentro desta percepção da natureza, a árvore ocupava um lugar de 
destaque, tema presente em diversos materiais pedagógicos, bem como a sua defesa, utilidade 
e necessidade de preservação (Cavalari, 2007). Bayer fala sobre a importância das árvores 
como elementos higienizadores das cidades e sinalizadoras de um ambiente mais saudável por 
conta do seu potencial de purificação do ar: 
 

Accresce ainda que o transito enorme de vehiculos de toda espécie 
levanta nuvens de poeira, desse poeira portadora dos germes das mo-
léstias contagiosas, as quaes acham campo propicio ás suas devasta-
ções nos organismos já debilitados por um sangue impuro, fraco, 
insufficiente, devido ás hematoses imperfeitas. Ora, como obviar ou 
attenuar tantos males? A resposta acode-no prompta: - augmentando 
as fontes de oxygenio, o gaz da vida, o vivificador do sangue, o res-
taurador das forças, o agente principal das trocas orgânicas. .(SILVA, 
1934, p.23). 

  Não foi somente no texto de Bayer que se encontraram preocupações com a higiene 
abordadas nos conteúdos das ciências naturais. Em seu artigo sobre as moscas, Proença 
enfatiza a questão do inseto como “praga transmissora de doenças”, demonstrando uma 
preocupação com as questões de saúde, já que se tratava de um ser nocivo e potencial 
transmissor de doenças. A possível intenção de Proença em auxiliar os professores acerca dos 
conhecimentos higiênicos é verificada também por meio da ênfase dada ao tema das 
enfermidades que poderiam ser transmitidas pelas moscas domésticas. 
   Nos artigos em análise os autores mostraram suas preocupações com as questões 
higiênicas, tão recorrentes na sociedade da época e também nas escolas. A abordagem 
pragmática presente nos artigos evidenciou a concepção utilitarista que se tinha sobre os 
elementos da natureza, justificando o estudo dos seres vivos. 
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Considerações finais 
 

Por meio das orientações em planos de aulas, textos de apoio, roteiros de estudos e 
sugestões de novas metodologias como a experimentação, passeios, museus e uso do cinema 
educativo, o estudo das ciências naturais fez-se presente como conteúdo na revista 
Educação/Escola Nova, oferecendo possibilidades de aprendizado aos professores em formação 
e àqueles que já atuavam nas escolas elementares. Notou-se a diversidade de metodologias 
propostas para a mudança de padrões de ensino, mostrando que o periódico em foco 
representou um rico instrumento de divulgação dos preceitos da renovação do ensino. 

Os textos trouxeram consigo a questão do pragmatismo, considerando os elementos do 
ambiente nos seus aspectos utilitários aos homens, revelando uma determinada concepção de 
natureza que se tinha na época. Dentro dessa visão utilitarista, houve destaque para a questão 
da higiene, no sentido de apontar como os elementos da natureza poderiam favorecer ou 
prejudicar a saúde humana e como evitar doenças. Transmitiram também o ideário higienista 
para que os professores o divulgassem entre seus alunos, mostrando que a instituição escolar 
era um fator fundamental para ensinar e divulgar tais preceitos e promover o progresso físico, 
intelectual e moral da sociedade paulista e brasileira. 
  O movimento de ensino renovador propôs que os profissionais da educação elementar 
mudassem suas concepções pedagógicas e buscassem novas maneiras de ensinar. Nesse 
cenário, o impresso constituiu um importante instrumento de disseminação das novas ideias e 
um indicador das práticas de ensino tidas como modernas e eficientes. Não bastava à escola 
somente ensinar a ler, escrever e contar. Era necessário também permitir aos alunos e às suas 
famílias uma aproximação aos fenômenos naturais, mediante algumas práticas de ensino 
específicas, para que pudessem elaborar seus próprios saberes e formas de atuação social 
dentro de padrões científicos, eficientes e higiênicos, alinhados a ideias que se faziam cada vez 
mais presentes na intelectualidade educacional paulista. 
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1. Introdução 
 
Objetivo deste trabalho é investigar como é tratada a democracia no discurso educacional de 
Paschoal Lemme e Florestan Fernandes, no período de 1946 a 1964, conhecido pela historio-
grafia como nacional-desenvolvimentismo. Para tal análise selecionamos textos produzidos nes-
te período pelos dois educadores importantes na luta pela democratização do ensino no Brasil, 
nos quais identificamos uma contínua defesa da democracia, da democratização da educação e 
de uma educação democrática.  
 
O recorte temporal para este trabalho foi realizado considerando os marcos da luta pela Escola 
pública neste momento, onde podemos destacar: a elaboração do projeto da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, pelo ministro da Educação e Saúde Clemente Mariani Bittencourt e 
seu envio à Câmara dos Deputados em 1948; passando pelas disputas com o substitutivo en-
caminhado posteriormente pelo deputado Carlos Lacerda; debates e discussões que desenca-
deou na elaboração do documento que se constituiu como referência para os educadores deste 
momento, o Manifesto dos Educadores Mais uma Vez Convocados, de 1959; a Campanha em 
Defesa da Escola Pública que precede a aprovação da LDBEN/1961; e os Movimentos de Cultu-
ra e Educação Popular que se organizaram por todo o país com o propósito de conscientização 
política, até se encerrarem com o Golpe Militar em 1964, dando fim ao processo “democrático” 
das lutas educacionais. Busca-se evidenciar, por meio deste estudo, como estes autores dialo-
gam com tais acontecimentos, buscando compreender a historicidade que permeia esta discus-
são. 
 
Elegemos para nossa análise o conceito democracia por ser ele recorrente no discurso educaci-
onal em fins da década de 1940 ao início da década de 1960, sendo base para a fundamenta-
ção das lutas pela escola pública que se manifestaram em diferentes movimentos, documentos 
e teorias pedagógicas constituídos neste período. As transformações econômicas, sociais e polí-
ticas empreendidas pelo processo de industrialização e urbanização exigiram da sociedade bra-
sileira reflexões sobre a forma de condução deste processo e dos resultados que tais alterações 
provocavam na sociedade. A democracia foi entendida junto do desenvolvimento como necessi-
dades imperiosas para o processo de modernização da sociedade brasileira e na construção de 
uma nação auto-determinada. A democracia era eleita como fim a ser alcançado para que este 
processo se completasse e a educação como o instrumento de sua efetivação.  
 
A democracia se constitui na forma de governo mais acabada do Estado de dominação de clas-
se burguês, ao permitir a dominação pelo consentimento, predominando o uso do convenci-
mento à força. Isto não a impede de lançar mão de períodos de exceção mais ou menos 
extensos quando necessários a estes mesmos interesses, “concedendo” a volta do regime de-
mocrático tão logo a reprodução ampliada do capital encontra terreno propício. 
 
O regime democrático, ao contrário do que o discurso ideológico de cunho burguês propala, 
permite apenas mudanças quantitativas e graduais, ou seja, implica no caráter reformista das 
políticas públicas e, portanto, não serve à superação do Estado de dominação burguesa, mes-
mo na hipótese da hegemonia política de forças progressistas ou mesmo socialistas. Queremos 
com isso afirmar, que a emancipação humana, bem como uma completa transformação das 
estruturas sociais, implica necessariamente na superação revolucionária do modo de produção, 
alterando assim, a forma de produção e apropriação do trabalho humano existente na socieda-
de capitalista. 
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Compreender o caráter intrinsecamente reformista do regime democrático, sob quaisquer for-
mas e gradações, torna-se fundamental para a compreensão dos limites e possibilidades da 
educação e das lutas por sua reforma debatidos no período em tela. Não obstante, embora a 
luta pela democracia plena e uma educação de melhor qualidade não pudesse operar as mais 
radicais aspirações da sociedade brasileira naquele momento, também é certo que a educação 
das massas trabalhadoras e as liberdades democráticas cumprem um papel importante no de-
senvolvimento da luta de classes. 
 
Tendo em vista este pressuposto, vale a pena refletirmos sobre o caráter emancipatório da de-
mocracia no Brasil neste momento e desvelar o papel histórico de sua plena defesa. Eis que 
uma questão se coloca: ao defender a plena realização da democracia no Brasil com tanta ve-
emência os educadores não estariam sendo contraditórios? Ou, tendo em vista a fase de de-
senvolvimento do capital no Brasil, está não seria a principal meta de realização das lutas 
sociais no Brasil? 
 
Passemos agora a analisar o discurso de dois educadores que atuaram ativamente no processo 
de defesa da democracia neste período avaliando como estes entenderam a democracia e sua 
função em dado momento histórico. Para isso, faremos breves considerações sobre o nacional-
desenvolvimentismo no Brasil, o palco político, econômico e ideológico que fomentou as lutas 
sociais. Em seguida analisaremos o discurso dos educadores Florestan Fernandes e Paschoal 
Lemme, observando como eles estabelecem a relação entre educação e democracia. 
 
 
2. O nacional-desenvolvimentismo 
 
A partir de 1930, o Brasil encaminhava seu processo de transformação, estabelecendo as con-
dições para sua industrialização. Novas relações de poder se constituíam no plano político, o 
que evidenciava um novo patamar nas relações sociais de classe e da participação popular nos 
assuntos nacionais, gerando grandes movimentos e manifestações populares, golpes e "revolu-
ções", que explicitaram as contradições sociais no processo de constituição das bases para a 
implementação de um novo modelo político e econômico, que iria reger as relações no cenário 
nacional até 1964. A sociedade brasileira sofreria, assim, rupturas internas e externas que gera-
ram as condições para entrada do país num novo tipo de participação no capitalismo mundial, 
assentada sobre novas bases.  
 
A conformação econômica e social brasileira é difícil de se analisar, por não corresponder ao 
modelo clássico de desenvolvimento do capitalismo. Seu caráter complementar ao sistema le-
vou a intelectualidade brasileira, até a década de 1960, a acreditar que o país não se encontra-
va ainda no modo de produção capitalista, precisando passar pela revolução democrático-
burguesa para alavancar suas forças produtivas e participar da economia de forma autônoma 
e independente (FERNANDES, 2004; SODRÉ, 1990; FURTADO, 1962; OLIVEIRA, 2006; PRADO 
JR, 1977). Esta tese contribuiu para a configuração da política econômica do país o qual concili-
ou populismo e nacional-desenvolvimentismo, arregimentando a sociedade em torno de um 
projeto de nação, das fileiras liberais a socialistas, integraram-se na defesa do nacional-popular, 
adiando as contradições inerentes a este processo até a culminância do Golpe Militar de 1964. 
 
O nacional-desenvolvimentismo, portanto, foi um plano político, econômico e ideológico assu-
mido pelo Estado brasileiro que se preocupava em alcançar os patamares de desenvolvimento 
das economias centrais em solo brasileiro, que em decorrência modernizaria as estruturas soci-
ais do país. A proposta buscava a realização do desenvolvimento industrial da nação a partir da 
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gestão do Estado, o qual propiciaria a infraestrutura, para a burguesia brasileira assumir a im-
plementação do capital com bases nacionais. Porém, o insuficiente investimento nacional, pro-
piciou que o capital internacional acabasse tornado-se o principal investidor no país.  
 
Desta forma, o Brasil apresentava uma complexa relação de classes, em que burguesia interna-
cional, ora se apresentava como capital imperialista, que ameaçava o desenvolvimento nacio-
nal, ora conjugava forças junto a burguesia nacional, demonstrando o caráter de classes dos 
interesses capitalistas e a fragilidade da política populista, revelando a incapacidade de concilia-
ção entre capital e trabalho. Esta complexa relação de classes era palco para uma intensa dis-
cussão educacional, em que educadores e intelectuais deste momento, compreendiam a 
educação como um importante instrumento de modificações nas estruturas sociais brasileiras, 
se constituindo num campo de disputa política por diferentes grupos sociais.  
 
 
3. A educação para a democracia 
 
A defesa da democracia ganha ênfase nos anos 1930, com o conjunto de mudanças na socie-
dade brasileira ocasionado pelo processo de industrialização que se acentua e as mudanças 
políticas e sociais com o primeiro governo Vargas, que iniciou um processo de modernização 
das estruturas capitalistas no Brasil. Esta defesa ganhará visibilidade no discurso educacional 
por meio do Manifesto Pioneiros da Educação Nova em 1932, em que a educação ganha desta-
que como grande promotara das transformações sociais necessárias. 
 
Nas décadas posteriores, as reclamações e avaliações dos problemas educacionais não eram mui-
to diferentes. A correspondência entre educação e desenvolvimento estava na pauta dos educa-
dores e das estratégias governamentais das décadas de 1950 e 1960, o que fez com que os 
educadores escolanovistas se manifestassem mais uma vez no Manifesto dos Educadores Mais 
uma Vez Convocados1 (1960), em 1959. Sintetizamos as principais características da educação 
defendida pelos renovadores, agora enfatizando o caráter democrático da educação e a necessi-
dade da mesma para legitimar e concretizar as relações e instituições democráticas no país:  
 

A escola pública concorre para desenvolver a consciência nacional: ele 
é um dos mais poderosos fatores de assimilação como também de de-
senvolvimento das instituições democráticas. Entendemos por isso, que 
a educação deve ser universal, isto é, tem de ser organizada e amplia-
da de maneira que seja possível ministrá-la a todos sem distinções de 
qualquer ordem; obrigatória e gratuita em todos os graus; integral, no 
sentido de que, destinando-se a contribuir para a formação da perso-
nalidade [...] e de suas capacidades físicas, morais, intelectuais e artís-
ticas. Fundada no espírito de liberdade e no respeito da pessoa 
humana, procurará por todas as formas criar na escola as condições de 
uma disciplina consciente, despertar e fortalecer o amor à pátria, o 
sentimento democrático, a consciência de responsabilidade profissional 
e cívica, a amizade e a união entre os povos. A formação de homens 
harmoniosamente desenvolvidos que sejam de seu país e de seu tem-
po, capazes e empreendedores, aptos a servir no campo que escolhe-
ram, das atividades humanas, será, num vasto plano de educação 
democrática, o cuidado comum, metódico e pertinaz, da família, da es-
cola e da sociedade, em todo o conjunto de suas instituições (MANI-
FESTO DOS EDUCADORES, 1960, p. 75). 
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O maior objetivo do manifesto era preservar a escola pública como uma das mais poderosas 
formas de assimilação e desenvolvimento das instituições democráticas. A educação por que 
lutavam era democrática e liberal, destinada ao trabalho e ao desenvolvimento econômico, para 
o progresso da ciência e das técnicas, as bases que residem uma sociedade industrial. A educa-
ção deveria atender às novas necessidades do país, que se transformava em ritmo acelerado, 
impostas pela urbanização e pela industrialização e os interesses coletivos do povo e da cultura 
nacional. A educação pública deveria ser reestruturada para contribuir para o “progresso cientí-
fico e técnico, para o trabalho produtivo e o desenvolvimento econômico”, sendo imprescindível 
para a modernização do país, influindo na melhoria das condições de vida que perpassavam 
pela esfera econômica, social e política.  
Fazendo parte ativamente da luta pela Escola Pública nos anos de 1950, o sociólogo Florestan 
Fernandes, dedicou-se as causas educacionais e a discussão da formação das instituições de-
mocráticas no país. Para Fernandes uma sociedade democrática está embasada na crença na 
igualdade social e se funda em mecanismos igualitários de organização do poder (FERNANDES, 
1960, p. 154). Também estabelece a indissocialibidade entre democracia e a educação. Veja-
mos a seguinte afirmação: 

[...] não existe democracia sem democratização do ensino. É verdade 
que, no plano histórico, a democratização do ensino representa um 
produto do florescimento da democracia. Mas, esta depende daquela, 
pois cabe à escola transformar a mentalidade do homem, para ajus-
tá-lo à ordem social democrática e às suas possibilidades de desen-
volvimento. Portanto, a democratização do ensino oferece uma das 
vias – pode-se supor, mesmo que a principal via – de funcionamento 
normal e de dinamização da ordem democrática, pois ela a encami-
nha para o professor material, intelectual e sociais das coletividades 
humanas” (FERANDES, 1960, p. 155). 

Em escritos deste momento, Fernandes resguarda a democracia dos interesses das classes do-
minantes, pois entende que os interesses democráticos, estão, para além, dos interesses de 
círculos e camadas sociais que possam manipular as instituições sociais a seu favor, principal-
mente as classes tradicionais (agrária conservadora). O professor neste contexto deve saber 
identificar estes interesses, que divergem dos democráticos e assumir sua função na constitui-
ção de uma escola que desempenha ativamente o papel “na constituição da ordem democráti-
ca, na formação de personalidades democráticas e no fortalecimento de ideais democráticos de 
vida” (FERNANDES, 1966, p. 543). O professor é entendido, como personagem de máxima im-
portância para o processo de modernização social, o qual deve assumir a educação escolar com 
uma nova função social. 
Fernandes é conhecido como militante socialista, a partir destas considerações pode parecer 
contraditório vê-lo engajado na defesa da construção da democracia brasileira, aliado aos inte-
lectuais liberais. Porém, devemos entender o contexto que está luta se deflagra, mediante as 
forças conservadoras organizadas para emperrar o processo de democratização da educação e 
da própria modernização das instituições sociais. Os resultados da revolução burguesa direcio-
nada pelos princípios liberais não se fazem sentir em solo brasileiro, onde educação ainda era 
privilégio das camadas mais abastadas e as estruturas sociais ainda tinha forte acento nos mol-
des aristocráticos.  
A conjugação de forças era tão desfavorável ao movimento socialista que era preciso se aliar 
aos grupos burgueses mais avançados para lutar pelas mudanças possíveis em um país pobre e 
atrasado como o Brasil. O próprio Fernandes ressalta esta dificuldade: 
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Nem nas campanhas de defesa da escola pública nem nas campa-
nhas subseqüentes das reformas de base, ousamos formular equa-
ções socialistas das plataformas reformistas. A pressão das classes 
conservadoras era tão forte e o ponto de apoio tão fraco que ficáva-
mos, na prática, na órbita do radicalismo burguês, com a esperança 
de que próprio processo criasse uma espiral de aceleração de políti-
cas progressistas (FERNANDES, 1991, p. 24). 

Paschoal Lemme é outro educador com não menos contribuição para a efetivação da educação 
pública e para as discussões sobre os princípios educacionais que deveria reger a educação 
brasileira. Ele elucida a relação entre a educação, o processo de democratização e o desenvol-
vimento econômico, ao afirmar que a realização da democracia somente seria possível com 
transformações de ordem econômica, ele insiste que a realização da democracia só pode ser 
evidenciada com a criação de oportunidades iguais de acesso a população, portanto, diferente-
mente do pensamento hegemônico dos educadores da época, não prioriza o aspecto político na 
luta pelas transformações sociais. 

“A educação democrática, portanto, só atingirá aquele limite ideal da 
igualdade de oportunidades para todos, quando a sociedade estiver 
afinal organizada de tal maneira que torne possível o acesso a todos 
os bens culturais, de todos os indivíduos, sem quaisquer restrições”. 
E afirma para se alcançar uma educação democrática é necessário 
uma luta permanente pelas transformações sociais, pois “sem socie-
dade democrática não há educação democrática” (LEMME, 2004b, p. 
118 -5) 

Lemme por ter clareza que para a realização de uma sociedade igualitária se faz necessário al-
terações nas estruturas econômicas da sociedade, critica a crença na escola como motor das 
transformações, “para ele a educação escolar, o ensino, e suas características fundamentais, 
depende do estágio de desenvolvimento de cada comunidade, e não o contrário”. Assim, as 
condições materiais determinam as características do ensino, e não o contrário. Em resumo: 
“escola por si só, não cria desenvolvimento; escola profissional não cria indústria; universidade 
não promove por si mesma as condições para pesquisa e para a criação científica em nível su-
perior” (LEMME, 2004b, p. 96-5).  
Podemos afirmar que havia um consenso entre os educadores de que a educação poderia po-
tencializar as transformações sociais requeridas no momento, potencializar o desenvolvimento 
econômico e educar o povo para a participação política, ou seja, a própria efetivação da demo-
cracia. A luta pela democratização da educação passava pela ampliação da oferta de vagas, 
como pela reforma total do ensino em seu conteúdo, forma e administração. 
 
O educadores denunciavam em seus estudos (FERNANDES, 1966; 1979; 2005) a deficitária es-
trutura educacional brasileira e sua inadequação as novas exigências sociais. Como exemplo, 
podemos citar, a percentagem média de analfabetos, que é calculada em 51,5%, havendo, con-
tudo, regiões em que essa taxa sobe até 80%. No interior do caótico quadro desenhado, se 
colocava o grande problema da distribuição eqüitativa das oportunidades educacionais, a uni-
versalização do ensino, bandeira de luta dos educadores progressistas, evidencia-se em inúme-
ras ações durante este período em torno da defesa da escola pública estatal. Pois, ela seria 
a máquina de preparação do cidadão por meio de uma educação liberal e democrática, fazendo 
a preparação para o trabalho e para o desenvolvimento econômico, contribuindo para o pro-
gresso das ciências e da técnica. 
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4. A democratização da educação  
 
Podemos afirmar, que de forma geral, havia um consenso entre os educadores de que a educa-
ção poderia potencializar as transformações sociais requeridas no momento, potencializar o de-
senvolvimento econômico e educar o povo para a participação política, ou seja, a própria 
efetivação da democracia. A luta pela democratização da educação passava pela ampliação da 
oferta de vagas, como pela reforma total do ensino em seu conteúdo, forma e administração. 
 
Os dois educadores denunciavam em seus estudos, a deficitária estrutura educacional brasileira 
e sua inadequação as novas exigências sociais. Podemos destacar a participação de Paschoal 
Lemme na I Conferência Mundial de Educadores2, realizada em Viena, em 1953. O qual destaca 
o Relatório da delegação brasileira, no qual foi exposta a gravidade das condições em que se 
encontrava a educação em nosso país: 
 

A percentagem média de analfabetos, para todo o país, é calculada 
em 51,5%, havendo, contudo, regiões em que essa taxa sobe até 
80%. O curso das escolas primárias, nas regiões mais desenvolvidas, 
não vai além de quatro anos de extensão, mas, na quase totalidade 
dos casos, as crianças fazem apenas de um a dois anos de curso, 
abandonando a escola mal-alfabetizadas. Para uns 9 milhões de cri-
anças em idade escolar primária, uns 4 milhões matriculam-se nas 
escolas existentes, mas apenas uns 10 % concluem os respectivos 
cursos. De quase 9 milhões de adolescentes (12 a 18 anos), cerca de 
600 mil conseguem matricular-se em escolas de ensino de nível mé-
dio, mas também pouco mais de 10% concluem os respectivos cur-
sos. É preciso notar que o ensino secundário, de sete anos de 
extensão, acha-se, na quase totalidade (85%), em mãos de particu-
lares, sendo portanto caro, e somente acessível a uma minoria dos fi-
lhos das classes mais ricas. O ensino superior, para menos de 40 mil 
estudantes que se matriculam nos vários cursos, apenas uns 20% 
conseguem concluí-los, mas a maioria não encontra trabalho nas 
respectivas especialidades. Em todos os graus de ensino, há uma 
enorme deficiência de prédios, de aparelhamento escolar, de material 
e de professores. Além disso, o ensino é, em geral, de caráter forma-
lista, e na maioria das disciplinas vigora uma orientação totalmente 
antiquada, completamente divorciada das necessidades reais da vida, 
e de uma compreensão menos falsa dos problemas do mundo de ho-
je (LEMME, 2004a, p. 110). 

 
No interior do caótico quadro desenhado, se colocava o grande problema da distribuição eqüita-
tiva das oportunidades educacionais, a universalização do ensino, bandeira de luta dos educa-
dores progressistas, evidencia-se em inúmeras ações durante este período em torno da defesa 
da escola pública estatal. Pois, ela seria a máquina de preparação do cidadão por meio de 
uma educação liberal e democrática, fazendo a preparação para o trabalho e para o desenvol-
vimento econômico, contribuindo para o progresso das ciências e da técnica. 
 
Fernandes (1966, p. 125) afirmava que o ensino ainda era um privilégio, que houve um aumen-
to das vagas, no entanto, sem se importar com a modificação do conteúdo. Aumentou-se os 
estabelecimentos de ensino, mas mantiveram-se o conteúdos aristocrático, ao invés de modifi-
ca-los segundo as novas necessidades. Segundo ele, precisavam “ajustar a educação aos requi-
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sitos econômicos, políticos, sociais e culturais da ordem societária vinculada ao regime demo-
crático, à economia mecanizada e à civilização tecnológica-industrial”. O educador, no embate 
contra esta escola inadequada, participa do Simpósio de Problemas Educacionais, realizado no 
Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, em setembro de 1959, apresentando 
o trabalho A ciência aplicada e a educação como fatores de mudança cultural provocada, no 
qual aponta a falta de condições institucionais, a inorganicidade da educação com a realidade, a 
má preparação dos educadores e a ausência de integração da ciência com a educação numa 
sociedade em desenvolvimento industrial (FERNANDES, 2005). 
 
Os educadores acabaram se afinando ao discurso escolanovista de crítica à educação vigente, 
ao que chamavam de educação tradicional, a qual era acusada de ser elitista, verbalista, aca-
dêmica, sem vinculação com a vida dos alunos e a realidade brasileira. Não preparando assim, 
o homem necessário a nova sociedade em constantes transformações, nem para integrar-se 
aos processos decisórios da nação, nem eram capacitados para o trabalho industrial que exigia 
novas habilidades. As transformações sociais exigiam, portanto, uma nova escola, a qual na 
falta de uma proposta mais sistematizada da esquerda para a escola pública constituirá, pelo 
menos no campo do discurso, na hegemonia escolanovistas nas questões pedagógicas. 
 
 
Considerações Finais 
 
Percebemos que o papel da educação neste contexto não foi compreendido de forma unânime 
pelos educadores. Para os educadores de vertente liberal a educação era capaz de potencializar 
o processo de democratização e desenvolvimento do país. No entanto, para Fernandes e Lem-
me apesar da efetiva defesa do papel da educação nas transformações sociais, estes intelectu-
ais destacavam os condicionantes sociais como limitantes desta ação. 
 
Para Fernandes uma sociedade democrática está embasada na crença na igualdade social e se 
funda em mecanismos igualitários de organização do poder, porém, chega a resguarda a demo-
cracia dos interesses das classes dominantes, pois entende que os interesses democráticos, 
estão, para além, dos interesses de círculos e camadas sociais que possam manipular as insti-
tuições sociais a seu favor, principalmente as classes tradicionais (agrária conservadora). Lem-
me, no entanto, por ter clareza que para a realização de uma sociedade igualitária se faz 
necessário alterações nas estruturas econômicas da sociedade, critica a crença na escola como 
motor das transformações, para ele a educação escolar, o ensino, e suas características funda-
mentais, depende do estágio de desenvolvimento de cada país, e não o contrário. No entanto, 
se aliando aos escolanovistas na crítica a escola vigente, ambos defendiam a necessidade de 
uma total reforma do ensino no país, o que propiciaria transformações efetivas nas estruturas 
sociais.  
 
Podemos afirmar, assim, que dos educadores liberais aos socialistas, a bandeira comum entre 
eles era a educação para a democracia, demonstrando as necessidades de renovação educacio-
nal e da própria sociedade. Os resultados demonstram que mesmo constituindo matrizes teóri-
cas diferentes, os autores convergiam na defesa da democracia, como força motora para a 
modernização da sociedade brasileira que se mostrava atrasada no desenvolvimento das rela-
ções capitalistas, participando de forma periférica da economia mundial.  
 
Lemme e Fernandes são conhecidos como militantes socialistas, a partir destas considerações 
pode parecer contraditório vê-los engajados na defesa da construção da democracia brasileira, 
aliado aos intelectuais liberais. Porém, devemos entender o contexto que esta luta se deflagra, 
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mediante as forças conservadoras organizadas para emperrar o processo de democratização da 
educação e da própria modernização das instituições sociais.  
 
Os resultados da revolução burguesa direcionada pelos princípios liberais não se fazem sentir 
em solo brasileiro, onde educação ainda era privilégio das camadas mais abastadas e as estru-
turas sociais ainda tinham forte acento nos moldes aristocráticos. A conjugação de forças era 
tão desfavorável ao movimento socialista que, os educadores sentiram-se forçados a se aliarem 
aos grupos burgueses mais avançados para lutar pelas mudanças possíveis em um país tão 
contraditório, como o Brasil, em que a concentração e centralização de capital revelava grande 
parte da população pobre e analfabeta. Os discursos educacionais deste período para além de 
propostas educativas refletiam as lutas sociais travadas até o Golpe Militar, em torno do projeto 
societário brasileiro, explicitando as características próprias da luta de classes no Brasil que se 
expressava na luta política pela ampliação da esfera pública e a emancipação política. 
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1 Fernando de Azevedo, assim como em 1932, foi quem redigiu o Manifesto que foi assinado 
por um grupo de educadores e intelectuais nada homogêneo, como liberais, liberais progressis-
tas, socialistas, comunistas e nacionalistas. Destacamos, entre os adeptos da Campanha em 
Defesa da Educação Pública, os escolanovistas, um grupo de tendência liberal-pragmatista. Es-
tes educadores vinham lutando pela estruturação da educação pública desde a década de 1930 
em consonância com as necessidades de modernização do país, destacando o papel da educa-
ção para o desenvolvimento da democracia e do desenvolvimento econômico. Outro grupo, de 
tendência liberal, que aderiu à campanha, era formado por professores das áreas de história e 
filosofia da USP, entre eles Laerte Ramos de Carvalho, João Eduardo Rodrigues Villalobos e Ro-
que Spencer Maciel de Barros, defendiam a importância da escola pública para a “[...] afirma-
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ção da individualidade, da originalidade e da autonomia ética do indivíduo” (BUFFA, 1979, p. 
80). Podemos destacar ainda o grupo representado por Florestan Fernandes, o qual defendia a 
educação pública como capaz de socializar a cultura para as classes trabalhadoras ou, ainda, 
como ferramenta para a “superação do subdesenvolvimento político, econômico, social e cultu-
ral da nação” (BUFFA, 1979, p. 81). Os signatários do Manifesto de 1959 não se preocuparam 
com as questões didático-pedagógicas, porque consideravam válidas as diretrizes enunciadas 
em 1932, ocupando-se das questões gerais sobre as políticas educacionais. O primeiro manifes-
to foi escrito para o futuro, enquanto que o de 1959 era um plano de ação com objetivos de-
terminados para o presente. Dirigindo-se ao governo e ao povo, e tendo consciência da 
realidade em que vivia, o manifesto defendia uma “[...] educação democrática da escola demo-
crática e progressiva que tem como postulados a liberdade de pensamento e a igualdade de 
oportunidades para todos” (MANIFESTO, 1960, p. 58). 
2 O evento se propunha realizar um balanço da situação do ensino em todo o mundo, estudar 
as condições do professor e sua ação na defesa de seus direitos, na democratização do ensino 
e na manutenção da paz, estabelecendo os princípios de uma verdadeira educação democrática 
da juventude. Estiveram presentes representantes de 48 países, dos cinco continentes, que re-
lataram a situação vigorante em cada um deles. O grupo dos países semicoloniais e subdesen-
volvidos, do qual o Brasil se fazia representar pelo bloco latino-americano, destacou a atuação 
imperialista e suas conseqüências. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este estudo tem por objetivo investigar a função social do ensino secundário no contex-
to de formação da sociedade capitalista brasileira, no período das reformas pombalinas, que 
tem como marco inicial o ano de 1759 e final a independência política do Brasil (1822). O ensi-
no secundário é entendido, nesse contexto, como a fase da educação intermediária que se de-
senvolve entre o ensino de primeiras letras (ensino primário) e o ensino superior.  

O artigo é decorrente da tese de doutorado em educação defendida na Universidade 
estadual de Campinas – UNICAMP em fevereiro de 2009, sendo seus objetivos específicos: ana-
lisar o contexto histórico do século XVIII, marcado pelo movimento iluminista e por grandes 
transformações que têm como fatos principais a Revolução Francesa e a Revolução Industrial; 
discutir o projeto colonial para o Brasil tendo em vista as peculiaridades do projeto iluminista 
português; identificar e analisar a função social do ensino secundário mediante o exame de sua 
organização/regulamentação e de suas relações com o ensino superior no período das reformas 
de Pombal em Portugal e no Brasil.  

O estudo do tema - função social do ensino secundário - foi motivado pelas discussões 
e questionamentos que intelectuais e educadores têm feito, historicamente, em relação ao pa-
pel desse nível de ensino, que atualmente é designado, no Brasil, como “ensino médio”. Dessa 
forma, o conhecimento do passado nos permite entender a função do ensino secundário como 
um processo histórico e socialmente construído. Essa abordagem é necessária para a compre-
ensão do ensino secundário (médio) na atualidade, tendo em vista um repensar crítico de suas 
funções. 

O referencial teórico-metodológico fornecido pelo materialismo histórico dialético é o 
norteador da análise e da crítica neste trabalho, por possibilitar a construção da história numa 
visão de totalidade (MARX, 1961). Do expresso, então, decorre que os objetos de estudo da 
história da educação não podem ser desvinculados da base material que os produziu, haja vista 
que sociedade e educação relacionam-se dialeticamente. Sendo assim, entendemos como fun-
damental considerar o contexto socioeconômico e político no qual as propostas educacionais 
para o ensino secundário foram gestadas, a fim de esclarecer a função social desse nível de 
ensino.  

Ampliando essa discussão em Gramsci (1995), defendemos que a estrutura e superes-
trutura formam um “bloco histórico”, contraditório e discordante, sendo que a superestrutura é 
o reflexo do conjunto das relações sociais de produção. Dessa forma, há uma necessária reci-
procidade entre estrutura e superestrutura que determina o processo dialético real. A educação, 
que se encontra no âmbito da superestrutura, como resultado de múltiplas determinações, so-
fre, no âmbito das relações sociais de produção, a interferência das forças político-ideológicas e 
culturais. Nessa linha de reflexão, uma classe mantém seu domínio não só através da força ou 
domínio econômico, mas exercendo uma liderança moral e intelectual e fazendo concessões, 
dentro de certos limites dos interesses do conjunto de aliados unificados no bloco histórico. Dis-
so decorre que a hegemonia é preparada por uma classe que lidera a constituição de um bloco 
histórico e que ocupa os diversos espaços da superestrutura.  

A investigação se pautou em documentos escritos diretamente ou indiretamente relaci-
onados ao tema em questão. As fontes primárias foram compostas com os documentos oficiais 
que orientaram a organização do ensino secundário, como planos de estudos, alvarás, editais, 
orientações para professores. A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir de um levantamento 
de bibliografias analítico-críticas, obras monográficas da história da educação geral e no Brasil, 
da história geral do Brasil, obras clássicas e metodológicas.  

 
2 CONTEXTO HISTÓRICO DO SÉCULO XVIII 
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O século XVIII marca o processo de consolidação da sociedade capitalista. É o “Século 
das Luzes”, um movimento de ideias filosóficas que orienta valores, comportamentos e atitudes, 
influenciados pela valorização da razão, da ciência, do espírito crítico e do livre pensamento, 
rumo à busca de conhecimento do mundo e da natureza, para a promoção do progresso nas 
várias instâncias da vida, inclusive nos negócios públicos.  

Conforme Luzuriaga (1990, p. 148), é um “século pedagógico por excelência”. Seus 
pensadores são os divulgadores que expõem de forma didática e literária as ideias produzidas 
pelos grandes filósofos, os enciclopedistas são expressão desse movimento. Um aspecto co-
mum a todos os pensadores foi reconhecer a supremacia da razão, a crítica ao Antigo Regime e 
à Igreja Católica. É a emancipação de uma concepção de mundo dominada pelo modelo religio-
so e pelas explicações sobrenaturais dos fatos, substituída por uma explicação científica, empí-
rica e rigorosa (CAMBI, 1999). Não quer dizer que o pensamento escolástico medieval 
desapareceu por completo, mas passou definitivamente para a defensiva.  

Politicamente, esse século é caracterizado, em sua primeira metade, pelo absolutismo, 
mais especificamente pelo “despotismo esclarecido”, que significou a aliança entre o poder mo-
nárquico e os princípios do iluminismo, no sentido de governar de acordo com a razão, para 
com base no saber e na ciência, melhorar as suas instituições, mas sem abandonar o poder 
absoluto. Algumas monarquias, dentre elas Portugal, buscaram uma modernização moderada, 
em uma realidade profundamente marcada pelas tradições religiosas católicas, o que dificultava 
a criação de uma esfera pública de poder.  

A segunda metade do século tem como marcos fundamentais a Revolução Francesa 
(1789) e a Revolução Industrial na Inglaterra, considerada por Hobsbawm (2001) contemporâ-
nea à primeira, embora um pouco anterior. Para o autor, a década de 1780 marca a guinada de 
todos os índices econômicos, em que a humanidade, pela primeira vez em sua história, alcança 
um poder produtivo jamais visto e se torna capaz de multiplicar de forma rápida e constante 
mercadorias e serviços. A Revolução Francesa muda radicalmente a história, com a difusão do 
regime parlamentar na Europa, tendo o povo acesso ao governo.  

Portugal é, nesse período, um país de segunda grandeza em termos de desenvolvimen-
to e mantém sua sustentação econômica voltada para a exploração de suas colônias, especial-
mente o Brasil. A situação econômica e política era a de um país pobre, sem capitais, quase 
despovoado, com uma lavoura decadente pela falta de trabalhadores, dirigido por um Rei abso-
luto e uma nobreza arruinada. O que caracteriza a indústria portuguesa é a pequena unidade 
pré-capitalista, de produtor independente que visa ao mercado local. Nada há em Portugal que 
se comparem às manufaturas já organizadas em moldes capitalistas, característico das grandes 
potências. Evidenciava-se uma burguesia mercantil rica, mas politicamente alienada, que se 
constituiu pela importação e venda de especiarias e escravos para o estrangeiro (BAUSBAUM, 
1986; NOVAIS, 2005). 

Cristaliza-se a aliança política e a dependência do apoio inglês, ao mesmo tempo em 
que são reafirmados os vínculos comerciais. O processo de industrialização em Portugal é sufo-
cado, ao mesmo tempo em que é invadida pelas manufaturas inglesas. A Inglaterra assumiu o 
compromisso de proteger Portugal em caso de ataque por outra potência, especialmente a Es-
panha, em troca de acordos comerciais vantajosos. Essa relação levou Portugal a um processo 
econômico cada vez mais decadente, enquanto a Inglaterra já se destacava pelo seu desenvol-
vimento desde o século XVI e, principalmente, no século XVII, tornando-se a maior potencia 
industrial no século XVIII, completamente à frente das demais. Nesse contexto, o Brasil, como 
colônia se constituiu em fator fundamental para a existência e o desenvolvimento econômico da 
metrópole, é a sua moeda de troca. Toda a economia está voltada para o mercado metropolita-
no, organizada a partir da grande propriedade escravista e da exploração da matéria-prima.  
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Nesse século, à educação é atribuído um papel central na vida social. É o século em 
que se desenvolve a educação estatal, a educação nacional do povo, pensada com a maior par-
ticipação das autoridades oficiais. Educar o povo passa a ser visto como uma necessidade impe-
riosa frente à consolidação do modelo capitalista. Princípios de uma educação universal, 
gratuita e obrigatória, no nível da escola primária, foram estabelecidos.  

Essa realidade toma forma na Europa, pois a educação precisava ser construída e ade-
quada aos fins sociais e civis da sociedade capitalista, segundo os ideais do modelo burguês. As 
escolas, os colégios e as universidades ainda não eram unificados em um sistema escolar orgâ-
nico e centralizado. Tratando-se especialmente dos colégios, principais instituições de ensino 
secundário, verificamos que apresentam um caráter municipal, corporativo ou estão atrelados a 
uma ordem religiosa, como o caso dos colégios jesuítas, espalhados por toda a Europa e por 
suas colônias.  

Até pelo menos a metade do século, os colégios jesuítas detêm ainda um grande pres-
tígio. Contudo, a crítica não tarda e se torna generalizada na Europa. Os jesuítas são acusados 
de difundir uma cultura sem utilidade, exclusivamente humanístico-retórica, alheia às línguas 
modernas, às ciências, à história e à geografia nacional, considerados, na lógica moderna, co-
nhecimentos fundamentais para a formação do homem-cidadão (CAMBI, 1999). A educação 
passa a ser reconhecida como função do Estado, com fins políticos, tendo em vista o engrande-
cimento das nações. A tendência estadista da educação gera um movimento dos países pela 
supressão das ordens religiosas. Nesse sentido, temos a expulsão dos jesuítas de Portugal 
(1759), da França (1762), da Espanha (1767) e da Áustria (1773).  

Portugal vem “a reboque” dos demais países da Europa, tanto no desenvolvimento eco-
nômico, como nos aspectos políticos e, por consequência, educacionais. Apesar de seu pionei-
rismo nas conquistas ultramarinas, Portugal se atrasou em relação ao desenvolvimento 
capitalista.  

O iluminismo português é bastante peculiar e se manifesta especialmente por meio da 
ação do Estado sobre os outros poderes, especialmente a igreja, embora sem ocorrer a separa-
ção entre Fé e Império. O Império impõe certa racionalidade às ações do governo e, por meio 
dela, conserva a religião. Em Portugal, foi Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marques de 
Pombal, ministro do rei D. José I, que iniciou a era do despotismo esclarecido e conduziu as 
diversas reformas que objetivaram um plano de recuperação para o país.  

A mais importante razão das reformas pombalinas era colocar o reinado português em 
condições econômicas que lhe permitissem competir com as nações estrangeiras, através de 
um efetivo processo de industrialização. O objetivo do Marquês de Pombal era recuperar a eco-
nomia através da concentração do poder real e da modernização da cultura portuguesa, a fim 
de transformar Portugal numa metrópole capitalista, seguindo o exemplo da Inglaterra. Para 
isso, “o processo de mudança tinha que começar por um reforço do poder do Estado; daí o 
confronto com as forças que obstavam a essa centralização extrema: a nobreza, os jesuítas.” 
(NOVAIS, 2005, p. 223). Além disso, era fundamental reforçar as relações coloniais, especial-
mente com o Brasil, e adaptá-las a esta nova ordem. 

A ortodoxia jesuítica foi impotente para resistir às novas exigências impostas pela trans-
formação das condições de vida na sociedade burguesa. Atribuiu-se aos jesuítas os problemas 
da educação e do atraso em que se encontravam as letras portuguesas e, por consequência, de 
Portugal, no século XVIII. Os jesuítas seriam os principais responsáveis pela resistência à intro-
dução das novas ideias e das ciências que trariam o progresso almejado.  

Contudo, o atraso no desenvolvimento de Portugal está ligado ao seu modo de produ-
ção e não apenas uma consequência da atuação dos jesuítas e de suas concepções. Foi justa-
mente o nível das forças produtivas português o fator que permitiu a hegemonia jesuítica e a 
exploração inglesa. Como afirma Marx (s.d., v.1) a produção de ideias, de representações e da 
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consciência está direta e intimamente ligada à atividade material e ao comércio material dos 
homens; é a linguagem da vida real. Portanto, o pensamento, a produção intelectual, a educa-
ção (seus objetivos e sua organização), as leis, a política, a moral, a religião, etc, surgem como 
resultado do comportamento material dos homens em sociedade.  

É na lógica do movimento do capitalismo que as colônias têm um papel central como 
economias subsidiárias dos países europeus industrializados. O Brasil, nesse contexto, foi a sus-
tentação das reformas propostas para a economia portuguesa, agravando-se o quadro de ex-
ploração e afirmando-se o trabalho escravo como o principal meio de produção de riquezas.  
 
3 A REFORMA POMBALINA NO PROJETO COLONIAL DE PORTUGAL NO BRASIL 

 
O Brasil, como colônia, fica longe dos ventos modernizadores que são propostos em 

Portugal através das Reformas Pombalinas. O Estado português continua a adotar para a colô-
nia a visão tipicamente mercantilista. A realidade da colônia era de uma economia voltada para 
a exportação, com a produção organizada em latifúndios, à base do trabalho escravo e centra-
da na produção de mercadorias para o consumo europeu (gêneros tropicais ou minerais, como 
o açúcar, o algodão, o ouro). De outro lado, está o setor de subsistência, para atender ao con-
sumo do que não se importava de Portugal, no qual se configura a pequena propriedade e o 
trabalho independente, mas totalmente subordinado e destinado a amparar o setor da exporta-
ção. Assim, a colônia, ao longo do século XVIII, continua sendo cada vez mais vital à sustenta-
ção da metrópole.  

Nessa realidade, conforme Novais (2005), o que dá sustentação à produção é a estru-
tura escravista, que determina um alto grau de concentração de renda nas mãos dos senhores 
de escravos. Contudo, a maior parte da riqueza produzida se transfere, através do comércio 
colonial, para a metrópole portuguesa e demais países vinculados a esta pelas relações comer-
ciais. Então, o que determina o contínuo funcionamento da exploração colonial é esta parcela 
de riqueza que permanece na colônia, nas mãos dos senhores de escravos, que, mesmo deten-
do parte menor dos lucros, conseguem manter um padrão de vida elevado, permitindo inclusive 
a estes importar as mercadorias produzidas na Europa. Nesse caso, o comércio se dá pela 
transferência dos produtos coloniais a preços mais baixos e importação para a colônia dos pro-
dutos manufaturados a preços mais elevados. Dessa forma, a produção colonial promove a 
acumulação na economia europeia, só possível pela exploração mercantil- escravista. 

A estrutura escravista bloqueava o progresso técnico necessário a uma maior produtivi-
dade. Entretanto, manter a colônia em níveis culturais inferiores era uma estratégia fundamen-
tal à exploração. A economia colonial, então, caracteriza-se por uma baixa produtividade que 
cresce apenas em decorrência da agregação de novas unidades produtivas, através de uma 
exploração predatória da paisagem natural, e por conta da grande quantidade de terras dispo-
níveis. Além desse fator, a economia colonial mercantil escravista possui um mercado interno 
muito reduzido, pois os produtores diretos, os escravos, vivem a margem das relações comerci-
ais. Isso faz a colônia completamente dependente da economia metropolitana, constituindo-se 
no centro dinamizador do capitalismo comercial português.  

Com as Reformas Pombalinas, as políticas incidem diretamente na necessidade de Por-
tugal intensificar a produção para o comércio. Isso significou para o Brasil uma exploração ain-
da mais acentuada, pois era necessário que a colônia abastecesse de matérias-primas as 
manufaturas portuguesas. Nessa lógica, se intensifica a política que impedia a produção manu-
fatureira no Brasil, a fim de preservar o mercado colonial para as manufaturas portuguesas. 
Portugal buscou inverter a lógica de exploração que a levou à crise econômica em função das 
relações que estabeleceu especialmente com a Inglaterra.  
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Essa realidade obriga Portugal, na segunda metade do século XVIII, a empreender todo 
um esforço de recuperação econômica que exigia diminuir a presença dos interesses ingleses 
(que buscavam, por exigência do seu desenvolvimento industrial, a abertura dos mercados ul-
tramarinos consumidores de produtos manufaturados) e ampliar seu domínio exploratório e 
comercial nas suas colônias ultramar. O desafio era o impulso às manufaturas na metrópole e a 
criação de companhias de comércio.  

A necessidade de mais mão de obra levou Pombal a tomar medidas contra a escraviza-
ção dos índios, tanto pelos colonos quanto pelos padres. A política de libertação dos índios pode 
ser compreendida também na sua relação com a escravidão dos negros. Podemos inferir, a par-
tir da análise de Novais (2005), que o tráfico negreiro era um importante setor do comércio 
colonial, enquanto o apresamento de índios era um negócio interno da colônia. Portanto, a 
acumulação gerada pelo comércio de africanos encaminhava-se para a metrópole através dos 
mercadores encarregados desta “mercadoria”.  

Durante o período anterior, o aldeamento permitiu aos jesuítas apossarem-se da mão de 
obra indígena e explorar as “drogas do sertão” cobiçadas pelos colonos. A “proteção” dos pa-
dres aos índios provocava a ira dos colonos interessados na escravização dos mesmos para su-
prir a necessidade de mão de obra. A Companhia também era considerada um entrave para o 
tesouro real, visto que estava isenta do pagamento de impostos sobre os produtos que comer-
cializava, por serem estes em benefício das Missões. Ainda, os jesuítas eram proprietários de 
uma riqueza considerável, acumulada através de “doações” que não revertia em impostos para 
a Coroa.  

Por isso, as razões proclamadas por Pombal no sentido dos jesuítas serem os responsá-
veis pelo atraso cultural e científico de Portugal e, como decorrência, a crise econômica do rei-
no, constituem-se em um discurso ideológico para justificar o fechamento das escolas, mas 
especialmente ocultar as causas reais da expulsão. Com os jesuítas fora de cena, suas riquezas 
passam para o controle da Coroa e intensifica-se a exploração na colônia.  

Após ter expulsado os jesuítas de Portugal em 1759, obrigou-os também a sair do Brasil 
em 1760. Com isso, toda a estrutura do ensino jesuítico deixou de existir, sendo as aulas régias 
o modelo implantado em Portugal e no Brasil, neste tardiamente e com inúmeras deficiências.  
 
4 O ENSINO SECUNDÁRIO POMBALINO NO BRASIL 
 

O projeto de secularização e modernização da nação portuguesa contou com o obstácu-
lo da consolidada atuação dos jesuítas, de estruturas mentais arraigadas que serviam aos pro-
pósitos das classes nobres e burguesas da época, através da sua concepção de ordem e 
obediência, portanto, de manutenção das estruturas sociais vigentes. Para contrapor-se a essa 
realidade, Pombal tomou a atitude radical de expulsar os jesuítas e implantar um sistema esco-
lar organizado em aulas régias, a serviço do Estado, justificado como meio de conquistar os 
progressos do século que o país exigia. “As aulas régias eram sinônimo de escolas que, por sua 
vez, se identificavam com determinada cadeira, funcionando, em regra, na casa dos professo-
res” (SAVIANI, 2007, p. 108). Várias ações foram traduzidas no Alvará de 28 de junho de 1759, 
que se constitui no documento que reformou os “Estudos Menores”, correspondente ao ensino 
secundário.  

A reforma pombalina do ensino secundário no Brasil teve duas fases distintas. A primei-
ra inaugurada a partir do Alvará e Instruções de 1759 até o Alvará de 4 de junho de 1771, que 
passou a administração e a direção dos Estudos das Escolas Menores do Reino e seus domínios 
para a Real Mesa Censória, extinguindo a Direção Geral dos Estudos. A segunda fase, que bus-
cou solucionar os graves problemas da instrução portuguesa e da colônia teve três marcos prin-
cipais: a reforma dos Estudos Maiores (Ensino Superior) através da carta régia de 08 de agosto 
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de 1772 que institui os novos Estatutos da Universidade de Coimbra; o estabelecimento de no-
vas Escolas de Estudos Menores (especialmente de Aulas Régias de Primeiras Letras, de Gramá-
tica Latina e de Língua Grega), através da Lei de 6 de novembro de 1772; e a criação do 
Subsídio Literário, em 10 de novembro de 1772.  

 
4.1 Reformas Pombalinas do ensino secundário no Brasil – Fase I (1759-

1771) 
 

No Brasil, a reforma altera significativamente a organização da educação, entretanto 
não interrompeu a tradição educacional e cultural introduzida pelos jesuítas. Isso porque os 
professores, apesar das determinações da reforma, ensinavam, de certo modo, o que haviam 
aprendido com os jesuítas. No conjunto da reforma, não há um programa de formação de pro-
fessores régios, apenas a indicação dos livros a serem utilizados, de normas para concurso às 
cadeiras e punições bem expressas a quem descumprisse as normas.  

A reforma, no Brasil, foi estruturada a partir de ordens transmitidas de Lisboa, por D. 
Tomas de Almeida, nomeado Diretor Geral dos Estudos em 9 de julho de 1759, a quem cabia 
dirigir a implantação da reforma no reino português e nos seus domínios. Por intermédio de 
cartas encaminhava as ordens e recebia as informações dos Comissários de Estudos da colônia. 
No Brasil, a reforma atingiu, no primeiro momento, os Estudos Menores, continuando a tradição 
da valorização do ensino secundário.  

Em 8 de novembro de 1759, D. Tomas de Almeida encaminhou correspondência ao Vi-
ce-Rei da Bahia e por este aos demais governos, na qual informava as instruções da Reforma 
dos estudos secundários, que se deveria implantar no Brasil, conforme o Alvará Régio 1759. A 
carta determinava a criação de novos estabelecimentos de estudos e a total destruição dos mé-
todos antigos, entenda-se da pedagogia e da organização do ensino jesuítico. Para esse inten-
to, o Diretor de Estudos de Portugal solicitava a nomeação de Comissários em cada capitania no 
Brasil, tendo estes o mesmo poder do Diretor Geral, para nomear seus Delegados e igualmente 
os mestres, para executar a reforma em conformidade com o Alvará Régio e demais instruções 
para o estabelecimento do novo método de ensinar (ANDRADE, 1978).  

A recomendação aos Comissários dos Estudos era a destruição do antigo método, co-
meçando pela queima dos livros adotados pelos jesuítas, os quais não foram permitidos no no-
vo sistema. A carta também encaminhava os procedimentos para os exames aos candidatos a 
Mestres, que deveriam passar por uma junta para investigação da idoneidade. Os professores 
aprovados receberiam a licença para ensinar a Aula Régia, juntamente com cópia do Alvará e 
das Instruções que deveriam nortear seu trabalho, avisando que o descumprimento de qual-
quer orientação seria considerado uma ilegalidade, punida através da prisão aos infratores 
(ROSITO, 2002). 

Na correspondência enviada ao Brasil, é orientado o trabalho com a obra do Pe. Anto-
nio Pereira, compêndio usado pelas escolas da Congregação dos Oratorianos; ou a Arte da 
Gramática Latina reformada por Antonio Felix Mendes, professor de Lisboa. O Alvará proíbe o 
uso da gramática do Pe. Manoel Álvares, usada pelos jesuítas e alerta que se utilizada esta ou 
outra, sem a licença, será preso para ser castigado de acordo com o arbítrio real, e não poderá 
mais abrir classe no reino ou em seus domínios (ALVARÁ..., 1978).  

As aulas, que no sistema jesuítico eram ministradas em prédios escolares, passam a ser 
ministradas nas próprias casas dos Mestres, sendo inclusive permitido aos professores Régios 
ensinar em suas residências (ANDRADE, 1978; ROSITO, 2002). Assim, aos mestres cabia ensi-
nar sem remuneração, a não ser que pagos pelos próprios alunos, até que as Cartas dos pre-
tendentes ao ensino régio fossem examinadas em Portugal. Enquanto isso era autorizado ao 
professor receber de seus discípulos, de acordo com o estabelecido no lugar em que ensinava. 
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Entretanto, a pouca importância dada à colônia e a morosidade dos processos, levou os Mestres 
a assumir o papel dos Professores Régios, ensinando nas escolas públicas, bem como nos con-
ventos e nos seminários.  

Essas foram as orientações primeiras advindas de Lisboa para a implantação da reforma 
no Brasil. Entretanto, muito do que foi ordenado não pode ser cumprido, pela falta das condi-
ções necessárias, devido as promessas feitas na correspondência que não foram cumpridas e 
pela demora no despacho das autorizações para a atuação dos professores régios, concursados 
no Brasil, que aguardavam o despacho do Diretor Geral em Portugal. 

O Rio de Janeiro, que teve importância similar a da Bahia, recebeu as mesmas orienta-
ções para iniciar a reforma. Da mesma forma, a realidade e as dificuldades quanto a falta de 
livros e de autorização dos professores concursados era a mesma. Nesse caso, as explicações 
do Diretor Geral também não diferiam: a distância, a dificuldade do despacho pelo rei devido 
aos muitos assuntos urgentes, as tipografias que não imprimiram as obras, entre outras.  

Na realidade, os problemas relatados pelos Desembargadores das diversas províncias, 
agravaram a situação em que se encontrava o ensino secundário em vários sentidos: enquanto 
os professores não eram reconhecidos na corte, o ônus de seu pagamento era dos alunos e não 
do Estado, portanto, não se institui o ensino público defendido e aplicado em Portugal; houve a 
redução do número de escolas devido a falta de professores ou demissão de outros considera-
dos não aptos a ensinar; a falta de livros que dificultava o ensino e a aplicação do novo méto-
do.  

A reforma não cumpriu com os objetivos propostos no Alvará e nas Instruções. Ainda, 
diminuiu sensivelmente o número dos que podiam ter acesso ao ensino das humanidades e 
ascender à cultura, isso porque foram criadas aulas em número menor do que a quantidade 
oferecida pelos colégios jesuítas. Dessa forma, uma das causas do fracasso foi muito mais a 
questão da quantidade do que de qualidade em relação ao método proposto. Isso porque o 
reformador pretendeu substituir, de um momento para o outro, a rede de escolas jesuíticas, 
sem um plano de substituição e organização pedagógica eficaz, o que entendemos não era in-
tenção do Estado português para a colônia. Nesse caso, a proposta, nos limites de sua implan-
tação, se impôs por meio da força autoritária do Estado.  

Contudo, a realidade da colônia moldou a reforma às suas condições, pois na ausência 
de professores atuando de acordo com as determinações da reforma pombalina, atuavam 
aqueles formados pelo ensino jesuítico, que por sua vez pensavam e agiam de acordo com essa 
filosofia, contrária ao espírito pombalino.  

Para a colônia, de acordo com os objetivos de Portugal definidos na própria reforma, é 
certo que o projeto educacional não era o mesmo do reino. Aplicou-se, no Brasil, uma política 
da intensificação da exploração que, de maneira alguma, significou levar as luzes da ilustração 
para a vida colonial. O ensino secundário era destinado para a minoria da aristocracia que bus-
cava uma educação ilustrada, marca distintiva das camadas sociais ligadas ao núcleo do poder. 
A continuidade dos estudos, para a formação dos quadros dirigentes, era feita na Europa, não 
havendo a necessidade de uma educação mais ampla e da introdução de ensino superior na 
colônia. Bastava um ensino secundário com a mesma função propedêutica e ilustrada do perío-
do anterior, não só para a formação de sacerdotes, mas para as outras carreiras disponíveis nas 
universidades e nas faculdades da Europa. Por isso, alguns nuances de modernidade foram 
apontados nos textos legais da reforma.  

Nesse sentido, a reforma anunciou a valorização do ensino das ciências e das línguas 
modernas, mas, na prática, o ensino secundário na colônia se resumiu à gramática latina, ao 
grego e à retórica. Para esse objetivo, a tônica foi a defesa da implantação de um novo méto-
do, mais rápido e menos cansativo aos alunos, para facilitar a aprendizagem, além de imprimir 
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aos estudos um caráter mais prático. Era isso que definia a função dos estudos secundários: 
aprender o que era fundamental para acessar a universidade, em um tempo menor possível. 

Por isso, a destinação das aulas régias à aristocracia rural, grupo economicamente do-
minante, que deveria ser formado de acordo com o pensamento hegemônico do Estado portu-
guês, visando a propagação de concepções coerentes com o objetivo da exploração colonial. 
Frente aos problemas que foram se acumulando na implantação da reforma para que as aulas 
régias se efetivassem, em 4 de junho de 1771, um Alvará passava para a Real Mesa Censória 
toda a administração e direção dos Estudos das Escolas Menores do Reino e seus domínios. 
Esse Alvará extinguiu a Direção Geral dos Estudos e marcou o fim da primeira fase das refor-
mas pombalinas.  

 
4.2 Reformas Pombalinas do ensino secundário no Brasil – fase II (1771-

1822) 
 

Para a segunda fase da reforma, ainda com Pombal no comando, foram definidos três 
objetivos. O primeiro dizia respeito à reforma dos estudos superiores (estudos maiores) para 
adequar ao moderno espírito científico, substituindo o ensino escolástico por um conhecimento 
mais técnico, crítico e pragmático, que significava, segundo Carvalho (1978, p. 172), um “esfor-
ço de integração da ideologia iluminista na vida intelectual portuguesa do século XVIII”. O obje-
tivo era a formação de cidadãos "úteis" ao Estado e à administração pública, compondo o 
aparelho burocrático do governo. Essa reforma foi materializada através da carta régia de 08 de 
agosto de 1772 que confirma os novos Estatutos da Universidade de Coimbra. A Universidade 
de Coimbra foi a principal instituição responsável pela formação da elite, tanto da metrópole 
quanto da colônia.  

O segundo objetivo foi o estabelecimento, nas principais cidades do país, de Aulas Ré-
gias de Primeiras Letras, de Gramática Latina e de Língua Grega. Foram fundadas novas Esco-
las de Estudos Menores, a fim de promover correções no sentido de incrementar a oferta 
escolar, o que foi regulamentado através da Lei de 6 de novembro de 1772. 

O terceiro foi a criação, em 10 de novembro de 1772, do Subsídio Literário, imposto 
único, destinado a custear as reformas promovidas pelo Marquês de Pombal, especialmente dos 
Estudos Menores. Os recursos se destinavam à subvenção da rede de escolas instituídas pelo 
Estado português e ao pagamento dos professores. Isso ocasionou um aumento da demanda 
por escolas pela população contribuinte, mas permaneceram favorecidas as regiões urbanas e 
litorâneas em detrimento dos meios rurais e das próprias colônias.  

Sem dúvida, foram com essas reformas que de fato se instituiu em Portugal um sistema 
verdadeiramente estatal de educação, por englobar os três níveis de ensino (primário, secundá-
rio e superior). A principal inovação foi a reforma da instrução pública estatal de primeiras le-
tras, no entanto buscamos aqui entender como estas reformas atingiram os estudos 
secundários no Brasil. 

O ensino secundário é atingido por essa reforma na determinação das regras para o in-
gresso nos cursos. Tanto no período jesuítico como a partir de Pombal, esse nível de instrução 
sempre manteve uma relação de subordinação ao ensino superior, o que permanece de forma 
acentuada nos novos Estatutos da Universidade de Coimbra. Carvalho (1978) analisa as diretri-
zes da reforma de 1772, destacando também, para cada curso, as exigências ao aluno postu-
lante à vaga. Essas determinações subordinam claramente a função do ensino secundário ao 
caráter propedêutico, introduzindo exigências diferenciadas das que constam no Alvará de 
1759.  

A Lei de 6 de novembro de 1772 teve especialmente o objetivo de completar a reforma 
dos Estudos Menores, no que se refere às primeiras letras. Contudo, a partir de um estudo ge-
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ográfico, feito por “corografos peritos” nomeados pelo Rei, foi publicado um anexo junto a Lei 
que apontou o “Mapa” das necessidades de professores. No mapa, encontra-se um levanta-
mento total de oitocentos e trinta e sete (837) professores necessários para as Aulas Régias. 
Para o Brasil, quarenta e três (43) professores eram indicados para atuarem nas aulas régias 
(CARDOSO, 2004). Então, conforme os dados, 95% das aulas se concentraram na metrópole e 
apenas 5% foram destinadas à colônia mais importante do Estado português, do que se conclui 
que, para o Brasil, não houve significativos avanços em termos de ampliação da educação das 
camadas populares.  

A Lei de 6 de novembro de 1772, deixa claro que para o bem do interesse público, os 
grupos de estudantes seriam educados conforme as necessidades do Estado. Para isso, classifi-
cavam-se os estudantes em grupos: para um grupo seriam suficientes as “Instruções dos páro-
cos”, permanecendo dentro da cultura oral; a outro grupo seria suficiente saber os exercícios de 
ler, escrever e contar; aos mais hábeis a instrução da gramática latina; e, a um menor número 
deles as faculdades para formar os homens do Estado. No Brasil, foram previstas aulas de Filo-
sofia em apenas três cidades. Isso porque, como descrito na lei, poucos são destinados aos 
Estudos Maiores e a preparação em Filosofia tinha claramente esse fim.  

Em 11 de novembro de 1773, um novo alvará aumentava as aulas de Estudos Menores. 
Para o Brasil, há permissão para a criação de apenas duas novas aulas, na localidade de Rio 
das Mortes, em Minas Gerais, sendo uma de Gramática Latina (ensino secundário) e outra de 
ler, escrever, contar e catecismo, mantendo-se praticamente inalterado o quadro anterior. A 
partir desse alvará continuaram a ser criadas algumas aulas régias, concentradas nas principais 
cidades da colônia. 

As aulas régias de ensino secundário supriram as necessidades de uma pequena mino-
ria que buscava preparação para a continuidade dos estudos em Coimbra. Dessa forma, os 
avanços das Reformas Pombalinas, especialmente a partir das reformas de 1772, atingem o 
Brasil através dos jovens brasileiros que completavam seus estudos em Portugal. Conforme 
Azevedo (1976), essa educação, distante e limitada quantitativamente, mesmo não reduzindo a 
tradição da educação literária presente na colônia, serviu para infiltrar na elite colonial a cultura 
moderna e inaugurar a cultura científica no Brasil.  

O terceiro ponto da reforma de 1772, diz respeito à criação do subsídio literário. No 
Brasil, os efeitos da arrecadação desses recursos para a organização dos estudos menores só 
mostrou algum avanço depois que venceu as dificuldades iniciais e atingiu os mínimos indispen-
sáveis para a manutenção das aulas. Já em Portugal, os benefícios desse imposto foram senti-
dos ainda durante a administração pombalina. Na colônia, o plano só atinge maior 
desenvolvimento a partir de 1777, já no reinado de D. Maria I, em que Pombal deixa de ser o 
ministro e perde sua influência. É somente a partir dessa fase que os números propostos para a 
distribuição de aulas, conforme o anexo à Lei de 6 de novembro de 1772, foram ampliados.  

No Brasil, a vinda da família real em 1808 trouxe consequências significativas. Pela pri-
meira vez, a educação, passa a responder às necessidades imediatas e reais do Estado, com a 
criação de cursos superiores isolados que tinham por objetivo a formação de profissionais libe-
rais, portanto, com objetivo profissionalizante, para suprir a demanda de técnicos nas diversas 
áreas. Foram criados os seguintes cursos: no Rio de Janeiro a Academia Real da Marinha 
(1808), a Academia Militar (1810), o curso de Anatomia e Cirurgia (1810), o laboratório de 
química (1812) e o curso de agricultura (1814); na Bahia os cursos de Cirurgia (1808), Econo-
mia (1808), Agricultura (1812), Química (1817) e de Desenho Técnico (1818). Todos estes cur-
sos atenderam aos interessas militares e civis do Brasil na condição de sede do governo 
português.  

É nesse momento que na colônia chegam, de fato, as propostas defendidas e aplicadas 
por Pombal, em Portugal, já em meados do século XVIII. O interesse pelo ensino superior deixa 
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evidente que a tradição da educação aristocrática continuaria central. Nesse caso, a organiza-
ção do ensino é pensada do topo para a base. Para o ensino primário e para o ensino secundá-
rio permanece a política das aulas régias, pois se constituíam em um espaço de instrução 
subordinado ao ensino superior, com função propedêutica. Para atender a essa função, as aulas 
régias preparatórias mantêm as características principais do período jesuítico de um ensino hu-
manístico, com caráter literário e ilustrado.  

Dessa forma, o ensino secundário cumpre a função de preparar a elite aristocrática pa-
ra o curso superior, de acordo com os interesses e necessidades do Estado. Isso porque era 
fundamental a qualificação para o grupo dirigente destinado a legitimar o pacto colonial e ga-
rantir os interesses oligárquicos, mantendo a ordem, de acordo com o ponto de vista desses 
grupos. Nesse caso, o ensino secundário e superior traz em si o espírito de classe, constituindo-
se em mais um sinal diferenciador da elite colonial. O ensino secundário é o caminho que leva 
aos cursos superiores e, por consequência, às altas posições governamentais, um tipo de ins-
trução distante do trabalho produtivo e só acessível à minoria “que absolutamente não têm de 
se incomodar com o seu próprio sustento” (PONCE,1990, p. 149, grifo nosso). 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Do estudo realizado verificamos que a partir das Reformas Pombalinas em Portugal, a 
educação é aclamada como a solução para o avanço econômico do país. Em função disso, ocor-
re a intervenção direta do Estado na organização da educação. As reformas de modernização 
do ensino propostas por Pombal, consideradas a expressão mais concreta do iluminismo portu-
guês, tiveram como ponto de partida a destituição dos jesuítas do comando da instru-
ção/educação em Portugal e nas colônias.  

Assim, na construção do novo bloco histórico hegemônico, Pombal articula-se a classe 
economicamente dominante da colônia, constituída pelos senhores de escravos, tendo em vista 
as políticas de desenvolvimento da metrópole. O Brasil se constituiu no porto seguro de Pombal 
para a efetivação das reformas e permanece com o papel de economia subsidiária à economia 
portuguesa. Por isso, as ações modernizantes das Reformas Pombalinas não atingem a colônia, 
sobre a qual o Estado português intensifica a exploração, calcada na concepção mercantilista, 
que pressupõe a dependência e o exclusivismo comercial, com vistas a enriquecer a metrópole.  

O projeto colonial continuou assentado no trabalho escravo para a exploração agrícola 
latifundiária, mas com a presença ainda mais centralizada e autoritária do Estado português. A 
estrutura escravista e arcaica da colônia é o oposto da lógica que se desenvolvia na Europa, 
onde o capitalismo expandia-se a passos largos, o trabalho livre era condição para o desenvol-
vimento e a educação fazia-se necessária ante a modernização da produção através da Revolu-
ção Industrial.  

A centralização e o autoritarismo do Estado português se refletem nas reformas da 
educação. A expulsão dos jesuítas desestrutura a organização educacional na colônia, mas 
permite, pela primeira vez, a ação do Estado na definição das políticas que, sem dúvida, consti-
tuiu-se em uma estratégia para fortalecer o bloco hegemônico, não só econômica e politica-
mente, mas também no âmbito cultural e educacional. Nesse caso, para a educação na colônia 
são firmadas as mesmas orientações que na metrópole, porém com a diferença em relação aos 
fins e a efetivação da reforma. 

Especialmente através do ensino secundário, ocorre uma transplantação autoritária da 
cultura europeia/portuguesa, através de um saber ilustrado, que guarda em si a marca de um 
diferenciador de classe, para a formação dos filhos da aristocracia rural, como uma estratégia 
para a manutenção da hegemonia do grupo dominante colonial. O acesso a esse saber ocorre 
por duas vias: os “Estudos Menores”, que incluem as aulas de primeiras letras e o curso de hu-
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manidades (ensino secundário), organizado através das aulas régias na própria colônia; e os 
“Estudos Maiores” (ensino superior), privilégio da metrópole, ao qual frequentavam os filhos da 
aristocracia abastada.  

Por isso, o ensino secundário nas Reformas Pombalinas, de acordo com a função que se 
propunha, apresentava organicidade com o projeto colonial. Esse ensino, mesmo com dificulda-
des para implantação das políticas, orientadas e controladas a partir de Portugal, existe para 
reforçar o poder da aristocracia rural e, com isso, fortalecer o bloco hegemônico.  

As aulas régias constituíram a principal forma de organização do ensino secundário bra-
sileiro nesse período. Este cumpriu a função de formar a aristocracia, fornecendo uma “cultura 
ilustrada” preparatória à continuidade dos estudos nos cursos superiores da Europa, nas carrei-
ras que a sociedade moderna exigia. Portanto, essa função, já presente no ensino jesuíta, pas-
sa a ser considerada a principal, atendendo aos interesses do novo provedor da educação, o 
Estado. As aulas régias, organizadas através de cadeiras/matérias isoladas, apesar de mante-
rem a base de um ensino humanista, com ênfase no latim, no grego e na retórica, sofreram 
modificação em seu conteúdo, na medida em que a reforma propunha direcionar o conheci-
mento para situações da vida prática, vinculadas às necessidades advindas da sociedade capita-
lista.  

No conjunto das aulas existentes na colônia, as cadeiras de formação humanística fo-
ram predominantes, consideradas pela reforma como a base de todas as ciências, portanto 
adequadas a preparar o aluno para qualquer carreira. Só ao final do século XVIII, são organiza-
das algumas poucas aulas régias de caráter científico, como a filosofia (racional e natural), a 
aritmética, a geometria e trigonometria, como forma de inserir na educação as necessidades do 
mundo moderno e preparar o aluno às vocações dos estudos superiores. 

As reformas da educação propostas por Pombal, no Brasil, se configuraram de forma di-
ferenciada, visto que a educação não estava voltada para a realidade colonial, muito menos se 
constituiu organicamente nesta sociedade. Pelo contrário, há uma transplantação autoritária da 
cultura europeia/portuguesa nos limites da manutenção da hegemonia do grupo dominante 
colonizador, com base em um saber ilustrado que se constitui em elemento diferenciador de 
classe. O ensino secundário mantém a função preparatória aos cursos superiores frequentados 
na Europa. Com isso a educação na colônia não esteve voltada à produção direta, mas se cons-
tituiu em mais um sinal diferenciador da classe dominante portuguesa.  
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Introdução 
 
Esta comunicação de pesquisa tem como objetivo contribuir com os trabalhos que investigam a 
historia das práticas de ensino de leitura nas escolas brasileiras, partindo, para tanto, da análise 
das práticas de leitura mantidas por leitoras de romances sentimentais, sublinhando no que tal 
análise oferece de informações acerca de experiências escolares das entrevistadas1. Nesse sen-
tido, essa comunicação contribui com as discussões próprias aos estudos advindos da área His-
tória da Educação, em sua tentativa de ampliar fontes e abordagens de velhos objetos para 
tornar mais complexos os estudos acerca da escola e do processo de escolarização, procurando 
compreender, inclusive, as maneiras como se dão as apropriações de práticas sociais nas práti-
cas escolares (CARVALHO & NUNES, 1993). Logo, tomando por base as experiências de leitura 
não-escolares, podemos investigar os efeitos que o ensino e as práticas de leitura escolarizadas, 
ao serem transmitidas nas escolas, tiveram nessas leitoras.  
Para construirmos nossa análise, partimos do estudo das práticas de leitura, tal qual o assume 
Roger Chartier (1991a, 1991b), de modo a compreender como algumas leitoras de romances 
sentimentais, particularmente, a coleção Clássicos Históricos, publicação feminina e popular 
vendida em bancas de jornal pela editora Nova Cultural desde 1993, apropriam-se de tal im-
presso. Estes romances apresentam historias problemáticas de amor, ambientadas preferenci-
almente na Inglaterra e nos Estados Unidos, cujo desenvolvimento do enredo consiste nas 
peripécias pelas quais as personagens principais passarão para alcançarem o final feliz, que 
sempre ocorre: o casamento. Para isso foi coletado um corpus de 34 volumes da publicação, 
com vista à reconstituição de sua representação do público leitor e as características de seus 
aspectos de cobertura e narrativos. Também faz parte de nossas fontes um conjunto de quatro 
entrevistas semi-estruturadas feitas com leitoras dos referidos romances sentimentais, sendo 
que uma delas foi realizada com três mulheres ao mesmo tempo, perfazendo um corpus de seis 
entrevistas que tratam das relações entre as leitoras e a coleção. Além disso, também coleta-
mos depoimentos deixados por leitoras de romances sentimentais no blog da editora Nova cul-
tural e em sites de relacionamento. A análise dos dados obtidos pelas entrevistas e pelos 
depoimentos virtuais nos deixa ver que existem dois modos distintos de se relacionar com os 
livros: um deles identificado às relações sociais cotidianas e outro às práticas escolares. Nesse 
sentido, pudemos compreender como as práticas de ensino de leitura, consubstanciadas em 
modos corretos de se ler e assumir os romances assim como prescrições sobre as boas leituras 
foram assumidas por leitoras em idade adulta.  
 
As leituras de romances sentimentais 
No que se refere às características das leituras de romances sentimentais, notamos que as mu-
lheres com quem mantivemos contato principiam a leitura da coleção Clássicos Históricos quan-
do são ainda muito jovens, isto é, quando contam entre 10 e 11 anos de idade. O início precoce 
da leitura deve-se ao modo como os romances sentimentais são apresentados às leitoras, tra-
balho feito geralmente por mulheres mais velhas e conhecidas (mães, tias, primas ou amigas), 
como podemos acompanhar no trecho a seguir: 
 

Oi, eu sou uma assinante recente, mas aprendi a gostar dos ro-
mances da Nova cultural com a minha mãe que sempre leu 
(...) Lá em casa todas nós adoramos esse livro (eu, minha mãe, mi-
nha irmã, minhas primas). (Fernanda, depoimento retirado do blog da 
Nova Cultural, grifos nossos). 
 

 Assim que os livros são apresentados às novas leitoras, forma-se em torno dos livros um grupo 
de leitoras que compartilha os impressos bem como expectativas e espaços de leitura, o que 
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ocorre de maneira informal, porém com grande regularidade, o que é garantido por conta das 
relações familiares e de amizade que as une. Logo, as mulheres mais velhas são muito impor-
tantes para que as jovens se tornem leitoras de romances sentimentais, desempenhando o pa-
pel de mediadoras entre estas últimas e os livros. A importância dos laços que unem tais 
mulheres é fundamental para que o trabalho de apresentar os livros às novas gerações seja 
bem-sucedido e, assim, que os romances sentimentais sejam leitura privilegiada para as entre-
vistadas que conhecemos. Esse papel mediador é ainda mais importante porque ele coincide 
com o momento em que as leitoras estão passando pela Socialização Primária, como a compre-
endem Berger & Luckmann (1985). De acordo com esses autores, a Socialização Primária se 
caracteriza por ser um período no qual os jovens estão sendo apresentados ao mundo por meio 
do esforço das pessoas mais velhas que estão ao seu redor. Por meio desse esforço, por um 
lado, as crianças aprendem o que é a realidade e assim um meio de transitar por ela e, por ou-
tro lado, exatamente por aprenderem o que é a realidade a partir do ponto de vista de seus 
interlocutores, adquirem um modo específico de compreender o mundo, com as especificidades 
do local em que se posicionam. Nesse caso específico, as jovens leitoras assumem uma manei-
ra particular de compreender as realidades literárias. Assim, poderíamos dizer que no momento 
em que as meninas são apresentadas aos livros elas estão sendo educadas para assumirem os 
romances sentimentais como a sua leitura privilegiada. De acordo com R. S. Peters (1979), 
educar significa iniciar os jovens ou os alunos nos diferentes campos do conhecimento humano, 
compreendendo que cada um deles encerra modos de pensamento, conduta e ações possíveis 
específicas, nos quais os jovens devem ser iniciados. Algo muito semelhante acontece com as 
leitoras com quem mantivemos contato. Nesse sentido, as mediadoras da leitura de romances 
sentimentais têm a função de, apresentando o livro às jovens leitoras, iniciá-las ao universo 
literário e assim fornecer uma maneira correta de compreender os livros. Por meio dessa medi-
ação feita no curso da Socialização Primária, o efeito de tal esforço é a delimitação de um arbí-
trio cultural. Nas formulações de Pierre Bourdieu (2007a), esta noção pode ser compreendida 
como o resultado da iniciativa mais ou menos intencional dos pais ou familiares e da escola ao 
dizer às crianças e jovens aquilo que é digno de ser lido e, assim, considerada a boa leitura. 
Classificando os livros e autores em função de suas posições sociais, as pessoas mais velhas 
fornecem modos específicos de trânsito no espaço literário bem como maneiras corretas de 
conceber e ler os livros, o que iremos explorar com mais detalhes logo abaixo.  
Na esteira dessas interpretações, podemos afirmar que a leitura de romances sentimentais é 
apropriada, na fala de suas leitoras, como uma atividade feita por distração e, assim, uma for-
ma de as leitoras obterem prazer. Nesse sentido, um dos benefícios da leitura de romances 
sentimentais é a ausência de conteúdos que causam desassossego para suas leitoras, fazendo-
as questionarem, sejam suas vidas, seja a própria realidade. Por essa razão, essas publicações 
são classificadas por suas leitoras em oposição à literatura “séria” e/ou prescrita pela escola, o 
que iremos explorar a seguir. Por ora, interessa verificar que a leitura dos romances sentimen-
tais insere-se no âmbito das leituras feitas como forma de evasão. Como sabemos, a leitura de 
evasão se caracteriza por ser uma atividade de deslocamento feita pelos leitores que, durante a 
leitura, suspendem a realidade vivida e passam a “habitar” a realidade ficcional proposta pelos 
livros. Por essa razão, ocorre a suspensão dos limites entre real e ficção, uma vez que o leitor 
se entrega totalmente à leitura (MAUGER & POLIAK, 1998). Indo ao encontro dessa compreen-
são do ato de ler, as mulheres que entrevistamos afirmam que a leitura é uma maneira de via-
jar no momento da leitura. Assim, as mulheres parecem suspender a realidade em que vivem e 
passam a viver em um mundo dos sonhos, caracterizado pelos elementos descritos nos enredos 
da coleção. Nesse caso, como afirmamos anteriormente, percebemos que os enredos da cole-
ção Clássicos Históricos se caracterizam por serem ambientados no século XIX e apresentarem 
histórias de amor problemáticas; assim, o desenvolvimento dos entrechos consiste no acompa-
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nhamento das peripécias passadas pelas personagens principais de modo a chegarem ao casa-
mento, que é um símbolo de felicidade.  
Realizando essa leitura que se caracteriza pela suspensão da realidade vivida em favor da reali-
dade ficcional, nossas leitoras demonstram adquirir, por meio dessa atividade, um modo de 
compreenderem suas trajetórias de vida e ações bem como assumem diversas expectativas a 
respeito de suas próprias vidas em função do que vivenciam durante a leitura dos romances 
sentimentais. Isso ocorre, em primeiro lugar, porque as leitoras compreendem que os livros, de 
modo geral, podem ser formativos para elas, que os assumem, por essa razão, como um lugar 
em que se conhece sobre o passado e as ações femininas em outro tempo histórico – nesse 
caso o século XIX – logo, os livros permitem situar suas próprias ações no tempo; em segundo 
lugar, por meio das representações sociais que a publicação veicula sobre os comportamentos 
femininos e masculinos, o casamento, a felicidade e uma compreensão da realidade, as leitoras 
parecem adquirir um modo de compreender como é o funcionamento da realidade. Nesse mo-
mento, é importante lembrar que a literatura pode realizar esse papel formativo, uma vez que 
sua natureza complexa presta-se à função de humanizar as pessoas, de acordo com a formula-
ção de Antonio Candido (2004). Para este último, como a literatura é uma maneira de organizar 
na forma da linguagem literária objetos autônomos dando sentidos para eles na tessitura da 
narrativa literária – como é o caso das representações que a coleção em análise propõe -, ela 
propicia a criação de ordenamentos para a realidade em função da explicação literária que os 
impressos propõem.  
Explorando o potencial humanizador da literatura, as leitoras entrevistadas demonstram retirar 
dos romances sentimentais alguns ensinamentos para suas vidas, além de realizarem compara-
ções entre suas trajetórias e as experiências das personagens principais dos enredos, bem co-
mo, criam projetos de futuro, como planos de estudos e viagens por conta do que leem. 
Vemos, assim, que a literatura é apropriada por suas leitoras, principalmente, em seu aspecto 
prático, isto é, como maneira de ajudar a compreender as situações pelas quais as leitoras es-
tão passando ou oferecer soluções para questões presentes, como podemos acompanhar no 
trecho a seguir: 

 
...eu gosto de livros [que] quando chegam, parece que chegam no 
momento certo daquela leitura cair na sua mão. É como se fosse as-
sim ou algo que você está passando e vai complementar ou algo para 
explicar o que você passou. (Fernanda)  

 
Ao estudar um grupo de leitoras de romances sentimentais nos Estados Unidos, Janice Radway 
(1991) notou algo semelhante, isto é, que as leitoras procuram sempre por indícios práticos 
para sanar os problemas de suas vidas quando dizem viajar na leitura de romances sentimen-
tais. Logo, para compreendermos a leitura dessa publicação e desse grupo de leitoras, parece 
ser importante estarmos atentos para esses aspectos ao invés de centrarmos a análise nos mo-
dos de apropriação estética da leitura. De acordo com alguns pesquisadores como Bernard La-
hire (1993) e Pierre Bourdieu (2007a), uma característica da leitura popular é exatamente o 
enquadramento da vida em função dos dados obtidos durante a leitura, o que coloca esta últi-
ma no âmbito das atividades que são feitas para se retirar um ensinamento prático para os lei-
tores. Por essa razão, notamos que se efetiva aqui uma separação entre a leitura popular ligada 
aos aspectos práticos da vida e a leitura estética, que seria aquela atenta prioritariamente aos 
aspectos relacionados à construção da linguagem literária, sem se preocupar em retirar ensi-
namentos práticos da leitura.  
A apreciação literária estética e, da mesma forma, a leitura popular são possíveis efeitos da 
educação familiar e escolar, que definem um arbítrio cultural, como dissemos anteriormente 
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(BOURDIEU, 2007a). Ocorre que apesar de serem esses modos de apreciação literária fruto de 
iniciativas diversas de educação e/ou socialização, a leitura estética costuma ser mais valorizada 
em alguns meios, como o da crítica literária. Contudo, como produto da Socialização Primária, 
as leitoras entrevistadas apropriam-se da leitura, principalmente, como um modo de distração 
por meio do qual se viaja para um mundo ficcional de onde se retiram ensinamentos práticos 
para suas vidas. Aprendizado sobre os livros que se adquire em meio às relações familiares e de 
amizade, portanto, mais próximo das lógicas de transmissão de conhecimentos adquiridos e 
mantidos por meio das trocas orais de conhecimento, esse maneira de relação com a literatura 
pode ser oposta ao aprendizado da leitura estética.  
 
A escola e a leitura de romances sentimentais 
Como vimos acima, a leitura dos romances sentimentais é feita de modo a se obter uma manei-
ra de distração; contudo, as leituras escolares, isto é, aquelas feitas na escola ou prescritas por 
ela, são assumidas pelas leitoras entrevistadas diversamente, mais sérias e que requerem certo 
trabalho de compreensão. Além disso, notamos a existência de uma dissociação entre aquilo 
que se lê na escola e fora dela, pelo menos na experiência das leitoras que conhecemos. Por 
um lado, essa diferença de leituras potencializa a formação porque permite às jovens conhece-
rem títulos de literatura, filosofia, sociologia, entre outros, uma vez que em meio às suas rela-
ções familiares e de amizade elas conhecem preferencialmente os romances sentimentais – 
além de outros títulos de Best-seller, como Paulo Coelho e títulos da saga Crepúsculo. Por outro 
lado, esse tipo de movimento também implica na existência de um certo conflito entre as leitu-
ras de romances sentimentais e a leitura escolar porque, no relato das mulheres que entrevis-
tamos, muitas vezes, a leitura de romances sentimentais não é aceita pelos professores das 
senhoras que conhecemos, o que pode ser observado na fala abaixo: 
 

“Na escola, geralmente, a gente levava [os livros], mas ele não deixa-
va a gente ler, não. Seu Luiz, Seu Luiz de Português” (Lara) 

 
Notamos assim que existe uma grande distância entre a escola e as leituras feitas fora dela, 
sendo que, no espaço da primeira, o que é conhecido no âmbito familiar ou das relações de 
amizade é pouco valorizado na escola. Como sabemos, os romances sentimentais fazem parte 
das publicações populares, vendidas em bancas de jornal por preços baixos e gozam de pouco 
valor social, sendo considerados leitura inferior quando comparados com a literatura clássica ou 
a contemporânea valorizada pela crítica literária. Insistindo nessa oposição entre literatura po-
pular e erudita, Muniz Sodré (1988) afirma que delimitação entre uma e outra é feita pelo pú-
blico leitor ou os meios de consumo porque para uma leitura ser considerada erudita, ela carece 
de ser incorporada, legitimada, assim por instâncias que têm o prestígio suficiente para alçar as 
publicações a tal valor, como as instituições acadêmicas. A literatura popular, em oposição, não 
passa por essas instituições, nem recebe sua chancela, circulando apenas pelo mercado bem 
como seguindo sua lógica, o que confere outro valor às publicações, nesse caso, de menor 
prestígio. Pierre Bourdieu (1996), investigando a mesma questão mas partindo dos espaços de 
produção dos objetos literários afirma que o campo literário – constituído pelos caminhos de 
produção, circulação, propaganda e venda de livros – funciona como uma economia ao contrá-
rio em que as editoras e autores escrevem e publicam obras que não visam ao lucro imediato. 
De acordo com essa lógica inversa de criação literária, as publicações feitas sem interesse claro 
pelo lucro e não seguindo a lógica do mercado gozam de maior valor ou prestígio. As publica-
ções populares, contudo, por fazerem parte de uma lógica de publicação que segue o interesse 
do mercado são pouco valorizadas em espaços de consagração dos livros e também na escola. 
Na esteira dessa discussão, a escola parece efetuar também uma desvalorização dos romances 
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sentimentais, não aceitando-o em seu interior, como vimos no trecho acima. Como efeito dessa 
rejeição, a escola acaba por expulsar aquilo que as mulheres que entrevistamos leem de fato 
em seu cotidiano, mas além de retirar de seu âmbito de trabalho os títulos conhecidos por es-
sas jovens leitoras, isto é, suas alunas, a escola passa a se opor e também desvalorizar o modo 
como elas se apropriam dos romances sentimentais, o que pode ser acompanhado no trecho a 
seguir: 
 

Um dia ele me pegou lendo, eu me lembro como se fosse hoje, ele 
me deu um murro na cabeça. É, ele era assim...E ele falou assim: Oh, 
você está proibida de ler fotonovela. Você tem que ler livro sem ver 
gravura porque sua mente tem que trabalhar, ela tem, você tem 
que pensar o que está acontecendo, você tem que saber‟. (Lara) 

 
Explorando ainda as experiências de Lara, que começamos a perceber acima, notamos que o 
professor também desvaloriza o modo como ela lê, que, do ponto de vista dele, é uma ativida-
de que pouco requer do leitor, no caso específico das fotonovelas, que tem seu trabalho facili-
tado pelas gravuras. Para esse professor, a leitura deve ser trabalho, a partir do qual se poderia 
atentar para os aspectos da fatura do texto e assim adquirir conhecimentos a partir dele. Ve-
mos aqui uma oposição entre as práticas escolares e sociais de leitura porque se no primeiro 
caso o que se valoriza é a leitura como um trabalho de desvendamento das formas de escrita, 
no segundo caso vemos a leitura como algo feito por diversão ou entretenimento em que se 
retiram ensinamentos práticos para a vida, o que não está em jogo na literatura escolar, pelo 
menos em tese. Uma vez que a escola valoriza um modo de leitura muito mais próximo da lei-
tura estética, no modo como Bourdieu a compreende (2007a, 2007b), ela desvaloriza a leitura 
popular que, como vimos, é aquela aprendida pelas leitoras com que mantivemos contato e, 
como efeito, acaba por desvalorizar as leitoras também. 
Refletindo sobre a questão de leitura, ou melhor, das dificuldades de leitura, Raquel Lazzari 
Leite Barbosa (1998) notou que entre os leitores universitários dos cursos de Historia e Letras 
havia um problema no que toca à relação com a leitura proposta a eles, que ocasionava dificul-
dades de leitura. Na fala dos entrevistados da autora citada anteriormente, os livros e textos 
propostos a eles como leitura eram vistos como impressos que já gozavam de uma interpreta-
ção correta pré-determinada, a qual os alunos deveriam descobrir para conseguirem fazer uma 
leitura exitosa. Nesse sentido, o trabalho de ler deixa de ser um modo de apropriação dos tex-
tos e passa a ser um trabalho que requer técnicas específicas necessárias à compreensão. 
Ocorre que o problema da leitura escolar e da leitura feita fora dela parece ir mais ao encontro 
de uma incoerência entre modos de se conceber a leitura porque vemos que nesses espaços 
existem formas muito distintas de se compreender a leitura e se apropriar dela. Diante dessa 
questão, algo semelhante ocorre entre as leitoras que entrevistamos e os leitores universitários 
de Raquel Lazzari Barbosa Leite (1998). Essa expectativa de leitura, que não é aquela comu-
mente efetuada em seu cotidiano, ainda é vista pelos alunos como algo a ser decifrado por 
meio de técnicas que eles não possuem. Nesse caso, a leitura passa a ser vista como algo que 
possui uma interpretação específica que deve ser fornecida pelo professor e os alunos não seri-
am capazes de empreender a interpretação correta por não possuírem as ferramentas adequa-
das para tal. Por conta desse conflito, a escola acaba por educar alunos inseguros quanto a sua 
capacidade de ler e interpretar adequadamente a literatura, tensionando assim seu aprendizado 
social acerca de como interpretar os livros e a leitura-trabalho proposta pela escola, o que se 
pode observar no trecho abaixo: 
 

A cada página que eu lia, eu só pensava naquilo ali, na hora, na pági-
na. Eu não pensava no...no desenrolar da história toda, como se 

CD-ROM DE ATAS  | 4981 |  COLUBHE 2012



deu o contexto, tudo, assim, eu não pensava. (...)[ficava absorvida] 
pela historia e por partes da história. Eu não conseguia, tipo, se eu lia 
aqui „Ah, hoje aconteceu isso‟, eu ficava só naquilo ali, não conseguia 
pensar no...numa linearidade da história, era uma leitura mais, co-
mo fala, metódica, mais por partes porque uma leitura geral da histó-
ria... (Marina) 
 

Ao criticar sua prática de leitura durante a adolescência, Marina demonstra, nos trechos em 
destaque, uma certa representação do que deve ser a leitura, isto é, atenta aos aspectos do 
desenvolvimento do enredo, buscando produzir uma compreensão da leitura muito próxima da 
leitura-trabalho proposta pela escola e do tipo de apreensão da leitura estética. Ao mesmo 
tempo em que assume esta leitura como ideal, ela afirma não conseguir empreendê-la, apesar 
de ter vontade de fazê-la. Nesse sentido, parece que podemos ver o resultado da incoerência 
entre as práticas de leitura escolares e não-escolares bem como da reação escolar à presença 
de títulos populares em seu interior: uma leitora insegura, que não se afirma como produtora 
de um discurso válido sobre a leitura, na medida em que não consegue interpretar os livros 
com base na leitura estética, o que ela não aprendeu a fazer nas relações familiares e nem na 
escola. Por essa razão, podemos dizer que a escola foi bem-sucedida ao impor um arbítrio cul-
tural, na forma de leituras e modos de ler legítimos, mas não foi capaz de fornecer os meios 
para que as leitoras pudessem fazer, elas mesmas, a leitura estética. 
Como vimos anteriormente, assim como as famílias, as escolas também são responsáveis por 
definir o arbítrio cultural e imprimir o olhar estético nas maneiras de se apropriar da literatura 
(BOURDIEU, 1996, 2007A, 2007B). Contudo, sua responsabilidade com relação aos diferentes 
grupos sociais deve ser diversa. Isso porque, se nos grupos sociais mais ricos, que detêm o 
habitus culto, as crianças são investidas da formação necessária para assumirem a literatura 
bem como outros objetos artísticos a partir do olhar estético, logo, com ares de naturalidade, 
elas assumem a leitura mais valorizada como a única possível. Nesse caso, a escola acaba fun-
cionando como espaço de legitimação, na forma de títulos e diplomas, de conhecimentos que 
foram adquiridos muito longe de seus muros. Contudo, no caso das crianças que não dispõem 
de tal modo de apreciação estética por iniciativa de suas famílias, a escola, por valorizar esse 
tipo de leitura, deveria ensinar os alunos a adquirirem o olhar estético. De modo diverso, a es-
cola afirma qual a leitura e quais são os títulos que ela mais valoriza, contudo, conforme evi-
dencia o conjunto de nossas entrevistadas, não tem logrado ensinar aos alunos a leitura 
estética. Como resultado, as leitoras que conhecemos demonstram insegurança diante de sua 
capacidade de ler e de se apropriar dos livros e talvez esse seja o efeito mais imediato das prá-
ticas de ensino de leitura nas escolas. 
 
Considerações finais 
Como procuramos demonstrar ao longo de nosso trabalho, perscrutar as práticas de leitura de 
mulheres leitoras de romances sentimentais, particularmente, a coleção Clássicos Históricos, 
permitiu-nos compreender como se caracteriza tal leitura e também, os modos como esta práti-
ca está relacionada ou é apreendida pelas práticas escolarizadas de leitura. Pudemos perceber, 
assim, que ocorre, na verdade, um conflito entre tais práticas uma vez que as leitoras têm um 
modo de se apropriar da literatura específico – mais atento aos aspectos práticos que se pode 
obter por meio da leitura, no momento em que se viaja através dela para um mundo dos so-
nhos – o que não é valorizado pela escola, que desvaloriza tanto o objeto de leitura quanto a 
apropriação que se faz dele. Esse é um ponto problemático porque, na medida em que preten-
de que os alunos efetivem a leitura estética dos objetos literários que ela valoriza, sua função 
deveria ser a de ensinar tal prática a todos os seus alunos, o que ela parece não fazer, uma vez 
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que as leitoras que entrevistamos viverem essa situação durante sua escolarização. Nesse sen-
tido, notamos que as práticas de ensino de leitura não tem sido eficaz ao ensinar aos alunos os 
modos mais valorizados por ela de se apropriar da literatura, formando leitores que são insegu-
ros por não se verem capazes de efetuar tal prática, apesar de saber que ela existe e é mais 
valorizada pela escola do que a sua. Ao mesmo tempo em que isso acontece, a prática realiza-
da pelos alunos e, portanto, seus modos de apreensão literária não são aproveitados pela esco-
la como um saber e um sentido próprio de iniciação à leitura, pois ela não a compreende como 
aceitável.  
Seria o caso, assim, de recolocar a questão proposta por José Mario Pires Azanha (2002), para 
quem a escola pública, na década de 1990, não conhecia seus alunos, o que precisaria ser mo-
dificado, uma vez que a escola teria, para ele, a função de integrar os alunos que recebe ao 
legado coletivo de conhecimento transmitido em seu interior. Desse modo, a escola precisaria 
discutir seus modos de ensino ao receber alunos vindos de grupos sociais culturalmente deslo-
cados em relação a tal legado, para integrá-los em seus processos de ensino. Tratando de pro-
blema semelhante Daniel Thin (2010) compreende como um conflito as relações estabelecidas 
entre os grupos populares e a escola, uma vez que se verificam lógicas sociais muito distintas, 
algo semelhante àquilo que vimos nos estudo proposto acima. 
Nesse sentido, quando iniciamos o trabalho pretendendo oferecer um modo alternativo de se 
estudar a Historia das práticas de ensino de literatura, procuramos demonstrar uma abordagem 
que, a partir do estudo das relações entre as práticas sociais e escolares de leitura mantidas por 
leitoras de romances sentimentais, evidenciaria, de certo modo, os efeitos da escolarização para 
tais mulheres. Daquilo que pudemos notar, as práticas de ensino de leitura, na verdade, não 
parecem estar sendo suficientes para formar leitoras capazes de circular por diferentes impres-
sos, pois as mulheres que entrevistamos mantiveram, mesmo depois de terem passado pela 
escolarização, uma maneira particular, descrita acima, de lidar com a literatura. Sendo assim, 
pouco foi acrescentado àquilo que elas já sabiam. A despeito disso, as leitoras saíram da escola 
com a certeza de que são leitoras pouco qualificadas para desempenhar a leitura como a que 
escola mais valoriza: a leitura estética. Nesse sentido, acompanhando tal quadro, seria o caso 
de enfatizar esse efeito da escolarização para tal grupo de leitoras, que é o mesmo caso de 
muitos alunos que frequentam a escola pública brasileira. Por meio dessa visada de questões 
relacionadas aos problemas do ensino de leitura e das práticas que lhe são associadas, conse-
guimos compreender um pouco melhor os discursos que miram essa questão, pois parece im-
possível tratar dela sem discutir o encontro de culturas que ocorre no interior escolar, os modos 
como a escola se apropria das culturas de seus alunos e o efeito da escolarização nelas.  
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1 Esta comunicação de pesquisa tem como origem a dissertação de Mestrado “Sonhando Acordada: um 
estudo sobre as práticas de leitura da coleção de romances Clássicos Históricos”, defendida em 2012 na 
FEUSP, sob orientação da Professora Doutora Dislane Zerbinatti Moraes. 
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Através do contato com as atas da Intendência Municipal e da Câmara Municipal de Ou-
ro Preto, entre 1889 e 1896, visualizamos como se dava a participação dos vereadores e inten-
dentes na formulação e aprovação das leis referentes ao município, e principalmente naquelas 
relacionadas à educação. É preciso salientar que com a Proclamação da República, em 1889, as 
Câmaras Municipais são extintas e mais tarde, quando reabertas em 1892, substituem as In-
tendências, que vigoraram desde o início de 1890. 

Acompanhando as discussões e a conseqüente participação dos membros da câmara 
que tomam posse em 1892, destacou-se, para os nossos propósitos, o vereador e também pa-
dre Camillo Lellis Ferreira Velloso devido à quantidade de sugestões e ao ativo envolvimento no 
processo de organização do ensino na cidade de Ouro Preto na realidade republicana que se 
iniciava. Frente a essa intensa atuação do referido Padre surgiram-nos algumas indagações que 
procuraremos deslindar ao longo deste texto. 

Não é possível afirmar, apenas por sua participação nas discussões realizadas na Câma-
ra, envolvendo a regulamentação do ensino em Ouro Preto e outros aspectos relacionados à 
cultura e à organização da sociedade, que o Padre Camillo Velloso representava diretamente 
um projeto da Igreja Católica. É possível que houvesse essa motivação por conta da recente 
separação entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, com a proclamação da República, e os 
conflitos daí advindos, que levaram a Igreja nestes primeiros anos a sentir-se traída pelo poder 
público. A busca de espaço nas Câmaras Municipais (e nos demais escalões dos legislativos es-
taduais e federal) podia representar uma tentativa de reorganização da Igreja, mas não encon-
tramos elementos suficientes, na documentação consultada, para avançarmos nessas 
afirmações. Portanto, para que pudéssemos aquilatar o quanto sua posição religiosa possa ter 
influenciado suas ações como vereador, buscamos avançar para além das atas da câmara, pro-
curando identificar como se pensava a educação no âmbito da Igreja Católica. A partir daí deci-
dimos aprofundar um pouco mais a investigação, na tentativa de compreender não só a 
organização do ensino, mas qual a importância da participação da Igreja Católica nesse proces-
so. Até que ponto a Igreja influenciou, ou não, a sistematização do ensino na então capital do 
estado de Minas Gerais. 

Não intencionamos neste trabalho usar uma estrutura metodológica previamente esta-
belecida, nem conceitos pré-determinados. Pelo contrário, tivemos a intenção de desenvolver 
uma história problema, procurando não nos distanciarmos da proposição fundamental de Tho-
mpson (1981), no que se refere às limitações do conhecimento histórico, reconhecendo que 
este tipo de saber é sempre incompleto e inacabado. Thompson (1981) aponta para a possibili-
dade da produção do conhecimento histórico sem necessariamente nos atermos às “macro-
explicações”, o que nos leva a relembrar sempre que não temos a pretensão de explicar todo o 
processo de sistematização do ensino brasileiro: concentramo-nos em um recorte no tempo e 
no espaço para que do âmbito local possamos (nós ou outros pesquisadores) fazer paralelos ou 
contrapor interpretações com os acontecimentos mais gerais no interior da jovem República, 
buscando a compreensão de como o nacional influencia o local e vice-versa. 

Num primeiro contato com os estudos historiográficos sobre a temática Igreja e Educa-
ção, no período da Primeira República, pudemos constatar que a grande maioria tem um foco 
mais geral, procurando entender as relações entre as instituições católicas e a regulamentação 
do ensino em âmbito estadual ou nacional. Assim, por acreditar na importância de perceber 
como aconteceu a ordenação do ensino não só em escala maior, mas também na esfera local e 
regional é que enveredamos por esta linha de análise. 

 
Igreja e República 
Em fins do século XIX o Brasil experimentou mudanças sociais e políticas que culmina-

ram na proclamação da república, inaugurando um período que mais tarde ficou conhecido co-
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mo Primeira República ou República Velha. Tais transformações atingiram sobremaneira a insti-
tuição maior de representação religiosa no país, a Igreja Católica. Segundo Oscar Figueiredo 
Lustosa (1991, p. 27) a nova constituição “apresentava, no seu espírito, um texto pouco aceitá-
vel para a Igreja em razão do laicismo que permeia, de ponta a ponta, desde o prólogo (exclu-
são do nome de Deus) até o artigo 72 com os diversos tópicos de secularização, especialmente 
no que toca à instituição do ensino leigo nos estabelecimentos públicos”. 

Este historiador aponta ainda que o período aqui analisado compreende aquele de mai-
or desconfiança da Igreja em relação ao novo regime. É um momento em que a instituição bus-
ca reagir às medidas laicizantes do novo governo, que julga prejudiciais à sua condição atual e 
futura de religião dominante no Brasil. Ao negarem a condição de exclusividade ao catolicismo, 
legitimando a liberdade religiosa, os governantes brasileiros perdem a confiança da hierarquia 
Católica, que desenvolve intensa campanha contra as medidas do Governo Provisório, por meio 
de Cartas Pastorais, artigos na imprensa, prédicas no púlpito, etc, tentando não permitir que os 
fiéis se distanciem dos princípios defendidos pelo catolicismo.  

Apesar da separação entre Igreja e Estado, advinda com a nova realidade republicana, 
atender a antigos anseios não só do mundo leigo mas também da própria Igreja durante o sé-
culo XIX, esta instituição não se conformou com a extensão da medida e com a forma como foi 
implementada. No entanto, para garantir sua sobrevivência e estabelecer novos espaços de 
influência junto à população, é que a Igreja católica vai se voltar para a educação, percebendo 
o papel fundamental da mesma como força de coesão (e de coerção) social, além de campo 
singular para a difusão de sua doutrina e de arregimentação de novos devotos. Além disso, a 
Igreja procurará garantir o máximo de influência no interior do Estado, preservando antigos 
laços e estabelecendo pontes para contato com o Governo Provisório a fim de reservar para si 
um papel significativo nos delineamentos da nova sociedade brasileira republicana. Wojciech 
Andrzej Kulesza (2002, p. 3) propõe que “a descentralização política características do regime 
federativo implantado pela República, propiciou à Igreja um vasto campo de experimentação de 
táticas diversas tendo em vista seus objetivos. Concorrendo com o Estado no âmbito das políti-
cas sociais (situação herdada do Império), é natural que os espaços de atuação dos bispos 
coincidissem com os territórios dos estados brasileiros”. Diante da nova realidade a Igreja se 
viu obrigada a adaptar-se às novas circunstâncias, pois o regime político recém-instalado previa 
a laicização permanente do Estado. No entanto, se a Igreja Católica perdia poder neste cenário 
político, ganhava autonomia, podendo movimentar-se livremente, sem as constrições a que 
estava sujeita nos tempos imperiais de interação íntima com o Estado.  
 

Minas Gerais na Primeira República 
A Igreja buscou novos mecanismos de influência na vida política do país, e o fez em 

grande medida com a fundação das escolas católicas, onde seriam educados os filhos da elite 
brasileira, procurando garantir influência sobre aqueles que provavelmente mais tarde governa-
riam o país. Em Minas Gerais, mais do que em qualquer outro estado brasileiro, serão bem su-
cedidas as tentativas católicas de reaver sua posição no cenário educacional. Para Marcos 
Marques de Oliveira (2004, p. 949) o Estado deixou espaço para a investida da Igreja católica, 
bem como de outras confissões religiosas, ao não especificar controle público sobre a educação 
para além do ensino primário: 

Na transição republicana, com a adesão de parte da elite intelectual 
aos ideais do liberalismo burguês, é atribuída à educação a tarefa he-
róica de promover a reconstrução da sociedade. A primeira Constitui-
ção da República, de 1891, institui o sistema federativo de governo e, 
conseqüentemente, a descentralização do ensino. Em seu artigo 35, 
itens 3º. e 4º., reservou à União o direito de criar instituições de ensi-
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no superior e secundário nos estados e prover a instrução secundária 
no Distrito Federal. Aos estados competia prover e legislar sobre a 
educação primária, além do ensino profissional (que compreendia, na 
época, as escolas normais de nível médio para moças e as escolas 
técnicas para rapazes). 

Assim, apesar da constituição nacional estabelecer o laicismo do Estado, o caráter pre-
dominantemente descentralizador do poder incluído no texto de 1891 permitia que não apenas 
os estados dessem uma configuração particular ao campo da educação, como também concedia 
à Igreja católica um espaço de ação que a mesma já conhecida de longa data e para o qual 
buscará atrair, ainda, as congregações européias, abrindo diversos colégios de nível secundário 
pelo Brasil afora. 

Também em outros aspectos a descentralização deixará suas marcas, como na própria 
elaboração das constituições estaduais, nas quais nem todos os estados seguiram o princípio da 
Lei maior, que dispensara o chamamento divino em seu início. Para José Afonso da Silva (2004, 
p. 80) “O sistema constitucional implantado enfraquecera o poder central e reacendera os po-
deres regionais e locais, adormecidos sob o guante do mecanismo unitário e centralizador do 
Império. O governo federal não seria capaz de suster-se, se não escorasse nos poderes estadu-
ais”. Em Minas Gerais certas medidas presentes na constituição nacional, como a exclusão do 
nome de Deus e a aplicação do ensino leigo, não terão repercussão local: Deus abrirá a Consti-
tuição e o ensino religioso nas escolas públicas acabará sendo “flexibilizado”. Neste estado con-
tinuará forte a influência da Igreja Católica nas decisões políticas, principalmente as referentes 
à Educação, demonstrando que grande parte do poder do catolicismo permanecia intocado e 
que, apesar da separação formal, os vínculos entre igreja e Estado nunca se romperam total-
mente, conforme nos demonstra Vera Lucia Abrão Borges (2006, p. 25): 

...fica evidente que a força política da Igreja católica em Minas Gerais 
não se esvaiu, mesmo tendo sido excluída de seu tradicional domínio 
geográfico e ideológico (Estado Pontifício). O Estado manteve a tradi-
ção cristã, não aderindo à "fobia" religiosa dos poderes federais, de 
forma que nada se alterou no âmbito do ensino religioso, facultativo 
nos estabelecimentos oficiais e particulares, e muito menos com rela-
ção à assistência religiosa voluntária e livre nos demais estabeleci-
mentos do Estado. 

Pode se afirmar que o interesse da Igreja Católica por Minas Gerais deriva da posição 
de destaque ocupada por esse estado no que se refere ao cenário político nacional, embora 
devamos nos lembrar que a ação da Igreja não se circunscrevia a esta região, pois as medidas 
tomadas pelos bispos tinham uma abrangência bem mais ampla. Daí que Ouro Preto, por ser a 
capital, tenha recebido atenção especial por parte da Igreja Católica. A cidade apresentava es-
pecificidades importantes, pois hospedava em seus domínios a Câmara Municipal, centro de 
decisões da mais importante cidade do estado, e também sediou a câmara constituinte (em que 
estiveram presentes religiosos católicos eleitos), onde os debates em torno da nova estrutura 
do estado foram estabelecidos e, ainda, o novo legislativo estadual, composto de Câmara e Se-
nado. Não nos esqueçamos, finalmente, que era o centro de todas as decisões do estado como 
sede de governo e contando com a presença do governador e sua estrutura administrativa. Le-
vando tais elementos em consideração fica mais inteligível a importância de se destacar a pre-
sença de um Padre no interior da Câmara Municipal de Ouro Preto em 1892. 

Passa a fazer parte dessa primeira legislatura municipal republicana, sucedendo às In-
tendências, que vigoraram até o início de 1892, o então Padre Camillo de Lellis Ferreira Velloso 
que desempenha como vereador intensa participação nas decisões da Câmara. Posteriormente 
o irmão do Padre Camillo Velloso também fará parte da Câmara Municipal de Ouro Preto, o 
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igualmente padre Cândido Velloso. Esta sequência de eclesiásticos no espaço legislativo munici-
pal expõe claramente o poder que a Igreja ainda detinha, bem como a continuidade de uma 
prática vinda dos tempos do Império, que era a da igreja católica imiscuir-se nos assuntos polí-
ticos. 

A permanência de parte da influência exercida no período imperial e as tentativas Cató-
licas de restabelecer seu domínio político nos âmbitos regional e local na Primeira República não 
se manifestam de forma exclusiva em Ouro Preto, mas estavam presentes em diversas outras 
praças do estado e provavelmente do país. Segundo Wenceslau Gonçalves Neto (2010, p. 99): 

Apenas para avaliarmos rapidamente o peso eclesiástico na política 
local, basta lembrar que da primeira legislatura do município de Ube-
rabinha, quando da reabertura das Câmaras Municipais em 1892, fa-
zia parte o vigário padre Pio Dantas Barbosa, figura destacada na 
organização do processo que levou à autonomia municipal no ano de 
1888. (...) Em Mariana, também nessa primeira legislatura, depara-
mo-nos com a presença do Conego Tobias Bernardino de S. Cunha. 
Em Juiz de Fora encontramos o padre João Emilio Ferreira da Silva 
como componente da segunda edição da Câmara. Ou seja, boa parte 
das câmaras tinham clérigos entre os mandatários eleitos pelo povo, 
que não representavam apenas a estes mas também aos interesses 
religiosos. 

Ainda para Gonçalves Neto (2010, p. 100-102), o que diferencia a participação política 
desses párocos daquela realizada no período anterior à República é que durante o Império eles 
estavam preocupados com rixas e problemas da política local e nacional. Na República se vol-
tam de forma mais decisiva para os problemas da Igreja e buscam resolvê-los ou amenizá-los a 
partir de suas participações nas câmaras municipais: 

Fica claro, portanto, a partir desse momento, a incorporação de pro-
pósitos claros de militância política pela defesa dos interesses da Igre-
ja e não apenas dos objetivos locais ou pessoais. O padre político não 
desaparece, mas toma novo formato. Todavia, é preciso observar que 
a prática desses políticos “híbridos”, pelo menos no nível local, nos 
primeiros anos da República ainda não conta com um “programa” 
comum, uma ação orquestrada na busca de objetivos claramente de-
finidos. Isso só ocorrerá mais à frente, principalmente a partir da dé-
cada de 1910. 

Tomando tal proposição como referência pode-se afirmar que o período aqui analisado 
não conta ainda com uma planificação das ações por parte da Igreja para recuperar seu espaço 
de influência no interior da sociedade brasileira, mas já vão sendo delineados seus passos para 
interferir na organização do ensino e também os esforços para se estabelecer como referência 
no cenário educacional. 

 
Ouro Preto 
A ata da sessão de instalação da Câmara Municipal de Ouro Preto, em 7 de março de 

1892, expõe claramente não apenas a proximidade das relações entre Igreja e Poder Público 
nesta cidade, mas também o reconhecimento que os governantes tinham do poder do catoli-
cismo na vida social e da necessidade de angariar o seu apoio. Assim se expressa o secretário 
da Câmara: “Aos sete dias do mez de Março de mil oitocentos e noventa e dous, á uma hora da 
tarde, voltando de assistir na Igreja Matriz de Ouro Preto á missa votiva do Espirito Santo, 
achão reunidos no paço municipal os senhores... (OURO PRETO, 1890-1894)1”. Logo a seguir, 
descrevendo o ritual de posse, são reforçados os laços com a religião, apontando-se que “Sobre 
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o livro dos Santos Evangelhos prestão então juramento, cada um a seu turno, o sr. presidente e 
agente executivo e os srs. Vereadores acima mencionados”. Ao termino da sessão aparece ain-
da mais um elemento dessa equação: 

“Concluidos os trabalhos de hoje, o sr. presidente convida os srs. ve-
readores a comparecerem ás cinco horas na Capella de S. Francisco 
de Assis para ahi assistirem á celebração do solemne Te-Deum lau-
damos, que será entoado em acção de graças do Todo Poderoso e 
depois no paço illuminado da Camara para recepção das pessoas que 
concorrerem”. 

Nesta mesma ata será descrita também a posse do Padre Camillo Veloso como verea-
dor da cidade. Tais manifestações expõem uma interação nunca interrompida entre os mem-
bros da Câmara Municipal e a Igreja Católica, não somente pela utilização dos termos 
religiosos, mas porque as discussões que se seguiram na Câmara sempre se pautaram pelo 
respeito à Igreja Católica, apoio às suas festividades e iniciativas e nunca pela busca do con-
fronto direto. É possível supor, ainda, que todos os vereadores ou sua maioria professassem o 
catolicismo. 

A utilização de uma liturgia de cunho religioso no cerimonial de posse não se restringe 
à Câmara de Ouro Preto, aparecendo também nos distritos da cidade. A posse dos eleitos para 
o Conselho Distrital de Congonhas do Campo, no mesmo dia 7 de março de 1892, também é 
realizada após missa e os membros deste conselho fazem juramento em nome de “Deos omni-
potente” (CONGONHAS DO CAMPO, 1890-1894). 

Em consulta ao Acervo do Arquivo da Cúria de Mariana, tivemos contato com um epis-
tolário (EPISTOLÁRIO – 1703, 1890) que nos esclarece um pouco mais sobre o padre Camillo 
Velloso, como já dito, vereador na primeira Câmara de Ouro Preto no período republicano. 
Constatamos nesses documentos que Camillo Velloso foi pároco da Freguesia de Antonio Dias 
(distrito de Ouro Preto) entre os anos de 1889 e 1890. Tendo se envolvido em algumas desa-
venças, não fica claro que de que tipo, foi exonerado do cargo em 1890. Volta ao cargo, no 
entanto, após vários abaixo-assinados de moradores da freguesia, em 1892, ano em que tam-
bém é eleito vereador. 

Com pouco mais de um mês de exercício de sua edilidade, em 20 de abril de 1892, Vel-
loso apresenta uma proposta que reflete a tentativa da Igreja de estabelecer alguma forma de 
influência ou de controle sobre os rumos da Educação em Ouro Preto. Deve-se destacar, no 
entanto, que a preocupação parece menor para com a instrução e maior em conseguir o com-
promisso, por parte dos membros da Câmara, com a retomada dos princípios cristãos no ensi-
no: 

O Sr. Camillo Velloso levanta-se para apresentar uma proposta de 
immenso alcance moral, da ordem d’aquellas que, pelo valor do seu 
objecto, sem previa justificação, impõem-se ao mais franco e benevo-
lo acolhimento da Camara. (…) N’estas disposições, que acredita se-
rem as de toda a Camara, vem hoje occupar-se das escolas em que a 
infancia se deve preparar, habilitar-se para em breve vir a ser digna 
herdeira do futuro da patria. Demorando-se em analyzar o que de 
pernicioso pode offerecer o ensino das escolas desde que tornou-se 
leigo, material e atheu, depois que d’elle arrancou-se até a ultima re-
miniscencia do nome de Deus, faz sentir como salutar virá a ser à op-
portuna intervenção da Camara, em que tão altamente predomina o 
sentimento religioso dos nossos antepassados, contribuindo ella com 
o que couber na esphera de suas forças para neutralisar os pessimos 
effeitos da satanica suppressão do cathechismo nas escolas. Nellas fi-
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carão os livros de leitura anteriormente admittidos. Estes, porem, fei-
tos no pressupposto de irem concorrer com os da doutrina christã, 
pouco ou nada se occupão d’este elevado assumpto e apenas visão a 
instrucção profana dos alumnos. (…) - Indico que a Camara Munici-
pal; comprehendendo bem a altura de sua missão, promovendo a ins-
trucção de seus municipes nas escolas publicas, offerecendo aos 
meninos livros que contenhão doutrina para a adequada e bem for-
mar o espirito dos mesmos; contracte com o Dr. Mucio Teixeira dous 
mil exemplares ou volumes de sua obra intitulada – Mulheres do 
Evangelho -; ficando o Sr. Agente Executivo encarregado de fazer um 
contracto da maneira mais conveniente ao estado economico da Ca-
mara. 

Fica clara a intenção do vereador de utilizar seu poder de influência junto à Câmara e o 
poder desta nos destinos das crianças da cidade, para tentar retomar, via introdução de livro 
doutrinário nos materiais didáticos distribuídos às escolas, o espaço perdido com a laicização do 
ensino definida no nível federal e acompanhada pela constituição de Minas Gerais. A sessão 
será encerrada sem nenhum questionamento por parte dos outros vereadores sobre o teor da 
proposta, até pelo contrário, a moção contará com o apoio declarado de outro vereador, Clau-
dionor Guites. Como em outras sessões da Câmara com assuntos de pouca ou menor relevân-
cia que este o debate se tornava muitas vezes intenso, podemos deduzir daí que, 
provavelmente, a proposta do padre fora bem aceita pela edilidade. 

Seguindo o trâmite normal de todas as propostas apresentadas à Câmara, a de Camillo 
Velloso também foi encaminhada para uma comissão interna para receber um parecer. O rela-
tor, vereador Randolpho Bretas, em 4 de maio de 1892, deixa claro em seu parecer que a Câ-
mara reconhece as intenções “patrióticas” de Camillo Velloso, no entanto não poderia aprovar a 
compra do material, alegando que a Câmara ainda não tinha escolas sob sua jurisdição, pois 
todas as escolas do município até aquele momento pertenciam ao Estado e, por isso, somente 
o Estado poderia fazer a escolha do material didático a ser nelas utilizado. O parecer acaba 
sendo unanimemente aprovado, pondo fim às pretensões do nosso religioso e, por extensão, 
da Igreja Católica naquele momento. É preciso salientar, contudo, que em nenhuma parte do 
parecer é contestado o teor da proposta, sinalizando que a edilidade não tem interesse em en-
trar em conflito com a Igreja, apesar de demonstrar que a Câmara não podia passar por cima 
de decisão estadual sobre a questão em pauta. 

Nas sessões seguintes, ainda no ano de 1892, surgem indicações para abertura de es-
colas sob jurisdição da Câmara Municipal, tanto no ensino primário, como secundário. É inte-
ressante destacar que Ouro Preto, devido à sua condição de capital, era bem servida por 
escolas estaduais, não contando com nenhuma escola de responsabilidade municipal. Por conta 
disso, o debate sobre a necessidade da criação de escolas mantidas pela Câmara vai se intensi-
ficando e várias escolas ganharão vida nesta primeira legislatura. Chama atenção, inclusive, 
uma indicação, em 18 de agosto de 1892, que reflete tanto este esforço pela criação de escolas 
como a ação da Igreja nesse campo e sua influência no crescimento do setor educacional em 
Minas Gerais: “Indicamos que a Camara da Capital consinta que os exames feitos no collegio da 
Cachoeira do Campo, fundado pelo Revmo. Sr. Padre Theodolino José Fagundes para instruc-
ção primaria e secundaria do sexo masculino, sejão validos para os candidatos ao magisterio 
das escolas municipaes, que opportunamente serão fundadas”. Mais uma vez percebe-se que 
os interesses da Câmara Municipal estão em consonância com os da Igreja, pois na medida em 
que a Câmara atribuía ao Colégio de Cachoeira do Campo a função de formar professores para 
atuarem nas escolas de Ouro Preto estava também conferindo à Igreja um alto poder de in-
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fluência sobre o ensino que se faria nessas escolas, mesmo que se mantivessem as diretrizes 
laicistas previstas nas legislações federal e estadual. 

Numa outra passagem das atas da Câmara, de 26 de abril de 1893, há referência a 
uma solicitação de auxílio da Associação de Santa Isabel d’Hungria, a respeito da qual o senhor 
Claudionor Guites “declara não ter conhecimento da associação de que se trata senão pelo ba-
lanço impresso do anno findo, em que figura ella com varios recebimentos para fins humanita-
rios. E sobre este assumpto entende que melhor alvitre seria o de fundar-se desde logo o asylo 
de orphãos em algum dos predios incorporados do respectivo patrimônio, podendo essa mesma 
associação, se assim convier, dirigil-o e administral-o, sob as vistas immediatas da agencia exe-
cutiva”. No seguimento da ata dessa sessão encontramos novos lances do debate: 

O sr. Presidente detem-se a mostrar os serviços relevantes que á hu-
manidade desvalida presta aquella benemerita associação, cujos des-
velos estendem-se ao amparo de orphãos que delles necessitão. (…) 
O sr. Randolpho Bretas, sustentando o parecer da commissão de que 
é relator, observa que o asylo de orphãos nada tem de commum com 
o presente requerimento da associação de Santa Isabel d’Hungria, 
que nelle unicamente trata de ministrar pequenos abrigos a pobresa 
recatada, que não sai a esmolar por portas e que, por isso mesmo, 
mais direitos tem á commiseração dos conterraneos representados 
por esta camara, a qual, com a concessão gratuita de aforamento de 
alguns metros de terrenos em local onde são de minimo ou valor di-
go, ou quase de nenhum valor, concorrerá de sua parte para que te-
nhão asylo muitas familias sem abrigo e sem amparo alem do que 
lhes presta a virtuosa e respeitavel associação a que se refere o pre-
sente debate. Encerrada a discussão, é adoptado o parecer. 

Notemos que apesar dos questionamentos do vereador Claudionor Guites sobre as ati-
vidades da dita associação, o próprio presidente da Câmara sai em defesa da mesma destacan-
do a presteza com que havia até o momento auxiliado as famílias carentes da localidade. Esse 
tipo de defesa de irmandades ligadas à Igreja Católica não é um fato isolado, aparecendo em 
vários momentos nas discussões da Câmara, onde recebem apoio dos vereadores, sendo por 
diversas vezes as verbas ou doações solicitadas prontamente atendidas. 
 Sobre essa mesma discussão, envolvendo o cuidado da infância desvalida, chama-se a 
atenção no interior desta ata para as tentativas que já haviam sido feitas por alguns vereadores 
junto ao bispo de Mariana, tentando conseguir a “vinda de duas irmans de S. José” que pudes-
sem se encarregar da direção de um asilo de órfãos para a cidade. Apesar de não se conseguir 
alcançar o intento, a passagem mostra que permaneciam boas as relações entre a Igreja e a 
Câmara, mesmo com o laicismo declarado do Estado brasileiro. 

Ainda no mesmo ano de 1893, no dia 19 de dezembro, após longa discussão sobre a 
criação ou não de uma taxa escolar para financiar a fundação de escolas nos distritos da cidade 
de Ouro Preto, em que prevalecem os argumentos favoráveis à cobrança desse novo imposto, 
há uma passagem em que o presidente da Câmara parabeniza o vereador Padre Camillo Velloso 
ao retornar de uma longa excursão realizada juntamente com o Bispo de Mariana pelo interior 
do estado. Aproveitando-se da oportunidade, o padre enaltece as atividades do Bispo, e conse-
quentemente da Igreja,  

“pelos immensos serviços que acaba de prestar á amplissima zona 
que percorreo, levando o pão do espirito a remotas regiões onde nun-
ca penetrarão os grandes politicos actuaes, os pretensos factores da 
felicidade do povo, que tem a ventura de nem se quer conhecel-os. A 
mãos largas, alli derramou o eminente prelado os mais preciosos be-
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nefícios, como o do ensino, de que tão carecedores se achavão innu-
meraveis meninos, á mingoa de escolas, fundando tres grandes cen-
tros de instrucção na fasenda que pertencia ao finado Senador Silveira 
Lobo, em Caratinga e no Manhuassú”. 

Além de exaltar as atividades do Bispo, Velloso também dirige uma crítica aos “políticos 
atuais” que não estariam conscientes das reais necessidades do povo, mormente as da educa-
ção. Levando em consideração as ações do referido padre, do início da legislatura até aquele 
momento, suas constantes tentativas de reafirmar a posição da Igreja frente ao novo regime 
político, devemos perceber tais apontamentos também como uma crítica direta aos liberais re-
publicanos, que não teriam se apercebido da importância da aliança com a Igreja católica e de 
seu papel significativo no oferecimento da instrução para o povo. 

 
Resultados e Discussão 
Partindo do pressuposto de que as leis servem de referência para a maneira como é or-

ganizada a vida em sociedade, podemos afirmar que, apesar de não se guiarem inteiramente 
pelos códigos do Estado, as pessoas têm nessas formulações um parâmetro para seu compor-
tamento, seja no sentido de rejeitar ou de se submeter ao que ali está prescrito. 

E quando rejeitam aquilo que está explicitado na lei os cidadãos participam de forma 
ativa, como agentes sociais, na reorganização da sociedade, conduzindo o Estado a uma nova 
formulação que seja compatível com a realidade social. No momento da proclamação da Repú-
blica os diversos agentes da sociedade, inclusive a Igreja Católica, movimentam-se no sentido 
de garantir que seus interesses sejam assegurados em lei e que seus espaços de influência se-
jam assegurados. A atuação do Padre Camillo Velloso na Câmara Municipal de Ouro Preto deve 
ser compreendida como uma manifestação da ação da Igreja buscando preservar a posição de 
destaque que obtivera no passado. Ou, pelo menos, buscar posições de defesa para impedir 
maiores prejuízos. 

Podemos entender que o mesmo embate se dá no âmbito da educação. Apesar de os 
códigos e leis, que regem o sistema educacional, serem formulados no interior do Estado e dali 
serem aplicados ao restante da sociedade, por meio da criação de escolas primárias, colégios e 
universidades, é a sociedade, por meio de seus agentes, que sinaliza ao Estado se aquele sis-
tema educacional é ou não compatível com a realidade. 

Neste sentido Dermeval Saviani (2007) aponta a necessidade de entendermos como as 
idéias pedagógicas se configuraram no Brasil, entendendo por idéias pedagógicas as idéias 
educacionais como elas se dão no âmbito real da educação, ou seja, como elas se dão na práti-
ca. Reconhecemos que apesar de no contexto nacional do início da Primeira República prevale-
cer a separação entre Igreja e Estado, sobretudo demarcada pelo ensino laico, o mesmo não 
ocorre em na delimitação do sistema educacional de Ouro Preto. Nesta cidade, na prática, a 
Igreja católica continuará exercendo grande poder, conseguindo o apoio da Câmara Municipal 
para diversas de suas iniciativas, como a abertura de escolas e para obras de caridade, bem 
como permanecerá como instituição que participa de todas as cerimônias políticas, concedendo 
a elas as suas bênçãos.  
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A educação escolar, especificamente a educação institucional ofertada à criança da na-
ção republicana no mundo moderno, é tarefa cara e prioritária, que pode unir intelectuais de 
origem diversa, de espaços geográficos e temporais desiguais, num universo de concepções 
ideológicas e políticas afinadas ou discordantes. A temática aqui abordada procura relacionar a 
obra didática Série de leitura graduada Pedrinho, do educador brasileiro Manoel Bergström Lou-
renço Filho (1897-1970), à teoria sociológica clássica de Émile Durkheim (1858-1917), especi-
almente no que se refere à perspectiva desenvolvida pelo sociólogo francês em torno da 
possibilidade da aplicação de uma educação moral laica e científica no ambiente escolar. 

Lourenço Filho é autor da Série de leitura graduada Pedrinho, uma coleção de livros di-
dáticos da Edições Melhoramentos, publicada entre 1953 e 1970 e destinados ao público da 
escola primária brasileira, alunos e professores. A série é constituída por uma cartilha e quatro 
livros de leitura, devidamente acompanhados dos exemplares correspondentes, dirigidos aos 
professores: os Guia do Mestre. A série é organizada da seguinte forma:  
Cartilha - Upa, cavalinho! 
Livro 1 – Pedrinho 
Livro 2 – Pedrinho e seus amigos 
Livro 3 – Aventuras de Pedrinho 
Livro 4 – Leituras de Pedrinho e Maria Clara 

O primeiro volume teve sua primeira edição em 1953; o segundo, em 1954; o terceiro, 
em 1955; o quarto, em 1956 e a cartilha Upa, cavalinho!, o último exemplar da série, em 1957. 
A editora e o autor anunciavam um quinto livro, Pedrinho e o mundo, mas tudo indica que o 
exemplar não foi publicado. Em dezoito anos, a série teve uma tiragem de mais de 4,7 milhões 
de livros. 
 

 
Figura 1. Capas da Série de leitura graduada Pedrinho e vol. 2 do Guia do Mestre. Acervo pessoal. 

 
Em 1928, vinte cinco anos antes da publicação do primeiro número da Série de leitura 

graduada Pedrinho, Lourenço Filho traduz para a língua portuguesa a obra clássica de Émile 
Durkheim, Educação e Sociologia, publicada pela Edições Melhoramentos. O livro integra – co-
mo volume V - a primeira coleção pedagógica destinada à formação do professorado brasileiro, 
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a Bibliotheca de Educação,1 organizada por Lourenço Filho para a mesma editora. É um volume 
que reúne aulas-conferência de um curso ministrado por Durkheim em Paris.  

Na edição traduzida2, Lourenço Filho mantém a apresentação organizada por Paul Fau-
connet, da edição francesa, em que o aluno e divulgador da obra do mestre elabora, em vinte e 
duas páginas, um texto-resumo das principais concepções de Durkheim em torno da educação. 
Nas páginas de Fauconnet, o leitor identifica, pela primeira vez, a estreita relação que Durkheim 
estabelece entre a educação e os fatos da moral nas sociedades modernas.  

A conexão entre a questão moral e a educação pode também ser pensada como uma 
das contribuições do educador para a educação brasileira, idealizada por ele em consonância 
com seus pares e seu tempo. No ano anterior ao da publicação de Educação e Sociologia no 
Brasil, em 1927, Lourenço Filho (apud MONARCHA, 1989, p. 113), publica o artigo A moral no 
teatro, principalmente no cinematógrafo. Eis um trecho do artigo: 

 
Não será preciso lembrar que o problema moral é o alfa e o ômega de 
todo labor educativo, e que tanto mais perfeita é a educação de um 
povo quanto mais equilibrada é a elevação dos poderes de cada indi-
víduo, integrados numa sociedade estável. A estabilidade social resul-
ta da compreensão adequada dos interesses gerais sobre os 
interesses individuais, e o problema moral é, assim, em rigor, um pro-
blema social. Com mão segura, Durkheim (L’education morale, Alcan, 
Paris) discerniu os elementos da moral, expondo-os nesta ordem: 1) 
espírito de disciplina; 2) espírito de abnegação ou de apego ao grupo; 
3) autonomia da vontade.  

Conforme Outhwaite e Bottomore (1996, p. 483), a categoria moralidade pode ser pen-
sada de duas formas, numa configuração prescritiva e numa configuração descritiva. Como 
prescritiva, é o “conjunto de considerações que fornece os motivos mais fortes para se viver de 
certo modo especificado”; na forma descritiva, é o “conjunto de tais considerações que alguma 
pessoa ou grupo reconhece ou ao qual adere”. Os mesmos autores (1996, p. 791), ao apresen-
tar as mais recentes discussões em torno do verbete “moralidade” e dos valores morais para os 
estudos sociológicos, destacam a importância teórica de Durkheim dessa forma:  

 
Émile Durkheim continua sendo o exemplo paradigmático do estudo 
científico de valores como “fatos morais”; o que ele chamou a consci-
ence collective implica a consciência e a percepção do que se passa a 
nossa volta, e esse duplo significado indica a centralidade que ele 
atribuiu aos valores na integração social.  

O paradigma da moral em Durkheim, que está na consciência coletiva e nos valores da 
integração social, pode constituir a perspectiva de socialização, também pela moral coletiva, 
que orienta o autor da Série Pedrinho.3 De fato, Lourenço Filho (1958, quarta-capa) indica que 
esta “é a primeira série de leitura escolar a cuidar dos problemas das ‘relações humanas’ no lar, 
na escola, na vida social”, afirmando que os livros não têm somente o objetivo de “ensinar a ler 
com compreensão”, mas também cumprem o que podemos denominar de função socializadora, 
por buscar, através de lições de Língua Portuguesa, de História e Geografia do Brasil ou das 
Ciências, socializar a criança que cursa a escola primária.  

Ao indicar, no Guia do Mestre, as funções dos textos de leitura na Série Pedrinho, Lou-
renço Filho (1968, p. 9-10) aponta: 

 
A primeira dessas grandes funções tem alcance propriamente intelec-
tual pelos conhecimentos que a leitura proporciona; a segunda, alcan-
ce na formação da sensibilidade, em face de exemplos de ordem, 
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clareza e elegância, contidos nos textos; e enfim, a terceira, alcance 
de educação moral, pelo envolvimento do senso crítico que leve cada 
jovem a admitir, ou a refugar, sugestões relativas à sua conduta, dis-
tinguindo entre o que seja bom e o que não seja. 

Segundo Giddens (1978), Émile Durkheim iniciou sua trajetória intelectual tentando 
construir uma ciência da moral. Essa busca pela moral científica levou-o à sociologia, para a 
qual estabeleceu um método próprio de investigação. Ao formular este método, Durkheim volta 
seus estudos à moral, pois a característica dos fatos sociais - a categoria fundante do paradig-
ma durkheimiano - é a especificidade moral. Em conformidade com as afirmações de Giddens, 
Sampaio (1959, p. 47) identifica a Sociologia da Moral como “a seara predileta de Durkheim”.  

Uma das maneiras de articular a relação entre a educação moral durkheimiana e os 
elementos constitutivos de uma educação moral na Série de Leitura Graduada Pedrinho é esbo-
çar um estudo paralelo e comparativo entre a obra didática de Lourenço Filho para a criança 
brasileira e os princípios da Educação moral na escola primária, fundamentados por Durkheim, 
recolhidos em suas aulas e reunidos no livro A Educação Moral. De acordo com Lima (1996, 
p.169), o livro A Educação Moral: 

 
[...] é a obra menos conhecida de Durkheim. No entanto, trata-se do 
melhor exemplo de sua sociologia aplicada. A partir desta obra, é pos-
sível refletir sobre a relação entre a educação e a moral, especialmen-
te no que se refere ao papel da escola na edificação e reprodução dos 
quadros normativos que regulam a vida social.  

Sobre esses estudos e sua aplicação metodológica, Durkheim distingue duas fases de 
socialização na vida infantil: na primeira, as relações da criança com seu mundo se restringem 
ao ambiente familiar ou à escola maternal, marcadas pela afetividade que envolve tais relações. 
Na segunda, a ampliação se dá pela inserção da criança na escola primária, que ele identifica 
como “segunda infância”. Segundo Durkheim (2008, p. 34), “esse é o momento crítico para a 
formação do caráter moral”, pois, antes dessa fase, a criança não possui maturidade intelectual 
suficiente para compreender a complexidade dos elementos da moral. “Nesse período, só é 
possível uma propedêutica bastante geral, uma iniciação preliminar a um pequeno número de 
ideias simples e de sentimentos elementares” (Id., ibid., p. 34). Após a segunda infância, pros-
segue o autor, se os fundamentos da moral não estiverem instalados na criança, pouco se po-
derá fazer. Nesse período, poder-se-á aperfeiçoar uma “obra começada”, mas não iniciá-la. 

A partir do mesmo tema, com algumas variações, podemos citar a intervenção de Lou-
renço Filho (1968, p. 56) no Guia do Mestre da Série Pedrinho, quando orienta o professor: 

 
[...] Várias lições deste livro (como do 1º livro desta Série), por obje-
tivos graduais, perfeitamente exequíveis, visam fortalecer a consciên-
cia moral, que normalmente desperta entre os 7 e 8 anos de idade. 
[...] O sentido pleno da responsabilidade moral só se firma mais tar-
de, mas deve ser iniciado na escola. Para isso, será preciso oferecer 
aos alunos oportunidades para que eles exerçam, em prática de sen-
tido ativo: compromissos assumidos em cooperação, participação em 
clubes e pequenas associações. 

Lourenço Filho compartilha, assim, das concepções de Durkheim quanto ao período, ao 
lugar e à forma ideais para desenvolver na criança os elementos morais peculiares à sua socie-
dade. 

Para Émile Durkheim, é possível e necessário proporcionar uma educação moral laica 
na escola, pelo próprio momento vivido nas sociedades modernas. Mesmo afirmando que existe 
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uma moral para cada sociedade, ele observa que existem elementos no comportamento da co-
letividade que são essenciais para que a moral positiva se mantenha e nos comportamentos 
sociais percebidos como positivos prevalece uma regularidade. Além disso, as regras que impul-
sionam esta regularidade devem ser legitimadas por uma autoridade para serem aceitas como 
algo benéfico a toda a sociedade. Segundo Lima (1996, p. 178), “Durkheim uniu estes dois as-
pectos da moral – regularidade e autoridade – numa ideia mais complexa, que abarcaria am-
bos: o conceito de disciplina”. O comportamento repetitivo da disciplina garante uma conduta 
regular; portanto, um comportamento moral positivo.  

São três os elementos fundamentais da moral em Durkheim: o espírito de disciplina, o 
espírito de abnegação e o espírito de autonomia. Procuraremos identificar os três elementos 
nos textos que constroem a Série de Leitura Graduada Pedrinho.  

 
 

Casa, Feijão, Goiabada e Bandeira: o espírito de disciplina  
Para que os elementos da moral possam ser desenvolvidos com eficácia no ambiente 

escolar, Durkheim (2008) identifica alguns obstáculos, como o fato de serem breves os instan-
tes que a criança passa com seus mestres para que estes possam exercer uma influência subs-
tancial a ponto de despertar a variedade de ideias, hábitos e sentimentos que a educação moral 
exige. A superação desta primeira dificuldade está em desenvolver nelas o espírito de disciplina, 
fazendo com que reconheçam nisso algo necessário e positivo. A regularidade dos hábitos, por 
si só, não contempla esta necessidade, pois, segundo o autor, “os hábitos são forças interiores 
aos indivíduos”. É necessário que a criança reconheça um sistema coletivo de regras, pois estas 
são forças exteriores aos seres humanos. “O espírito de disciplina é, a um tempo, o senso e o 
gosto da regularidade, o senso e o gosto da limitação ao desejo, o respeito à regra que impõe 
ao indivíduo a inibição dos impulsos e o esforço” (DURKHEIM, 1978, p. 21). As regras são soci-
almente instituídas, impostas; constrangem e não dependem da individualidade de cada um 
para existir ou deixar de existir, pois provêm de tradições que resistem às particularidades indi-
viduais. O conjunto de regras morais nos domina para a própria segurança social e para permi-
tir que a sociedade se mantenha por muitas gerações. O conjunto de regras morais que 
seguimos fundamenta-se em algo exterior a nós mesmos e, por isso, investido de uma autori-
dade socialmente reconhecida.  

Na terceira lição de Pedrinho e seus amigos, “A nova casa”, o autor registra: “Temos 
que pôr tudo em ordem, dizia Dona Clara. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar” 
(LOURENÇO FILHO, 1961, p. 8. Grifo do autor). Na lição 11 do mesmo volume, “Casa, família e 
lar”, lê-se no primeiro parágrafo: “Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Dona 
Clara havia dito que essa devia ser a lei, ou regra a seguir. Assim se fez e logo tudo ficou arru-
mado” (Id., ibid., p. 24).  

Em Aventuras de Pedrinho, na lição O feijão de tropeiro, no texto de leitura, Lourenço 
Filho (1969, p. 17-18), escreve:  

 
[...] Logo que o feijão ficou pronto, Alberto fez trilar um apito. 
Priii...Todos correram e foram lavar as mãos e o rosto. Outro apito. 
Priii...Então todos vieram para junto do fogão e formaram fila. Zezi-
nho, o menor de todos, ficava à frente. Chico Tião, por ser o mais al-
to, ocupava o último lugar. Ele dava o exemplo de disciplina. Sem 
ordem nada se faz direito, dizia. É a ordem das coisas e das pessoas, 
que permite o progresso. - Como está escrito na Bandeira?... -
Exatamente. Vocês devem entender essas belas palavras assim: A 
Ordem faz o Progresso. Ou assim: O Progresso depende da Ordem, 
da Disciplina, do Respeito. De qualquer modo, essas coisas andam 
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sempre juntas na cabeça dos homens de juízo, e nas das crianças que 
queiram ser homens de juízo... (Grifos do autor).  

 

 
Figura 2. Ilustração da página 17 de Aventuras de Pedrinho, 12ª ed., 1969. Acervo pessoal. 

 
Entre os objetivos desta lição, no Guia do Mestre, o autor ressalta: “Evidenciar a impor-

tância da ordem e disciplina” (Id., 1968, p.64).  
Aqui, o gosto pela regularidade, útil à condição humana, torna a disciplina um incômo-

do necessário, que regula a conduta da criança em idade escolar. Essa moral racional, quando 
o indivíduo está em conformidade com as regras estabelecidas e as vê como algo positivo, pode 
ser encontrada com frequência na Série, como no volume Pedrinho e seus amigos, onde se lê: 
“Temos que pôr tudo em ordem, dizia Dona Clara. Um lugar para cada coisa e cada coisa em 
seu lugar. Essa é a boa regra, essa é que é a lei, que devemos seguir. Uma casa sem ordem é 
um inferno. E é mesmo” (Id., 1958, p. 10. Grifos do autor).  

Os benefícios individuais e coletivos das regras estabelecidas pela racionalidade podem 
também ser percebidos nas lições que enfatizam uma disciplina alimentar para se manter a boa 
saúde. Em Pedrinho e seus amigos, na lição 48, Fome de goiabada, o autor (Id. ibid., p. 105) 
usa como interlocutora Dona Rita (a avó da família), que exemplifica:  

 
Quem se alimenta conforme as boas regras, comendo o que deve nas 
quantidades certas e nas horas certas, tem mais disposição para o 
trabalho, fica doente menos vezes, e vive mais tempo. E não é só is-
so: vive mais alegre, mais feliz! [...] - Vovozinha, eu acho que estou 
precisando de alimento para ficar mais alegre e mais feliz. Mas agora 
eu estou é com uma fome danada de goiabada... (Grifos do autor).  
 

Utilizando os princípios da biologia, Lourenço Filho indica uma referência para educar a 
criança brasileira, fazendo com que ela perceba os benefícios gerados pela obediência às regras 
da boa alimentação, que, neste caso, partem da complexa racionalidade científica do mundo 
moderno. Portanto, ao ser disciplinado e agindo de acordo com as regras socialmente estabele-
cidas, ganham o indivíduo e toda a coletividade em que ele está inserido. 

Sobre a complexidade nas ciências da natureza e a importância do trabalho de “orde-
nar” o mundo em que a criança vive, Lourenço Filho escreve no Guia do Mestre (1968, p. 59), 
ao apresentar o volume 3 da Série Pedrinho: 
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[...] Também de forma progressiva apresentam problemas de identifi-
cação e classificação, ou seja, a descoberta das normas pelas quais se 
faça aquela arrumação das ideias esparsas, necessidade agora viva-
mente sentida pela criança. O livro mostra de forma suave, se não 
menos divertida, como se faz o agrupamento de animais, plantas, ob-
jetos, atividades humanas e expressões de linguagem, em suas dife-
rentes classes, gêneros e espécies. Tais exercícios conduzem ao gosto 
da ordem, na linguagem e nas ideias, com isso ensinando a pensar de 
maneira correta (Grifos do autor). 

Além de falar em normas, os grifos do autor nas expressões identificação, classificação, 
arrumação e gosto da ordem, orientam sua intenção na elaboração das lições. Além do domínio 
da leitura, o educador deixa claro que um dos objetivos, senão o principal, do terceiro volume 
da Série Pedrinho, é explicar, pela racionalidade científica, que a ordem e a disciplina - elemen-
tos da moral - são necessárias e benéficas à criança e à sociedade em que ela vive.  

Durkheim afirma, neste sentido, que “ensinar a moral não é pregá-la, não é inculcá-la: 
é explicá-la” (DURKHEIM, 2008, p. 125). A disciplina e a obediência às regras têm uma razão 
de ser por si mesmas, pois convém aos seres humanos ser disciplinados para aderir aos grupos 
sociais. O espírito de abnegação para reprimir as paixões egoístas exige a regularidade da dis-
ciplina, para que a adesão aos grupos seja encarada como algo positivo para o ser humano. A 
adesão aos grupos sociais é o segundo elemento da moral durkheimiana, identificado nas lições 
na Série Pedrinho tanto nos conteúdos para a criança, como nas orientações do autor aos mes-
tres. 

  
Tiradentes, Minha Terra e o patriotismo: o espírito de abnegação e a adesão aos 
grupos sociais  

Para aderir aos grupos sociais, é importante que exista, por parte dos indivíduos, um 
espírito de abnegação em suas condutas. Para Durkheim, as ações humanas buscam dois obje-
tivos: os pessoais, que para ele não são objetivos morais, e os objetivos impessoais, que estão 
relacionados ao bem da sociedade, portanto, morais. “Quando, por exemplo, nos dedicamos à 
ciência com intenção de diminuir o sofrimento humano, esse ato é unanimemente considerado 
moralmente louvável. O mesmo não acontece quando uma pesquisa é feita tendo em vista 
apenas a satisfação pessoal” (Id., ibid., p. 70). Portanto, para que as ações humanas sejam 
consideradas morais, devem ter por objetivo a impessoalidade. Esta impessoalidade leva o indi-
víduo ao grupo, pois é o espírito de abnegação ao que lhe é particular que o levará a aderir aos 
grupos e à sociedade e, “para agir moralmente, basta não perseguir nosso fim pessoal, mas o 
fim pessoal de outro indivíduo” (Id., ibid., p. 70-71). 

A educação da criança, na Série Pedrinho, é orientada no sentido de que esta seja en-
carada como algo benéfico para ela, sua família, sua comunidade e sua pátria. Todo constran-
gimento e toda coerção são colocados de forma positiva e necessária, mostrando à criança as 
vantagens do desapego individual.  

Durkheim reconhece que a sociedade moderna vincula o homem basicamente a três 
grupos sociais: família, pátria ou grupo político, e humanidade. Entre os grupos, prossegue, não 
há qualquer antagonismo, pois o ser humano não precisa desapegar-se da família para aderir à 
pátria, ou vice-versa, de acordo com sua clássica sentença: “Família, pátria e humanidade re-
presentam as diferentes fases de nossa evolução social e moral, sendo que uma preparou o 
advento da outra e, por conseguinte, os grupos subsequentes podem superpor-se sem excluir 
um ao outro” (Id., ibid., p. 85). À medida que as sociedades se modernizam, os seres humanos 
mais se aproximam e mais dependem do Estado, tornando a família um grupo institucional se-
cundário. Assim, o ideal humano precisa ser realizado no grupo social hierarquicamente mais 
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elevado e no mais próximo que se conhece, como o Estado e é nele que o ideal moral se realiza 
plenamente e no qual se realizam as condições para o exercício da cidadania. Neste sentido, os 
ideais patrióticos são fundamentais, por estimularem ou limitarem o ideal moral humano. Limi-
tam-no quando ultrapassa seus limites, pois o patriotismo que estimula a invasão de territórios, 
por exemplo, coloca os Estados em conflito e fragiliza o ideal moral da humanidade, contraria-
mente ao sentimento patriótico, “científico, artístico, industrial” que, voltado a questões inter-
nas, é, “em resumo, essencialmente pacífico” (Id., ibid.,, p. 88).  

Não podemos deixar de mencionar os ideais patrióticos de Lourenço Filho, expressos na 
Série Pedrinho, pois tudo indica que existe neles um esforço sistemático de educar as crianças 
para o amor incondicional à pátria brasileira. No Guia do Mestre, encontramos a seguinte orien-
tação ao professor, sobre as lições dos livros: “Quando explique a significação da Bandeira Na-
cional, está concentrando nesse símbolo muito do que devem as crianças sentir pela nossa 
Terra” (LOURENÇO FILHO, 1968, p. 17). Na série, encontramos lições com os títulos “A festa do 
Brasil”, “Selos e bandeiras”, “Independência ou morte”, “Proclamação da República”, “O Impe-
rador menino”, “Oração à Bandeira”, “O Distrito Federal”, “Pau-Brasil”, “A terra dos verdes ma-
res” e poemas como “Minha Terra”, “Canto de Minha Terra” e “Nossa Terra”, que revelam já 
em seus títulos um determinado conteúdo a ser explorado, com uma história laudatória e de 
amor à pátria brasileira.  

Vejamos alguns trechos de lições em que expressões relacionadas a patriotismo estão 
objetivadas nos conteúdos, ainda que sem identificação prévia nos títulos: 

 
 

 
Figura 3. Ilustração da página 18 de Pedrinho e seus amigos, 5ª ed., 1958. Acervo pessoal. 

  
 
7. O nome da Escola 
[...] Agora veja uma coisa: os filhos dos portugueses, nascidos aqui, 
já não eram portugueses. Eram brasileiros. E começaram a querer pa-
ra o Brasil um governo só de brasileiros. 
– E o Tiradentes? Perguntou Zezinho. 
-Tiradentes, homem muito corajoso, também pensava assim. Mas al-
guém achou de contar tudo ao governador português. Tiradentes foi 
enforcado. Isso se deu há mais de cento e cinquenta anos. Seu nome, 
porém, não pode ser esquecido, Zezinho, porque ele é um herói da 
história de nossa terra (Id., 1958, p. 19). 
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No Guia do Mestre, Lourenço Filho (1968, p. 37) recomenda que, ao preparar esta li-
ção, os professores procedam da seguinte forma: 

  
Objetivos. - Despertar a atenção para episódios da história pátria, fa-
zendo-os sentir como realidades. [...]  
Preparação. - A história de Pedrinho está ligada à de sua família e à 
de seu bairro. Mas a história de todas as nossas famílias e de todas as 
nossas cidades, vilas e fazendas, está ligada a uma história ainda 
maior [...]  

 
Nas lições com títulos que remetem à História do Brasil, o Guia do Mestre recomenda 

ao professor conduzir a estes conteúdos, de forma a dar às crianças a ideia de continuidade e 
realidade na história pátria. Deve também fazer brotar nas crianças, pelas leituras e explicações 
do professor, o apego à história do Brasil e o valor dos símbolos nacionais.  

Os poemas selecionados por Lourenço Filho para compor o 3º volume da série são de 
conteúdo patriótico, como no trecho do poema de C. Paula Barros: “E passaram e foram adian-
te, de vitória em vitória, deixando em cada gota de sangue um sinal futuro, um anseio de espe-
rança, uma bandeira de glória!” (Id. 1967, p. 88). Ou no poema “Minha Terra” de Corrêa 
Júnior, reproduzido na figura 4. 

O elogio à natureza é entrecortado por lições com elogios à história da pátria desde o 
período colonial até os anos republicanos. É uma história laudatória e romântica da Indepen-
dência do Brasil, da Proclamação da República e, mesmo quando são lembrados os episódios de 
conflito, como o exílio de dom Pedro II, a história que se apresenta é harmônica.  

Para Durkheim, o sentimento patriótico facilita o despertar da criança para os sentimen-
tos de amor incondicional pela humanidade, que é a coletividade maior de pertencimento do 
ser humano. São as etapas de uma educação em que a criança é iniciada nos rudimentos da 
moral singela cultivada na família, e que, na escola, se solidificarão pelo espírito de disciplina e 
adesão aos grupos sociais, o que possibilitará o alcance do estado que Durkheim define como 
autonomia da vontade.  
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Figura 4. Ilustração da página 90 de Aventuras de Pedrinho, 12ª ed., 1969. Acervo pessoal. 

 
 
 

O saber que liberta: a autonomia da vontade  
O terceiro princípio da educação moral, para Émile Durkheim, diferente dos anteriores (de cará-
ter coercitivo), apresenta já em seu nome o espírito da liberdade de ação. É, aparentemente 
paradoxal, porém faz parte do conjunto por questões lógicas e racionais defendidas pelo autor. 
Para que exista moral, o dever e o bem são fundamentais em sua constituição. Segundo 
Durkheim (2008, p. 102):  
 

O dever é a moral enquanto ela ordena e proíbe; é a moral severa e 
rude, com prescrições coercitivas. É a ordem que é preciso obedecer. 
O bem é a moralidade enquanto nos aparece uma coisa boa, como 
um ideal amado, ao qual aspiramos com um movimento espontâneo 
de nossa vontade. 

O dever e o bem deixam de ser abstrações quando vinculados à realidade, ao concreto. 
A educação escolar laica, por sua racionalidade, pode despertar o apego ao dever e ao bem 
pelo contato com as coisas vividas e expressas no que estão relacionadas às ideias da moral. A 
educação moral precisa ser reconhecida pela criança como algo que pode ser observado e ex-
perimentado. Dever e bem são faces diferentes de uma mesma unidade real e estão na socie-
dade quando ela impõe limites e quando enriquece a existência individual. É finalidade da 
educação moral fazer emergir os sentimentos de dever e bem na criança e fazê-la amar o ideal 
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social que o bem e o dever podem realizar. Lourenço Filho (1968, p. 17), neste sentido, lembra 
aos professores no Guia do Mestre:  

 
[...] Quando um livro narra, por exemplo, certa ação de bondade de 
uma criança, está com isso sugerindo um exemplo a ser seguido. [...] 
Levar uma pessoa a aprender, seja o que for, será proporcionar-lhe 
mudanças de comportamento numa dada direção, com reorganização 
geral de sua conduta.  
 

O investimento nas “mudanças de comportamento” da criança, na Série Pedrinho, está 
relacionado, na maior parte das lições, ao bem e ao dever coletivo. À medida que a criança 
compreende as coisas à sua volta, torna-se mais livre na vontade para alcançar o espírito de 
autonomia. Para isso, é importante que encare dever, disciplina e abnegação como algo benéfi-
co.  
  Falando sobre os objetivos do domínio da leitura autônoma, Lourenço Filho (Ibid. p. 9) 
mostra que o saber gera autonomia, pois, pelo aprendizado, a criança: 
 

[...] deverá, em livros, jornais e revistas, saber distinguir as sugestões 
que os escritos veiculam quanto a modos de sentir, pensar e agir, de-
senvolvendo critérios que levem a aceitar, ou não, essas sugestões” 
ou na “fase de desenvolvimento dessa feição autônoma de ler, sem-
pre ampliada pela estimulação de novos interesses em conhecer e re-
tirar da leitura material vivo para desenvolvimento mental, emocional 
e social.  
 

Durkheim lembra que uma educação moral eficiente não pode ser limitada pelo conteú-
do escolar, mas deve ser lembrada como algo do cotidiano, que faz parte da vida da criança e 
“ela não acontece num momento específico e predeterminado; ela acontece a todo instante. Ela 
deve mesclar-se a toda vida escolar, da mesma forma que a vida moral se mistura em toda a 
trama da vida coletiva” (DURKHEIM, 2008, p. 129). Para compreender o ideal coletivo, é impor-
tante a plena consciência desta conduta. Tendo esta consciência, o ser humano desperta para 
uma autonomia que o torna um ser moral em sua plenitude. Compreendendo a finalidade e os 
benefícios de uma moral voltada à coletividade, ele se torna verdadeiramente o ser social re-
clamado pela e para a sociedade.  

  
 

Considerações 
 

Os elementos da educação moral durkheimiana compõem esses conjuntos de regras 
que acabamos de apresentar e ilustrar, como o espírito de disciplina e o espírito de abnegação, 
que levam à adesão aos grupos e que, por sua vez, pela união do bem e do dever, levam à au-
tonomia da vontade. São elementos que organizam o ser social em Émile Durkheim e que, na 
Série de leitura graduada Pedrinho, de Lourenço Filho, traçam linhas de convergência entre a 
teoria de um e a prática de outro. 

Durkheim diz que, ao ingressar no mundo escolar, a criança inicia um caminho inter-
mediário entre o restrito grupo familiar e o amplo grupo que a pátria representa. Além do mais, 
a escola é muito semelhante, por sua constituição, à sociedade política; sendo assim, ela é o 
lugar ideal para despertar na criança os sentimentos de amor à vida coletiva e é ali que apren-
de a agir e a pensar como grupo. Para agir e pensar assim, é necessário um exercício contínuo 
de disciplina e regularidade que o ambiente escolar proporciona por suas particularidades.  
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Encontramos uma convergência entre os pressupostos da educação moral durkheimia-
na e os conteúdos subjetivos e objetivos direcionados tanto à criança como ao adulto na Série 
Pedrinho, de Lourenço Filho. Para Durkheim, é possível ensinar uma moral laica na escola pri-
mária, e tal direcionamento é também necessário pelo próprio momento vivido nas sociedades 
modernas. Mesmo levando em consideração que existe uma moral para cada sociedade, o clás-
sico da Sociologia pondera que existem comportamentos sociais percebidos como positivos e 
que permanecem com regularidade em todas as sociedades. Para Durkheim, essa moral está 
relacionada a três elementos fundamentais: espírito de disciplina, espírito de abnegação e espí-
rito de autonomia. Os mesmos três elementos, como vimos, permeiam os conteúdos da Série 
Pedrinho, de Lourenço Filho. 

Para Durkheim, existe um conjunto de regras morais que provém de tradições, e que 
nos domina para garantir a perpetuação social do grupo. A disciplina exigida pelo ambiente es-
colar torna-se um incômodo necessário para regular a conduta da criança em idade escolar. O 
conjunto de regras morais ao qual a sociedade se submete pode e deve ser ensinado à criança 
por meio dos conteúdos eleitos pela escola. Esta moral racional, que é algo socialmente positi-
vo, é apresentada com frequência na Série Pedrinho. O gosto pela regularidade, proporcionado 
pela moral coletiva, útil à condição humana, também é recorrente nas lições da Série e nas ori-
entações, muitas vezes grifadas por Lourenço Filho, nos Guias do Mestre.  

Formulações teóricas de Émile Durkheim, desenvolvidas na França nos primeiros anos 
do XX, como os pressupostos e imperativos de uma educação moral laica e científica, são sis-
tematizadas, apropriadas, ressignificadas e divulgadas por Lourenço Filho nos conteúdos da 
Série de Leitura Graduada Pedrinho. A sistematização e a aplicação dessas ideias são conduzi-
das respeitando e valorizando as particularidades culturais brasileiras de seu tempo. 

 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
Abreu, R. (2009). A Série de Leitura Graduada Pedrinho (1953-1970) e a perspectiva de socialização 
em Lourenço Filho. 258 p. Dissertação (Mestrado em Educação) - Centro de Ciências da Educação - 
Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis.  
Durkheim, É. (2008). A Educação Moral. (Trad. Raquel Weiss). Petrópolis: Editora Vozes.  
____. (1978). Educação e Sociologia. (Trad. Lourenço Filho). 7. ed. São Paulo: Melhoramentos.  
Giddens, A. (1978). As ideias de Durkheim. Tradução de Octávio Mendes Cajado. São Paulo: 
Cultrix.  
Lima, J. M. A. de. (1996). A educação Moral em Durkheim. In: Arquipélago: Revista da Univer-
sidade dos Açores - Portugal: Ciências da Educação, Ponta Delgada, n. 1, dez. p.169-186. 
Lourenço Filho. (1968). Cartilha Upa, cavalinho!. São Paulo: Edições Melhoramentos. (Série de 
Leitura Graduada Pedrinho). 
____. (1968). Guia do Mestre. 2. v. São Paulo: Melhoramentos. 
____. (1961). Pedrinho. 11. ed. São Paulo: Edições Melhoramentos. (Série de Leitura Graduada 
Pedrinho, v. 1). 
 ____. (1958). Pedrinho e seus amigos. 5. ed. São Paulo: Melhoramentos. (Série de Leitura 
Graduada Pedrinho, v. 2). 
____. (1958). Aventuras de Pedrinho. 4. ed. São Paulo: Edições Melhoramentos: (Série de Lei-
tura Graduada Pedrinho, v. 3). 
____. (1957). Leituras de Pedrinho e Maria Clara. São Paulo: Edições Melhoramentos, (Série de 
Leitura Graduada Pedrinho, v. 4). 
Monarcha, C. (1989). A reinvenção da cidade e da multidão: dimensões da modernidade brasi-
leira: a Escola Nova. São Paulo: Cortez, Autores Associados. 

CD-ROM DE ATAS  | 5011 |  COLUBHE 2012



 

____. (1997). (Org.) Lourenço Filho: outros aspectos, a mesma obra. Campinas: Mercado das 
Letras; Marília: UNESP. 
Outhwaite, W; Bottomore, T. (1996). Dicionário do pensamento social do século XX. Rio de Ja-
neiro: Jorge Zahar Editor.  
Sampaio, N. (1959). Durkheim e a sociologia. In: Atualidade em Durkheim. (p. 40-73). Salva-
dor, BA: Livraria Progresso Editora.  
Toledo, M. R. A. (2008). Dispositivos de leitura e formação de professores: a adaptação de “So-
ciologia e Educação”, de Émile Durkheim, para a Biblioteca de Educação. Comunicação. VII 
Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação. “Cultura escolar, Migrações e Cidadania”. 
Junho de 2008. Porto, Portugal: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Univer-
sidade do Porto.  
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ou mesmo Série. 
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Introdução 
Nos últimos anos, com a ampliação de possibilidades temáticas, de fontes e de crité-

rios de análise de documentos em pesquisa histórica em educação, a atuação e produção escri-
ta do educador brasileiro Manoel Bergström Lourenço Filho (1897-1970) tem sido estudada, 
não somente nos aspectos ligados à Educação e Psicologia – que prevaleciam na avaliação de 
sua obra –, mas também em outros aspectos, até então pouco explorados de sua intensa e de-
cisiva atuação na educação brasileira em sua época e de sua significativa, extensa e importante 
produção escrita, as quais exerceram influências e permaneceram no âmbito das ideias e práti-
cas pedagógicas, ao longo do tempo.  
 Neste texto, busco evidenciar um desses aspectos da atuação de Lourenço Filho, rela-
cionado à leitura e literatura infantil, até há algum tempo, pouco explorado: o de Presidente da 
Comissão Nacional de Literatura Infantil, durante os anos de 1936 e 1937. Além dele, compu-
nham a Comissão também Murilo Mendes, como secretário, e os demais membros, Maria Eugê-
nia Celso, Elvira Nizinska da Silva, Manuel Bandeira e Jorge de Lima (LOURENÇO FILHO, 1943), 
tendo contado ainda com a participação de José Lins do Rego e Cecília Meireles, em seu início, 
ou seja, congregava educadores e escritores preocupados com questões do então incipiente 
gênero, no Brasil: a literatura infantil. 
 Para essa evidenciação, com o objetivo de contribuir para a produção de uma história 
específica da literatura infantil brasileira, busquei compreender as reflexões sobre literatura in-
fantil havidas no interior das reuniões da Comissão Nacional de Literatura Infantil, que contribu-
íram para o esboço de uma teoria e de uma crítica do gênero, assim como a atuação de 
Lourenço Filho na função de seu Presidente. É importante ressaltar que essas teoria e crítica 
não se iniciaram nas reuniões da Comissão, nem tampouco se esgotaram nos trabalhos ali de-
senvolvidos, no entanto, é importante ressaltar, também, que grande foi o esforço empreendido 
pelos educadores e escritores ali envolvidos para essa produção, que motivou reflexão mais 
sistematizada a propósito da literatura infantil, no Brasil, a partir de então.  

Para o desenvolvimento da pesquisa de que resultou este texto, mediante abordagem 
histórica, centrada em pesquisa documental e bibliográfica, utilizei procedimentos de localiza-
ção, recuperação, reunião, seleção e ordenação de referências de textos, produzidos no âmbito 
da Comissão Nacional de Literatura Infantil e que foram considerados fontes primárias: bole-
tins, ofícios, manuscritos, artigos, relatórios, listas de livros, orientações e outros tipos de tex-
tos; e, secundárias: bibliografia sobre o tema nos anos em estudo ou em anos posteriores. 

Tais textos foram considerados documentos, no sentido atribuído por Le Goff (1984, 
p. 103): 

 
[...] uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da épo-
ca, da sociedade que o produziram, mas também, das épocas suces-
sivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as 
quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. 

 
E foram analisados a partir do conceito de “configuração textual” que consiste no: 

 
[...] conjunto de aspectos constitutivos de determinado texto, os 
quais se referem: às opções temático-conteudísticas (o quê?) e estru-
turais-formais (como?) projetadas por um determinado sujeito 
(quem?), que se apresenta como sujeito de um discurso produzido de 
determinado ponto de vista e lugar social (de onde?) e momento his-
tórico (quando?) movido por certas necessidades (por quê?) e propó-
sitos (para quê?) e visando a determinado efeito em determinado tipo 
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de leitor (para quem?), e logrando determinado tipo de circulação, 
utilização e repercussão. (MORTATTI, 2000a, p. 31) 

 
Tais aspectos, organizados e entrelaçados, permitem abordar a identidade dos docu-

mentos em sua natureza e especificidade, ou seja, os documentos são textos assumidos como 
ponto de partida e de chegada do processo interpretativo, que materializam um projeto discur-
sivo, 

 
[...] concebido, executado e avaliado por um sujeito que, a partir de 
certas necessidades, movido por certos objetivos, sobressaltado pelas 
contingências e mediado pela linguagem, em determinadas condições 
históricas e sociais, escolhe — dentre as possíveis e conhecidas — as 
opções de dizer/escrever o que precisa escrever para outro (s). 
(MORTATTI, 2000b, p. 14-15) 

  
1. O Presidente da Comissão Nacional de Literatura Infantil 

A escolha do nome de Manoel Bergström Lourenço Filho para Presidente da Comissão 
Nacional de Literatura Infantil não se deu por acaso. Em 1936, era um homem público que vi-
nha construindo uma carreira de prestígio, tendo seu nome já respeitado no Brasil e no exteri-
or, sobretudo, nas áreas de Educação e Psicologia. 

Em sua formação inicial, o normalista da Escola Normal Primária de Pirassununga/SP 
e da Escola Normal Secundária de São Paulo/SP sobrepôs-se ao bacharel em Ciências Jurídicas 
e Sociais da Faculdade de Direito de São Paulo/SP, haja vista que em sua atuação profissional, 
Lourenço Filho foi um educador em todas suas ações, mediante as opções feitas por ele ao lon-
go de sua carreira, sempre considerando a educação e seus problemas, onde eles aconteciam, 
no espaço escolar, seja como professor, administrador, investigador (equivalente a pesquisador 
nos dias de hoje), psicólogo, consultor editorial ou escritor. 

No período de 1915 a 1921, teve seus primeiros escritos publicados; eram textos de 
cunho social, pedagógico e literário, resultado de intensa atividade jornalística, que lançou seu 
nome em nível nacional, mediante a divulgação de suas ideias modernas em relação a seu 
tempo. Iniciou a carreira de professor, em 1920, na Escola Normal Primária, anexa à Escola 
Normal Secundária de São Paulo/SP, e já em 1922 foi ao estado do Ceará reorganizar o ensino 
público. Desenvolveu estudos em Psicologia, a partir de 1924, especialmente relacionados à 
hipótese de um nível de maturidade para o aprendizado da leitura e da escrita. Teve publicadas 
cartilhas e livros de leitura escolar de grande sucesso editorial, a partir de 1928. Em 1930, foi 
nomeado Diretor-Geral da Instrução Pública do estado de São Paulo, tendo reorganizado a Di-
retoria e mudado sua denominação para Diretoria Geral do Ensino. A partir de 1935, recebeu os 
primeiros convites para ministrar cursos em universidades e institutos culturais estrangeiros. 

 No que diz respeito à literatura infantil, em 1926 assumiu, no lugar de Arnaldo de 
Oliveira Barreto, a organização da coleção Biblioteca Infantil – primeira coleção de literatura 
infantil do Brasil – editada pela Companhia Melhoramentos de São Paulo e passou a emitir, na 
mesma editora, pareceres a livros para crianças, revisando textos e orientando autores. 

A escolha de Manoel Bergström Lourenço Filho para Presidente da Comissão Nacional 
de Literatura Infantil deveu-se, indubitavelmente, portanto, à ligação do educador ao Estado e 
às ideias modernas de seu tempo, mas também, ao papel que vinha desempenhando até então 
relativamente à leitura, à literatura (infantil, inclusive) e a seu ensino. 

 
2. A Comissão Nacional de Literatura Infantil e o esboço de uma teoria e crítica do 
gênero 

CD-ROM DE ATAS  | 5016 |  COLUBHE 2012



A Comissão Nacional de Literatura Infantil foi criada em 1936 pelo então Ministro da 
Educação e Saúde, Gustavo Capanema, e funcionou todo esse ano e no começo de 1937, sob a 
presidência de Lourenço Filho, substituído em meados desse último ano por Manuel Bandeira.  

A iniciativa de criação correspondeu a um aspecto do esforço estatal de consolidação 
da leitura no mercado editorial, aliada à necessidade de modernização requerida ao país, a par-
tir da ideia da escolarização como fator dessa modernização. Escolheu-se, emblematicamente, 
uma solenidade marcada como homenagem a Edmundo De Amicis, autor de Cuore (1886), para 
marcar a criação da Comissão. O artigo "Palavras de quem tem uma creança", de Maria Euge-
nia Celso, publicado no Correio da Manhã, em 10 de maio de 1936, registra e avalia a iniciativa, 
além de apontar para a difícil empreitada que se inicia: trata-se de um “empolgante problema”: 

 
Commemorando, há cerca de mez e meio, o anniversario da morte de 
Edmundo de Amicis, teve o ministro Gustavo Capanema a feliz lembrança 
de o fazer da mais original, da mais proveitosa das maneiras. 
Não encommendou a literatos e críticos profissionaes o clássico estudo 
da vida e obra do autor de "Coração", nem sequer exigiu que das suas 
paginas famosas se fornecesse ao publico nenhum erudito e substancioso 
commentario. 
Aproveitando apenas o alto ensinamento que, para gerações e gerações 
de creanças, tem sido este grande livro, convidou um grupo de homens 
de letras e professores a em singela e expressiva homenagem a quem 
tão nobre lições de civismo soube dar aos meninos de sua terra, cuidar 
do empolgante problema da literatura infantil. 
A sessão realizou-se no salão nobre da Escola Nacional de Bellas Artes e, 
pela excellencia das opiniões expendidas e a opportunidade das ideas 
suggeridas redundou numa tarde verdadeiramente educacional, o que 
quer dizer, pródiga de conceitos eficazes, e geradora, por certo, de úteis 
iniciativas. (CELSO, 1936, n.p.) 
 

Ligada ao Ministério da Educação e Saúde, portanto, a Comissão foi instalada no Rio 
de Janeiro, então Distrito Federal, e reuniu-se pela primeira vez naquele ano para discutir e 
elaborar seu “plano de ação”, possível de ser visualizado no esquema do primeiro "Boletim da 
Comissão de Literatura Infantil". 

O referido "Boletim", manuscrito por Murilo Mendes, deixa clara a intenção opinativa, 
de intervenção e de produção de teses sobre literatura infantil idealizada pelos membros da 
Comissão para a literatura infantil, além do planejamento de criação de prêmios e concursos e 
estabelecimento de fícha-padrão para crítica dos livros infantis. Tudo isso norteado por um 
"Plano de ação de conjunto dos Estados do Brasil" com "Teses sem ideologia política 
[...]"(BRASIL, [1936], n.p.). 

Nesse "Boletim" foram arrolados, dentre outros, os seguintes aspectos a serem consi-
derados pela Comissão Nacional de Literatura Infantil: 

 
Definição de literatura infantil. Classificação de gêneros relativamente às 
idades. 
Raio de ação da literatura infantil. 
Meios de estímulo e desenvolvimento da literatura infantil no Brasil. 
O carater opinativo da Comissão. 
Intervenção junto aos jornais e radio. 
Creação de prêmios e concursos. 
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Creação de uma ficha padrão para exame e juízo dos livros. (BRASIL, 
[1936], n.p.) 
 

Essas preocupações demonstradas pela Comissão Nacional de Literatura Infantil ates-
tam a falta de uma teoria mais sistematizada sobre literatura infantil, à época, no Brasil. Em 
vista disso, os membros da Comissão passaram a discutir e buscaram organizar aspectos teóri-
cos da literatura infantil em textos datilografados e manuscritos que circulavam nas reuniões, 
dando mostra de seu esforço para a produção de uma teoria. Nesses textos, assinados pelos 
diferentes membros, os autores buscam: delimitar o gênero e diferenciá-lo do gênero didático; 
realçar o caráter recreativo e educativo dos livros para crianças, de modo a despertá-las para 
“interesses sociais”, dentre eles, o nacionalismo e a recusa ao comunismo e ao ateísmo; enfati-
zar a necessidade de “beleza de forma” dos livros; indicar a necessidade de cuidadosos estudos 
de “fundo” e de “forma” dos livros para crianças, para classificação “segundo as idades”, entre 
outros. 

O Relatório datado de 7 de maio de 1936 e intitulado "Literatura Infantil", produzido 
pela Comissão, endereçado ao Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, sintetiza 
muitas dessas discussões. Nele, ressaltam o "peso" da leitura sobre o futuro da criança, e suge-
rem que o Governo Federal abra e patrocine uma casa editora, de modo a "[...] espalhar edi-
ções populares de bons livros infantis, pois somente as crianças de famílias abastadas podem 
no Brasil adquirir livros, devido ao alto preço dos mesmos" (BRASIL, 1936a, n.p.). 

Buscam problematizar a literatura infantil, comparando-a à "literatura para adultos", 
além de indicarem a existência de livros não escritos para crianças que fazem parte da literatu-
ra infantil e de livros escritos por crianças, aumentavam o alcance do que é literatura infantil. 
No texto, ainda, a Comissão demonstra a preocupação em distinguir literatura infantil do "sec-
tor didáctico", de livros "propriamente técnicos" e aponta o entrave do gênero em utilizar "[...] 
uma falsa e inábil exploração do mundo imaginário, conduzindo muitas vezes a criança (sobre-
tudo na 1a infância) a reações psicológicas que devem ser evitadas, como as de medo [...]" 
(BRASIL, 1936, n.p.), além de criticar o aspecto moralizante de alguns livros "[...] em prejuízo 
da poesia da vida" (BRASIL, 1936, n.p.). 

A Comissão se manifesta no texto, ainda, sobre a dificuldade de utilização de um cri-
tério único para classificação do gênero segundo as idades, devido às diferenças geográficas, 
pessoais, morais e materiais que cercam cada criança. 

Um dos textos de Lourenço Filho, discutido nas reuniões, versa sobre a questão da 
linguagem na literatura infantil. Nele, o autor salienta que a linguagem tem uma dupla função, 
a de significar e a de informar, de um lado, e a de sugerir e criar, de outro. Para o domínio des-
ta última, segundo Lourenço Filho, o homem necessita dos recursos da arte, e é dessa função 
que se nutre a literatura infantil. 

Para o autor, a literatura infantil existe para "[...] exaltar ou sofrear o espirito, para li-
berta-lo e conduzi-lo" (LOURENÇO FILHO, n.d., n.p.), e somente como sugestão e criação a 
linguagem pode diferenciar o pensamento, "[...] colorindo diversamente as ideias, com os nos-
sos próprios anseios e desejos" (LOURENÇO FILHO, n.d., n.p.) e assim incutir princípios de di-
reção comum do sentir e do pensar. 

Essas e outras discussões em torno das ideias expostas nesses textos serviram de ba-
se para a continuidade dos trabalhos da Comissão Nacional de Literatura Infantil, como a elabo-
ração de listas de livros recomendados para tradução e adaptação e a criação de fíchas-padrão 
para o julgamento dos livros publicados no Brasil para a leitura de crianças, a fim de ampliar, 
melhorar e avaliar o acervo da literatura infantil produzida à época e divulgada no Brasil. 

As listas eram apresentadas por membros da Comissão e discutidas nas reuniões, vi-
sando a obter uma única relação de livros. Além disso, para divulgação, estímulo e desenvolvi-
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mento da literatura infantil, a Comissão planejou a elaboração de um jornal ou revista infantil 
na reunião de 21 de maio de 1936. No esboço desse plano, determinou-se que esse jornal ou 
revista deveria ser educativo e recreativo, com linguagem adaptada à realidade. 

Assim, de formato cômodo e leve, com poucas, mas boas ilustrações, a revista ou jor-
nal infantil deveria conter matérias sobre esporte, cinema, artes plásticas, jogos, divertimentos, 
anedotas, peças teatrais, "lições de coisas" e histórias de crianças célebres, reguladas por senso 
das realidades sociais, estímulo ao amor às artes e às letras, equilíbrio nacionalista e compreen-
são social do amor ao próximo. A revista ou jornal deveria, também, estabelecer concursos e 
proporcionar o julgamento dos trabalhos feitos por crianças, por outras crianças. 

Buscando interferir nos meios de comunicação, assim como divulgar seus trabalhos, a 
Comissão Nacional de Literatura Infantil entrou em contato com a Associação Brasileira de Im-
prensa, a Confederação Brasileira de Rádio Difusão e o Instituto Nacional de Cinema Educativo. 
As três instituições colocaram-se à disposição da Comissão, contribuindo com a divulgação de 
suas opiniões, com a ampliação de seu raio de ação, com o estímulo e desenvolvimento da lite-
ratura infantil no Brasil. 

Os trechos dos ofícios que seguem, comprovam a autorização das três instituições pa-
ra as contribuições mencionadas: 

 
Tenho em meu poder o officio que a Comissão de Literatura Infantil me 
enviou, assignado por V.S. e outros grandes nomes da pedagogia nacio-
nal. Diante da importância do assumpto, desde logo designei o meu bri-
lhante confrade Sr. Pinheiro de Lemos para se entender com a 
Commissão e tenho certeza de que a sua collaboração será das mais 
úteis. Depois do relatório do representante da A.B.I. designarei uma 
commissão, caso seja necessário, para colaborar na obra de V.S. (ASSO-
CIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA, 1936, n.p.) [...] 
Em resposta ao vosso oficio s/n, de 15 de Julho p.findo, tenho a satisfa-
ção de comunicar-vos que o Conselho Diretor, em sessão ontem realiza-
da, autorizou o Sr. Dr. Agenor Augusto de Miranda, Presidente desta 
Confederação, a aceitar o vosso honroso convite para um entendimento 
a respeito da organização de programas radiofónicos destinados ás crian-
ças. (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RÁDIO DIFUSÃO, 1936, n.p.) 
De ordem do Snr. Director, tenho o prazer de communicar-lhe que foram 
para as irradiações da Comissão de Litteratura Infantil. (INSTITUTO NA-
CIONAL DE CINEMA EDUCATIVO, 1936, n.p.) 
 

 
Os trabalhos da Comissão continuavam a "todo vapor", e, como já afirmado, a criação 

de uma fícha-padrão que servisse de referência para a crítica literária ocupou grande parte das 
reflexões de seus membros. Na reunião de 4 de junho de 1936, José Lins do Rego, Murilo Men-
des, Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Elvira Nizinska da Silva e Lourenço Filho apresentaram 
esquemas de uma fícha-padrão para julgamento e classificação dos livros infantis. 

A apreciação geral, manuscrita por Murilo Mendes no "Comentário aos squemas de 
uma ficha padrão", apontou a convergência entre os membros da Comissão quanto ao modo de 
encarar a questão, apostando na "[...] tendência convergente que facilitará o acordo para a 
fixação de um critério básico" (MENDES, 1936, n.p). Nesse "Comentário", Murilo Mendes, avali-
ou o trabalho de Lourenço Filho como o mais detalhado de todos, embora considerasse que a 
divisão por faixa etária proposta por ele devesse sofrer alterações, o que não ocorreu e acabou 
sendo o critério para o concurso de livros, como se verificará mais adiante. 
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O estabelecimento de uma ficha-padrão possibilitou à Comissão o julgamento dos vá-
rios títulos originais e adaptados que passaram a compor o "acervo da literatura infantil brasilei-
ra", sob sua aprovação. Assim, fixando em 100 o número máximo de pontos que um livro 
poderia receber, a Comissão Nacional de Literatura Infantil passou a divulgar pela imprensa 
títulos de livros recomendados à leitura de crianças, como os listados a seguir: 

Memórias de Emília, Dom Quixote das crianças e Fábulas, de Monteiro Lobato; 
Meu torrão, História do Brasil para crianças, de Viriato Corrêa; 
Era uma vez, de Viriato Corrêa, em colaboração com João do Rio; 
Contos do país das fadas, de Gondim da Fonseca; 
Lendas dos nossos índios, de C. Brandenburger; 
Uma história verdadeira, de Olga Ferraz Kehl, 
História de matto virgem, de Paulo Ribeiro de Magalhães; 
Histórias de Pai João, de Érico Veríssimo; 
Novellas infantis, de L. Contreras; 
Pinocchio, de Collodi, traduzido por Mary Baxter Lee; 
Pinocchio na Africa, de Cherubini, traduzido por Mary Baxter Lee; 
A ilha do tesouro, de R. L. Stevenson, traduzido por Pepita de Leão; 
Heidi, de Joam Spiri, traduzido por Pepita de Leão; 
Faísca e Maneco, de Laboulaye, traduzido por Haidée Isac N. Lima; 
Contos Orientaes, de G. Hanff, traduzido por Lina Hirah; 
A árvore, de Júlia Lopes de Almeida; 
Contos de Andersen e Novos contos de Grimm, traduzidos por Monteiro Lobato. 
Durante os trabalhos em 1936, a Comissão fez o levantamento de 253 livros diversos 

escritos para crianças, publicados no Brasil e 77, em Portugal (LOURENÇO FILHO, 1943). 
Nos meses de janeiro e fevereiro de 1937, Lourenço Filho teve a oportunidade de rea-

lizar viagens aos Estados Unidos, Itália, Alemanha e França e conhecer de perto a literatura 
infantil produzida na América do Norte e na Europa, relatando suas impressões sobre o tema 
aos membros da Comissão, na sessão do dia 24 de fevereiro de 1937. 

Em fins de 1936, buscando fomentar a produção de literatura infantil, no Brasil, a 
Comissão lançou um concurso de livros infantis, cujo edital distinguia três categorias: 1a catego-
ria - livros para crianças até sete anos; 2a categoria - livros para crianças entre oito e dez anos; 
3a categoria -livros para crianças com mais de dez anos. Estabelecia, ainda, dentre outros, o 
prazo de inscrição até 28 de fevereiro de 1937 e a necessidade da utilização de um pseudônimo 
para os autores. 

O julgamento e apreciação dos livros foi minucioso e ocorreu durante vários dias do 
mês de março de 1937, havendo a Comissão, após rigorosa avaliação, chegado ao seguinte 
resultado, no mês de abril daquele ano: 

1a categoria: 
1o lugar: O circo, de Santa Rosa; 
2o lugar: O tatu e o macaco, de Luís Jardim; 
3o lugar: Carnaubeira, de Paulo Werneck e Margarida Estrela. 
 
2a categoria: 
1o lugar: Fada Menina, de Lúcia Miguel Pereira (pseudônimo: Vera Mendonça);  
2o lugar: A casa das três rolinhas, de Marques Rebelo e Arnaldo Tabaya (pseudônimo: 

Carlos Henrique); 
3o lugar: A terra dos meninos pelados, de Graciliano Ramos (pseudônimo: L. Silva). 
 
3a categoria: 
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1o lugar: O boi Aruá, de Luís Jardim (pseudônimo: J. R. Alvez);  
2o lugar: As aventuras de Tibicuera, de Érico Veríssimo (pseudônimo: Tio Luiz);  
3o lugar: A grande aventura de Luiz e Eduardo, de Ester Costa Lima (pseudônimo: 

Macacaporanga). 
 
Apreciação sobre os livros da 2a e 3a categorias pode ser vislumbrada nos fragmentos 

sem assinatura que seguem: 
 

"A Casa das Três Rolinhas" compõe-se de histórias de animais em situa-
ções muito comuns à vida humana. Algumas representam charges a 
acontecimentos muito recentes: não serão porém compreendidas pelas 
crianças na sua verdadeira significação e apenas tomadas como fantasi-
as, aliás bem interessantes. A primeira e ultima historias são ótimas e se 
todas as outras se lhe aproximassem, o livro poderia ser considerado 
muito bom. 
"A Fada Menina" e "Na Terra dos Meninos Pelados" são livros feitos com 
a finalidade de satisfazer às exigências do maravilhoso nessa idade. São 
fantasias deliciosas. Exploram situações provenientes da fuga à realidade 
para um país maravilhoso que imaginam as crianças e no qual vivem as 
suas horas de quietude e de monotonia da vida de todos os dias. O pri-
meiro deles se ressente da falta de capítulos, tornando-se um pouco 
massudo para crianças da idade a que se destina. (BRASIL, 1937a, n.p.) 
[…] 
Dos livros de folclore apresentados, "O Boi Aruá" é o melhor; se suas his-
tórias não são resultado de pesquisas folclóricas do próprio autor, têm o 
valor de serem inéditas para as crianças. Há muitas expressões regionais 
que dão maior mérito literário ao livro. "As Aventuras de Tibicuera" são 
episódios da Historia do Brasil apresentados de maneira originalíssima. O 
autor poderia ter suprimido certos fatos, sem prejuízo do todo. O quadro 
sinotico que completa o livro destoa do conjunto: seria conveniente reti-
ra-lo para não causar impressão desfavorável às crianças e tirar o caráter 
didatico. "A Grande Aventura de Eduardo e Luiz" é um livro de aventuras, 
de argumento muito bem imaginado. Do meio para o fim é um otimo li-
vro e o autor revela qualidades extraordinárias de narrador. A primeira 
parte, porem, peca pela prolixidade das informações de natureza didática 
e abuso de termos técnicos. Não fora isso e seria um livro digno de hom-
brear com "Ilha do Tesouro" de Stevenson. (BRASIL, 1937b, n.p.) 
 
 

A Comissão passou a ser reconhecida e a servir de referência para a produção e apro-
vação dos livros para as crianças brasileiras. A reprodução do ofício que segue, assinado pelo 
escritor Marques Rebelo e o ilustrador Santa Rosa, datado de 19 de maio de 1937, exemplifica 
essa afirmação: 

 
Os abaixo assignados, autores de "A B C de João e Maria" - annexo á 
presente -desejariam conhecer a opinião dessa Commissão sobre o tra-
balho. Foi moldado dentro dos mais modernos ensinamentos pedagógi-
cos, orientados, a principio, pelo Professor Venâncio Filho, e com o 
auxilio de vario mateiral extrangeiro sobre o assumpto. Esperando que 
satisfaça plenamente as condições de um bom ABC para a meninada 
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brasileira, pediremos que, caso fosse approvado, merecesse uma acta de 
approvação e a licença de collocar na capa, em lugar já reservado no ori-
ginal, os seguinte dizeres: Approvado pela Commissão de Literatura In-
fantil do Ministério da Educação. (REBELO; SANTA ROSA, 1937, n. p.) 
 

A resposta ao ofício reproduzido, por sua vez, datada de 20 de maio de 1937, atesta o 
compromisso da Comissão com a delimitação da literatura infantil. 

 
 [...] O referido trabalho escapa á alçada desta Comissão, visto o seu ca-
rater didatico, motivo pelo qual não podemos autorisar a divulgação pu-
blica de nosso parecer sobre o mesmo. Podemos, entretanto, com o 
maior praser, declarar que o "A B C de João e Maria" é um trabalho de 
grande valor, tendo sido executado de acordo com os modernos ensina-
mentos pedagógicos, pelo que os membros desta Comissão felicitam os 
seus autores. (BRASIL, 1937c, n.p.) 
  

Em 14 de setembro de 1937, buscando a organização de bibliotecas infantis, a Comis-
são aprovou e recomendou para constituição de seus acervos 68 títulos de livros publicados no 
Brasil. São livros dos seguintes autores: Paulo Ribeiro de Magalhães, Monteiro Lobato, Viriato 
Correia, Gondim da Fonseca, Osvaldo Orico, L. Contreras, Figueiredo Pimentel, C. Brandenbur-
ger, Érico Veríssimo, Olga Ferraz Khel, Malba Tahan, Rosa Maria, Arnaldo de Oliveira Barreto, 
Olavo Bilac, Manoel Bonfim, João Ribeiro, Pepita Leão, Tales de Andrade, José Lins do Rego, 
Emílio Pompeia, Benjamin Rabier, Matilde Garcia Rosa, Jorge Amado, Haidée Lima, Guilherme 
Hauff, Charles Dickens, Cherubini, M. Sibiriak. Além desses, há também livros sem indicação do 
nome do autor, publicados pelo Editorial Paulista (São Paulo). Todos esses livros foram avalia-
dos em "fundo", "forma" e "apresentação" por meio das fíchas-padrão.  

Não se conseguiu, até o momento, precisar até quando a Comissão Nacional de Lite-
ratura Infantil manteve-se ativa e operante. Sabe-se, ao que tudo indica, que o Instituto Nacio-
nal de Estudos Pedagógicos (INEP), organizado e dirigido por Lourenço Filho, de agosto de 
1938 a janeiro de 1943, responsabilizou-se, como órgão de documentação e pesquisas no setor 
da educação, também por questões de leitura e literatura. No entanto, pode-se afirmar que nos 
anos em estudo e no seguinte essa Comissão foi reconhecida como polo das discussões sobre o 
gênero no Brasil. A solicitação do diretor de estatística do Ministério de Educação e Saúde, Tei-
xeira de Freitas, ao presidente da Comissão Nacional de Literatura Infantil, Manuel Bandeira, 
em 23 de junho de 1938, atesta o prestígio referido. 
 

O Service de Littérature Enfantine, do Bureau International d'Education, 
de Genebra, endereçou-me um pedido de informações sobre a literatura 
infantil brasileira, para o qual tomo a liberdade de solicitar a valiosa aten-
ção da Comissão sob a vossa esclarecida presidência. 
Trata-se, como verificareis pela documentação, que vos envio, por cópia, 
de um inquérito sobre o desenvolvimento e as condições atuais da litera-
tura para a juventude na América latina, no qual será especialmente es-
tudada a nossa produção nesse ramo de atividade literária. 
Nenhuma outra entidade julgo ser, no momento, mais competente para 
examinar o assunto nos vários aspectos compreendidos no questionário 
do Bureau International d'Education do que a Comissão de Literatura In-
fantil do Ministério da Educação e Saúde, e, assim, apelando para a cola-
boração desse órgão estou certo de que, sob um critério mais 
conveniente à nossa cultura e aos objetivos do inquérito em apreço, se-
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rão atendidos satisfatoriamente os desejos da referida instituição interna-
cional. Confiando em vossa anuência à solicitação que vos transmito, 
muito agradeceria a gentileza de uma resposta urgente habilitando-me a 
comunicar a Mme. Blanche Weber, do Service de Littérature Enfantine, a 
boa notícia de haver essa comissão se incumbido de prestar, diretamen-
te, as informações ao inquérito no prazo indicado, isto é, até 31 de julho 
próximo vindouro, afim de que o nosso país não fique sem o merecido 
lugar, quer nos trabalhos de divulgação daquele serviço, quer na respec-
tiva exposição de livros para a juventude. (TEIXEIRA DE FREITAS, 1938, 
n.p., grifos do autor) 
 

Assim, após a fase inicial de organização, delimitação e seleção da literatura infantil 
produzida e em circulação no Brasil feitas pela Comissão Nacional de Literatura Infantil, os es-
tudos e pesquisas sobre o gênero começaram a melhor se delinear e a produção do gênero 
teve um aumento quantitativo.  

 
Considerações Finais 

Ao que tudo indica, portanto, a Comissão Nacional de Literatura Infantil parece ter 
desempenhado papel importante e pioneiro, no esforço de sistematização de estudos sobre lite-
ratura infantil, no Brasil. E seu Presidente, Manoel Bergström Lourenço Filho, parece ter tido 
nessa atuação, papel preponderante e também pioneiro que fundamentou muitas de suas 
ações no âmbito da leitura e da literatura infantil, a partir de então. 

Assim, a produção mais sistemática de tematizações sobre literatura infantil, nos anos 
de 1936 e 1937, feita pelos membros da Comissão Nacional de Literatura Infantil, incluindo a 
de seu Presidente, contribuiu não somente para o início de estudos mais sistematizados do gê-
nero, no Brasil, como também fomentou a produção de literatura infantil da época, de modo a 
contribuir para a expansão dessa produção, em limites mais organizados, delimitados e selecio-
nados, haja vista que até então, tal esforço se caracterizava predominantemente por produções 
esparsas e episódicas, muitas vezes, subsumidas na discussão sobre a produção de livros para 
crianças e publicadas em prefácios de livros didáticos e introduções a livros de literatura infantil 
(MAGNANI, 1998). A partir de 1930, e pelo empenho da Comissão Nacional de Literatura Infan-
til, portanto, tornam-se mais sistematizadas, passando a “[...] constituir capítulos inteiros ou 
parte deles, em livros e compêndios sobre educação, pedagogia ou metodologia do ensino pri-
mário, da linguagem e da leitura” (MAGNANI, 1998, p. 249).  

Desse modo, foi possível reconhecer que a Comissão Nacional de Literatura Infantil 
empreendeu um grande esforço para organização, delimitação e seleção da literatura infantil 
brasileira nos anos de 1936 e 1937. Além disso, essa Comissão fomentou o desenvolvimento do 
gênero e passou a exercer grande influência nos rumos dos livros de literatura infantil no Brasil, 
haja vista que os autores e títulos de livros de literatura infantil aprovados e recomendados pela 
Comissão, permaneceram como os grandes marcos da produção do período nas tematizações 
de literatura infantil que se seguiram. Foi possível, ainda, reconhecer nos documentos localiza-
dos, recuperados, reunidos, selecionados e ordenados, bases teóricas para os estudos que su-
cederam os trabalhos da Comissão na produção sobre literatura infantil, no Brasil. 
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Compreender a educação no começo do século XX no Brasil significa, de modo ge-
ral, entender o debate acerca da alfabetização da população. Assim, os intelectuais da época 
entendiam que, por meio do ensino dos rudimentos da leitura, da escrita e dos cálculos, é que 
se consubstanciariam as orientações morais do projeto republicano de civilizar o povo. A escola, 
aos olhos da época, visava a erradicar a “ignorância” que grassava por todo o país, no sentido 
de preparar a nação brasileira para a sedimentação da recente República.  

Nesse cenário, a imprensa periódica educacional surgiu como importante suporte 
material de orientação didática e de formação do magistério, pois ela tinha dupla intenção: 
formar os professores e informá-los de fatos e de acontecimentos. Criou-se, assim, um espaço 
comum aos professores para a discussão de questões educacionais. A impressa periódica edu-
cacional, por um lado, trazia aos professores dados novos sobre pedagogia e, por outro, agia 
como motivadora do debate político e educacional. Tratava-se de um espaço que possibilitava 
ao pesquisador da área de História da Educação a percepção de grandes tendências do pensa-
mento coletivo e da atmosfera mental de uma época, haja vista sua rapidez e prontidão de ma-
nifestação e elaboração.  

Como retrata António Nóvoa (1993, p. XXXII), a imprensa periódica pedagógica é 
“o melhor meio para aprender a multiplicidade do campo educativo”, visto que, como Pierre 
Caspard e Pénélope Caspard (2002) a conceituam, é um documento que tem como característi-
ca ser testemunho vivo de métodos e de concepções pedagógicas, validando-se como local de 
popularização das ideias tanto de ordem teórica quanto de ordem prática da educação, pois é 
um suporte material dinâmico para revelar as questões educacionais. Já Denice Catani (1989) 
escreve que a relevância da investigação histórica educacional em periódicos pedagógicos cen-
tra-se na possibilidade de analisar, por intermédio de fontes primárias, os valores culturais, polí-
ticos e sociais presentes numa época, visto que os periódicos pedagógicos adquiriram, no 
Brasil, um papel social de projetar as mudanças no campo educativo.  

Com a instauração da República, a imprensa periódica pedagógica passou a ter um 
papel significativo ao desempenhar uma importante função na disseminação de materiais, 
transcrevendo, prescrevendo e debatendo métodos e concepções pedagógicas, sendo um meio 
de fácil acesso devido ao baixo custo. Concomitantemente a esse processo de disseminação de 
materiais e de prescrição de práticas, a imprensa periódica pedagógica foi grande aliada dos 
professores tanto no processo de sistematização dos programas de ensino quanto como ferra-
menta de auxílio aos professores, tendo em vista a insuficiência dos cursos de formação de pro-
fessores, associada, ainda, a dois outros fatores: a dificuldade de frequentar cursos de 
formação e os altos custos dos livros.  

Assim, a escolha de um periódico educacional – Revista de Ensino (1902-1918) – 
deu-se por meio do entendimento de que esse periódico pedagógico representa um importante 
suporte que contempla discursos educacionais de diferentes educadores da época, permitindo, 
assim, uma aproximação e um confronto com os acontecimentos e os debates ocorridos duran-
te o período de publicação. A Revista de Ensino, em seu ciclo de vida, traz discussões a que o 
grupo de professores não poderia estar alheio, como o fornecimento de material para o traba-
lho pedagógico, a orientação em relação à prática, a publicação de críticas e de notícias sobre 
as obras didáticas, a transmissão das principais tendências do ensino e a divulgação de mudan-
ças legais no ensino.  

O estudo da cultura escolar é estruturado aqui a partir da análise das práticas es-
colares envolvendo os métodos e as técnicas de ensino da primeira leitura. O conceito de cultu-
ra escolar é entendido como um conjunto de normas que define os conhecimentos a ensinar e 
as condutas a incentivar, além de ser também um conjunto de práticas que permite transmitir 
esses conhecimentos e incutir nos sujeitos os comportamentos desejados (Julia, 2001, p. 10). A 
Revista de Ensino, de um lado, prescreve em seus artigos como deve ser a alfabetização; de 
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outro, descreve as práticas que ocorriam no interior das escolas, como questões de espaço e 
tempo, currículos, métodos de ensino. Essa revista exerceu forte influência na difusão de mode-
los, métodos e ideias pedagógicas, ou seja, da cultura escolar.  

Para alcançar seu objetivo, este artigo centrou-se, primeiramente, na reconstitui-
ção de parte dos debates sobre os métodos e técnicas de alfabetização difundidos pela Revista 
de Ensino entre os anos de 1902 e 1910; especial atenção foi dada ao primeiro ciclo de publica-
ção (1902-1904), pois foi nesse período que se encontrou a maioria dos artigos sobre a temáti-
ca do ensino da leitura. No segundo ciclo (1905 a 1910), devido à falta de recursos financeiros 
para a publicação da revista, percebeu-se inequívoca alteração no tom dos artigos publicados 
nesse período. Por sua vez, deixou-se de abordar o terceiro ciclo da revista (1910 a 1918), pois 
foi quando o governo tomou para si a iniciativa de publicação do periódico e o foco dos debates 
mudou, assumindo a fala governamental, deixando de interessar diretamente a esta pesquisa1.  

 
*** 

 
A Revista de Ensino foi publicada em São Paulo nas duas primeiras décadas do sé-

culo XX, com algumas interrupções. Seu lançamento ocorreu num momento de expressivo cres-
cimento da capital paulista. A Revista de Ensino começou a ser publicada em 1902 por 
“iniciativa de um grupo de professores e profissionais ligados à educação que havia há pouco se 
congregado para a criação de uma entidade chamada Associação Beneficente do Professorado 
Público de São Paulo” (Catani, 1989, p. 42). A referida associação foi fundada em 27 de janeiro 
de 1901 como entidade que tencionava agremiar os educadores do Estado de São Paulo. No 
entanto, por questões políticas, como denúncias e críticas ao governo, houve uma ruptura entre 
este e a Associação no ano de 1905, sendo que era justamente o ente político que repassava 
verba para a publicação da Revista. A ruptura, destarte, fez com que a Revista passasse a ser 
impressa numa tipografia privada. Tal mudança provocou alteração no tom do debate interno 
ao periódico, além de irregularidade nas publicações. Catani divide o ciclo da Revista de Ensino 
em três períodos: 

 
1902-1904: o período é marcado pelo tom moderado dos artigos. Os articulis-

tas reconhecem-se como especialistas da educação e acreditam que podem orien-
tar as ações de outros professores, bem como debater sobre as medidas oficiais. 
Porém, em 1904, diante de um corte de 15% nos salários dos professores, a Re-
vista, como meio de defesa do professorado, viu-se no dever de publicar críticas às 
ações oficiais, as quais, segundo os articulistas, propiciavam a deterioração do en-
sino público; 

 
1905-1910: o período é marcado pelo distanciamento entre a Associação e o 

Estado, tendo como consequência a radicalização do discurso por parte do profes-
sorado, com vistas a melhores condições de trabalho. Outro fato importante é a di-
ficuldade financeira da Associação – sem a contribuição do governo – em manter a 
Revista de Ensino, tendo como consequência publicações irregulares do periódico; 

 
1911-1918: é o período em que a Diretoria da Instrução Pública toma para si 

a iniciativa de edição da Revista de Ensino e tem como orientação de discurso o 
tom oficial da própria Diretoria, com publicações de pessoas que se identificam 
com as ideias do Estado. 

 
No bojo dessas relações políticas, econômicas e sociais, São Paulo firmou-se como 

Estado modelo para o restante do país2. A primeira publicação da Revista ocorre em 1902, com 
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os acontecimentos da cidade de São Paulo estampados nas páginas do periódico, que passa a 
ser, muitas vezes, um local de respostas aos dilemas e às dificuldades do momento histórico 
que circunda a cidade.  
 A história da educação brasileira, como constata Catani (1989), costumava retratar 
metaforicamente as duas primeiras décadas do século XX como um tempo “à meia-luz”, visto 
que os teóricos costumavam diminuir a importância dessa época, dando relevância às décadas 
posteriores. Todavia, o primeiro quartel do século XX demonstra grande anseio de mudança, 
depositando na educação a esperança de tornar viáveis os preceitos republicanos de civilização. 
Assim, a alfabetização da população era tida como a forma para emplacar as mudanças sociais 
em direção ao progresso. 

O discurso da escola republicana é permeado pelo discurso político acerca da alfa-
betização. Acreditava-se que por meio da difusão das primeiras letras seriam curados “os ma-
les” que afetavam a sociedade, pois se esperava que o ser humano escolarizado obtivesse o 
manejo cívico do alfabeto. Marta Carvalho (1989) escreve, entretanto, que o projeto republica-
no de escolarização tinha, para a educação, um papel superestimado, pois os republicanos 
compreendiam o país como uma estrutura social amorfa, e o lugar da educação seria regenera-
dor; nas palavras de Carvalho: “transformar os habitantes em povo”. Portanto, a escolarização 
era entendida como uma obra de modelagem.  

Feito esse breve recorte histórico de reconstituição do ciclo da Revista de Ensino, 
passa-se ao objetivo de pesquisa mais específico: a análise interna à Revista de Ensino. Por 
meio da apreensão discursiva dos artigos do periódico, buscou-se obter informações relevantes 
tanto sobre as concepções pedagógicas quanto sobre as práticas de alfabetização nas primeiras 
décadas do século XX. Para tanto, foram analisados, prioritariamente, os artigos acerca dos mé-
todos de alfabetização; porém, a partir desses artigos, buscaram-se também indícios que possi-
bilitassem compreender as decorrências do ensino da leitura e da escrita no processo de 
construção da nação, pois se entende que a alfabetização era uma ferramenta política na cons-
tituição da civilidade da República recém-instaurada.  
 
Revista de Ensino: de 1902 a 1904 

 
 A partir de abril de 1902, a Associação Beneficente do Professorado Público do Es-
tado de São Paulo passa a publicar a Revista de Ensino. O primeiro ciclo, compreendido entre 
1902 e 1904, caracteriza-se por ser um período marcado pelo tom suavizado dos artigos da Re-
vista. Os articulistas reconhecem-se como especialistas da educação e acreditam poder orientar 
as ações de outros professores. Assim, lê-se no “Editorial” da primeira edição que o objetivo da 
Associação era: 

 
[...] por todos os meios de seu alcance, não só facilitar a tarefa do 
mestre, divulgando os melhores métodos e processos de ensino, co-
mo se empenhará, com o maior desvelo, para orientar o governo e os 
nossos legisladores na elaboração das leis futuras sobre instrução pú-
blica. [...] O professor primário, como elemento modificador, é o mais 
importante na evolução social. (1902, p. 3) 

 
Ilíada Silva (2004) escreve em sua tese que a Revista de Ensino tinha o objetivo de 

abarcar os interesses dos professores, facilitando a divulgação pedagógica e orientando os go-
vernantes na feitura das leis. Observa-se que nos anos iniciais de publicação do periódico havia 
um grande impasse sobre quais seriam os ideais que iriam compor o projeto de uma nova esco-
la destinada para o povo. Os princípios educacionais apresentados pela Revista são: da ciência, 
da educação moral e cívica e da preparação para o trabalho. Com a educação moral das crian-
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ças, a escola torna-se, por excelência, a instituição vocacionada a produzir um sujeito ativo, 
trabalhador e responsável.  

Num clima de debates em torno dos métodos, a Revista de Ensino apresenta-se 
como espaço adequado para a discussão dessa temática. Nesse sentido, um importante artigo 
que pode ser encontrado sobre o referido tema é de autoria de Roman Roca Dordal, “Cartilha 
Moderna”, denominação esta que Dordal atribuiu à sua própria cartilha. Nos primeiros parágra-
fos, Dordal aborda a importância de o grupo de professores se questionar a respeito dos livros 
didáticos a serem usados em sala: “não há professor que possa ser indiferente quando se trata 
da cartilha, do primeiro livro que há de dar ao seu novo aluno” (Dordal, 1902, p. 213). Logo 
após esse questionamento, Dordal questiona a implicação direta que a escolha de uma cartilha 
traz, isto é, qual método será usado. Para tanto, o autor inicia a discussão relembrando a pales-
tra ministrada pelo professor João Köpke, em 1886, quando este expôs o método analítico co-
mo seu método de ensino. Dordal afirma que o método de Köpke é o mais racional, porquanto 
impõe a lógica, desenvolvendo a aprendizagem de forma ordenada: do mais simples para o 
mais complexo. O método de Köpke, como Dordal explica, inicia-se com o professor fazendo 
um desenho no quadro negro; depois, faz-se a escrita desse desenho – composta por uma pa-
lavra –, até se chegar finalmente à frase. Dordal pondera, entretanto, que não seria possível a 
utilização desse método nas escolas públicas, porque o ensino público não mais poderia ser 
individualizado3. Além disso, Dordal entende a cartilha como um suporte necessário da prática 
de ensino.  

Quando Dordal debate, em seu artigo, sobre o método de Köpke, aquele ressalta a 
importância do desenho para o ensino da leitura, pois é uma das maneiras de se representar o 
mundo. Todavia, Dordal aponta o desenho como um aspecto negativo do método de Köpke 
pelo fato de que provavelmente muitos professores não saibam desenhar. Dordal argumenta 
que a Cartilha Moderna (cartilha de sua autoria) é a que mais contém desenhos (gravuras) e, 
seguido desses, estão exercícios para se trabalharem as vogais mediante o uso de pequenas 
palavras. O autor propugna que o método é a configuração de cada passo. Assim, as cartilhas, 
para Dordal, devem ser estruturadas no sentido de que cada página seja uma preparação para 
a seguinte. Ler, para ele, “é dizer uma sentença que exprima uma idéia completa” (Dordal, 
1902, p. 217). Esse autor anota, ainda, que a escolha do método é atribuída à ideia de eficiên-
cia, pois, para ele, a questão de tempo é de suma importância: “o ensino da leitura deve ser 
obtido do mais simples para o mais completo e, no menor prazo possível” (Dordal, 1902, p. 
217).  

Joaquim Luiz Brito escreveu uma resenha também intitulada “Cartilha Moderna”, 
dialogando com o artigo de Dordal. Nela, o autor comenta que os professores brasileiros, histo-
ricamente, foram inimigos dos métodos de palavração americanos (crítica centrada na figura da 
professora Miss Márcia Browne, da Escola Americana), sendo que também foram, em certa me-
dida, contrários ao método de João Köpke, “por não ser ele aplicável em nossas escolas, onde o 
ensino é feito coletivo e não individualmente, e nem serem todos os professores desenhistas” 
(Brito, 1902, p. 321). Contudo, a Cartilha Moderna (o suporte didático elaborado por Dordal) é 
baseada na palavração; apesar disso, para Brito, não deixa de ser uma das melhores cartilhas – 
mesmo apresentando alguns “senões” –, pois é baseada num método racional e lógico de ensi-
no, o qual podia trazer importantes serviços ao ensino da leitura. 

Um outro importantíssimo artigo a ser destacado é uma carta de autoria de João 
Köpke em resposta aos artigos de Brito e de Dordal, intitulada “Ensino da leitura”. O primeiro 
ponto trabalhado por Köpke refere-se aos desenhos, os quais, para ele, são elementos corri-
queiros que devem compor a história, da mesma forma como a Cartilha Moderna, de Roca Dor-
dal, faz com suas gravuras tipografadas. Assim, os desenhos são apenas esboços, 
representações ilustrativas do que está sendo falado, visto que o desenho, para Köpke, nada 
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ensina, apenas auxilia, pois é uma forma de concretização da palavra, sendo ele secundário ou, 
até mesmo, desprezível. Posteriormente à representação, propõe que deva ser feita a tradução 
das ideias expressas pelos desenhos em palavras escritas, momento este caracterizado pelo 
ensino da leitura. Outro ponto retratado por Köpke – no que tange ao caráter individual, como 
muitos dos autores retratam seu método – é sobre a eficiência dos métodos. Nessa seara, 
Köpke diz que se um método é eficiente para uma pessoa, individualmente, é eficiente para a 
coletividade. O autor ainda acrescenta que, por seu método usar de um instrumento de acesso 
coletivo, o quadro negro, e não usar do livro, que é individual, teria mais mérito no trabalho em 
grupo. Cláudia Silva (2006, p. 189) escreve: 

 
[...] o eixo de divergência não estava no fato de ser método analítico 
da palavração inaplicável às classes de ensino coletivo, nem tão pouco 
na habilidade de desenhar dos professores. O eixo encontrava-se no 
fato de Roca Dordal e Brito entenderem que as palavras escolhidas 
para processar o método deveriam ser monossílabas e dissílabas, 
apresentando, assim, um método analítico pela palavração baseando 
nos procedimentos do método sintético pela silabação, enquanto para 
Köpke a escolha das palavras deveria considerar a composição das 
frases e sentenças independentemente do aspecto fonético, ou seja, 
por meio de um método analítico pela palavração partindo da elabo-
ração coletiva do texto.  

 
Arnaldo Barreto, por sua vez, publicou o artigo “Ensino de leitura” em tom mode-

rado e conciliador, propondo a tolerância como solução para os problemas relativos aos méto-
dos de ensino, tendo em vista que Revista de Ensino era palco para as disputas acerca do 
tema: 

 
No meio termo, a nosso ver, é que está a verdade; isto é, se uns con-
cederem iniciar-se o primeiro ensino da leitura pelas sentenças, auxili-
ando-se esse início com estampas adequadas e sugestivas; e outros 
admitirem que em cada lição haja um fonema que lhe seja a base, ou 
por assim dizer, o seu pivot como o fez Meiklejohn; e que, em subse-
qüentes lições se decomponham as sentenças em palavras e estas em 
seus elementos como o exige a natureza da língua materna – para 
nós, repetimos, o problema naturalmente se resolve. (Barreto, 1902, 
p. 962) 

 
Com vistas a modernizar a estrutura de ensino no Brasil é que se observam expe-

riências como a Revista de Ensino. Percebe-se neste primeiro ciclo de publicação da Revista um 
grande anseio dos educadores paulistas pela sistematização do ensino público e a grande dis-
puta em torno do que seria o melhor método. Buscava-se emplacar as mudanças sociais em 
direção ao progresso. Acreditava-se que por meio da difusão das primeiras letras seriam cura-
dos “os males” que afetavam a sociedade, pois se esperava que o ser humano escolarizado ob-
tivesse o manejo cívico do alfabeto.  

Os articuladores do periódico mostram-se muito influenciados por conceitos de 
educação publicados na Europa e nos Estados Unidos. Contudo, nota-se, também, a preocupa-
ção de se criarem materiais nacionais de ensino, com a condição de que fossem alinhados com 
o método analítico. Assim, por meio da leitura dos artigos da Revista de Ensino, verificam-se 
muitos debates do periódico sobre os dilemas da época e o desejo de se criar uma unidade es-
colar realmente brasileira. Em 1902, quando se inicia a publicação dos artigos estudados, o 
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Brasil começava a colher os primeiros frutos da década de 1890, isto é, das publicações de li-
vros escolares nacionais. Tal relação, entretanto, apenas se solidificou ao longo das primeiras 
décadas do século XX.  

 
Revista de Ensino: de 1905 a 1910 

 
O segundo ciclo (1905-1910) de publicação do periódico paulista é marcado por 

uma ruptura da Associação Beneficente do Professorado Público do Estado de São Paulo com o 
Estado. Em virtude disso, a impressão da Revista passou a acontecer numa tipografia privada e, 
consequentemente, o periódico começou a ser publicado de forma irregular, por falta de verba 
para publicação. Além dessa mudança, outra modificação percebida por meio da leitura dos 
artigos é a alteração de foco nos temas publicados. De 1905 até 1908, observa-se que muitos 
artigos são voltados para questões mais gerais do ensino, que debatiam principalmente temas 
referentes à valorização da profissão docente, à instrução pública como grande ideal. Já a partir 
de 1909, tornam à pauta da Revista artigos voltados para o tema da alfabetização e da leitura, 
sendo que a maioria dos artigos do segundo ciclo confere centralidade ao assunto da leitura e 
escrita pelo método analítico.  

Fazendo um recorte temático no que concerne aos temas ligados à alfabetização, 
um primeiro artigo sobre o tema pode ser destacado. Trata-se do artigo “O atual programa de 
ensino dos Grupos Escolares e da Escola Modelo”, de Augusto Carvalho. Nele, o autor debate 
um tema que será recorrente em artigos da revista, pois vários articulistas da Revista de Ensino 
iterativamente trazem à tona: “Em um país novo, que nada, didaticamente, tem de seu, meto-
dologia sempre é uma tese em discussão, até que se firme uma orientação decisiva, emanada 
das necessidades do meio, ou do fim, que edifica um estabelecimento de instrução.” (Carvalho, 
1909, p. 3). No começo do século XX no Brasil, percebe-se um claro dilema entre adotar méto-
dos estrangeiros em contrapartida da construção de um método nacional. Assim, os professores 
da época colocam-se em confronto sobre qual postura tomar diante dessa situação, e a Revista 
de Ensino se apresenta como grande palco dessas discussões. 

A escolha do método analítico para a alfabetização, em oposição ao método sinté-
tico, representava a posição dos grupos de educadores defensores de uma escola laica; como 
Circe Bittencourt (2004, p. 484) descreve: “Os seguidores do método analítico eram, em sua 
maioria, republicanos com o discurso voltado para uma democratização do saber escolar e, con-
trários ao espírito tradicional de educação, cujo ensino era calcado em método da igreja.”.  

No que tange o tema da leitura, João Köpke, no artigo “Crítica sobre Trabalhos Es-
colares”, dedica o texto aos “Ilustríssimos Senhores Arnaldo Barreto e Romão Puiggari”. O autor 
apresenta a leitura não como uma habilidade mecânica, mas sim como um instrumento a ser 
manejado, porquanto ler é pensar, visto que tal atividade tem componentes tanto do discurso 
quanto da palavra. Köpke escreve que a Cartilha das Mães, de Arnaldo Barreto, tem como cor-
dão umbilical a fonética e a palavração, em vez de fazer a leitura por meio da ideia e do pen-
samento. Já a Cartilha da Infância, de Galhardo, modificada por R. Puiggari, para Köpke tem 
como base o método silábico, além de ter lições áridas de leitura. Percebe-se nesse debate o 
forte impacto que o método analítico proporcionou nos educadores brasileiros no começo do 
século XX.  

Outro artigo importante sobre a leitura é de A. Aranha: “Discurso”. Nele, o autor 
diz: “A República só será uma realidade quando o analfabetismo tiver desaparecido, quando 
cada cidadão souber conhecer os seus direitos e os seus deveres.” (Aranha, 1907, p. 13). Esse 
excerto remete ao discurso republicano de civilização do povo, pois que, para o autor, seria por 
meio do ensino da leitura e da escrita que as pessoas se esclareceriam a respeito dos seus di-
reitos e, consequentemente, defenderiam a República. A educação, nesse sentido, tem um pro-
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pósito político e a crença no futuro, ou seja, de aprimorar aquilo que ainda está por vir. 
Nesse segundo ciclo de publicação do periódico paulista, constata-se um outro tipo 

de enfoque, diferente daquele retratado no primeiro ciclo com os grandes embates das ques-
tões pedagógicas. O segundo ciclo foi muito influenciado pela mudança no processo de publica-
ção da Revista por conta da ruptura com o Estado, o que provocou uma maior articulação entre 
os professores como categoria, deixando de lado, de certa forma, dilemas sobre métodos e 
passando a pensar a educação de forma mais ampla, envolvendo os debates acerca da sistema-
tização e implementação de uma escola brasileira. 
 

*** 
A imprensa periódica pedagógica teve um papel fundamental no começo do século 

XX ao projetar mudanças no campo educativo a partir, de um lado, da prescrição das ações 
escolares por meio da publicação dos seus artigos e, de outro, pelo debate geral das questões 
educacionais da época. A análise histórica, pela óptica da cultura escolar, permite compreender 
a constituição histórica das instituições escolares, da formação de professores, das concepções 
pedagógicas, dos métodos de ensino. Pela leitura dos artigos da Revista de Ensino pode-se ob-
servar que neles perpassam concepções pedagógicas e visões de mundo que possibilitam 
transmitir parte da dimensão social da época estudada.  

A partir do final do século XIX, a leitura e a escrita passaram a ser técnicas ensiná-
veis submetidas ao ensino organizado, sistemático e intencional, demandando preparação pro-
fissional (Mortatti, 2000). Os métodos de alfabetização são princípios teóricos que organizam o 
trabalho pedagógico do professor em relação aos procedimentos de aquisição das competências 
da leitura e da escrita. Pensar o tema do método significa refletir sobre o caminho pelo qual a 
alfabetização se perfaz. Como Berta Braslavsky (1971) aponta, o problema da metodologia apa-
rece concomitantemente com a educação popular, ou seja, com a democratização do acesso ao 
ensino. O método passa a ser compreendido como meio facilitador (e eficiente) da aquisição da 
leitura e da escrita. Nessa esteira, Rosa Fátima de Souza (1996, p. 143-144) também escreve: 

 
A confiança no método fazia parte da mentalidade do século XIX, em-
pregada dos princípios da racionalização da produção e da vida social. 
O método é um guia, o caminho seguro para alcançar objetivos e me-
tas estabelecidas. Entende-se, assim, como tal elaboração atinge o 
campo educacional precisamente no momento em que era forçosa a 
racionalização dos sistemas educativos com a difusão da escolarização 
em massa. 

  
O método, entretanto, não é composto apenas por sua eficácia; é, principalmente, 

a orientação geral de cada sistema de educação; trata-se, portanto, de um meio de suporte 
para o ensino. Mas o método é também uma concepção educacional, pois subjacente aos mé-
todos de ensino sempre há uma perspectiva de educação. Assim, para refletir acerca da história 
da alfabetização no Brasil, precisa-se de pensar, necessariamente, nos métodos de alfabetiza-
ção, tendo em vista as acirradas disputas e polarizações em torno destes. 

A Revista de Ensino pode ser analisada como um suporte material que movimen-
tou o debate educacional, colocando em pauta a educação pública da recente nação, fato que 
trouxe a intensificação de debates acerca dos métodos e das técnicas de ensino, em especial no 
tocante à busca de instrumentos práticos para se ensinar. Nesse sentido, observa-se no final do 
século XIX e no começo do século XX, no Brasil, a busca da sistematização de um método, o 
qual seria, posteriormente, traduzido numa cartilha. Por outro lado, essa exacerbada relevância 
dada ao método e aos livros didáticos expressa um íngreme crescimento das instituições de 
ensino, ou seja, o método pode ser compreendido como um dos elementos que deram centrali-
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dade à institucionalização da educação.  
Desse modo, no começo do século XX no Brasil, percebe-se o dilema entre adotar 

métodos estrangeiros em contraposição à construção de um método nacional. Assim, os profes-
sores da época colocam-se em confronto sobre que postura tomar diante dessa situação, e a 
Revista de Ensino apresenta-se como grande palco dessas discussões. 

 
Foi, assim, ganhando adeptos o método analítico para o ensino da lei-
tura – do ‘todo’ para as ‘partes’ -, baseado especialmente em moldes 
norte-americanos e utilizados na Escola-Modelo anexa à Escola Nor-
mal. Inicialmente sem grandes disputas intestinas, os grupos de nor-
malistas que se foram formando em torno dos propagadores da ‘nova 
bússola’ passaram, no entanto, a produzir apropriações diferenciadas, 
gerando-se as disputas em torno do melhor modo de se processar o 
método analítico para o ensino da leitura. No âmbito dessas disputas, 
foram-se impondo as apropriações de determinados grupos que as-
sessoravam autoridades da administração educacional e cujas propos-
tas ganharam espaço institucional, configurando-se como as primeiras 
normatizações sobre o ensino da leitura. Essas normatizações, por sua 
vez, também foram-se impondo, por meio da adoção oficial das carti-
lhas e da produção de artigos de combate, tradução de textos estran-
geiros e relatos de experiências bem-sucedidas, publicados sobretudo 
na Revista de Ensino. (Mortatti, 2000, p. 82) 
 

A Revista de Ensino consagrou-se, em grande medida, pelos debates ali travados 
no que se refere à criação do melhor método de ensino nacional. Como Mortatti (2000, p. 82) 
descreve, o método era necessariamente baseado nos preceitos do método analítico, defendido 
pelos professores, em contraposição ao método sintético. É importante destacar que em 1909, 
Oscar Thompson, Diretor da Instrução Pública, fez uma reforma de ensino e decretou como 
método oficial de alfabetização do Estado de São Paulo, o método analítico. 

Em resumo, como mostra a tese de Catani – e este estudo de alguma forma cor-
robora tal ideia –, o começo do século XX foi marcado por intensos debates (pelo menos no que 
tange à capital paulista) e pela articulação dos professores em torno da educação. Noutro falar, 
era o começo do reconhecimento da categoria profissional dos professores, sobretudo com a 
criação Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo. Tem-se, assim, que a 
Revista de Ensino possibilitou importantes debates sobre a organização da escola pública e 
principalmente no tocante aos métodos de ensino. Foi nesse período “à meia-luz” que se ex-
pandiu o debate sobre o método analítico, o qual visava a ensinar a partir da palavra, em con-
traposição aos métodos de memorização, soletração e silabação.  

Ao serem analisados pela perspectiva da cultura escolar, os discursos sobre alfabeti-
zação nos artigos da Revista de Ensino permitem facilmente observar que a pesquisa histórica 
não consiste apenas em estudar as grandes mudanças e feitos, mas também o cotidiano e a pre-
servação, evidentemente com a cautela de não naturalizar ou estagnar os processos históricos. 

Compreende-se, assim, que a escola, tal qual a conhecemos hoje, é uma constru-
ção histórica relativamente recente da história da humanidade, e é justamente por esse caráter 
histórico que se permite refletir e modificar a escola, pois ela não está dada. Em suma, esta 
pesquisa entende que a análise histórica dos processos educacionais, pelo escopo da cultura 
escolar, possibilita perceber, de um lado, as mudanças e, de outro, as preservações no campo 
educacional, e acima de tudo compreender que a escola é uma construção histórica do nosso 
tempo. 
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1 Essa divisão dos ciclos da Revista de Ensino está baseada na tese de Catani (1989). 
2 Colimava-se a estruturação de um sistema modelar de ensino para o resto do país. É a partir da Reforma 
“Caetano de Campos” que se instaurou a lógica de um sistema modelar paulista. 
3 Neste momento, já há preocupação a respeito de um método para proceder com o ensino coletivo – em 
contraposição ao ensino individualizado –, havendo uma necessária readequação da divisão do tempo e 
um rearranjo dos conteúdos. 
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Apresentação 
 

(...) dentro de cem anos, pensei, alcançando a porta  
de casa, as mulheres terão deixado de ser o sexo  

protegido. Logicamente, participarão de todas as atividades e esforços 
que no passado lhes foram negados. 

(...) Tudo pode acontecer quando a feminilidade tiver deixado de ser  
uma ocupação protegida, pensei ao abrir a porta. 

Virginia Woolf1 
 

Ao analisar a relação entre a mulher e a ficção no final da década de 1920, Virginia 
Woolf defendia que a mulher precisaria de uma renda e um teto (1990, p. 08). Ao longo de 
uma narrativa bem elaborada, a autora constatava que historicamente as mulheres não tiveram 
oportunidades para obter uma renda e viver dela para se dedicarem ao exercício da escrita. O 
questionamento da capacidade feminina para escrever ficção e as tarefas domésticas a teriam 
mantido afastada da vida social e cultural, impedindo que se aventurasse na criação de textos.  

Apesar do cenário pouco alentador, houve também mulheres que se lançaram à 
atividade da escrita e puderam publicar suas obras, deixando um legado para crianças e jovens 
por muitas décadas. Meninas exemplares, Mulherzinhas que se tornam Boas esposas, a menina 
dos Alpes Heidi em seus anos de aprendizado e Clarita, aluna do Colégio Progresso Campineiro 
que se torna uma Mãe Brasileira. As obras escritas pela Condessa de Ségur, por Louisa May 
Alcott, por Johanna Spyri e Maria Clarice Marinho Villac são consideradas clássicos da literatura 
infantojuvenil, posto que são publicadas e adaptadas até os nossos dias. São livros que 
marcaram as leituras de muitas gerações em diferentes lugares do mundo e ainda são 
lembradas com saudades. Alguns livros inclusive foram transformados em filmes e séries de 
televisão, dando mostras da longevidade destas narrativas, sempre reinventadas. 

O período de publicação das obras abrange a segunda metade do século XIX até o 
início do século XX, momento no qual as mulheres ganharam espaço no âmbito social. A 
Condessa de Ségur publicou cerca de 20 obras, das quais se destaca a trilogia composta pelos 
livros Meninas exemplares2, Os desastres de Sofia3 e As férias4. Louisa May Alcott também 
publicou diversos livros, dentre os quais Mulherzinhas5 e Boas esposas6 fizeram bastante 
sucesso. Johanna Spyri, por sua vez, tornou-se célebre com as obras Heidi e Heidi pode 
precisar do que aprendeu7. Maria Clarice Marinho Villac completa o grupo com sua trilogia Os 
cinco travessos, Clarita da pá virada e Clarita no Colégio.  

O que leva as mulheres a se debruçarem sobre o exercício da escrita? O que as move 
no desejo de orientarem as gerações futuras acerca do comportamento esperado para o sexo 
feminino? 

Longe de perscrutar a alma destas escritoras, esta pesquisa, que se encontra em sua 
fase inicial, se propõe a analisar a vida destas escritoras, bem como um conjunto de livros por 
elas publicado, destinado à leitura de meninas e moças. Cada obra foi concebida em momentos 
e lugares diferentes, porém é possível traçar paralelos entre estas publicações e as trajetórias 
destas mulheres.  

O conjunto de livros permite vislumbrar as concepções de feminilidade das autoras. 
Além disso, cada obra carrega em si os valores e ideais que circulavam pela sociedade no 
período em que foram publicadas, permitindo investigar também as relações sociais que 
estavam em jogo. Um estudo comparativo que parte da vida destas escritoras e que analise 
suas produções literárias se mostra um campo bastante rico para pensar a formação feminina. 
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As escritoras e suas obras: possibilidades de reflexões 
 
 

No ato da leitura, através do literário, dá-se o conhecimento da consciência de mundo ali 
presente. Assimilada pelo leitor, ela começa a atuar em seu espírito, (e conforme o caso a 

dinamizá-lo no sentido de certa transformação...). Mas, para que essa importante assimilação 
se cumpra, é necessário que a leitura consiga estabelecer uma relação essencial entre o sujeito 

que lê e o objeto que é o livro lido. Só assim o conhecimento da obra se fará e sua leitura se 
transformará naquela aventura espiritual (...). 

Nelly Novaes Coelho8 
 
 
 O livro possui o poder de atuar e transformar a consciência, quiçá o espírito, de seu 
leitor. Se o autor consegue criar um texto que entre em sintonia com a consciência de seu 
leitor, ele consegue contribuir para a formação deste último. Este poder das obras literárias não 
é ignorado no contexto escolar, havendo inclusive uma seleção bastante rigorosa das obras que 
poderiam circular neste espaço, como já foi indicado anteriormente.  
 Chartier (2002, p. 123) alerta, porém, que a leitura é composta de uma tensão entre a 
liberdade do leitor para criar significados e o sentido único pensado pelo autor, editor e 
comentador que buscam submeter o leitor a uma única “leitura correta”. Se o livro possui um 
forte caráter educativo, não se pode desconsiderar que o leitor tem a possibilidade de criar 
novos significados para o texto que pretende formá-lo.  
 As publicações da Condessa de Ségur, de Louisa May Alcott, Johanna Spyri e Maria 
Clarice Marinho Villac trazem elementos de um projeto formador de mulheres, delineando os 
ideais de formação para o sexo feminino, que deveriam inspirar suas leitoras. Assim, 
compreende-se que as obras apresentam um caráter educativo pelos modelos de feminilidade 
que constroem em suas narrativas.  
 Apesar de terem sido publicados em países diferentes e momentos distintos, os livros 
possuem elementos em comum, posto que foram concebidos por mulheres, tendo meninas 
como protagonistas e que se destinavam aos públicos infantil e juvenil. Além disso, tais obras 
também chegaram ao Brasil, seja em suas versões originais, seja em edições traduzidas e/ ou 
adaptadas. Neste sentido, o estudo destas obras carece também de uma investigação acerca da 
circulação dos livros, os caminhos que percorreram até chegarem às suas leitoras e as políticas 
das editoras para a divulgação destes impressos.  
 Esta análise inicia-se pelos livros da Condessa de Ségur, que deixou um legado 
considerável para seus netos e jovens leitores. Sophie Rostopchine nasceu em São Petersburgo, 
na Rússia, no ano de 1799. Segundo relatos, sua infância teria sido marcada pelo rigor da 
educação familiar, inclusive com castigos físicos. No ano de 1817 a família Rostopchine precisou 
fugir da Rússia, exilando-se na França. Após dois anos a jovem Sophie se casou com Eugène de 
Ségur, com quem teve oito filhos (LEÃO, 2007, p. 05).  
 A carreira de escritora começou aos 58 anos de idade, quando já tinha 19 netos, a 
quem dedicava suas obras. Seu primeiro livro intitulado Os novos contos de fadas, foi lançado 
em 1856 pela Editora Hachette. O editor Louis Hachette tinha em mente criar uma coletânea de 
livros para as crianças, que fossem vendidos nas estações de trem. O marido de Sophie era 
presidente da Companhia das Estradas de Ferro do Leste e autorizou o editor a implantar suas 
livrarias nas estações. Foi também Eugène que apresentou a esposa a Louis Hachette.  
 A Condessa e o editor formaram uma parceria, surgindo, assim, a Bibliothèque des 
Chemins de fer9, que passou a se chamar Bibliothèque Rose, pela cor rosada com letreiro 
dourado das capas dos livros para o público infantojuvenil. Sophie de Ségur compôs vinte obras 
para esta coleção, tornando-se uma escritora célebre entre as crianças e jovens.  
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 Desta coleção será selecionada, para esta pesquisa, a assim chamada “Trilogia de 
Fleurville”, que traz as personagens que marcaram a obra da Condessa. A trilogia é composta 
pelos títulos As meninas exemplares, Os desastres de Sofia e As férias. Os dois primeiros livros 
foram publicados simultaneamente em 1858, enquanto a terceira obra foi lançada no ano 
seguinte. As principais personagens das três histórias são as irmãs Camila e Madalena e suas 
amigas Margarida e Sofia. Esta última personagem comete muitas travessuras e vivencia muitas 
tristezas com a perda dos pais. 
 Em As meninas exemplares o leitor é apresentado às irmãs Camila e Madalena, crianças 
que nunca brigam e vivem em perfeita harmonia. Elas moram com a mãe viúva, Mme. de 
Fleurville, e ajudam a resgatar Mme. de Rosbourg e sua filha Margarida de um acidente de 
carruagem. As duas passam a morar com a família de Fleurville e Margarida inicia um esforço 
para se tornar tão virtuosa e obediente quanto suas amigas.  
 As meninas recebem a visita de Sofia, uma órfã que mora com sua madrasta, Mme de 
Fichini, que a maltrata e espanca. A madrasta viaja à Itália e deixa Sofia sob os cuidados de 
Mme de Fleurville e Rosbourg. A menina inicia um percurso de aperfeiçoamento moral, no qual 
ela aprende a ser mais comedida e obediente. Durante este percurso ela já não sofre castigos 
físicos. Mme de Fleurville adota a postura de tutora e a menina aprende a refletir sobre seus 
erros e se arrepender sobre seus atos. Um momento significativo da narrativa se dá quando 
Sofia se recusa a doar uma parte da geleia de cereja que as meninas preparariam para uma 
senhora humilde e seus seis filhos. A discussão leva a uma briga entre Sofia e Margarida, que 
começam a se agredir. Camila e Madalena procuram impedir as amigas e Mme de Fleurville 
decide levar Sofia ao gabinete de penitência para copiar o Pai Nosso dez vezes. A menina 
destrói tudo o que encontra, mas, após este acesso de raiva, acaba se arrependendo. Ao ser 
informada que não levaria uma surra, mas que continuaria naquele gabinete, a menina pede 
perdão a Mme de Fleurville.  
 Sofia passa a morar na casa de Fleurville, pois sua madrasta voltou a se casar e não 
poderia ficar com a menina. O passado de Sofia é revelado em Os desastres de Sofia, no qual 
são narradas as travessuras da menina de quatro anos, quando ainda morava com os pais. Em 
As férias Sofia também relembra seu passado, o falecimento de seus pais e reencontra o primo, 
Paulo, que julgava ter perdido numa viagem de navio que fazia com seus pais. Nesta obra 
também aparecem os primos de Camila e Madalena: Léon, Jean e Jacques.  
 A formação do menino Paulo pelo pai de Margarida, Sr. Rosbourg, delineia a 
necessidade da fé católica. Ambos conseguiram se salvar vivendo em uma ilha habitada por 
selvagens e a fé se mostrou um elemento que os diferenciava da tribo e fortalecia sua 
esperança em retornar. Nesta obra o aspecto religioso é mais evidente do que nas anteriores.  
 Com relação às obras da Condessa, Nelly Novaes Coelho (2010a, p. 201) coloca que 
elas “revelam um mundo onde tudo deve funcionar harmoniosamente, desde que cada 
indivíduo permaneça em seu lugar e atue com honestidade, entusiasmo e devoção aos que lhe 
são superiores”. Ao analisar a contribuição da Condessa de Ségur para a literatura infantil, 
Coelho se mostra bastante severa, uma vez que acredita que o “humanismo generoso” 
presente nos livros da autora, apesar de fomentar a generosidade, a piedade e o afeto, 
também incentiva a humildade, a obediência e a submissão, que não contribuem para o 
rompimento das desigualdades.  
 É preciso ainda atentar para o potencial e as limitações de sua obra. Longe de 
classificar sua obra como tradicional ou inovadora, buscar-se-á analisar a trilogia de Fleurville 
na sua contribuição para uma visão de feminilidade, o que implica em uma investigação que 
contemple a complexidade do contexto de criação e circulação destas obras.  
 A obra de Louisa May Alcott, por sua vez, apresenta um viés pedagógico, por sua 
experiência ao lado dos pais, Amos Bronson Alcott e Abigail May Alcott. Amos Alcott era adepto 
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da filosofia transcendental e diretor da escola “Little Paradise”, onde eram aplicadas as ideias 
pedagógicas de Pestalozzi e Jefferson (COELHO, 2010ª, p. 202). Abigail Alcott, por sua vez, era 
defensora do sufrágio feminino e da abolição.  
 Nascida em 1832 em Germantown, na Filadélfia, Louisa May Alcott, vivenciou as 
discussões filosóficas, políticas e pedagógicas de seus pais. As dificuldades financeiras da 
família levaram-na a trabalhar como professora, costureira, governanta, empregada doméstica 
e escritora. Sua vivência doméstica a inspirou no campo literário, publicando novelas para 
adultos e terminando por dedicar-se à literatura para crianças.  
 Seu romance Mulherzinhas conta a história das irmãs March; Margaret, Josephine, 
Elizabeth e Amy. O livro narra um ano na vida das meninas, no qual elas trabalham e se 
esforçam para manter a casa junto com sua mãe, enquanto seu pai está distante, auxiliando as 
tropas durante a guerra civil. Durante este percurso as meninas passam a conhecer Theodore 
Laurence, o menino que mora na casa vizinha.  
 Cria-se um forte vínculo de amizade entre as meninas, o menino e seu avô. Como a 
família empobreceu, as irmãs precisam trabalhar, cada uma em função diferente. Meg é 
governanta de duas crianças, enquanto Jo trabalha como dama de companhia de uma tia 
abastada. Beth se dedica aos afazeres domésticos, enquanto Amy frequenta a escola. O ano 
das meninas se passa com bastante esforço e dedicação, valorizando o trabalho e a boa 
conduta moral. O desfecho se dá com o retorno do pai e o noivado de Margaret, a mais velha 
das irmãs.  
 No romance Boas esposas cerca de dois anos se passam após o desfecho do primeiro 
livro. Neste momento Meg se prepara para o casamento e sua vida em um novo lar, ao lado do 
Sr. Brooke, que fora preceptor de Laurence. Neste livro as irmãs tornam-se mulheres, cada qual 
encontrando um marido digno e dedicado, à exceção de Beth, que falece. A menina contraíra 
febre escarlatina e a doença a enfraqueceu.  
 O livro Mulherzinhas inspira-se na experiência e nas memórias da autora, que passou, 
cuja família passou por dificuldades financeiras, que levaram as filhas a se dedicar ao trabalho 
fora de casa. A personagem Jo retrataria a própria autora, com suas ambições de ser escritora 
e a possibilidade de obter uma renda com tal trabalho. 
 Diferentemente das obras da Condessa de Ségur, guiadas pela moral católica, os livros 
de Louisa May Alcott são norteados pela moral protestante. A importância do trabalho, a 
necessidade do aperfeiçoamento moral sem se apegar a símbolos e amuletos fazem parte do 
romance. Em diversos momentos as irmãs March são postas à prova, devendo escolher pelo 
caminho desejável.  
 O aspecto religioso, que envolve a fé em Deus, emerge também em Heidi, de Johanna 
Spyri. A autora nasceu em Hirzel, na Suíça, em 1827. Filha do médico Johann Jakob Heusser e 
da poetisa Meta Heusser-Schweizer, Johanna viveu na cidade natal até os 15 anos de idade, 
quando se mudou para Zurique para estudar. Anos depois ela retornou para ensinar seus cinco 
irmãos e auxiliar a mãe nos afazeres domésticos.  
 Johanna casou-se em 1852 com o jurista Joh Bernard Spyri, com quem teve um único 
filho, cuja gestação levou a uma crise de depressão, da qual teve dificuldades para se 
recuperar. A vida de casada também não se mostrou muito satisfatória. Por meio da mãe 
Johanna conheceu o pastor Cornelius Rudolph Vietor em Bremen, que a estimulou a escrever. 
O pastor conseguiu que ela publicasse histórias em algumas gráficas da cidade. Sua primeira 
história “Uma folha sobre o túmulo de Vrony”10 foi publicado em Bremen em 1871 e tornou-se 
um sucesso.  
 Joahanna Spyri se lançou no mercado da literatura infantil com a obra Sem casa11, no 
ano de 1878, porém seu grande sucesso foi seu livro Heidi, publicado no ano seguinte. A 
história de Heidi ganhou uma continuação com Heidi pode precisar do que aprendeu, lançada 
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em 1881. A personagem Heidi tornou-se célebre, sendo adaptado para o cinema e para 
desenhos animados e traduzido para 50 línguas. Ao longo de sua vida Johanna Spyri publicou 
31 livros, 27 coletâneas de histórias e quatro brochuras, deixando uma obra vasta.  
 Para este estudo serão analisadas as obras que têm Heidi como protagonista. No 
primeiro livro é apresentada a menina dos Alpes, que, sendo órfã, foi levada pela tia para morar 
com o avô. O avô não era bem visto pelos moradores da aldeia, vivendo afastado nas 
montanhas. A chegada da neta altera a rotina do homem, que a acolhe em sua casa. A menina 
se adapta rapidamente à nova vida, acompanhando Pedro, o pastor de cabras até os campos 
que servem de pastagem. O avô possuía duas cabras, que acompanhavam o menino todos os 
dias, junto com as outras enviadas por seus donos das aldeias. 
 Certo dia, porém, a tia da menina retorna para levá-la a Frankfurt, onde ela passaria a 
fazer companhia a Clara, que se locomove com cadeira de rodas. A menina é filha do senhor 
Sesemann, que, apesar das suas posses, não podia fazer a filha voltar a andar. A passagem por 
Frankfurt fragiliza a saúde de Heidi, que demonstra sentir falta da vida nas montanhas. Por 
outro lado, a estadia na cidade permitiu a Heidi conhecer a avó de Clara, que a estimulou a 
aprender a leitura e a escrita. A avó de Clara também ensinou Heidi a rezar, pedindo que Deus 
assegurasse o melhor caminho, mesmo que isso significasse um afastamento de seu lar nos 
Alpes.  
 Por fim, Heidi retorna para casa, por indicação do médico de Clara. A volta da menina 
gera mudanças na vida do avô, que passa a levar a neta para a escola na aldeia durante o 
inverno. A frequência à Igreja sinaliza também a reconciliação do avô com os moradores da 
aldeia.  
 Em Heidi pode precisar do que aprendeu Clara visita sua amiga nos Alpes. A menina 
passa um mês com Heidi, sob os cuidados de seu avô, que se mostra um excelente enfermeiro. 
A dieta à base de pão, queijo e leite de cabras e a atmosfera alpina fortalecem sua saúde a tal 
ponto que pode voltar a andar. O pai de Clara, Sr. Sesemann, torna-se grato ao avô, 
comprometendo-se a cuidar de Heidi quando o avô viesse a falecer.  
 As narrativas de Heidi são simples, deixando claro que o contato da menina com a 
natureza e o ambiente dos Alpes são vitais para sua saúde. A vida rústica nas montanhas se 
mostra mais desejável que a vida na cidade, cercada de casa e edifícios e distante do campo e 
da floresta.  
 A religiosidade aparece também nas obras desta autora, uma vez que a fé em Deus 
assegura o retorno da menina à casa do avô e convence o homem a frequentar a igreja. A 
moral protestante orienta a religiosidade da obra, aproximando-a dos livros de Louisa May 
Alcott. O aspecto moral da formação feminina perpassa os livros de todas as autoras. 
 Maria Clarice Marinho Villac é a representante brasileira do grupo de escritoras 
escolhido para esta pesquisa. A autora se utiliza de suas próprias memórias e experiência de 
vida para elaborar suas narrativas e apontamentos. Maria Clarice nasceu em Itu no ano de 
1903. Quando criança, circulava pelas fazendas de seus avós no interior do estado de São 
Paulo, além de estudar como interna no Colégio Progresso Campineiro. 
 Casou-se com Dr. Paulo José Villac ao se formar e tornou-se escritora quando perdeu o 
marido aos 27 anos de idade, tendo cinco filhos para criar. O primeiro livro que publicou foi 
Cinco travessos, em 1937. O livro seguinte foi lançado em 1939, com o título de Clarita da pá 
virada. Este foi republicado na década de 1980 pela editora Fermata e, posteriormente, em 
2006, pela editora Lacruce. O último livro de Maria Clarice, Clarita no Colégio, saiu em 1945 
pela editora Cristo-Rei e foi republicado em 2008, também pela editora Lacruce12.  

O livro Clarita da pá virada relata primordialmente a vida no campo, na qual a 
protagonista se mostra uma criança peralta. Nesta obra, Maria Clarice narra sua infância nas 
fazendas da família, apresentando seus familiares e as crianças que a acompanhavam em suas 
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brincadeiras e confusões. A menina chega a frequentar a escola, aprendendo elementos do 
catecismo, a leitura e a escrita, porém o ingresso definitivo no universo escolar se dá no final 
do livro, quando Clarita toma o trem para Campinas, para estudar no Colégio Progresso. 

Este deslocamento marca uma nova fase na vida de Clarita, deixando para trás a 
infância das brincadeiras para dedicar-se aos estudos. O cenário primordial de Clarita no 
Colégio é o Colégio Progresso, por vezes alternado pelo espaço rural, quando a menina passa 
as férias nas fazendas da família. A vida no colégio não se mostra fácil, uma vez que Clarita 
precisa aprender a controlar seus impulsos e adequar-se às regras do internato. Seu 
comportamento acabou merecendo alguns castigos e muitas conversas com Dona Emília, que 
emerge como figura central no esforço de tornar Clarita uma menina mais obediente.  

A religião católica é o elemento utilizado pela diretora para que Clarita incorpore o 
comportamento esperado para uma menina. A moralidade calcada na religião católica aproxima 
a autora brasileira das obras da Condessa de Ségur. 
 Por fim, a obra Cinco travessos: amiguinhos de Jesus Hóstia se diferencia dos outros 
dois livros por se destinar a um público diferente: as mães de família. O livro reúne os 
apontamentos de Maria Clarice sobre a formação de seus filhos, narrando alguns 
acontecimentos considerados dignos de nota. Cinco travessos foi publicado, como a própria 
autora explica, “impelida por reiteradas instâncias de algumas amigas, religiosas de uma Santa 
Ordem” (1956, p. 05). 
 Cinco travessos assemelha-se a um manual destinado às mães com orientações para a 
formação de seus filhos. Na obra a “mãe brasileira” relata como buscou criar seus cinco filhos 
dentro dos preceitos da moral católica, estimulando-os a amarem Jesus e a realizarem sua 
Primeira Comunhão por volta dos cinco anos de idade. 
 Apesar de não ser exatamente uma obra destinada aos públicos infantil e juvenil, Cinco 
travessos permite identificar a influência da escolarização sobre a vida de Maria Clarice, que 
estimulou os filhos a uma vida religiosa intensa, tal qual aquela vivenciada no colégio. Estes 
apontamentos se mostram um registro valioso sobre o papel da mulher formada no Colégio 
Progresso Campineiro nas décadas iniciais do século XX. Mesmo sendo o registro de uma única 
mãe, o que não possibilita generalizações, ele auxilia a compreender o que o cotidiano do 
internato, permeado de práticas religiosas, suscitou em pelo menos uma de suas alunas.  
 Em todas as obras as personagens principais são meninas, ou moças, que passam por 
diferentes situações/ desafios, sendo estimuladas a aperfeiçoar sua conduta baseada em uma 
moral religiosa. Por se tratar de uma literatura destinada a crianças e jovens, as obras 
carregam uma preocupação com a formação de suas leitoras, buscando apresentar trajetórias 
de vida que sirvam de exemplo e inspiração. Se a personagem não possui um comportamento 
adequado, ela é orientada por adultos e outras crianças a buscar melhorar.  
 Trata-se de uma pesquisa que parte do âmbito da história da educação, já que procura 
reunir e analisar os elementos que compõem a formação das personagens femininas idealizados 
por suas autoras. O caráter educativo das obras também não é desprezado, sem ignorar as 
possibilidades e limitações da influência do livro sobre seu leitor. A formação/ transformação se 
dá com as personagens dos livros e deve atuar sobre o leitor também, ao menos nas 
expectativas de suas autoras e editores.  
 Cada uma das autoras possui uma trajetória de vida única, lançando-se ao exercício da 
escrita por diferentes motivos. Elas também produziram seus trabalhos em momentos e lugares 
distintos, movidas por crenças e sentimentos diversos. Todas elas foram estimuladas a escrever 
e tiveram a possibilidade de ver seus trabalhos impressos. As obras que criaram são variadas, 
porém todas elas dedicaram sua escrita, ou parte dela, ao público infantojuvenil. Tal 
diversidade não impede que se realize um estudo comparativo que analise as obras produzidas 
no seu contexto, procurando tecer um diálogo entre as trajetórias de cada escritora e as 
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condições que cada uma encontrou para divulgar seus trabalhos. A noção de escala se 
apresenta como um recurso importante, uma vez que perpassa os contextos macro e micro, 
permitindo investigar o meio social de cada escritora e ampliar para os lugares pelos quais suas 
obras circularam, identificando aproximações e distanciamentos. Não se busca, pois, realizar 
um estudo comparativo que classifique as escritoras e suas obras, mas que identifique as 
conexões, o diálogo entre as trajetórias destas mulheres e suas obras, procurando 
compreender ainda como suas publicações atingiram públicos mais distantes e se tornaram 
consagrados na literatura infantojuvenil.  

A análise não se restringe ao texto literário, mas busca percorrer os caminhos que 
levaram à publicação e à difusão destes livros. Nesta perspectiva, a materialidade das obras 
precisa ser analisada, uma vez que cada uma das autoras conseguiu assegurar a publicação de 
seus trabalhos, permitindo que circulassem em diferentes espaços. O formato dos livros, a 
política editorial adotada para a sua divulgação são aspectos que não podem ser ignorados e 
que auxiliam na compreensão do alcance das obras. Busca-se, pois, traçar um amplo panorama 
acerca deste conjunto de livros, que é iniciado por sua escrita, nos contextos em que foram 
concebidos, até os meios que levaram à sua impressão e circulação.  

Gay argumenta que a ficção é um espelho que “fornece reflexos muito imperfeitos” 
(2010, p. 18), e que não reflete a realidade tal como se apresenta. Nesta perspectiva,  
 

Quem recruta a ficção para ajudar na busca do conhecimento deve 
estar sempre alerta ao sectarismo do autor, às perspectivas culturais 
limitadoras, aos detalhes fragmentários oferecidos como 
fundamentados, para não falar nas obsessões neuróticas. 

(ibidem, p. 20) 
  

Cabe ao historiador saber interrogar suas fontes a fim de obter delas as informações de 
que precisa para elaborar sua narrativa. Segundo Thompson, “A evidência histórica existe, em 
sua forma primária, não para revelar seu próprio significado, mas para ser interrogada por 
mentes treinadas numa disciplina de desconfiança atenta” (ibidem, p. 38). 

Os romances da Condessa de Ségur, de Louisa May Alcott, Johanna Spyri e Maria 
Clarice Marinho Villac se perpetuaram graças à sua publicação. Cabe, pois, procurar identificar 
as condições vivenciadas pelas autoras que permitiram que seus escritos fossem transformados 
em livros impressos. Uma vez que se busca analisar as condições da criação e da impressão dos 
romances, será preciso ampliar o universo de fontes a serem utilizadas para este trabalho. 
Conforme Peter Gay (2010, p. 24):  
 

(...) qualquer um que avalie a evidência que um romance pode 
fornecer deve procurar conhecer não apenas a ficção em questão, 
mas seu criador e a sociedade desse escritor.  
(...) Para compreender o que a ficção tem para oferecer ao 
pesquisador, ele deve aprender o que a fez acontecer. 

 
 Outros documentos, como correspondências das e para as autoras, catálogos das 
editoras, e fontes que ofereçam indícios sobre a vida das escritoras e o trabalho de divulgação 
das editoras se mostrarão valiosos para este estudo. Assim espera-se abranger os três pólos 
que Chartier indica como constitutivos do sentido de uma obra, que são “(...) o texto, o objeto 
que lhe serve de suporte e a prática que dele se apodera” (2002, p. 127). Será necessário 
buscar estas outras fontes, pois lançam novas luzes sobre as informações trazidas pelos livros.  
 Não se trata, aqui, de estabelecer se as autoras estudadas se enquadram em esquemas 
meramente conservadores ou inovadores, criando uma divisão estanque, mas perceber os 
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alcances e limites das produções destas mulheres, que se dedicaram à escrita em um período 
no qual poucas poderiam ter esta possibilidade. Nelly Coelho (2010, p. 19) confronta uma visão 
tradicional e uma visão inovadora para a literatura infantil, porém tal divisão se mostra muito 
limitada, já que não permite “reconhecer as circulações fluídas, as práticas partilhadas que 
atravessam os horizontes sociais” (CHARTIER, 2002, p.134). 
 Neste contexto, o conceito de circulação se mostra importante para este estudo, por 
permitir identificar como os livros foram divulgados nos países em que foram publicados e como 
ganharam outros espaços, chegando, inclusive, ao Brasil. Esta investigação não pode se limitar 
aos livros publicados pela Condessa de Ségur, por Louisa May Alcott, Johanna Spyri e Maria 
Clarice Marinho Villac, o que não permitiria vislumbrar como estes livros puderam ser impressos 
e chegar a lugares distantes. Traçar as condições que levaram estas mulheres a se dedicar à 
escrita e publicar suas obras possibilitará buscar conexões entre suas trajetórias de vida, sem 
se prender apenas aos textos literários e sem perder de vista os movimentos que se davam em 
nível mundial em termos de difusão de impressos e bens culturais.  

Cada uma das escritoras deixou um legado para a humanidade, que permanece nas 
memórias de leituras e entre os catálogos de diversas editoras. Eis um campo que se mostra 
muito rico para a pesquisa da educação feminina. Apesar de se encontrar em seus primórdios, 
esta pesquisa acena com possibilidades bastante enriquecedoras de investigação da circulação 
literária entre a segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. Também não 
pode perder de vista o caráter educativo desta literatura infantojuvenil, que carrega ideais de 
formação feminina, ao apresentar meninas e moças como personagens, que procuram um 
aperfeiçoamento moral e de suas condutas.  

Este trabalho se abre, portanto, para o diálogo com diversas áreas e pesquisadores, em 
busca de novas perspectivas e possibilidades para a reflexão deste projeto.  
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supressões encontradas na publicação da editora Lacruce, optou-se pela versão original de Clarita no 
Colégio, publicada na década de 1940.  
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho objetiva analisar as concepções de infância e de família presentes em um 
impresso produzido pela Divisão de Proteção Social da Infância (DPSI), órgão do Departamento 
Nacional da Criança (DNCr). Trata-se de um folheto editado pelo Departamento Nacional de 
Educação (DNE), no Rio de Janeiro, em 1956, que circulou pelo Brasil, na década de 1950. 

O folheto de 32 páginas, constituído sob a forma de manual, continha orientações so-
bre o cuidado com a infância e estava destinado à família, sobretudo às mães. O impresso fazia 
parte das ações desenvolvidas pela Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), 
que incluíam uma diversidade de materiais produzidos pelo Setor de Orientação Pedagógica 
(SOP) do Serviço de Educação de Adultos (SEA) do DNE, tais como: guias de leitura, livros de 
leitura, diafilmes, manuais, jornais murais, entre outros. 

Com base no ideário de infância e de família em circulação no impresso Cuidemos da 
criança!, questionamos: considerando que a CEAA tinha como foco a alfabetização de jovens e 
adultos, de que modo e com quais intenções emergiu o cuidado com as crianças dentro da pro-
posta da Campanha? De que forma os discursos oficiais sobre família e infância da CEAA, pro-
duzidos ao longo do seu desenvolvimento, dialogavam com as forças econômicas, políticas, 
culturais e histórico-sociais de seu tempo e espaço? Qual era, naquele momento, o sentido de 
cuidar das crianças e educá-las? 

De acordo com as ideias de Ginzburg (2002), fundamentadas em Benjamin compreen-
demos que a fonte em questão precisa ser analisada a contrapelo em busca das intenções da-
queles que a produziram, por tratar-se de um impresso que centraliza a criança num 
movimento de educação de adolescentes e adultos. Dessa forma, parece não haver sintonia 
entre os objetivos da CEAA e os do impressos. No entanto, para Ginzburg (2002, p. 43): 

 
[...] ao avaliar as provas os historiadores deveriam recordar que todo 
ponto de vista sobre a realidade, além de ser intrinsecamente seletivo 
e parcial, depende das relações de força que condicionam, por meio 
da possibilidade de acesso à documentação, a imagem que uma soci-
edade deixa de si. Para ‘escovar a história ao contrário’, como Walter 
Benjamin exortava a fazer, é preciso aprender a ler os testemunhos 
às avessas, contra as intenções de quem os produziu. Só dessa ma-
neira será possível levar em conta tanto as relações de força quanto 
aquilo que é irredutível a elas. 

 
A partir do que foi dito, entendemos a necessidade de atentar para o texto e para o 

hors texte, ou seja, para aquilo que está fora do texto, considerando que essa fonte faz parte 
de um conjunto maior de produções e de um contexto que focalizavam um ideário de pátria, de 
saúde, de família, de jovem e, também, de criança, com o foco na produção unívoca de ho-
mem. 

Dessa forma, Ginzburg (2002) nos ajuda a pensar que os textos oficiais, por mais que 
priorizem a prevalência de uma única voz em suas tentativas de silenciamento da palavra 
alheia, isso não pode ser possível. 

Buscamos apoio também em Roger Chartier, para quem a utilização do impresso como 
objeto privilegiado significa tomá-lo pela sua materialidade, compreendendo-o como objeto cul-
tural. Para ele, “[...] não há texto fora do suporte que lhe permite ser lido (ou ouvido) e [...] 
não há compreensão de um escrito, qualquer que seja, que não dependa das formas pelas 
quais atinge o leitor (CHARTIER, 1991, p. 182). Nesse sentido, questionar um impresso é com-
preendê-lo mais do que como mediador do discurso, pois as linhas, as entrelinhas e os aspectos 
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que estão para além dele são capazes de oferecer representações de um tempo e de um espa-
ço de lutas. 
 
 
A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS 
 

A CEAA foi a primeira iniciativa governamental para a educação de jovens e adultos no 
Brasil. Promovida pelo Ministério da Educação e Saúde, a partir de 1947, tinha por objetivo le-
var a “educação de base” a todos os brasileiros iletrados, nas áreas urbanas e rurais. Foi orga-
nizada uma ampla estrutura administrativa apta a mobilizar, nos Estados da Federação, 
recursos administrativos, financeiros, pedagógicos e doutrinários. A União teve um forte papel 
indutor, cabendo às unidades federadas a contratação de docentes, instalação das classes, ma-
trícula dos alunos e supervisão das atividades desenvolvidas (Beisiegel, 2004). 

Dentre outros fatores, a CEAA surgiu por consequência da regulamentação do Fundo 
Nacional do Ensino Primário (FNEP), mediante o Decreto nº. 19.513, de 1945 – formado pela 
renda proveniente dos tributos federais que seriam anualmente aplicados, sob a espécie de au-
xílios federais – que destinava a importância de 70% dos recursos às construções escolares, 
25% por cento à educação elementar de adolescentes e adultos analfabetos, em obediência 
aos termos de um plano geral do ensino supletivo, a ser aprovado pelo Ministério da Educação 
e Saúde, e 5% seriam convertidos em bolsas de estudo destinadas ao aperfeiçoamento técnico 
do pessoal, dos serviços de inspeção e orientação do ensino primário do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos. 

De acordo com Beisiegel (2004, p. 99-100): 
 

Estas disposições instituíam uma nova área de atuação do Governo 
Federal no campo da educação. Pela primeira vez, uma importante 
parcela de recursos ficava explicitamente reservada para a educação 
de adultos. Por outro lado, imobilizando estes recursos, cuja aplicação 
subordinava a um plano geral ainda inexistente, a União se declarava 
obrigada a formular e a fazer cumprir uma política global de atuação, 
nesta área do ensino. 

 
Dois anos depois, essa medida foi concretizada, quando o Ministério da Educação e Sa-

úde autorizou o Departamento Nacional de Educação a criar o Serviço de Educação de Adultos. 
Esse serviço foi instalado como “serviço especial” do Departamento Nacional de Educação ainda 
no ano de 1947 e tinha por objetivo a orientação e a coordenação-geral dos trabalhos dos pla-
nos anuais de ensino supletivo para adolescentes e adultos analfabetos. Tido, então, como um 
esforço jamais tentado de uma só vez em nosso país, o plano da Campanha admitia, onde fos-
se conveniente, o funcionamento de classes para dois turnos, em dias alternados – turno de 
adolescentes e turno de adultos – pretendendo matricular meio milhão de alunos. O ensino su-
pletivo existente até então apresentava mais do que cento e cinquenta mil alunos, de onde se 
verifica o que, numericamente, a CEAA viria a representar (SOARES, 1995). 

Segundo Soares (1995, p. 53): 
 

Não era o aspecto quantitativo e nem apenas a alfabetização a que 
visava a Campanha. Cada classe seria um centro de propagação de 
informações úteis de educação da saúde, da educação física, das téc-
nicas de produção agrícola e de pequenas indústrias. 
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Lourenço Filho foi nomeado para a direção-geral da CEAA e foi responsável pela organi-
zação das estratégias de “combate” ao analfabetismo nas populações adultas, pela elaboração 
de um minucioso planejamento técnico-pedagógico, prevendo a instalação de classes de ensino 
supletivo em cidades, vilas e povoados a serem regidas por voluntários ou por professores pú-
blicos. As ações envolviam, também, a colaboração de associações e entidades religiosas e cul-
turais. 

De acordo com Lourenço Filho (1950, p. 5), a alfabetização de adultos propiciava “[...] 
melhor produção, mais ordem, mais justiça [...]. Educar os adultos é, assim, salvar a própria 
vida das crianças”. Para ele, a aquisição das técnicas da leitura e da escrita pelas populações 
adultas estava em relação direta com a redenção das crianças, graças à construção de um am-
biente familiar benéfico. E ele aprofundava o diagnóstico afirmando que: “[...] as estatísticas 
mostravam que a baixa frequência às aulas, a descontinuidade nos cursos, ou evasão escolar, 
estava sempre relacionada com o grau de cultura dos próprios pais” (p. 5). E ainda não é tudo: 
nos lares de famílias analfabetas não entram livros e jornais, não há estímulo para desenvolvi-
mento da cultura – e, assim, milhares e milhares de crianças que chegam a aprender alguma 
coisa na escola, são depois reabsorvidas pelo analfabetismo ambiente. “Por tudo isso, é que 
podemos dizer, sem medo de errar, que, ainda por amor às crianças, é que devemos educar 
adolescentes e adultos” (Lourenço Filho, 1950). 

Essa preocupação de Lourenço Filho com a educação das crianças brasileiras pode ser 
encontrada no decorrer de suas produções acadêmicas – ao levantar questões referentes à fal-
ta de legislação específica para a educação infantil, ao discutir a ausência de organização das 
creches e jardins de infância, ao divulgar seus estudos relativos à infância, “[...] mostrando a 
necessidade de oferecer uma Educação que se adequasse ao seu desenvolvimento [e ao assu-
mir a literatura infantil como] estratégia e instrumento de educação, especialmente para as cri-
anças” (Lara; Rafael, 2011, p. 243). E também na defesa de que a educação de adultos poderia 
salvar a própria vida das crianças. 

Nesse sentido, a condição de ser adulto e adolescente “alfabetizado” foi elaborada com 
base nas prescrições sobre a educação das crianças. A constituição desse novo lugar do adulto 
a partir da CEAA se fez em meio às alterações históricas das funções da infância civilizada ao 
longo do século XX, no Brasil, da qual Lourenço Filho participou com suas produções acadêmi-
cas e científicas. 

Como política de atendimento à criança no Brasil, foi criado, em 1940, o Departamento 
Nacional da Criança (DNCr) – Divisão Nacional de Proteção Materno-Infantil, pelo Ministério da 
Educação e Saúde, com o objetivo de coordenar as atividades nacionais relativas à proteção da 
infância, da maternidade e da adolescência. O DNCr e seus órgãos anexos – Instituto Nacional 
de Puericultura (INP), Divisão de Proteção Social da Infância (DPSI), Divisão da Cooperação 
Federal (DCF) – colocaram em prática a “[...] divulgação nacional de uma teia de saberes já 
consolidada por médicos puericultores, fisiologistas e educadores sanitárias” (Niemeyer, 2002, 
p. 128). 

Dessa forma, é possível compreender a distribuição gratuita do folheto Cuidemos da 
Criança!, constituído sob a forma de manual com orientações sobre o cuidado com a infância, 
destinado aos alunos matriculados nas classes de educação de adolescentes e adultos, espalha-
das pelo País, que já “tinham vencido a primeira etapa” da campanha, ou seja, que sabiam ler e 
escrever. Tal folheto foi organizado pela Divisão de Proteção Social da Infância do Departamen-
to Nacional da Criança e editado pelo Departamento Nacional de Educação. 
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O IMPRESSO CUIDEMOS DA CRIANÇA! ENTRE FORMAS E SENTIDOS 

 
Compreender um documento pela sua materialidade é atentar para os modos como ele 

foi produzido e colocado em circulação. É, também, pensar sobre seus destinatários. 
Para isso, Chartier (1988) mobiliza a ideia de representação pela qual propõe que exis-

te, na relação com o mundo social, modos específicos de um grupo construir uma dada realida-
de que o representa, desenvolve determinadas práticas que o identificam como grupo e 
demarca seus lugares. 

Nessa perspectiva, compreendemos o impresso aqui analisado como uma das maneiras 
de um determinado grupo fazer circular suas concepções de infância, de família e de pátria. 
Nesse sentido, noções desenvolvidas por Michel de Certeau (2001) contribuem para que com-
preendamos essas práticas como estratégias de conformação. É, também, necessário pensar 
nos sujeitos que recebiam e acessavam o impresso e no modo como o consumiam. Sob esse 
aspecto, Chartier (1991, p. 180) apresenta a noção de apropriação que, para ele, “[...] visa a 
uma história social dos usos e das interpretações referidas a suas determinações fundamentais 
e inscritas nas práticas específicas que as produzem”. Constitui uma ideia que motiva múltiplos 
aspectos da análise e que contribui para pensar algumas questões: como os intelectuais do pe-
ríodo se muniam dos conhecimentos específicos que faziam veicular no impresso, tendo em 
vista o cuidado com as crianças e, mais do que isso, a preparação das mães? É possível pensar 
as apropriações que os/as leitores/as faziam das prescrições que circularam nesse impresso? 
Por onde ele circulava? 

O impresso nos dá a ler indícios diversos sobre sua produção e, algumas ideias sobre 
sua circulação, bem como indica, claramente, quem eram os leitores visados. 

Do ponto de vista da forma, ele se materializa como uma brochura de 32 páginas, im-
pressa horizontalmente em papel de boa qualidade, contendo fotografias em preto e branco, 
em todas as páginas. Logo, compreende-se que, sendo um impresso de distribuição gratuita e, 
como é indicado em sua página final, com tiragem de 200.000 cópias no ano de 1956,1 parece 
ter sido fonte de certo investimento financeiro por parte dos departamentos públicos envolvidos 
em sua produção e de seus idealizadores. Sendo assim, as primeiras impressões do documento 
apontam para uma aposta do grupo que liderava sua produção no efeito propagandístico desse 
impresso e no alcance que ele deveria ter. 

A capa, como elemento fundamental de um impresso que se pretende prescritivo e 
propagandístico, continha um atrativo que indicava o conteúdo da publicação: é composta por 
uma fotografia de duas crianças: uma parada, em situação de aparente descanso, e a outra em 
movimento, de modo a colocar em relevo a liberdade infantil e a necessidade de cuidado com 
as crianças. Além disso, as duas crianças que aparecem nesta imagem estão, também, numa 
outra fotografia que se encontra no interior do impresso, na qual várias crianças aparecem num 
momento de banho de sol sob a atenção de uma cuidadora. Assim, a capa também é indicado-
ra da necessidade de atenção a uma outra concepção importante que perpassa o impresso, a 
de saúde. 

Ainda, na capa, em destaque, está o título: Cuidemos da criança! e, na parte inferior, as 
marcas de sua chancela: Cooperação do Departamento Nacional da Criança, como órgão da 
Campanha Nacional. 
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Figura 1 – Capa do impresso “Cuidemos da criança!” 

 
 
De modo geral, o impresso traz, em suas páginas, frases curtas que ora têm sentido 

imperativo, ora são apenas sugestões, mas todas com uma mesma intenção: a de dizer às 
mães qual a melhor maneira de cuidar de seus filhos, do ponto de vista da saúde, da higiene e 
da alimentação. Na maior parte das imagens, as crianças parecem sorrindo. 

O primeiro texto que aparece no impresso é a poesia A infância, de um das figuras mais 
emblemáticas do grupo de intelectuais que fez da “[...] literatura cívica infantil um veículo para 
pôr em prática seus projetos de nação, além de ser o autor que mais contribuiu com maior nú-
mero de obras para essa literatura” – Olavo Bilac (Hansen, 2007, p. 33). Esta poesia destaca o 
valor central da criança para a sociedade e a família. 

 
O berço em que, adormecido 
Repousa um recém-nascido, 
Sob o cortinado e o véu, 
Parece que representa, 
Para mamãe que o acalenta 
Um pedacinho do céu (Bilac, 1956, s/p). 

 
Os cuidados com as crianças, que esse impresso faz veicular sob a forma de prescrições 

e que o poema de Bilac, estrategicamente, representa, tomam a figura da mãe como a respon-
sável e principal cuidadora das crianças. É a ela que a maioria das sugestões do impresso estão 
direcionadas. 

Tais sugestões estão centradas em algumas noções gerais, que precisavam ser incorpo-
radas por essas mães e mulheres, representantes da família nos cuidados fundamentais com as 
crianças. Essas noções foram por nós elencadas em temáticas e podem ser visualizadas no 
Quadro 1: 
 
Quadro 1 – Temáticas abordadas no folheto Cuidemos da criança! 

Temas ge-
rais 

Subtemas

Saúde Relação constante com os médicos; postos de puericultura e exames médi-
cos; cuidados gerais com a saúde do bebê; banhos de sol; banhos diários; 
medição periódica das crianças 

Higiene Higiene no preparo dos alimentos; higiene dos utensílios utilizados para os 
cuidados e alimentação das crianças; berço limpo para as crianças 
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Alimentação Alimentação balanceada; indicação do leite materno como fonte principal de 
alimentação do bebê; alimentação da mãe gestante 

Educação Registro do recém-nascido; atividades ao ar livre; disciplina; brincadeiras em 
casa e no jardim de infância; idade ideal para começar a frequentar a escola: 
jardim de infância e escola primária; leves ocupações; conselhos da visitado-
ra social às mães 

 
A organização textual do impresso tem caráter de propaganda. Os textos são curtos e 

objetivos, indicando diretamente os cuidados necessários ao bom desenvolvimento das crian-
ças. Esses textos aparecem sempre em destaque sobre um fundo que, geralmente, é uma foto-
grafia que a ele faz alusão. 

 
Figura 2 – O posto de puericultura. 

 
 

As dicas que envolvem a mãe gestante, por exemplo, apontam que ela deve alimen-
tar-se bem e usar roupas folgadas, além de atentar para os conselhos da visitadora social, a 
figura que, segundo o impresso, teria a função de acompanhar e aconselhar as mães em suas 
residências. 

Após o nascimento das crianças, são passados os primeiros cuidados com o recém-
nascido, como: “[...] o curativo do umbigo deve ser feito a sêco, com gaza esterilizada”, “Nos 
olhos do menino que acabou de nascer pingue colírio de nitrato de prata, a 1% que qualquer 
Posto de Puericultura fornece gratuitamente” e “[...] o banho diário, depois da queda do umbi-
go é necessário à saúde do bebê” (Brasil, 1956, s/p). 

Para isso, é preciso que a família, na figura da mãe, siga todas as regras impostas nes-
se folheto, de feição cívico-pedagógica, pois o nosso país perde, 

 
[...] a cada ano, milhares de crianças de menos de um ano de idade. 
Vejam que tristeza! E isso por quê? 
 - Porque muitas crianças deixam de tomar leite materno antes dos 6 
meses. 
- Porque o alimento artificial – leite de vaca, de cabra, etc – dado em 
mamadeira não é preparado sob a orientação do médico; 
- Porque as crianças com diarréia, vômitos, disenterias, sarampo, co-
queluche e outras doenças não são levadas ao médico ou ao Posto de 
Puericultura, logo que adoecem (Brasil, 1956, s/p). 
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Desse modo, uma “[...] criança bem cuidada é uma benção de Deus, a alegria da casa 

e a segurança de uma pátria forte!” (Brasil, 1956, s/p). Assim, pela “liturgia do cuidado”, o im-
presso pretendeu operar uma mudança no perfil das “usuárias” dos serviços educacionais da 
CEAA, difundindo que a ampliação do universo da mulher brasileira no exercício de novas fun-
ções, propostas pela urbanização e industrialização, não poderia concorrer com a principal fun-
ção de exaltação da pátria – a de esposa e mãe de família. 

Dessa forma, a criança, como o ideal de futuro homem e cidadão brasileiro, dependia 
de uma mãe que estivesse atenta aos conselhos dados no folheto, como: a necessidade do re-
gistro de nascimento, pois “[...] A certidão de nascimento é o mais importante documento de 
cada pessoa. Dê um nome bem brasileiro a seu filho!” (Brasil, 1956, s/p). Além disso, a criança 
devia ser alimentada com o leite materno até os seis meses e vacinada contra varíola e difteria. 

Além de a prescrição alimentar, jurídica, dos primeiros cuidados com as crianças e com 
a “sadia” maternidade, o folheto divulga a proposta de jardim de infância, a partir da ideia de 
que as “[...] crianças devem brincar juntas, em casa, ou nesse espaço reservado para elas” 
(Brasil, 1956, s/p). E, na idade certa, isto é, de 7 a 12 anos, “[...] as crianças devem frequentar 
a escola primária. As crianças devem ter as suas horas de brinquedo, porque isso é necessário 
para o seu desenvolvimento. Ocupações leves são muito úteis à criança” (Brasil, 1956, s/p). 
Para os idealizadores do folheto, “[...] uma excelente ocupação é cuidar das plantas, no jardim 
ou na horta” (Brasil, 1956, s/p). 

Podemos considerar que os objetivos dessa proposta não eram voltados apenas para o 
saneamento físico, mas também para um saneamento social e cultural afinado com as exigên-
cias do projeto modernizador e higienista que se colocava à sociedade daquele contexto. 

Pensar a infância naquele período, e em meio ao propósito de alfabetizar jovens e adul-
tos, tem um significado especial, pois se tratava de um tempo que teve como tônica a moderni-
zação da nação, o que passava, necessariamente, pela modernização dos espaços, das práticas 
e, especialmente, das atitudes. Se, para isso, era preciso cuidar de alfabetizar jovens e adultos, 
homens e mulheres – e alfabetizar tem, por vezes, o sentido de educar – também era necessá-
rio, por meio desse processo de educação do povo, evitar que as mazelas se repetissem. 

É nesse sentido que se enfatizava a necessidade de uma educação no lar. Conselhos 
eram direcionados, por meio de folhetos, cartilhas e revistas, aos pais e, principalmente, às 
mães, a fim de que agissem de um determinado modo na educação de seus filhos. Trata-se de 
um apelo que passa pelos cuidados higiênicos e pela alimentação. 

A mulher/mãe aparece como o núcleo da família e, sendo a provedora do cuidado, de-
veria ser educada. Assim, como complemento à educação das mulheres, os folhetos e as carti-
lhas tinham a intenção de contribuir para prepará-las e influenciá-las no cuidado que focalizava 
a higiene e a saúde como base da formação de homens de mulheres saudáveis. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O folheto Cuidemos da criança! possuía, em suas páginas, preceitos que iam desde a 

alimentação da mulher gestante até os cuidados com a criança que começaria a ir para a esco-
la. Trata-se de prescrições e de conselhos práticos que orientavam a mãe no trato com as cri-
anças pequenas. Tais conselhos são aqui compreendidos como um complemento, carregado de 
intenções, à formação da mulher em processo de alfabetização e de todas aquelas que o infor-
mativo pudesse alcançar. 

Como era uma campanha destinada a ensinar a ler, escrever e contar, a fonte analisada 
aponta para uma preocupação com a transmissão de hábitos e comportamentos que atingissem 
a família, tendo em conta a produção de um corpo social saudável. Essa fonte nos dá a ver a 
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família, especialmente, a figura da mãe, como importante agente de conformação do lar, cujo 
papel principal era educar a criança dentro do ideal de brasilidade em voga no período. 

Nesse ponto, cabe assinalar que essa particular noção de civilização conferia à mulher e 
mãe o papel de especialista da educação em seu lar, pois ela foi considerada, por esses discur-
sos pedagógicos, como agente dotada da instrumentalização apropriada para exercer a função 
educativa no lar e na sociedade brasileira. 
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Censurar livros (e as ideias neles contidas) é um exercício de poder com incontáveis 
exemplos na história daquilo que se convencionou chamar de “civilização ocidental”. De fato, a 
censura pode ser entendida como parte fundamental deste exercício de poder, mesmo 
considerando a relativa liberdade reinante atualmente no mercado editorial. Não obstante, se 
hoje a censura, como valor e prática, é abominada (ao menos naquelas partes do planeta em 
que vigoram democracias), no passado ela esteve indissociavelmente ligada ao mundo do livro, 
pois “desde sua origem, a censura está vinculada ao controle do comportamento” e “fazer 
renunciar à leitura de certos textos, e mesmo destruí-los, significa abandonar as práticas e 
comportamentos que os livros refletem, sustentam ou tentam engendrar” (JOSTOCK, 2007, p. 
10-11). 

Por estes mesmos motivos, compreender como as práticas da leitura e da posse de 
livros foram influenciadas pela própria ideia da censura, além dos mecanismos criados nas 
várias instâncias de poder, é fundamental para compreender, por sua vez, como a palavra 
impressa foi instrumental para a história ocidental dos últimos séculos, especialmente porque 
“proibir não é simplesmente dar execução ao índice [de livros proibidos] em vigor; é um 
procedimento muito mais complexo, de permanente superação das omissões e desactualização 
do próprio index; é o exercício de um poder onde as lacunas legisaltivas obrigam os agentes 
censórios a regerem-se por critérios subjectivos, condicionados, não raro, pela conjuntura 
política, social e económica [...]” (MARTINS, 2005, p. 135). 

A historiografia sobre as práticas de censura à palavra impressa tem se debruçado 
sobre as instituições e ações voltadas a impedir a impressão de ideias. Mesmo ao abranger 
períodos anteriores ao século 18, esta ênfase historiográfica é dominante. Podemos citar, a 
título de exemplo, o trabalho de Cyndia Susan Clegg, no qual o foco recai sobre privilégios, 
licenças e a autoridade da Coroa sobre a imprensa.  

 

O regime Elizabetano, como aqueles dos monarcas Tudor anteriores, ao reconhecer o extraordinário poder da 

palavra impressa para atingir fins religiosos, políticos e culturais, envolveu-se com a imprensa em diversos 

níveis. Desde os primeiros anos da imprensa até o fim do século 15, o governo inglês manteve-se preocupado 

com a imprensa e o comércio de livros. (CLEGG, 1997, p. 6.). 

 
O trabalho mais sistematicamente completo sobre este tema – e sobre a ação censória 

de Malesherbes e os censores franceses do século 18, pode ser encontrado na obra de Barbara 
Negroni (1995), Lectures interdites. Neste estudo, a autora percebe que a censura atua de 
forma distinta ao analisar secreta e discretamente um manuscrito antes de sua publicação, e ao 
realizar a “censura de grande espetáculo”, com publicidade e estardalhaço. Negroni “se 
questiona sobre as funções políticas desses dois tipos de censura que não tem os mesmos 
motivos e não correspondem ao mesmo exercício de poder”, demonstrando que não há 
paradoxo entre a severidade oficial da regulamentação e a ineficácia da censura, pois há logicas 
e interesses que conduzem os diferentes poderes na aplicação das leis e regras da 
censura.(JOSTOCK, 2007, p. 13). 

A historiografia sobre a censura portuguesa a partir do período pombalino tem sido 
bastante profícua, em particular no tocante às formas de ação dos órgãos oficiais de que se 
sucedem ao longo da segunda metade do século: a Real Mesa Censória, a Real Mesa da 
Comissão Geral para a Censura de livros e o Desembargo do Paço. Os trabalhos de Luís A de 
Oliveira Ramos, desde a década de 1970, enfatizam o aspecto da ineficácia operacional da 
censura à entrada de livros proibidos em Portugal durante o período final do século XVIII 
(RAMOS, 1988). O longo estudo de Maria Teresa Esteves Payan Martins (2005), sobre a 
censura literária em Portugal ao longo dos séculos XVII e XVIII compreende, ao longo de suas 
quase mil páginas impressas, aspectos múltiplos da ação censória, desde a criação legislativa, 
passando pela análise de manuscritos, traduções e obras impressas importadas, pelas políticas 
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e ações de fiscalização, mas também buscando as evidências sobre a transgressão, as práticas 
de leitura centradas nas obras defesas, as práticas comerciais voltadas à venda e circulação do 
que era censurado. Ao passo que os estudos de Márcia Abreu (2007), Leila Mezan Algranti 
(2004) e Luís Carlos Villalta, (1999) no lado brasileiro do Atlântico, lidam com as estruturas e a 
atuação da censura portuguesa ao longo do século XVIII.  

Dialogando com essa historiografia e procurando ampliar o debate, este texto procurará 
investigar a censura a partir das formas de enquadramento às normas estabelecidas pelos 
mecanismos censórios buscando compreender, se não as leituras de obras proibidas 
propriamente ditas, cujos vestígios são mais raros, pelo menos o vocabulário utilizado para as 
solicitações à censura para ler e possuir os livros que eram proibidos e, através deste 
vocabulário, buscar compreender algumas das práticas relacionadas à circulação de textos no 
Império Português durante a Ilustração. 

 
1. A censura de livros científicos e de filosofia natural 
Quais livros eram proibidos? Essa é a questão mais imediatamente perceptível no 

estudo da censura durante o absolutismo português. As proibições, obviamente, acompanham 
aquelas estabelecidas durante o Concílio de Trento no Index Librorum Proibitorum, em 1559 (e 
até 1966). Mas, no caso português, além da necessidade da validação dos índices romanos, o 
foco da censura se deu em torno do enraizamento “de uma teoria e uma prática absolutista 
providencialista” (VILLALTA, 203) agindo contra as teorias corporativas do poder que 
“advogavam a soberania popular e [tinham como] principais defensores os jesuítas”(VILLALTA, 
203) e também contra os milenarismos e as ideias ilustradas radicais. 

De acordo com o regimento da Real Mesa Censória, de 1768, deveriam ser proibidas de 
circular as obras:  

 

1 - de autoria de ateus, que combatessem “nossa Santa Religião”; 2 – de autores protestantes contrários a fé 

católica; e 3 - que negassem a obediência ao Papa [...] escritos milenaristas e/ ou jesuíticos, a saber [...]: 4- 

ensinar feitiçaria, quiromancia, magia e astrologia; e 5- apoiar a superstição ou o fanatismo por detrás de um 

aparente zelo religioso. [...]: 6 – conter obscenidades que corrompessem os costumes e a moral do país; e 7 

- ser infamatórios e trazer sátiras, que atacassem diretamente as pessoas, ultrapassando os limites da 

decência.[...] 8 - defender que o soberano tudo pode contra o bem comum do vassalo ou que, ao contrário, 

tudo concedem ao povo, fomentando o “sistema maquiavélico”, ou, em contraposição, a “seita dos 

monarcômacos”. […] 9: utilizar a Bíblia em sentido diverso do empregado pela Igreja. […] 10 - misturar, sem 

discernimento, os Artigos Dogmáticos da Fé com pontos que fossem de mera Disciplina [...]; e 11 - os que 

impugnassem os Direitos, Leis, Costumes, privilégios, concordatas etc. da Coroa e dos Vassalos. [...] 14: ser 

de autoria dos “Pervertidos Filósofos destes últimos tempos”. [...](VILLALTA, 203-4). 

 
Este mesmo regimento incluía as condições para permitir “a teólogos a leitura de livros 

'heréticos e ímpios'”, e liberava os livros de Grotius, Puffendorf, Bynkershoeck, Barbeircac, 
Vitriario, Thomazio, Wolfio e Cocceio, autores tolerados em função dos tratados de paz de 
“Munster e Osnaburg”.(VILLALTA, 206) 

As normas posteriores da censura portuguesa mantém e detalham como combater o 
mesmo conjunto de ideias, com uma ênfase maior nas ideias dos filósofos iluministas. Em 1795 
surgiu um novo Alvará que estabeleceu deverem ser proibidas as obras que buscassem:  

 

I –sustentar o “Atheismo, o Politheismo, o Fatalismo, Espinosismo, o Materialismo e outros erros opostos às 

verdades demonstradas na Theologia Natural”; II – propor “o Deísmo, combatendo a necessidade, e 

existência da Revelação Divina”; ter “por verdadeiras revelações o Paganismo, e o Mahometismo”; ou 

considerar “obrigatória a religião de Moysés”; III –inculcar “a liberdade de crença”; IV –atacar “os sólidos 

princípios em que assentão a Religião Christã; combatendo ou a Divindade da Escritura, e da Tradição; ou a 
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Infallibilidade da Igreja Universal, ou a Authoridade Legítima do Pontífice Romano, e dos mais Bispos nas 

Decisões a respeito da Revelação”; V - impugnar “algum dos Mystérios da Religião Christã”, ou contrariar 

“alguns dos Artigos, e Dogmas de nossa Fé”, consagrados desde os inícios do cristianismo, ou definidos nos 

concílios, ou aprovados pela igreja; VI –defender “como verdades da Fé Divina, Opiniões meramente 

humanas”; e VII - admitir “como verdadeiro, o Contraditório Systema do Indifferentismo particular, querendo 

formar de todas as Seitas entre si opostas na Doutrinas Dogmática uma igreja monstruosa com o nome de 

Christã”. (Villalta 207) 

 
O mesmo alvará atingia o pensamento ilustrado ao “proibir os escritos que 

pervertessem “a Natureza e Constituição do Governo Eclesiástico, e a Ordem da Jierarquia 
estabelecida por Jesu Cristo”, quer unindo nos príncipes seculares o poder temporal e o 
religioso”. A literatura libertina, por sua vez, era visada na proibição de obras “de filosofia 
natural” que contivessem “discursos licenciosos em Prosa, ou Verso, que affrontão o pejo, e a 
modestia, desbaratão os costumes, e pervertem a Educação religiosa da Mocidade” (Villalta, 
210). 

Na aplicação prática desses preceitos, os censores portugueses atuaram revisando uma 
parte significativa do corpus de livros escritos e/ou publicados durante período mais profícuo do 
Iluminismo. Esses censores agiram para evitar a entrada e circulação, nos domínios 
portugueses, de livros “licenciosos”, “inconvenientes”, sobre feitiçaria e astrologia, libelos (como 
o Verdadeiro método de estudar, de Verney), e as obras dos filósofos das luzes. Neste tocante, 
o aparato censório esforçou-se por limitar ou impedir a circulação – e mesmo a entrada, em 
Portugal – da obra de autores como Montaigne, Hobbes, Locke, Bayle, Montesquieu, Voltaire, 
La Mettrie, Diderot, e diversos outros.(MARTINS, 397,ss) 

Entre as estratégias estavam a própria censura – o ato de ler e decidir se a obra em 
questão poderia ou não circular em sua versão integral. Os Censores se tornaram, portanto, 
leitores privilegiados, com a obrigação de decidirem, no quadro geral das normas colocadas nos 
editais, quais livros e quais autores os súditos do rei de Portugal poderiam conhecer.  

 
2. Os pedidos de posse e leitura de livros proibidos 
O corpo documental a ser explorado aqui é constituído pelos requerimentos que 

solicitavam, à Real Mesa Censória, e às instituições que a sucederam, autorização para posse e 
leitura de livros proibidos e as provisões que autorizavam ou negavam tais pedidos. Enviadas a 
partir da criação da Real Mesa Censória, em 1768, essas solicitações e provisões sobreviveram 
(com algumas lacunas, em particular entre 1790 e 1794), até 1825, chegadas a Lisboa de 
diversas partes do Império,1 atendendo as diversas exigências que as instituições de censura 
portuguesas sofreram ao longo do período, bem como as disputas de poder e de prerrogativas 
do exercício da censura (ver: MARTINS, 2005, p. 58-88). 

As concessões enfatizavam que a expedição da licença era uma prerrogativa do Estado, 
representado no período tanto pela Real Mesa Censória, quanto por seu sucessores, a Real 
Mesa da Comissão Geral para a Censura de livros e o Desembargo do Paço (MARTINS, 2005, P. 
20). Partindo de um documento legal (o regimento da Real Mesa Censória, de 1768), e alguns 
adendos e modificações posteriores, umas poucas pessoas deveriam receber autorizações para 
ler ou ter (ou ambos) livros proibidos. Somente “alguns Varões Doutos, Pios, e Prudentes” 
deveriam obter essas licenças, com o objetivo de conhecerem melhor os tais livros proibidos, e 
trabalharem com mais empenho e conhecimento para combater e refutar as ideias, doutrinas e 
erros neles contidos. Dessa forma, parte integrante do processo de solicitar e/ou receber essas 
licenças, passava por um conhecimento ou investigação sobre quem as solicitava, ou seja, 
sobre a “qualidade” dos requerentes, reforçando o pressuposto básico das licenças como 
“mercês” da Coroa, ao mesmo tempo que eram um direito “inerente à condição social ou 
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categoria profissional dos que as solicitavam” (VILLALTA, 1999, p. 285-6 e 293-4). Escritos por 
clérigos, leigos ligados às universidades, profissionais e comerciantes de livros, os pedidos de 
posse e leitura de livros proibidos foram atendidos segundo os critérios que norteavam a 
censura e a ação política geral de Reformismo Ilustrado adotada pela Coroa (VILLALTA, 1999, 
p. 287-343). 

As provisões, por sua vez, estabeleciam escalas de liberdade de leitura, definindo os 
limites dentro dos quais os leitores poderiam atuar, ora permitindo a leitura sem a posse, ora a 
posse plena por períodos determinados, trazendo ainda instruções detalhadas sobre as formas 
de guardar e proteger esses livros.  

A provisão de 03 de julho de 1775, por exemplo, concedida ao abade D. Carlos Maria 
de Figueiredo, professor “do Novo Testamento” na Universidade de Coimbra, permitia que ele 
lesse livros proibidos “para aquelle fim com que costumam uzar delles os Theologos da sua 
graduação e ministerio”. A provisão foi concedida em função das “letras, instrucção e 
capacidade do Supplicante”. Mesmo assim, ele só recebeu autorização para possuir o 
“Diccionario de Bayle”(1697), tendo que buscar os outros livros nas “nas Livrarias a que a Real 
Meza as tiver concedido, onde lhe serão mostrados sem embaraço algum”. Porém, as condições 
de posse, mesmo que temporária, eram rigorosas: 

 

os livros para que se lhe faculta a licença, os terá o Supplicante fechados debaixo de chave com rede de 

arame de sorte que nao possam ser vistos, nem consinta sejam lidos, senão pelas Pessoas que tiverem igual 

licença, com comminação de que fazendo o contrario, se tomarao por perdidas e ficará esta revogada e 

incorrerá o mesmo Supplicante nas penas impostas pelas minhas Leys e Reaes Rezoluções contra os que 

uzam de livros prohibidos. 

 
As próprias solicitações, por sua vez, trazem elementos que podem permitir a 

apreensão das diferentes relações entre livros e leitores no passado. Em 1770, por exemplo, 
“Nicolás Joaquim Thorel da Cunha Manoel, Vigario Capitular do Bispado do Porto, Administrador 
das suas Rendas” pede licença para manter os livros proibidos que encontrou no espólio do 
Bispo D. Antonio de Souza, pois “os dittos Livros podem servir ao [suplicante] em alguns casos, 
que seja preciso refutar as suas condemnadas doutrinas”. 

Luiz Carlos Villalta (1999b, p. 370.), trabalhando estas mesmas fontes, vê nos pedidos 
uma relação de dupla significação, em que a posse e a leitura são simultaneamente entendidas 
como privilégio o “direito inerente à condição social ou categoria profissional dos requerentes” e 
como dádiva - uma mercê da Coroa. 

Um dos primeiros elementos verificáveis nos pedidos de posse e leitura de livros 
proibidos são as identificações dos requerentes. Considerando-se que as licenças são, de fato, 
mercês reais, é compreensível que os pedidos fossem devidamente inaugurados por dados 
biográficos considerados relevantes. Assim, Jozé Pedro Hasse de Bellem declarava-se, em 1773, 
“Fidalgo da Caza de V. Mag.de e Oppozitor às cadeiras de Leis na Universidade de Coimbra” e 
Gervásio Carvalho de Miranda, quase trinta anos depois (1802) afirmava-se “advogado desta 
comarca [MonteAlegre] e oppozitor aos lugares de Letras [...] Almotacé, Vereador” antes de 
formalizar a solicitação para ler livros proibidos. Nas décadas intermediárias, a imensa maioria 
dos requerentes frisa enfaticamente qual seu “lugar social” ao demandar as licenças, pois parte 
integrante do esforço censório era a de investigar “as letras, instrucção e capacidade do 
Supplicante” para daí decidir. 

Isto também se evidencia quando este lugar social é utilizado como a principal 
justificativa para a solicitação da licença, apesar de, como ressaltou Villalta (1999, p. 371), o 
principal foco das licenças estar no ofício do solicitante. Este foi o caso do Morgado de Mateus, 
que, em maio de 1776, escreveu que: 
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é verçado na língua Franceza, Ingleza e Latina, e tem além dos continuados estudos aq. se applicou, a 

Instrucção de ter governado honze annos a Capitania de São Paullo, e porq’ por este Régio Tribunal Se tem 

dado Licença a outros sugeitos p.a poderem Ler Livros proibidos, e o Supp.te não desmerece pellas Suas 

applicações e Estudos a mesma graça 

 
Ou seja, ele é tão merecedor do privilégio que as licenças incorporam quanto outros 

“sugeitos”, já que se tratava de uma figura proeminente no esquema administrativo imperial, e 
não porque era fluente em francês, inglês e latim. As alegações de ordem social podem ser 
lidas aqui como parte deste esforço de identificação, que garante ao topo da hierarquia social, 
como parte de seus privilégios, o de obterem as autorizações para posse e leitura de livros 
defesos. 

O privilégio – característica fundamental da organização estamental do Antigo Regime - 
é a chave necessária para a compreensão dos pedidos (DARNTON, 2010, p.23). O “costume” 
de conceder licenças a determinado indivíduo ou grupo de indivíduos cria o precedente 
necessário para que as solicitações sejam feitas nesses termos (embora as concessões 
necessariamente não o sejam).  

Ao buscarmos, portanto, os motivos alegados pelos requerentes à Coroa para ler ou 
possuir livros proibidos, podemos estabelecer algumas classificações analíticas. A posição social 
desempenhava, como foi visto, um papel importante em diversos casos, a julgar pelas próprias 
provisões, que em geral repetiam variações de uma fórmula inerentemente hierárquica, pois 
afirmavam que os requerentes aspiravam à leitura para “aquelle fim com que costumam usar 
delles as Pessoas da sua Instrucção”, ou “graduação e ministério”. Contudo, poucos 
requerimentos continham esta fórmula textual. Em geral, após apresentarem os sujeitos dos 
pedidos nas formas vistas acima, as solicitações indicavam ser a posse e leitura de livros 
interditos um direito seu, dada sua posição social, visto ser uma prática já estabelecida. Por 
exemplo, o “Promotor da Legacia” Cristóvão Teixeira Paes pediu, em 1773, para ler livros 
proibidos “para aquelle mesmo fim de q' uzao deles as pessoas do seu caracter e ministerio e 
porq' V. Mag.e costuma dar licença para o d.o effeito”. Três anos depois, Valério José de Leão, 
voltando dos Açores “aonde servira a V. Mag.e nos Lugares de Letras, por espaço de 9 annos e 
quatro mezes” pede para manter em sua posse o livro, Justitia et Jure, de Luis de Molina, 
herdado de seu pai pois “consta ao Supp.te que V. Mag.de em tais circunstancias, costuma 
conceder Licença as Pessoas das Respectivas Profissoens para Poderem Ler e reter simillantes 
livros”. Felipe Xavier de Nápoles Meneses, “Fidalgo da Caza de V. Mag.de e Capitão de Cavalos, 
na Companhia Franca da Guarda do Il.mo Ex.mo Marquez de Pombal” provavelmente se fia nesta 
posição para ter o privilégio da autorização, ainda que afirme buscar complementar sua 
instrução. 

Em uma última justificativa associada à posição social, mas elencando elementos 
relacionados ao oficio do supllicante, Joaquim Ignácio de Farias, “bacharel formado em 
Cânones, presbítero secular e professor régio de rhetorica e poética em a cidade de Pinhel”, 
afirmava em 1773, 

 

que tratando muitos authores prohibidos por esta meza, [ileg.] que seria vergonhoso ignorallas hum homem 

a quem se commette a instrução da Mocid.e, não para ensinar as doutrinas perigosas q. os mesmos contem, 

mas sim para as dissuadir, e combater, e aproveitar-se d’algum puro trigo, q’ frequentemente vem misturado 

com a cizânia pertende que V. Magestade atendendo ao referido, e a ser o supp.e condecorado com o grão de 

Bacharel, e Menistro da Religião, lhe permitta que possa ler os taes livros prohibidos, e mandallos vir de fora 

em seu nome, tendo disso necessid.e 
 
Esta ordem de justificativas também é recorrente nos pedidos pois, com frequência, 

seus autores se expressavam como defensores heroicos da fé e da coroa, a quem os livros 
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defesos serviriam de armas na luta contra os “ímpios systemas”. Assim afirmaram, em 1805, os 
cônegos João do Coração de Maria e Antonio de Maria Santíssima, professores no Collegio da 
Sapiência de Coimbra, que, no exercício desta função, se viam obrigados a defenderem as 
“verdades e os Dogmas” do catolicismo, contra o ataque de seus inimigos. A leitura dos livros 
proibidos, segundo eles, permitiria conhecerem e combaterem melhor aqueles sistemas, em 
especial quando eram “obrigados muitas vezes a prezidirem á actos publicos”. 

Gervasio Carvalho de Miranda, (que inclui em seu pedido várias páginas certificando 
seu bom caráter, afirmando que ele era perseguido pelo Juiz de fora) justifica à Real Mesa 
Censória (e a D. João), seu pedido de posse e leitura dos livros censurados por lhe parecer 
“indispensável a Lição e exame de livros prohibidos p.a cathegoricam.te responder / quando se 
vir obrigado/ a convencer com milhores fundam.tos quanto for offensivo”. 

Via de regra, os requerentes (em sua maioria clérigos VILLALTA, 1999, p. 326, fornece 
um perfil dos requerentes no período 1772-1777) se apresentavam como defensores do Estado 
e da Fé, buscando “refutar as condemnadas doutrinas”, ou examinar, em 1773, “nas próprias 
fontes os erros que, corre pella sua obrigação, serem conjurados”, ou ainda, na mesma década, 
“para melhor cumprir a sua obrigação e para maior inteligência, defeza e impugnação das 
matérias, a que se applica”. É nesta condição que pedem para ter e ler os livros que precisam 
combater. O Frei Diogo do Rozário, professor de teologia no Convento de São Domingos de 
Lisboa, justificava-se da seguinte forma: 

 

para o perfeito exercicio da sua occupaçao tanto na leitura das cadeiras como nas consultas que mtas. vezes 

lhe occorrem á instancia de partes, preciza de ler por Livros prohibidos, q. atacao os solidos funtam.tos ou da 

Religiao Christa ou das prudentissimas Providencias e Leys de V. Mag.e não podendo sustentar com o devido 

acerto humas e outras verdades sem prim.o se instruir plenamt.e dos erros que as combate p.a q 

demonstrando a sua falsidade as possa por em hum claro lume de forma q. a todos sejao manifestas: e 

sendo necessario p.a este effeito o socorro da lição original de alguns livros prohibidos. [pede]. a V. Mag.e q 

em consequencia do referido se digne V. Mag.e conceder ao sup.e q possa ter, e ler os livros prohibidos e os 

q daqui em diante se houverem de prohibir pella Real Meza Censoria havendo todas as cautelas e condicoens 

q. V. Mag.e for servido determinar. 

 
O Padre Domingos da Conceição, vigário da Paróquia de nossa Senhora da Graça na 

Vila de São João da Parnaíba, Bispado do Maranhão, cerca de meio século depois, (1825) 
reafirmava que a leitura de livros proibidos era necessária para combater as ideias que, 
precisamente faziam com que os livros fossem proibidos, ainda que em um contexto de maior 
ameaça à religião que à monarquia.  

Ele se justifica, ao solicitar a licença, com base na sua própria experiência, pois sabe 
que a “perversidade do prezente [sic.] século” fez com que as verdades “mais santas” da 
religião fossem atacadas por escritos “seductores e lizongeiros”. Para combatê-los, ele precisa 
lê-los e examiná-los “seriamente para conhecer as suas falsas concequencias [sic.], e Lançar 
por terra os seus sistemas destruidores e anti-religiosos”. Este requerente, ao contrário da 
imensa maioria, lista as obras proibidas que deseja, numa gama de interesses ainda bastante 
centrada no universo dos escritos iluministas do século 18, pois ainda que inclua as obras de 
Maquiavel, inclui também o Sistema da Natureza, e a Histoire critique de Jesus (ambos de 
D'Holbach) e o poema satírico de Voltaire, La pucelle de Orleans, entre uma outra dúzia de 
títulos. 

Alguns poucos “suplicantes” (quatro) alegam meramente ter desejo de ler os livros 
proibidos. Ao contrário de uma suposição inicial sobre a “qualidade” desses suplicantes, eles 
não eram pessoas de grande poder, exceto talvez um “Moço fidalgo da Caza de V. Mag.e, 
Caval.o Professo na Ordem de Cristo, Familiar do Sto Off.o” que deseja, em 1776, “aproveitar o 
tempo q’ lhe resta da Administração da sua caza e se aplicar a leitura dos Livros”, inclusive 
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aqueles que contem, “em parte, alguns pontos menos ajustados ou à religião, ou ao estado”. O 
Requerente (D. Rodrigo de Souza Alcoforado, elevado, em 1805 a Barão de Vila Pouca) pede a 
licença porque não quer aproveitar-se, utilizando dos livros sem autorização real, o que nos 
leva a pensar que ele já os possuía. 

Necessidade é o motivo alegado por alguns outros requerentes, como Joaquim Pereira 
de Mendonça, Corregedor de Santarém, que afirma, em 1773, simplesmente que “tem precisão 
de ler alguns livros proibidos” Muitos associam esta necessidade a razões profissionais, como o 
Vigário da Vara e Juiz dos Resíduos do Arciprelado de Cascais e comissário do Santo Ofício, 
Antonio dos Santos Barboza, que pede licença para ler livros proibidos em 1773 “por bom dever 
de ofício”. Manoel Nunes Aleixo, no mesmo ano, quer os livros para melhor “cumprir com as 
funções do seu estado” de professor de cânones na Universidade de Coimbra, ao passo que 
Manoel Caetano Gorjão, três anos mais tarde, afirmava precisar dos livros interditos “pelo 
[desejo] que tem de mais se applicar a estas faculdades, e se fazer útil p.a o Real serviço”. 

A lógica do serviço prestado à Coroa é também frequentemente invocada, e pode ser 
pensada como uma forma de converter vício (a leitura de obras proibidas) em virtude (a defesa 
da monarquia), uma vez que, como nos exemplos de pedidos que se justificavam no combate 
às “más ideias”, a utilidade da leitura estava no tipo de serviço que o leitor poderia oferecer (e 
ser recompensado) à coroa (Sobre a lógica das recompensas, ver: PEREIRA, 2007; RAMINELLI, 
2008). Assim age Manoel da Cunha de Andrade e Souza, em 1776, “desejando […] instruir-se 
nas máximas da jurisprudência, da Política, da Economia, da Ética, e de outras Faculdades que 
o possaó dispor, e habilitar [para] exercer as obrigações da sua Magistratura, e ser útil ao 
Estado”. Para atingir esses objetivos, ele solicita a licença para livros que ele “não [pode], nem 
deve, Ler e Reter sem licença de V. Mag.e não obstante ser pessoa de notória probidade”, pois 
os livro são “Literatura, em [que] senão prezume o perigo da preversão, antes será útil o lelos 
p.a combater os ímpios, e os Monarchomacos”. A legitimação relacionada ao cumprimento de 
obrigações repete-se em vários outros exemplos, como os de Domingos Pires Monteiro 
Bandeira, que em 1772 afirma precisar dos livros para sua “melhor instrucçao sua e 
desempenho das suas obrigações”, Antonio Caetano de Almeida, em 1776, que diz precisar de 
livros proibidos “para a sua melhor e mais fácil instrucção, e para mais proporcionadamente 
poder empregar-se me algumas funções do seu sagrado ministerio” e Gervasio Carvalho de 
Miranda, que em 1802, “desejando instruir-se milhor em matérias de Filosofia moral e 
Economia Política, para continuar com mais merecimento no serviço de V. Magestade” pede 
licença para ter e ler livros proibidos pelos mecanismos censórios da Coroa. 

Mas tanto a necessidade quanto o desejo de posse desses livros está intimamente 
associado ao um outro desejo expresso daquilo que a imensa maioria dos requerentes define 
como instrução. No vocabulário utilizado pelos requerentes, os termos “instrução”, “inteligência” 
- que, neste contexto é sinônimo de instrução - ou “estudos”, estão presentes em 74,5% dos 
pedidos estudados aqui2 

 
Total de pedidos de posse e leitura de livros proibidos, cotejado com o número de pedidos 

que fazem alusão à instrução ou estudos 

 Requerimentos 1770-1772 Requerimentos 1773-1825 

Total de 
requerimentos 159 

 
110 

Requerimentos 
justificados por 

“Instrução”, 
“Inteligência” ou 

 
37 

 
 

82 
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“Estudos” 

% 23,3 74,5 
 
O aumento significativo das justificativas feitas em nome da “instrução” pode ser 

explicado por uma “fórmula” de uma época em que os pressupostos de uma educação feita 
segundo as “luzes” se tornavam imperativos nos meios letrados europeus. É significativo, neste 
sentido, que as provisões, quase que invariavelmente são escritas incluindo alguma variação da 
fórmula “para sua maior instrução e inteligência”, ao relacionar as justificativas feitas à coroa 
para os pedidos de posse de livros defesos. As provisões têm este teor mesmo quando os 
requerentes não explicitam estes termos em seus pedidos, como o frei Francisco Xavier de 
Lemos, que solicitou a posse e leitura de livros proibidos por “necessidade”, em julho de 1777, 
e recebeu provisão que o autorizava, no mesmo mês, a ter e ler tais livros “para sua maior 
instrucção e intelligência”. 

Ao contrário deste caso, como vimos, a maioria dos requerentes afirmava querer se 
instruir, seja afirmando precisar dos livros proibidos “por cauza dos seos estudos”, como o Fr. 
Manoel do Sacramento Garção, em 1776, seja afirmando querer instruir-se com a lição de 
alguns Livros prohibidos”, como o advogado Francisco da Silva Abreu Teixeira, naquele mesmo 
ano. A maior parte recorre àquilo que parece ser uma fórmula consolidada de justificativa, como 
as das próprias provisões. “Para sua maior instrucção”, “para melhor instrucção sua”, “para sua 
instrução e uso”, “para melhor se instruir”, “para maior progresso dos seus estudos”.  

Mesmo quando associada à obrigação para com a Coroa, como vimos acima, a ideia de 
uma melhor instrução obtida a partir da leitura de livros proibidos pode ser estranha, mas 
subentende-se que esta instrução ou “inteligência” - quando reconhecida pelas concessões 
listadas nas posturas ou nos próprios requerimentos – é obtida em prol da defesa do Estado e 
da religião católica. 

Isso fica mais evidente nos pedidos feitos para que bibliotecas inteiras (normalmente 
monacais) possam guardar, nas suas coleções, os livros vetados para os leitores “comuns”.  

 

Para os seus súbditos completamente se instruírem e profundarem as sciencias que são próprias da sua 

profissão e das suas applicações, parece que se faz indispensável haver nas Livrarias do Real Mosteiro e 

Collegio de Alcobaça, do Real Collegio do Espírito Santo de Coimbra, dos Mosteiros de Salredaza, São João de 

Tarouca e Bouro, os Livros que são prohibidos e que V. Magestade tem facultado a outras congregaçõens o 

conservarem-nos nas suas respectivas bibliothecas, e por serem iguais as circunstancias. 

 
Cumpre buscarmos, portanto, o que significa esta tão buscada “instrução”, ou 

“inteligência” alegadas, ainda que como fórmula retórica, como principais razões para 
circunscrever as leis de censura e ter acesso às obras proibidas. Podemos ter uma primeira 
pista dos significados atribuídos ao termo recorrendo aos dicionários do período, que associam 
“instruir” a “ensinar”, como o Diccionario da Lingua Portuguesa, de Bernardo de Melo e Lima 
Bacelar, publicado em Lisboa em 1783, ou o Novo Diccionario da Lingua Portuguesa, impresso 
na Typographia Rollandiana em Lisboa em 1806, que afirma que Instrução é “Documento, 
ensino, doutrina, apontamento que se dá a alguem para governar-se”, e instruir é ensinar, mas 
também é “fazer advertência”. 

No universo das práticas de leitura, os requerentes em foco aqui indicam um 
conhecimento prévio socialmente disseminado sobre os livros “defesos” e seu conteúdo, que 
desejam conhecer para combater – ao menos na versão oficial apresentada aos censores. Os 
pedidos são, portanto, um indicativo da circulação dessas obras – ou pelo menos, do 
conhecimento sobre elas. Associados a um ideal socialmente compartilhado por “instrução” e 
uma voga pela própria Ilustração – cujo sentido variava muito em função de quem a descrevia. 
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É necessário buscarmos evidências dos usos dados a esses conhecimentos pelos leitores 
zelosos o suficiente para requerer a licença exigida – já que diversos outros não se deram a 
este trabalho. 
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1  Todos os documentos referenciados foram retirados de: ANTT, Real Mesa Censória, 

Requerimentos, Caixas 112 e 113; Provisões. Livro 13 e 14. 
2  Ou seja, os requerimentos enviados à Real Mesa Censória entre 1773 e 1825, em 

contraste com 23,3% nos pedidos do período 1770-1772, quando a maioria dos requerimentos diz 
respeito a adequações aos principais editais da Real Mesa Censória.  
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Pouco mais de três meses após a criação, no Brasil, do Ministério da Educação e Saúde 
Pública, em março de 1931 é criada a Secretaria de Estado da Educação e Saúde Pública de 
São Paulo. Neste ano e no seguinte, as vinte Delegacias Regionais de Ensino do Estado de São 
Paulo são reordenadas. Esta nova institucionalização reorganizou o sistema educacional paulis-
ta. Junto a isto, as reformas educacionais recentes contribuíram então para um forte movimen-
to pela implantação nos grupos escolares do estado de São Paulo do que se chamou de Escola 
Nova. Em 1933, a Delegacia de Ensino de Bauru elaborou detalhado relatório sobre as escolas 
da região. Nele, é destacada a qualidade da biblioteca do 3º Grupo Escolar de Bauru, recém-
inaugurada. Ela é apresentada como a melhor do distrito, devendo ser tomada com referência. 
Além de fotografia da biblioteca, o relatório apresenta a listagem das 64 obras que compunham 
o acervo destinado aos professores, denominado de biblioteca pedagógica. Com a leitura destas 
seis dezenas de livros, seria possível a formação pedagógica necessária ao professor da Escola 
Nova. É propósito deste trabalho apresentar quais conhecimentos pedagógicos eram recomen-
dáveis aos docentes dos grupos primários em São Paulo na década de 1930, tomando como 
referência os livros que compunham a biblioteca pedagógica exemplar de Bauru. 

Segundo Marta Carvalho (2003, p. 4), as tentativas de implantação dos princípios da 
Escola Nova no Brasil diferem muito da experiência européia. Na Europa, este movimento arti-
culou-se como crítica a um modelo escolar plenamente instituído. No Brasil, as propostas da 
Escola Nova se defrontaram com a inexistência de sistemas escolares em funcionamento na 
maior parte do país. É o caso do interior do estado de São Paulo, onde as escolas urbanas eram 
insuficientes e as escolas rurais funcionavam de maneira precária. Nesta situação, o movimento 
da Escola Nova coincide com a expansão dos grupos escolares urbanos, como no caso da cria-
ção em fins de 1933 do 3° Grupo Escolar de Bauru e sua moderna biblioteca pedagógica. Na 
década de 1930, com a institucionalização em novo patamar dos aparatos estatais brasileiros 
para a educação e o movimento da Escola Nova, verifica-se um ponto de inflexão na concepção 
das funções da escola em São Paulo. Maria Rita Toledo (2006, p. 341) analisou o papel dos 
educadores da Escola Nova do período. Para esta autora, os educadores pretendiam reformar a 
cultura realizando uma ampla reforma educacional que modificasse a mentalidade das novas 
gerações das classes média e alta, através de uma educação que formasse a consciência nacio-
nal das elites do país, mas também que educasse as classes populares para que pudessem ele-
var seu nível econômico, moral e intelectual, proporcionando assim maior mobilidade social. 
Cabe à escola papel central neste processo de dinâmica social. Uma das estratégias para que 
isto ocorresse tinha por alvo a formação intelectual dos professores das escolas primárias. Para 
tanto, devia-se aprimorar sua formação, principalmente selecionando melhor o que estes pro-
fessores deveriam ler, com o objetivo de obter uma capacitação cultural condizente com os 
propósitos da Escola Nova. Neste sentido, dois dos mais importantes reformadores educacionais 
do período, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo dedicaram-se a coleções para a formação 
dos professores. Estes intelectuais tornaram-se editores das duas coleções de livros pedagógi-
cos mais importantes da década de 1930 e décadas seguintes. Lourenço Filho torna-se o editor, 
pela Companhia Melhoramentos, da coleção denominada “Biblioteca de Educação”. Fernando 
de Azevedo, pela Companhia Editora Nacional, torna-se editor da coleção “Atualidades Pedagó-
gicas”. 

A biblioteca pedagógica do 3° Grupo Escolar de Bauru tinha em seu acervo muitos li-
vros das coleções “Biblioteca de Educação” e “Atualidades Pedagógicas”. Não foi por acaso que, 
em meados do século XX, esta escola tenha sido rebatizada como Grupo Escolar Lourenço Fi-
lho. No entanto, contava também com livros da “Biblioteca de Cultura Scientífica”, dirigida por 
Afrânio Peixoto para a editora Guanabara, do Rio de Janeiro; da “Coleção Pedagógica”, sob di-
reção de Paulo Maranhão, Superintendente da Educação Elementar do Distrito Federal, para a 
editora F. Briguiet & Cia., do Rio de Janeiro; da “Enciclopédia Brasileira de Educação”, dirigida 
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por Emilio Kemp, Diretor da Escola Normal de Porto Alegre, para a editora Globo, do Rio Grande 
do Sul; da “Biblioteca de Iniciación Cultural”, publicados em espanhol em Barcelona e Buenos 
Aires pela Editorial Labor; da coleção “Ciencia y Educación”, publicados em espanhol em Madri 
pela Imprenta Ciudad Lineal; e, entre outras editoras, várias obras publicadas pela Livraria 
Francisco Alves, do Rio de Janeiro.  

No atual trabalho não será possível uma análise de todo o acervo da biblioteca pedagó-
gica exemplar de Bauru. Pretende-se relatar sua origem e concentrar esforços na análise de 
três obras desta biblioteca, que são importantes para a definição dos demais livros de seu acer-
vo. São os livros Introdução ao estudo da Escola Nova, de Lourenço Filho; A Escola Nova, de 
Jonathas Serrano e Escola Moderna, de Maria dos Reis Campos. Tem-se por objetivo entender 
o rol de leituras recomendáveis à formação do professor das escolas paulistas na década de 
1930. Para tanto, a biblioteca pedagógica exemplar de Bauru será utilizada como referência de 
acervo bibliográfico formativo dos professores no momento de tentativa de implantação da Es-
cola Nova em São Paulo. 

O 3º Grupo Escolar de Bauru, situado nas proximidades da estação ferroviária da cida-
de, ponto de confluência das ferrovias Paulista, Sorocabana e Noroeste do Brasil, ficava numa 
das áreas mais movimentadas de Bauru. Sua inauguração, em 1933, foi tema de destaque no 
Relatório da Delegacia de Ensino elaborado neste mesmo ano. Neste documento, se descreve 
suas humildes instalações físicas, mas destaca-se sobretudo a modernidade de sua biblioteca, 
recém-adquirida e tida como exemplar para toda a região. 

 
3º Grupo Escolar de Bauru, de 1933, Relatório de Bauru de 1933 

Nos amplos corredores desta escola, localizava-se sua biblioteca e também a cooperati-
va escolar. Numa de suas saletas, funcionava o banco escolar. O banco e a cooperativa escolar 
eram órgãos complementares, que tinham por incumbência, entre outras atribuições, agenciar 
as verbas arrecadadas pela escola com a comunidade de entorno e com pessoas benemerentes 
deste determinado grupo escolar. Com supervisão docente, eram administrados por alunos da 
própria escola. Estas verbas, entre diversos outros propósitos, destinavam-se parcialmente para 
a compra de livros para a biblioteca escolar, especialmente para seu acervo de literatura infan-
til.  

Além da doação direta de livros ou de concessão de recursos públicos com a finalidade 
de aquisição de obras, frequentemente utilizada para a constituição dos acervos pedagógicos e 
científicos das bibliotecas escolares, o banco e a cooperativa escolar incumbiam-se, quando 
possível, da compra continuada de livros para a atualização do acervo de literatura infantil. Não 
existe fotografia da saleta onde funcionava o banco do 3º Grupo Escolar de Bauru, mas há uma 
foto da cooperativa escolar no ano de sua criação. 
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Cooperativa do 3º Grupo Escolar de Bauru – Relatório de Bauru de 1933 

Poucos anos depois, numa imagem do Grupo Escolar de Itararé, temos uma fotografia 
exemplar da ação integrada da cooperativa e do banco escolar nesta escola. No caso de Itara-
ré, o Grupo Escolar, embora urbano, possuía terras para cultivo de seu clube agrícola. O que 
não foi o caso do 3º Grupo Escolar de Bauru, onde a arrecadação de verbas com a venda dos 
trabalhos manuais dos alunos provavelmente substituía esta outra possível fonte de renda. 

 

 
Cooperativa e banco do Grupo Escolar de Itararé – Relatório de Itapetininga de 1936 

Nesta imagem vemos a ação conjunta do clube agrícola; da arrecadação de verbas na 
comunidade escolar, possivelmente com a venda de trabalhos manuais discentes; e a destina-
ção destes recursos sob administração do banco escolar. Na foto, a estante ao fundo do “Banco 
Cooperativo” comporta seis caixas arrecadadoras. Lá se encontram as caixas para verbas desti-
nadas à “Caixinha Escolar”, ao “Jornal das Crianças”, aos “Filmes Educativos” e ao “Escotismo”. 
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No parapeito dianteiro, encontram-se as caixas com verbas arrecadas, à esquerda, para o “Clu-
be Agrícola” e, à direita, para a “Biblioteca”. Existem três grupos diferentes de alunos no pro-
cesso de escrituração fiscal destes recursos. Com exceção do clube agrícola, inexistente no 3º 
Grupo Escolar de Bauru, é possível que seu funcionamento fosse parcialmente análogo ao do 
Grupo Escolar de Itararé acima retratado. A biblioteca, quando mencionada nos documentos de 
1933, é citada no plural: as bibliotecas. Embora ocupassem a mesma estante tripla, num dos 
corredores do edifício, ela é a junção da Biblioteca Pedagógica, central; da Biblioteca de Litera-
tura Infantil, à esquerda; e da Biblioteca Infantil Científica, à direita. Existe, contudo, uma lacu-
na documental. O Relatório da Delegacia Regional de Ensino de Bauru, de 1933, preservou 
detalhadamente a listagem das 64 obras da Biblioteca Pedagógica, voltada à formação docente. 
Entretanto, nada se sabe sobre os acervos das bibliotecas de literatura infantil e infantil científi-
ca. Quais foram os critérios de seleção e quais os procedimentos de compra da biblioteca do 3º 
Grupo Escolar de Bauru? A biblioteca em estudo, sem bibliotecário, destinava-se à consulta e 
formação profissional das dez professoras desta escola e à leitura de seus alunos. Possivelmen-
te fosse acessível aos professores das demais escolas da região. Até agora não foram encontra-
das informações relevantes sobre o então diretor da escola, João Batista Afonso de Barros. É 
provável que o inspetor escolar de Bauru, Henrique Ricchetti, tenha participado na definição do 
acervo desta biblioteca. Henrique Ricchetti, professor formado pela Escola Normal de São Pau-
lo, fora anteriormente diretor do Grupo Escolar de Lençóis Paulista, cidade vizinha a Bauru. Em 
meados da década de 1930 tornou-se autor de livros didáticos infantis para a Companhia Edito-
ra Nacional. Posteriormente, Henrique Ricchetti assumiu o cargo de Delegado de Ensino na ca-
pital, de Deputado Estadual pelo Partido Social Progressista e, em meados da década de 1950, 
sob o governo de Adhemar de Barros, foi designado Secretário da Educação e Cultura do Esta-
do de São Paulo. Adhemar de Barros e Henrique Ricchetti nasceram em abril de 1901. Ambos 
pertenciam a famílias tradicionais de São Manuel, cidade vizinha a Bauru. No entanto, a hipóte-
se da contribuição de Henrique Ricchetti na escolha das obras desta biblioteca não foi compro-
vada documentalmente. 

 
Biblioteca do 3º Grupo Escolar de Bauru – Relatório de Bauru de 1933 

Biblioteca Pedagógica, central; Biblioteca de Literatura Infantil, à esquerda; Biblioteca Infantil Científica, à direita 

CD-ROM DE ATAS  | 5076 |  COLUBHE 2012



 

Com a privatização das ferrovias e o fechamento da Estação Ferroviária de Bauru na 
década de 1990, a área de entorno do 3º Grupo Escolar, rebatizado desde meados do século 
passado como Grupo Escolar Lourenço Filho, foi perdendo importância. Na segunda metade da 
década de 1990, esta escola foi desativada. A biblioteca da escola foi então encaminhada à Di-
retoria de Ensino de Bauru. No início do atual século, o acervo bibliográfico depositado na Dire-
toria de Ensino ocupava cerca de seis salas. Funcionários daquela época relataram que em 
2001, sob nova direção, a Diretoria de Ensino decidiu concentrar o melhor de seu acervo de 
livros em uma única sala. Os livros de formação pedagógica da década de 1930 não foram pre-
servados no acervo atual da Diretoria de Ensino. Após a doação a quem desejasse levá-los, os 
livros que não despertaram interesse foram descartados. Tais obras são corriqueiramente en-
contradas em sebos e feiras de livros de Bauru, freqüentemente com os carimbos das bibliote-
cas das escolas Rodrigues de Abreu (1º Grupo Escolar de Bauru) e Lourenço Filho (3º Grupo 
Escolar de Bauru). Para o atual trabalho, por desconhecer a listagem das obras de literatura 
infantil ou infantil científica do 3º Grupo Escolar de Bauru, concentrou-se atenção na biblioteca 
exemplar de formação pedagógica, detalhadamente listada no ano de sua inauguração no Rela-
tório da Delegacia Regional de Bauru de 1933 (p. 62-64). Estas obras foram compradas em se-
bos de Bauru e região. Quando não foram localizadas na própria cidade, foram adquiridas em 
outros sebos, privilegiadamente de São Paulo. Na inviabilidade desta compra, alguns destes 
livros foram copiados de bibliotecas universitárias paulistas e na Biblioteca Nacional, no Rio de 
Janeiro.  

Quais os conhecimentos científicos a fundamentar a atuação docente e dos técnicos 
que propunham a implantação dos princípios da Escola Nova no estado de São Paulo? A biblio-
teca pedagógica do 3º Grupo Escolar de Bauru tinha três obras que norteavam estas bases teó-
ricas. São os livros Introdução ao estudo da Escola Nova, de Lourenço Filho; A Escola Nova, de 
Jonathas Serrano; e a Escola Moderna, de Maria dos Reis Campos. 

Como editor da coleção “Biblioteca de Educação”, seu livro Introdução ao estudo da Es-
cola Nova, publicado originalmente em 1929, é de fundamental importância para a compreen-
são desta coleção. É também obra crucial para identificar os critérios de seleção dos acervos 
das bibliotecas escolares do período. O livro original era composto de cinco partes, denomina-
das de “lições”. A Lição I buscava definir o que se concebia por Escola Nova e delimitar suas 
bases conceituais. A principal causa para a busca de renovação escolar fora o desenvolvimento 
das ciências biológicas; dentre elas, notadamente, a Psicologia. 

A educação é apresentada como atividade de adaptação biológica ao ambiente, numa 
visão orgânica das sociedades humanas: 

A educação intencional é obra social, na proposição de seus fins. A 
sociedade a organiza, como aparelho capaz de continuá-la, pelo tem-
po e pelo espaço. E cada sociedade só tem a educação que pode ter. 
Mas, fixados esses fins, organizado o aparelho escolar, montadas as 
escolas, chamadas a elas as crianças – a obra social vai ser realizada 
por meios biológicos da adaptação do comportamento, a esses fins vi-
sados. Quando dizemos biológicos, aí entendemos os psicológicos, 
também. Na verdade, as modificações e sistematização da conduta só 
se podem fazer por meios biológicos. [...] Em sua estrutura íntima, o 
fenômeno educativo é um fenômeno biológico, condicionado e limita-
do, de um lado, pelo contingente hereditário, temperamento e capa-
cidade orgânica, como de outro, pela situação social. (Lourenço Filho, 
1933, p. 12-13) 

Na Lição II, o autor trata de 24 exemplos estrangeiros de organização sistêmica de es-
colas em buscas preliminares de renovação educacional. O segundo capítulo é encerrado com 
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um exemplo brasileiro desta mesma tentativa de renovação, a da Escola Regional de Meriti, no 
Rio de Janeiro, dirigida pela Armanda Álvaro Alberto. 

Na Lição III, Lourenço Filho analisa dois sistemas de educação renovada: o método 
Montessori e o método Decroly. Para tanto, o autor define que os métodos aplicados à educa-
ção podem ser denominados de sistemas. O método, em educação, é apresentado como uma 
relação entre educadores e alunos e não como uma receita. Como ciência biológica, a educação 
é comparada à medicina. O médico não tem uma receita única de cura, mas um método pros-
pectivo de sanar o doente. Assim devem ser os métodos pedagógicos. O autor usa desta analo-
gia para distinguir a pedagogia experimental e a didática: 

[A medicina] pressupõe uma filosofia da vida; uma ciência geral, a bi-
ologia; uma teoria de aplicação, a farmacologia e, em especial, a far-
macodinâmica. A arte médica não se confunde com alguns desses 
ramos, em que se apóia. É como a pedagogia, um programa de ação, 
um conjunto de doutrinas e princípios, visando uma utilidade. E já que 
lembramos a comparação, salientamos que a pedagogia em ação se 
divide, como a arte de curar, em dois ramos principais, perfeitamente 
distintos: a clínica (meios de diagnósticos, de medida e verificação), 
que é a pedagogia experimental, e a terapêutica (intervenção positiva 
e direta sobre os indivíduos a curar ou a educar) que é a didática, lato 
sensu. Como na medicina, da boa e inteligente adaptação dos ele-
mentos, que se tenham em mãos, aos fins visados, é que resulta o 
método. O método é, assim, uma relação, não uma receita. Depende, 
de um lado, do conhecimento tão perfeito quanto possível dos ele-
mentos de que disponhamos; de outro, de fins claros e assentados, a 
que pretendemos chegar, por meios mais ou menos empíricos ou ci-
entíficos. (Lourenço Filho, 1933, p. 118-119) 

A partir desta concepção de método, o autor explicitará a história e as características 
dos métodos Montessori e Decroly. Entretanto, é na Lição IV que Lourenço Filho apresenta o 
método mais renovador na educação daquele período: o sistema de projetos, baseado nas 
idéias dos norte-americanos John Dewey e William Kilpatrick. É na abordagem destes dois pen-
sadores que Lourenço Filho explicitará finalmente as diferenças entre os métodos da Escola 
Nova e do anterior, método do Ensino Intuitivo: 

O ensino intuitivo dizia: “façamos a criança acumular dados de obser-
vação; façamo-la ver, perceber, distinguir, discriminar e associar; 
quando possuir estes materiais, ela, por si mesma compreenderá a lei, 
a causa, o geral, o abstrato.” Só então, vinha o problema, mais como 
meio de verificação do ensino anteriormente feito, como exercício na-
tural. No projeto, o caminho é oposto. Como Stevenson define, proje-
to é “um ato problemático, levado à realização completa, em seu 
ambiente natural”. Distingue-se do problema escolar, propriamente 
dito, porque o problema é intelectualista, pode girar no vazio, com 
símbolos ou fórmulas mecanizadas. O projeto, ao contrário, por isso 
que é um ato de pensamento completo, tem que ser expressão de vi-
da real. Podem-se distinguir nele quatro elementos característicos: 1) 
O projeto visa, de modo capital, a formação do raciocínio aplicado às 
realidades, não a informação de memória; 2) A informação é buscada, 
com oportunidade, para uma realização viva, não por si mesma: 
aprende-se para fazer, não se aprende para saber; 3) A aprendizagem 
precisa ser feita num ambiente natural, isto é, em situação total, den-
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tro da própria vida; 4) O problema vem sempre antes dos princípios, 
para que desperte o pensamento, em seu funcionamento normal. 
(Lourenço Filho, 1933, p. 170-171) 

Tais características, presentes nas idéias, entre outros, de Dewey e Kilpatrick, constitui-
riam as bases para a formulação, por parte dos docentes, de problemas que consubstanciassem 
os métodos didáticos calcados em projetos. Neste capítulo, o autor fornece alguns exemplos 
deste caminho. 

Na Lição V, última do livro, Lourenço Filho aborda questões práticas de como aplicar o 
sistema de projetos nas escolas brasileiras. Trata, entre outros assuntos, dos conteúdos a se-
rem ensinados; da necessidade de preparo técnico dos professores; do programa mínimo de 
conteúdos programáticos; da oportunidade de implementação do horário flexível; e da questão 
da disciplina discente, esta última, numa abordagem próxima à de Durkheim. 

Lourenço Filho e Fernando de Azevedo encontram-se do mesmo lado quando das dis-
putas entre os “Pioneiros” e os “Católicos” no que concerne à natureza leiga das propostas da 
Escola Nova.  

Maria Rita Toledo (2001, p. 61) ressalta que a disputa entre estes dois grupos resulta 
também em competição editorial. No Rio de Janeiro, representando os setores católicos, a edi-
tora Civilização Brasileira lança uma coleção de livros destinada à formação docente denomina-
da de “Biblioteca Brasileira de Cultura”. Esta editora foi comprada, em 1932, por Octalles 
Marcondes Ferreira, dono da Companhia Editora Nacional, que passa então a lucrar nos dois 
lados editoriais com a disputa entre “Pioneiros” e “Católicos”: 

Octalles Marcondes Ferreira, dono das duas editoras, divide o merca-
do editorial em duas frentes: [Companhia Editora] Nacional para os 
“renovadores” ligados a [Fernando de] Azevedo e Civilização Brasileira 
para os “católicos”. Assim, engloba os diferentes leitores inseridos no 
movimento educacional do período, trabalhando com diferentes refe-
renciais de recomendação de leitura, num sentido, antagônicos, inva-
dindo assim, por todos os lados, o novo mercado de livros para 
professor. (Toledo, 2001, p. 62). 

Embora não fosse editado pela Civilização Brasileira, a biblioteca pedagógica do 3º Gru-
po Escolar de Bauru tinha em seu acervo uma obra exemplar da abordagem católica sobre a 
renovação educacional do período. Trata-se do livro publicado em 1932 por Jonathas Serrano, 
A Escola Nova. Este autor era então professor catedrático do Colégio Pedro II e ex-diretor da 
Escola Normal do Distrito Federal. 

Já em seu prefácio, a obra de Jonathas Serrano (1932, p. 5) se apresenta como inter-
venção contrária ao “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, que antecede em poucos me-
ses ao lançamento do livro, ao qual o autor recusou-se a assinar, devido ao caráter leigo dado à 
educação neste manifesto. O autor defende que a educação deve estar subordinada à religião. 
Citando Houvre, Jonathas Serrano (1932, p. 12-13) apresenta uma hierarquia no papel educa-
cional: 

Toda a delicadeza do problema da educação está nesse respeito do 
indivíduo sem prejuízo da coletividade. Com razão reclama um peda-
gogo filósofo: “No ideal que visam a educação e a formação, importa 
salientar com energia a distinção de que o homem é mais do que um 
ser profissional, social, sexual e cidadão. A sociabilidade deve subor-
dinar-se à personalidade; esta, à moralidade, que por sua vez se su-
bordina à religiosidade.” Sem esta hierarquia de valores, a obra 
educativa é falha e amiúde contraproducente. 
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Em diversas partes do livro, o autor criticará os erros dos escolanovistas que exageram 
na abordagem científica da educação e ignoram sua subordinação à metafísica, isto é, à reli-
gião: 

Já começamos aqui a entrever um dos graves equívocos de certos 
pedagogos e filósofos da educação. A influência perturbadora do cien-
tificismo revela-se em múltiplas faces: exagerações do naturalismo, 
do psicologismo, do socialismo. Na essência é tudo um: o erro de 
querer transformar um indicativo em um imperativo. Este erro de con-
jugação, porém, não se limita ao domínio da inteligência. Na gramáti-
ca da vida, qualquer engano dessa ordem é de conseqüências graves 
para o indivíduo e para o próprio meio social. (Serrano, 1932, p. 17-
18). 

O autor dedicará o capítulo quarto de sua obra a detalhar e combater cada um dos er-
ros da Escola Nova. Jonathas Serrano (1932, p. 95) apresenta a subordinação da educação à 
religião como algo que compõe a tradição brasileira desde os primórdios da colonização: 

O fato é que, vinte séculos antes da moderna psicopedagogia, as di-
vinas parábolas ensinavam de modo sublime os grandes deveres do 
homem. O encanto de algumas tem seduzido, até à nossa época, os 
maiores poetas. Aos filósofos, como aos pobrezinhos, comovem e ilu-
minam. No alvorecer de nossa história, no imenso Brasil ainda coberto 
de florestas, habitado pelo gentio antropófago, soube o Jesuíta adap-
tar à rude mentalidade selvagem as austeras verdades do Evangelho. 

Jonathas Serrano passa a identificar a Escola Nova católica como sinônimo de didática 
renovada, perfeitamente adaptável aos princípios da educação religiosa. O livro Escola Nova, de 
Jonathas Serrano, é bom exemplo desta estratégia católica. Ao identificar a Escola Nova, neces-
sariamente subordinada à religião, como apenas método de renovação didática, o autor pode 
então opinar sobre todas as partes do livro Introdução à Escola Nova, de Lourenço Filho, no 
que dizem respeito à renovação de métodos didáticos ali contidos. É o que Jonathas Serrano 
faz, propondo alternativas equilibradas onde identifica exageros de Lourenço Filho. Enfim, apre-
senta a Escola Nova católica como alternativa equilibrada aos extremismos de alguns reformis-
tas ateus, que almejavam com a Escola Nova reformar a sociedade. 

Na biblioteca pedagógica do 3º Grupo Escolar de Bauru, encontrava-se uma terceira 
obra a nortear a formação docente sob os princípios da Escola Nova. Trata-se do livro Escola 
moderna, de Maria dos Reis Campos, de 1932. Na administração de Fernando de Azevedo como 
Diretor da Instrução Pública do Distrito Federal, no final da década de 1920, Maria dos Reis 
Campos exerceu o cargo de Superintendente do Ensino Primário. No prefácio, Maria dos Reis 
Campos relata que o livro nasceu como resultado de sua estadia, no início de 1930, nos Estados 
Unidos. Esta viagem foi proporcionada a um grupo de professores ligados à Associação Brasilei-
ra de Educação, com o propósito de estudo do “método de projetos”, em voga então naquele 
país. 

No primeiro capítulo, a autora faz uma breve explanação sobre o surgimento das esco-
las elementares no Ocidente, desde a Idade Média até as experiências de Lancaster. No segun-
do capítulo, a autora escreve uma história do pensamento educacional desde a modernidade 
européia. Os autores selecionados são Montaigne, Francis Bacon, Comenius, John Locke, Rous-
seau, Johann Basedow, Pestalozzi, Herbart e Froebel. 

É no capítulo três que a obra ganha uma estrutura mais coerente com seu tema. Neste 
capítulo, baseada principalmente em Dewey, mas também com menções esporádicas a Herbart, 
Froebel e Edouard Claparède, a autora apresenta as características psicológicas das crianças 
relacionadas a ação, expressão, imaginação, atenção, iniciativa, curiosidade, interesse, capaci-
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dade de síntese e cooperação social. Este capítulo serve de espelho ao próximo. No capítulo 
quatro, a autora destaca que a Escola Moderna, ou Escola Nova, respeita as características psi-
cológicas das crianças. Devido às especificidades da psicologia infantil apresentadas anterior-
mente, a Escola Moderna trata a criança como criança, e não como um adulto em miniatura. A 
autora, no capítulo quatro, mostra como o respeito às tendências psicológicas naturais da cri-
ança, descritas no capítulo anterior, é parte constitutiva dos processos educacionais elaborados 
por Gerard Decroly, John Dewey e William Kilpatrick. No capítulo cinco, baseada principalmente 
em Adolphe Ferrière, a autora analisa como a escola moderna concebe a organização escolar 
nos aspectos discentes relacionados a disciplina, autonomia, coeducação, movimentação, mobi-
liário e alimentação. 

O capítulo seis é o mais importante da obra. Nele, a autora descreve o Método Decroly 
e o Método de Projetos (Dewey/Kilpatrick). Maria dos Reis Campos (1932, p. 170-171) destaca 
a proximidade com atividades da vida prática como um dos pontos positivos do Método De-
croly: 

Assentando no tríplice fundamento de: observação, associação e ex-
pressão, o ensino se faz em torno de um assunto ou idéia principal 
que é, por assim dizer, um grande centro de interesse, tomado para 
um ano de trabalho: a defesa contra inimigos e perigos, por exemplo; 
em torno desse centro se agrupam outros centros secundários (meios 
de defesa da criança, a defesa e os animais etc.), destes, por sua vez, 
decorrem assuntos mais especializados, que podem ser considerados 
como centros menores e assim sucessivamente. 
A matéria fica, de tal sorte, ligada toda entre si, visto como observan-
do, associando e depois dando expressão a idéias e conceitos que se 
lhe formaram no cérebro, vai a criança adquirindo noções e exerci-
tando o espírito, através de todas as disciplinas que o programa pri-
mário comporta. 
No programa Decroly há sistematização rigorosa e grande sentido de 
minúcia que parecem dever prejudicar a espontaneidade e oportuni-
dade, qualidades preciosas na escola moderna. Mas o ensino é condu-
zido com grande vivacidade, com a preocupação dominante da 
integração na vida prática e através de iniciativa habilmente desper-
tada e orientada, satisfazendo assim largamente aos ideais pedagógi-
cos modernos. 

Sobre o Método de Projetos, inspirado nas idéias de Dewey e de Kilpatrick, a autora de-
fine o que entende por projeto: 

O que se considera como “projeto” é um trabalho (no sentido mais 
amplo do termo) planejado e conduzido segundo diretriz previamente 
assentada e desenvolvido em seu ambiente próprio, de modo que os 
alunos encontrem aí um símile das atividades da vida real e desenvol-
vam correspondentemente, não só as qualidades úteis à sua vida pre-
sente, mas também as desejáveis no futuro homem e futuro cidadão. 
Pelo método de projetos pretende-se, antes de mais nada, transplan-
tar para a escola o aspecto mais característico da vida prática, que é o 
de traçar, em maior ou menor escala, um plano e realizá-lo. (Campos, 
1932, p. 182). 

Maria dos Reis Campos (1932, p. 187) apresenta o Método de Projetos como algo que 
comporta uma experiência ampla ao aluno. Na execução do projeto, os diversos conteúdos cur-
riculares poderiam ser melhor desenvolvidos no processo educacional. O Método de Projetos se 
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constituiria em metodologia educacional mais apropriada para as novas necessidades da Escola 
Moderna, formando o caráter da criança de maneira indelével: 

O projeto é justamente essa miniatura e experiência da vida. Por ele 
se defronta a criança com uma necessidade, que a ela se apresenta 
como um problema para resolver. Estuda esse problema em seus di-
versos aspectos. Recolhe informações e assenta um plano no qual se 
baseia todo o trabalho que daí por diante se realiza. Coleciona materi-
al e põe em execução o plano concebido. Há aí: 1º - verificação de 
uma necessidade, como impulso para o trabalho; 2º - estudo dos 
meios de realização; 3º - realização de acordo com diretriz pré-fixada. 
É assim a vida, e nela vencem os que sabem melhor compreender as 
necessidades de ação; os que melhor sabem adaptar os meios aos 
fins; e os que, sem desfalecimento, conseguem levar a termo a obra 
iniciada. O projeto é, de tal sorte, antes de mais nada, uma escola de 
caráter, de firmeza de vontade, de persistência, de hábito de realizar 
– tudo isso tomando a criança como criança, porque lhe permite a na-
tural expansão da individualidade, através de trabalho que ela própria 
escolheu, que lhe desperta o maior interesse e em que encontra, por-
tanto, a mais completa satisfação. 

As experiências de projetos já existentes e em pleno funcionamento nos grupos escola-
res do período, como a cooperativa escolar, o banco escolar, o jornal escolar, o cinema escolar, 
a cooperativa agrícola e o escotismo não constam no livro de Maria do Reis Campos como 
exemplos do Método de Projetos. No entanto, a autora não deixa de fornecer quatro exemplos, 
para que este método seja melhor compreensível com tais ilustrações. A autora elabora quatro 
propostas: 1ª - a estação da estrada de ferro; 2ª - o trem; 3ª - a viagem; 4ª - a cidade do Rio 
de Janeiro. Os três últimos capítulos do livro tratam do papel do professor na Escola Moderna; 
do material didático na Escola Moderna; e da necessidade de implantação da Escola Moderna 
no Brasil. São textos bem genéricos sobre estes temas. 

Os livros de Lourenço Filho, de Jonathas Serrano e de Maria dos Reis Campos aqui tra-
tados, parte do acervo da biblioteca pedagógica exemplar de Bauru em 1933, compunham ma-
terial introdutório para que os administradores escolares e professores da região pudessem 
compreender as tendências educacionais apresentadas então como modernas. De maneiras 
diferentes, as concepções de Escola Nova destas três obras serviam ao possível leitor dos de-
mais livros da biblioteca aqui estudada como cânone do que se esperava de um professor reno-
vado e moderno. Cabe agora pesquisar o que continham os demais livros. O próximo passo 
será avaliar as obras de biologia e de psicologia do acervo da biblioteca do 3º Grupo Escolar de 
Bauru. Posteriormente, as demais obras. Tais livros mostram quais as concepções teóricas e 
abordagens didáticas que então eram apresentadas como apropriadas à moderna escola, que 
iria equacionar as novas demandas sociais do período. Com isto, pretende-se entender como o 
professor comum de um grupo escolar de funcionamento recente na década de 1930, numa 
cidade paulista mediana como Bauru – sem a tradição da formação docente como em cidades 
com sólidas Escolas Normais, como as vizinhas Botucatu e São Carlos – teria contato com o que 
fosse moderno para os padrões educacionais da época caso lesse os livros de sua biblioteca 
pedagógica. 
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Introdução 
 

Este texto procura estabelecer um significado dos modos como foram realizadas as 
primeiras práticas de leitura em estabelecimentos escolares e não escolares nas cidades de Lu-
ciara e São Félix do Araguaia, cidades que surgiram à beira do Rio Araguaia, em Mato Grosso, 
entre os períodos da Segunda República (1930 a 1937), Estada Novo (1937 a 1945). Período 
aquele considerado, nesta ocasião que o Brasil em matéria de educação, pouco havíamos avan-
çado em relação ao final do Império, e, este último um período em que o governo federal se 
desincumbiu da educação publica por meio de sua legislação máxima, assumindo apenas um 
papel subsidiário.  

Para a concretização da pesquisa optou-se pelo caminho da história oral, tendo em vis-
ta que esse referencial historiográfico traz a tona a riqueza e a importância da memória dos 
sujeitos anônimos, possibilitando novas versões da história, como também dando voz a múlti-
plos e diferentes narradores. Thompson argumenta que o “método da história oral possibilita o 
registro de reminiscências das memórias individuais; enfim, a reinterpretação do passado” 
(2002, p. 19), com auxilio da história cultural, tendo por principal objeto identificar o modo de 
como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é constituída e pen-
sada, e, entrevistou-se a ex-professora Adauta Luz Batista e as ex-alunas Erotildes da Silva Mi-
lhomem e Maria de Lourdes Dias Marinho, que posteriormente vieram a desempenhar o ofício 
de professoras primárias. 

As entrevistas possibilitam as pessoas a tornar suas vidas algo novo, justificando ações 
e idéias que, ao longo de suas vidas nunca sonharam ter de justificar. Thompsom define a his-
tória oral como sendo a “interpretação da história e das mutáveis sociedades e culturais através 
da escuta das pessoas e do registro de suas lembranças e experiências” (2000, p.9). 

Reconstituir o processo de como surgiram às primeiras práticas de leitura e escrita não 
é um processo simples, embora considere que na escola, essas práticas foram sendo historica-
mente construídas. Segundo Chervel (1990), a prática escolar fornece informações sobre a pro-
dução do conhecimento, tornando imprescindível, pela importância de se conservarem vivas as 
lembranças de uma cultura escolar que está continuamente ensinando e transmitindo valores. 
Xavier e Sá argumentam que “[...] A maneira de fazer ou a arte do fazer é compreendida como 
a forma pela qual os agentes educacionais se apropriavam ou repropriavam das normas impos-
tas e produziram novas práticas cotidianas” (2007, p 3). 

A narrativa analisa as maneiras pelas quais professores e alunos estabeleceram rela-
ções de ensino e aprendizagem que ficaram marcadas na memória dos sujeitos escolares. Por 
um lado professores induzindo alunos à prática de leitura a partir da realidade material e inte-
lectual existente e por outro, alunos submetendo-se a processos de escolarização pouco orto-
doxos para a emergência da escola renovada como propunham dirigentes daquela época. 
Nesse sentido, este trabalho, com a perspectiva da história oral e história cultural tenta ressig-
nificar essas práticas de construção de sujeitos escolares.  

É de conhecimento que rupturas sociais e históricas na noção da escrita promoveram 
alterações na maneira como foi sendo incorporada pela escola. A forma adequada de escrever 
foi objeto de disputas e de normatização no universo escolar, relacionadas às mudanças nas 
relações sociais, espaciais, materiais e temporais que se constituíram no interior da escola pri-
mária. 

Assim como a escrita, a escolarização da leitura não se deu diferente, repousou num 
movimento de impregnação das práticas escolares pelas práticas culturais e sociais historica-
mente constituídas. Ao identificar bons hábitos de ler, com leitura expressiva, a escola se apro-
priava de uma prática cultural corrente da burguesia. Para Xavier e Sá “[...] pode-se assistir 
progressivamente a uma preocupação com as formas de leitura e de escrita que constituíam os 
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primeiros anos da escolarização, porém, o conteúdo moral, sem dúvida, o que mais interessa-
va” (2007, p. 07). 
 
Dê barreirinha às margens do Rio Araguaia 

 
Para melhor compreensão de como se deram as primeiras práticas de leitura e escrita 

na cultura escolar de São Félix do Araguaia e Luciara, foi preciso conhecer o contexto do perío-
do investigado e fazer um relato da história de povoamento dos dois municípios. Considerando 
que a trajetória da educação formal se deu praticamente junto com a história dos municípios. 
Uma vez que os moradores tinham a preocupação que seus filhos fossem alfabetizados, ou se-
ja, todos deveriam dominar a leitura, a escrita e a aritmética. Para Julia “[...] a cultura escolar 
não pode ser estudada sem análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que ela man-
tém a cada período de sua história, como o conjunto das culturas que lhes são contemporâ-
neas: cultura religiosa, cultura política ou cultura popular” (2000, p. 10). 

Em 1934, iniciava o povoado de Mato Verde, hoje Luciara, fundado pelo sertanista Lú-
cio Pereira Luz, vindo com um grupo de colonos de Barreira de Santana – PA, em busca de es-
paço, onde pudesse criar seus gados, plantar roças sem o tumulto da enchente. Segundo 
Adauta “[...] ponto vivo, que audácia de um povo, plantou bem no coração de uma região 
completamente isolada” (2002, p. 31). E, em 1941, o sertanista Severiano Neves, sente vonta-
de de sair de Mato Verde e sai à procura de um lugar bom para criar gado e que não alagasse 
nas épocas de enchentes. Conversa com um grupo de sertanejos e em 23 de maio Severiano 
chega a São Félix juntamente com sua família. Nasce mais um povoado as margens do Rio Ara-
guaia, é o começo de uma nova história, de um povo que veio para ficar e fazer sua própria 
história. 
 
Da folha de bananeira à lousa 
 

Enquanto que na capital, segundo Neves e Sá, “debatia-se a respeito da educação na 
sua forma, pela discussão sobre o papel, a importância, a necessidade [...] a metodologia do 
ensino, os instrumentos para a prática da relação aprendizagem/ensino ou vice-versa” (2006, p. 
264), no sertão de Mato Grosso havia uma menina assumindo o papel de professora e sendo 
responsável pelo surgimento das primeiras práticas de leitura e escrita, o qual chamava de al-
fabetização. 

A ex-professora Adauta Luz Batista, 81 anos, vive em Luciara e relata com simplicidade 
e paixão situações vivenciadas como professora “era criança e alfabetizava as outras crianças 
com a folha de bananeira brava e o lápis era talo de madeira, escrever na folha de bananeira 
para ensinar o ABC, simplesmente o ABC”. O processo de leitura e escrita iniciava através do 
ABC, eram alfabetizados os filhos dos colonos. (BATISTA, depoimento..., 01 de janeiro de 2008. 
Grifo nosso). No depoimento, percebeu-se o absorver de uma responsabilidade inigualável no 
ato de alfabetizar, no ato de ensinar as primeiras letras, Não recebia orientação pedagógica, 
ainda criança, procurava seguir ensinando de acordo com que tinha aprendido na escola. Co-
menta que não tinha uma estrutura física e mobiliário adequado. 

Somente com a chegada dos padres Salesianos em Mato Verde, hoje Luciara, que vie-
ram para alfabetizar os índios, tiveram acesso ao material escolar (lousa e pedra de escrever). 
Os índios mataram dois missionários e a missão ficou assombrada, doando o material escolar 
para Lúcio da Luz, pai de Adauta e foram embora. Em seu livro Sertão de Fogo, Adauta conta 
de como nasceu à escola e ficou dona da palmatória: 

 
Com a ausência de seu pai, em uma de suas viagens, me sentei na 
cadeira de professor e naquele momento fiquei dona da palmatória... 
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meu pai vendo meu desempenho na leitura da cartilha, mandou 
construir uma casinha de adobe coberta com palha de piassava e 
caiou de tabatinga branca; na parede o quadro negro doado pelos 
padres, o lápis de pedra e o giz. Assim nasceu a primeira escola de 
Mato Verde, era o ano de 1935. (BATISTA, p. 56). 

 
Com o passar do tempo, a professora Adauta resolve ir embora de Luciara. Com sua 

ausência seu pai Lúcio da Luz, foi em busca de um professor, seu grande desejo era proporcio-
nar e manter o trabalho do ensino das primeiras letras, como era chamado o processo de alfa-
betização na época em questão. Foi contratado para trabalhar com um grupo de 50 crianças de 
ambos os sexos na faixa de sete a quinze anos o professor Antônio Vanderlei Chaves, que de-
senvolveu um sistema de ensino intensivo, utilizando o método intuitivo, de maneira a conse-
guir em dois turnos num período de cinco a seis meses, completo desempenho de leitura e 
escrita. 

É possível perceber, que se iniciava um processo diferente de prática de leitura e escri-
ta em Mato Verde, mudança significativa na aplicação de um novo método de ensino. De acor-
do com Filho, “o método intuitivo leva em consideração a atividade do aluno, como sujeito no 
processo de aprendizagem” (2003, p. 144). O método intuitivo lançou luzes sobre a importância 
da escola, observou os ritmos de aprendizagem dos alunos. O método intuitivo propiciava ao 
professor chamar os alunos para a observação das coisas, dos objetos, da natureza, dos fenô-
menos e para a necessidade da educação dos sentidos como momentos fundamentais do pro-
cesso de instrução escolar. Para Neves e Sá (2006) “é um desafio de se demonstrar como o 
ideário daquele período propiciou a construção de modelos de ensino baseado na observação e 
experimentação e fundamentos a partir das noções do sentido”. 

Rezende aponta que a “superioridade do método intuitivo consistia na coloca-
ção dos fatos e objetos para serem observados pelos alunos, a partir do que o co-
nhecimento iria emergir no entendimento da criança com os dados fornecidos pelo 
próprio objeto” (2010, p. 1). Intuição, segundo os pensadores do método, é a ca-
pacidade de ver, de observar. 

O período do professor Antônio Vanderley Chaves, foi curto em Luciara, deixou seu 
cargo e foi embora indo chefiar a Fundação Brasil Central, paralisando as atividades escolares. 
Com o retorno de Adauta á Luciara, reabriu a escola do povoado que estava parada desde a 
saída do professor Vanderley. Na década de 50, a escola se tornou mista - mista no sentido de 
funcionar em uma única turma as quatro séries iniciais - Adauta relata mais uma vez como en-
sina as primeiras letras aos alunos. 

 
A alfabetização acontecia em diferentes formas: Feito a princípio o al-
fabeto ABC, em folha de papel com pauta, depois as sílabas e a for-
ma de ensinar era soletrando, ensinava as letras, uma por uma, 
depois juntava, formando as sílbas, be–a: ba; be–e: be; be–i: bi; be–
o: bo; be-u: bu e depois as palavras para escrever corretamente 
(BATISTA, depoimento..., 01 de janeiro de 2008). 
 

Nessa fala, ficou claro que a professora utilizava o método de soletração e silabação, de 
acordo com Amâncio, “esses métodos recorrem primeiramente á analise – entendida como de-
composição ou separação de elementos (alfabéticos, fonéticos e silábicos) da língua escrita – e 
depois a síntese – reunião desses elementos (palavras e frases)” (2000, p. 4). De acordo com 
Mangani (1997), até a aproximadamente a década de 1880 predominou no Brasil, sobretudo 
em São Paulo, a aplicação dos métodos de ensino de leitura atualmente determinados “sintéti-
cos”, mediante a “soletração” e a “silabação”. O método sintético consistia, fundamentalmente, 
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na correspondência entre o oral e o escrito, entre o som e a grafia. Estabelecendo a correspon-
dência a partir dos elementos mínimos, que são as letras, em um processo que consistia em ir 
das partes ao todo.  

Segundo a professora Adauta: [...] “era feito ditado, caligrafia para melhorar a letra dos 
alunos, colocava-os também para fazer cópias”. (BATISTA, depoimento..., 01 de janeiro de 
2008). Mesmo sem saber, a professora Adauta, estava pondo em prática o que na década de 
20 haviam debatido a cerca de um conjunto de questões relativas às práticas escolares da es-
crita. De acordo com Vidal “a velocidade das transformações sociais e a preocupação com a 
otimização das tarefas levaram os educadores renovados a considerar maneiras de “racionali-
zar” a técnica da escrita” (2003, p. 500). “Os alunos aprendiam a declamar poesias. Uma ma-
neira de ler melhor”. (BATISTA, depoimento..., 01 de janeiro de 2008). Para Vidal, “a leitura 
oral era a estratégia utilizada pela escola para cultivar a apreciação da literatura e permitir a 
apreensão da mecânica de ler, atingindo sua forma mais aprimorada na leitura expressiva” 
(2003, p. 505). 

É notório lembrar que em Mato Grosso, no Período Imperial, a soletração era método 
por excelência, após longa discussão que este foi banido. A orientação era que se iniciasse o 
processo de leitura pelas palavras, ensinando o que representam e o que significam o passo 
seguinte e a formação de sentença, ou seja, a formação de frases. Em sua entrevista a profes-
sora Adauta comenta que: “As turmas dos alunos eram mistas, primeira, segunda, terceira e 
quarta séries, todos juntos, não tinha separação de alunos. A matemática era usada à aritméti-
ca, as quatro operações. Os alunos eram obrigados a aprender a ler, escrever e dar a tabuada, 
a contar e fazer operações de adição, multiplicação, subtração e divisão”. (BATISTA, depoimen-
to..., 01 de janeiro de 2008). 

No depoimento da professora Adauta, onde esta relata sobre sua profissão, percebeu-
se o quanto era forte a questão do ato da leitura e escrita e conhecer todas as operações, seu 
próximo depoimento vem confirmar essa afirmação: “Os alunos só passavam de ano quando 
estavam alfabetizados. Lendo e escrevendo claramente. Não deixava passar de ano se não sa-
biam ler, escrever cópias e conhecer todas as operações” (BATISTA, depoimento..., 01 de janei-
ro de 2008). 

 
O desafio de ensinar a leitura e a escrita 
 

No transcorrer da pesquisa, por meio dos relatos, detectou-se que o domínio da leitura 
e escrita era também um dos eixos principais na vida dos moradores do pequeno povoado de 
São Félix do Araguaia, uma questão cultural. Severiano, no papel de fundador sentia-se respon-
sável pela educação, pelo “saber do povo”, não queria que os filhos dos colonos fossem criados 
na “ignorância”. A transmissão desse valor, da aquisição do conhecimento, ou seja, do domínio 
da escrita e da leitura se restringia a uma questão cultural. Forquim comenta que: [...] “a 
transmissão, a aquisição de alguma coisa: conhecimentos, competências, crenças, hábitos, va-
lores, que constituem o que se chama precisamente de conteúdo da educação” (1993, p. 10). 

E 1945, o povoado de São Félix ganha uma escola de palha. A ex-aluna/professora Ero-
tildes da Silva Milhomem, 68 anos, vive em São Félix do Araguaia e descreve em seu livro Meu 
Araguaia Querido, a ação de Severiano na busca de escola para as crianças. 

 
Era muita gente, o povo vivia em união, vida boa, mas precisava de 
escola. Como fica esse povo sem saber nada? [...] Severiano sentia 
isso como os outros, a necessidade da escola, pelejou para resolver o 
problema. Em 1945, os moradores se juntaram, levantaram uma bar-
raca de palha e as crianças começaram a estudar em uma escola 
(1985, p. 64). 
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É importante destacar que antes da construção da pequena escola, o professor índio 

Romeu, pago por Severiano, dava aulas particular para as crianças na Igrejinha do povoado. O 
professor ensina a criança a ler o ABC, como era chamado na época. Não se tem claro qual era 
o método utilizado pelo professor. Maria de Lourdes, ou como todos a chamam “Mariinha”, 56 
anos, vive em São Félix do Araguaia, em seu depoimento expõe como as crianças eram alfabe-
tizadas no início do povoado: “A professora começava pelo ABC, depois que os alunos aprendi-
am a ler e escrever o abc, a professora começava a trabalhar as sílabas simples e depois as 
compostas, só então começava a formar palavras” (MARINHO, depoimento..., 22 de março de 
2008). 

No decorrer do depoimento, professora Mariinha, frisou que o método trabalhado pela 
professora para ensinar a ler, era o “método de soletração, trago do Maranhão pela professora 
Tarcila Rocha Braga em 1945, quando chegou ao povoado. A professora trabalhava parte por 
parte até chegar ao todo”. Segundo Mangani (1997) apud Amâncio (2000). O pressuposto bási-
co do método era seguir uma ordem de complexidade crescente que tem como ponto de parti-
da a parte para chegar ao todo. A aluna/professora Erotildes da Silva Milhomem em seu 
depoimento acrescentou que:  

 
A professora furava um papel e colocava em cima do ABC ou nas sí-
labas para o aluno ler. Os alunos decoravam o abc e o professor fazia 
isso para ver se realmente os alunos tinham aprendido ou só decora-
do. As crianças tinham muito medo de errar. Porque quem errava 
ganhava um bolo, era usada a palmatória. (MILHOMEM, depoimen-
to..., 22 de março de 2008). 
 

Para Xavier e Sá, “formalmente, a prática dos castigos físicos, em especial o uso da 
palmatória foi abolida desde o Império em Mato Grosso, contudo esta postura permaneceu in-
serida no cotidiano escolar nas primeiras décadas do século XX” (2002, p. 87). Certificou-se que 
a escrita tinha um significado relevante para os alunos, era incorporada a uma tarefa necessária 
e relevante para a vida. Vidal (2003) explana que ler e escrever eram compreendidos como ca-
pacidades fundamentais ao indivíduo no seu reconhecimento como alfabetizado. A escrita neste 
período investigado, era tratada como atividade que tem um fim em si mesmo, “os alunos con-
sideravam importante a aprender a ler e escrever para passar de ano e escrever cartas”. Erotil-
des acrescentou: “As mulheres tinham mais facilidade na leitura e escrita. Os homens na 
tabuada. No dia do argumento (sábado), os homens batiam mais nas mulheres no momento da 
tabuada” (MILHOMEM, depoimento..., 22 de março de 2008). Observe no depoimento de Marii-
nha como era o processo de escrita:  

 
Começava a escrever fazendo pauzinho, assim: I-I-I-I-I, depois que 
aprendia a fazer direito os pauzinhos, aprendia a escrever o abc, as 
sílabas, as letras até a escrever cartas. Todas as letras eram cursivas. 
Era feito muito ditado para aprender a escrever legível, sem erros, a 
escrita tinha que ser perfeita (MARINHO, depoimento..., 22 de março 
de 2008). 

 
Segundo Vidal “A partir de exercícios preparatórios, quando a criança era instada a 

apurar o controle dos movimentos da mão e do antebraço, seja com desenhos no ar ou no pa-
pel, iniciava-se o aprendizado do traçado de letras, palavras e frases” (2003, p. 501). A alu-
na/professora Mariinha comentou: “Aprendi a ler primeiro, depois a escrever, porque era 
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canhota, e a professora queria que escrevesse com a direita. Mas a prática de leitura se dava 
junto com a escrita” (MARINHO, depoimento..., 22 de março de 2008). 

Erotildes relembrou que o professor ensinava com um único objetivo, “o aluno tinha 
que ler uma carta e escrever outra. Tirar as quatro operações, inclusive com os noves foras” 
(MILHOMEM, depoimento..., 22 de março de 2008). Para melhor entendimento de como se da-
va o método de soletração, questionou-se as alunas/professoras de como acontecia o processo 
de aprendizagem na leitura: 

 
O método de soletração se dava assim: bea – ba; bee – be; bei – bi; 
beo – bo; beu – bu; cea – ca; cee – ce; cei – ci; ceo – co; ceu – cu; 
dea – da; dee – de; dei – di; deo – do; deu – du, e assim se dava 
com todas as outras silabas. Com as palavras: Bola: Beo - bo – elea 
– la – bola 
Dedo: dee – de – deo – do – dedo. Caneca: cea – ca – enea – na cea 
– ca - caneca (MARINHO e MILHOMEM, depoimento..., 22 de março 
de 2008). 

 
E acrescentaram: “quem errava era castigado, tomava bolo, a professora fazia orelha 

de burro e colocava na cabeça de quem tinha errado. Quem tinha mais facilidade, aprendia a 
ler e depois ensinava o colega com dificuldade” (MARINHO e MILHOMEM, depoimento..., 22 de 
março de 2008). Mesmo com a proibição dos castigos físicos na legislação mato-grossense, nas 
escolas do interior de Mato Grosso eles continuavam. Xavier e Sá expõem que esse tipo de cas-
tigo “estava ligado à verificação de aprendizagem”. (2002, p. 88). 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No transcorrer da pesquisa ficou evidenciado, que as primeiras práticas de leitura e es-
crita em São Félix do Araguaia e Luciara, se deram por meio da silabação e soletração, ou pro-
priamente dito, por meio do método sintético, mediante a forma de soletração. Para as ex-
alunas e professora o entrar na escola, significava adentrar no universo das letras, das sílabas, 
das palavras. A importância da leitura e escrita aparece exposta em suas falas. 

A análise dos depoimentos possibilitou a constatação de sua aplicação com uma se-
quência modelar: a decoração oral das letras do alfabeto, seu reconhecimento posterior em 
pequenas seqüências e numa seqüência de todo o alfabeto e finalmente, de letras isoladas. Em 
seguida a decoração de todos os casos possíveis de combinações silábicas, que eram memori-
zadas sem que estabelecesse uma relação entre o que era reconhecido graficamente e o que as 
letras representavam, ou seja, a fala.  

O método sintético é o método mais antigo que se conhece. É um método que parte 
das partes para o todo, do desconhecido para o conhecido. Mortatti explana que: “reunidas às 
letras ou os sons em sílabas, ou conhecidas às famílias silábicas, ensinava-se a ler palavras 
formadas com essas letras e/ou sons e/ou sílabas e, por fim, ensinavam-se frases isoladas ou 
agrupadas” (2006, p. 05). 

Sendo a leitura uma prática social que envolve atitudes, gestos e habilidades que são 
mobilizadas pelo leitor, a pesquisa realizada mostrou que a capacidade de ler estava associada 
ao domínio da escrita, pois a criança precisava aprender a ler e escrever nitidamente para redi-
gir cartas para os pais, considerando que era o meio de comunicação mais utilizado na época, 
não envolvendo o desenvolvimento de novas formas de compreensão e uso da linguagem de 
uma maneira geral. 
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O conceito de leitura, nesse processo observado, está restrito a decifração da escrita. 
Saber ler e escrever significava possuir as bases de uma educação adequada para a vida. De 
acordo com Martins, este processo “aprender a ler se resume no decoreba de signos lingüísticos 
[...] prevalecia à pedagogia do sacrifício do aprender por aprender” (1994, p. 23). Outro ponto 
importante a ser frisado nas falas das entrevistadas que o conteúdo “moralizador” e “doutriná-
rio” estiveram na vida escolar das mesmas. Para Xavier e Sá “[...] o conteúdo moralizador e 
doutrinário tinham a intenção de cumprir o papel de instruir e educar” (2007, p. 06). 

Na escrita, o método que se inicia com traçado isolado de cada letra, e às vezes só par-
te dela, sem saber o que ela significava, tendo de ser traçada dentro de um espaço limitado e 
logo nas proporções e nas inclinações devidas. Vidal e Gvirtz (1998) comentam que a escrita 
começava com debuxos de pauzinhos, depois de letras, mais tarde davam-se os translados. 
Como também, à escrita, se restringia à caligrafia e seu ensino a cópia, enfatizando o desenho 
correto das letras. Para Vidal e Gvirtz “A importância de desenvolver a “boa escrita” era realça-
do pelo imperativo de formar o senso estético da criança, precioso a sua educação sentimental. 
O ensino da técnica, ainda, deveria proporcionar ao aluno hábitos de ordem, asseio e disciplina 
mental” (1998, p. 23). Ficando explicito que o aprendizado não visava o desenvolvimento das 
capacidades intelectuais, espirituais, como das aptidões físicas, possibilitando a criança que in-
tegrasse efetivamente na sociedade. 

Os alunos se apropriavam do sistema da escrita sem ter conhecimento e/ou compreen-
são das regras que orientam a leitura e a escrita no sistema silábico. Tão pouco que a cultura 
escrita diz respeito às ações, valores e procedimentos e instrumentos que constituem o mundo 
letrado. Assim o estudo auxiliou na reconstituição da cultura escolar, especificamente nas pri-
meiras práticas de leitura e escrita, de Luciara e São Félix do Araguaia, Xavier e Sá, expõem 
que “[...] ao se estudar o cotidiano, faz-se necessário deslocar o olhar dos grandes homens da 
história, para o homem comum, possibilitando a reconstituição da maneira de fazer ou arte do 
fazer das práticas construídas no dia-a-dia” (2007, p. 03). 
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O trabalho proposto vem somar-se a outros que exploram a produção de cartilhas, livros de 
leitura e pré-livros em Minas Gerais, no século XX, entre eles os de MACIEL (2001), FRADE & 
MACIEL (2OO6 ) e FRADE (2005, 2010 a, b e c), estudos brasileiros (MORTATTI, 2000; TRIN-
DADE , 2001) e internacionais (A.M. CHARTIER, 2007) que abordam a história da alfabetização 
ou de livros e manuais escolares (CHOPPIN,2002; BENITO,1997). A comunicação integra o pro-
grama interinstitucional “Cartilhas Escolares: ideários, práticas pedagógicas e editoriais” 
(MG/RS/MT/RJ/ES/AM – Século XIX e XX e o projeto “Autores Mineiros de Cartilhas: uma con-
tribuição para a história da alfabetização em Minas Gerais.”  
Este estudo pretende explorar a produção de Anna Cintra, seu método e seu livro “Lições para 
o ensino completo da leitura”, publicado inicialmente pela Imprensa Oficial do Estado de Minas 
Gerais (1919) e, posteriormente, pela Editora Francisco Alves (1936). Diferentemente da maio-
ria dos livros editados na mesma época, de autoria masculina (Hilário Ribeiro, Arnaldo Barreto, 
João Lucio, Abílio Cesar Borges, Felisberto de Carvalho, Artur Joviano), desponta como autora 
uma mulher, tal como tinha feito em 1894 Maria Guilhermina Loureiro de Andrade.  
Algumas perguntas guiam a análise: qual a identidade de sua proposta pedagógica? Seu livro 
dialogava com qual tendência, no âmbito dos métodos de alfabetização? Como se apresenta 
sua proposta, do ponto de vista pedagógico, editorial e gráfico? Foi produzido com base na ex-
periência ou na fundamentação teórica que estava presente no período, em Minas Gerais? Com 
quais livros sua produção concorria, no período de sua divulgação?  
A pesquisa vale-se de análise dos impressos editados pela Imprensa Oficial (1922) e Editora 
Francisco Alves (1936/15ª Ed.), dos pedidos e envios de seus livros localizadas no Arquivo Pú-
blico Mineiro e de outras fontes que atestam sua divulgação e circulação. 
 
A produção no estado de Minas 
No final do século XIX os livros de leitura mais utilizados na Província de Minas Gerais eram os 
livros de leitura de Abílio César Borges, O Primeiro Livro de Leitura de Felisberto de Carvalho e O 
Primeiro livro de Leitura de Hilário Ribeiro (MACIEL, 2003, FRADE, 2007). Entretanto, no início 
do século XX tem origem uma produção mineira de livros mineira de livros para a aprendizagem 
inicial da leitura e da escrita .  
Numa análise da produção e circulação de livros, nas escolas primárias de Minas Gerais, nas du-
as primeiras décadas do século XX, constata-se a presença de apenas dois livros mineiros, o 
primeiro, de Arthur Joviano, e o segundo de Anna Cintra com um dado que os iguala: a impres-
são dos dois pela Imprensa Oficial, entre os períodos de 1906 e 1922 e sua posterior edição por 
uma das maiores editoras brasileiras de livros didáticos, a Livraria Francisco Alves.  
O Livro “Lições para o ensino completo da leitura” de Anna Cintra estava de acordo com os 
princípios defendidos, em Minas Gerais, a partir da Reforma João Pinheiro, de 1906. É a partir 
dessa reforma que se instaura um processo progressivo de implementação da seriação, modo de 
organização que exige certa homogeneização e uma organização específica que se reflete na 
padronização do material escolar, a ser usado por todos, ao mesmo tempo (Faria Filho, 2003. 
Veredas, Vol 3).1 No mesmo período também se instala a obrigatoriedade da utilização do 
método de palavras2 para as classes que serão alfabetizadas na escola. Neste Estado também se 
constata a influência de autores adeptos dos métodos analíticos, como Maria Guilhermina 
Loureiro de Andrade, que teve formação nos Estados Unidos e participou da Reforma João 
Pinheiro. Inventários de escolas mineiras, 1907 a 1910, acusam a presença de seu Primeiro Livro 
de Leitura, publicado pela American Book Company, em 1894, mas supõe-se que sua circulação 
foi mais reduzida no estado devido ao alto preço advindo da encomenda de exemplares dos 
Estados Unidos. (Chamon: 2008).  
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Há, assim, fatores de ordem política, estrutural e pedagógica que explicam a demanda por novos 
livros. Em Minas Gerais, a partir da reforma João Pinheiro, destaca-se também a produção de 
Arthur Joviano, com seu Primeira Leitura. Correspondências do autor com autoridades do ensino, 
assim como dados paratextuais de seu livro, indicam que produziu seu livro para atender a uma 
reforma e a uma inovação: o método de palavração. A posição desse autor no campo educacio-
nal e na cultura escrita, em geral, é abrangente, envolvendo formação de professores, participa-
ção em conselhos de instrução e atividades de comércio de livros e mobiliário educacional, 
conforme estudos de Frade (2010). 
 
Anna Cintra parece ter perfil diferente de Artur Joviano, mas é inegável a importância da auto-
ria de um material didático, num mercado dominado por homens. Mesmo considerando que 
havia autoria feminina, tão incomum no período, como a de Maria Guilhermina Loureiro de An-
drade, Anna Cintra destaca-se produzindo um livro baseado na sua experiência, talvez ocupan-
do um lugar de destaque pelo fato de ser professora/diretora e atuar na prática, pois não há 
dados que permitam constatar que exerceu cargos administrativos ou de destaque como pro-
fessora de Escola Normal ou no campo de inspeção escolar, como foi o caso de alguns autores 
do período: Artur Joviano em Minas Gerais e Arnaldo Barreto em São Paulo. Sua produção tam-
bém não se estende aos livros de leitura graduada, como ocorreu com os principais autores 
nacionais do período: é circunscrita ao seu método “Lições para o ensino completo da leitura”. 
Se houve protagonismo na autoria de um livro, Anna Cintra não se profissionalizou como autora 
de outras obras didáticas.  
O fato de se ter as primeiras edições de seu livro bancadas pela Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais, atesta a aprovação do Conselho Superior de Instrução, dos livros nas escolas mi-
neiras, e pode-se dizer que essa chancela servia de passaporte para que os livros fossem edita-
dos por editoras privadas 
 
A proposta metodológica em sintonia com as Instruções Metodológicas para o Ensi-
no Primário 
 
Na história dos métodos e da produção de livros para o ensino inicial da leitura e da escrita, é 
comum a defesa de métodos por sua eficiência ou mesmo modernidade pedagógica (MORTAT-
TI, 2000, A. CHARTIER, 2007). Podemos dizer que o livro de Anna Cintra é motivado pela pri-
meira tendência, sua eficácia e advém da experiência prática: Emfim, é um trabalho feito 
depois de um estudo experiente e observador, durante muitos annos, para auxiliar aos profes-
sores que, em pequeno numero de lições, encontram todos os elementos para ensinar a lêr e a 
escrever bem. ( Préfácio). 
Em sua cartilha, a autora combinava os métodos analítico e sintético, ou seja, propunha o mé-
todo eclético. Embora o método misto não fosse uma novidade, a originalidade estava em sua 
aplicação: os vocábulos eram ordenados em lições progressivas, e escrita e leitura eram ensi-
nadas concomitantemente.  
As instruções ocupam seis páginas e essa economia de instruções pode ser explicada por su-
postamente se contar com uma divulgação local. No texto, a autora se ocupa em indicar o que 
fazer para ter o domínio de classe e para lidar com os ritmos diferentes de aprendizagem e o 
chamado “nivelamento” da classe, talvez esse o maior desafio da implementação de classes 
seriadas nos grupos escolares. Sobre o método de alfabetização, a autora defende que a leitura 
deve ser das palavras inteiras e não syllabando. Não se trata de um método baseado na deco-
ração e para o processo de análise Anna Cintra adverte : Devendo ter o professor neste passo o 
máximo de cuidado para evitar os defeitos intoleráveis produzidos pela syllabação. Também 
para a análise o professor comparando os vocábulos exigirá que todos os alunos, sem o seu 
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auxílio, observem quais letras que entram na composição de maior número de palavras, quaes 
as que entram só em algumas, e assim terá occasião de dar os seus nomes, sem falar em sons.  
Enquanto no livro de Arthur Joviano, encontramos uma fundamentação que se respalda em 
teorias, com citação de autores e cientistas e com um discurso mais próximo do científico, no 
caso de Anna Cintra, o que vemos é a evocação do conhecimento prático em plena sintonia 
com as Instruções Metodológicas para o Ensino Primário que acompanharam o Decreto 1.947 
de 30 de novembro de 1906: 

Leitura: I: Em vez de decorar sons e valores das letras, para depois formar as 
combinações que produzam o vocábulo, a criança começará por este ultimo, li-
gando desde logo a ideia expressa pela palavra ao corpo de letras que a for-
mam. 

O Decreto traz no parágrafo V: Seria de grande vantagem que os srs professores adotassem, 
desde logo, este método  (palavração), de preferência ao de silabação e soletração. Este 
ultimo deverão abolir em absoluto, por ser hoje universalmente condenado no ensino moderno 
(grifos nossos)  
A autora, ao justificar o emprego gradual de todo o silabário da primeira a ultima lição, prati-
camente transcreve o que diz o parágrafo IV do Decreto: Partindo das sílabas fáceis para as 
mais complicadas, até percorrer-se todo o silabário da língua, ter-se-á preparado o aluno para 
as lições de leitura do 2º. Semestre. Decreto,1947/1906 
Seu conhecimento prático parece se respaldar no modo como procura graduar dificuldades e 
reduzir o número de vocábulos, “evitando a decoração”. Em seu prefácio, a autora menciona 
princípios do método combinado: o analytico e o sintético e a combinação progressiva dos vo-
cábulos, que considera mais aproximada do perfil das crianças: 
 

Sem nenhuma pretenção offereço este modesto livrinho aos meus collegas de 
magisterio que me animaram a publicar o trabalho que fôra feito, exclusiva-
mente para facilitar-lhes o ensino da primeira leitura o mais difficil e mais im-
portante, do qual dependem todas as mais disciplinas que constituem o curso 
primario. 

  Não se trata de um methodo novo. 
  Combinando os methodos analytico e synthetico, organizei li-
ções muito simples, bem ordenadas, de maneira a facilitar a collaboração dos 
alumnos com os professores. 
A ordem, a simplicidade e a concatenisação das lições trazem as seguintes van-
tagens: 

  Desenvolvem ao mesmo tempo a actividade e a observação das creanças. 
  Tornam o ensino attrahente, porque ellas têm prazer em com-
parar os vocábulos uns com os outros para a formação de novos. (Este exerci-
cio não é applicavel aos livros actualmente adoptados. A variedade de 
elementos empregados desde as primeiras lições, pelo facto de serem as nos-
sas escolas freqüentadas por creanças, na maioria, de pouco desenvolvimento 
intellectual, difficulta, extraordinariamente, o trabalho da observação do alumno 
que, depois de um esforço exclusivo e exhaustivo do professor, aprende a lêr 
decorando, e, por isso, incapaz de escrever, por dictado, os mais simples voca-
bulos, sem o auxilio do professor). 
Pelo emprego gradativo de todo o syllabario em vocabulário especial, desde a 
primeira lição á ultima, ao passarem as creanças para outros livros, já vence-
ram todas as difficuldades possiveis da leitura. 
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O emprego do typo manuscripto desde a 1ª lição, concorre para que o ensino 
da escripta possa se fazer parallelo ao da leitura.  
Nas ultimas lições encontram-se muitas e variadas máximas extrahidas de di-
versos auctores que poderão auxiliar ao professor nos exercicios escriptos, ser-
vindo-lhes ao mesmo tempo, de motivo par as lições de moral...  

 
As preocupações com a Escrita estão expressas nas orientações do Decreto e no livro de Anna 
Cintra: O Programa exige o tipo de letra vertical redonda. (...) Este tipo de letra, que vulgar-
mente se chama letra em pé, além de ser fácil, é rápido, econômico e higiênico. Decre-
to,1947/1906 
 
A discussão que se faz sobre seu método se reduz a uma página e meia e em suas instruções 
Anna Cintra explicita bastante os aspectos pragmáticos de organização da classe e das etapas a 
serem vencidas. A discussão sobre a natureza do método é acrescida, nas páginas iniciais, por 
um professor da Escola Normal a quem a autora agradece, juntamente ao agradecimento a 18 
professoras que apresentaram atestados de utilização de seu método:  

Agradeço igualmente ao Illmo. Snr. Dr. Alexandre Drummond a referencia em 
seguida transcripta, feita ao meu trabalho, que não merecia a honra de ser tão 
claramente desenvolvido e apreciado por uma capacidade no assumpto, pelo 
distinctissimo professor de Pedagogia da Escola Normal da Capital. 

Na carta, o professor testemunha o sucesso do método nas classes que tinha acompanhado, 
afirmando que não eram as razões teóricas, mas as práticas que demonstravam a importância 
de um método prático - que podia ser ministrado por qualquer professor – e econômico, pois 
ensinava a ler e ensinava também noções úteis à vida,para as quais não se sobrava tempo, da-
das as vãs tentativas de ensinar a ler.O apresentador da obra dá um destaque especial para um 
efeito que à época parecia não ser conseguido com outros métodos: o nivelamento dos alunos 
e, consequentemente, o não dispêndio de energia do professor com atendimento aos retardatá-
rios, o que não parece ser resolvido apenas com a adoção do ensino simultâneo. 
 
O método e os aspectos gráficos: analisando as páginas do livro 
Nesse trabalho localizamos duas edições do livro de Anna Cintra, uma publicada pela Imprensa 
Official, 8ª ed., de 1922 e outra publicada pela Editora Francisco Alves, 15ª ed., em 1936.  
O método combina aspectos dos métodos analíticos divulgados no período e elementos de aná-
lise, seguindo para a fase de reconhecimento de palavras e sentenças inteiras as seguintes ins-
truções:  

A qualquer lição feita no quadro, deve preceder uma conversa do professor, em 
linguagem infantil, com toda a classe, afim de despertar a curiosidade e pren-
der a attenção geral para a sentença que, logo após, será escripta, vagarosa-
mente em typo de imprensa e manuscripto e lida por todos os alumnos com a 
maxima clareza. 
A leitura das sentenças deve ser feita sempre com a ligação precisa das pala-
vras como preparativo da leitura corrente.  
É intolerável a leitura de palavras destacadas, e prejudicial á comprehensão do 
sentido.  
Como meio de evitar a decoração, os vocabulos deverão ser, em seguida, es-
criptos desordenadamente, em diversos logares, para os alumnos reconstruirem 
as sentenças, apontando os vocabulos que o professor irá escrevendo de novo. 
(p. 61. Instruções. Edição de 1936).  

 Para a análise, são prescritos os seguintes exercícios:  
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Segue-se a analyse. 
Para que não haja confusão de sons, só serão analysados os vocabulos forma-
dos pela consoante predominante da lição. Ex.: a primeira lição é especial á 
formação das palavras cujos elementos sejam formados pela consoante – v. A 
segunda pela consoante – p, – etc. 
Os vocabulos e syllabas que entram como elementos nas sentenças, não consti-
tuidos pela consoante predominante, serão lidos e aprendidos sem analyse al-
guma, visto haver uma lição especial para todas as combinações. 
O professor mandará um dos alumnos pronunciar devagar cada uma das pala-
vras, perguntando-lhe quantos movimentos a bocca fez para pronuncial-a e a 
irá escrevendo, separadamente, ao passo que elle a fôr pronunciando. 
Depois de todas escriptas em fórma de quadro ou xadrez, o alumno, guiado pe-
lo professor, poderá compor novos vocabulos com as partes ou syllabas sepa-
radas, devendo ter o professor neste passo o maximo cuidado de evitar os 

defeitos intoleraveis produzidos pela syllabação. 
A leitura deve ser das palavras inteiras, e não syllabando. 
O conhecimento das letras indispensavel á comparação dos vocabulos uns com 
os outros e tambem ao ensino da escripta que deve ser parallelo ao da leitura, 
será naturalmente dado pelo professor, sem grande preoccupação. (p. 61 e 62,. 
Instruções. Edição de 1936 

  
A primeira lição e as que a seguem, a seguir, são exemplares do seu método, com o uso de 
sentenças nem sempre relacionadas entre si, seguida de análise, vocabulário e sentenças a se-
rem lidas ou copiadas, se a tipografia apresentada evoca o manuscrito, conforme discussão de 
Isabel Frade ( 2010 c). Em geral, em cada uma das lições, há apenas um clichê tipográfico que 
corresponde a um vocábulo ou sentença, sendo que e o restante dos vocábulos ou sentenças 
não guarda relações com a ilustração. Isso mostra que a estratégia para o uso de ilustração é 
apenas complementar ou que a ilustração pode ter sido dependente dos recursos tipográficos 
existentes.  
 
  
Lições para o ensino completo da leitura. Anna Cintra. Livraria Francisco Alves. 1936. P. 9, 14 e 
15 
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A autora afirma que o raciocínio da criança deve ser garantido desde a primeira lição: 

O desenvolvimento da observação se faz nesta parte do ensino desde a 1ª li-
ção. 

O professor comparando os vocabulos exigirá que todos os alumnos, sem o seu 
auxilio, observem quaes as que entram só em algumas, e assim terá occasião 
de dar os seus nomes, sem falar em sons. 
Ou então, apagará uma das syllabas de cada um para os alumnos dizerem qual 
a que apagou e com que letras deverá formal-a para reconstruir o vocabulo. 
Com a continuação desses exercicios e outros ao arbitrio do professor intelli-
gente, a aprendizagem das letras se fará naturalmente. (Instruções, Edição de 
1936. P. 62).  

Um exemplo das sentenças, a seguir, mostra a escolha da autora pela possibilidade de formar 
palavras com os vocábulos e sílabas conhecidas e por frases que podem fazer parte do cotidia-
no: 

 A botina de Regina não tem sola. Paulino foi à rua? Salvina ganhou uma luva 
de seda azul. (p.19) 
 
 A meia que eu dei á noiva foi feita no Pará. Ao meio dia houve muita festa. Eu 
não fui, mas soube que o baile começou á meia noite, depois da ceia. O touca-
do da vovó tem um ramo de goivos roxos. Fausto está um pouco rouco. O quei-
jo e a manteiga são feitos de leite. Os meus sapatos são de couro. Papai não 
soube que o me mano Guilherme levou uma queda, machucou-se e sujou a 
roupa toda de lama. Coitado, ficou passado e chorou muito. (p.26). 

No exemplar de 1936, o uso de máximas aparece desde a página 24, seja para copiar, ou en-
tremeado de outros conteúdos. O uso de frases do cotidiano é presente no livro de Abílio Cesar 
Borges e o de máximas e sentenças não relacionadas entre si é encontrado no livro de Arthur 
Joviano, conforme Isabel C. Frade (2010 a e 2010b). Os exemplos a seguir mostram como isso 
se concretiza na proposta de Anna Cintra: 

O fructo do trabalho é o mais suave dos prazeres. O que mais ofende a um co-
ração nobre é a ingratidão.  
A mentira é um crime. Ninguem acredita ao mentiroso, nem quando falla ver-
dade. Guilherme vai comprar um talher pequeno e um espelho de crystal.  
O Brasil produz muito café. Vêr é aprender. 

O livro busca reunir conteúdos morais e instrutivos, num misto de modelo instrutivo/formativo 
(BATISTA e GALVÃO, 2009) também encontrado no livro de Ablio Cesar Borges e Felisberto de 
Carvalho. (FRADE, 2007 e 2010b). As lições que tematizam a vida escolar aparecem sob a 
forma de uma pequena narrativa a partir da estratégia de apresentar uma brincadeira de 
escolinha, empreendida por alguns personagens, que vão simulando lições, situações escolares 
e comportamentos nesta instituição. Nass páginas finais são apresentadas três poesias: Natal 
(Antonio Salles), Creança docil (H. Cintra), e A escola (Benecito Ribeiro). 
Numa análise dos dois impressos, são constatadas algumas alterações como a retirada do pre-
fácio no segundo exemplar da Livraria Francisco Alves, mudança na capa, inclusão de numera-
ções nas sentenças, mudança de letra de imprensa para cursiva, alterações na ortografia e 
mudança de alguns vocábulos, além de alteração no posicionamento das últimas lições, a partir 
da página 42 a 56. No entanto, chama atenção a estabilidade dos recursos visuais relacionados 
à ilustração, pois são usados os mesmos clichês e fotografias tanto na edição da Imprensa Offi-
cial quanto na da Livraria Francisco Alves. As fotografias parecem ser uma inovação e aparecem 
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em menor número, talvez para dar maior concretude a algumas lições e são encontradas na: 
capa, 1ª lição, 30ª lição, 32ª , 34ª e 36ª lições, essas três últimas com cenas de escola.  
Numa análise das mudanças da edição da Livraria Francisco Alves destaca-se o uso de 
numeração das lições e das sentenças, já presente em muitos livros brasileiros do final do 
século XIX e início do século XX e ausente na edição do livro de Anna Cintra publicada pela 
Imprensa Official, mostrando a recuperação de um tipo de cultura do impresso para ensino 
inicial da leitura e da escrita, que visa o uso coletivo e mais organizado da leitura do impresso. 
(FRADE, 2005).  
Sobre a leitura do impresso, chama atenção também uma permanência de procedimentos de 
uso presente nos livros de Abílio Cesar Borges, Arthur Joviano, Arnaldo Barreto: o livro só é 
utilizado pelos alunos depois que a lição é trabalhada no quadro-negro. Como também 
recomenda o Programa Oficial, trata-se de uma leitura de reconhecimento 
 
Publicação e divulgação: “por de lado os escrúpulos de educadora” 
Em Minas Gerais, no período de produção de Anna Cintra, ainda há uma ampla circulação de 
livros de autores brasileiros que produziram ao final do século XIX como João Kopke, Arnaldo 
Barreto e Hilário Ribeiro. (FRADE e MACIEL, 2006). O livro de Arthur Joviano que visou atender 
aos interesses da reforma de 1906, teve ampla adoção e circulação (FRADE, 2010). Se esse 
autor pôde contar com uma circulação ampla pelos meios culturais e educacionais, como se deu 
a divulgação do método de Anna Cintra? 
A estratégia de encaminhar atestados de uso, mencionada numa carta de colegas professoras, 
anexada às páginas iniciais do livro, dá conta da força exercida pelas suas colegas de ofício na 
legitimação de sua obra: 
‘  Exma. Sra. D. Anna Cintra de Carvalho, D. D. Directora do Grupo << Cesario 

Alvim >>. 
...Ufanas de tão proveitoso labor, vimos obrigar-vos a pôr de parte os vossos 
escrupulos de educadora, rogando-vos acceiteis os attestados que junto vos 
remettemos e deis todas as providencias necessarias para que, dentro de pouco 
tempo, possamos obter os mesmos resultados, sem grande trabalho, devido á 
falta de livros para a recapitulação das lições estudadas.  
Estamos certas de que, si apresentardes o vosso valioso methodo capeado dos 
respectivos attestados ao Conselho Superior de Instrucção, elle, apreciando a 
organização methodica do processo, a facilidade da execução do mesmo e o 
bom resultado obtido, não hesitará em approval-o... 

A carta acima menciona os escrúpulos de educadora da autora, o que nos dá indícios de que 
não está em questão um interesse editorial e comercial na produção do livro, ou seja, o livro 
está fora de certo ordenamento do mundo editorial (CHARTIER, 1994). De fato, considerando 
que a maioria dos autores já produzia séries graduadas e que não encontramos outro livro de 
Anna Cintra, além daquele que foi destinado ao ensino inicial da leitura e da escrita alfabetiza-
ção, vemos que suas pretensões como autora não são tão grandes.  
Sobre outras pistas de sua divulgação, Na Revista do Ensino encontramos referência a esse ma-
terial como um bom método a ser utilizado pelos professores-alfabetizadores. Philocelina Almei-
da, aluna do Curso de Aperfeiçoamento, no ano de 1928, relata as suas observações de uma 
aula de demonstração em que fora utilizado o processo da professora Ana Cintra.  
O relato demonstra o entusiasmo da aluna com o "novo" método, destacando a rapidez com 
que alunos analfabetos assimilavam as sentenças, a contextualização das lições e o interesse 
que elas despertavam nos alunos. Como era usual também em relação a outros materiais didá-
ticos, o livro Lições para o ensino completo de leitura era referenciado não pelo seu título, mas 
pelo nome da autora: Cartilha da Ana Cintra, Processo de Ana Cintra. 
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Sobre seu uso e circulação, ainda que seja em menor escala, se comparado a outros pedidos 
como aqueles relacionados aos livros de Arthur Joviano, são encontrados desde 1922 pedidos, 
recibos e inventários que atestam sua circulação em Minas Gerais. Há também dados concretos 
sobre sua indicação em programas oficiais, conforme pedido reproduzido abaixo: 

Dirijo-me hoje a V. Excia com o principal objctivo de obter para o estabeleci-
mento de ensino que dirijo, registrado nessa secretaria, o material necessario a 
completa observancia do regulamento e programa de ensino em vigor. (...) 
1 Livro de Anna Cintra (...) 
Fonte: SI 4132 – papeis findos 1925 

 
Indicações de adoção oficial e de existência de estoque a ser aproveitado no ano de 1927, 
também são importantes para confirmar a aprovação , e consequentemente, a adoção na esco-
las mineiras:  

Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes 
Belo Horizonte, 5 de outubro de 1926. 
Tendo sido adoptados pelo Conselho Superior, para 1927, os mesmos livros 
adoptados para 1926, propomos a arquivação da quantidade seguinte, para dis-
tribuição no próximo ano. 
Livros escolares existentes no depósito: 
Lições de Leitura de Anna Cintra   25.000 a 1$200

 30:000$000 
... Cartilha Analytica, de Arnaldo Barreto 12:000 a 1$050 12:600$000 
Livro de Zezé de J. Lúcio     26.000 a 1$400

 36:400$000... 
Fonte: APM. SI 4155 (1926) 
 

Uma correspondência da Livraria Francisco Alves também indica sua relação com os programas, 
embora se possa constatar outro dado: seu livro é o de menor custo. Em 1927, enquanto o li-
vro para o ensino inicial da leitura de Arthur Joviano custava 1.400 líquidos e o de João Lúcio o 
mesmo preço, o dela podia ser comprado pela Secretaria do Interior por 1.200 (Fonte: APM. SI 
4155. 1926) 
Se por um lado, sabemos dos usos do Método de Anna Cintra em vários grupos escolares de 
Belo Horizonte, não podemos nos esquecer de que tais Grupos Escolares como Cesário Alvim, 
Grupo Delfim Moreira, Grupo Barão de Macaúbas, Grupo Pedro II, Grupo Afonso Pena, Grupo 
Barão de Rio Branco, gozavam de excelente localização geográfica e eram consideradas esco-
las-modelo. O corpo docente dessas escolas era qualificado e identificado com as propostas de 
inovações metodológicas, o que permite supor que a cartilha de Anna Cintra era de fato muito 
utilizada nessas instituições e, evidentemente, com sucesso no Grupo em que a autora era a 
própria diretora.  
No entanto, a própria edição de seu livro, pela Livraria Francisco Alves, que parece publicar li-
vros que já obtinham algum sucesso (FRADE e MACIEL, 2006, HALLEWELL, 2005) é um indício 
de que o uso do livro extrapolou a capital. Assim, precisamos investigar como se deu a expan-
são desse método para além das montanhas da Capital. Os pedidos de remessas eram endere-
çados para quais regiões? Conforme lista de municípios, districtos e vilas abaixo, encontrados 
no Arquivo Público Mineiro, verifica-se que ele circulou em outras localidades:  
 
Lista de localidades mencionadas em pedidos, remessas, inventários.  
Escola do sexo feminino de S. Antonio do Rio Abaixo, regida pela professora effectiva Josephia 
Augusta dos Santos - 1924 

CD-ROM DE ATAS  | 5104 |  COLUBHE 2012



Escola districtal masculina de Santo Antonio do Rio Abaixo.1924. Pedido 
Orphanato “Santo Antonio” de Curvelo – 1925. Pedido 
Escola do sexo masculino do districto de Serra de Camapuan, municipio da cidade de Entre Rios 
– 1925 – Inventário 
Grupo Escolar de Cataguazes. 1925 – Recibo 
Vista Alegre. 1925. Pedido 
Escola do distrito de Capella Nova das Dores. Município de Carandahy. 1925. Remessa 
Escola masculina dessa Villa de Caracol. 1925. Inventário 
Grupo escolar de Villa Arêado. 1925. Inventário 
Grupo escolar José Alzamora. Bambuhy, 1924. Inventário 
 
Escola do bairro Sanatorio. Município de Barbacena, 1925. Remessa 
Professor da cadeira masculina do districto de Campolide. Municipio de Barbacena. 1925. Pedi-
do Municipio de Bocayuva, Escola districtal. 1925. Remessa 
Districto de S. Rita de Caldas. 1925. Inventário 
Professora Francisca Alves Costa. Tremedal.1926. Recibo 
Escola publica mista de Cyanita Municipio de Turvo.1926. Inventário 
Pedido que a Secretaria do Interior faz ao diretor do Grupo Escolar de Virginopolis para ser re-
mettido para Santa Barbara. 1926 
Escola publica do sexo masculino do districto de Divino de Guanhães. 1926. Pedido 
Escola do districto Santo Antonio da Calmaria. 1926 
 
Considerações finais 
A obra de Anna Cintra nos chama atenção pelo fato de que é uma produção pautada na prática 
dessa professora como alfabetizadora, esse aspecto diferencia em parte, das produções vigen-
tes na época, cuja preocupação centrava nos aspectos teóricos e práticos, presentes nas orien-
tações de vários livros didáticos e nas recomendações legais. 
Sugerimos que há certa autonomia em sua proposta, pois não se trata especificamente de 
atender a uma reforma, como foi o caso de Arthur Joviano em 1906 ou Lúcia Casasanta nas 
suas orientações teóricas voltadas exclusivamente em defesa do método global de contos, e 
sim de apresentar uma experiência docente considerada bem sucedida.  
Talvez sua afinidade intuitiva com os principios dos métodos analíticos, mais evidenciada na 
experimentação do que na explicitação teórica, tenha agradado Lúcia Casasanta, que indicava 
suas alunas a assistirem aulas de demonstração do Processo de Ana Cintra, e posteriormente 
elogia seu livro em sua obra “Os métodos de leitura”.  
A autora ganhou, assim, certa notabilidade e os resultados da pesquisa indicam há comentários 
feitos sobre o seu trabalho em divulgadores de métodos de alfabetização inovadores como Lú-
cia Casasanta que menciona em seus Apontamentos Pessoais, o livro didático Lições para o en-
sino completo de leitura, de autoria da professora Ana Cintra, diretora do Grupo Cesário Alvim, 
em Belo Horizonte. Pode-se dizer, a partir desta referência, foi uma obra que, à época, repre-
sentou um grande avanço, isto porque a Escola de Apefeiçoamento era a menina dos olhos do 
governo de Antonio Carlos e Francisco Campos e tida como uma escola referência de formação 
de professores.  
Não sabemos por quanto tempo o livro de Anna Cintra circulou, nem o que ocorreu quando o 
autor João Lúcio também autor de uma série graduada produziu seu Livro de Zezé. Pelos pedi-
dos vemos que Arthur Joviano não perde seu prestígio. No final da década de 20 e na década 
de 30, o que se sabe é que outros ventos, com outras propostas de método analítico, dessa vez 
o global de contos, passam a vigorar em Minas Gerais. Desde a década de 30 de século XX, 
torna-se hegemônica a utilização d’O Livro de Lili, de Anita Fonseca, aluna de Lúcia Casasanta, 
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a principal divulgadora do método global em Minas Gerais na reforma Francisco Campos (MA-
CIEL, 2001).  
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pedagógicas que o conformam:  o livro ‘didático se torna necessário quando é possível separar em níveis 
e séries um conjunto de conhecimentos a serem ensináveis, sobretudo num contexto de ensino simultâneo 
implementado a partir do século XIX. 
2 O termo método de palavras é utilizado por  Arthur Joviano no prefácio em que menciona a reforma  
executada pelo secretário de interior Sr. Dr. Carvalho Britto “Para o ensino da leitura  primária  prescre-
veu o methodo da palavra, em substituição ao do syllabismo, por soletração ou vocalização das letras” 
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Introdução  
 
As pesquisas sobre livros/cartilhas que temos desenvolvido têm se baseado nos pressupostos 
teórico- metodológicos da história do livro e de seu circuito. Trabalhos como os da Roger Char-
tier (1994, 1996, 1998 a, 1998b) e Robert Darnton (1995), nos instigam a questionar e refletir 
sobre a sua produção, circulação, divulgação e recepção, considerando os aspectos editoriais e 
culturais. Trabalhos desenvolvidos no Brasil, que tomam a história do livro e da leitura (HAL-
LEWELL, 2005, BRAGANÇA e ABREU, 2010) também são inspiradores, pois não há como pensar 
em livros didáticos fora do processo editorial e cultural que envolve esse objeto. Na tradição 
dos estudos sobre manuais escolares, em geral, temos como referência os trabalhos desenvol-
vidos na França, por Alain Choppin (1992) e na Espanha, por Agustín Escolano Benito (1997). 
Na relação entre história da alfabetização e de seus manuais, são preciosas as análises de An-
ne-Marie Chartier ( 2007a, 2007b) que põem em diálogo as reformas, os livros, os métodos e 
as práticas de professores. 
 
A história da alfabetização, campo que vem se consolidando no Brasil, desde o início do século 
XXI tem se baseado na história dos métodos (MORTATTI, 2000, TRINDADE, 2001), na história 
intelectual de autores (MACIEL, 2001) ou numa história dos livros, dos métodos, de seus auto-
res, da sua difusão e circulação (FRADE E MACIEL, 2006; SCWARTZ, PERES e FRADE, 2010, 
FRADE 2011 a, 2011b) e, mais recentemente nos aspectos gráfico-editoriais (FRADE, 2010 A, 
2010B).  
 
Construir uma história da alfabetização, considerando as condições de produção que cercam 
um autor de livros didáticos e sua obra, com foco no processo de formação, de autoria, de di-
vulgação e de circulação de livros é uma meta a ser visada, sobretudo quando podemos contar 
com uma história do presente e com o ponto de vista do próprio autor sobre o tempo de sua 
produção. É o caso dessa pesquisa que apresentamos.  
 
Esta investigação baseia-se em pressupostos que já vêm guiando a pesquisa sobre autores mi-
neiros de cartilhas, que são traduzidos na intenção de conjugar aspectos pedagógicos com 
questões editoriais, relacionando o trabalho de diferentes autores com uma rede de influências 
pedagógicas desde o início do século XX, em Minas Gerais. (FRADE, 2010c). Neste trabalho, 
selecionamos apenas os aspectos da produção, visando compreender e descrever a forma, o 
conteúdo, a proposta didática e a intenção de Iêda Dias da Silva em produzir o pré-livro1O Bar-
quinho Amarelo, editado em Minas Gerais, na década de 70. Seu livro para alfabetizar, assim 
como os livros de leitura que o seguiram, tiveram ampla divulgação tanto nas escolas públicas 
de Minas quanto de outros estados, além de ter circulado em redes privadas. 2 
Como fontes para pesquisa foram utilizados o pré-livro, o manual, cadernos de exercícios e ou-
tros livros de leitura graduada da autora. Para além do discurso pedagógico explicitado no ma-
nual e daquele concretizado no livro, a voz da autora, que buscamos em depoimento oral, traz 
dimensões inéditas sobre a produção e sobre as relações estabelecidas entre autores no perío-
do. Consideramos que a utilização conceitual e metodológica da história oral, nesta pesquisa, 
traz contribuições inovadoras, pois evidencia dimensões e processos que somente esta metodo-
logia pode evidenciar: o ponto de vista do sujeito sobre uma situação vivida. (FERREIRA e 
AMADO, 1996). Nesse sentido, é preciso destacar a riqueza de detalhes apresentados pela au-
tora, sem deixar de considerar que a memória é seletiva, atravessada pela leitura do presente 
e, no caso específico da alfabetização, eivada de representações sobre a alfabetização do pre-
sente, o que pudemos problematizar em outro trabalho sobre a autora Maria Serafina de Frei-
tas. (FRADE e PEREIRA, 2011).  
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Alguns questionamentos guiaram esta pesquisa: por que determinado livro para alfabetizar foi 
escrito? Que diferença ele estabelece com os livros que o antecederam? O que a história oral 
pode revelar que a análise documental não permite? Como a experiência de formação e pessoal 
da autora dialoga com sua obra ou com suas obras? Como o livro para alfabetizar se apresenta?  
 
Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo demonstrar a complexidade com que o pré-livro 
foi desenvolvido, desde a filosofia a partir da qual ele foi pensado até a elaboração dos exercí-
cios estruturais. Também levantamos a rede de influências que conduziu a autora e permitiu a 
produção de seu livro. 
 
A pesquisa sobre as décadas de 60/70 ainda são muito escassas no Brasil. Gvirtz, Vidal e Biccas 
(2009), realizaram uma busca na Revista Brasileira de Educação/Brasil e constataram a incipi-
ência de pesquisas que envolvem a década de 70. Embora a produção do livro seja nessa déca-
da vamos nos ater aos dados educacionais que nos fazem compreender o contexto de produção 
do pré-livro, sobretudo estudos sobre o PABAEE e sobre a história da alfabetização em Minas 
Gerais.  
 
Ieda Dias da Silva: a mulher, a professora e a autora 
 

“O rio que vai passando, os rios que vão correndo e os 
dias que vão passando”. 
 

 Ieda Dias da Silva nasceu em 1935, em Carmo da Mata, interior de Minas Gerais. Na-
quele período, segundo ela, “morava em uma pequena e linda casa com seus pais, Anis Dias da 
Silva e Maria do Carmo Rios e seis irmãos.” Depois de alguns anos eles se mudaram para uma 
“fazendinha” na região chamada Fazenda do Jatobá. A origem da autora e sua relação com as-
pectos de vida interiorana e rural repercute bastante na escolha dos conteúdos e das imagens 
de seu livro. Nele não aparece cidade e escola, mas apenas criança livre, em contato com a 
cultura de quem mora no campo e convivendo com galinhas, pés de café, bolhas de sabão, ca-
valinhos, riachos, piabinhas. Era na fazenda, onde ouvir histórias era uma pratica cotidiana, que 
a autora já se relaciona com o universo narrativo e com a temática. Em suas palavras: 
 

A vida na fazenda era uma vida muito gostosa e muito livre. E uma das 
coisas mais importantes deque me lembro é que todas as noites papai 
contava histórias. Na verdade, um dia papai, um dia mamãe. ... O con-
tato com a terra, junto com o papai, é que me fez depois produzir algo 
com essa temática. Porque a gente participava de tudo e ele ensinava 
como é que a gente deveria plantar com esse tipo de semente, se aper-
tava mais a terra, se a terra deveria ser mais fofa a quantidade de 
água...  

 
Esta experiência com a natureza, com a vida em fazenda, será retomada em momento de sua 
formação e marcará os temas de seus livros e a abordagem que escolheu para a proposta de 
ensino da leitura, em geral. De fato, o livro O Barquinho Amarelo é organizado em cinco unida-
des denominadas: O Barquinho Amarelo, Cocota, A Piabinha Dourada, Bolhas de Sabão e o Ca-
valinho Branco. Marcelo, Rosinha e Marquinho vivem suas aventuras individuais ou coletivas 
com esses ambientes e animais. A ilustração, em estilo aquarela, ocupa grande parte da pági-
na, dando valor ao cenário idílico da natureza.  
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O Barquinho Amarelo. P. 20 O Barquinho Amarelo. P. 15 
 
Do ponto de vista da trajetória profissional, a formação de Ieda foi marcada pelo Curso de Ad-
ministração Escolar, do Instituto de Educação, instituição que contou, desde seu início, com um 
trabalho intenso da professora Lúcia Casasanta, grande divulgadora do método global de con-
tos e do movimento escolanovista.Em suas aulas, divulgava o método global de contos, incenti-
va a experimentação e a produção de livros pelas alunas e sua experimentação nas classes. 
Essa metodologia de pesquisa/experimentação foi inspirada nas vivências da professora junto à 
Teacher’s College da Universidade de Colúmbia. (MACIEL, 2001).  
 
O Curso de Aperfeiçoamento sofreu mudanças, foi substituído pelo Curso de Administração Es-
colar (1946) e pelo Curso de Pedagogia do Instituto de Educação (1972) e nele foram formadas 
professoras com expressiva atuação na produção de livros para alfabetização, baseadas no mé-
todo global, seguido na forma como preconizava Lucia Casasanta, como O livro de Lili, de Anita 
Fonseca, O Cachorrinho Fujão, de Elisa Barbosa, João e Maria, de Helena Jorge ou com altera-
ções autorizadas por ela, como o Circo do Carequinha, de Maria Serafina de Freitas. Este último 
foi testado 10 anos antes de sua edição e tem prefácio dessa formadora de autores (FRADE e 
PEREIRA, 2011 b). Conforme Maciel (2001), o método global que tinha sido oficializado na dé-
cada de 40 e divulgado no programa de ensino do Estado com suas cinco fases – contos, sen-
tenças, porção de sentido, palavras e sílabas – se disseminou de forma intensa de 30 a 70, e 
mesmo após a morte de Lúcia Casasanta em 1989, ainda foram editados pré-livros em Minas 
Gerais. (FRADE e MACIEL: 2006). 
 
No entanto, embora tenha havido essa hegemonia, constata-se algumas inovações metodológi-
cas no campo da alfabetização, em relação ao método global, feitas por Magdala Lisboa Bacha 
e por Maria Yvonne A. de Araújo, ambas ex-alunas de Lucia Casasanta, professoras de Ieda 
Dias da Silva e autoras, respectivamente, dos livros O Presente e Meninos Travessos. Consta-
tando certo conflito na hegemonia do método global e os trabalhos dessas autoras, nossa en-
trevistada assim se expressa:  
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“houve uma polêmica entre o método global de contos e o método 
eclético com os dois pré-livros: Meninos Travessos e O Presente da pro-
fessora Magdala. O Presente e Meninos Travessos da professora Maria 
Ivone Atalécio..... Mas a gente não tinha certeza, mas pelo que eu ouvi, 
pelo que eu soube, não sei se seria exatamente isso... dona Lúcia Casa-
santa duvidava da preparação dos americanos que aqui estavam. Não 
das brasileiras porque eram excelentes e todas as duas tinham sido ex-
alunas dela. Então ela conhecia e, ao mesmo tempo, ela não concorda-
va com o método. Havia uma parte também que ela discordava porque 
ela achava que o método, na hora da fixação do vocabulário ... traba-
lhava com palavras... não era com a unidade mínima que seria a frase” 
(p.46). 

 
 
A presença de americanos na educação mineira se fez presente pela implementação do PABAEE 
(Programa Americano Brasileiro de Auxílio ao ensino Elementar). Estudos de Paiva e Paixão 
(1995) abordam a criação, em 22/06/1956, pelo Ministério de Educação e Cultura, de um acor-
do de cooperação entre o Brasil e Estados Unidos. Esse acordo visava formação de professores, 
produção de material didático e assessoria a secretarias de Educação. A Secretaria Estadual de 
Educação de Minas Gerais implementou esse programa, no final da década de 50, em convênio 
com a Universidade de Indiana, na época em que o professor Abgard Renault era secretário de 
Educação do Estado.  
 
Havia também outras iniciativas do mesmo professor, no mesmo período, quando foi criado em 
Minas o Centro Regional de Pesquisas, que tinha uma divisão de apoio pedagógico chamado 
Divisão de Aperfeiçoamento do Professor (DAP), setor no qual Ieda passou a fazer parte, quan-
do voltou dos Estados Unidos. O CRP foi criando a partir de movimento liderado por Anísio Tei-
xeira, em 1956, também foi instalado em Belo Horizonte, o Centro Regional de Pesquisas 
Educacionais de Minas Gerais, fruto de convênio firmado entre o Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos (INEP) e a Secretaria de Educação de Minas Gerais. Este centro regional era parte 
integrante do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE - 1955). O Centro Brasileiro e 
os centros Regionais auxiliaram os poderes públicos na reorganização de proposições de políti-
cas educacionais relacionadas às tendências de cada região do país, pois tinham como função a 
produção de pesquisas a respeito das questões culturais e escolares das diversas regiões brasi-
leiras, além de desenvolver procedimentos metodológicos experimentais, investigativos e técni-
cos, promovendo com isso, ações cursos de aperfeiçoamento de vários especialistas do campo 
educacional, o que possibilitou um magistério mais científico (XAVIER, 2007). Na Escola Esta-
dual Abgard Renault que era localizada nesse centro, foram testadas várias propostas pedagó-
gicas, inclusive de alfabetização. 
 
Magdala Lisboa Bacha e Maria Yvonne Atalécio de Araújo eram professoras do PABAEE e fre-
quentaram a primeira turma deste intercâmbio e o contato de Ieda com essas formadores se 
deu quando esta buscava mais conhecimentos sobre o ensino da composição desde a alfabeti-
zação, ingressando no CAPEN (Curso de Aperfeiçoamento para professores de Escolas Nor-
mais).  
 
Naquele período, uma das condições para se candidatar a uma bolsa nos EUA, como professo-
ra, era ser aluna do curso CAPEN, ministrado pelo PABAEE. Nas palavras de Ieda, “esse curso 
tinha duração de oito meses, oito horas por dia, horário integral”. Conseguindo uma bolsa da 
própria secretaria que tinha intenção de criar um serviço de supervisão, Ieda foi para um inter-
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câmbio nos EUA, participando de cursos sobre cultura americana, sobre o sistema de educação 
americano, supervisão e administração escolar, Na volta, Ieda não foi aproveitada na Secreta-
ria, pois Wilson Chaves, que planejava montar o serviço tinha saído. No entanto, passou a fazer 
parte, em, 1963, do próprio PABAEE, que tinha ações de formação de professores em vários 
estados brasileiros, quando ministrou cursos por todo o Brasil, abordando a expressão oral e o 
método eclético de Maria Yvonne e Magdala. Lisboa Bacha.  
 
Tendo em vista esses dados, fica patente a interferência da produção mineira no resto do país, 
uma vez que, segundo Paiva e Paixão (1995), dos centros pilotos previstos para o País, apenas 
um se efetivou, o do Instituto de Educação de Belo Horizonte. Segundo as autoras, os cursos 
eram oferecidos para professoras do curso normal, supervisores e diretores de escolas primá-
rios e normais. Assim, configura-se uma rede institucional que faz com que divulgação das 
obras das autoras ganhe destaque, em relação aos métodos globais hegemônicos. Temos a 
hipótese de que a circulação de Ieda por outras regiões também possa ter promovido a circula-
ção/divulgação de seu próprio livro em outros estados brasileiros. 
 
Segundo Ieda, quando PABAEE estava terminando, em 1965/66, os americanos foram se afas-
tando e os brasileiros foram tomando a frente, quando a diretora Lira Paixão a informou da in-
tenção do professor Abgard Renault de fazer uma escola normal laboratório. Nesse contexto, 
ela teve a segunda possibilidade de voltar para os EUA, para fazer um curso em IOWA, onde 
permaneceu numa clínica de leitura observando o trabalho com crianças com dificuldades e 
tomando contato com o que, segundo ela, “eram cursos de últimas pesquisas sobre leitura”, 
“leitura corretiva”, “causas de dificuldades de leitura”. Nesse período ela também, fez um curso 
de arte dramática e outro de literatura infantil. A escola laboratório não vingou, foi criada a Di-
visão de Aperfeiçoamento do Professor (DAP), dentro do Centro Regional de Pesquisas João 
Pinheiro, do qual ela também não participou, mas continuou dando cursos pelo Brasil e publi-
cando e divulgando o método eclético, que, naquele momento, parecia representar a tendência 
metodológica da secretaria. 
 
Sobre o método global e eclético 
 
Do ponto de vista da formação de Ieda, podemos dizer que ela sofreu influências diversas, uma 
vez que havia sido aluna de Lúcia Casasanta e de autoras de dois livros que romperam relati-
vamente com a lógica do método global. Sobre seu contato com Lucia Casasanta, ela comenta:  
 

... O Curso de Administração Escolar, foi um curso muito bom, era uma 
bolsa do Estado de Minas. Éramos quarenta alunas selecionadas. O 
SOSP é que fazia a seleção e a gente tinha dois anos de trabalho com 
horário de meio dia às seis horas da tarde. Nele vimos as várias meto-
dologias: Filosofia, Supervisão e Administração... E então a dona Lúcia 
Casasanta... o curso foi centrado no método global de contos que teria 
vindo para o Brasil na década de trinta e descoberto nos Estados Uni-
dos na década de vinte. E então, a gente saiu com bastante segurança 
da parte teórica do método.  

 
Ieda ressalta em seu depoimento, que sua professora “Dona Lúcia”: 
 

“dizia que o método Global de Contos era a marcha do espírito da cri-
ança e todo mundo repetia isso. O que ela estava mostrando era a evo-
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lução do processo mental que a criança realiza ao ter o contato com o 
texto”. 

No entanto, sua experiência com o método global já havia acontecido bem antes, quando era 
aluna e foi alfabetizada através do mesmo método, com O Livro de Lili. Como aprendiz da escri-
ta ela realça a riqueza de experiência que viveu, destacando a radicalidade do método ao inici-
ar-se pelo texto, na década de 20, quando “ele saiu e foi pular o rio para outra margem”. Mas 
sua experiência de aplicá-lo em crianças repetentes, segundo ela, não obteve sucesso:  
 

“o método global de contos... talvez outra pessoa não vá con-
cordar comigo, mas ele dava mais resultado ou ainda dá com 
as crianças de uma memória visual muito boa e que conseguem 
guardar e memorizar para passar para outro cartaz depois de 
ter aprendido a escrita.” 

 
Para ela, eram muitos os materiais complementares: “Então, o material não era tanto os trezes 
cartazes, mas era muito mais aquele cartaz suplementar que a professora elaborava. Ora, em 
termos do Brasil Continental, nós não podemos deixar isso para a professora fazer. Podemos 
deixar em alguns pontos”. Sobre a utilização de muitas fichas pelos alunos e outros fatores 
pragmáticos que envolviam a produção, pelo professor, de muitos materiais complementares, 
pondera: 

 
... quando o método eclético veio, ele já fazia essa distribuição 
do vocabulário. Era uma das grandes diferenças. No texto, já 
havia esta repetição do vocabulário. Ele era graduado. A outra 
diferença ..., como a própria dona Lúcia fez depois em Os três 
porquinhos. Então, quando ele nasceu, na década de vinte, o 
material era uma historia do folclore, em geral, era uma historia 
do folclore. Agora, no método eclético, qual era a diferença? 
Eram mais situações de experiência da vida da criança, aquilo a 
sua volta. Dentro do MeninosTravessos e do Presente. Mas ele 
já partia mais rápido e ele já chegava à palavra. Ai que era o 
questionamento da dona Lúcia. E eram cartões relâmpagos da 
fixação do vocabulário. 

 
 
 
Produção d’O Barquinho Amarelo: de mãos dadas ... 

Urge Pintar o quadro! 
Vamos, a hora já vai avançada. 
Pintaremos juntos, “de mãos dadas...”. 
A autora 

 (Trecho da apresentação do manual do pré-livro aos professores. 
1982) 

 
Qual o sentido de produzir um livro, quando há tantos outros? Anne-Marie Chartier (2007a) 
apresenta uma reflexão sobre possíveis motivações: editoriais, rompimento metodológico, mai-
or eficácia, redução de tempo no processo de alfabetização, registro de uma experiência práti-
ca. Nesse mesmo sentido, a autora também faz uma tipologia dos autores no tempo, 
mostrando a oscilação da autoria que integra intelectuais, inspetores, professores, práticos. O 
que teria levado Ieda Dias da Silva, integrante de um trabalho de formação da Secretaria de 
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Educação, a produzir seu próprio livro? Em que ele se diferenciaria dos livros que já vinha di-
vulgando e que tinham força institucional para sua divulgação?  
 
Refletindo sobre o que significou participar de uma comissão de avaliação de livros didáticos, 
Ieda comenta que pensou que teria uma responsabilidade em produzir um livro de qualidade e 
com uma espécie de filosofia. Quando ela indagava aos autores presentes na comissão se ti-
nham uma filosofia para seus livros de alfabetização, eles não respondiam. Ela também se sen-
tia compromissada, uma vez que, teve bolsa para fazer o curso de Administração Escolar no 
estado de MG, bolsa para fazer o Curso de Aperfeiçoamento para professores de escola normal 
e foi, pela secretaria de Educação, para os EUA. Como chefe do Departamento de Administra-
ção, também passou a fazer um curso de Letras na UFMG, mergulhando cada vez mais nas 
questões da linguagem.  
 

...de dona Lucia, eu me lembro “o livro didático deve ser ou tem de ser 
tão lindo quanto o livro de literatura”. Isto ficou gravado na minha 
mente. Depois... começando a fazer literatura eu percebi que na litera-
tura você tem a vida toda. Na literatura, você não trabalha só com a 
área cognitiva. Você trabalha com imaginação, você trabalha com a in-
tuição.... E eu tinha lido também um livro do Dewey, que falava que a 
experiência estética, você guarda essa experiência para o resto da vida. 
Então, foram coisas que foram caindo. E, no meu curso de arte dramá-
tica, o primeiro trabalho que foi pedido, é que você registrasse todas as 
experiências de infância que tinham colaborado no desenvolvimento do 
campo de percepção. E foi a primeira vez que valorizei o meu convívio 
com a natureza. Foi a grande descoberta, sabe?  

 
Essa dimensão da importância da relação do homem com a natureza, aliada a uma dimensão 
artística, literária e poética vai ser afirmada na escolha dos temas, do cenário e do formato do 
livro O Barquinho Amarelo. Além disso, havia questões propriamente linguísticas que, segundo 
ela, os outros métodos não contemplavam sobre as quais ela podia investir. Citando referencias 
da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise, a entrevistada ressalta “todos chegam às caracte-
rísticas do individuo crítico-criativo” 
 
A partir da circulação pelo Brasil, da análise dos materiais, dos métodos e das experiências das 
escolas, Ieda pondera:  
 

... Vou fazer uma afirmação que todos podem me questionar, mas eu 
percebi, ou se percebi bem, é que a leitura era ensinada para aprender 
a ler. E que não tinha, no método, uma filosofia, conduzindo o material 
e conduzindo as atividades. Então, ai eu fui refletindo. Eu levantei todas 
as características do homem que já se estava falando não só pro século 
XXI, mas há trinta anos ou sessenta anos atrás. Que seria o individuo 
critico e criativo. E a língua escrita é a fonte para você fazer isso. 

 
A ideia de produzir um livro foi despertada ao longo de vários trabalhos que Ieda realizava pelo 
Brasil, em suas palavras: Foi na minha vida de trabalho, no contato com o Brasil todo, no con-
tato com a criança foi que eu pensei, que eu tinha e tenho uma responsabilidade social, foi aí 
que eu pensei e comecei a escrever. Nesse sentido, a autora partiu de estudos específicos do 
campo da Linguagem e da Psicologia para desenvolver o pré-livro, além disso, suas ideias tive-
ram influências de autores como Dewey, Carl Rogers, Arno Stern, Montessori, Claparède, De-
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croly, entre outros. Cabe ressaltar que O Barquinho Amarelo não foi produzido a partir da expe-
riência direta da autora como professora, mas a partir da proposta de experimentação com pro-
fessores da Escola Estadual Abgard Renault, com crianças de 06 anos. Sentada no fundo da 
sala de aula - e não identificada como a autora pelos alunos - ela observou, por três anos, a 
concretização de sua proposta, retirando temas, colocando outros personagens, como Marqui-
nho, o irmão mais novo, sugerido pelos alunos.  
 
Sua filosofia ao escrever o pré-livro foi concebida na busca da formação do homem reflexivo e 
criador, uma filosofia coerente com a natureza e necessidades do ser humano. (p.14 – Manual 
do pré-livro) 
 
Ao publicar o pré-livro Ieda pretendia fazer desse livro um instrumento para “abrir os olhos e os 
ouvidos da criança”, desenvolvendo seus sentidos por meio do ensino da leitura. Dessa forma, 
sua produção tem como base o ensino criativo e o desenvolvimento da percepção. Ela indica, 
em seu depoimento, “que quando os olhos, a mente e a emoção trabalham juntos, seria possí-
vel um bom desenvolvimento da leitura”, nos lembrando, em suas instruções, que a experiência 
deve entrar pelos sentidos. (p.19 – Manual do pré-livro. 
 
Sua preocupação era o desenvolvimento do homem critico e criativo, através das linguagens, 
escrita e artística, além disso, para ela era fundamental a interação do perceber, aprender e 
avaliar. Para a autora, os métodos não realizavam a última etapa do ato de ler, que era a inte-
gração do símbolo escrito com a vivência do leitor e isso era essencial para a sistematização do 
ensino-aprendizagem. 
 
O pré-livro e a série que ela produziu, constituída por Brinquedos da Noite, Bolhas de Sabão, O 
Burrinho Alpinista e O Menino Azul seguem este objetivo. 
 

A leitura é por excelência o momento do aluno ser estimulado a 
pensar e criar. É o momento por excelência quando o aluno po-
de organizar seus processos mentais e passar por um processo 
crítico e criativo. Bem, se é assim, o livro didático muda de figu-
ra, esse livro didático e as técnicas de exploração dos textos 
tomam uma nova dimensão... Eu não estava preocupada se o 
aluno estava aprendendo a ler. Estava uito mais preocupada 
com a maneira como ele estava vendo o mundo a sua volta  

 
O Barquinho Amarelo e o Brinquedos da Noite, segundo a autora, destacam mais o desenvolvi-
mento do campo de percepção e, no Barquinho Amarelo, há 149 estímulos multi-sensoriais. 

A criança é cor, a criança é movimento. Então a língua tem 
que ser ritmo... para escrever pra criança, penso que a gente 
tem que se colocar no lugar dela para ver o mundo como ela 
vê, para ela fazer descobertas e achar lindo as coisas mais co-
muns da vida dela.  

Sua proposta de trabalho com a leitura pode ser resumida na seguinte instrução, apresentada 
na página 28 do manual: 

1ª parte 
A - Preparação 
• incentivação, 
• apresentação do vocabulário desconhecido 
B -Interpretação 
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• Da ilustração 
• Do texto lido silenciosamente 
• Do texto lido oralmente 

  C – Integração do texto lido por meio de atividades criadoras 
• Musica  
• Dança 
• Pintura, desenho, argila 
• Apreciação de poemas 
• Apreciação de histórias 
• Dramatização (pantomimas, caracterizações, fantoches 
2ª parte  
D – fixação do vocabulário e de estruturas da língua 
• Exercícios estruturais 
• Cartazes suplementares 
e.1) Prontidão para análise de palavras 
• exercícios de discriminação auditiva 
• exercícios de discriminação visual 
e.2) Análise da palavra 
• exercícios de apresentação das sílabas 
• exercícios de fixação e verificação da aprendizagem  

 
Vale ressaltar que, após a apresentação de fichas com as frases ou palavras, a leitura é anteci-
pada pela discussão da ilustração, sem a visualização do texto e todas as perguntas podem ser 
respondidas pela visualidade, por exemplo: Quem é esse menino? O que faz Marcelo? Marcelo 
está começando ou terminando o barquinho? Estas perguntas ajudam na antecipação do que 
será lido. Da mesma forma, a leitura silenciosa é dirigida por perguntas que “favorecem a análi-
se de causa-efeito, outros a exploração de detalhes, outros a apreciação de atitudes e julga-
mentos”p. 29 (manual). A leitura oral por todos e as atividades de integração visam trabalhar 
com significados e com expansão dos mesmos para outras linguagens.  
 
Os próprios exercícios estruturais são indicados para que os alunos reconheçam ou para que 
vejam palavras já conhecidas em diferentes contextos. Palavras novas também são apresenta-
das antes da leitura silenciosa, que é dirigida por perguntas e ajudada por movimentos cinesté-
sicos que as crianças fazem nas ilustrações e que os alunos podem repetir, por onomatopeias e 
repetições, tais como “chuá, chuá”, “prá lá, pra cá”, além do recurso, a repetições de expres-
sões, na mesma lição, conforme exemplo abaixo: 
 

O vento balança no galho. 
O vento sopra, sopra 
O galho balança 
Pra lá... 
Pra cá...,(p.20) 

 
Vale ressaltar o papel dos exercícios estruturais que visam a construção de repertório de me-
mória visual das palavras, a internalização da estrutura das frases do pré-livro e de frases da 
língua, a partir de comutações de frase conhecidas. Os exercícios de leitura também são acom-
panhados por proposta de escrita em lacunas, conforme exemplos a seguir: 
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Cadernos de exercícios d’O Barquinho Amarelo. P. 21 e 22 
 
Embora haja essas inovações, a autora não abandona dimensões específicas da alfabetização, 
propriamente dita, do ponto de vista dos conhecimentos da relação fala e escrita, embora pos-
tergue essa fase, observando que os alunos descobrem o princípio da relação da fala com a 
escrita na representação gráfica. (p. 31). No entanto, são propostos vários jogos orais e depois 
escritos para o que a autora chama de “análise fonética”. Nesse sentido, pode-se dizer que 
permanece relativamente um princípio defendido no método global de contos, mas transfere-se 
para o oral a análise, embora haja atividades de escrita e reconhecimento de sílabas em lições 
posteriores. Nesse sentido, pode-se dizer que a autora assume certo ecletismo, iniciado com 
suas professoras Maria Yvonne Atalécio Araújo e Magdala Lisboa Bacha. Também permanece o 
uso do termo pré-livro para esses autores, considerados por Lucia Casasanta ou por alguns de 
seus autores, como ecléticos, evidenciando marcas dos métodos globais antes hegemônicos, 
como O livro de Lili (Anita Fonseca) e Os Três Porquinhos (Lucia Casasanta).  
 
Considerações finais 
 
Numa análise da obra e da entrevista, vemos que há certa continuidade em relação às propos-
tas que formaram a autora, mas também singularidades. Seu livro possui identidade, conside-
rando que, além de outros cursos, a autora fez mestrado em literatura, em Boston, podemos 
dizer que sua proposta fica a meio caminho entre alfabetização e leitura, entre texto para alfa-
betizar e proposta literária, isso sem analisar o texto, mas pensando na sua intenção mais am-
pla no campo das artes. Além disso, em várias unidades são propostos poemas relacionados 
aos temas para apreciação. 
Somente um estudo dos usos poderá indicar se o livro, sem o manual, foi usado para alfabeti-
zar ou como livro de leitura, uma vez que sabemos, - e a entrevista confirmou isso - que os 
livros dos alunos chegavam às escolas sem os manuais para o professor.  
 
Pode-se dizer então que o livro inova nos exercícios estruturais, na preparação da criança para 
vivenciar experiências e adquirir estruturas linguísticas para compor. O livro também conjuga 
mais propostas de formação estética, além da leitura e da alfabetização: há por detrás de sua 
produção e nele um compromisso estético e ético que condiciona a proposta de alfabetização. 
Em síntese, nele há certa ligação entre arte, alfabetização e literatura, como tentativa de fazer 
algo novo. Não é à toa que o título do manual é “Método de Experiências Criadoras”. Realmen-
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te, na memória de vários que com ele estudaram, fica o lirismo, a lembrança das experiências 
sensoriais/físicas. Por outro lado, sem uma proposta metodológica que o acompanhe o livro 
também pode ser usado como leitura/literatura. Em outros trabalhos, visamos aprofundar a 
perspectiva editorial, estética e textual do livro. 
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A proposta da comunicação para esse Congresso se destina a apresentar uma prática 
de escrita e apropriação das minhas leituras e pesquisas acerca do que venho desenvolvendo 
no meu mestrado, iniciado em março de 2010. A pesquisa concentra-se numa reflexão sobre a 
História da Educação, embasada teoricamente nos pressupostos da História Cultural e de seus 
principais autores. Da relevância de escrever sobre a História da Educação, da sua inserção co-
mo campo de pesquisa, das suas transformações ao longo do tempo, da possibilidade de se 

trabalhar com vários temas e objetos de análise, este tra-
balho destaca o interesse na história da imprensa de edu-
cação e ensino e dela prioriza a produção de impressos 
estudantis.  

Para isso, analiso um corpus documental que cor-
responde ao total de 31 exemplares da revista O Estudo, 
publicada entre os anos de 1922 a 1931. Como impresso 
estudantil foi criação do Grêmio de Estudantes da Escola 
Complementar de Porto Alegre/RS, e em 1929, continuou 
sendo do Grêmio da Escola Normal de Porto Alegre.1 Com 
a anuência da direção escolar, o conjunto das revistas 
consiste em um determinado impresso estudantil, produ-
zido por alunas e futuras professoras. E, como tal, encon-
tra-se viável à análise da história da cultura escrita, da 
imprensa de educação e ensino e da leitura escolar como 
um fecundo documento de análise. 

 
 
 

A Escola aqui referida foi fundada no tempo do Império brasileiro, em cinco de abril de 
1869, na cidade de Porto Alegre, como Escola Normal da Província de São Pedro do Rio Grande 
do Sul pelo Regulamento do Curso de Estudos Normais, assinado pelo presidente da Província 
Antônio da Costa Pinto e Silva. No ano de 1906, com a denominação de Escola Complementar 
caracterizou-se por ser o órgão formador do magistério gaúcho. Na época, o curso secundário 
oferecia as disciplinas de psicologia, pedagogia e prática de ensino, num total de quatro anos 
de curso. Destinava-se à formação de professores, tanto do sexo masculino quanto do femini-
no, porém a escola foi notadamente marcada por uma inserção muito maior de alunas, e, por 
essa razão, acabou se tornando uma instituição dirigida, principalmente, para a formação de 
jovens alunas e futuras professoras. Como escola pública e gratuita, estava aberta ao público 
em geral, de todos os grupos sociais, porém as alunas matriculadas, em sua grande maioria, 
representavam as camadas médias da sociedade gaúcha. 

A Escola ofereceu uma formação escolar mais ampla e de nível secundário a essas mo-
ças, assim como, proporcionou uma profissionalização através da carreira do magistério. A prá-
tica docente foi considerada uma atividade que se harmonizava com as funções naturais 
femininas, de futura esposa e mãe, e, consequentemente, professora. Neste caso, as jovens 
utilizariam seus atributos naturais e necessários ao desempenho dessas funções, ou seja, atua-
riam com dedicação e amor.  

Nos últimos 143 anos de existência, a Escola foi se modificando. Passou por muitas re-
formas educativas. Mas nas décadas de 1920 e 1930, o setor educacional do país viveu o mo-
mento de ascensão do Movimento da Escola Nova, cuja proposta de educação centrava-se na 
construção de um aluno-ativo, onde deveria participar ativamente no processo ensino-
aprendizagem. E, também, direcionava-se à qualificação do ensino através da reforma dos cur-
rículos, dos métodos de ensino, a qualificação técnica dos professores e a criação de laborató-
rios técnicos.2 No caso da Escola Complementar/Normal as novidades educacionais foram 

Figura 1 - Capa da revista O Estudo, n.2, 1922. 
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combinadas, através das teorias pedagógicas em voga, com a tradição dos seus rituais escola-
res, seus hinos e seus símbolos, com metas e valores permanentes, atrelados ao estado e em 
obediência às orientações governamentais. 

A partir destas considerações a respeito da instituição a qual a revista está vinculada, é 
possível apresentar alguns aspectos relevantes do porquê de se pesquisar os impressos estu-
dantis, corporificados na revista O Estudo. Nas últimas décadas, o campo historiográfico da 
educação tem produzido pesquisas e análises cujo objeto se encontra na imprensa periódica, 
em especial, na imprensa de educação e ensino3. 

A imprensa periódica como meio de comunicação faz uso de vários veículos para difun-
dir o texto impresso – jornais, revistas, folhetos, entre outros. E seu vínculo com a história da 
educação encontra-se nos estudos acerca da publicação de vários textos educacionais transpor-
tados por estes veículos e que estão presentes no contexto brasileiro, pelo menos desde o sé-
culo XIX.  

Os estudos sobre imprensa periódica e educação possuem três razões, como afirma An-
tónio Nóvoa (1997). A primeira refere-se à internalidade do sistema de ensino depreendida da 
análise desta documentação, bem como o papel da família e das diversas instâncias de sociali-
zação das crianças e jovens. A segunda refere-se à natureza da informação fornecida pela im-
prensa, pois: 

Estamos perante reflexões muito próximas do acontecimento, que 
permitem construir uma ligação entre as orientações emanadas do Es-
tado e as práticas efetivas na sala de aula. [...] A imprensa é, talvez, 
o melhor meio para compreender as dificuldades de articulação entre 
a teoria e a prática: o senso comum que perpassa as páginas dos jor-
nais e das revistas ilustra uma das qualidades principais de um discur-
so educativo que se constrói a partir dos diversos actores em 
presença (professores, alunos, pais, associações, instituições, etc.). 
(Nóvoa, 1997, p. 13) 
 

E a terceira razão está no fato de que a “imprensa é o lugar de uma afirmação em gru-
po e de uma permanente regulação coletiva” (Nóvoa, 1997, p. 13). 

Maria Helena Camara Bastos (1997, 2002) também apresenta as suas razões para 
examinar este farto material da imprensa de educação e ensino, especialmente aquela produzi-
da para professores, como é o caso da Revista do Ensino/RS. Destaco pelo menos dois argu-
mentos, apresentados pela autora. O primeiro afirma que ao estudar “o lugar da imprensa 
pedagógica no discurso social”, e as “estratégias editoriais face aos fenômenos educacionais e 
sociais”, a imprensa de educação e ensino se mostra rica em informações para pesquisadores 
interessados em analisar o discurso pedagógico, as práticas educacionais do cotidiano escolar, o 
“grau de submissão dos professores aos programas e instruções oficiais, da ideologia oficial e 
do corpo docente, da força de inovação e de continuidade que representa, das contradições do 
discurso” (Bastos, 1997, p. 48; Bastos, 2002, p. 154). O segundo argumento diz respeito às 
possibilidades de conhecimento que o estudo da imprensa de educação e ensino pode propor-
cionar: 

A imprensa pedagógica – jornais, boletins, revistas, magazines, feita 
por professores para professores, feita para alunos por seus pares ou 
professores, feita pelo Estado ou outras instituições como sindicatos, 
partidos políticos, associações de classe, Igreja – contém e oferece 
muitas perspectivas para a compreensão da história da educação e do 
ensino. Sua análise possibilita avaliar a política das organizações, as 
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preocupações sociais, os antagonismos e filiações ideológicas, as prá-
ticas educativas. (Bastos, 1997, p. 49) 
 

Outros autores brasileiros também utilizam a imprensa periódica educacional em suas 
pesquisas no campo da história da educação, como é o caso de Giana Lange do Amaral (2002) 
que compreende os impressos como: 

[...] importantes suportes materiais de vários discursos que constitu-
em as práticas escolares. [...] representam um testemunho vivo dos 
métodos e concepções pedagógicas de uma determinada época. [...] 
produto cultural de sujeitos específicos em um determinado contexto 
histórico. (Amaral, 2002, p. 121-122) 
 

Os autores aqui relatados procuram demonstrar a importância da imprensa de educa-
ção e ensino, e apresentam, analisam, refletem a partir de impressos publicados e dirigidos a 
um público-leitor específico, ou seja, professores e/ou alunos, aqueles que fazem parte de uma 
cultura escolar 4. 

Os trabalhos que utilizam impressos estudantis como foco de suas pesquisas são restri-
tos, porém chamo a atenção para o trabalho de Silvana S. Piñeda em sua dissertação “Hyloea: 
o feminino na revista dos alunos do Colégio Militar de Porto Alegre (1922-1938)” que propõe 
um estudo da revista Hyloea, publicação do Colégio Militar de Porto Alegre.5 Outros exemplos 
estão nos trabalhos de Dóris Almeida (2010) onde a autora examina 23 exemplares da Revista 
O Clarim, impresso produzido pelo grêmio de alunos do Colégio Farroupilha, em Porto Ale-
gre/RS, durante o período de 1945 a 1965. E o trabalho de Flávia Werle, Lenir Britto e Gisele 
Nienov (2007) são apresentados dados referentes ao impresso estudantil A Voz da Serra, publi-
cado pelos alunos da Escola Normal Rural La Salle, de Cerro Largo/RS, entre os anos de 1946 a 
1950. Com esse trabalho as autoras concluem que: 

A relevância de tais impressos como documentos que trazem indicati-
vos para a história institucional decorre do seu conteúdo, de seus au-
tores, de seus censores, dos espaços em que circulam, dos temas que 
lhe são interditos e das abordagens e ênfases que oferecem aos acon-
tecimentos. Os impressos estudantis expressam temporalidades, inte-
rações, ajudam a descortinar um contexto, selecionam e mapeiam 
fatos, reúnem, num conjunto, dados da instituição. (Werle; Britto; Ni-
enov, 2007, p. 103) 
 

Um aspecto importante apontado por estas últimas autoras é a contribuição dos estu-
dos sobre impressos estudantis, tanto O Clarim como A Voz da Serra, para a História da Educa-
ção. A partir de suas considerações, é possível identificar aspectos que ajudam a elucidar e 
refletir sobre a pesquisa com a revista O Estudo. Primeiramente, a refletir no fato de que mui-
tos escritos estudantis estiveram vinculados às agremiações de estudantes: O Clarim um im-
presso produzido pelo grêmio de alunos, A Voz da Serra uma realização inicial do Grêmio 
Literário La Salle e depois da Associação de Alunos, assim como a revista O Estudo também foi 
produzida e mantida pelo grêmio de alunas. Sendo assim, os impressos estudantis, nas palavras 
de G. Amaral (2002), registram a manifestação dos atores estudantes. Para a autora, são im-
pressos que possibilitam uma visibilidade da produção estudantil:  

[...] é interessante salientar a profusão de impressos estudantis que 
circulam em várias cidades brasileiras entre as décadas de 1930 e 
1960. A explicação para tal fato deve ser buscada no contexto brasi-
leiro da época, em que é crescente a participação social e política dos 
estudantes. Ressalta-se, também, que neste período a imprensa ainda 
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representava um espaço fundamental como meio de comunicação so-
cial. (AMARAL, 2002, p. 123) 
 

Deste modo é possível perceber que os estudos apresentados contribuem às maneiras 
de observar através dos impressos, sejam os valores, costumes, interesses que norteiam as 
relações estudantis, sejam os indícios das apropriações feitas a partir da cultura escolar e da 
instituição a qual os estudantes estavam ligados (AMARAL, 2002, p. 124). 

Ao observar mais atentamente, para além de uma mera curiosidade e fascínio, a revista 
O Estudo, produzida pelas alunas da Escola Complementar/Normal, percebe-se que esta ofere-
ce um olhar sob novo prisma para a cultura escolar, fundamentalmente direcionando a atenção 
para um grupo de jovens estudantes e futuras professoras, entre as décadas de 1920 e 1930, 
presentes no decurso da publicação desse impresso.  

O que a publicação da revista O Estudo traz de específico é o fato de que é um impres-
so que proporciona alguns dados diferenciais. O primeiro aspecto refere-se materialidade do 
suporte e do formato, pois O Estudo se apresenta como revista e não como jornal (suporte 
mais comum nas apresentações de impressos estudantis). Trata-se de aspecto relevante à aná-
lise, pois se o suporte varia, também variam as práticas de leitura, como afirma Roger Chartier 
“Os textos não estão fora dos materiais de que são veículos. Contra a abstração dos textos, é 
preciso lembrar que as formas que permitem sua leitura, sua audição ou sua visão participam 
profundamente da construção de seus significados” (2002, p. 61-62). Segundo aspecto, a revis-
ta era mantida e produzida por alunas normalistas de Porto Alegre, um grupo específico de dis-
centes que se vinculam diretamente à formação de futuras professoras, diferentemente da 
variada presença estudantil de outros impressos. Terceiro aspecto condiz à inserção desta pes-
quisa no âmbito da cultura da história escrita e escolar, ou seja, os impressos estudantis são 
analisados como práticas de escrita e leitura das alunas-autoras. 

Neste sentido, o estudo da imprensa de educação e ensino possibilita, além da compre-
ensão do sistema de ensino, o entendimento da internalidade de instituições escolares, pois 
fornece ao historiador dados, vestígios de informações acerca da vida escolar. É como um des-
tes indícios que os impressos estudantis estão inseridos no amplo conjunto da imprensa de 
educação e ensino; e possibilitam perceber uma fração da vida escolar, que corresponde a uma 
imprensa produzida por alunos, que durante o tempo escolar, deixam rastros de suas práticas 
de escrita e leitura, de suas representações sobre a escola, do seu dia-a-dia, de suas opiniões, 
de suas expectativas e experiências como estudantes e junto aos professores, de seus contatos 
com a comunidade externa à escola, das propostas de formação escolar e dos valores a serem 
compartilhados. 

O foco de interesse deste estudo concentra-se nas práticas de escrita e leitura de alu-
nas na revista O Estudo. Para isso, a ideia axial de Chartier sobre a análise de práticas de escri-
ta e de leitura se torna essencial, ou seja, estudar as relações entre o suporte, o texto e as 
práticas de leitura. Portanto, para proceder metodologicamente com este enfoque a História, ao 
se aproximar da Antropologia, apropriou-se de um método conhecido como descrição densa. E 
é nesta direção que se encontra a análise da tríade – suporte, texto e práticas de leitura, pois a 
descrição densa não significa apenas descrever o objeto, “mas sim aprofundar a análise do 
mesmo, explorar as possibilidades interpretativas que ele oferece, o que só poderá ser dado por 
meio de um intenso cruzamento com outros elementos, observáveis no contexto ou mesmo 
fora dele” (Pesavento, 2008, p. 66).  

Texto, suporte e leitura é objeto de análise essencial para uma história da leitura e da 
escrita, e estes se encontram unidos por laços de existência e dependência. O texto torna-se 
objeto, através de sua materialização, ou seja, quando transposto a um suporte. Para o suporte 
existir, como veículo material do escrito é necessário a presença do texto. E ambos são pensa-
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dos, criados para serem manuseados, transpor-
tados, colecionados, vistos, ouvidos e lidos, en-
fim, sujeitos a várias utilizações, assim como, a 
participação na construção de práticas culturais 
e seus significados. 

As características do suporte desta pes-
quisa estão intimamente ligadas ao gênero re-
vista e possui detalhes específicos na sua 
apresentação – formato, composição gráfica e 
circulação. O gênero revista empregado pelas 
alunas na composição do O Estudo corresponde 

a um modelo de imprensa periódica que vem pro-
duzindo novas formas, modalidades e práticas de 

escrita e leitura, desde o século XIX. Para Castillo Gómez (2001), o século XIX caracteriza-se 
como o século dos leitores da imprensa periódica e de livros populares. Dos usos de tais im-
pressos surge um novo modelo de leitor, aquele “apressado e superficial”, interessado em notí-
cias das últimas vinte e quatro horas. Concomitante ao aumento da demanda leitora de 
imprensa periódica – de semanários e de revistas ilustradas –, foi incentivado o investimento 
em tecnologia de reprodução dos textos e das ilustrações. Foi criada a linotipia, a litografia, a 
fabricação de rolos de papel contínuo e o aparecimento da prensa rotativa, que possibilitaram 
imprimir, dobrar e cortar dezenas de milhares de periódicos a cada hora. Além dos avanços 
técnicos nas gráficas e tipografias e do alto preço do livro, houve um expressivo aumento da 
população leitora. Também é preciso ter em mente que a imprensa periódica e as leituras po-
pulares se produziram ao mesmo tempo em que se expandiram a escolarização e a alfabetiza-
ção, gerando modificações na aprendizagem da leitura, assim como nos usos e práticas sociais 
da mesma (Castillo Gómez, 2001, p. 324). 

Tratar do início do século XX e do que circulava como veículo de comunicação é versar 
sobre um específico suporte de leitura, isto é, as revistas ilustradas. A publicação do gênero 
revista teve seu início no século XIX e com o passar do tempo foi se transformando em um su-
porte de textos e de leitura cada vez mais presente, que ultrapassou o continente europeu e 
chegou ao território brasileiro. A publicação de jornais e/ou revistas se constitui em veículo de 
informação com características específicas. Para Ana Luiza Martins (2008), os jornais, em sua 
grande maioria, dedicam-se a noticiar conteúdos com teor político e de divulgação imediata e 
as revistas apresentam temas variados e com informações mais elaboradas. Neste caso, a revis-
ta tem: 

[...] o mérito de condensar numa só publicação, uma gama diferenci-
ada de informações, sinalizadoras de tantas inovações propostas pelos 
novos tempos. Intermediando o jornal e o livro, as revistas prestaram-
se a ampliar o público leitor, aproximando o consumidor do noticiário 
ligeiro e seriado, diversificando-lhe a informação. E mais – seu custo 
baixo, configuração leve, de poucas folhas, leitura entremeada de 
imagens, distingui-a do livro, objeto sacralizado, de aquisição dispen-
diosa e ao alcance de poucos. (Martins, 2008, p. 40) 
 

A diversificação de informações, o formato leve, em brochura e com poucas páginas 
(em comparação com o livro), a presença de uma capa, a periodização mais espaçada do que 
um jornal, criação de um grupo de editores, o uso recorrente de imagens e de textos literários 
(contos, crônicas, poemas, etc.) são características marcantes do suporte revista.  

Figura 2 - Exemplo de títulos veiculados na revista 

CD-ROM DE ATAS  | 5129 |  COLUBHE 2012



 

Do desenvolver da pesquisa depreende-se que a revista O Estudo faz parte das práticas 
de escrita e de leitura das alunas. Dos usos que o escrito pode ter, o impresso estudantil veicu-
la notícias, discursos de formatura, transcrições, produções literárias das alunas, de professores 
e colaboradores em geral, assim como, produções textuais das estudantes ligados à prática de 
formação de professoras.  

Os textos veiculados na revista, em especial, os produzidos pelas alunas são marcados 
por dois momentos: a) 1922 a 1929: a maior parte da produção textual constitui-se de práticas 
de escrita baseadas em práticas de leitura típicas de uma época, ou seja, neste período são 
produzidos textos literários. De acordo com Maria Teresa S. Cunha (2003), a prática de escrita 
das alunas é um investimento das aulas de Língua e Literatura Portuguesa. Nessas aulas são 
incentivadas as criações literárias como locus de expressão dos sentimentos; b) 1930 a 1931: a 
maioria da produção textual é composta por modelos, ideias e práticas pedagógicas. O quadro 
a seguir apresenta alguns títulos que circularam na revista, escolhi seis autoras, sendo que três 
delas produzem exemplos de textos literários e três modelos de prática docente: 
 
Quadro 1 – Exemplos da produção escrita das alunas na revista O Estudo 
 
Marinha Noronha de Frei-
tas 
(Escola Complementar) 

Título: OS PEQUENOS (n. 1, 1923, p. 25) 
Título: A boa mulher (n. 3/4, 1926, p. 32) 

Icléa Título: O poder da fraqueza (n. 6/7, 1922, p. 12) 
Título: A VIDA (n.1, 1925, p. 20) 

Aracy Freitas Título: Sob a impressão de “Cântico de amor...” (n. 3/4, 1926, 
p.31) 

Zelia Benicio Roballo (3º 
anno) 

Título: Practica da Escola Activa (n.1, 1930, p. 41) 

Anita Filipozzi Título: Plano de uma lição de “Noções Comuns” (n.1, 1931, p. 9) 
Maria Ruth Issler Título: Das aulas de Pedagogia Prática (n.1, 1931, p. 20) 

 
Os textos demonstram ser constitutivos da prática escolar bastante incentivada, já que 

é expressiva a quantidade deles veiculados na revista O Estudo, porém este fator também pode 
estar relacionado ao fato de que o objetivo da revista é preencher a lacuna ocasionada pela 
demanda por esse tipo de material escrito. O trecho a seguir apresenta essa ideia: 

Aos professores das mais esquecidas villas, esta revista levará noticias 
dos modernos aperfeiçoamentos introduzidos nos methodos de ensi-
no; animará as incipientes vocações litterarias, que, muitas vezes, 
nascem timidamente e morrem como nasceram, sem nunca frutificar; 
despertará, finalmente, em nós o culto pelo Bello, por meio da leitura 
daqueles que teem já um nome feito nas letras. (Editorial da revista O 
Estudo, n. 1, 1923. p. 2) 
 

Nas palavras das alunas é perceptível o desejo de “animar as vocações literárias” e 
“despertar o gosto pelo Belo”, assim como o objetivo de oferecer notícias sobre métodos de 
ensino. Portanto, visto a demanda por métodos de ensino e textos literários, a produção de um 
impresso específico, a revista O Estudo, correspondeu à “didatização das práticas de escrita e 
de leitura” 6 realizadas na escola Complementar/Normal. 

Além das práticas de escritas das alunas, foi realizado um levantamento dos títulos e 
textos pedagógicos veiculados na revista, para análise das práticas de leitura dessas alunas. 
Destaco aqui alguns assuntos ligados aos métodos e práticas de ensino.  
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Como um impresso produzido por alunas normalistas e com o propósito de levar aos 
professores “notícias dos modernos aperfeiçoamentos introduzidos nos methodos de ensino”, 
ele apresenta uma série de textos que tratam do Método Intuitivo – Lições de Coisas. Nos tex-
tos7 o assunto principal é a educação dos sentidos – sensação, visão, audição, cujo objetivo 
principal era de “educar os sentidos e observar com atenção” 8. O segundo texto9, após um 
longo discurso sobre a importância dos sentidos naturais da criança e de manter uma adequada 
higiene física e moral para mantê-los saudáveis, ele dedica a maior parte ao sentido da visão. E 
termina propondo seis regras para se desenvolver a “cultura da visão” em uma criança, pro-
pondo que as lições de coisas sejam um “poderoso auxiliar” na educação da vista, assim como, 
o desenho, a geometria, os trabalhos manuais e os jogos infantis. O texto, portanto, sugere as 
lições de coisas como disciplina. E para melhor desenvolver a “cultura da audição” a escola de-

ve praticar a língua e o canto com as crianças.10 A sé-
rie de textos que trata da educação dos sentidos é 
encerrada pela apresentação da definição de lição de 
coisas, ou seja, do “ensino pelos olhos” embasado em 
Buisson11.  

Uma vez publicado os ideais de uma pedago-
gia moderna, através do método intuitivo – lições de 
coisas, e de criações literárias na revista O Estudo é 
possível rastrear a produção, circulação e apropriação 
desses ideais e textos através do desenvolvimento de 
práticas de leitura. Ou seja, estes textos caracterizam 
a usos do escrito e da leitura típicas de uma época e 
de um campo do conhecimento. Escrita e leitura que 
podem ser analisadas pelo que Chartier (2009) chama 
de protocolos de leitura – alterações textuais, disposi-
tivos tipográficos que proporcionam maneiras de ler. 
Nesse caso, as práticas de leitura de “modernos méto-
dos de ensino” e da “leitura daqueles que tem já um 
nome feito nas letras” estão caracterizadas em proto-
colos de leitura realizados pelo processo editorial12 da 

revista, isto é, a seleção do conteúdo, o formato, a 
apresentação textual. Alguns textos que circulam na revista sofreram alterações devido a esse 
processo editorial, pois não se apresentam na íntegra e, sim, como excertos, adaptações, com-
pilações e traduções de obras maiores difundidas nos meios educacionais do país, assim como 
na Escola Complementar/Normal de Porto Alegre.  

Textos, suporte (objeto que comunica) e práticas de leitura (ato que apreende), três 
polos de pesquisa na história da leitura que se encontram presentes na revista O Estudo. Os 
textos que representam práticas de escrita de alunas editoras-autoras e que os publicam em 
um suporte – revista, cuja prática de leitura está presente na seleção, compilação dos próprios 
textos, e que no caso desse trabalho, de textos que tratam sobre métodos e práticas educati-
vas. Percebe que durante os anos de 1922 a 1931, o método intuitivo – lições de coisas (e ou-
tros textos teórico-pedagógicos) e textos literários (que incentivem as “vocações literárias”) em 
geral foram focos de leitura e escrita das alunas, demonstrando a sua produção, circulação e 
apropriação. 

Dessa forma, a revista, produzida pelas alunas da Escola Complementar/Normal, ofere-
ce um olhar sob um novo prisma para a cultura escolar, fundamentalmente direcionando a 
atenção para um grupo de jovens estudantes e futuras professoras, entre as décadas de 1920 e 

Figura 3 - Modelo de desenho em uma aula prática
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1930, presentes no decurso da publicação desse impresso, assim como para as suas práticas 
estudantis de escrita e de leitura. 
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1 A denominação desta escola, ao longo de sua história, foi sendo alterada. Iniciou como Escola 
Normal da Província de São Pedro (1869); depois Escola Distrital de Pôrto Alegre (1901); Escola 
Complementar (1906); Escola Normal (1929); Escola Normal General Flôres da Cunha (1937); 
Instituto de Educação (1939); Instituto de Educação General Flôres da Cunha (1959); Centro 
Estadual de Formação de Professores General Flores da Cunha (2003). 
2 De acordo com Eliane Peres (2005), “o movimento de renovação pedagógica colocou a crian-
ça no centro do processo pedagógico, que produziu e enalteceu a Psicologia Educacional como 
fonte de toda a sabedoria sobre a infância e a escola, precisou, também construir um novo per-
fil de professor. Já não era suficiente um professor que dominasse os conteúdos e os métodos 
de ensino, era preciso um especialista no desenvolvimento infantil”. (p. 121) 
3 Pierre Caspard em sua obra La presse d´education et d´enseignement define a imprensa do 
ensino como o “conjunto de revistas que, destinados aos professores, visam principalmente a 
guiar a prática cotidiana de seu ofício, oferecendo-lhe informações sobre o conteúdo e o espíri-
to dos programas oficiais, a conduta da classe e a didática das disciplinas. Essa imprensa cons-
titui um elo indispensável no conhecimento do que tem sido durante quase dois séculos (no 
caso francês), o sistema de ensino, já que ela representa, por vezes, o espaço onde se desdo-
bra e o ponto no qual se concentra todo o conjunto de teorias e práticas educativas de origem 
tanto oficial quanto privada”. (Caspard (1981) apud Catani, 1992, p. 3) 
4 Sobre o conceito de cultura escolar ver D. Julia (2001), entende-se por cultura escolar o con-
junto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de 
práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses compor-
tamentos. E para Viñao Frago (2002), é constituída por um conjunto de teorias, ideias, princí-
pios, normas, pautas, rituais, inércias, hábitos e práticas (formas de fazer e pensar, 
mentalidades e comportamentos) sedimentadas ao longo do tempo em forma de tradições, re-
gularidades e regras, e compartilhadas por seus atores, no seio das instituições educativas. 
5 Silvana S. Piñeda estuda o universo feminino frequentemente presente em diferentes números 
desse periódico, analisando as representações femininas em textos e fotografias, e se vale da 
perspectiva da História Cultural e da análise do discurso para empreender a investigação. Tam-
bém aborda o cotidiano escolar, esportes, humor, mulher, ressaltando-se a análise textual das 
matérias veiculadas na revista (contos, poemas, crônicas), assim como, o levantamento dos cola-
boradores, das imagens, dos anunciantes, da periodicidade e das características do suporte, ou 
seja, uma análise interna do próprio impresso e seu ciclo de vida. 
6 Sobre a didatização das práticas de escrita e de leitura ver Cucuzza e Pineau (2002). 
7 Correspondem a quatro textos: “Percepção externa – Sensação – Differença entre sensação e 
sentimento – Percepções naturaes e adquiridas – Erros dos sentidos – Cultura da percepção 
externa (tradução, compilação, adaptação)” (O Estudo, n. 2, 1922. p. 17). “Sentidos – Hygiene 
dos órgãos dos sentidos – Sentidos da visão – Importância da visão – Cultura da visão (tradu-
ção, compilação, adaptação)” (O Estudo, n. 3, 1922. p. 20). “Sentidos – Hygiene dos órgãos 
dos sentidos – Sentido da audição – Importância da audição – Cultura da audição” (O Estudo, 
n. 4/5, 1922. p. 41). “As lições de coisas – Serviços que ellas podem prestar. Abusos a evitar. 
(tradução do francês)” (O Estudo, n. 6, 1922. p. 19). 
8 O Estudo, n. 2, 1922. p. 19. 
9 O Estudo, n. 3, 1922. p. 20. 
10 O Estudo, n. 4/5, 1922. p. 42. 
11 O Estudo, n. 6, 1922. p. 19. 
12 Chartier (2004) proporciona um exemplo desta forma de intervenção editorial ao analisar a 
Biblioteca Azul. Nela a fórmula editorial envolvia: o formato dos livros (brochura encapados na 
cor azul), a presença de imagem e o preço, considerado menor do que os outros disponíveis. 
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Para esta mediação os editores da cidade de Troyes (França, século XVII) escolhiam textos de 
ordem variada que atingiam diversos gêneros. O que os editores troyenses faziam era remode-
lar a própria apresentação do texto, multiplicando os capítulos para tornar menos densa a dis-
tribuição do texto sobre a página; reduzir e simplificar o texto através de cortes no texto, 
abreviaturas em certos episódios; e cortes no texto como censura textual. 
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Introdução 
 
 As pesquisas voltadas para a história das disciplinas escolares têm colaborado, de 
forma expressiva, para um razoável entendimento do papel exercido pela escola e pela 
sociedade naquilo que no decorrer dos anos, tem sido considerado essencial na formação das 
novas gerações e, vêm se fortalecendo, como um campo de pesquisa no âmbito da História 
Cultural. 
 Assim, trabalhos desenvolvidos em torno desse campo de pesquisa, buscam 
entender os diferentes processos de transformações pelos quais são submetidas em sua 
trajetória, uma matéria ou disciplina escolar. Sendo assim, por estudos dessa natureza, pode-se 
entender elementos da constituição de alguns saberes, bem como às alterações de conteúdos e 
métodos de ensino, e que ensejam ou ensejaram propostas de mudanças curriculares. 
 Bittencourt (2003) afirma que as disciplinas constituem saberes que estão 
presentes diariamente nas escolas, portanto, aparentemente naturais. Contudo, a construção 
histórica dessas disciplinas, o espaço que cada uma ocupa no currículo e como determinados 
saberes se tornaram propriamente escolares, tem sido objetos de questionamentos e pesquisas 
no campo da história da educação. 
 Além dos aspectos destacados, percebe-se que o estudo das disciplinas escolares 
auxiliam a dar inteligibilidade ao papel exercido pela escola e pela sociedade naquilo que, no 
decorrer dos anos, tem sido considerado essencial na formação das novas gerações. 
 Levando-se em consideração estes pressupostos, esta pesquisa centrou-se nas 
abordagens da História Cultural entendida “como um campo de múltiplos temas e saberes”1 a 
qual possibilita uma análise de alguns dos elementos da cultura escolar, mais especificamente, 
da cultura material da escola em uma época de intensas transformações, como foram as 
primeiras décadas do século XX.  

O conceito de cultura escolar aqui trabalhado guarda relação com a proposição de 
Julia (2001, p. 15): 
 

[…] conjunto de normas que definem saberes a ensinar e condutas a 
incorporar e um conjunto de práticas que permitem a transmissão 
desses saberes e a incorporação desses comportamentos, normas e 
práticas ordenadas de acordo com finalidades que podem variar 
segundo as épocas. 
 

 
 A partir do conceito apontado por Julia, entende-se o estudo em questão, inserido no 
campo metodológico da História Cultural ciente de que o trabalho do historiador com estes 
materiais pode auxiliar na compreensão de alguns dos elementos da cultura das instituições 
escolares. 
 Neste diapasão, esta pesquisa investigou alguns aspectos de como se processou o 
estudo comparativo entre a disciplina de língua francesa e portuguesa desenvolvida no Instituto 
Becker2, pelo professor Juan Rodriguez Becker y Silva3, a partir de um trabalho com cadernos 
escolares, de uma instituição secundária que funcionou em Guarapuava- Paraná, no período de 
1900 a 1907 e de 1920-1924. 
 Dito de outra forma, o objetivo da pesquisa foi o de entender aspectos de como o 
ensino das disciplinas de português e francês foi materializado nos cadernos escolares, para 
compreender como se processava o ensino destas línguas em um curso secundário, 
principalmente, de que forma os cadernos representavam os conteúdos curriculares. 
 Como já evidenciado, a problemática desse trabalho localiza-se no estudo da História 
das Disciplinas Escolares, entendendo-a como um espaço de pesquisa que está intrínseco ao 
ambiente escolar, mas que não é indissociável de outros espaços que produzem visões da 
sociedade. Mas, o que se quer destacar é que neste campo de investigação “as disciplinas 
escolares não são reflexo, vulgarização ou adaptação pura e simples das ciências de referência” 
(Chervel, 1990 apud Pessanha et al., 2004, p.58 ). 
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 Em sentido correlato, Bittencourt (2003) enfatiza que: 
 

 
Os estudos produzidos por esse novo campo do conhecimento têm 
por fim compreender os diversos processos de transformações pelos 
quais passam uma disciplina durante a sua trajetória de existência. 
Dessa forma, podemos determinar a origem, a natureza, e às 
características dos fatores relacionados às alterações de conteúdos e 
métodos de ensino, o que incontestavelmente trará uma maior 
capacidade para se discutir propostas de transformações ou 
execuções de mudanças curriculares (BITTENCOURT, 2003, p.15). 

 
 

 Além do que foi evidenciado pela autora citada, pode-se ainda destacar que a História 
das Disciplinas Escolares permite entender porque um certo conteúdo ensinado em uma 
determinada escola permanece, ao passo que outros são eliminados ou sofrem modificações ao 
longo do percurso da disciplina.  
 Não se pode esquecer também das disputas internas, das influências externas quer 
políticas, educacionais, econômicas ou culturais que afetam diretamente a constituição de uma 
disciplina escolar. 
 Forquin (1992) em seus escritos aponta a seleção cultural feita pela escola, no que 
tange ao que deve ser ensinado em uma determinada época e, reforça ainda, o caminho 
conflituoso que passa uma disciplina para ter legitimidade. Sendo assim, é possível afirmar que 
tais questões podem ganhar inteligibilidade por meio de estudos desse campo, o da História das 
Disciplinas Escolares. 
 Enredada neste referencial teórico, busca-se por meio do cotejamento das fontes, o 
estabelecimento de um diálogo desses materiais didáticos em relação a sua materialidade, aos 
contextos de produção e algumas possíveis formas de uso, para compreender o que foi 
estabelecido nas disciplinas escolares de francês e português. 
 Neste estudo, entende-se a escola como eixo definidor de sentidos e significados, o que 
implica estudar os cadernos escolares, como documentos importantes na narrativa da história 
da cultura material e como materiais de ancoragem da escrita no processo ensino-
aprendizagem. 
 Assumiu-se como fontes de análise os cadernos escolares do ano de 1922 e de 1924, 
de Lauro Caldas, aluno do Instituto Becker em Guarapuava. Tal recorte foi evidenciado por se 
tratar do segundo período de atuação de Professor Becker em Guarapuava. Período este que 
marcou novamente a instalação do Instituto Becker4 nos campos de Guarapuava. 
 Tais materiais foram estudados em consonância com a legislação escolar, ao mesmo 
tempo em que as análises se detiveram nas possíveis relações desses conteúdos com as 
exigências da sociedade naquele momento, ou seja, as formas de legitimação de elementos 
educacionais presentes na República Velha. Período este que se insere sob a égide dos ideários 
de progresso e modernidade, advindos das influências do eurocentrismo. 
 Os cadernos escolares na visão de Amâncio e Cardoso (2006, p. 193), são fontes 
oficiais: “[...] que fazem parte de um conjunto de dispositivos que contêm em sua estrutura 
elementos reveladores de conteúdos valorizados pelas instituições de ensino em diversos 
âmbitos”. Caracterizam-se como documentos importantes na narrativa da história da cultura 
material, como ancoragem da escrita e da leitura, dentro de um processo educacional e 
cultural, e como, no caso desta pesquisa, indiciário de um contexto histórico, social e cultural.  
 Pelo recorte temático proposto, além dos cadernos escolares, utilizou-se como fontes de 
pesquisa as atas da Câmara Municipal de Guarapuava, notícias de jornais e o relatório do 
desenvolvimento das atividades escolares do Instituto Becker, pertencente ao Arquivo Público 
do Estado do Paraná. 
 Neste estudo os cadernos escolares são concebidos como materiais pedagógicos 
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detentores de determinados valores e, no caso específico, os cadernos do Instituto Becker, 
como uma escrita que projeta uma proposição de ensino. 
 
 
 
O estudo comparado de português e francês: dispositivo de aprendizagem ou 
sublimação de determinados conteúdos 
 
 À época da fundação do Instituto Becker em Guarapuava, professor Becker apresentou 
a Câmara de Vereadores um programa oficial, o qual tornou-se lei, transformando-se em 
currículo oficial: 
 

Ficando obrigado esse Diretor do Instituto Becker: 1) a proporcionar a 
instrucção contando dos programmas das escolas, de 1 e 2 grao e 
mais um curso secundario com o desenvolvimento das mesmas 
materias, acrescentando Francez, Latim, Sciencias Phisicas e 
Naturaes, Historia Geral, Pintura e Musica (ATA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, 1902). 

  
 Ao se analisar a proposição curricular do Instituto Becker em Guarapuava, surge uma 
indagação: Por que ele priorizou determinadas disciplinas? Como ele alicerçou o currículo para 
cada seção? De acordo com Chervel (1990) e Belhoste (1995) a seleção e reorganização de 
conteúdos têm sua historicidade, implica expurgos, modificações, uma gama variável de 
mudanças, em nome dos saberes escolares. 
 Pode-se perceber pelo currículo aprovado para o Instituto Becker, que o ensino das 
línguas estrangeiras modernas era uma das atividades correntes em sua atuação enquanto 
professor, fazendo parte da forma de ensinar desde quando chegou a Lages – Santa Catarina. 
Contudo, há que se observar que a disciplina de francês já figurava no Colégio Pedro II, modelo 
de educação secundária no Brasil, desde a segunda metade do século XIX: 
 
 

Em 1898, já durante a República, os alunos terminavam o curso 
secundário tendo estudado por sete anos cada uma das línguas: 
francês, inglês e alemão. Com algumas variações, este quadro 
permanece até 1929, quando o curso é reduzido em um ano e 
incorpora o italiano ao último período (PICANÇO, 2003, p.260). 

 
 O currículo da escola do Planalto Serrano atendia as disciplinas de português, francês5, 
aritmética, geografia, cosmografia e história pátria (JORNAL REGIÃO SERRANA, 1899), o 
método preceituava os “[…] modernos preceitos da didática” (JORNAL REGIÃO SERRANA, 
1899) e era desenvolvido como aulas particulares para as meninas e, para os meninos, 
acresciam-se os conteúdos das áreas agropastoris Percebe-se que o currículo proposto 
assemelhava-se ao que estava regulamentado em nível nacional. 
 Em outra época (1901-1907), desta feita no Instituto Becker, o ensino de 
línguas modernas também fora entendido como disciplina fundamental para a formação do 
alunado. Professor Becker ministrava o “ensino das línguas e também de “[…] sciências, por um 
methodo intuitivo, um dos raros bons para o ensino moderno” (SOUZA PINTO, 1904). 
 No Colégio João Cândido (1907- 1914), em Ponta Grossa, onde Becker atuou, ali 
também se processou o ensino do francês e do português, e a inserção de “[…] redação em 
ambas as línguas”, acredita-se como forma de auxiliar na elaboração dos pressupostos da 
redação comercial, já que a ênfase do colégio secundário era o ensino comercial. Os relatórios 
da época destacavam a necessidade da escrita de redações, em destaque a redação comercial, 
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que deveria ser desenvolvida também no Instituto Comercial do Paraná e no Instituto de Castro 
(LAMENHA LINS, 1908). 
 No ensino de línguas estrangeiras, denota-se a influência do ideário europeu, matizando 
no currículo concepções ligadas às humanidades. Sabe-se que no Brasil, neste período - final do 
século XIX e primeiras décadas do século XX, o ensino de francês, bem como de outras línguas 
estrangeiras - a exemplo do inglês e do alemão - fazia parte do currículo de formação dos 
jovens, de forma a sublimar uma formação alicerçada nas humanidades clássicas.  
 Uma outra evidência é a de que o ensino da disciplina de francês só se efetivou nos 
colégios de Becker, porque este professor possuía domínio do francês, assim como do alemão e 
do inglês, ou seja, ele tinha credenciais para ministrar tal disciplina. Nesta linha de análise, 
percebe-se que “[...] a história das disciplinas, sua origem e configuração como tal, com um 
caráter autônomo, não pode fazer-se sem analisar a formação, as credenciais e o processo de 
seleção de quem a ela se dedica ou pretende fazê-lo” (VINÃO FRAGO, 1995, p.05). 
 Como alguém que possuía um grau de distinção em termos de formação cultural e 
profissional, para organizar tal estudo, professor Becker optou por um diferencial: o do estudo 
comparado entre as disciplinas de português e francês. 
 Assim, esta forma de organização das disciplinas estruturava a linha dorsal do ensino 
ministrado e era evidenciada por extensas explicações, como se observa no excerto abaixo:  

O som alphabetico de certas vogaes é susceptivel de modificar-se. 
Estas modificações são indicadas por três accentos: agudo ('), grave 
(`) e circumflexo(^). Em portuguez, o acento agudo abre o som das 
vogaes, ex: pá, pó, pé, maré, avó; o acento circumflexo indica o som 
flechado, ex: accôrdo, mercê, avô. O accento francez modifica 
principalmente a pronuncia da vogal e que pode ser: 1) Surda, sem 
acento. Ex: livre (livro), rue (rua), table (mesa)... 2) Fechada com o 
acento agudo. Ex: Amérique(America), Brésil (Brasil), écol (escola), 
fermé (fechado)...3) Aberta, com o acento grave ou circumflexo. Ex: 
père (pae), mère (mãe), élève ( alumno) (CALDAS, 1924, p. 18). 

 Era uma produção escolar que valorizava o ensino de francês, como condutor do 
próprio aprendizado do português. Assim, a supremacia era da língua francesa, pelo padrão 
cultural e literário que desempenhava e, desta forma, buscava-se processar a relevância da 
cultura e dos padrões europeus como dominantes.  
 O francês, àquela época, era considerada língua universal e representava o apogeu 
econômico e cultural da França, bem como o poderio em termo de prestígio, alicerçado nos 
moldes civilizatórios.  
 Neste tempo, a intelectualidade brasileira valorizava o aprendizado do francês, como 
fator de distinção social e era considerada uma disciplina de cultura geral, ou seja, “[...] a 
língua integra o indivíduo em uma elite, em uma nação, em uma cultura, que ele partilha ao 
mesmo tempo com seus ancestrais e com seus contemporâneos” (CHERVEL; CÒMPERE, 1999, 
s/p). 
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 Um outro ponto que se observa nos cadernos estudados é que os mesmos estão 
organizados impecavelmente, escritos em letra gótica, detalhadamente desenhada. Naquele 
tempo, uma das marcas que se figurava no ensino era a prescrição do traçado da letra, como 
elemento de distinção. Portanto, os alunos necessitavam ter boa letra, como forma de 
disciplinamento do corpo e, ainda, como assimilação de um senso estético em que o traçado 
demarcava uma prática escolar. 

 

 
Fonte: Caderno Escolar de Lauro Ferreira Caldas – Ano de 1924. 
 

 
 Sendo um caderno escolar, a linguagem e os pressupostos utilizados se inserem no 
campo da informação e trazem embutidos as marcas do ensino processado. Portanto, esta 
linguagem que traz a marca das atividades didáticas constitui a vulgata que perpassa os 
cadernos, como um: 

 
[...] corpus de conhecimentos, providos de uma lógica interna, 
articulados em torno de alguns temas específicos, organizados em 
planos sucessivos claramente distintos e desembocando em algumas 
ideias simples e claras, ou em todo caso encarregadas de esclarecer a 
solução de problemas mais complexos (CHERVEL, 1990, p. 203). 
 

 
 A organização primava pela preocupação com o ensino das duas disciplinas alicerçados 
nas regras gramaticais, em um ensino normativo e mnemônico da norma culta, evidenciado 
pela comparação desses elementos, nas duas línguas: o português que precisava ser valorizado 
e o francês que já era considerado um modelo, um sistema de regras a ser seguido. 
 Assim se vê nos escritos explicações como a que segue: 
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Os diminutivos portuguezes caracterizam-se pelas terminações inho, 
inha, zinho, zinha […] Em francez existem relativamente pouco 
diminutivos organicos; taes são: oisillon (passarinho), de oiseau 
(passaro); fillette (rapariguinha) de fille (rapariga), maissonnette 
(casinha) de maison(casa); mademoiselle (senhorita) de 
madame(senhora) […] (CALDAS, 1922, p.12). 
 
 

 Percebe-se ainda pela análise das disciplinas, que havia uma preocupação com a 
constituição de alguns saberes, os quais denotavam o privilégio de certos conteúdos e que 
reforçam o método de ensino, alicerçado na perspectiva do normativismo6.  
 Tal ensino, de gramática da língua, era predominante na época, concentrado nos 
modelos de correção linguística, tendo como perspectiva o estudo sincrônico da língua e, ainda, 
como fator de ordenamento organizacional e disciplinar do ensino. Assim, pautado na norma, 
tal ensino servia para garantir a erudição dos alunos, que preocupavam-se com a correção 
gramatical e com a fonética da língua francesa, bem como com os aspectos do bem falar e bem 
escrever em língua portuguesa, ou dito de outra forma: “[...] a norma linguística, estaria acima 
dos falantes, regulando, regendo e julgando sua fala como certa ou errada” (PICANÇO, 2003, 
p.276). 
 Ponto fundamental da história das disciplinas escolares é a história dos 
conteúdos, pois nessa área, é possível fazer uma investigação entre o que foi prescrito como 
objetivo para os conteúdos de ensino e o que foi efetivamente ensinado e aprendido. Assim, um 
saber que se torna escolar não obedece a uma proposição linear, sem desvios, embates ou 
complexidades, mas sim, resulta de uma série de pressões circunstanciais e até mesmo 
imposições que assumem características específicas em cada lugar e em cada época. 
 E, não foi diferente neste caso, os conteúdos propostos por Becker para as 
duas disciplinas atendiam a legislação vigente, mas de um forma peculiar, aprimoravam uma 
metodologia: a do ensino comparado, além de conferir prestígio a um ensino particular, que 
almejava a formação de jovens da elite paranaense. 
 Além do destacado observa-se que os textos, as palavras e os exercícios presentes nos 
cadernos de 1922 e 1924, mostram um saber discursivo que reforça o papel da língua francesa, 
como elo legitimador de uma cultura, e ao mesmo tempo que auxiliava a criar uma identidade 
para o colégio secundarista. Naquele momento havia a necessidade de legitimar um discurso – 
como forma de identidade para aquele espaço escolar - que evidenciasse modernização e 
progresso. 
 Isto é possível de se perceber pelo discurso presente no caderno escolar, no qual as 
escolhas das atividades estabelecem princípios de interação com os alunos, marcados pela 
linguagem, os quais funcionam como coloca Chartier (2002), como dispositivos de controle e 
estratégias de dominação.  
 Por exemplo, quando o autor escolhe determinadas sentenças a serem fixadas, como 
Lé homme appliqué est heureux, para se referir aos adjetivos, aos quais ele denomina de 
qualificativos determinativos, denota-se a intenção de passar um discurso inteligível que 
valorizasse o homem dedicado, ou seja uma função de instrução. Mas, não se pode esquecer 
que o discurso apresentado possui várias vozes: a do professor, que define um conteúdo, 
possivelmente baseado em sua experiência e na exigência curricular; o do aluno que interage 
como seu conteúdo e produz um sentido próprio para o que lê e, ainda, outros interlocutores, 
como os pais, que valorizavam determinadas práticas escolares, ou seja, os conteúdos do 
caderno escolar marcam uma rede de interlocutores, as relações de ensino e aprendizagem, 
bem como denotam as finalidades de uma escola em um determinado momento.  
 Em uma outra análise Chartier (2002, p.26), no texto Um dispositivo sem autor 
cadernos e fichários na escola primária, enfatiza também o termo dispositivo, em diferentes 
formulações, e afirma que “um dispositivo não é uma categoria conceitual construtora de 
classes e objetos embutidos”. Mas, como utensílios escolares, os cadernos escolares 
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desempenham “[...] um papel central numa economia do trabalho” escolar, que articula de 
maneira opaca o “fazer” dos alunos e o “fazer fazer” (dos professores)” (CHARTIER, 2002, p. 
26). No sentido apontado, são marcas de um forma de pensar do professor que poderia em 
uma perspectiva relacional ser apreendida pelos alunos. 

 
 
 
Considerações Finais  

 
 O estudo comparado entre a disciplina de língua francesa e portuguesa, tendo como 
fonte primária os cadernos escolares de Lauro Ferreira Costa, aluno do Professor Becker, e 
auxiliou a compreender a importância atribuída pelo professor ao ensino de francês em 
comparação com o português. Também evidenciou que a metodologia de ensino se pautava na 
memorização dos vocábulos, os quais eram sublinhados, como forma de dar destaque ao que 
se queria fixar. Ademais, as atividades e os textos apresentados reforçam a fixação de 
estruturas gramaticais que dariam sustentação e domínio das duas disciplinas: português e 
francês, embora como dito o destaque era o Francês, ou seja, a língua é tratada de forma 
sincrônica, como já evidenciado por outros estudos, deste período. 
 Contudo, tal estudo ainda demonstrou os cadernos escolares também podem auxiliar 
na transmissão de um repertório de valores que se quer fixar, como mensagens introjetadas. 
Neste mote, estes materiais da cultura escolar, além de sua materialidade, na qual figura a 
tessitura da escrita, possuem especificidades, que denotam perspectivas, concepções de um 
determinado momento histórico e, assim, deixam marcas indeléveis nas suas entrelinhas. 
 Estas ferramentas do cotidiano escolar são de tal forma importantes, que 
aparentemente e de forma contraditória, muitas vezes, passam em ser notados ou estudados 
como um dos produtos da cultura escolar. Mas, por meio deles é possível compreender a 
organização dos sistemas educativos, bem como os saberes que circulavam em determinado 
espaço escolar, ao mesmo tempo em que fazem emergir práticas escolares do trabalho do 
professor. Assim, estas fontes como objetos de investigações possibilitam compreender 
elementos da cultura escolar, e podem e devem ser estudados por diferente viés, abordagens e 
possibilidades.  
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1 Termo utilizado por FALCON, F. História Cultural – Uma nova visão sobre a 
sociedade e a cultura. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002. 
2  O Instituto Becker de Guarapuava foi o segundo colégio que Becker fundou. O primeiro 
foi o Colégio Serrano em Lages, Santa Catarina. (1898-1901). No Paraná, na cidade de 
Guarapuava, instalou o Instituto Becker (1901-1907), retornando a este município, novamente 
com o mesmo colégio, de 1922-1924. Em Ponta Grossa (1907-1914) fundou o Instituto João 
Cândido e, paralelamente, o Internato Becker até 1914. No período compreendido entre 1915 e 
1922, e entre 1924 e 1933, esteve à frente do Instituto Becker, em Curitiba. Posteriormente, de 
1933 a 1944 atuou como professor secundarista no Ginásio Paranaense, falecendo em 1944, 
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como docente do referido colégio secundarista. Além destes espaços de trabalho participou 
como técnico na Secretaria de Agricultura do Governo do Paraná, no prazo em que ela 
funcionou como Secretaria autônoma, desvinculada da Secretaria dos Negócios, Interior e 
Instrução Pública (1913 – 1915) e também foi professor na Escola Brazil-Cívico em 1914. 
3  Professor Becker nasceu em La Pampa, na Argentina em 1872, era filho de Carlos 
Rodriguez y Silva, descendente dos índios Ranquel e de Carolina von Becker, de origem 
austríaca. Estudou inicialmente em Buenos Aires e depois em Viena. Chegou ao Brasil, vindo 
do Uruguai, depois de percorrer vários países sulamericanos. Professor Becker foi um professor 
obscuro no rol dos professores reiteramente estudados no cenário nacional e paranaense, mas 
que teve uma atuação relevante no espaço educacional do Estado do Paraná, criando e 
dirigindo diversos colégios, atuando como pesquisador. Contudo, não existem estudos de seu 
trabalho e de sua trajetória, e nem tampouco referências a ele ou sua produção no cenário 
nacional, o que não desmerece o estudo de seu pensamento, já que a história nas últimas 
décadas vêm se dedicando à análise de pensamentos específicos de personagens 
interessantes, mas pouco conhecidos, apoiados na teoria do pensador marxista Thompson 
(2001) e, posteriormente incorporada, em outros viés metodológicos pelos historiadores 
culturalistas como Emmanuel Le Roy Ladurie, e da micro-história italiana, a exemplo de Carlo 
Ginzburg. Becker estudou em Buenos Aires, posteriormente à morte do pai e às sérias 
dificuldades financeiras enfrentadas e pela interferência de um dos tios maternos, Wilhelm 
Becker, que ocupava a função de oficial no exército austríaco, transferiu-se com a mãe para 
Viena, fixando residência nos arredores desta cidade, em uma fazenda da família materna. Sua 
formação decorreu do estudo das línguas, necessário para ingressar em determinados colégios 
e universidades europeias, bem como do corpo de estudos da filosofia natural (história, 
geografia, física). E ainda, pelas ciências da matemática ou ciências da observação 
(matemática e química), das ciências políticas com ênfase nas leis, na história política e das 
guerras. Ao término dos seus estudos secundários foi convidado para participar como Cadete 
de Cavalaria, da Real Academia Militar da Áustria, a serviço do exército do rei. Depois retornou 
a Argentina, saindo do país entre 1892 e 1893, percorrendo então vários países sul-
americanos: Peru, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Chile, Peru e Uruguai, locais em que teve 
contato com a economia e a cultura dos povos. Posteriormente, chega ao Brasil em 1898.  

 
4  Professor Becker tinha uma vida itinerante e, em tais mudanças costumeiramente 
instalava seu Instituto. A primeira vez que o Instituto Becker foi fundado em Guarapuava foi no 
período de 1901 a 1907.  
5  O francês e outras línguas vivas, disputavam no Brasil, espaço com outras disciplinas e 
foi incorporado no currículo oficial, desde o final do século XVIII (VILLATA, 1997, p.347). 
6  Termo utilizado por Faraco. Para saber mais ver a obra: FARACO, C. A . Linguística 
histórica: uma introdução ao estudo da história das línguas. São Paulo: Ática, 1991.  
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Este trabalho propõe a percepção das práticas de leitura empreendidas pelas Filhas de Caridade 
e suas alunas por meio da análise de duas obras compostas pela Congregação: o Coutumier 
des Maisons Particulières de la Compagnie des Filles de la Charité, de 1862 e o Manuel a l’usage 
des filles de la charité employées aux écoles, ouvroirs, etc de 1866. Considera-se que a análise 
dessas obras instituídas pela Casa Mãe de Paris, mas elaboradas com a consulta às diversas 
casas espalhadas pelo mundo, permitirá uma maior compreensão da missão universalizada e 
educativa feminina empreendida pelas Filhas de Caridade no século XIX e, no caso, a importân-
cia do controle das leituras e de suas práticas, que tornavam-se importantes instrumentos para 
este processo. 
Segundo os vicentinos a missão educativa, especialmente de mulheres, multiplicaria os fiéis e 
fortaleceria a Igreja Católica Romanizada por meio da formação das alunas, verdadeiros agen-
tes sociais, que seriam as bases do cristianismo:  
 

Mas, se a missão foi importante em todos os tempos, minhas queridas 
filhas, ela se tornou muito mais no tempo em que vivemos. A vontade 
de Deus torna-se evidente hoje, e tudo indica que Ele reserva à Com-
panhia um destino enorme e magnífico nesta matéria. Ao mesmo 
tempo que a missão se estende por todas as partes da terra, ela toma 
a forma de uma vasta rede que envolve as jovens de todas as nações. 
Esta é uma grande obra de regeneração das mães de família que as 
Filhas de Caridade são chamadas para operar e que, consequente-
mente, deve conduzir à regeneração das famílias e das nações em fa-
vor da religião. Se vocês forem fiéis à graça de sua santa vocação, 
terão a certeza de que fornecerão para a igreja a conversão de uma 
multidão de infiéis e hereges, e que irão ampliar o reino de Jesus Cris-
to. Já não podemos duvidar, pois vemos que todos os lados estão 
chamando a missão de vocês, especialmente para confiar a vocês a 
educação de meninas.1 

O Padre Etienne, Superior Geral da Congregação da Missão e da Congregação das Filhas de 
Caridade de São Vicente de Paulo, radicado em Paris, compreendia que a educação feminina 
tornava-se a principal missão das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo. Aos seus olhos, a 
missão educativa, especialmente de mulheres, multiplicaria os fiéis e fortaleceria a Igreja Cató-
lica Romanizada por meio da formação das alunas, verdadeiros agentes sociais, que seriam as 
bases do cristianismo: uma menina com educação católica, que formaria uma família católica, a 
qual contribuiria para a formação de uma nação católica; e, a partir do momento em que todas 
as nações estivessem inseridas nesta ação, isso significaria também a expansão do Catolicismo 
por meio da educação feminina. Uma vez que as Filhas de Caridade já se espalhavam pelos 
quatro cantos do mundo2, formavam então uma grande rede de mulheres capacitadas e que 
envolveriam as jovens de todas as nações na empreitada de transformação da fé católica por 
meio da educação feminina. 
As principais obras produzidas com o intuito de modificar e também normatizar as práticas das 
Filhas de Caridade foram os manuais elaborados pela Casa Mãe em Paris, especialmente os 
Costumes das Filhas de Caridade e o Manual das escolas, que foram produzidos no momento 
em que a Congregação atingia os quatro cantos do mundo. O responsável por ordenar a con-
fecção desses manuais foi o Superior Geral, Padre Etienne, que, na introdução das duas obras, 
tomou o cuidado de relatar a necessidade de organizá-los e ainda indicou como foi o processo 
da produção do material. O procedimento da confecção dos manuais, um tanto burocrático e 
moroso, demonstrava como a cúpula dos Irmãos e das Irmãs vicentinas estava atenta para a 
circulação de informações entre as casas e também que compreendiam que não conseguiriam 
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manter o processo de universalização no qual estavam inseridos se não efetivassem e reformu-
lassem a própria organização. As reformulações eram necessárias tanto para facilitar o trabalho, 
quanto para uniformizar as práticas das Filhas de Caridades em todos os lugares nos quais 
aportavam. 
 Os vicentinos ampliavam as suas ações e necessitavam de manuais que ordenassem as suas 
práticas locais para que não se distanciassem muito da cultura vicentina, além de sistematiza-
rem uma melhor distribuição das atividades de direção dentro da organização. O Superior Geral 
da Congregação da Missão, Padre Etienne, dirigia todas as ações da organização vicentina, que 
englobava não só as Filhas de Caridade, mas também os padres Lazaristas (Congregação da 
Missão). Os vicentinos ampliavam as suas ações e necessitavam de manuais que ordenassem 
as suas práticas locais para que não se distanciassem muito da cultura vicentina, além de sis-
tematizarem uma melhor distribuição das atividades de direção dentro da organização. 
A necessidade de estabelecer os Costumes para as Filhas de Caridade nascia da urgência em 
uniformizar as suas práticas em todos os lugares onde se estabelecessem, principalmente por-
que se instalavam em locais muito diferentes e distantes da Casa Mãe. Um pequeno núcleo – 
cada Casa particular das Filhas de Caridade – interligava-se aos outros núcleos por meio das 
ações empreendidas entre as Irmãs com a Casa Mãe de Paris. Formavam assim uma rede, in-
termediada pela observância do manual de Costumes da comunidade: 
 

Ele forma como uma vasta rede que ligam as Províncias, as Casas, as 
Visitadoras, as Irmãs Serventes e todas as Filhas da Caridade, à Casa 
Mãe, para formarem com ela uma única e mesma família, experimen-
tando os mesmos pensamentos em todos os línguas do mundo, impe-
lidos pelos mesmos motivos, fazendo as mesmas obras, como partes 
de um mesmo vestido. 3 

Na opinião de Padre Etienne, cada Casa seria um pequeno núcleo e teria a Casa Mãe como o 
centro modelar. As Casas particulares seriam uma redução em escala da própria Congregação, 
pois cada núcleo era um reflexo do todo. As analogias utilizadas para comparar as relações per-
feitas das partes com o todo, como as partes do vestido, foram constantes na introdução dos 
Costumes. Assim, a Congregação era comparada a um corpo, cuja cabeça seria a Casa Mãe, ou 
ainda, esta última seria o tronco, e as Casas particulares, os ramos de uma árvore. 
Na análise do outro manual, aquele indicado para utilização em todas as escolas mantidas pelas 
vicentinas, a principal tarefa que poderiam exercer naquele momento seria a educação das me-
ninas, desde pequenas, para lhes inculcar valores e prepará-las para um futuro feliz e para um 
mundo melhor, que aconteceria somente por meio da ampliação do Catolicismo. A educação 
dar-se-ia principalmente com o intuito de prepará-las dentro das virtudes cristãs, constituindo o 
papel mais importante desempenhado pelas Filhas de Caridade. 
A análise da proposta educativa de meninas mostra que as vicentinas estavam muito atentas 
para as inovações educacionais do século XIX. Preocuparam-se com as fases da infância, quan-
do estabeleceram diferenças educativas de acordo com as suas idades e o desenvolvimento 
intelectual de cada menina. Por meio dos recreios, estabeleciam a educação física. Propunham 
ainda a educação intelectual e, sobretudo, moral, além do aprendizado de trabalhos manuais. 
Também pensaram na disposição dos espaços escolares, na saúde das alunas e na divisão do 
tempo de suas atividades cotidianas. 
O método indicado para a educação das meninas no Manual das escolas era o simultâneo-
mútuo. As mestras deveriam mesclar para as suas práticas educativas os dois métodos, e a 
adaptação corresponderia às necessidades educativas vicentinas. O ensino simultâneo, centrado 
na ação do professor e na atenção dos alunos, opunha-se ao método mútuo, que reunia em 
uma mesma sala alunos de várias idades e de vários níveis de ensino. O ensino mútuo baseava-
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se na organização de uma grande sala com o auxílio dos monitores. A nova organização esco-
lar, por meio do método simultâneo, pressupunha a divisão dos alunos em salas distintas, a 
uniformização e a seriação dos conteúdos, distribuídos gradualmente nos quatro anos do curso 
primário, e passava a exigir uma variedade maior de livros didáticos adaptados ao ensino gra-
duado. 
Provavelmente a ambiguidade na utilização dos dois métodos devia-se ao fato de que, em me-
ados do século XIX, no momento de confecção do manual para a educação de alunas vicenti-
nas, vários procedimentos do método mútuo já eram questionados pela pedagogia, 
principalmente com relação ao preparo do docente e ainda acerca da manutenção dos monito-
res. Na análise da obra, percebe-se a presença dos dois métodos. Se por um lado aproxima-se 
do método simultâneo por meio da seriação e da preocupação maior com as fases da infância, 
por outro, detectam-se algumas particularidades do ensino mútuo, como a utilização dos pro-
cedimentos didáticos de “... repetição, memorização, soletração e silabação.”4 
É interessante salientar que, no manual de 1866, independente das decisões políticas dos locais 
onde as Filhas de Caridade se espalhavam, estas já previam a seriação e as diferenças curricu-
lares para cada classe nas suas escolas. As classes eram divididas da seguinte forma: em pri-
meiro lugar aparecia a grande classe, aquela das alunas mais velhas e adiantadas; depois 
viriam a 2ª e a 3ª classes, consideradas como intermediárias; finalmente, a 4ª turma, que 
compreendia aquela das pequenas, admitidas a partir dos seis anos de idade. Caso a escola 
tivesse somente três ou duas turmas, por conta de um número de matrículas, as classes inter-
mediárias seriam suprimidas, funcionando apenas a grande classe e a das pequenas. As vicen-
tinas ainda previam que, no interior de cada classe também poderiam ocorrer diferenças entre 
as alunas. A mestra dividiria ordinariamente as alunas em três seções para a recitação cotidia-
na: as inferiores e de memória mais fraca começariam a lição; as segundas, as medíocres; e 
as superiores, aquelas crianças de boa memória. Nas grandes classes, se formaria outro gru-
po com o nome de seção de honra, elas seriam as mais capazes. Mas como detectar as infe-
riores, as medíocres, as superiores e aquelas que ocupariam a seção de honra? 
Segundo o manual das escolas, não seria a capacidade de recitação o único critério classificató-
rio, mas também as particularidades instrucionais e o desenvolvimento do aprendizado propos-
to para cada classe. Assim, as alunas pequenas seriam classificadas pelo aprendizado do 
alfabeto e da leitura; aquelas das classes intermediárias teriam o desenvolvimento da ortografia 
como critério; por fim, as meninas da grande classe seriam classificadas pelas composições que 
fariam semanalmente. 5 
Para a organização, o sucesso e a salubridade do ensino, cada sala poderia receber a seguinte 
quantidade de alunas: 60 na sala mais adiantada, 80 nas duas intermediárias e 100 naquela 
das pequenas. Mesmo com a seriação, o número de alunas era elevado para cada sala. A mes-
tra só daria conta desse número de meninas com a manutenção de uma disciplina rigorosa e se 
contassem com o auxílio de Irmãs auxiliares. Também contariam com a ajuda das alunas mais 
adiantadas na condução das meninas menos adiantadas, sendo isso ainda um resquício dos 
monitores do ensino mútuo. Como as classes mais adiantadas tinham um maior número de ta-
refas diárias e necessitavam de uma maior atenção da mestra, a quantidade de alunas nessa 
sala era menor do que aquela das salas das menores. Segundo os organizadores da obra vicen-
tina, seria importante não admitir muitas alunas, o que dependeria principalmente da quantida-
de de Irmãs para educá-las e ainda do espaço disponível para cada classe. 
Neste trabalho pretende-se desenvolver um aprofundamento acerca das práticas de leituras das 
Filhas de Caridade e das suas alunas, uma vez que tanto os Costumes das Irmãs quanto o ma-
nual das obras educativas expõem com detalhes o aprendizado, os horários possíveis para a 
leitura e ainda a indicação dos livros permitidos e utilizados nas classes das meninas e no coti-
diano das Irmãs.  
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No caso específico das Filhas de Caridade, a análise dos Costumes mostra que havia uma preo-
cupação constante em traçar como deveria ocorrer a prática de leitura entre as congregadas. 
Nos Costumes das Irmãs, Intitulado como “Nota Final”, ocorre uma indicação de diversas leitu-
ras recomendadas para as Filhas de Caridade, segundo os assuntos que seriam tratados nos 
dias comuns, a cada mês, nos períodos específicos das festas e, finalmente, um catálogo com 
os livros permitidos nas bibliotecas de cada Casa da Congregação. Torna-se possível traçar uma 
teia sobre a leitura cotidiana para as congregadas em todos os lugares, dentro da ideia de uni-
versalização da Congregação, além de perceber uma forma de controle e manutenção do ideá-
rio católico nas páginas do documento analisado.  
Cotidianamente a leitura seria feita sempre nos momentos das refeições das Irmãs (almoço e 
jantar) e na parte da tarde (14 horas) por duas leitoras, cada uma ocupando metade do tempo 
estabelecido. As leitoras seriam escolhidas pela Irmã Servente semanalmente, sempre aos sá-
bados. A leitura iniciaria no momento em que a superiora sinalizasse com as palavras: In nomi-
ne Patris, ao que todas as presentes responderiam: assim seja. As leitoras funcionariam como 
uma espécie de mediadoras entre a produção escrita e as diversas ouvintes, que não necessari-
amente saberiam ler. Esses momentos pertenciam à leitura coletiva, em que a prática da orali-
dade, com a valorização da retórica, era fundamental em um momento em que poucas 
mulheres pertenciam ao mundo dos letrados. 
No refeitório das Irmãs, a leitura realizava-se em um lugar de destaque. Só haveria permissão 
para a leitora se sentar quando estivesse lendo uma obra que falasse acerca da vida de um 
santo. Para demonstrar a atenção na atividade realizada pelas leitoras, as outras Irmãs deveri-
am inclinar a cabeça sempre que fossem pronunciados os nomes de Jesus, de Maria, de São 
Vicente de Paulo ou do santo comemorado naquela data. Diariamente a leitura deveria ocorrer 
em três momentos, com as seguintes temáticas: 
 

Quadro 1: divisão das leituras cotidianas das Filhas de Caridade De São Vicente de 
Paulo – 1862 6 

Atividade Tipo de leitura 
Almoço  Vida de Santos, História do povo de Deus, História da Igreja, Anais da Congre-

gação da Missão, e outros livros permitidos no catálogo 
Leitura das 
14:00 

As Cartas e as Conferências de São Vicente de Paulo

Jantar  História do povo de Deus, História da Igreja, Anais da Congregação da Missão, 
e outros livros permitidos no catálogo 

 
Nessa sistematização da leitura diária das Filhas de Caridade, percebe-se que, no período das 
refeições, centralizavam a atenção nos escritos gerais da Igreja Católica e, na leitura da tarde, 
preocupam-se em analisar os dizeres do fundador da congregação. Ao jantar só era possível a 
leitura da vida do santo daquele dia, se esta não fosse finalizada na refeição anterior. 
Especificamente no dia 25 de cada mês, ocorreria a leitura dos regulamentos da congregação 
no período da tarde. O documento indicava leituras específicas para os períodos de festas, co-
mo Quaresma, Páscoa, Pentecostes, etc. Além disso, listava mensalmente e diariamente todas 
as vidas dos 84 santos que deveriam ser destacados como modelares para a Congregação. Para 
cada santo era indicada uma obra de leitura, configurando o volume, a edição e até as páginas 
que seriam lidas. 
Para a profusão de leituras indicadas, aparece ao final do documento um Catálogo dos livros 
permitidos para as Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo. No início deste, são colocadas 
duas notas, de transcrição imprescindível para se compreender a dinâmica das práticas de leitu-
ra na instituição religiosa, principalmente no processo de individualização desta prática. Até en-
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tão foram notadas as leituras coletivas da Congregação, quando bastava que apenas duas leito-
ras decodificassem em voz alta os escritos para as demais Irmãs. Resta saber se ocorria a pos-
sibilidade de uma leitura individualizada: 

1º. A leitura dos livros indicados nas diversas séries deste Catálogo é 
permitida às Filhas de Caridade. Elas podem ler nos domingos e dias 
de festas, empregando os momentos livres, com o assentimento da 
Superiora. Mas elas não terão jamais permissão de consagrar algum 
tempo da semana para a leitura já que as jornadas deverão ser em-
pregadas ao serviço dos Pobres e nos diversos trabalhos de suas San-
tas Vocações.7 

A prática da leitura individual não poderia acontecer a qualquer momento e por qualquer con-
gregada. Se até as leitoras dos momentos coletivos eram escolhidas pela Irmã Servente, esta 
também controlava as leituras individuais. Além de indicar as obras selecionadas e possíveis, 
controlava o tempo de leitura, já que a finalidade da congregação era de servir aos pobres e 
realizar os diversos trabalhos colocados pela congregação, como cuidar de doentes, idosos, cri-
anças órfãs e abandonadas e, principalmente nesse momento, educar meninas. Por outro lado, 
a segunda nota aponta para o fato de que, tratando-se de uma Congregação voltada para a 
caridade, que vivia na maior parte do tempo da ajuda de fiéis, não possuiriam dinheiro suficien-
te para adquirir todos os livros indicados nos Costumes: 

 
2º. A autorização de se servir das obras indicadas, não obriga em na-
da as casas desprovidas em tê-las. É suficiente possuir as obras ne-
cessárias para as leituras da Comunidade. A escolha oferecida no 
Catálogo é para facilitar o meio de proporcionar àquelas que podem e 
ser mais útil nas diversas casas da Companhia.8 

Dentro do princípio de que nem todas as Casas poderiam ter todas as obras, dependendo do 
recurso disponível, as obras indicadas nos Costumes eram classificadas em quatro categorias: 
livros que devem ser encontrados em todas as Casas; livros de uso comum; livros de devoção 
que as irmãs podem ter para uso particular; e livros para utilizar com as pobres famílias cristãs 
(ANEXO 1). A primeira série referia-se aos livros comuns em todas as casas, em número redu-
zido, mas básicos para a própria história das vicentinas. Eram textos do próprio São Vicente de 
Paulo, escritos sobre a sua vida, algumas informações dos superiores da Congregação da Mis-
são, anuários, meditações, etc. Tornava-se também importante a circulação de notícias acerca 
das próprias vicentinas, inclusive das irmãs falecidas, principalmente daquelas exemplares para 
a ordem.  
As três partes seguintes de livros podem ser consideradas como obras complementares e que 
não necessariamente estariam em todas as Casas. Os livros para o uso comum, apontados na 
segunda série, estavam diretamente ligados à história da Igreja Católica, à catequese, às vidas 
de santos, alguns escritos de padres, todos vistos como modelos para uma boa formação cristã. 
A terceira série controlava as leituras particulares das Irmãs. Eram principalmente preces e vi-
das exemplares que seriam seguidas por todas. A presença de obras que enalteciam Maria era 
constante neste grupo. Voltava-se à ideia de uma imagem tanto virginal quanto de mãe, um 
exemplo que deveria ser seguido pelas irmãs em seus momentos cotidianos. 
Já a quarta série indicava livros que seriam recomendados pelas Filhas de Caridade às pessoas 
leigas que faziam parte de suas redes de sociabilidade. Nesse momento, retornam as obras vol-
tadas para a História da Igreja de forma abreviada, sem muitos floreios para um entendimento 
mais facilitado. As vidas de santos e a presença marcante de Nossa Senhora traçavam ainda os 
modelos a serem seguidos. 
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Quanto às meninas educadas pelas Filhas de Caridade, a análise do Manual das escolas de-
monstra que a prática de leitura era um importante auxiliar para o fortalecimento do espírito 
cristão das alunas, uma vez que privilegiava a utilização de muitos livros devocionais no cotidia-
no escolar. Todas as alunas deveriam ter os livros indicados para as suas respectivas classes, e 
a leitura era feita em voz alta e por grupos de alunas. Na opinião das Filhas de Caridade, uma 
boa leitora era aquela que pronunciava bem as palavras, pontuava corretamente, não falava 
muito alto, cantado ou com afetação e ainda compreendia o conteúdo da leitura.  
Todas as alunas deveriam ter os livros indicados para as suas respectivas classes, e a leitura 
era feita em voz alta e por grupos de alunas. Para assegurar que todas lessem com atenção, a 
professora deveria parar a atividade e solicitar que a aluna que julgava estar desatenta conti-
nuasse sozinha a lição. Vários procedimentos seriam seguidos pelas leitoras: 

 
1. Pronunciar bem todas as silabas e sem repetição; 
2. Conservar o tom da voz, falando alto para ser escutada por aquelas 
que seguem a mesma lição; 
3. Não cantar enquanto lê e não fazer nenhum movimento da testa 
ou do corpo; 
4. Observar a pontuação; 
5. Fazer bem as sequências, evitando sempre o tom de afetamento; 
6. Ler com sentimento e não somente com tom de conversação;  
7. Compreender o que está lendo.9 

 
Na opinião das Filhas de Caridade, uma boa leitora era aquela que pronunciava bem as pala-
vras, pontuava corretamente, não falava muito alto, cantado ou com afetação e ainda compre-
endia o conteúdo da leitura. A professora deveria seguir o trabalho atentamente para 
repreender as leitoras sempre que houvesse algum erro. Quando uma aluna não conseguisse 
corrigir a falta repreendida, a mestra deveria “(...) designar uma leitora mais avançada, que 
lerá com alta e voz aquilo que a outra não conseguiu ler.”10 Tal procedimento teria uma dupla 
finalidade: tanto poderia ser uma forma de auxílio às dificuldades da menina que não conseguia 
corrigir a sua falta, ou então uma possibilidade de destacar a outra que conseguia fazê-lo.  

 
Quadro 2: Ordem dos livros para a leitura diária das educandas das Filhas de 

Caridade – 1866 11 
Dia da semana  1ª. classe  2ª classe 3ª classe 4ª classe
Segunda Manhã  História da 

religião  
Silabário ou 
História San-
ta 

Alfabeto ou 
silabário  

Tarde História da 
Igreja 

Gramática Catecismo ou 
Evangelho 

Alfabeto ou 
silabário  

Terça Manhã  Deveres (Trata-
do de Civilidade) 

Silabário ou 
História San-
ta 

Alfabeto ou 
silabário  

Tarde História da Fran-
ça 

História Santa Catecismo ou 
Evangelho 

Alfabeto ou 
silabário  

Quarta Manhã  História da 
religião  

Silabário ou 
História San-
ta 

Alfabeto ou 
silabário  

Tarde História da 
religião 

Gramática Catecismo ou 
Evangelho 

Alfabeto ou 
silabário  
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Quinta 
 

Manhã  Deveres (Trata-
do de Civilidade) 

Silabário ou 
História San-
ta 

Alfabeto ou 
silabário  

Tarde Manuscrito – 
Tratado de 
Polidez 

História Santa Catecismo ou 
Evangelho 

Alfabeto ou 
silabário  

Sexta  Manhã  Latim -Psautier Silabário ou 
História San-
ta 

Alfabeto ou 
silabário  

Tarde Latim- Psautier Evangelho Catecismo ou 
Evangelho 

Alfabeto ou 
silabário  

 
O Manual das obras educativas também indica a divisão das leituras diárias e referentes às di-
versas classes das escolas vicentinas. O quadro acima aponta para as práticas cotidianas de 
leitura em voz alta das alunas das Filhas de Caridade nas quatro classes propostas. Outros li-
vros ainda seriam utilizados nas matérias ensinadas, nas atividades de memorização e ainda na 
recitação cotidiana. Mas as obras e os assuntos indicados eram específicos para a cobrança e a 
avaliação da leitura com os critérios que foram descritos anteriormente. Observa-se que havia 
uma gradação na complexidade da leitura das alunas, das pequenas para as mais adiantadas. 
Inicialmente, assim que ingressavam na escola, as pequenas eram alfabetizadas por meio da 
leitura dos painéis que existiam nas salas. Só quando as alunas já conseguissem ler e memori-
zar todas as letras é que passavam para o silabário e teriam, assim, o acesso ao primeiro livro. 
Quando conseguiam ler correntemente e eram encaminhadas para a turma seguinte, recebiam 
o segundo livro, aquele considerado como o mais importante para a formação vicentina: o Ca-
tecismo. Provavelmente o Catecismo, que variava de acordo com as paróquias nas quais as vi-
centinas estabeleciam as suas escolas, foi o maior material didático das Filhas de Caridade, uma 
vez que tanto servia para educar moralmente as alunas, quanto para o aprendizado e a cobran-
ça da leitura e da recitação. 
A cobrança da leitura de obras religiosas predominava, principalmente para as pequenas, pois 
as vicentinas deveriam fortalecê-las desde cedo no espírito cristão. As mais adiantadas pratica-
vam a leitura em outras obras, como gramáticas, obras em latim e tratados de civilidade e poli-
dez, aqueles considerados essenciais para o desenvolvimento das meninas na época.  
Ao final do Manual das obras educativas (ANEXO 2) , aparecem indicados os livros que seriam 
utilizados em todas as escolas vicentinas. Com exceção do Catecismo, que deveria ser aquele 
da diocese e, por isso, era em língua local, todos os outros eram escritos em Francês. Levando 
em consideração que nem todos os livros indicados eram traduzidos para as especificidades 
locais, provavelmente a ideia de uniformidade da congregação por meio das leituras gerava 
problemas. Além da necessidade de se ter uma circulação globalizada dos livros utilizados, as 
alunas mais adiantadas, que necessitavam dos outros livros além do Catecismo, teriam que sa-
ber muito bem a leitura em Francês para conseguir caminhar nas escolas vicentinas. 
Levando em consideração tanto os livros utilizados pelas Filhas de Caridade nos seus cotidianos, 
quanto aqueles empregados nas salas de aula, detecta-se que todas as obras eram indicadas 
para um público leitor basicamente feminino, sendo que os autores eram em sua maioria ho-
mens e religiosos. Ocorria movimento moralizante e de controle do gênero masculino no uni-
verso feminino. Algumas mulheres tornavam-se leitoras, mas estavam longe de conseguir uma 
leitura livre, tanto no que diz respeito aos autores masculinos do texto, quanto ao controle de 
suas leituras por parte destes mesmos homens.  
Conter e controlar o espírito feminino. Por trás da necessidade de universalizar as práticas das 
Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo e suas alunas, estava também a necessidade de 
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moralizar e inculcar uma religiosidade sempre presente nos livros e na forma como seriam lidos. 
Ser uma Filha de Caridade ou uma aluna vicentina significava ter comportamentos e virtudes 
que as caracterizariam além do vestuário ou do gestual. O controle dos livros e da leitura das 
mulheres vicentinas, Irmãs e alunas, era a melhor forma de inculcar a caridade e o sentimento 
de utilidade para o catolicismo. 
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ANEXO 01 : Catálogo de livros permitidos para as Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo 11 

tipo Característica Obras recomendadas 
 

1ª Livros que devem 
ser encontrados em 
todas as casas 

As Conferências de São Vicente de Paulo, dos Superiores e Diretores, 
circulares e notícias sobre as irmãs falecidas; A Vida de São Vicente, 
escrita por Louis Abelly; As Meditações, Anuários e Formulários em uso 
pelas Filhas de Caridade e outros impressos pela Comunidade, tais como 
Notícias sobre a Medalha Milagrosa, etc. 

2ª  

Livros de uso co-
mum 

Comentário sobre a Bíblia, de Carriéres; História do povo de Deus por 
Barruyer, edição corrigida por Besançon; História da Igreja por um dire-
tor do Seminário; Curso de Instrução por um Diretor de Catequese do 
Santo Suplício; Instrução sobre as Festas, pelo mesmo; Catecismos ( de 
Collot, de Couturier, de Montpellier, de Le Guillois Du Mans, de Gau-
mes, de Duchaux); Vidas de Santos, sobretudo de Croizet; Anuário Cris-
tão pelo mesmo; Vida de Santos por algum padre de Paris; Breviário da 
vida dos Santos por Lassance; Vida de Santos por Godescar; Meditações 
( de Abelly, de Busée, de Dupont, de Crasset, de Bourdalone, do Pe. 
Nepneu, de Collet, de Bossuet, de Duquesne); As grandezas de Maria por 
Duquesne; A perfeição cristã de Rodriguez, com exceção do tratado so-
bre os votos, que se encontra no 4º volume e não é próprio para as Filhas 
de Caridade; obras de diversos Padres da Congregação da Missão; Obras 
espirituais de Fénelon; Opúsculo do cardeal Bellarmin; A tripla coroa da 
Santa Virgem, de O. Poiré;O martírio de Nosso Senhor, de S. Thomas 

 

3ª 

Livros de devoção 
que as irmãs podem 
ter para uso particu-
lar 

Imitação de Jesus Cristo, de Gonnelieu; Imitação da Santa Virgem; 
Combate Espiritual; Livro de Ouro; Presença de Deus, de Vanbert; Ofí-
cio Divino; Jornadas do Cristão; Anjo Condutor; Manual do Sagrado 
Coração; Devoção do Sagrado Coração de Jesus; Caminho da Cruz; Os 
deveres, de Lecourtier; Visitas ao Santo Sacramento; Preces de Ligno-
ry;Sua Prática de amor para Jesus Cristo; Sua Paráfrase da Salve Rainha; 
Suas Glórias e virtudes de Maria; Mês do Sagrado Coração de Jesus; Mês 
de Maria; Prática de amor para o Sagrado Coração de Jesus; Semana Eu-
carística; Tesouro de Paciência pelo Padre Almeida; Instruções para cla-
rear as almas piedosas, por Luadrupani;  Pequenas virtudes, por Padre 
Roberti; Livros de Cânticos 

4ª Livros para utilizar 
com as pobres famí-
lias cristãs 

Doutrina Cristã, de Homond; História abreviada da religião antes da vin-
da de J.C., por Homond; Bíblia de Royammont, traduzido pelo Abade 
Didon; Bíblia de família, dedicada às jovens;Tratado da confiança em 
Deus, de Longué; Anuário de Maria; devoção à Santa Virgem, de Griffet; 
Espírito de São Francisco de Sales; História de São Francisco de Paulo; 
Historia de Nosso Senhor,por Ligny; Historia de São José, de Tarbé ; 
Vida de Santa Géneviéve; História da Santa Cruz 

Fonte: Coutumier des Maisons Particulières de la Compagnie des Filles de la Charité, 1862. Anexo (Ar-
quivo das Congregações, Livro 817, DGARQ. Torre do Tombo. Lisboa, Portugal) 
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Anexo 02: Livros utilizados nas escolas femininas das Filhas de Caridade  

Livros Clássicos 
 (escritos pelos Irmãos das 
Escolas cristãs) 

Aritmética (livro do mestre e do aluno); Exercícios de Cálculo (livro 
do mestre e do aluno); Exercícios de Cálculo e coletânea de proble-
mas (livro do mestre e do aluno); Cânticos (texto); Cânticos (com 
música); Catecismo da Diocese; Desenho linear (curso metódico e 
elementar, utilizado com o método simultâneo); Deveres do Cristão, 
com civilidade; Deveres Clássicos – para os alunos mais avançados 
(livro do mestre e do aluno); Exercícios de Ortografia, 1º ano (livro 
do mestre e do aluno); Exercícios de Ortografia, 2º e 3º anos (livro do 
mestre e do aluno); Extrato de História; Extrato de Gramática; Extrato 
de Geografia; Extrato de Aritmética; Silabário; Quadro de leitura; 
Guia do mestre do método de escrita para o uso das escolas primárias, 
ou a explicação do método de escrita dos Irmãos. 
 

Livros Comuns 
(outros autores) 

Evangelho, nova tradução por M. Abade Gaume (edição de Paris, 
casa Gaume frères, rua Cassette, 4); História da Igreja, por Lhomond 
(nova edição); História da Religião, por Lhomond; História Santa, por 
M. Villemereux, inspetor geral do ensino primário, v. 1; Novo manual 
de polidez francês, por M.L.C.D.(edição da casa Régis Ruffet, rua 
Saint Sulpice, 38, Paris); Psautier 
 

Fonte: Manuel a l’usage des filles de la charité employées aux écoles, ouvroirs, etc. Paris : Adrien Le 
Clere, 1866, p. 301-302. Acervo BNP 
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Introdução  
 O objetivo deste texto é analisar as estratégias de atuação estabelecidas pela Igreja 
Católica, com o objetivo de intervir no campo educacional, na primeira metade de 1930, no 
estado do Rio Grande do Sul. Nacionalmente, destaca-se uma série de articulações entre 
representantes do Estado e da Igreja, o que culmina na Constituição de 1934. Busca-se aqui 
entender as tensões presentes neste processo e como a Igreja organiza sua intervenção tendo 
como meta retomar e/ou aumentar sua influência junto ao espaço escolar no estado. 

Diversas foram as iniciativas da Igreja para se reorganizar internamente e disputar 
espaço social no início do século XX, no Brasil. Para fins deste estudo, destacamos as disputas 
que tratam do campo educacional1. A primeira constituição republicana, ao anunciar um Estado 
laico, estimula a Igreja Católica a estabelecer novas frentes de atuação que a mantenham como 
espaço de referência religiosa e cultural no país. Para viabilizar tal intervenção foi necessária a 
rearticulação do discurso e da prática, em congruência com os novos objetivos. Arriscamos 
afirmar que, no campo educacional, a Igreja buscou se adaptar ao processo de modernização 
como estratégia de disputa.  
 Na década de 30 do século XX, o estado do Rio Grande do Sul estava dividido em 
quatro circunscrições eclesiásticas: diocese de Pelotas, diocese de Santa Maria, diocese de 
Uruguaiana e arquidiocese de Porto Alegre. Junto à arquidiocese estava situado o Arcebispo e 
junto a cada uma das dioceses estava situado o bispo responsável. A divisão do estado nessas 
quatro grandes regiões eclesiásticas ocorreu em 1910, pela bula “Praedecessorum nostrorum” 
de São Pio X2. No período anterior à Bula “Praedecessorum nostrorum”, a província do Rio 
Grande do Sul, na estrutura da Igreja Católica, estava subordinada ao Rio de Janeiro. Havia um 
vigário geral em Porto Alegre e vigários esporádicos em algumas paróquias. De forma geral, a 
gerência da Igreja sobre as paróquias era muito limitada3. A nova organização possibilitou certa 
autonomia para a Igreja no estado, bem como dinamizou as ações nas dioceses, devido a 
presença dos bispos responsáveis.  
 A base empírica das ponderações estabelecidas neste texto são os impressos católicos 
que circularam nas quatro regiões eclesiásticas. Cabe observar que a nossa pesquisa ainda se 
encontra em fase de coleta e catalogação de fontes. Até o momento, foram mapeados diversos 
impressos católicos, dentre eles, os que mantiveram circulação na década de 1930, são: O 
jornal semanal Estrella do Sul e a revista mensal Unitas produzidos pela arquidiocese de Porto 
Alegre; o jornal semanal Staffetta Rio-grandense produzido pela ordem dos Capuchinhos, em 
Caxias do Sul, vinculado à arquidiocese de Porto Alegre; o jornal semanal A Palavra produzido 
pela diocese de Pelotas; a revista mensal Rainha dos Apóstolos produzida pela Ordem dos 
Palotinos, na diocese de Santa Maria; por fim, o jornal O Operário produzido pelo Círculo 
Operário do Rio Grande do Sul e circulante nas cidades que possuíam núcleo da instituição. 
 De acordo com Magaldi (2010), os impressos católicos têm se mostrado como 
importante fonte e objeto de pesquisa para a História da Educação, pois assumindo um caráter 
doutrinário explicitam muito das tensões presentes no projeto católico. A Igreja Católica 
mantinha nacionalmente a revista A Ordem e estimulava a publicação de impressos regionais 
com o objetivo de orientar os católicos e simpatizantes. É interessante observar que as 
publicações católicas se consolidavam atendendo a indicação nacional e contemplando as 
particularidades locais. Em alguns casos, o impresso católico é muito parecido com outros 
impressos, principalmente com os jornais diários. Considerando que a imprensa é o meio de 
comunicação de maior circulação no período, pode-se inferir a disputa de público entre os 
jornais católicos e outros. 
 As informações que circulam nos impressos constroem e expressam representações 
sobre fatos, contextos e conflitos e, finalmente, disputam a adesão do leitor a essas 
representações. Chartier (1998, p.14) observa que no objeto impresso, o fato nada é para além 
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da apresentação do texto e da imagem, que dão a ler ou a ver a sua representação. A 
estratégia textual presente nos impressos é entendida aqui além dos códigos linguísticos que 
possibilitam a escrita do texto; engloba a possibilidade de ampliar e direcionar as interpretações 
de um texto. Eco (1986, p. 39) observa que gerar um texto significa executar uma estratégia de 
que fazem parte as previsões dos movimentos de outros. Identificar as estratégias textuais 
presentes nos impressos nos permite dialogar com as representações explicitadas, sua 
significação na prática social e como estão relacionadas com as estratégias de intervenção no 
campo educacional.  
 A partir de uma primeira análise dos impressos mobilizados para esta pesquisa, 
percebemos, de forma ainda incipiente, algumas possíveis categorias das quais trataremos a 
seguir; são elas: as redes de sociabilidade, a constituição de um laicato católico, que atua 
de forma militante em prol da Igreja, e o discurso em torno de um novo lugar para a 
mulher; esse novo lugar se relaciona com o exercício do voto, com o magistério e com o velho 
lugar maternal. 
 De acordo com Certeau (2011), as estratégias são organizadas pelo postulado de poder, 
estabelecem ações de um lugar de poder, elaboram um lugar teórico e constituem uma 
articulação com o espaço físico. A partir desta percepção, entendemos que a Igreja cria uma 
série de estratégias com o objetivo de retomar espaço no campo social e educacional, e, por 
meio de tais estratégias, mantém um diálogo com os interesses do Estado, com as ideias de 
modernidade e com a romanização da Igreja Católica no Brasil.  
Os impressos católicos como possibilidade de olhar a História da Educação no Rio 
Grande do Sul 
 A história da Igreja Católica no Rio Grande do Sul é extensa. Comumente os trabalhos 
acadêmicos, ao tratar da Igreja, iniciam com o evento das missões jesuíticas e chegam até o 
período proposto para seus estudos. Para fins da organização deste texto, optamos em mapear 
a organização da Igreja Católica no estado a partir do século XX e, conforme a necessidade de 
melhor compreender nossas fontes e objeto de estudo, movimentaremos nosso olhar para 
contextos anteriores ou posteriores. 
 Em 1910, a Igreja Católica estabelece uma nova divisão geográfica no estado do Rio 
Grande do Sul, tal divisão foi apresentada na revista católica UNITAS. O estado foi dividido em 
quatro grandes blocos: arquidiocese de Porto Alegre, diocese de Pelotas, diocese de Santa 
Maria e diocese de Uruguaiana. Tal divisão vigorou até o final de 1934, data da criação da 
diocese de Caxias do Sul. Ainda no final da década de 30, foi criada a diocese de Vacaria. A 
partir de 1951, outras divisões ocorreram, porém não serão abordadas aqui. 
 Com objetivo de garantir a organicidade nas quatro regiões eclesiásticas, foram 
nomeados um arcebispo e três bispos responsáveis. Em Porto Alegre, Dom Cláudio José 
Gonçalves Ponce de Leão foi nomeado arcebispo. Entretanto, por motivo de saúde, afastou-se 
em 1912, quando assumiu Dom João Becker, que ficou no cargo até 1946. Dom João Becker 
transformou-se em uma figura de referência da Igreja Católica no estado. Em 1914, cria a 
revista Unitas, editada pela arquidiocese de PoA, com o objetivo de informar e orientar sobre as 
principais polêmicas da Igreja no estado. 
 Em termos políticos, o PRR4 – Partido Republicano Rio-grandense – esteve à frente do 
governo gaúcho desde a proclamação da República, em 1889, até a década de 30 do século XX. 
O positivismo adotado como ideologia do estado e as ideias comtianas aplicadas à estrutura 
político-administrativa, fundidas à figura de Júlio de Castilhos, originaram o que ficou conhecido 
como ‘castilhismo’. De acordo com Peres (2000, p. 78), o federalismo que caracterizou os 
primeiros anos da República brasileira permitiu que o Estado gaúcho fosse organizado de 
maneira peculiar, diferenciando-se política e administrativamente dos demais estados da 
Federação. 
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 Júlio de Castilhos foi líder do PRR e autor da Constituição Estadual de 1891, por meio 
da qual procurou adequar o Rio Grande do Sul aos princípios positivistas. A constituição 
promulgada por Júlio de Castilhos ficou conhecida como constituição positivista e assegurava a 
supremacia do poder executivo sobre o legislativo, permitia a sucessiva reeleição do 
governante, desde que obtivesse três quartos da votação. Considerando que as fraudes faziam 
parte do contexto eleitoral, a reeleição se tornou fato recorrente. 
 De certa forma, o Rio Grande do Sul define sua prática política, pelo menos até a 
década de 30, em comum acordo com os princípios positivistas. Angela Gomes (1979, p. 75), 
ao analisar os discursos pronunciados na Câmara dos Deputados (1912-1928) sobre a 
legislação trabalhista, afirma que a bancada gaúcha é aquela que mais firmemente reagiria à 
regulamentação do trabalho; pautando-se pelos princípios positivistas, a bancada defenderia a 
liberdade de mercado e de trabalho. 

No que se refere ao relacionamento da Igreja Católica com a política governamental, 
Isaia (2007) observa que as relações são extremamente complexas no Rio Grande do Sul, pois 
se percebe certa cordialidade entre governos castilhistas e hierarquia católica; no entanto, tal 
característica não anula as possibilidades de tensões conjunturais e a oposição entre chefias 
locais do PRR e setores da Igreja. Isaia (1998, p. 70) afirma que o castilhismo rio-grandense 
desenvolveu um padrão de relacionamento com o catolicismo baseado em um 'modus vivendi' 
harmônico, ou seja, embora os estadistas apresentassem ideias divergentes, conviviam em 
certa harmonia e estabeleciam acordos políticos. 
 As mudanças estabelecidas pela Igreja Católica no Rio Grande do Sul, no início do 
século XX, fazem parte de um movimento nacional de reorganização da Igreja Católica no 
Brasil. De certa forma, pode-se afirmar que tal movimento foi acionado pela promulgação da 
carta constitucional republicana em 1891 que, dentre diversas questões, estabelecia a laicização 
do Estado. De acordo com Mainwaring (2004), a Igreja Católica, pós 1890, preocupa-se com a 
consolidação de reformas internas que possibilitem promover uma presença mais marcante na 
sociedade. A força da Igreja no Brasil esteve, por muito tempo, respaldada pelo Estado. A 
tomada de posição do Estado republicano a favor do ensino público laico confronta a tradição 
marcada pelo ensino religioso presente na escola e estimula a organização do movimento 
católico.  
 O movimento católico estabelece nacionalmente diversas iniciativas no sentido de 
ampliar o espaço de intervenção. O cardeal D. Sebastião Leme foi uma das lideranças 
importantes deste movimento, pois reivindicava a recatolicização do Brasil, em acordo com os 
princípios da romanização do catolicismo5. Na década de 1920, D. Leme aglutina ao seu redor 
um grupo de intelectuais católicos, dentre eles Jackson de Figueiredo6 e, posteriormente, Alceu 
Amoroso Lima7. Em 1922, sob a liderança de Jackson, foi fundado o Centro Dom Vital, que se 
constituiu em um espaço privilegiado de intervenção da Igreja. Dentre as diversas 
possibilidades de intervenção, a produção de impressos para circular entre a população e 
divulgar as ideias defendidas pela Igreja Católica era uma das estratégias adotada. Diversos 
impressos católicos, ou indiretamente vinculados, como os jornais dos Círculos Operários, 
surgiram nesse mesmo período. Ainda podemos observar as publicações nacionais, como é o 
caso do impresso A Ordem, criado em 1921, com o objetivo de ser um meio de comunicação 
entre Igreja e sociedade, inserindo-se no âmbito do movimento de renovação católica, que 
visava a recatolicização do país. 
 Os impressos, revistas e boletins que localizamos no Rio Grande do Sul foram criados 
no início do século XX e seguem a lógica do movimento de reorganização da Igreja Católica no 
Brasil. Circularam em regiões importantes do estado e indicam representações sobre questões 
polêmicas do período. Não estão representados no nosso levantamento os jornais de cunho 
católico produzidos pelos imigrantes alemães8. A Igreja Católica no Rio Grande do Sul convive 
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com outras manifestações religiosas, de forma muito particular, pois a influência positivista 
garantia a manifestação religiosa, mas não eximia o estado de se posicionar favorável ao 
catolicismo em várias situações. Contudo, percebe-se uma relação tensa com a maçonaria que, 
ao defender a liberdade religiosa, se defronta com a Igreja Católica que disputava um Brasil 
católico. Tal divergência chega ao cúmulo da proibição feita pela igreja, por meio dos textos das 
bulas papais, da participação em sociedades secretas. 
 Borim (2010) destaca a presença considerável de lojas maçônicas na cidade de Santa 
Maria e aponta a disputa entre maçonaria e Igreja Católica. Nota-se também a presença de 
lojas maçônicas e a disputa com os católicos na região sul do estado, diocese de Pelotas. A 
constituição republicana e a constituição estadual, baseadas nos princípios positivistas, 
estabeleciam a liberdade religiosa, e a maçonaria, em algumas regiões, disputava a aplicação 
de tal princípio, principalmente nas instituições educacionais. 
 Até a década de 30, a relação entre Igreja Católica e governo do estado do RS se 
constituiu com certas concessões. Assim, embora o ensino religioso tenha sido legalmente 
excluído das instituições de ensino, a prática escolar apresenta indicadores da sua permanência. 
 

A aproximação entre catolicismo e castilhismo fica ainda mais nítida 
ao constatar-se a maneira como a prática política contornava o texto 
legal. Assim, apesar de a constituição castilhista vetar a subvenção às 
atividades educacionais ou de culto da Igreja, são inúmeras as 
evidências empíricas, onde fica claro como o governo contornava a 
letra fria da lei.  

(ISAIA, 2007, p. 28) 
  

Em termos de sua construção discursiva, uma das frentes adotadas pela Igreja Católica, 
como destaca Almeida (2007), foi associar o laicismo à desordem e, por meio deste fio 
condutor, estimular a construção de um determinado imaginário social sobre o ser católico. Se o 
laicismo representava a desordem, o catolicismo representava o inverso: a ordem e o progresso 
para o país. Essa orientação sugeria uma possível proximidade entre os projetos de progresso e 
a modernidade do Estado e da Igreja. 
 Em um trecho publicado no jornal A palavra, sob o título: Escola, percebe-se a 
mobilização do discurso no sentido de responsabilizar a escola leiga pela formação de cidadãos 
desajustados socialmente. Reforçando assim a ideia (citada anteriormente) de laicismo como 
algo negativo. 
 

A Escola 
Abri escolas e fechareis prisões - exclamaram em prosa e verso os 
progressistas do século XIX - o século das luzes. Nunca houve 
doutrina mais desmentida pelos factos! Multiplicaram as escolas e foi 
necessário alargar as cadeias.  
(...)  
Implantada a escola leiga no terreno do natural pendor do homem 
para o mal, não se pode conservar ela indiferente e neutra como se 
anunciava: era de por força ser o instrumento apropriado para 
destruição de toda crença religiosa, nem outro é o seu objetivo, nem 
o negam seus preconizados. 

(A palavra, 13/01/35) 
 
 Os impressos são uma forma de construção discursiva que se consolida como parte 
constituinte das práticas sociais. Nesse sentido, o esforço da imprensa católica no RS segue a 
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lógica nacional e vincula discursivamente o leigo/laico a algo negativo. De acordo com Novaes 
(2010, p.73-75), a Igreja Católica, desde o início do século XX, preocupava-se em caracterizar a 
má imprensa, caracterizando os jornais laicos e de outras religiões como representantes desta. 
Na mobilização da Igreja, a imprensa se constitui como estratégia significativa; todavia, para 
credibilizar a leitura dos impressos católicos, descredibilizava os outros impressos. Passos 
(1986, p. 94) observa que a imprensa católica era um dos recursos significativos e eficientes 
para viabilizar a missão eclesiástica, instruindo, educando, defendendo a fé e difundindo a 
doutrina católica. 
 Paralelamente à revista A Ordem e à criação do Centro Dom Vital, pode-se identificar a 
criação de grupos sociais que atuariam em torno dos interesses católicos e em espaços 
externos à Igreja, como, por exemplo: A Liga das Senhoras Católicas, Ação Católica Brasileira, 
Juventude Universitária Católica, Juventude Católica, Círculos Operários, JOC (Juventude 
Operária Cristã), entre outros.  
 De acordo com Dias (1993), a Igreja Católica organizou sua intervenção contra o 
laicismo, objetivando atingir dois grupos sociais identificados como a base e os intelectuais. A 
criação dos Círculos Operários e da Juventude Operária Cristã, na década de 30, estava 
diretamente relacionada à intenção de intervir junto à base, junto ao movimento do operariado, 
no intuito de frear as manifestações comunistas neste setor. Os Círculos Operários e a 
Juventude Operária estimulavam a participação nos sindicatos, mas assumindo uma postura 
passiva no que se referia ao Estado. 
 Por meio dos Círculos Operários e da Juventude Operária, a ação da Igreja visou 
estabelecer inserção, organização e representação da Igreja nesses setores. A ideia era 
estabelecer a organização sindical, mas sem o confronto com o Estado. Os Círculos Operários, 
ou o Movimento Circulista, como ficou conhecido, alcançaram uma organização nacional e 
pode-se identificar, na década de 30 do século XX, sedes em vários Estados do Brasil. No caso 
do Rio Grande do Sul, pode-se localizar a existência de quatro núcleos em funcionamento no 
ano de 19369. O Movimento Circulista mantinha a publicação de um impresso nacional10 e, em 
alguns Estados, percebe-se a publicação de um impresso próprio11. 
 A atuação da Igreja Católica no estado do Rio Grande Sul apresentava uma estrutura 
eclesiástica que cobria em extensão todo o Estado, contava com uma série de congregações 
religiosas que atuavam de forma diversa e mantinha uma inserção em diferentes grupos sociais. 
Também produzia considerável quantidade de material impresso, o que nos indica um forte 
investimento na ampliação dos espaços de intervenção. 
 
Os impressos como uma estratégia de intervenção no campo educacional  
 No caso do Rio Grande do Sul, é possível perceber que, por meio da imprensa católica, 
a Igreja dialoga com setores internos e externos à instituição, articula o laicato católico e 
estimula a criação de novos grupos. Através dos impressos, é possível mapear uma rede de 
sociabilidade que se articula no interior da instituição para atuar em espaços externos. Um 
exemplo dessa afirmação é a Associação Católica de Professores, que articulava suas atividades 
(reuniões, encontros, formação de professores) por meio do impresso católico A palavra e 
estabelecia suas ações práticas junto ao espaço educacional. 

Associação Catholica de Professores e de Cultura Social 
Curso de História 

A direção da A.C.P.C.S avisa e convida todos os associados para 
assistirem ao curso de história da França, a cargo do Dr. Alvorino 
Mercio Xavier. 
As dissertações do competente historiólogo vêm sendo feitas todos os 
sábados, às 20 horas, na sede da Associação – Salão São José. 
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Estão em estudo presentemente os povos Merovíngios. 
Todo curioso em questões historiográficas é todo aquele que aspira 
alargar os horizontes do seu conhecimento e tem na assistência do 
curso de História da França do Dr. Mercio uma ótima oportunidade de 
aumentar o seu conhecimento científico e histórico. 
Ficam, pois, avisados e convidados todos os associados da A.C.P.C.S.  

(A Palavra, 21/06/1936) 
 
 A Associação Católica de Professores foi uma instituição que surgiu na região sul do Rio 
Grande do Sul e visava intervir de forma organizada junto à educação escolar. Esta intervenção 
estava em consonância com os interesses da Igreja Católica. A associação constituiu-se como 
um espaço de articulação do laicato e promoveu um novo espaço para a mulher, vinculada ao 
mundo do trabalho. 
 Em uma análise inicial dos impressos, percebemos certo estímulo à constituição de um 
laicato católico, à promoção de lugares de sociabilidade e à promoção de novo lugar para a 
mulher. Estes três temas podem aparecer de forma relacionada, como no caso da associação de 
professores católicos. 
 São exemplos de espaços de sociabilidade promovidos pelos impressos o Círculo 
Operário, a Associação das Mães Cristãs, a Juventude Operária Cristã, a Associação Católica de 
Professores e as Associações Femininas. A partir dos grupos apresentados, pode-se vislumbrar 
de forma geral a dimensão dos espaços de sociabilidade constituídos pela Igreja Católica no 
estado. Considera-se aqui a Igreja como um lugar de sociabilidade, que articula diversos outros, 
dentre eles, as organizações setorizadas e os impressos. 
 Os impressos são um lugar de sociabilidade que posicionam estrategicamente as 
construções discursivas da Igreja. Apresentavam um padrão de comportamento a ser seguido e 
estimulavam práticas que se aproximassem deste perfil idealizado. O exemplo do voto é 
interessante, pois o tom do discurso não era de convencimento, mas de orientação, como fica 
evidente no trecho publicado no jornal católico Estrela do Sul: 

 
LIGA ELEITORAL CATÓLICA 

Declaração  
A junta estadual da liga eleitoral católica, em obediência a sua 

alta finalidade, declara a seus eleitores que os mesmos, em 
consciência, não poderão absolutamente votar nos candidatos do 
Partido Libertador, constantes da chapa por este publicada, por 
enquanto esse partido, no último congresso de Riviera, vetou e exclui 
de seu programa os postulados pelo que se batem os católicos.  
Porto Alegre, 26 de abril de 1933. 

(Estrela do Sul, 27/04/33) 
 
De acordo com a estrutura textual, entende-se uma orientação explícita aos católicos. O 

bom católico não vota nos candidatos do Partido Libertador. Portanto, se subentende que 
somente os maus católicos votam no Partido Libertador. Considerando que majoritariamente a 
população brasileira se declarava católica, o que se constrói discursivamente é que o Partido 
Libertador não deverá eleger seus candidatos. 
 Sob inspiração de Revel (1998), entende-se que a análise dos impressos deve valorizar 
as migalhas de informação no intuito de compreender de que maneira tais detalhes podem dar 
acesso a lógicas sociais simbólicas que são dos grupos ou de conjuntos muito maiores. A 
campanha contra o Partido Libertador, na nota acima, indica o apoio da Igreja ao partido 
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oponente. O apoio da Igreja pressupunha uma série de compromissos, dentre eles o retorno do 
ensino religioso às escolas públicas. 
 Sobre a investida da Igreja no sentido de construir um laicato católico, cabe retomar, 
como já dito anteriormente, o investimento na formação de uma intelectualidade, o que pode 
ser percebido com a criação do Centro Dom Vital e dos seus núcleos espalhados pelo Brasil. 
 A investida da Igreja na formação e constituição de um laicato não se restringe à 
intelectualidade, são percebidas iniciativas junto aos movimentos sociais e sindicais. 
 

Sindicato Cristão  
De início, o acadêmico Fiori mostrou a relação entre a sociedade 

civil e as sociedades particulares, fazendo ressaltar a necessidade 
destas, e, sobretudo, na hora presente, do sindicato. 

Após precisar o conceito de sindicato, fez um ligeiro histórico, para 
mostrar como na idade de ouro da organização profissional: na idade 
média chegamos à confusão social produzida pelo anárquico 
sindicalismo de hoje. 

Propõe, então, a solução: o neo-corporativismo estendendo-se 
longamente sobre os seus princípios básicos, os quais resumiu no 
final de seus trabalhos da seguinte forma:  

I – A organização profissional é a expressão de uma necessidade 
humana e natural. 

II – Só pode ser satisfeita na corporação de oficio.  
III – Esta corporação deve ser autônoma e reconhecida pelo 

Estado. 
IV – Esta corporação deve servir de traço de união entre todos os 

sindicatos do mesmo ramo de produção. 
V – Estes sindicatos únicos, obrigatoriamente de base cristã e com 

assistência religiosa. 
(A Palavra 05/11/33) 

 
 A nota publicada acima explicita a organização de um laicato militante, vinculado ao 
cotidiano sindical. Dentre as diversas frentes possíveis de articulação do laicato percebe-se, até 
o momento, no Rio Grande do Sul, investidas junto à intelectualidade, aos sindicatos, às 
associações, às mulheres, aos jovens e aos operários. 
 As mulheres consolidaram-se como um importante grupo do laicato católico e aparecem 
em destaque nos impressos. Considera-se o envolvimento da mulher no cenário político e na 
prática docente como ações estimuladas pela Igreja. Percebe-se claramente a valorização do 
voto da mulher e o estímulo ao exercício do magistério, conforme publicação do texto ‘A mulher 
e a política’. 
 

A mulher e a Política  
 Como deve a mulher receber o direito do voto em relação a sua 
autonomia na sociedade?  
 Penso que ela deve recebê-lo como um direito que conquistou 
com o seu esforço, mostrando-se perfeitamente capaz do 
desempenho das mais pesadas missões.  
 Na realidade, a mulher, nos últimos anos, tem tomado um lugar 
de destaque no campo científico e, no exercício do magistério, ela só 
pode orgulhar-se da posição que ocupa.  

(A Palavra 11/12/1932) 
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 A Igreja realiza investimento considerável na atuação das mulheres como estratégia 
para ampliar a intervenção católica. A defesa do voto feminino é um exemplo desta prática, 
todavia cabe pensar até que ponto essas investidas na atuação da mulher foram ou não um 
fator positivo para a emancipação da mulher no início do século XX.  
 Perrot (2005, p. 310), ao analisar o estímulo da Igreja Católica para que as mulheres 
francesas participassem, no início do século XX, da Liga Patriótica das Francesas, conclui que 
quando a Igreja empurra as mulheres para a política, por meio das ligas, é para reforçar um 
modelo perfeitamente conservador.  
 Considerando-se que a Igreja Católica é uma instituição conservadora, buscamos 
entender as variáveis envolvidas na construção discursiva que estimulam a mulher a votar, se 
envolver na política e trabalhar, como parte de uma estratégia que disputava espaços 
institucionais e buscava a reorganização interna da instituição para atender às demandas 
impostas pela modernidade. Pode-se afirmar que, de certa forma, a Igreja Católica busca 
modernizar-se para se manter como autoridade. 
 Ao advogar a favor do voto feminino, a Igreja Católica pretendeu o apoio das mulheres 
nas urnas e a consolidação de um laicato feminino que ampliasse a ação da Igreja. Zanlochi 
(2001) observa que a mulher leiga está na base das operações evangelizadoras; no entanto, a 
estrutura representativa da Igreja é masculina, estabelecendo assim uma distinção de gênero12 
explícita que propicia o anonimato sobre a ação das mulheres. 
 A valorização do voto exercido pelas mulheres, em um momento em que a Igreja 
disputava ferrenhamente o voto de todos os eleitores, suscita duas ponderações: primeiro, que 
a valorização ocorre por interesse ao voto nos candidatos católicos; segundo, e talvez mais 
complexa, a estratégia adotada pela Igreja no intuito de manter a coerência discursiva entre 
esse novo lugar anunciado para a mulher e o lugar ocupado internamente por ela na Igreja.  
 Poderíamos afirmar que a Igreja constrói um novo lugar para a mulher e na 
constituição deste lugar ocorre uma redefinição dos papéis desempenhados até então. Os 
impressos católicos anunciam de forma objetiva esses novos espaços e se constituem em uma 
estratégia de implementação desse novo lugar para a mulher. 
 Por fim, diversos são os espaços de sociabilidade mediados pela Igreja Católica. Dentre 
eles os grupos organizados do laicato. Quanto ao laicato, parece que as mulheres ocupam 
espaço emergente nos impressos, com destaque para o exercício do voto, o exercício do 
magistério e a atuação cristã.  
 Os discursos apresentados nos impressos anunciam algumas formas de organização 
utilizadas pela Igreja, os discursos por ela legitimados, as opções sociais e as políticas da 
instituição. A partir de uma primeira análise do material mobilizado para esta reflexão, percebe-
se que os impressos católicos produzidos no estado do Rio Grande do Sul apresentam um bom 
potencial reflexivo sobre o debate educacional, pois anunciam, através de suas representações, 
as forças presentes no campo educacional na década de 30. 
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1 Utiliza-se conceito de campo a partir de Bourdieu (2009). O campo é um mundo social que possui 

certa autonomia  e que se configura como campo de forças cujas relações alimentam as 
transformações do próprio campo.  

2 De acordo com Tambara (2005), uma das formas mais eficazes e tradicionais de comunicação da 
Igreja Católica com seus fiéis foi a epistolar. Nesta área, destacam-se na hierarquia da Igreja as 
encíclicas papais, como é o caso da bula “Praedecessorum nostrorum', de São Pio X, e as cartas 
pastorais episcopais. 

3    De acordo Rubert (1994), a prática do catolicismo era pouco presente no cotidiano dos sujeitos. 
4 O PRR foi fundado no Rio Grande do Sul em 1882 – ver Pesavento (1980; 1992). 
5 O movimento de Romanização do catolicismo era uma forma de re-estabelecer no cotidiano dos 

sujeitos a prática dos sacramentos e a hierarquia da Igreja Católica. No Brasil, a romanização do 
catolicismo expressou-se no movimento que ficou conhecido como recristianização ou 
recatolicização do Brasil. 

6 Jackson ocupou papel significativo na ação da Igreja Católica desde sua conversão, em 1918, até sua 
morte, em 1928. Jackson esteve à frente do Centro Dom Vital, de 1922 até 1928, quando foi assumido 
por Alceu Amoroso Lima. Sobre a história de vida de Jackson de Figueiredo, ver a Revista A Ordem, 
ano de 1938, que dedicou o número de novembro ao décimo aniversário da morte de Jackson. Ver 
Também Francisco Iglesia (1981). 

7 Alceu Amoroso Lima converteu-se ao catolicismo em 1928, sob influência de Jackson; foi 
colaborador de Dom Leme e tornou-se, na década de 30, um dos principais líderes leigos da Ação 
Católica. Ajudou a fundar a LEC (Liga Eleitoral Católica) e esteve à frente do Centro Dom Vital até a 
década de 40.  

8 Nas comunidades de imigrantes alemães circulavam impressos católicos produzidos pelo próprio 
grupo. Embora não tenhamos mapeado esses impressos, nos aproximamos desta produção por 
intermédio dos estudos de Kreutz. 

9 Informação obtida através de relatório da JOC, publicado no impresso O trabalho, em 08/02/1936. 
10 O jornal nacional do Círculo Operário denominava-se Federalista.  
11  No Rio Grande do Sul, foram localizadas algumas edições do jornal Estadual do Circulo Operário, 

denominado O trabalho. 
12 Compreendemos gênero como uma construção social sobre o feminino e o masculino que pode variar 

de acordo com o tempo e o espaço. No caso brasileiro, as mulheres estão em desvantagem na 
construção de gênero, pois historicamente ficaram marginalizadas. Nesse sentido, ver Saffioti (1994) e  
Scott (1995). 
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Introdução 
 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) não é recente. Sua história no Brasil reflete a lu-
ta dos educadores que militam no campo da EJA e o desenvolvimento das políticas públicas 
educacionais. Neste contexto, o conceito de EJA foi modificando-se (PAIVA, 2003; PAIVA, 2009; 
FÁVERO; FREITAS, 2011). À ideia de escolarização de jovens e adultos elementos foram se 
agregando, tais como educação para atender às demandas populares, educação para o respeito 
à diversidade étnico-racial, às questões de gênero e de orientação sexual, entre outros. Esta 
mudança foi significativa na medida em que permitiu que outras temáticas fossem trazidas para 
a sala de aula.  

Nessa perspectiva, esse artigo insere-se na área de História da Educação e tem por 
objetivo demonstrar o percurso da EJA a partir da Constituição da República Federativa do Bra-
sil de 1988 que assegurou em seu texto, atendendo aos anseios da sociedade civil, a educação 
como um direito social, um direito de todos e um dever do Estado e da família (Brasil, 2010). 
Aliado a isso, apresenta uma experiência na EJA de leitura e de escrita voltada para a produção 
de textos, cuja finalidade foi auxiliar jovens e adultos a superar conflitos e a exercer, de fato, a 
cidadania, à medida que questionam e transformam sua realidade.  

Para tal fim, acatando os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil que 
dispõe sobre a promoção do bem de todos sem preconceito e quaisquer outras formas discrimi-
nação, trouxe a orientação da Lei Federal n. 10.639 de 9 de janeiro de 2003. Essa Lei alterou a 
Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática Histó-
ria e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e dá outras providências.  

Logo, a promulgação da Lei Federal n.10.639, em 9 de janeiro de 2003, representou 
um avanço no sentido da promoção da igualdade racial, ao colocar o tema na pauta do educa-
dor: discussões sobre raça, preconceito, discriminação, racismo e valorização da população ne-
gra. Dessa maneira, ao aproximarmos os alunos do conteúdo legal, informando-os sobre a 
formação, resistência e luta da população negra, além de despertar o prazer da escrita, utili-
zando os procedimentos de leitura e audição, buscamos promover o desenvolvimento de valo-
res e atitudes e o questionamento sobre a realidade na qual estão inseridos. 

 
A EJA pós-constituinte 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 disciplina sobre a educação de 
jovens e adultos e institui garantias para a efetivação da educação como dever do Estado e da 
família ao assegurar o direito à educação como direito social e direito de todos. E, entre outros 
dispositivos acrescenta que a educação básica obrigatória e gratuita será assegurada, inclusive, 
para todos que não tiveram acesso a ela na idade própria (artigos 205, 208, inciso I) e deter-
mina competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional 
(BRASIL, 2010). Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ratifica, no 
artigo quarto, a orientação constitucional, reafirmando que o dever do Estado será efetivado 
mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito para aqueles que não tiveram 
acesso a ele na idade própria (BRASIL, 2010a). E adiante, ressalva: 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamen-
tal e médio na idade própria. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as característi-
cas do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, me-
diante cursos e exames. 
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§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanên-
cia do trabalhador na escola, mediante ações integradas e comple-
mentares entre si. 
§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferenci-
almente, com a educação profissional, na forma do regulamento (In-
cluído pela Lei n. 11.741, de 2008). 

 
De maneira que o Brasil, ao formalmente instituir o Estado Democrático de Direito e re-

conhecer os direitos da pessoa humana, impõe ao Estado uma série de ações e medidas para 
garantir esses direitos e cumprir obrigações assumidas internacionalmente.  

Nesse âmbito, alguns documentos demonstram a preocupação com a educação como 
direito humano, como, por exemplo, a Declaração Mundial e Programa de Educação para To-
dos, realizada em 1990, na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, Tai-
lândia. Esse instrumento relata que, após quarenta anos da Declaração Universal de Direitos 
Humanos, ainda existe um preocupante quadro de desequilíbrio mundial no quesito educacio-
nal, ao mesmo tempo em que enumera objetivos, metas e planos de ação, sugerindo que os 
países signatários definam políticas para a melhoria da educação básica, convocando a partici-
pação e apoio dos principais colaboradores e destacando a participação da Organização das 
Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO, 1998):  

 
Instituições e agências internacionais, entre as quais pontuam inúme-
ros patrocinadores, co-patrocinadores e patrocinadores associados da 
Conferência Mundial sobre Educação para Todos, devem empenhar-se 
ativamente no planejamento conjunto e sustentação do seu apoio de 
longo prazo às ações nacionais e regionais tipificadas as seções ante-
riores. Os principais patrocinadores da iniciativa de Educação para 
Todos (PNUD, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial), cada um no âmbito 
de seu mandato e responsabilidades especiais, e de acordo com a de-
cisão de suas instâncias diretoras, devem ratificar seu compromisso 
de apoio às áreas prioritárias de ação internacional listadas abaixo, e 
a adoção de medidas adequadas para a consecução dos objetivos da 
Educação para Todos.  

 
Resgata-se essa longa citação para demonstrar que, nesse documento, os países parti-

cipantes são convocados a empreender políticas para que a educação esteja ao alcance de to-
dos, afirmando-a como meio para o desenvolvimento social e individual, melhorando a 
qualidade e garantindo a permanência e o acesso, principalmente, às minorias excluídas. No 
mesmo documento, salienta-se que a educação deve ser proporcionada a todas as crianças, 
jovens e adultos, com intuito de reduzir as desigualdades e iniquidades educacionais.  

Na década de 90, do século passado, segundo publicação da referida organização, em 
documento intitulado Educação de jovens e adultos: lições da prática (UNESCO, 2008), a EJA 
não correspondeu às expectativas propostas pelo texto constitucional dado que a reforma do 
Estado brasileiro e as consequentes restrições econômicas, voltadas para orientações neolibe-
rais, deram prioridade ao ensino fundamental de crianças e jovens, relegando a educação vol-
tada para jovens e adultos.  

No período tratado, em face da negligência governamental em relação à educação de 
jovens e adultos, vários segmentos sociais se reúnem com o intuito de organizar um local para 
troca de experiências e construção de parcerias. De forma que, inicialmente, no Rio de Janeiro, 
e, posteriormente, em todo o Brasil, os Fóruns de EJA são instituídos, constituindo-se como um 
espaço em prol da educação de jovens e adultos. Neste sentido, anota-se:  
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O crescimento dos Fóruns nacionalmente e sua expressão nacional 
pelos ENEJAs, tornou o MEC um interlocutor privilegiado, com o qual 
os Fóruns vêm travando parcerias e contribuindo na formulação e efe-
tivação de ações na área. A legitimidade dos Fóruns vem sendo reco-
nhecida em muitos espaços, especialmente representados pela 
ocupação de um lugar na Comissão Nacional de Alfabetização e Edu-
cação de Jovens e Adultos – CNAEJA, assim como em um colegiado 
de representantes com o qual o Ministério tem dialogado permanen-
temente (Fórum EJA Brasil, 2012). 

Nesse aspecto, pode-se afirmar que a EJA, a partir da configuração desses espaços de 
discussão (fóruns, encontros e conferências) encontrou, nesses modos de participação, fortes 
aliados para pensar e fazer a sua prática pedagógica. O resultado desses debates oriundos dos 
diversos segmentos envolvidos repercute e conduz a reflexão sobre o conceito de EJA.  

Neste sentido, Freire (2001) pontua que a escola nem é espaço para formulações pron-
tas nem lugar de punições; ensina que o conhecimento deve ser produzido coletivamente, con-
siderando as particularidades e necessidades de cada um, possibilitando a pessoa “ser sujeito 
de sua própria história”.  

Ou seja, ao reconhecer a necessidade de ampliação dos espaços escolares para a esco-
larização de jovens e adultos, a escola também deve acolher esses sujeitos de modo diferencia-
do, respeitando-lhes e dando lugar a suas vozes. Nesse âmbito, segundo o referido autor, a 
escola assume papel político, local onde se processa a transformação da realidade. Contudo, 
para tal intento, não se pode desconsiderar a importância da formação do professor, já que 
para o exercício do magistério com jovens e adultos, há necessidade de um conjunto formativo 
específico do profissional – escolhas de conteúdo e metodologias, por exemplo – cuja comple-
xidade não será tratada aqui. 

Ainda assim, é imprescindível reforçar a importância do professor como aliado ao pro-
cesso educativo para agir na história do aluno que não estudou na idade própria. Para além de 
um dado, que expõe a realidade brasileira revelando que ainda há 13,9 milhões de brasileiros, 
com 15 anos ou mais, analfabetos, ou seja, o equivalente a 9,63% da população nessa faixa 
etária (BRASIL, 2012), os sujeitos da EJA representam a diversidade e desigualdade de trata-
mento que lhes foram e são prestados ao longo da vida. Em razão disso, garantir o acesso do 
jovem e adulto à educação, é principalmente investir em sua permanência na escola, por meio 
de políticas públicas educacionais que possibilitem uma mudança ou nova arquitetura do “mo-
delo de desenvolvimento econômico capitalista que constrangeu direitos e os expropriou, histo-
ricamente, a humanidade de milhões de crianças, jovens, adultos, negros e índios no país” 
(ALVARENGA, 2007:26).  

Nesse sentido, no intuito de atender as minorias socialmente discriminadas, a Lei Fede-
ral n.10.639/2003 é implementada como resultado de política pública educacional, configuran-
do-se como ação afirmativa na medida em que, ao invés de conceber políticas em que todos 
seriam beneficiários, o Estado passa a considerar fatores (raça, cor, sexo) em suas ações inter-
ventivas, não para prejudicar quem quer que seja, mas para evitar que discriminações termi-
nem por perpetuar iniquidades sociais (GOMES, 2001). Com a criação da referida Lei, oficializa-
se a relevância com que as questões voltadas para as relações étnico-raciais devem ser execu-
tadas e discutidas no interior da escola.  

 
Da teoria à prática 

 
No ambiente escolar, pesquisa sobre o tema, realizada pela Fundação Instituto de Pes-

quisas Econômicas (FIPE), a pedido do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
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Anísio Teixeira (INEP), demonstrou que todas as pessoas envolvidas com a escola, desde os 
pais até os docentes, praticam algum tipo de discriminação. 99,3% dos alunos, pais e funcioná-
rios têm algum tipo de preconceito étnico-racial, socioeconômico, territorial ou em relação a 
portadores de necessidades especiais, ao gênero, à geração, e à orientação sexual (FIPE, 
2010). 

Além disso, estudos recentes sobre questões raciais educacionais, principalmente refe-
rentes à inserção de negros e brancos em espaços escolares, apontam a existência do racismo 
como promotor de desigualdades e tratamentos discriminatórios no espaço escolar (CAVALLEI-
RO, 2001; BENTO, 2006). Na mesma via, autores contemporâneos, ao analisarem os discursos 
em livros didáticos sob o aspecto ideológico, sustentam a presença de relações de desigualda-
des raciais (PINTO, 1987; SILVA, 2008). Desta forma, o Estado e suas instituições são funda-
mentais na desconstrução do preconceito. Neste contexto, a escola deve desempenhar papel 
essencial, buscando formar sujeitos ativos e críticos, optando pela negação de preconceitos 
raciais enraizados, e estar alerta e aberta para propor debates e reflexões sobre posturas e prá-
ticas antirracistas.  

Diante das graves consequências da ideologia do racismo e da evidência de que há um 
círculo vicioso de sua reprodução nas escolas, essa experiência didática se destaca na medida 
em que pode contribuir na construção de uma educação cidadã em prol da diferença e da di-
versidade. Além disso, a inserção de uma educação voltada para os direitos humanos já é uma 
realidade em no Brasil como demonstram o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
(PNEDH) e o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PLANAPIR) que, particularmen-
te, contemplam o enfrentamento de todas as formas de discriminação e o fomento da inclusão 
da temática racial no currículo escolar (BRASIL, 2009; 2009a).  

Neste sentido, considerando que, na rede pública, grande parte da população que fre-
quenta a EJA é negra, e que a referida lei tem como finalidade a valorização dessa população, 
questões sobre racismo e discriminação são largamente discutidas, assim como outros objetivos 
são almejados: conhecer obras de autores e compositores negros africanos e brasileiros, mini-
mizar os sentimentos negativos em relação à produção de textos, reforçar a oralidade, a desen-
voltura e a capacidade crítica e reflexiva.  

Saliente-se que o ensino de Português no Brasil possui um posto particularmente im-
portante. Relacionado a todos os demais conteúdos curriculares, seu estudo tem fator decisivo 
no desenvolvimento integral do indivíduo e na formação do cidadão. Em EJA, reitera-se a rele-
vância desta disciplina, seu ritual busca a aproximação entre os conteúdos e as necessidades do 
aluno/trabalhador, fazendo uso da compreensão (escuta e leitura) e da produção (fala e escri-
ta). E ainda, possibilita exercitar a transversalidade por meio de um tema/objetivo comum, já 
que se projeta em outros espaços.  

Segundo Bagno (2002), é difícil encontrar alguém que não concorde com o mito de que 
é necessário conhecer gramática para falar e escrever com desenvoltura. A gramática, na visão 
do autor, passou a ser um instrumento de poder e de controle. Apesar das aulas de português, 
o aluno não sabe por onde começar, qual o caminho a ser seguido, mesmo quando há explica-
ções, mesmo quando há roteiros. Diante da necessidade de criar uma estratégia voltada para a 
elaboração de produção de textos em sala de aula que fosse, ao mesmo tempo, criativa, efici-
ente e divertida. Surgiu a ideia de trabalhar com algum componente artístico; escolheu-se a 
música, variante sempre bem-vinda às aulas de Português. Acrescentou-se ao tema, a determi-
nação da Lei Federal n. 10.639/2003. À luz dessa lei, a comunidade escolar e todos os seus 
membros devem buscar mecanismos para a adaptação do novo conteúdo.  
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Metodologia e resultados 
 
Em relação à metodologia, os sujeitos que participaram da pesquisa foram todos alunos 

de quinta e sexta séries dos turnos matutino e noturno. No início do semestre, foi realizado um 
diagnóstico de cada aluno por meio de entrevista que buscava detectar qual a principal queixa 
do aluno em relação à leitura e à escrita e quais os desejos dos estudantes em relação à disci-
plina. Após o semestre letivo, os mesmos alunos foram convidados a avaliarem o período, con-
siderando suas dificuldades iniciais e seu aprendizado. Os depoimentos foram registrados no 
livro da turma e também foram filmados.  

Os rituais e materialidades são descritos na medida em que as etapas do projeto de lei-
tura e escrita são construídas. Desenvolveu-se como primeira proposta a confecção de um texto 
coletivo sobre a história de um personagem contada e criada pelos alunos, permanentemente. 
Para esse texto, a turma teve um caderno-história, que estava sempre em sala à disposição dos 
alunos, ou visitava à casa dos alunos para leitura, pesquisa e escrita.  

O objetivo imediato desse caderno-história foi a produção de texto a partir da trajetória 
do personagem; enquanto o mediato foi a integração da turma, o respeito às ideias sugeridas 
por outros colegas, a construção do objeto coletivo e a participação efetiva de cada um dos 
estudantes. A sugestão de construir uma história paralela surgiu como fator que pode auxiliar a 
sanar aquelas constantes queixas em relação à escrita.  

Já, a segunda etapa propôs a produção de textos individualmente, a partir das leituras 
e das músicas sugeridas no percurso do personagem. O objetivo foi fazer com que o estudante 
produzisse textos e refletisse sobre a importância e a necessidade de enaltecer os valores da 
população negra, garantindo que discutisse e compreendesse o racismo e seus derivados. Para 
tal fim, propôs-se o percurso do personagem, que inicia em sua terra africana, há 500 anos, e 
termina no Brasil atual. Esta trajetória foi dividida em dez momentos, aos quais se relacionam 
pontos marcantes na vida e reconstrução do povo africano vindo ao Brasil. A partir de cada 
marco, indicava-se uma música e um texto a ser lido e discutido com os alunos; sobre cada 
tema foi trabalhado um gênero textual. Após esse momento de leitura e reflexão, os alunos 
passavam a produzir seus textos, individualmente.  

Em cada etapa, o aluno criava a história do personagem em grupo (construção do no-
me, família, territorialidade, atributos físicos e psicológicos, dificuldades, necessidades, habili-
dades, entre outros). E, ao mesmo tempo em que conhecia e discutia a história da população 
negra, armazenava informações para montar seus próprios textos conforme o gênero trabalha-
do (descrição, narração, poemas, cartas, bilhetes e outros). Durante todo o processo, as refle-
xões exercitadas em sala de aula buscaram considerar as pré-condições do aluno, conforme se 
observa: 

Todo/a jovem e/ou adulto/a que se dispõe a retomar os estudos ne-
cessita ser pensado/a como um ser produtor de cultura e de saberes, 
um vencedor em sua luta cotidiana pela sobrevivência, por isso suas 
estratégias de leitura do mundo jamais devem ser deixadas de lado, 
antes necessitam ser consideradas como pressupostos para a leitura 
escolar (Ministério da Educação e Cultura, MEC, 2006: p.109). 
 

Segundo Cavalleiro (2001), é indispensável construir uma escola antirracista se a meta 
é um mundo melhor. Neste sentido, a autora, ao analisar o racismo em escolas brasileiras, com 
propriedade afirma que há urgência em se buscar uma política na área de educação que rompa 
com o status quo, de modo a contestar conscientemente e declarar a inexistência de uma de-
mocracia racial em nosso país.  
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Em Freire (1996), verifica-se a necessidade de se construir um novo olhar sobre a edu-
cação. Com ele, percebe-se a importância do amor nas relações pedagógicas, capaz de trans-
formar a vida; a importância da troca, do coletivo, da parceria em educação, do compartilhar 
com o outro: o diálogo, a palavra, a humildade, o encontro e reencontro, o pensar autêntico, o 
respeito ao indivíduo, às suas diferenças e à cultura de cada um.  

Ao fim do curso, observamos maior desenvoltura na construção de textos, assim como 
por meio de depoimentos dos alunos percebemos que as referências negativas sobre os negros 
brasileiros e africanos e a África deram lugar a uma construção positiva e não estereotipada. 
Assim, a aplicação da Lei n.10.639, teve como finalidade contribuir na formação de uma matriz 
curricular para EJA na medida em que propôs uma educação de combate a discriminações fa-
zendo com que os estudantes sejam capazes de refletir, discutir, conhecer, ler e escrever sobre 
si, permitindo-lhes construir uma visão bem-sucedida e realista sobre a população negra, em 
busca da promoção da justiça social, cidadania e igualdade.  

 
Considerações finais  

As falas relacionadas aos textos produzidos e ao acompanhamento dos alunos no de-
correr do período letivo (um semestre na EJA) indicam que uma postura mais segura surgiu no 
lugar de uma atitude medrosa e insegura observada no início das atividades letivas. Da mesma 
maneira, nos depoimentos escritos e filmados, observamos que os alunos expressam o que 
aprenderam, falando da importância de adotarem práticas antirracistas em seu cotidiano, de 
modo a ampliar conhecimentos e contribuir para melhorar e solucionar questões coletivas.  

Em relação à aplicação dos questionários, os respondentes afirmaram que gostaram de 
trabalhar com o conteúdo, pois, a partir das atividades realizadas em sala, a compreensão so-
bre o racismo e seus desdobramentos, preconceito e discriminação racial, foi necessária para a 
reflexão sobre sua própria vida e das demais pessoas. Neste sentido, conforme ensina Morin 
(2011), é necessário restaurar a condição humana que deve ser objeto essencial de todo o co-
nhecimento.  
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Considerações iniciais 
O presente texto analisa o conjunto de seis livros de leitura enviados pelo Governo Ita-

liano durante as décadas de 1920 e 1930 para as escolas étnicas italianas no Brasil, sendo re-
sultado parcial do projeto de pesquisa “O processo escolar na Região Colonial Italiana, Rio 
Grande do Sul, Brasil: as escolas étnico-comunitárias, 1875 a 1938”. O referido projeto tem co-
mo objetivo pesquisar as escolas étnico-comunitárias da Região Colonial Italiana, no período de 
1875 a 1938, buscando compreender as iniciativas de escolarização, as culturas escolares, a 
dinâmica escolar vivenciada entre italianos e descendentes, atentando para as iniciativas de 
outras etnias.1 

A imigração italiana, conforme diversos estudos2, deu-se em decorrência dos processos 
de transformação capitalista que ocorriam na península itálica e também no Brasil. E, nesse 
cenário de colonização de áreas devolutas de terras ou substituindo a mão-de-obra escrava ou 
mesmo assumindo atividades urbanas, esses imigrantes se defrontaram com a precariedade do 
sistema público escolar brasileiro. Poucos anos após seu estabelecimento no Brasil, diversas 
foram as iniciativas desses imigrantes na organização de escolas étnico-comunitárias, mesmo 
que a maioria tenha sido efêmera3. Desde o final do século XIX, em todos os relatórios consula-
res, encontram-se registros que retratam a situação das colônias, dos imigrantes e descenden-
tes, mencionando a falta de escolas e a necessidade do governo italiano intervir, passando a 
apoiar a educação, enviando livros e material escolar. Certamente transparece a perspectiva de 
manutenção dos laços culturais com a Pátria-mãe, a Itália, através do ensino. E, já ao final do 
século XIX, é possível encontrar indícios de circulação de manuais didáticos italianos entre imi-
grantes e descendentes. No entanto, a maior atenção às escolas étnicas e envio de livros ocor-
reu no período do governo fascista de Mussolini. E, a análise desses manuais didáticos, em 
especial os livros de leitura, é o objetivo desse texto. 

A análise abrange 1922, ano em que Mussolini assume o poder político na Itália até 
1938, período anterior às políticas de nacionalização repressiva do Governo de Vargas, no Esta-
do Novo. O aporte teórico é o da História Cultural e o corpus documental são manuais didáti-
cos, especialmente seis livros de leitura, além de fotografias, relatórios e correspondências de 
cônsules, estatutos de associações de socorro mútuo e entrevistas. Esses indícios são conside-
rados como operações de produção, circulação e consumo de sentidos que enlaçam os artefa-
tos, como lembra Meneses (1998). Na história da educação, os materiais são vestígios e 
registros das finalidades culturais da escola e, assim considero, com maior ênfase, os livros de 
leitura. Como escreveu Escolano 

 
[...] los textos, el mobiliario, los espacios y todos los elementos que 
componen el utillaje escolar hablan también de nuestros modos de 
pensar y de sentir, de los sistema de valores que informaron la educa-
ción, de la intrahistoria de la escuela y de las relaciones de ésta con la 
sociedad de cada época (ESCOLANO, 1990, p.07). 

 
Compreender os saberes produzidos e difundidos pelos usos de materiais didáticos vin-

culados à difusão do ideal fascista, as políticas governamentais italianas voltadas para a dota-
ção de materiais específicos para as escolas ‘italianas’ no exterior, assim como a questão dos 
usos e dos sentidos simbólicos que esses objetos adquiriram no universo escolar é tema de re-
levância para a História da Educação. O artigo procura contribuir para a compreensão da multi-
plicidade de processos de escolarização no Brasil, considerando sua diversidade étnica e 
cultural, a partir da análise dos manuais didáticos de leitura enviados pelo Governo Italiano. 
 
Escolas italianas no exterior e a política diplomática no período fascista 
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Anterior ao período de chegada de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul, em 1870, 
o Ministério da Instrução Pública italiano cedeu a competência administrativa das escolas italia-
nas no exterior ao Ministro das Relações Exteriores. Aos oito de dezembro de 1889, pelo Decre-
to Real n. 6566, o então Primeiro Ministro e também Ministro das Relações Exteriores, 
Francesco Crispi, aprovou o ordenamento sobre as Régias Escolas Italianas (comuns no entorno 
do Mediterrâneo) e escolas italianas no exterior. Nesse ordenamento estabelecia que a gestão 
direta e imediata das instituições era encargo do Estado Italiano, afirmava a laicidade do ensi-
no, o subsídio de escolas elementares mantidas por associações e particulares, bem como pre-
via a possibilidade de abertura de escolas subsidiadas de ensino secundário. Se o orçamento 
para subsidiar o ano letivo de 1882 fora de 200.000 liras, o valor para 1889/1890 foi de 
1.033.710 liras (cf. Medici, 2009). 

Com o advento fascista, foram promovidas transformações legais. Pelo Decreto Régio n. 
933, de dezenove de abril de 1923, firmado por Mussolini (na época também ministro interino 
das Relações Exteriores) suprimiu o Conselho Central das Escolas no Exterior (criado pela Lei 
Tittoni de 1910). Estabeleceu que os professores das escolas italianas no exterior deveriam 
pronunciar solene voto profissional no qual prometiam educar seus alunos para amarem a Pá-
tria e terem a maior devoção ao Rei e às suas instituições. Portanto, prometiam propagandear a 
italianidade, promovendo, no seio das colônias, o ideal de que constituíam um único fascio que 
buscava a prosperidade econômica italiana e seu maior prestígio no mundo. (Medici, 2009, 
p.09). No caso dos professores, a situação de adesão ao regime fascista seria intensificada em 
fins de 1932, quando se tornou obrigatória a adesão ao Partido Nacional Fascista. Pretelli 
(2009) afirma que o professor foi entendido como um pioneiro, um soldado, um combatente e 
um missionário que, nas colônias italianas (o autor dá ênfase à Tunísia, Malta e Egito) difundiria 
a língua de Dante e a italianidade.  

Em legislação datada de 1924 foram estabelecidos os novos programas e fixadas as di-
retrizes para as escolas italianas no exterior. Por meio da difusão da língua e da cultura italiana, 
do sentimento nacional, nas mais diversas colônias dispersas pelo mundo, das ‘grandes realiza-
ções’ fascistas, acreditava-se que haveria a possibilidade de estreitar as relações, as influências 
e desse modo, também os ganhos para a Pátria-Mãe Itália com os ‘italianos do exterior’4 e os 
países receptores.  

 Outro fato a ser considerado é a reorganização do Ministério das Relações Exteriores 
(Decreto Régio n. 628, de 28/04/1927) que abolia a Comissão Geral de Emigração e instituiu a 
Direção Geral dos Italianos no Exterior. No interior dessa Direção, foi criado o Escritório de Pro-
paganda para o Exterior. Outra iniciativa fascista para os ‘italianos no exterior’ foi a criação de 
um Comitê Interministerial para a expansão da cultura italiana nos países receptores. Ainda, em 
doze de dezembro de 1929, pelo Decreto n. 18, foi instituída a Direção Geral dos Italianos no 
Exterior e Escolas, cujo administração ficou aos cuidados de Piero Parini que também era secre-
tário geral dos Fasci italianos no exterior. Salvetti (2009) destaca que a principal ação fascista 
com relação às escolas italianas subsidiadas foi o envio de novos livros de texto permeados com 
a ideologia fascista. 

O fascismo desde os primeiros anos buscou nas associações, jornais e escolas mantidas 
por italianos ou descendentes, no exterior, apoio, meio de difusão e conquista de adeptos. Co-
mo lembra Bertonha, “[...] o governo fascista iniciou a conquista do sistema escolar italiano no 
exterior já em 1923/1924, quando várias leis centralizaram as escolas e acentuaram seu papel 
de educar italianamente os jovens italianos do exterior.” (BERTONHA, 2001, pp. 48-49). A esco-
la enquanto espaço de difusão da ‘italianidade’ desde muitos anos era pensada. Cônsules, 
agentes diplomáticos e mesmo algumas leis italianas (como as promulgadas no governo Crispi, 
1889), como foi visto, buscaram aproximar e apoiar financeiramente (especialmente com o en-
vio de livros didáticos) os emigrados e seus filhos com a Itália, desde o final do século XIX. 
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 Entretanto, é perceptível uma profunda mudança na política externa italiana com o ad-
vento do fascismo. Investiu-se na expansão da rede consular e marcou-se presença mais ativa 
na tutela dos imigrantes. Além disso, buscaram garantir a fascitização por meio do incentivo da 
institucionalização dos fasci all’estero5, dos Dopolavoro6, bem como a promoção de grandes 
manifestações com desfiles, saudações, entoação de cantos de guerra como a Giovinezza, bai-
les, jogos de futebol, inauguração de monumentos e todo um conjunto de rituais fascistas cele-
brados em diferentes espaços de socialização. Porém, é preciso situar que “[...] apenas uma 
pequena minoria de emigrantes foi convertida em militantes dos fasci all’estero e que desses, a 
maioria era constituída de membros da burguesia e das classes médias italianas locais.” (BER-
TONHA, 2001, p. 43). Conforme pesquisa de Bertonha (2001), em 1934, as cidades gaúchas 
que tinham a organização de fasci all’estero eram sete: Uruguaiana, Pelotas, Rio Grande. Porto 
Alegre, Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias. No que tange às escolas pretendia-se “educar itali-
ana e fascisticamente as crianças italianas nascidas no exterior” (BERTONHA, 2001, p. 49). 

 
Os livros de leitura e o fascismo 

 
Os manuais didáticos analisados são portadores de um conjunto de ideias que se pre-

tendia difundir com relação ao Fascismo, ao Duce e podem ser pensados como iniciativas que 
buscavam inculcar valores, códigos de conduta que se consideravam ideais para o movimento 
fascista. Como constatou Galfré (2005, p. 27) “[...] é propósito do governo – conforme o comu-
nicado oficial – dar ao livro não apenas as vestes, mas também a alma fascista.” 7 O quadro a 
seguir sintetiza algumas das características dos manuais didáticos analisados: 
 

Quadro 1 – Livros de Leitura do Primeiro ao Quarto Ano 
Título Ano Editora Compila-

dor 
Ilustra-
dor 

Pági 
nas 

Ilustra-
ções 

Letture Classe 
Prima 

1929 (an-
no VII) 

La Libreria 
dello Stato 

Clementina 
Bagagli 

Angelo 
Della Tor-
re 

102 Coloridas 
em todas 
as páginas. 

Letture Classe 
Prima 

1933 
VI edição 
de 1938 

-
 

Clementina 
Bagagli 

Angelo 
Della Tor-
re 

110 Coloridas 
em todas 
as páginas. 

Letture Classe 
Seconda 

1932 Sociedade 
An. Stab. Arti 
Grafiche Alfi-
eri e Lacroix 
– Milão 

Clementina 
Bagagli 

Angelo 
Della Tor-
re 

116 Coloridas 
em quase 
todas as 
páginas. 

Letture Classe 
Terza 

1933 Sociedade 
An. Stab. Arti 
Grafiche Alfi-
eri e Lacroix 
– Milão 

Clementina 
Bagagli 

Angelo 
Della Tor-
re 

180 Coloridas 
em quase 
todas as 
páginas. 

Letture Classe 
Terza  

1933 Sociedade 
An. Stab. Arti 
Grafiche Alfi-
eri e Lacroix 
– Milão 

Clementina 
Bagagli 

Liana Fer-
ri 

178 Coloridas 
em quase 
todas as 
páginas. 

Letture Classe 
IV  

1934 Sociedade 
An. Stab. Arti 

Direzione 
Generale 

Carlo Tes-
ti 

202 Coloridas 
em quase 
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Grafiche Alfi-
eri e Lacroix 
– Milão 

degli Italia-
ni all’Estero 

todas as 
páginas. 

Fonte: Livros didáticos italianos enviados pelo Governo Italiano para uso nas escolas 
italianas do exterior – anos 1930. 

 
Os livros analisados neste texto são parte dos materiais didáticos produzidos no período 

fascista italiano para as escolas no exterior. Considerando a materialidade dos livros é possível 
perceber uma mudança significativa no que tange ao papel, ilustrações e uso de cores dos li-
vros didáticos italianos das décadas de 1920 e 1930, se comparados com os livros enviados 
pelo governo às escolas italianas ao final do século XIX e primeiras décadas do século XX. Papel 
de qualidade superior, cores e ilustrações com maior frequência, um projeto gráfico arrojado 
para a época e investimentos elevados são marcas possíveis de serem visualizadas nos livros. 
Veja-se as capas dos mesmos na figura 1: 

  
Figura 1 – Capas dos livros de leitura enviados para as Escolas Italianas do Exterior. 
Fonte: BAGAGLI (1929); BAGAGLI (1932); BAGAGALI (1933) e DIREZIONE GENERALE 

DEGLI ITALIANI ALL’ ESTERO (1934). 
 
Nos livros analisados são presença em todos, diferindo apenas na complexidade expli-

cativa, os discursos sobre símbolos, representações e ideias que o fascismo pretendia incutir. 
Permeando imagens e textos, os livros apresentam forte cunho político-ideológico. Portanto, 
pretendia-se instituir uma identificação entre o ser italiano e a simbologia fascista, realçando as 
concepções sobre o que caracterizavam o povo italiano. Poutignat e Streif-Fenart, nesse senti-
do, afirmam que nas teorias da etnicidade, a tônica está mais no caráter relacional do que no 
essencial das identidades étnicas, isto é, “o Nós constrói-se em oposição ao Eles”. As diferenças 
entre os grupos étnicos são centrais, compreendendo que “a etnicidade não se manifesta nas 
condições de isolamento, é ao contrário, a intensificação das interações características do mun-
do moderno e do universo urbano que torna salientes as identidades étnicas” (1998, p.123). 
Importa considerar o étnico como um processo e não como um dado resolvido no nascimento. 
Como algo em permanente construção nas práticas sociais, num processo de relação. A nomi-
nação tem um papel central neste sentido. Portanto, nominar-se “italiano” para o regime fascis-
ta, era estar identificado com os símbolos, ideais e práticas difundidas e pregadas pelo regime. 
Mesmo e, especialmente, para os ‘italianos do exterior’.  

Dentre esses símbolos está o fascio Littorio. Ele é apresentado às crianças como o sím-
bolo maior da Itália fascista. Relacionado diretamente com união, amor, harmonia e dando sen-
tido de coragem e força para aqueles que, juntos, buscavam a “grandeza da Pátria”. Em assim 
sendo, os textos explicativos sobre o “fascio Littorio” marcam presença em todos os livros de 
leitura analisados. Se ampliados, complexificados com o avanço das séries. Observe-se o símbo-
lo do fascio presente no livro da Primeira Classe: 
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Figura 03 – O fascio Littorio - símbolo do fascismo presente no livro ‘Lettura – Classe Prima’ 
Fonte: BAGAGLI (1938, p. 88).  

 
No segundo livro de leitura, o ‘fascio’ é explicado por meio de uma metáfora: uma gota 

d’água é considerada sem força, mas muitas gotas d’água quando reunidas compõem uma for-
ça incrível: a do mar. E afirma: “[...] somente a união e a concordância de todos os cidadãos 
criam a força e a potência de um povo. Por isso o feixe de varas foi escolhido como símbolo da 
nova Itália.” [tradução minha]. (BAGAGLI, 1932, p. 89). Coragem, força, disciplina, trabalho e 
união são valores exaltados e reiterados como características do povo italiano nos diversos tex-
tos, constituindo representações sobre o processo identitário que se pretendia instituir também 
nos ‘italianos que viviam no exterior’.  

Outra representação forte e presente em todos os livros são a apresentação do Duce às 
crianças. O ‘grande líder’ do regime fascista torna-se presença frequente nas páginas dos livros 
didáticos seja com pequenas sínteses de sua vida, de seus discursos ou idolatrando característi-
cas ideais do mesmo que deveriam ser perseguidas por todos os ‘bons italianos’. Observe-se a 
figura a seguir: 

 

 
Figura 03 – texto ‘O Duce’ do livro ‘Lettura – Classe Prima’ 
Fonte: BAGAGLI (1938, p. 89). 
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O Duce, representado como o ‘guia’ que ‘trabalhava pelo bem da Pátria’, que buscava a 
sua grandeza, que não media esforços pela construção da ‘nova Itália’. Traduzindo parte do 
texto, lemos: “Sabem as crianças italianas por que o Duce as ama tanto? As ama porque as 
crianças são a mais bela esperança da Itália por que se essas crescerem fortes, trabalhadoras, 
boas, a Itália também será forte, uma potência feliz.” (BAGAGLI, 1938, p. 89). [tradução mi-
nha]. A recorrência a esse discurso permanece nos livros subseqüentes ganhando contornos 
sobre aspectos biográficos da vida de Mussolini, transcrevendo frases ou fragmentos dos dis-
cursos do mesmo. 

Os livros são portadores de discursos, na acepção foucaultiana. Os discursos enuncia-
dos nos livros dão conta, com certa constância, da produção de verdades, de regimes de ver-
dade (FOUCAULT, 1979). Regimes estes produzidos pela lógica fascista. Instituir processos 
identitários que permitissem aos ‘italianos no exterior’ uma identificação direta com a Itália co-
mo Pátria e a relação direta desta com o regime fascista. Ser italiano significava ser o herdeiro 
do grande Império Romano e o responsável por sua reconstrução, agora sob liderança do Duce. 
Os livros de leitura analisados colocam em evidência a possibilidade de reconstruir-se o grande 
império italiano, assim como fora o Império Romano. Nesse sentido, Roma é representada co-
mo o centro de todo ‘antigo’ e também ‘novo’ Império (Franzina e Sanfilippo, 2003). Frases do 
próprio Mussolini compõem o texto: “Salve, Deusa Roma! Salve a você, pelos que foram, são 
ou serão os teus filhos, prontos para sofrer e morrer pelo teu poder e pela tua glória.”8 (DIRE-
ZIONE..., 1934, p. 41). Frases de outros autores da Roma antiga como Horácio ou Virgílio e de 
outros mais contemporâneos como Gabrielle D’Annunzio, são presença nos textos dos livros 
analisados. 
 

 
 
Figura 04 - O amor que o filho dedicava à mãe deveria ser o mesmo dedicado à Pátria. Dis-
curso fortemente produzido nos vários livros de leitura. 
Fonte: BAGAGLI (1938, p. 05). 
 

Neste livro a quantidade de imagens, considerando-se a época de sua produção, im-
pressionam pela qualidade. Algumas são de página inteira, conforme observa-se na figura 05: 

O primeiro livro de leitura, compilado por Cle-
mentina Bagagli, possui ilustrações em todas as páginas 
e todas coloridas. Os textos são pequenas frases no iní-
cio, conforme se pode observar na figura 04. Na medida 
que o livro avança, ganha complexidade. Relaciona a 
família com a Pátria.   

CD-ROM DE ATAS  | 5188 |  COLUBHE 2012



 
 

Figura 05 – Algumas das ilustrações presentes no ‘Lettura – Classe Prima’. 
Fonte: BAGAGLI (1938, p. 47, 94 e 95). 
 
  Mensagens aos jovens estudantes, pequenas frases ou textos mais longos – os 
livros trazem as próprias palavras de Mussolini, marcando presença nos livros didáticos. Os dis-
cursos são recorrentes no sentido de explicitar as responsabilidades, os valores e os ideais que 
precisavam ser praticados e referenciados pelos italianos, incluindo as crianças. Todos eram 
conclamados a serem ‘soldados da nação’. Ainda, no que tange aos discursos dirigidos direta-
mente para as crianças e como estas deveriam ser / se portar, na concepção fascista, podemos 
pensar a partir, por exemplo, da figura 06:  

 

 
Figura 06 – O Balilla presente no primeiro livro de leitura “Letture – Classe Prima”. 
Fonte – BAGAGLI (1929, p. 86). 
 
Entoação de cantos, hinos e cerimônias cívicas, práticas de ginástica e educação física, 

cuidados com a saúde e higiene, preleções acerca de valores morais e ideológicos identificados 
com o Fascismo são elementos presentes nos diversos textos e mesmo imagens dos livros didá-
ticos. A própria saudação fascista é representada em diversas ilustrações (cf. figura 07). Inte-
ressante observar que os discursos ao longo dos livros instituem papéis diferenciados para 
meninos e meninas. Ao analisar as políticas educacionais fascistas em contexto italiano Da Rosa 
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postula questões que podem ser percebidas também para as políticas voltadas para o exterior, 
sem maiores diferenciações:  
  

Os jovens e as crianças surgiram como o alvo principal da política edu-
cacional e de propaganda do Fascismo, pois através deles poderiam en-
trar na vida privada e pública da população italiana. As escolas, as 
universidades, as associações de trabalhadores (Dopolavoro), o cinema 
e as organizações da juventude assumiram a função de educar o ‘novo 
homem’ e de divulgar a cultura política do novo regime. Nas instituições 
do Fascismo, meninos e meninas recebiam uma educação voltada para 
a vida fascista, onde aprendiam que valores internalizar, como se com-
portar no dia a dia, a quem idolatrar e que papéis sociais assumir. Os 
meninos eram educados para serem bons pais de família, bons traba-
lhadores e bons soldados, enquanto as meninas aprendiam que a fun-
ção da mulher era cuidar do lar, do marido, da prole, além de 
reproduzir o maior número de filhos para que compusessem os exérci-
tos de trabalhadores e soldados do Fascismo. (DA ROSA, 2009, p. 622, 
grifos meus). 
 

Figura 07 – O Balilla em saudação fascista.  
Fonte: BAGAGLI (1938, p. 44). 
 

Os pequenos Balillas foram conclamados a participarem da restauração da potência ita-
liana através da obra fascista. O quanto esses livros e seus discursos ressoaram no contexto 
escolar da Região Colonial Italiana do Rio Grande do Sul, Brasil, é algo a ser pontuado. 

 
As escolas étnicas e o fascismo na Região Colonial Italiana 

As escolas étnicas entre imigrantes italianos tiveram duração efêmera. A maioria delas, 
na Região Colonial Italiana, foi sendo progressivamente absorvida pelo poder público municipal 
já nas primeiras duas décadas do século XX. No entanto, traços culturais e os dialetos foram 
utilizados, mesmo nos espaços escolares públicos por muito mais tempo. As escolas étnicas 
italianas, nos anos de 1920, foram marcadas pela propaganda fascista – inclusive com o envio 
de professores comprometidos com os fascios italianos. Entretanto, numericamente as escolas 
italianas já eram em número bastante reduzido. Conforme o estudo de Giron (1994), no mo-
mento em que o fascismo se preparava para ‘modernizar’ o ensino que seria destinado a prepa-
rar as populações dos núcleos coloniais italianos para as necessidades do regime fascista, as 
condições para o funcionamento das escolas deixavam de existir. A mesma autora realizou di-
versas entrevistas e afirma que, a partir de meados da década de 1920, “[...] testemunhos de 
alunos que frequentaram as novas escolas italianas, levam a concluir que as mesmas, mais do 
que ao ensino da língua italiana, estavam voltadas para o ensino dos símbolos, cantos e ideolo-
gia fascistas.” (1994, p.101) Destacando alguns desses relatos, Giron ainda transcreve que: 

 
Ibanez Lisboa tentou, em 1934, frequentar um curso de italiano e de 
cultura italiana na Escola da Sociedade Príncipe de Nápoles [...], em 
Caxias. Após algumas aulas desistiu do curso, pois o professor agia co-
mo se estivesse na Itália e como se o regime vigente fosse o fascismo. 
O depoimento de Lorita Zampieri, que frequentou a escola primária em 
1936, considerou que a mesma era muito “fraca”, não aprendeu as mí-
nimas noções de aritmética ou de ciências, enquanto aprendia a história 
e a geografia da Itália. Ao se transferir para uma escola “brasileira”, te-
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ve gravíssimos problemas de aprendizagem. O depoimento de Giovani 
Scavino, que chegou ao Brasil em 1936, aos seis anos de idade, junta-
mente com seu pai,[....]. Tendo sido alfabetizado na Itália (Torino), não 
encontrou na cidade de Caxias nenhuma escola italiana [...]. Para con-
tinuar o curso primário, foi obrigado a frequentar a escola dos padres 
“murialdinos”, situada em Ana Rech, onde através do estudo do latim 
conseguiu aprender com mais facilidade o português. (GIRON, 1994, p. 
101).  
 

A expansão da escola pública juntamente com a abertura de significativo número de 
escolas confessionais na Região Colonial Italiana fez com que as condições de criação e/ou ma-
nutenção de escolas étnicas italianas fosse sendo inviabilizado. No período de nacionalização 
mais repressiva do Estado Novo, as autoridades gaúchas já não consideravam problemática a 
situação das áreas de colonização italiana9 no Rio Grande do Sul. Entretanto, isso não significa 
que não houvesse mais escolas étnicas e que o fascismo na Região não tenha tido qualquer 
ressonância. Os relatórios recebidos pelo Secretário da Educação, Coelho de Souza, apresentam 
indícios de que nem tudo foi tão tranquilo no processo de nacionalização.  

Em relatório de 1939, o encarregado dos serviços de nacionalização, coloca com grande 
evidência o problema das escolas étnicas alemãs. Mas aponta também para as poucas escolas 
étnicas italianas que se mantinham e o quanto estas eram centros de difusão dos ideais fascis-
tas. No relatório consta que: 

 
Nas zonas de colonização italiana, pela maior afinidade de língua e cos-
tumes, a integração do imigrante se ia processando vagarosa, porém 
seguramente. Nas grandes cidades o problema oferecia aspectos dife-
rentes: os responsáveis pelos estabelecimentos alemães diziam minis-
trar o ensino em ambas as línguas, o mesmo acontecendo com os 
italianos. (RELATÓRIO, 1939). 

 
Na continuidade, o relatório indica que o primeiro ‘choque’ após a publicação das nor-

mas relativas à nacionalização de ensino deu-se justamente com o consulado italiano que não 
acatou as regras estabelecidas. Afirmava o relator: 

 
O consulado italiano mantinha cinco aulas nesta capital e três no interi-
or do Estado – Caxias, Pelotas e Santa Maria, em cada uma das quais, 
a pedido do consulado, colocara o Estado uma professora pública. 
Constantes eram as queixas dessas professoras com referência à obra 
de catequese política que lá se procedia. Entretanto, desaparelhado 
como se encontrava o Estado, éramos obrigados a cruzar os braços e a 
assistir impassíveis a absorção da nossa meninada, pelos exotismos 
ideológicos lá predicados. (RELATÓRIO, 1939). 

 
No relatório se reconhece, portanto, que mesmo que as escolas étnicas fossem em nú-

mero reduzido ao final dos anos de 1930, as que existiam eram espaços propagadores dos ide-
ais fascistas. Após os decretos 7212, de 8 de abril e 7247, de 23 de abril de 1938, tornou-se 
obrigatório o registro de todos os estabelecimentos particulares de ensino e a proibição de usa-
rem mais de uma hora de atividade escolar no estudo e uso da língua estrangeira. Conforme o 
relator, as medidas foram amplamente anunciadas na imprensa e que o prazo máximo estabe-
lecido para o registro fora 23 de maio de 1938. Após os estabelecimentos seriam fechados. No 
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entanto, o consulado italiano não acatara a normatização, acreditando que se aplicava somente 
às escolas alemãs. 

Como o não cumprimento dos decretos, aos 24 de maio de 1938 os estabelecimentos 
escolares italianos foram visitados pelo relator, que segundo expõe no documento, defrontou-se 
com situação muito mais séria do que imaginava: 

 
Em presença do Sr. Berlingieri, diretor didático das escolas italianas, foi-
me dado o verificar quão grave era a situação. Todo o corpo de profes-
sores era formado por elementos oriundos da península, noventa por 
cento dos quais se não expressavam em português. Ambiente pura-
mente italiano, vendo-se pelas paredes, em profusão retratos d Sr. 
Mussolini, de S. S. M.M. os Reis da Itália, dísticos da propaganda fascis-
ta, gravados em gesso e bronze, frases do Duce, por forma alguma 
aplicáveis a atividade pedagógica, com os seus incitamentos bélicos, e 
até, atentatórias da soberania nacional, como um grande letreiro, onde 
em tipos garrafais se afirma que Mussolini, sempre e em qualquer lugar 
era assistido pela razão. (RELATÓRIO, 1939). 

 
Na continuidade do relatório, não escapou ao olhar do diretor administrativo um co-

mentário acerca dos livros didáticos. Segundo ele, os livros eram fornecidos gratuitamente e 
constituíam-se em “riquíssimas joias de impressão em papel superior, eram verdadeiras alavan-
cas desagregadoras da mentalidade infantil.” (Relatório, 1939). E, para corroborar com sua ar-
gumentação transcreveu excertos retirados dos livros em que se exaltava a Itália como Pátria, 
os símbolos fascistas e, parte do texto em que se fazia a comparação entre os pássaros que 
migram e os emigrantes que, mesmo distantes da Itália, eram seus filhos.10 O relator ainda 
apontava que “[...] as crianças cumprimentavam aos mestres com a saudação fascista e canta-
vam a Giovinezza”. (Relatório, 1939).  

A presença de professores enviados pelo governo italiano, o envio de material escolar, 
especialmente livros didáticos e a propagação do discurso fascista nos espaços das escolas ét-
nicas foi uma realidade. No entanto, as reações não foram exclusivamente do governo brasileiro 
a partir de medidas de nacionalização do ensino. Nas próprias comunidades a simpatia com o 
Duce e o regime fascista não foi uma uniformidade. 

   
Considerações finais 

 
O limite de um texto não permite aprofundar substancialmente a riqueza das fontes do-

cumentais – especialmente os livros. Mas o exposto deixa claro a circulação de ideias fascistas 
por meio dos livros didáticos enviados para diversos países durante o final dos anos 1920 e dé-
cada de 1930. Os livros compilados por Clementina Bagagli circularam por diversos países e 
buscaram difundir o sentimento de italianidade e promover a fascitização de seus leitores.  

Compreender as relações que se estabeleceram entre italianos e descendentes e auto-
ridades estaduais no processo de nacionalização (via escola) é um viés interpretativo pouco 
estudado e rico em possibilidades. Algumas escolas étnicas, a partir da década de 1922, com o 
advento fascista na Itália, passaram a receber professores e intensificou-se o envio de material 
escolar, especialmente livros didáticos. Mas, a escolarização da imensa maioria das crianças da 
Região Colonial Italiana já se fazia através de escolas públicas. No ensino, conforme Giron, 
“pouco ou nada conseguiu realizar o fascismo na Região Colonial”. (GIRON, 1994, p. 104). De 
outra parte, porém, campanhas de envio de ouro para custear o expansionismo militar italiano 
(questão ítalo-abssínia), a presença de fascios e de grupos de apoiadores, de jornais como o 
Corriere Riograndese que noticiavam em favor de causas italianas, merecem ser considerados 
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para pensarmos as repercussões amplas e educativas do fascismo na Região Colonial Italiana 
do Rio Grande do Sul, Brasil. 
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9 Conforme Coelho de Souza, secretário da Educação: “Na colônia italiana, [...] o problema da 
nacionalização, em rigor, não existe. Havia em toda a zona cerca de 30 escolas particulares, 
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das pelas paróquias, já nacionalizadas, um ano antes de se iniciar a ação governamental, de 
ordem do Bispo de Caxias.” (SOUZA, 1941, p. 12). 
10 As transcrições do relatório foram retirados do livro BAGAGLI, Clementina. Letture Classe 
Terza per le Scuole Italiane all’Estero. Milão: Soc.An. Stab. Arti Grafiche Alfieri & Lacroix, 1933. 
 

CD-ROM DE ATAS  | 5195 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 5196 |  COLUBHE 2012



ÀS MINHAS LEITORAS. OS GUIAS MATERNOS 
BRASILEIROS: LEITURAS ÚTEIS PARA 

EDUCAR AS MÃES (1919-1957)

Maria das Graças Sandi MAGALHÃES
Heloísa Helena Pimenta ROCHA

UNICAMP

PA L AV R AS- C H AV E

Guias maternos; Higiene da 

Infância; Leitura feminina

ID: 657

CD-ROM DE ATAS  | 5197 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 5198 |  COLUBHE 2012



Tomando por base os referenciais teóricos vinculados à história cultural e à história da leitura, 
esta comunicação tem como objetivo contribuir com uma análise mais matizada sobre a disse-
minação de um modelo de educação feminina, destinado a modificar as práticas de criação das 
crianças, a partir da perspectiva médica, durante a primeira metade do século XX. Assim, o cor-
pus da pesquisa de doutorado que deu origem a este trabalho, composto por doze guias ma-
ternos, publicados no Brasil entre 1919 e 1957, foi tomado tanto como objeto quanto como 
fonte de estudo. Parte do conjunto de coleções e bibliotecas populares que se propagaram na 
primeira metade do século XX, tanto no Brasil quanto em Portugal, e que se destinavam à edu-
cação da população, esses impressos são compreendidos, neste texto, como o que autores e 
editores consideraram à época como “leituras úteis”. A investigação sobre as representações 
acerca dos leitores, em especial no que se refere às mulheres, com base na conformação edito-
rial dessas publicações, pode contribuir para a compreensão do processo de disseminação de 
impressos sobre os cuidados com a saúde e a educação da infância. 
O estudo de impressos destinados a orientar as mães em relação aos cuidados com a saúde 
infantil, como objeto de uma pesquisa vinculada à história da educação, poderia causar estra-
nhamento há algumas décadas. Entretanto, um balanço das pesquisas recentes nesse campo 
permite observar que as discussões historiográficas sobre a educação se estenderam para além 
das fronteiras da instituição escolar (CATANI e FARIA FILHO, 2001). Segundo Cortés, “certa-
mente as escolas representam um componente poderoso no processo educacional. No entanto, 
elas não monopolizam a educação e não poderiam fazê-lo, mesmo se desejassem” (apud PAL-
LARES-BURKE, 1998, p. 145). É a partir dessa compreensão de educação, que abrange outros 
elementos além da escolarização, que os guias maternos foram considerados neste texto como 
parte de ações educativas dirigidas à população brasileira. 
As relações entre médicos, serviços de propaganda sanitária e o mercado editorial brasileiro 
resultaram em inúmeras publicações, séries e coleções sobre saúde infantil, durante a primeira 
metade do século XX. Esses impressos se dirigiam não só aos estudantes de medicina e clíni-
cos, mas aos leitores em geral, com destaque para as mães. A principal justificativa para a pu-
blicação de tais impressos ancorava-se na necessidade de educar uma população considerada 
ignorante, que deveria adotar os procedimentos preconizados pela ciência, em relação aos cui-
dados com a infância. As contribuições dos estudos sobre esses impressos para a história da 
educação são significativas, na medida em que auxiliam na compreensão dos vínculos entre 
saúde e educação, no âmbito de um projeto de regeneração da população, que tem como in-
tento a inserção do Brasil nos padrões de modernidade difundidos desde o final do século XIX.  
 
 
 
Uma instrucção variada a todas as classes de cidadãos1 
 
Uma das estratégias editoriais empregadas na promoção de diversos catálogos de livrarias e 
editoras brasileiras, na primeira metade do século XX, foi classificar como úteis publicações que 
se destinavam a diferentes setores da população. A utilidade, nesses casos, poderia se referir a 
práticas bastante distintas, como o aprendizado de ofícios ou a escrita de cartas2. No caso es-
pecífico de impressos sobre maternidade e saúde da infância, sua inclusão na categoria de lei-
turas úteis se relaciona ao papel que esses impressos tiveram na vulgarização de 
conhecimentos científicos, vinculados ao ideário médico-higienista. O emprego do conceito de 
utilidade em relação a essas publicações necessita, portanto, ser compreendido em relação ao 
contexto específico de disseminação desse ideário no Brasil.  
Nas sociedades ocidentais contemporâneas, o ideário iluminista em torno do conhecimento, 
embora não compartilhado da mesma forma pelos pensadores a ele identificados, propunha 
considerar a educação como valor nacional. O acesso ao conhecimento surge, nessa perspecti-
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va, associado aos ideais de progresso e civilização, a partir de uma interpretação moral, vincu-
lada à ideia de fortalecimento do Estado Nacional. 
Esse debate teve uma implicação direta na produção de impressos que se destinavam a setores 
mais amplos da população, considerando-se que as propostas relativas à educação extrapola-
ram a instrução ministrada nas instituições de ensino que se disseminaram no século XIX (VEI-
GA, 2005). O conceito de utilidade, aplicado ao conhecimento, e, por essa via, à classificação de 
leituras não é, portanto, homogêneo ou relativo apenas à educação realizada nas escolas. Apli-
ca-se a outras estratégias para educar a população, entre as quais se inclui a publicação de 
impressos dirigidos às camadas mais pobres, prática que se disseminou da Europa para a Amé-
rica.  
No caso do mercado editorial brasileiro, a presença dos livros franceses, desde a vinda da corte 
portuguesa para o Brasil, tem sido bastante estudada por vários autores, entre eles, Márcia 
Abreu (2000), que analisou pedidos de liberação de livros feitos à Mesa do Desembargo do Pa-
ço do Rio de Janeiro no século XIX.  
Entretanto, a partir da segunda metade do século XIX, a expansão da urbanização e o cresci-
mento do número de alfabetizados no Brasil fizeram com que se ampliasse o número de leitores 
para os textos em português. Evidências de que livros como esses circularam no Brasil e influ-
enciaram nosso mercado editorial foram identificadas por intermédio, por exemplo, dos docu-
mentos da Real Mesa Censória (ABREU, 2000), de inventários pessoais ou de livrarias, ou por 
meio do levantamento de propagandas em periódicos da época. Algumas editoras portuguesas 
publicaram edições comuns aos dois países, como é o caso, por exemplo, do Almanaque Ber-
trand, cuja primeira edição data de 1899, e que foi distribuído no Brasil até pelo menos a déca-
da de 1950 (PARK, 1999).  
Tanto em Portugal quanto no Brasil, parte das publicações mais baratas associava o adjetivo 
útil às leituras denominadas ao mesmo tempo como científicas e populares. A idealização de um 
público leitor para um segmento de impressos, classificado por editores como “leitura para to-
dos”, “collecção do povo” ou “livros úteis”, a partir das representações sobre o que compunha o 
interesse popular, e as estratégias que autores e editores empregaram para atingir o maior 
número possível de leitores, são parte importante das indagações que levantamos nesta comu-
nicação. 
Os editores procuravam atrair a atenção desses novos leitores por meio de diferentes estraté-
gias: ilustrações na capa e no início dos capítulos, letras maiores, além do preço baixo. Segun-
do Alessandra El Far, “diante de um anúncio intitulado ‘livros para o povo’ as pessoas sabiam 
tratar-se de volumes baratos, de leitura fácil e, em muitos casos, ilustrados com várias estam-
pas” (2004, p. 12).  
Considerar como “livros úteis e científicos” um conjunto de obras classificado como “popular” 
indica uma política editorial que trazia como permanência elementos de concepções do início da 
difusão da imprensa e que foram posteriormente reelaboradas pelo Iluminismo. Dialogando 
com diferentes públicos, os impressos mencionados fizeram parte de um mesmo processo de 
valorização da ciência nas sociedades portuguesa e brasileira, que incluía as edições populares. 
Nas publicações do século XX, o conhecimento útil surge associado à vulgarização do conceito 
de ciência, termo empregado cada vez com maior frequência em diferentes tipos de discursos 
no Brasil, desde o final do século anterior.  
Sobretudo no que concerne à educação da população, a divulgação de preceitos científicos apli-
cava-se à saúde moral e física, tanto das crianças como dos adultos. As relações familiares e de 
trabalho deveriam incorporar os hábitos higiênicos. De acordo com Heloísa Rocha e José Gon-
dra:  

A doutrina da higiene, forjada nos ambientes de formação e de articu-
lação político-científica da ordem médica, não ficou a eles circunscrita, 
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pois a aquisição da legitimidade desejada só foi possível pelo emprego 
eficaz de estratégias de difusão de seus princípios, o que foi feito com 
o recurso à imprensa, folhetos, literatura, parlamento, círculos mais 
ou menos privados e também à escola, ao longo do século XIX e prin-
cípios do XX (2002, p. 504). 
 
 

Numa cadeia de mútua influência entre os interesses dos editores e a recepção dos leitores, a 
produção desses impressos, no período, indica que o discurso médico-higienista repercutiu para 
além das fronteiras acadêmicas e político-científicas. Embora quase não se tenha dados sobre a 
circulação desses títulos, o que chama a atenção são as diferentes estratégias para atingir ca-
madas que se incorporavam ao universo de leitores brasileiros. A averiguação do teor das obras 
que constavam de alguns catálogos de livrarias e editoras portuguesas e brasileiras do século 
XIX permitiu identificar que a inclusão de impressos sobre maternidade, saúde e higiene infantil 
– como parte das coleções classificadas pelos editores como populares – foi um fenômeno co-
mum aos dois países. 
 
A Bibliotheca da Mulher 
 
Os dados sobre a alfabetização dos brasileiros nas primeiras décadas do século XX indicam que 
os índices variavam bastante, acentuando as diferenças entre as capitais, com maior número de 
alfabetizados, e cidades interioranas. Entretanto, em relação às mulheres, há um aspecto co-
mum a todo o país no que concerne ao crescimento da alfabetização. Segundo Ana Luiza Mar-
tins, enquanto em relação ao conjunto dos paulistas, os alfabetizados passaram de 24% para 
29%, entre as décadas de 1900 e 1920, “para cada grupo de mil mulheres o número de alfabe-
tizadas mais do que dobrou entre 1872 e 1920” (2001, p. 200).  
Segundo Guacira Lopes Louro (2000), a lei de instrução pública no Brasil, de 1827, já propunha 
a questão da educação feminina, a partir da representação de que a mulher seria a responsável 
por ministrar a “primeira educação aos seus filhos”. Para a autora, duas visões sobre essa ques-
tão disputaram espaço na sociedade brasileira do século XIX e princípios do século XX. A pri-
meira delas associava a educação feminina à moral cristã, o que implicava na promoção de 
comportamentos que demonstrassem recato, pudor e a busca da perfeição moral. Em outro 
sentido, os princípios positivistas e cientificistas propunham, em relação à educação das mulhe-
res, a incorporação dos conhecimentos científicos, como forma de banir as superstições. Entre-
tanto, a introdução de novas disciplinas como puericultura, psicologia, economia doméstica, 
identificadas com os “novos conceitos científicos” esbarravam no limite das “velhas concepções 
relativas à essência do que se entendia como feminino” (LOURO, 2000, p. 448). 
O aumento do número de mulheres alfabetizadas, entre o final do século XIX e o início do sécu-
lo XX, está vinculado, em boa parte, à expansão da escola primária e dos cursos de formação 
de professores, cujos reflexos se fizeram sentir também na oferta de publicações dirigidas às 
mulheres. Parcela das revistas paulistas dessa época, por exemplo, compunha-se de um “elen-
co razoável de títulos com escopos precisos, trazendo a marca da educação da mulher com ên-
fase na higiene, na atividade filantrópica, no comportamento moralizante, fazendo incursões 
pela moda, decoração, ensaiando a literatura e atrevendo-se a arroubos de criatividade técnica” 
(MARTINS, 2004, p. 374).  
Ampliando a reflexão sobre esse processo de expansão da escolarização feminina para o uni-
verso dos livros, cabe questionar os significados do aumento de títulos que buscavam atingir as 
leitoras. Intensificando-se na década de 1920, um novo repertório seria acrescido às leituras 
“úteis”, associado aos discursos higiênicos e de cunho moralizante. Os termos ciência, educação 
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e cultura se revezavam em publicações de baixo custo, as quais definiam o público alvo com 
expressões como “indispensáveis em todos os lares” 3.  
Um novo elemento que se observa nesse processo é o aumento de títulos sobre saúde e educa-
ção dos filhos dirigidos ao público feminino, acrescendo aos folhetins, romances e leituras reli-
giosas – gêneros tradicionalmente considerados como leitura feminina – outro repertório, em 
consonância com os novos papéis que o higienismo atribuía às mulheres.  
As orientações em relação à saúde familiar e à organização do ambiente doméstico em confor-
midade com os padrões higiênicos foram temas incluídos nos programas curriculares da escola 
primária ou do Ensino Normal, como no caso do Código de Educação paulista de 1933, propos-
to por Fernando de Azevedo (ROCHA, 2007). 
Tais temas também se fazem presentes em diferentes “coleções populares”, que se dirigiam, 
além das professoras, às noivas e às mães de família, na primeira metade do século XX. Se-
gundo Martins, “ao contrário dos segmentos de leitores que se inauguraram com a República – 
do leitor de esporte ao público infantil – a mulher leitora, desde o Império, fora presença assí-
dua no contexto do impresso” (2001, p. 371). A expansão da leitura feminina, que no século 
XIX era bastante limitada e marcada por determinados gêneros literários, não pode ser atribuí-
da apenas à criação dos grupos escolares e das escolas normais. Segundo Bárbara Heller 
(2001), as diferentes formas de aprendizado da leitura não necessariamente passariam pela 
educação formal, nem constavam dos registros oficiais sobre os índices de alfabetização.  
A partir dessas considerações, surgem algumas indagações sobre os efeitos da disseminação do 
ideário proposto por pediatras e higienistas, por meio de publicações destinadas ao público fe-
minino, como os guias maternos. As diferentes formas de aprendizado da leitura teriam resul-
tado em distintas maneiras de apropriar-se das propostas desses impressos? Uma leitura que 
privilegiava as ilustrações e os títulos em destaque, feita de forma extensiva4, e não do conjun-
to da obra, poderia proporcionar outros tipos de usos, não previstos pelos autores? 
Portanto, a intenção de reforçar a perspectiva médica sobre o que seria a missão da mulher – 
gerar, cuidar e educar crianças saudáveis e disciplinadas (FERREIRA, 2003) – não pode ser o 
único pressuposto na análise dessas publicações destinadas a diferentes públicos femininos. Um 
olhar mais detido sobre alguns exemplos desse tipo de impresso pode acrescentar alguns ele-
mentos a essa interpretação.  
Para além das intenções de autores e editores, que podem ser identificadas nas estratégias de 
organização do livro, reconhecer o funcionamento do próprio corpo, desmistificar os atos de 
geração e nascimento, são conhecimentos que poderiam produzir outras reflexões e apropria-
ções, além daquelas que o ideário higiênico e eugênico propunha. Da mesma maneira, o conta-
to com tabelas, gráficos e alguns procedimentos científicos, presentes nos guias maternos, não 
pode ser encarado apenas como medida de controle médico sobre as ações do cotidiano, sendo 
possível supor que possibilitaram às leitoras outros usos, inclusive a substituição ao atendimen-
to médico para leitores com menor poder aquisitivo, quando da inexistência ou precariedade 
dos serviços de saúde pública.  
Entretanto, não se pode ignorar que as formas dos livros comandam “os usos de que podem 
ser investidos e as apropriações às quais são suscetíveis” (CHARTIER, 1999, p.8). Por essa ra-
zão, buscou-se identificar as características que compuseram os guias maternos, em seus as-
pectos autorais e editoriais, considerando-os como uma publicação específica vinculada às 
estratégias de afirmação da pediatria como disciplina e de um modelo de maternidade em 
acordo com as propostas da ciência.  
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À cabeceira das mães 
 
Ao apresentar o Guia das Mães, de autoria do médico Germano Wittrock, o escritor Coelho Neto 
indicava que a consulta a esse tipo de impresso deveria se transformar em um hábito materno: 
“Este livro, á cabeceira das mães, será um escudo de protecção para os filhos” (In WITTROCK, 
1939).  
É preciso considerar que a tensão entre o que autor e editor propõem para o leitor e as práticas 
de leitura tem sido objeto de debates desde a década de 1990. Segundo Bourdieu, “os textos, 
quaisquer que sejam, quando são interrogados não mais somente como textos, transmitem 
uma informação sobre o seu modo de emprego” (apud CHARTIER, 1996, p. 235).  
Ainda segundo Bourdieu, do ponto de vista sociológico, o livro vincula-se ao consumo cultural e 
à produção de uma crença no seu valor como produto. Nesse sentido, como parte da constitui-
ção dessa crença, “tendo definido o que merece ser lido, trata-se de impor a boa leitura, isto é, 
o bom modo de apropriação, e o proprietário do livro é aquele que detém e impõe o modo de 
apropriação. Desde que o livro, como se disse antes, é um poder, o poder sobre o livro é evi-
dentemente um poder” (apud CHARTIER, 1996, p. 242). 
Desse modo, a análise dos aspectos vinculados à materialidade dos guias maternos caminha no 
sentido de identificar modelos de leitura propostos por autores e editores. Independente do 
porte das editoras, dos processos de composição gráfica e de distribuição, a maioria dos guias 
analisados apresenta dispositivos que procuravam garantir um espaço permanente de consulta 
no ambiente doméstico e que operavam como facilitadores da leitura, com base no que Chartier 
define como “a representação espontânea, feita por seu editor, das competências de leitura do 
público ao qual ele os destina” (1996, p. 98). 
Tratando do século XVIII, o autor analisa as representações sobre situações de leitura, referin-
do-se tanto àquelas que ocorriam como “ato do foro privado por excelência” como às práticas 
que faziam da leitura “um cerimonial coletivo, em que uma palavra mediadora é leitora para os 
iletrados ou mal letrados” (CHARTIER, 1996, p. 90). Os guias maternos podem ser considera-
dos como parte do conjunto de leituras indicadas para o ambiente privado, com base em um 
conjunto de representações sobre a leitura feita por mulheres.  
Leituras femininas foram representadas, desde o século XVIII, por meio de imagens que indica-
vam tanto a intimidade do ato de leitura, indiciada pela presença dos objetos domésticos que 
acompanham as representações sobre a mulher leitora, quanto pelos detalhes dos gestos, em 
especial, os que destacam a leitura como romanesca: “a poltrona confortável onde o corpo se 
enlanguesce”. A análise desse gestual é feita por Chartier, que examina as representações pre-
sentes em quadros do século XVIII, como Cena de Interior, de Jeaurat, e A leitura, de Baudoin, 
nos quais identifica sinais da intimidade feminina: “a leitora, uma mulher jovem em vestes de 
interior, é surpreendida no instante em que seus pensamentos se evadem do livro que lê, pou-
sado, a página marcada pelo dedo, sobre os joelhos ou sobre o nicho do cão adormecido” 
(CHARTIER, 1996, p. 90). Detalhes que ainda comparecem nas representações do século XIX 
ou do início do século XX. 
Diferenciando-se das representações de leituras femininas, que excitavam a imaginação e os 
sentimentos, a leitura dos guias maternos implicava em um modelo de leitora atenta às instru-
ções. A indicação às mulheres de que seria aconselhável a leitura regular desse tipo de impres-
so como requisito fundamental para o exercício da maternidade é uma das primeiras 
recomendações da Cartilha das Mães (ROCHA, 1937).  
A fotografia da mãe concentrada na leitura da Cartilha das Mães (ROCHA, 1937), que antecede 
a folha de rosto desse guia materno, pode ser considerada como um recurso metalinguístico 
bastante sugestivo do que o autor e ou editores concebiam como modelo de mãe ideal, que se 
preparava para o exercício da maternidade científica, conforme propunham os pediatras. Man-

CD-ROM DE ATAS  | 5203 |  COLUBHE 2012



tendo uma semelhança em relação às imagens anteriores, quanto à posição social privilegiada 
das figuras femininas representadas, a partir dos objetos ou indícios sobre as personagens, os 
detalhes sobre a leitura privada também se fazem presentes nessa imagem.  
Entretanto, em relação às prescrições de leitura dos guias maternos apresentadas às leitoras, o 
gestual indica outra atitude, diferente do devaneio, característico das representações sobre a 
leitura de folhetins ou romances femininos. A concentração na leitura, característica de uma 
atitude relacionada ao estudo, reforça o conselho da legenda. Inserida após o prefácio, a ima-
gem sugestiva da mulher que lia a Cartilha das Mães, era seguida pelo conselho: “Dediquem 
meia hora de seu dia á leitura de um livro de puericultura” (1937, p.11). 
Da mesma forma, a ilustração de Otto Büngner para o guia materno dos médicos Leonel Gon-
zaga e Jorge Sant’Anna (1931, p. 23) introduz a necessidade da instrução feminina, já delinea-
da no título da obra – Escola de Mães Saúde de Filhos. Retratando uma sala de aula, a figura 
central é a do médico que apresenta às mulheres a “disposição anatômica dos órgãos genitaes 
internos” femininos. Nessa imagem, a mulher que se prepara para a maternidade é representa-
da como uma mãe-estudante, que necessita assimilar os conhecimentos definidos pelos médi-
cos como essenciais para o desempenho das suas funções maternais. Instrução delimitada, 
entretanto, pela seleção dos conteúdos e pela eliminação da “minúcia descriptiva”, característi-
ca dos estudos de caráter científico. 
O texto de Martinho da Rocha fornece várias indicações do tipo de leitora idealizada pelos auto-
res médicos. Representações sobre mulheres e mães que necessitariam de outro tipo de forma-
ção, uma vez que carinho e dedicação não seriam suficientes para atingir o principal objetivo 
delineado para as mulheres: garantir a saúde, a disciplina das crianças. 

Á mãe brasileira, toda carinho e meiguice, sobra amor para arrostar 
qualquer sacrifício pelo bem-estar da criancinha; foge-lhe, porém, não 
raro por excesso de apego ao filho, a confiança nos recursos preven-
tivos da hygiene. O facto é devido, em parte, á educação das moças 
entre nós, a quem sobejam conhecimentos de línguas, musica e pin-
tura, mas faltam noções rudimentares de hygiene infantil. Disso resul-
ta abraçarem pressurosamente errôneas insinuações que vão 
recebendo de qualquer pessoa. É tempo de guiar por caminho diverso 
a educação das jovems, oriental-as para cursos práticos de puericultu-
ra, escolas maternaes e hospitaes de crianças (ROCHA, 1937, p. 101). 
 
 

A menção ao emprego de criadas e cozinheiras, as recomendações sobre a aquisição do esteri-
lizador Gentile, no caso da adoção da alimentação artificial, a sugestão de mobiliário para o 
quarto do bebê (ROCHA, 1937), podem ser tomados como exemplos de que o autor se dirigia 
às mães com maior poder aquisitivo. Criticando a educação das jovens das camadas mais abas-
tadas, pautada por um simulacro de erudição, a partir da representação do papel a ser desem-
penhado pelas mulheres nas atividades sociais, Martinho da Rocha propõe a introdução de 
alguns preceitos sobre a higiene infantil, necessários à nova função feminina: a maternidade de 
acordo com os preceitos científicos. Noções que favoreceriam a própria educação da natureza 
feminina, representada como carregada de sentimentalismo e dotada de caráter influenciável.  
Em estudo sobre a introdução da Biologia Escolar na Escola Normal, Luciana Viviani (2006), 
refere-se a dois guias maternos, O Livro das Mamães (ALMEIDA JR. e MURSA, 1933) e O Livro 
das Mãezinhas (PIZA, 1937), afirmando que apesar dos títulos abrangentes das duas publica-
ções, e embora Wladimir Piza destinasse seu livro indistintamente aos que fossem registrar 
seus bebês nos cartórios, o texto dos guias dialoga com os setores sociais mais favorecidos 
economicamente. Nota-se isto por dois motivos principais: em primeiro lugar, várias das indica-
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ções apresentadas pelos autores envolviam a aquisição de certos materiais, o que pressupõe 
um razoável poder aquisitivo da família responsável pela criança. Em segundo lugar, havia vá-
rias orientações sobre a contratação de amas de leite, o que evidentemente só poderia ser feito 
por aqueles que tivessem algumas posses (2006, p. 2).  
Embora se considere que autores e editores se dirigiam às camadas que podiam incluir a com-
pra de livros em seu orçamento familiar, outros critérios devem ser observados quanto à circu-
lação e às prescrições de uso, que possibilitam indagar sobre outros setores sociais que, 
possivelmente, tiveram acesso aos guias maternos. A distribuição gratuita e a tiragem expressi-
va de alguns dos guias maternos, principalmente, os das empresas de alimentos, como Conse-
lhos do Glaxo para mãe e filho ou o guia Para as Mães, distribuído pela Companhia Nestlé, não 
podem ser ignoradas entre os indícios de que esse tipo de impresso pode ter atingido leitoras 
diferentes das que Viviani identifica. Além disso, devem ser considerados, nessa análise, os me-
canismos de circulação e acesso aos livros, como os empréstimos, a leitura compartilhada, difí-
ceis de ser identificados, mas que não podem ser descartados.  
Alguns indícios presentes na configuração textual e tipográfica dos guias maternos indicam 
também a intenção de dialogar com leitoras de diferentes camadas sociais. Nesse sentido, a 
inserção de títulos chamativos, o esquema de cartas com perguntas e respostas, além do recur-
so da imagem, são elementos que demonstram uma atenção dos autores e editores para esses 
aspectos. Índices remissivos e inclusão de muitos subtítulos, com a descrição dos itens trata-
dos, possibilitavam uma leitura descontínua e garantiam a permanência do livro no ambiente 
doméstico e, em alguns casos, também no ambiente escolar. 
A publicação de um número significativo de guias maternos, nesse período, indica que uma das 
representações em torno do exercício da maternidade se refere à mãe como uma leitora aten-
ta; que é capaz de seguir procedimentos técnicos, baseados nos conhecimentos científicos; que 
expressa com clareza ao médico suas observações; que é capaz de realizar registros, de lidar 
com medidas e tabelas e de manifestar suas dúvidas, inclusive por escrito.  
Comparando-se os sumários desses diferentes guias, percebe-se que a disposição dos índices 
revela a permanência de características das leituras consideradas úteis. A compreensão de que 
as orientações dos guias maternos se destinavam a promover determinadas práticas requeria 
uma organização textual que permitisse ao leitor ir direto ao assunto, como no caso dos manu-
ais de profissões ou dos livros de receitas, que compuseram diversas bibliotecas de leituras 
úteis ou populares.  
A maioria dos guias analisados contém índices analíticos, empregados como mais um recurso 
para a consulta dos itens selecionados, a qual poderia se repetir em diferentes situações, de 
acordo com a necessidade da leitora. No caso dos guias maternos nos quais autores e/ou edito-
res não optaram por esse recurso, a descrição detalhada dos itens constantes de cada capítulo 
comparece como um dispositivo para facilitar essa consulta específica5.  
Parcela dos guias maternos repetia a mesma ordenação de temas, definidos pelas etapas de 
desenvolvimento da criança. Alguns consideravam a gestação, antes de incluir os cuidados com 
o recém-nascido, com o lactente e com a criança em idade pré-escolar, em um encadeamento 
progressivo das necessidades de orientação das leitoras, o que se pode considerar como uma 
sequência didática preparatória para a maternidade.  
As letras em tamanho grande e os parágrafos curtos empregados eram alguns dos dispositivos 
gráficos que possibilitavam o uso contínuo e não descartável do impresso, permitindo uma lei-
tura entrecortada. Dispositivo esse que também pode ser considerado sob dois aspectos. Essas 
características podem remeter a uma representação da leitura dos que tinham menor grau de 
instrução, o que possibilita uma indagação sobre o público alvo que os editores pretendiam 
atingir. Mas indicam, principalmente, uma representação sobre o que se considerava atributo 
das mulheres: sensibilidade exacerbada e pouca atenção opondo-se, dessa forma, às represen-
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tações sobre capacidades intelectuais masculinas, que justificariam o domínio masculino no 
campo das atividades científicas (VIVIANI, 2003, p.216).  
A maior parte dos guias analisados inclui imagens associadas ao texto. De duas fotografias pre-
sentes na segunda edição das Consultas Práticas de Pediatria (FIGUEIRA, 1920), os guias ma-
ternos das décadas seguintes passam a incorporar pranchas médicas, desenhos e fotografias de 
pacientes em situações de atendimento em clínicas ou hospitais infantis, ou de crianças no am-
biente doméstico, muitas vezes combinadas em um mesmo exemplar. Recurso que pode indicar 
tanto a importância dada pelos médicos, tanto pediatras como higienistas, às imagens como 
elemento fundamental na compreensão das orientações relativas aos cuidados com a saúde 
(ROCHA, 2003).  
Boa parte das imagens dos guias maternos tinha a função de tornar mais concretas as informa-
ções presentes no texto, por meio da inserção de detalhes sobre as práticas recomendadas pe-
los autores, facilitando a aplicação das mesmas pelas leitoras. Em alguns casos, como no Guia 
das Mães (WITTROCK, 1939) ou nos guias maternos do Glaxo Laboratories e da Companhia 
Nestlé, as imagens foram empregadas como demonstração da eficácia das orientações contidas 
nos impressos, ilustrada nos exemplos de crianças saudáveis exibidos.  
Algumas ilustrações funcionavam como elementos auxiliares na definição de padrões de norma-
lidade, como no caso dos exemplos de robustez e desnutrição presentes em parte dos itens 
sobre a alimentação infantil. No item sobre o desenvolvimento da criança, vários guias mater-
nos incluíam tabelas de referência sobre peso e altura. Em alguns casos, havia também a inser-
ção de gráficos com curvas de crescimento e da tabela obstétrica para o acompanhamento da 
gestação. Em alguns guias, à semelhança dos impressos denominados diários de bebês, os au-
tores e/ou editores reservavam um espaço para o registro dos dados da criança e inserção de 
fotografias, como mais um elemento que permitiria a permanência do impresso e a execução 
das orientações médicas. 
Os prefácios, dedicatórias e introduções dos autores também são elementos textuais que conti-
nham prescrições dos modos de ler e usar o guia materno. A Cartilha das Mães se destaca pelo 
diálogo paternal com as leitoras, conforme se pode observar no prefácio da terceira edição: 

Editando mais uma vez os meus conselhos, procurei tornar ainda mais 
simples o texto, delle eliminando toda e qualquer discussão scientifica. 
Meu livrinho não visa tornar o médico de sua casa dispensável como 
guarda da saúde do bebê; evita, apenas, erros que mães inexperien-
tes e mal avisadas a cada passo commettem.  
Verão minhas leitoras que saliento energicamente o valor do leite ma-
terno e da medicina preventiva. O médico de crianças, mentor obriga-
tório da mãe moderna, é, antes de tudo, hygienista (ROCHA, 1937).  
 

A tentativa de diálogo com a mãe leitora partia da representação de que as mulheres necessita-
riam de uma leitura na qual a ciência médica fosse “traduzida” em orientações práticas, carac-
terística mencionada em outros prefácios, além do que foi escrito por Martinho da Rocha. Em 
quase todos eles, à mãe se reservava o papel de observadora da criança e seguidora dos con-
selhos médicos.  
Os prefácios recomendavam que as leitoras seguissem atentamente as orientações médicas, 
sem dar ouvidos às opiniões baseadas no senso comum e em crendices. Recomendação associ-
ada quase sempre ao combate à mortalidade infantil. A leitora dos guias maternos deveria se-
guir a sugestão dos editores dos Conselhos Glaxo para Mãe e Filho: “Toda mãe deve ler este 
livro e para maior segurança deve tornar a lel-o e deve consultal-o com frequencia” (192[?], p. 
1).  
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Considerações finais  
 
Colocando-se como um meio de “evitar aflições das mães e sofrimentos das inocentes crianci-
nhas” (WITTROCK, 1936, prefácio da 5ª edição), os guias maternos indicavam às mães os ca-
minhos da ciência como imperativo na criação dos filhos. Entretanto, em todos os guias 
maternos consultados, os autores reafirmavam a necessidade da consulta ao pediatra, único 
profissional que seria capaz de orientá-la nessa missão. Recomendação que dialogava tanto 
com as mães como com os pares, na medida em que afirmava que esses impressos não pode-
riam ser empregados como substitutos da consulta ao médico especialista.  
Apesar dessas prescrições, é digna de atenção a conclusão a que chega Coelho Neto na apre-
sentação ao Guia das Mães: “As mães que lerem e aplicarem todas as lições deste livro terão 
um talismã para defesa dos filhos” (In WITTROCK, 1939). O mesmo argumento foi empregado 
por Wladimir Piza na 7ª edição d’O livro das mãezinhas, ao justificar a nova edição em virtude 
das solicitações das mães, em “cartas aflitas”, que, segundo o autor, seriam as responsáveis 
por transformar o guia “num verdadeiro amuleto na luta contra a doença e contra a morte” 
(1962, p. 5). 
O emprego de termos relacionados a procedimentos que os médicos consideravam como cren-
dices populares, como o uso de amuletos, de simpatias e de benzeduras, indica a permanência 
de outras práticas relativas aos cuidados com a saúde, que ainda se faziam presentes no perío-
do estudado. Ao mesmo tempo, a recomendação da manutenção e consulta frequente aos con-
selhos do guia materno propõe, indiretamente, que as mães poderiam dispensar a consulta 
médica em boa parte dos casos.  
Contradição identificada por Walter Telles, que, no prefácio do livro E agora Mamãe? Cartas 
sobre a criação do bebê propõe considerar o guia materno como “um mero colaborador do es-
pecialista”, resguardando a criança da “nefasta interferência das comadres entendidas”. Para o 
autor, boa parte dos guias anteriores ao seu seriam “verdadeiros dicionários de diagnósticos”, 
característica considerada pouco proveitosa e arriscada, uma vez que as mães poderiam encon-
trar analogias “entre a doença dos filhos e a narração dos livros” (195[?], p. 16-17). Crítica que 
implica em uma censura às mulheres, que, a partir dos conselhos dos guias, agiriam nesses 
casos por conta própria. A tensão entre a educação feminina, o acesso às informações científi-
cas e o controle médico faz-se presente nesse discurso e reproduz uma série de representações 
sobre a mulher, o exercício da maternidade e as práticas que permitiriam a constituição de uma 
infância saudável.  
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e Bellas Letras, n. 1, de 1/8/1838. Exemplar digitalizado e disponível para consulta no seguinte endereço 
eletrônico: http://books.google.com.br/books, acesso em 29/4/2011.  
2 Pode ser citado como exemplo dessa categoria de leitura o catálogo da Bibliotheca de livros uteis e 
scientificos, da Livraria Popular de Francisco Franco, de Lisboa, que incluía publicações como o Manual 
Prático do Licorista ou o livro Tudo que o homem e a mulher devem saber aos 45 annos (edade critica 
para os 2 sexos), vendido, na década de 1910, a 300 réis cada volume – “pelo correio 325 réis” (apud 
STALL, 191[?], quarta capa). No caso do Brasil, o livro Bôas Maneiras (manual de civilidade), publicado 
pela Companhia Editora Nacional, na década de 1930, era anunciado como parte da coleção dessa 
editora, que reunia obras sobre “educação sexual, moral physica, saude e optimismo” (apud ALMEIDA 
JR. e MURSA, 1933, quarta capa). 
3 A expressão faz parte da propaganda que consta da contracapa do volume 1 da Bibliotheca de 
Medicina e Hygiene para todos, da Companhia Editora Nacional (ALDRICH, 1935):  “2 livros 
indispensáveis em todos os lares”. Os editores se referiam ao Livro das Mães e à Cartilha das Mães, de 
autoria, respectivamente, dos médicos Almeida Jr. (1933) e Martinho da Rocha (1937). O livro de 
Almeida Jr., na segunda edição em 1933, tinha como título O livro das mamães, mas a propaganda de 
1935  refere-se à mesma obra como  Livro das Mães.  
4 O termo leitura extensiva foi utilizado no sentido empregado por Peter Burke (2003). O autor propõe 
uma discussão sobre leitura e recepção, mencionando o debate sobre o surgimento da leitura extensiva 
(“folhear, passar os olhos, consultar”). Para ele, esse tipo de leitura, embora usado desde a Antigüidade, 
tornou-se comum a partir da proliferação dos livros impressos e da adoção da ordem alfabética, da 
divisão em capítulos, formas que incentivavam esse tipo de leitura.  
5 Os índices analíticos constam da obra de Figueira (1919), do guia materno de Eula Long (1926); dos 
Conselhos Glaxo para Mãe e Filho (192[?]); do guia Escola de Mães Saude de Filhos, de autoria dos 
médicos Leonel Gonzaga e Sant’Anna (1931); do guia materno de Martinho da Rocha (1937); do Livro 
das Mãezinhas (PIZA, 1937) e do guia de autoria de  Walter Telles (195[?]). 
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O homem desde os primórdios de sua existência busca transmitir saberes produzidos 
por gerações mais antigas a gerações mais jovens. Com isso floresce um processo que tem por 
objetivo primeiro a hominização, adequado a cada momento da história da humanidade a um 
significado. Esse processo, “costuma denominar-se genericamente como processo de educação” 
(GÓMEZ, 1998, p. 13). Em sociedades primitivas o processo de educação ocorria de forma 
direta. No entanto, a educação assistemática encontrou seus limites com a expansão da 
humanidade, com os avanços artísticos e científicos, ampliando em proporções incalculáveis os 
saberes a serem socializados. Surge então, a necessidade social de encontrar um lócus ideal 
para efetivar a transmissão dos saberes produzidos pela humanidade as gerações mais jovens. 

O lócus eleito para a efetivação desse plano foi a escola. Uma escola que servisse a 
todos indiscriminadamente; uma escola obrigatória, portanto, de portões abertos a membros de 
diversas classes sociais sustentada em uma constituição formalmente democrática, ofertada 
pelo Estado, laica, para ambos os sexos. No entanto, essa escola para todos; igualitária, 
fraterna e livre destinada obedecer a princípios do liberalismo não configurava um consenso e 
estava longe de ser plenamente assegurada. Segundo Pallares Burke (2001) a educação 
popular foi posicionada a sombra de toda preocupação referente à institucionalização do saber. 
Grande parte do século XIX foi marcado pela dualidade entre o ideal e a sua efetivação. Alguns 
acontecimentos desencadeados nos movimentos revolucionários de 1640, Revolução Inglesa e 
de 1789, a Revolução Francesa e considerados excessivos pela classe média e alta, foram 
atribuídos a “distribuição indiscriminada de conhecimento (...) ao povo iletrado e rebelde” 
(PALLARES-BURKE, 2011, p 53), visto que, a partir do domínio da leitura restringe-se a 
possibilidade de implantar instrumento impeditivo de acesso a textos com os mais diversos 
conteúdos. 
 Deste modo, a distribuição institucional do conhecimento a todos, não só democratiza 
os saberes como também desloca e distribui o poder, entrando em voga um dos grandes 
dilemas da educação: ao socializar a ciência, as artes, as teorias, permite-se ao homem pensar, 
inovar, construir mais idéias, mais teorias, mais artes, mais ciências, ou seja, coloca o homem e 
a sociedade no caminho do progresso, da modernidade. Em contrapartida, esse homem não 
permitira ser subjulgado, ser excluído desse progresso, da participação econômica, do direito a 
escolha da vida que quer ter, do trabalho que quer desenvolver, das idéias que quer pensar e 
defender. Não é esse homem que a classe dominadora deseja criar. 

Para evitar tal fenômeno e ao mesmo tempo oportunizar o processo de apropriação do 
conhecimento, corpos e mentes deveriam ser adestrados por meio dos currículos escolares, 
assim, mesmo dominando saberes, continuariam servindo aos interesses e necessidades de um 
determinado e específico grupo social. Assim a instituição escolar serve de reguladora, 
estabelecendo o que será permitido conhecer e, mais que isso, docilizando corpos e mentes. 

Sob esta analise a escola, é colocada a serviço da garantia e custeamento de um status 
social e cultural como apologia para a sobrevivência da sociedade e do homem, alicerçando-a 
sob bases reprodutivistas, que são superadas à medida que a escola vale-se de saberes 
públicos para o desenvolvimento do conhecimento particular dos alunos. A institucionalização 
dos saberes deve ser entendida como uma teia de relações sociais e teóricas em que os alunos 
aprendem e assimilam teorias e conteúdos não apenas como conseqüência de transmissão 
passiva, mas do intercâmbio decorrente dos conhecimentos imersos nos conteúdos escolares e 
das interações sociais. São essas teias que geram novos conhecimentos e por conseqüência 
novos conteúdos a serem vinculados nos bancos escolares. Assim, se faz correto afirmar que a 
eleição dos conteúdos e a constituição do currículo escolar é fruto de uma construção histórica 
e social, sendo que as informações vinculadas no ambiente escolar estão longe de serem 
estáticas e universais, mas relacionam-se a interesses, necessidades e conjecturas pessoais, 
coletivas, espaciais e temporais. As ciências produzidas pelos homens unem-se a objetivos que 
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estão além dos muros escolares e são didatizadas, ou seja, são transformados em disciplina 
escolar. O próprio homem apropria-se dos saberes instituídos, seleciona, organiza, elege e o 
transforma em elementos a serem oportunizados aos jovens na escola. Entretanto, para André 
Chervel (1990), as disciplinas escolares não devem ser entendidas como simples “transposições 
didáticas” decorrentes das ciências eruditas de referência, mas sim, analisadas historicamente, 
contextualizando o papel exercido pela escola em cada tempo. Neste sentido, o autor defende 
que a disciplina escolar é uma entidade epistemológica munida de elementos que lhe permitem 
autogestão. Na verdade é a luta, a contradição entre esses diversos elementos que leva a 
constituição de uma disciplina escolar. Aqui firma-se clara fronteira entre saberes científicos e 
saberes escolares, sendo que os saberes científicos são produzidos no interior das ciências e os 
saberes escolares são oriundos da cultura escolar. As disciplinas escolares formam-se no interior 
da cultura escolar e por isso tem objetivos próprios, por vezes distintos da ciência mãe. 

Chervel (1990), ao estudar a história das disciplinas escolares firma que essa 
nomenclatura é instituída a partir de 1910 e que sua formação é fruto de longos debates e 
disputas entre pensadores, cientistas, educadores e políticos que, de acordo com interesses e 
ideologias pessoais, reivindicavam a incursão de determinados conhecimentos no currículo 
escolar. Como exemplo pode-se citar a presença constante de um currículo humanístico (sec 
XIX) com estudos sobre línguas – latim, grego, oratória, língua e literatura pátria e 
internacional, ou seja, saberes distanciados da experiência cotidiana de alunos pertencentes à 
classe trabalhadora rural e urbana, mas presentes na cultura elitista e dominadora e por isso 
considerado ideal. A elite sobrepõe-se ideologicamente aos saberes populares, estabelece o que 
é certo, educado e relevante conhecer. 

No entanto, com a intensificação do processo de produção fabril, as transformações 
políticas, o advento do liberalismo e adiantamento da ciência, a partir da segunda metade do 
século XIX e início do século XX, o conhecimento das áreas denominadas “exatas” sobrepõe-se 
aos saberes literários e lingüísticos. Assim, Biologia, Botânica, Química, Física e Matemática, 
passam a concorrer com as disciplinas humanistas na composição do currículo escolar. A 
preocupação agora residia no firmamento dos objetivos de cada disciplina, vinculando-as com o 
propósito maior de formar o cidadão moderno. Só então seria possível explicitar os conteúdos e 
selecionar os métodos mais adequados.  

Com o intuito de facilitar, de manter um nível alto de qualidade e de garantir o trabalho 
didático das informações selecionadas, tais ciências didatizadas, ou melhor, tais disciplinas 
escolares são organizadas em livros didáticos. Livros que ao traduzirem em lições os saberes 
científicos produzidos pela humanidade, amenizam o poder decisivo do docente na escolha e 
organização dos conteúdos, retirando de suas mãos o controle do processo pedagógico. O 
currículo escolar passa a situar zona limite entre as complexidades da escola e do conhecimento 
e a expressão teórica representada por um paradigma técnico linear. O livro é o instrumento 
ideológico utilizado para, que em larga escala, possa incutir nas mentes juvenis os ideais de 
homem e sociedade desejados. 

É nesse sentido que objetivou-se analisar conteúdos presente em livros de leitura 
destinados a terceira série do ensino fundamental, editados entre 1900 e 1945, procurando 
explicar os rumos assumidos pelas práticas discursivas em textos didáticos. Esse trabalho 
investigativo verificou que os referidos livros de leitura aproveitavam o ensino do ler para 
conduzir o trabalho do professor a ensino de moral, de civismo, de artes, de ciências. Isso pode 
ser verificado com um simples olhar sobre os índices, como por exemplo, o presente no 
“Terceiro Livro de Leitura” editado pelos professores da Escola Gratuita São José, que traz as 
lições dividas em duas partes, sendo a primeira organizada nas lições Deus – Igreja – Escola; 
Deveres que os meninos devem cumprir; A casa paterna e a segunda parte é dividida em 
História natural: A - Plantas; B - Animais; C -Minerais e Física, Geografia, História. 
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Tal investigação buscou retratar o conflito dos intelectuais da educação sobre as 
variadas preferências entre os autores, fato que incide sobre o que consideravam prioritário 
ensinar: conteúdos de formação humanista – erudita e formadora de valores ou a formação 
científica – voltada a uma educação mais prática e coligada ao mercado de trabalho. A 
presença das ciências naturais, do patriotismo, do ensino moral, dos saberes teóricos e saberes 
práticos, são justificados nos discursos e em estudos que circundam a história das idéias 
pedagógicas. No entanto, vale refletir se esses conteúdos realmente estiveram presentes no 
interior das salas de aula e, se estiveram, qual foi o enfoque dado a eles. O estudo das 
disciplinas escolares e seus conteúdos, segundo Bittencourt tem por preocupação central 
“identificar a gênese e os diferentes momentos históricos em que se constituem os saberes 
escolares, visando perceber a sua dinâmica, as continuidades e descontinuidades no processo 
de escolarização” (2003, p. 15). Esse campo de investigação concentra suas pesquisas na 
história dos conteúdos para estabelecer relação entre o que foi firmado como objetivo de 
ensino e o que foi efetivamente ensinado. Enfim, não é um campo que estuda a história das 
idéias pedagógicas, do discurso pedagógico oficial, das políticas educacionais, mas a eleição de 
determinados conteúdos enquanto outros são colocados em sub-planos. 
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BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. (2003) Disciplinas escolares: história e pesquisa. In 
OLIVEIRA, M. A. T. de; RANZI, S. M. F. (Orgs.). História das Brasil:disciplinas escolares no Brasil 
contribuições para o debate. Bragança Paulista: EDUSF. 
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Introdução 
O presente trabalho procura indicar e analisar alguns impressos que foram divulgados 

na “sessão” Annuncios do periódico O Universal, publicado em Ouro Preto, Minas Gerais, na 
primeira metade do século XIX. Por meio dessas “propagandas”, transcritas e classificadas por 
nós, de acordo com características comuns, conseguimos perceber quais eram os impressos 
mais comercializados, apreendendo aspectos de práticas culturais de uma sociedade ainda, na 
sua grande parte, analfabeta.  

O periódico O Universal foi publicado na capital da Província de Minas Gerais, Ouro Pre-
to, entre os anos 1825 a 1842, sendo “o mais longevo periódico mineiro do Primeiro Reinado e 
das Regências (MOREIRA, 2006, p.98)”. O Universal era impresso em formato in quarto, publi-
cado três vezes por semana. Possuía, em geral, quatro páginas. Na primeira página era regis-
trado o título, a data e o número da publicação. Nas suas páginas não se encontravam qualquer 
imagem ou desenho, como era comum naquela época. Graficamente os textos eram distribuí-
dos em duas colunas e separados em “sessões” que vão se afirmando ao longo das publica-
ções, mas que não são constantes em todos os números. Algumas das “sessões” encontradas 
no jornal são: Anexos, Anúncios, Artigos de Ofício, Correspondências, Notícias Estrangeiras, 
Variedades, entre outras.  

O “discurso de lançamento” do jornal, datado do dia 18 de julho de 1825, primeiro nú-
mero do periódico, o redator demonstra a necessidade e a importância que se dava para que a 
capital da Província possuísse um jornal próprio e das notícias que, preferencialmente, seriam 
publicadas, tendo o periódico como finalidade a “illustração publica” (p.4). Assim, os problemas 
sociais e estruturais vividos nas províncias, a religião, a economia, a política e a educação são 
temas debatidos nas páginas do periódico. 

Durante os dezessete anos de circulação e existência do periódico O Universal (1825-
1842), uma “sessão” específica nos chamou atenção: Annuncios. Esta “sessão” foi se afirmando 
e ocupando espaço no jornal com o passar dos anos e com a consolidação da imprensa jornalís-
tica na província de Minas Gerais e em todo o Império. A “sessão”, que geralmente ocupava a 
segunda coluna da quarta e última página do periódico, foi fonte de apreensão de diversos as-
pectos interessantes que nos permitem perceber uma organização social da época, assim como 
pudemos, através desses, apreender traços de práticas educacionais (escolares e não escola-
res) da sociedade mineira do século XIX. Entre os anúncios de comércio de imóveis, escravos 
fugidos, animais desaparecidos, produtos a serem negociados, encontramos anúncios que aju-
daram a transparecer um importante papel desempenhado pelo O Universal: o esforço para a 
formação de uma sociedade letrada e preocupada com a formação das novas gerações. 

 
Referenciais teórico-metodológicos 

Por meio de uma leitura panorâmica d` O Universal (1825-1842), constatamos que, du-
rante esses anos, 3258 edições foram publicadas e comercializadas. Nessa primeira leitura pro-
curamos identificar aqueles números que apresentavam a sessão Annuncio(s). Identificamos 
que 1307 edições do periódico que continham a “sessão”, sendo que várias delas apresentavam 
mais de um anúncio. Assim, foram encontrados 2387 anúncios publicados nos 3258 números 
d`O Universal entre os anos de 1825 e 1842. Acreditamos que essas “propagandas” são possi-
bilidades de compreender as características e visões pedagógicas de um período, bem como 
uma concepção moral e social de um grupo de intelectuais que pensavam e organizavam a ins-
trução. 

Após a identificação e contabilização dos anúncios publicados, separamos e transcre-
vemos, utilizando a grafia original, todos aqueles que nos ajudavam compreender aspectos pre-
sentes na educação da população da província de Minas Gerais durante os anos de publicação 
do jornal. Dentre esses anúncios transcritos encontramos a oferta de diversas aulas; convites 
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ao público para assistir aos Exames Públicos de Alunos; concursos de Cadeiras de Professores; 
comércio de obras literárias; “propaganda” de outros periódicos e etc.  

Percebemos então, pontos em comum entre esses anúncios, o que nos permitiu dividi-
los em dois eixos temáticos: Comércio de Impressos e Instrução. No primeiro, agrupamos 
anúncios que tratavam da comercialização de qualquer tipo de impresso, como por exemplo, 
periódicos, obras literárias, dicionários. Em Instrução incluímos as “propagandas” que chamam 
atenção dos leitores para o início, término e preços de aulas; os que convidam as pessoas para 
presenciar a aplicação de Exames Públicos de Alunos; aqueles que anunciam concursos ou no-
meações para a ocupação de cadeiras públicas.  

Os anúncios de jornais eram entendidos por Gilberto Freyre como, “uma arte de exalta-
ção de virtudes”, dos diversos produtos oferecidos. As várias qualidades atribuídas a eles, que 
circulavam em meio aos leitores, nem sempre eram reais. “No anúncio procura-se ‘atrair, pren-
der, absorver’ a atenção do leitor de jornal, de modo todo especial: com objetivos práticos e 
imediatos, através de palavras capazes de conquistar o leitor para o anunciante ou para o obje-
to anunciado” (FREYRE, 1979, p.XLVII).  

 
Resultados 
  

Diversos foram os impressos identificados pelos anúncios do periódico O Universal entre 
os anos de 1825 e 1842. Esse número e a grande variedade de gêneros literários superaram 
tanto as nossas expectativas, que não foi possível contabilizar todos os impressos anunciados e 
por quantas vezes, como desejávamos. Também gostaríamos de ter conseguido classificar to-
dos eles, no entanto, nos deparamos com um obstáculo ainda maior: o desconhecimento sobre 
vários dos títulos encontrados. Assim, não conseguimos encaixá-los em classificações como, por 
exemplo, dicionários ou jornais.  

Por essas razões, seguem apenas algumas tabelas que conseguiram identificar e classi-
ficar alguns dos impressos divulgados n`O Universal. Os preços de alguns impressos também 
foram identificados, possibilitando uma análise comparada dos custos com os impressos duran-
te os dezessete anos de publicação do periódico. 
 
Os Dicionários:  
 

Acha-se a venda na Caza de Forbes, na Praça da Alegria, as seguintes 
obras. 
Diccionario geral da lingoa Portugueza de algibeira, contendo mais de 
20:000 termos novos pertencentes as Artes, Officios, e Sciencias em 3 
volumes de 8º. g. com 2:330 paginas por 12$000 réis.  
Dito da lingoa Ingleza, e Portugueza, e vice-versa, de Vieira, 2 vol. de 
4º 8$000. 
Dito da lingoa Franceza, e Portugueza, 1 vol. 4º 4$000 (...) 
(O Universal, 08/09/1837, p.04)  

 
De acordo com a citação acima e a tabela abaixo, percebemos a variedade de dicionário 

que foram comercializados no período. Além daqueles dicionários que comparavam e traduziam 
termos de uma determinada língua, para a outra, também identificamos dicionários destinados 
às áreas de conhecimento específicas.  
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Tabela 5: Tipos e quantidade de vezes que os diccionarios foram anunciados 
 

Dicionários Quantidade 
Diccionarios Francez Portuguez, e vice versa 8 

Diccionario da lingoa Portugueza  7 

Diccionario da lingoa Ingleza, e Portugueza, e vice-versa 5 

Diccionario da Lingua Brasileira 4 
Diccionario portatil das attribuiçôes dos Juizes de Paz 2 

Dicionario dos Homens Illustres  2 

Diccionario da Academia Franceza 1 
Diccionario d`Algibeira, Filosofico, Politico, e Moral 1 

Diccionarios de consoantes  1 

Jogo de diccionarios 1 

Diccionario das Sciencias Medicas 1 

Dicionarios Latino 1 

Diccionario Magnun Lexicon 1 

Total 35 
Fonte: Dados obtidos através de análises do periódico O Universal (1825-1842) 

 
Tabela 6: Variação de preços dos diccionarios 

 

Diccionarios 
Preço 

Min. Máx. 

Diccionario das Sciencias Medicas  60 rs 

Diccionario portatil das attribuiçôes dos Juizes de Paz  320 rs 

Diccionario d`Algibeira, Filosofico, Politico, e Moral  480 rs 

Diccionario da lingoa Franceza, e Portugueza e vice versa 4U000 

Diccionario da Lingua Brasileira  6U000 12U000 

Diccionario da lingoa Ingleza, e Portugueza e vice versa 8U000 

Diccionario geral da lingoa Portugueza  12U000 
Fonte: Dados obtidos através de análises do periódico O Universal (1825-1842) 

 
Os Periódicos:  
 

Roga-nos a inserção deste Annuncio.  
GABINETE DE LEITURA 
SERÕES DAS FAMILIAS BRAZILEIRAS,  
Jornal para todas as classes, sexos e idades. 
Publica-se todos os domingos n`esta còrte. Preço da subscripção – 
6$400 por anno, 4$000 por seis mezes, e 2$ por trimestre (...) 
(O Universal, 12/03/1838, p.04).  

 
 O anúncio acima ainda destaca algumas características do periódico divulgado, como 
por exemplo, ter sua redação semelhante a dos jornais franceses e por ter “por fim dar um 
passatempo honesto e divertido a seus leitores”. Ainda menciona os vários artigos que com-
põem o periódico, como “O banquete do Cemiterio”, “O amor materno”, “Um official de Napo-
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lião”, “Um protestante e um papista”, “Emancipação mulheril”, “Os cabellos brancos” “Veneno e 
Chocolate”, “A mãe que assassinou a filha”, entre outros.  
 

Tabela 7: Títulos e quantidade de vezes que os periódicos foram anunciados 
 

Periódicos  Quantidade 
Diário do Conselho do Governo  10 

O Universal 10 

Patriota Mineiro 4 

Parnazo Brasileiro  3 

O Correio de Minas  2 

Aurora Fluminense 1 

Brasileiro 1 

Diário Mercantil, Político e Literário 1 

Homem Social  1 

Jornal da Sociédade Promotora da Instrucção Publica  1 

Jornal do Commercio  1 

Noticiador Serrano  1 
O Athlante  1 

O Constitucional 1 

Opiniâo Campanhense 1 

Revista Semanária 1 

Serões das Familias Brazileiras 1 

Total 41 
Fonte: Dados obtidos através de análises do periódico O Universal (1825-1842) 

 
Tabela 8: Variação de preços de periódicos quanto à duração das assinaturas 
 

Duração das Assinaturas 
Preço

Min. Máx. 
Números Avulsos 60 rs 120 rs
Assinatura Mensal 1U000 rs

Assinatura Trimestral 840 rs 2U500 rs
Assinatura Semestral 4U000 rs 6U000 rs 

Assinatura Anual  6U400 rs 12U000 rs 
Fonte: Dados obtidos através de análises do periódico O Universal (1825-1842) 

 
Os preços dos periódicos eram anunciados de várias formas. Como já havia a possibili-

dade de assinatura, os preços variavam conforme a duração da assinatura, a periodicidade dos 
periódicos, o local onde eram impressos e na medida em que os anos se passavam. Quanto à 
duração das assinaturas, elas poderiam ser anuais, semestrais, trimestrais, mensais, ou a venda 
poderia ocorrer, em alguns periódicos, com números avulsos.  

Apesar de no início da década de 30, a tipografia d`O Universal publicar outros três pe-
riódicos, além desse, só encontramos referência à um deles, Jornal da Sociedade Promotora da 
Instrução Pública, redigido pelo Padre José Antônio Marinho. O Correio de Minas era redigido 
por Manoel Soares do Couto, Opinião Campanhense, por Bernardo Jacinto da Veiga e a redação 
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d`O Universal foi atribuída à Bernardo Pereira de Vasconcelos, depois por Joaquim Antão Soa-
res Leão e por último José Pedro Dias de Carvalho (MOREIRA, 2006, p.56).  

Curioso perceber que o Padre José Antônio Marinho apareceu em duas edições da “ses-
são” de anúncios (18/11/1831 nº672 p.04; 11/10/1833 nº940 p.04) como professor. Ao longo 
desse período, mudou a disciplina que ministrava. Na sua primeira aparição se dizia professor 
de “Logica”, anunciava suas aulas que começariam em 6 de Janeiro do ano seguinte na “Salla 
da Biblioteca”. Quase dois anos mais tarde, o Padre José se anunciou como Leme de Filosofia, 
não informando concretamente a data do início das aulas, nem o local (apesar de suspeitarmos 
que esta, seria na Casa da Biblioteca, uma vez que a matrícula deveria ser feita lá). Manoel So-
ares do Couto, quanto Bernardo Jacinto da Veiga, são ambos mencionados na Tabela 4, como 
proprietários de “cazas” de comércio de impressos.  
 
As “Folhinhas” 

Exemplo 1: 
 “Achão-se a vender na Loja de Forbes Folhinha de algibeira para o anno de 1826 a 240 

rs.; ditas de Porta a 180 rs.; e breve chegão as dos Srs. Padres, que se hão de dar a 480 rs ” 
(O Universal, 28/11/1825, p.4) (Grifos nossos).  

 
Exemplo 2;  
“Em Marianna na Loja do Cidadão Honorio José Ferreira Armond, se achão á venda fo-

lhinhas de reza a 480, e de algibeira a 320 (O Universal, 10/05/1830, p.04) (Grifos nossos).  
Exemplo 3:  
Achão se no prelo as folhinhas Ecclesiasticas para o anno de 1835; e brevemente se 

annunciará a sua conclusão, e os lugares da sua venda (O Universal, 29/10/1834, p.04) (Grifos 
nossos).  

Exemplo 4: 
 “As Folhinhas de Igreja para o anno de 1836 achar-se-hào brevemente impressas nes-

ta Tipografia, onde se venderáõ, e nos outros pontos da Provincia que seràô annunciados” (O 
Universal, 22/07/1835, p.04) (Grifos nossos).  

Exemplo 5:  
Na Caza de Forbes, Praça d`Alegria N. 3 chegarão Folhinhas para o 
anno de 1834, com a mesma extenção, e Variedades na 1ª parte 
além d`isso o Codigo do Imperio do Brasil, o Codigo do Processo Cri-
minal de primeira instancia, com as Instruções para o dito Codigo, e 
disposição provisoria para a Administração da Justiça; achando-se as-
sim nellas uma collecção dos Codigos, e Leis mais importantes do Im-
perio em formato portatil e juntamente com o mais pertence de uma 
Folhinha e Calendario de uma utilidade para todos os Cidadãos, pelo 
modico preço de 640 rs. A`mesma Caza chegou muito bom Rapé 
Princeza, e Aréapreta que se dá por preço cômodo (O Universal, 
15/11/1833, p.04) (Grifos nossos).  

 

CD-ROM DE ATAS  | 5223 |  COLUBHE 2012



Tabela 9: Tipos e quantidade de vezes que as folhinhas foram anunciados 
 

Folhinhas  Quantidade 

Folhinhas de Algibeira  40 

Folhinhas Ecclesiasticas 38 

Folhinhas de Porta  10 

Folhinhas de reza 7 

Folhinhas de Igreja  4 

Folhinhas para o ano... 4 

Folhinhas de Padre 2 

Total 105 
Fonte: Dados obtidos através de análises do periódico O Universal (1825-1842) 
 

Tabela 10: Variação de preços de folhinhas 
 

Folhinhas 
Preço

Min. Máx.  
Folhinhas de Porta 80 rs 320 rs

Folhinhas de Algibeira 160 rs 480 rs
Folhinhas para o ano 360 rs 640 rs
Folhinhas de Padre 400 rs 480 rs

Folhinhas de Reza 480 rs 500 rs 
Folhinhas Eclesiásticas 480 rs 600 rs 

Fonte: Dados obtidos através de análises do periódico O Universal (1825-1842) 
 
As “Folhinhas d’Algibeira” eram publicações anuais, de uso constante e consistiam em 

algo como um calendário de bolso. Assim como outros impressos, as “folhinhas” carregavam 
consigo uma intenção. “Os almanaques, parentes daquelas “folhinhas”, podem ser lidos pela via 
de uma “pedagogia lenta, longa e desdobrada duração, a qual assegura padrões de convocação 
da história e da memória”. Podemos perceber este sentido “pedagógico” naquela Folhinha 
d’Algibeira ao trazer consigo todo um programa para os anos vindouros. (DUTRA apud MOREI-
RA, 2006, p.111).  

Teriam essas “folhinhas” características semelhantes? Quais seriam elas? Essas são al-
gumas questões que ainda não puderam ser resolvidas. Por ter sido um tipo de impresso de 
validade anual, pouquíssimo podemos saber sobre elas, uma vez que são extremamente difíceis 
de ser encontradas nos arquivos nos dias de hoje.  
 
Impressos relacionados à Instrução?  
 

Vendem-se em Caza de R. Ogier, Impressor Livreiro, no Rio de Janei-
ro, os seguintes Livros (...) 
Colecçao de Cartas para os Meninos aprenderem a ler 100 – em ca-
racteres de escriptura .....380 (...) 
Elementos de Logica, escriptos em vulgar, e apropriados para as Es-
colas Brasileiras por José Saturnino da Costa Pereira, Official Superior 
do Imperial Corpo de Engenheiros, e Senador do Imperio ...800 
- Encadernado .........1,100 
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Grammatica Franceza e Portugueza de Lhomond, Professor da Univer-
sidade de Pariz, traduzida segundo as melhores, e mais modernas 
edições, e augmentada de muitas regras sobre a Ortografia, e de um 
quadro de adverbios e conjucçôes; um Indice que mostra os 40 sons 
da lingoa Franceza; algumas frazes particulares á mesma lingoa; e al-
guns proverbios proprios; posto de maneira que facilita na pronuncia-
ção as pessoas, que se applicarem a este Idioma; 3ª. ediçao, sobre 
papel velino, e novamente correcta .....1,000 
- Encadernada ....... 1,300 (...) (O Universal, 04/12/1835, p.04) (Gri-
fos nossos).  

 
“Compendio de Educação Religioza”, “Modo breve, e facil de pronunciar o Francez”, “A 

Gramatica Brasileira”, “Taboada pequena”, “Elementos de Geometria”, “Gramaticas de Dantas”, 
são alguns dos impressos anunciados no periódico O Universal. Poderíamos classificá-los como 
impressos destinados à instrução? Em alguns anúncios, como no exemplo acima, é clara a in-
tenção de alguns desses impressos. Guiar os mestres e servir de apoio para os alunos para o 
seu aprendizado. No entanto, o que atualmente, pode ser visto como próprio para a educação 
escolar, não tem o mesmo sentido quando falamos da primeira metade do século XIX. O pro-
cesso de legitimação da educação escolar fora do ambiente doméstico estava em seu princípio. 
Assim, o que podemos concluir é que esses impressos estavam carregados de intencionalida-
des, destinavam-se ao aprendizado, mas não necessariamente ao aprendizado das crianças e 
nas escolas. Além desses livros, os chamados “livros de civilidade” também foram frequentes 
nas escolas. Esses tinham o intuito de introduzir regras e conduzir comportamentos sociais 
(SENA, 2010).  

Ana Maria Galvão (2005) destaca, no entanto, a forte preocupação daqueles que con-
trolavam e organizavam a Instrução Pública nas Províncias de  

constituir instâncias que pudessem julgar e aprovar o mérito dos 
compêndios e sua utilização nas escolas (...) percebe-se, portanto, 
que havia uma certa crença na importância do poder do livro, de seu 
papel na instrução e da própria instrução, que deveriam ser, pelo me-
nos em parte, controlados(GALVÃO, 2005, p.02).  
 

As instituições específicas de julgamento dos livros que seriam ou não autorizados para serem 
utilizados nas escolas foram criadas posteriormente, na segunda metade do século XIX. Para 
que os livros fossem aprovados para as escolas da Província da Paraíba, Galvão (2005) ressalta 
que eles deveriam trazer bons conteúdos, e esses deveriam ser consistentes do ponto de vista 
científico e também terem uma utilidade prática para as crianças, ou um caráter formador, no 
diz respeito à moral e a religiosidade; deveriam ser organizados; claros; breves... Os critérios 
de exigência só crescem com o passar dos anos. Mas em geral, eram adotados livros de autores 
reconhecidos.  
 
Impressos “Oficiais”  
 

“Acha-se á venda nesta Officina a Constituição Politica do Imperio do Brasil em formato 
pequeno: seu preço 320 rs. Vendem-se tambem nas Lojas dos Srs. Coronel Nicoláo Soares do 
Couto, e Capitão João Teixeira Soares” (O Universal, 14/12/1827, p.04) (Grifos nossos). 

“Sessões da Camara dos Srs. Deputados”, “Relatório do Ministro da Marinha”, “Decisôes 
do Supremo Senado, Leis, e Regulamentos Provinciaes”, “Applicaçôes da Moral à Politica” são 
exemplos de impressos oficiais de cunho político, econômico e legislativo que foram divulgados 
nos anúncios d`O Universal. Tivemos muita dificuldade em classificar esses impressos, por tan-
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to, apenas aqueles em que os títulos ou o seu conteúdo, explorado nos anúncios, deixam 
transparecer fortes características políticas, econômicas ou legislativas, foram considerados. 
Como podemos perceber no exemplo abaixo:  

Subscerve-se pelo preço de 50$ reis. pagos adiantados, para as Colle-
ções de Leis redigidas pelo Conselheiro Nabuco, as quaes hão de 
montar de 13 a 14 volumes (...), contendo o que se acha na da Typo-
grafia Nacional, um grande numero de artigos avulsos impressos, a 
colleção dos assentos da caza da Supplicação, o corpo das ordena-
ções Philipinas, os regulamentos militares e provisional de marinha, 
obras todas avulsas e de grande preço, que assim ficão encorporadas 
nas mesmas collecções; grande copia de artigos de legislação e histó-
ricos della, e que se achão collegidos em praxistas, comentadores e 
historiadores, e sobre tudo isto mais de 10,000 documentos inéditos, 
e em consideravel parte constituidos como leis do Imperio, e cuja ig-
norancia tem sido prejudicialissima á todos os ramos da publica admi-
nistração (...) Estas collecções são utilissimas á todas as classes da 
Sociedade Brazileira, e raro é o caso que se apresente controverso 
que nellas não traga a sua decisão, e com debates e discussão respei-
taveis pelo saber e erudição que involvem, principalmente no que toca 
aos Tribunaes extinctos, cujos principaes actos nas mesmas se achão 
colligidos até o seu encerramento (O Universal, 06/06/1838, p.04).  

 
Catecismos e Manuais  
 

Sahio a luz no Rio de Janeiro a obra intitulada Manual do Fazendeiro, 
ou Tratado Domestico sobre as infermidades do pretos, por J. B. A. 
Ianberz, Doutor em Medicina.  
Ha muito que a humanidade reclamava uma obra tâo interessante: 
quanto a sua falta tem custado graves prejuisos aos proprietarios, e 
disfalque á Naturesa. Nessa obra se vêem discriptas com o melhor 
methodo as infermidades mais comuns na nossa terra, e as applica-
çôes mais prováveis, e experimentadas, julgamos que a nossa Provin-
cia muito lucrarà com ella, por que qualquer homem de mediana 
inteligencia poderá curar com um (ilegível) as infermidades de sua 
familia. Acha-se a vender em cara de Monsieur Pralon nesta Cidade 
(O Universal, 05/09/1834, p.04) (Grifos nossos).  

  
“A Sciencia do Bom Homem Ricardo, ou meios de fazer fortuna”, “Manuaes dos Collec-

tores”, “Methodo de Curas a Cholera Morbus”, “Manual da Tipografia Brasiliense”, “Maximas de 
conducta para as Sras Brasileiras”, “Obra de Bontempo”, “Cathecismo de Economia Politica, ou 
Instrucção Familiar”, “Cathecismo de Companheiro Maçon do Rito Moderno” são exemplos de 
impressos divulgados n`O Universal.  

Os Catecismos e Manuais eram obras bastante detalhadas que explicavam, passo a 
passo, o que deveria ser feito. Algumas vezes, nos anúncios, eram explicitados o seu público-
alvo, como, por exemplo, os pais de famílias , fazendeiros, entre outros. Nos anúncios também 
eram destacadas as suas utilidades e vantagens para a “Sociedade Brasileira”. Suas intenções, 
não explicitas, estavam na conformação de comportamentos de determinados sujeitos.  

Os catecismos, por vezes, também eram adotados nas escolas para utilização dos alu-
nos, podendo ser referentes a diversos conteúdos e conhecimentos. “Seu sistema de perguntas 
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e respostas era muito bem quisto pelos professores, pois este sistema facilitaria a absorção do 
conteúdo pelo aluno” (BANDEIRA; BARBOSA, 2009, p.7).  
    
Literatura e Poesia  
 

 “Quem quiser vender alguns Livros escriptos na Lingoa Nacional, Latina, Franceza, ou 
Ingleza, dirija-se à esta Typografia, onde acharà com quem contractar” (O Universal, 
24/06/1835, p.04) (Grifos nossos).  

O acesso ao livro não era fácil. Algumas obras custavam caro e outras eram difíceis de 
serem encontradas, muitas vezes pela sua própria raridade. Assim, difundiu-se além das práti-
cas de compra, venda e troca, também a prática do empréstimo, “sinalizando para a formação 
de comunidades de leitores e para a circulação dos livros nas localidades mineiras” (MOREIRA, 
2006, p.138).  

 
 Hum sugeito que havia emprestado ha annos ao defunto Capitão Pe-
na, varias obras, as recebeo todas por via do sr. Mello Franco, menos 
o primeiro Vol. do Ensaio sobre os costumes &c. &c. de Voltaire. Este 
tomo isolado de pouco pode servir a quem o possue, e faz muita falta 
ao antigo dono, que possuindo as mais obras d`aquelle grande ho-
mem, nellas vê citadas muitas passagens do tal volume. O Sr. que por 
engano o possuir faz grande obsequio em entregallo nesta Typogra-
phia (O Universal, 20/05/1831, p.04) (Grifos nossos).  

 
Na Europa e também no Brasil as mudanças sociais, econômicas e culturais transforma-

ram a produção impressa e as condições de acesso ao livro. O crescimento da produção im-
pressa, a circulação de livros anteriormente proibidos, a multiplicação dos periódicos, as 
transformações dos espaços públicos que trouxeram a proliferação dos gabinetes literários e 
sociedades de leitura, onde foi possível ler, ou participar de leituras coletivas e oralizadas, sem 
necessariamente ter que comprar, abrem espaço para novas maneiras de ler. “Para os leitores 
mais instruídos, as possibilidades de leitura parecem expandir-se propondo práticas diferencia-
das segundo os tempos, lugares e gênero” (CHARTIER, 2007, p.266).  
 “As Aventuras de Telêmaco”, “A Tragedia de Brutos”, “Resumo da vida do Principe Eu-
genio de Lauctemberg”, “O Mestre de Dança”, “O Pobre Pedro”, “As Ruinas ou meditações so-
bre as revoluções dos Impérios”, “Historia da América Meridional, e Septentrional”, “Lusíadas”, 
foram obras divulgadas n`O Universal que permitiam um contato dos habitantes da província 
de Minas Gerais com leituras estrangeira e modernas. A reflexão, o conhecimento e o entrete-
nimento eram as principais finalidades de tais títulos.  
 As poesias e poemas também foram bastante divulgados nos anúncios. “Poesias Brasi-
leiras”, de D. Delfina Benigna da Cunha; Poesias, de Antoni Diniz da Cruz e Silva; Poesias, de 
Nicoláo Tolentino d`Almeida; Poema, do Padre José A. de M, foram gêneros literários divulga-
dos, principalmente a partir de 1838. 

“Sahio á luz nesta cidade- o Poema de Claudio Manoel da Costa – sobre a fundação de 
Villa Rica, capital de Minas Geraes. Vende-se nesta Typographia a mil réis cada folheto” (O Uni-
versal, 04/02/1842, p.04) (Grifos nossos).  

Para além do entretenimento, os poemas publicados também tinham outras intenções 
perante aos seus leitores. A publicação do poema Villa Rica, de Cláudio Manuel da Costa, entrou 
em concordância com os anseios políticos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao qual 
pertencia Cláudio Manuel da Costa. “Para além de simples ‘amor às letras pátrias’ (...) a idéia 
de Nação proposta pelos membros do IHGB não se assentava sobre uma oposição à antiga me-
trópole” (MOREIRA, 2006, p.106).  
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Considerações Finais  
 

O presente trabalho, parte da minha monografia de conclusão de curso, procurou apre-
sentar, descrever e analisar alguns dos impressos que circularam em forma de anúncios no pe-
riódico O Universal, entre os anos de 1825 e 1842. Foi possível perceber a grande variedade de 
gêneros literários que englobavam esses impressos: dicionários, jornais, manuais, poesias, en-
tre outros. Percebemos por meio desses, a quantidade de autores estrangeiros que foram lidos 
e traduzidos, da mesma forma a ascensão da língua francesa, havendo procura por dicionários 
que traduziam o português para essa língua. Uma terceira e também mais forte conclusão a 
que chegamos, com este trabalho foi o ambiente cultural que era construído e reconstruído por 
uma população ainda, na sua grande maioria, analfabeta.  
 
Fonte 
Universal (O). Ouro Preto: Officina Patrícia de Barboza e Cia.; Officina Patrícia do Universal, 
1825 – 1842. Disponível em 
http://www.cultura.mg.gov.br/?task=interna&sec=4&cat=52&con=579. Acesso em 20 de Maio 
de 2011. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este artigo tem por objetivo esboçar a imagem da professora brasileira de língua portu-
guesa ao lecionar literatura em classes do Ensino Médio na posição de leitora literária e as suas 
possíveis reações com relação a textos literários que se refiram, de algum modo, à sexualidade. 
Justifica-se a escolha do Ensino Médio porque é neste período da Educação Básica brasileira no 
qual se enfoca o estudo de literatura na escola por meio de teoria, de crítica e de história da 
literatura. 

Além disso, para que haja possibilidade de desenvolver o tema proposto, torna-se ne-
cessário dar enfoque a três aspectos essenciais que são o suporte para o tema abordado. São 
eles: o desenvolvimento histórico da sexualidade feminina no Brasil; o conceito de leitor; o in-
gresso da mulher na sociedade brasileira como professora. 

Logo, para alcançar o objetivo proposto neste artigo, a necessidade de busca por raízes 
de cunho histórico são de fundamental importância em relação ao comportamento determinado 
para o sexo feminino em períodos anteriores ao contemporâneo. Por esta razão serão selecio-
nados, neste trabalho, os séculos XIX e XX. Tal seleção histórica que parte do século XIX é jus-
tificada pelo fato de que o público leitor feminino começa a ganhar destaque e passa a ser tido 
efetivamente como público leitor de literatura. Isto quer dizer que a mulher, como ser leitor, 
ganha mais visibilidade a partir do século citado, fato de bastante importância para este texto, 
uma vez que a professora de língua portuguesa e literatura deve ser, antes de tudo, leitora de 
textos literários. É no século XIX, também, que ocorre a entrada das mulheres em Cursos Nor-
mais, isto é, elas passam a poder trabalhar como professoras primárias. 

Por fim, é necessário afirmar que o presente trabalho visa analisar as possíveis reações 
da figura da professora brasileira como leitora de textos literários relativos à sexualidade por 
meio da solidificação histórica do papel feminino na sociedade brasileira. Por isto, a metodologia 
adotada para este trabalho será a pesquisa bibliográfica. Torna-se possível fazer tal afirmação 
pelo fato de que tal procedimento mostra-se como o mais adequado para a finalidade deste 
artigo no qual se pretende analisar material teórico que aponte para as possíveis reações das 
professoras de literatura que são, antes de tudo, leitoras de textos literários. 

 
1. O desenvolvimento histórico acerca da sexualidade feminina no Brasil 
 

A abordagem do primeiro aspecto citado é de fundamental importância para a discus-
são neste texto para haver possibilidade de que se observe a forma pela qual a construção his-
tórica e social da sexualidade feminina brasileira auxiliou na elaboração da maneira 
contemporânea do pensar feminino acerca da sexualidade. 

O século XIX foi marcado pela deliberada prática do adultério na qual, de acordo com 
Del Priore (2011, p. 57) “a diferença é que a simples relação de dominação – como a que hou-
ve entre senhor e escravas durante o período colonial – deu lugar a uma relação venal que o 
cinismo do século tingiu com as cores da respeitabilidade”. Isto quer dizer que o século XIX foi 
o período das teúdas e manteúdas, dos casamentos arranjados, isto é, sem espaço para a cria-
ção da intimidade e do afeto conjugal. Além disso, havia o fascínio e/ou fetiche por pés e mão 
cobertos por tecido ou um pedaço de nuca que aparecia em um corpo coberto por muito tecido 
e domado pelos laços do espartilho e da moral religiosa. Outro ponto bastante importante desta 
hipocrisia era a exigência do recato extremo feminino em contraste com a libertinagem conce-
dida de forma indulgente aos homens (DEL PRIORE, 2011). Ainda de acordo com a autora, “a 
fidelidade conjugal era sempre feminina. A falta de fidelidade masculina, vista como um mal 
inevitável que se havia de suportar”. (DEL PRIORE, 2011, p.67) 

Em relação à sexualidade e à educação, Ribeiro (2004, p. 17) define o século XIX como 
um “segundo momento da educação sexual no Brasil: o controle da sexualidade e das práticas 
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sexuais licenciosas (originadas na Colônia) sob a normatização da moral médica”. Isto significa 
que a sexualidade deixa de ser apenas uma preocupação religiosa e passa, também a ser as-
sunto para a medicina. No entanto, tais estudos da “medicina higiênica brasileira” – embasados 
em teorias européias de William Acton e Krafft-Ebing acerca do sexo e da sexualidade – assu-
miam um caráter originado da moral religiosa. Um exemplo disto é o fato de esta medicina “via 
a masturbação infantil (que se chamava onanismo) como nociva e, por conseguinte, precisava 
ser contida”. (RIBEIRO, 2004, p. 18) 

Nota-se, pois, que no século XIX havia uma preocupação inicial do Estado (que em seus 
meados havia deixado de ser colônia portuguesa) com o progresso e a saúde sexual da popula-
ção. Porém, a medicina da época não conseguia se desvencilhar da cultura bastante calcada na 
religião e repressora das manifestações sexuais. 

Ribeiro (2004, p. 18) define, ainda, que a passagem do século XIX para o XX caracteri-
za-se como “o terceiro momento da educação sexual: a veiculação da importância e necessida-
de de educação sexual através de livros publicados por médicos, professores e sacerdotes, 
cientificamente fundamentados, que visam orientar as práticas dos indivíduos.” Entretanto, tais 
publicações médicas continuavam a condenar as práticas sexuais que não se destinassem à 
procriação como um erro (DEL PRIORE, 2011). Além disso, nota-se, ainda, a forte presença 
religiosa, visto que alguns livros eram escritos por pessoas do meio religioso. No entanto, mu-
da-se a nomenclatura: o pecado passa a ser chamado de distúrbio sexual. 

Neste panorama, o século XX começa, aos poucos, a libertar a mulher dos trajes com 
peças em excesso. O ser feminino cada vez com menos traje perde a noção colonial de que 
falta de roupa seria sinônimo de pobreza e passa, muito lentamente, a ser visto como algo eró-
tico. Isto não significa que tais modificações no vestuário tenham transcorrido de modo pacífi-
co. Além disso, o século citado é marcado como um período de muitas mudanças e reações 
conturbadas no que diz respeito à libertação sexual das mulheres: criminalização do aborto; o 
casamento como sinônimo de amor (mas o sexo com a namorada ou noiva era vetado. Logo, 
havia a necessidade de prostitutas); pílula anticoncepcional; maior circulação de material (revis-
tas) que discutiam assuntos acerca de sexo e sexualidade; manifestações a favor e contra as 
ideias feministas; crimes passionais (ainda buscando-se justificar o crime por meio da honra 
ferida masculina no caso de mulheres que buscavam o seu espaço como seres humanos); AIDS 
e o modo de lidar com a doença. (DEL PRIORE, 2011) 

Evidentemente, a relação entre sexualidade e educação também passa por muitas mu-
danças no decorrer do século XX. Ribeiro (2004, p. 19) aponta, primeiramente, os “anos ses-
senta, o quarto momento da educação sexual no Brasil: a implantação de programas de 
orientação sexual em várias escolas, sendo o período bastante favorável a esta ação educacio-
nal”. Justifica-se este momento da educação sexual por ser um período de grandes modifica-
ções nos âmbitos políticos, sociais e culturais no século XX que, consequentemente, afetaram o 
comportamento sexual da sociedade. 

No entanto, o período de ditadura no Brasil acaba por retomar valores puritanos. Deste 
modo, os projetos de educação sexual nas escolas eram vetados e quem tentasse dar prosse-
guimento a eles poderia ser preso e/ou processado (RIBEIRO, 2004). Por isso, “o quinto mo-
mento da educação sexual no Brasil: quando os órgãos públicos – no caso secretarias de 
educação da esfera municipal e estadual – assumem projetos de orientação sexual nas escolas” 
(RIBEIRO, 2004, p. 21 e 22) só ocorre a partir de 1980. 

O “sexto momento da educação sexual no Brasil, que parece prometer um tratamento 
responsável e crítico, preocupado com a dignidade da pessoa humana, voltado para atender à 
necessidade de os alunos viverem plenamente a sua sexualidade” (RIBEIRO, 2004, p. 24), é o 
momento no qual, com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os Parâ-
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metros Curriculares Nacionais buscam reconhecer oficialmente a necessidade de se discutir a 
sexualidade, utilizando o ambiente escolar para esse fim. 

É possível perceber que o relacionamento entre os brasileiros e a sexualidade, atual-
mente e como reflexo da história e da cultura, se resumiria da seguinte forma: 
 

E o que somos? Indivíduos de muitas caras. Virtuosos e pecadores, 
oscilando entre a transigência e a transgressão. Em público, civiliza-
dos. No privado, sacanas. Na rua liberados; em casa, machistas. Ora 
permissivos, ora autoritários. Severos com os transgressores que não 
conhecemos, porém indulgentes com os nossos, os da família. Fero-
zes com os erros dos outros, condescendentes com os próprios. Em 
grupo, politicamente corretos, porém racistas em segredo. Fora, 
enstusiastas dos “direitos humanos”, mas, cá dentro, a favor da pena 
de morte. Amigos dos gays, mas homofóbicos. Finos para “uso exter-
no” e grossos para o interno. Exigentes na cobrança de direitos, mas 
relapsos no cumprimento dos deveres. Somos velhos e moços, nacio-
nalistas e internacionalistas, cosmopolitas e provincianos, divididos 
entre a integração e a preservação de nossas múltiplas identidades. 
Na intimidade, miramos nossas contradições.” (DEL PRIORE, 2011, p. 
237 e 238) 

 
 
 Em outras palavras, é possível afirmar que a relação dos brasileiros e das brasileiras no 
que diz respeito à sexualidade é bastante conturbada, visto de um modo no qual a mulher apa-
rece como bastante submissa ao que a sociedade autoriza que ela faça no momento em que 
permite e de que modo permite a sua caminhada rumo a sua evolução pessoal. Em paralelo a 
isto, o relacionamento entre sexualidade e educação também se dá de forma conturbada, uma 
vez que a cultura brasileira carrega os traços morais e religiosos advindos de sua estrutura co-
lonial e de um país que passou por um período de ditadura, ou seja, um país que sofreu diver-
sas formas de repressão ao seu modo de pensar no geral, incluindo a sua própria sexualidade. 
 
2. O conceito de leitor 
 

 O conceito de leitor é de grande importância para este trabalho pelo fato de que, antes 
de ser professora de literatura, a mulher precisa ser leitora dos textos literários e de teorias que 
fundamentem a sua interpretação. Isto quer dizer que é necessário que se analise historica-
mente quais as leituras indicadas e vetadas a ela e quais as suas razões sociais e históricas pa-
ra que isto ocorra. 

Primeiramente, faz-se necessário estabelecer, neste artigo, qual o conceito adotado de 
leitor, para que se possa enxergar a professora leitora sob este prisma. Arena (2006, p. 409), 
que discorre “sobre a criticidade como atributo do leitor” e ao buscar compreender o leitor con-
ceituado por ele como “sênior” ou “crítico”, afirma que: 
 

Este leitor sênior não teria, como quis compreender ao longo desta 
reflexão, estabilidade, nem desempenho padronizado, porque esse 
desempenho dependeria de suas relações com os gêneros, textuais, 
de seu domínio, da intensidade de suas relações com esses gêneros 
orientadas pela satisfação de suas necessidades. Visto desse ponto, o 
estatuto do leitor sênior ou crítico teria estreita relação com alguns 
gêneros, com alguns temas, mas não com a totalidade, o que afasta-
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ria a ideia da existência isolada deste leitor, em categorização imóvel 
e intocável. Com isso, quero entender que o leitor crítico ou sênior ou 
expert não é sempre e em qualquer situação o mesmo leitor, com a 
mesma performance. Encontra-se sempre em estágios diferenciados 
de sua educação e, portanto, de desempenho. E, por essa educação, 
quero entender o leitor sempre em movimento ininterrupto, apren-
dendo a abordar, de modo diverso, os diversos gêneros, conforme 
sua capacidade e necessidade. (ARENA, 2006, p. 422) 

 
 Isto quer dizer que, para ser considerado um leitor crítico, isto é, aquele que, quando 
lê, não se prende apenas à imanência do texto, não há um procedimento padrão ou leituras 
obrigatórias para isto. A criticidade no ato de ler depende da capacidade que este leitor tem em 
relacionar o que lê com sua história, sua sociedade, os gêneros textuais com os quais tem mais 
intimidade e a contemporaneidade que o cerca, buscando evidenciar as relações encadeadas 
nas e por meio das leituras e aquilo que as rodeia. 
 Tal pensamento vai ao encontro dos dizeres de Silva (1998, p. 64): “Em princípio, en-
tão, queremos educar e promover um tipo de leitor que não se adapte ou se ajuste à realidade 
que está aí, mas que, pelas práticas de leitura, participe ativamente da transformação social”. 
Em outras palavras, deve-se ler para contribuir com o progresso social, ocasionado por meio de 
mudanças necessárias que só podem ocorrer por meio da transformação intelectual de sua po-
pulação. 
 Não há como discutir o conceito de leitor sem que se discorra acerca de um de seus 
objetos: o livro. Conforme Barbosa, Annibal e Boldarine (2010, p. 51 e 52), 
 

O livro é um objeto social e cultural. Seu conteúdo é, em graus diver-
sos, um reflexo da sociedade, de suas normas e valores. O livro 
transmite experiência, um saber, uma visão de mundo e do funcio-
namento deste mundo. 
O livro é portador de um dizer que não é somente linguístico, informa-
tivo, literário, mas também é social. O livro pode ser um vetor da 
permanência ou da mudança social e cultural. Esse livro, suporte ma-
terial do texto e do discurso, reflete contradições da sociedade. 
Os livros que são dados por educadores ou pelos pais para que as cri-
anças e os jovens os leiam, refletem, mesmo inconscientemente, uma 
imagem que eles (pais e educadores) têm dos livros e da leitura. 

  
 Em outras palavras, um livro não pode ser considerado um objeto ingênuo e fora da 
cultura que o originou. Logo, o livro literário produzido na sociedade brasileira por um autor 
brasileiro, ou de literatura portuguesa produzido por um português, ou, ainda, um livro produ-
zido na sociedade brasileira por um autor português – devido ao grande intercâmbio cultural 
promovido pelo contexto lusófono entre Brasil e Portugal, reflete esta determinada cultura, isto 
é, é o espelho daquilo que a sociedade pensa a respeito de muitos aspectos utilizando as pala-
vras de modo artístico. Entre tais aspectos, está presente a sexualidade. 
 No que diz respeito às professoras leitoras, parte-se, neste texto, do período histórico 
selecionado, isto é, o século XIX. Conforme Morais (2006, p. 382), “a história da formação do 
público feminino foi uma conquista do século XIX. Não esquecendo, porém, o tipo de mulher 
que os escritores representavam e que constituía o padrão a ser conquistado. Mulher branca, 
aristocrática e bela”.  Logo, é possível perceber que, a partir do século citado, há um avanço 
em relação ao crescimento e a efetividade da construção da história do público de leitoras. En-

CD-ROM DE ATAS  | 5234 |  COLUBHE 2012



tretanto, o espaço no universo literário – as personagens mulheres e suas características – e o 
acesso às prateleiras de livros, ou seja, a possibilidade de se construir como leitora eram espa-
ços privilegiados para poucas mulheres. 
 A formação de um público leitor feminino estabelece uma relação estreita com o seu 
papel na sociedade do século XIX. À medida que vai ganhando espaço além do lar e da igreja, 
ela se torna um público a ser conquistado também pelos escritores de textos literários, uma vez 
que constituía um público que ganhava timidamente cada vez mais espaço na sociedade brasi-
leira. 
 No entanto, não se deve confundir ganhar espaço na sociedade com alcançar a liberda-
de plena para escolher o que se quer ler. Acerca do que a mulher teria acesso para ler, Morais 
(2006, p. 380) afirma que  
 

Na tentativa de construção desse público feminino, havia ainda indi-
cações de leitura. As leituras tuteladas, o que deveria ou não ser lido. 
Jean-Jacques Rousseau afirmava que uma moça honesta não lia livros 
de amor. Isto afirmado nas cartas de dois amantes habitantes de uma 
cidadezinha ao pé dos Alpes, com o título de Julie ou la nouvelle He-
loïse, publicado com grande sucesso em 1761. Esta concepção muito 
influenciou o pensamento corrente no século XIX. 

 
Além disso, é possível perceber, por meio da própria produção literária do século citado, 

quais eram as leituras adequadas para as mulheres. Tais indicações se manifestavam nos livros 
literários por meio das vozes e atitudes das personagens (MORAIS, 2006). Soma-se a isto a 
condição da mulher do século XIX: lar e igreja, com um tímido espaço conseguido entre os lei-
tores, conhecimento nulo acerca do sexo e da sexualidade. Mediante isto, é possível, então, 
evidenciar que os livros vetados, ou de leitura desaconselhada às mulheres eram aqueles que 
possuíam descrições de cunho sexual no que diz respeito ao relacionamento entre homem e 
mulher, aqueles que atingiam a formação da instituição da família e/ou aqueles que faziam re-
ferência à relação de cunho sexual entre homem branco e escrava mulata. 

Desta forma, nota-se que a formação da leitora brasileira, desde o seu surgimento, po-
de ser considerada como limitada no que diz respeito a textos literários que se refiram, de al-
gum modo, à sexualidade, já que para a mulher considerada respeitável, ter conhecimentos 
acerca do sexo e da sexualidade era inadmissível. Isto significa que o que é permitido que seja 
lido ou não pela leitora do século XIX é rigidamente regulado, com o fito de manter determina-
das características estabelecidas para o gênero femino tidas como respeitáveis. São elas: reca-
to, falta de conhecimento sobre qualquer aspecto da sexualidade, ingenuidade, entre outras 
características que procuram negar a mulher como um ser sexuado e/ou sexual. Isto quer dizer 
que a solidificação da imagem de mulher pura ou respeitável faz associação com a negação de 
qualquer conhecimento acerca do sexo e da sexualidade. 
 
3. O ingresso da mulher na sociedade como professora 
 

A feminização da profissão docente é, também, um importante aspecto a ser enfocado 
neste artigo. Tal importância reside no fato de que, para buscar o objetivo proposto por este 
trabalho, já foram enfocados a situação da mulher na sociedade brasileira a partir do século XIX 
até a contemporaneidade e o seu surgimento como leitora na mesma sociedade, bem como as 
condições para que este fato se solidificasse. Abordar a entrada da mulher no mercado de tra-
balho, isto é, uma modificação significativa no status quo da sociedade brasileira em relação à 
função social da mulher, associada a uma profissão que exige habilidades e repertório de leitura 
fecha os aspectos importantes a serem abordados por este artigo, que tem por intuito observar 
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a possível imagem da professora brasileira de língua portuguesa no momento em que, ao lecio-
nar literatura, se depara com um texto literário que se refira, de algum modo, à sexualidade.  

 O fato de a docência ter se tornado profissão de mulheres se dá, grosso modo, por 
meio da grande predominância feminina em seu exercício, ao ser associada a características 
tipicamente femininas definidas pela sociedade ao longo da história, tais como cria-
ção/educação de seres humanos e afetividade para lidar com eles. Além disso, era exigido da 
mulher que quisesse estudar em um Curso Normal – disponível no Brasil para as mulheres a 
partir de 1835 – mais de 18 anos e idoneidade moral. (MARTINS apud RABELO e MARTINS, 
2006).  

Rabelo e Martins (2006, p. 6171) descrevem o modo e a conduta a que as novas inte-
grantes do mercado de trabalho deveriam obedecer: 
 

Além de tudo, às mulheres eram requisitadas condições diferenciadas 
que atestassem ainda mais a sua ética e seus bons costumes, como: 
certidão de casamento, se casada; certidão de óbito do cônjuge, se 
viúva; sentença de separação, para se avaliar o motivo que gerou a 
separação, no caso da mulher separada; vestuário “decente”. A mu-
lher só poderia exercer o magistério publico com 25 anos, salvo se 
ensinasse na casa dos pais e estes forem de reconhecida moralidade. 
Ou seja, todos poderiam realizar o curso de formação a partir dos 18 
anos, mas havia uma diferenciação na hora de entrar no mercado de 
trabalho. Essa valorização da moral tinha como objetivo tornar o ensi-
no das mulheres voltado não à instrução, entendida como formação 
intelectual, mas como uma tentativa adicional de disciplinar sua con-
duta. 

 
Isto significa que a futura candidata a professora – inicialmente professora primária e, 

posteriormente, alcançando outros espaços de sala de aula – deveria ser conforme a história e 
a literatura a descrevem: maternal, recatada, ignorante a respeito do sexo e da sexualidade, 
respeitadora do seu papel submisso em sociedade e possuidora de moral impecável. Papel 
submisso endossado pelo fato de que os homens não abandonaram a área da educação, mas 
passaram a ocupar cada vez mais os cargos de chefia, deixando a sala de aula para as mulhe-
res. Além disso, o papel submisso da mulher em sociedade, somado ao fato de o magistério ser 
uma porta de entrada para o mercado de trabalho, fez com que fosse possível concretizar o 
aumento do número de escolas e de alunos, visto que a mulher não reivindicaria salários mais 
valorizados, por conta do mito criado em relação ao seu “dom natural” para cuidar e zelar pela 
educação e moral das crianças. (RABELO E MARTINS, 2006). 

Pode-se afirmar, ainda, que tal representação da imagem feminina acabe por se conso-
lidar por meio de sua história de vida, 
 

trajetória que começa na infância, passa pela adolescência e juventu-
de e chega à idade adulta, e onde influências variadas tiveram e ainda 
têm lugar. Família e escola são os espaços onde se educa e se cons-
trói a mulher e, mais adiante, a professora. Essas meninas, que se 
tornaram moças e mulheres, muitas delas esposas, mães e finalmente 
(?), professoras passaram, e ainda passam, por muitas formas de 
acomodação e resistência diante das ‘expectativas estereotipadas de 
papéis sexuais’. Mensagens e imagens, por meio da mídia, da literatu-
ra e até dos brinquedos complementam o trabalho de apontar os 
comportamentos esperados e aprovados pela sociedade, processo es-
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te que não se constitui somente de uma internalização pura e simples 
de valores e atitudes, mas que ‘envolve tanto recepção passiva quan-
to resposta ativa’ a tais solicitações, na construção da identidade fe-
minina (ANYON, 1990 apud BUENO et. al., 1993, p. 313) 

 
Portanto, pode-se afirmar que o modo e o intuito pelo qual as mulheres foram inseridas 

na profissão docente vão além do que se espera delas como profissionais. Vão ao encontro do 
que se espera dela como mulher na tanto na história como na literatura: a mulher de moral 
inabalável, isto é, possuidora de recato e desconhecimento acerca da sexualidade; a mulher 
maternal, que nasce com o dom de cuidar da formação das crianças; a mulher paciente e deli-
cada que trata com zelo e carinho os pequenos, como faria com os seus filhos. 

Percebe-se, pois, que apesar do ingresso no mercado de trabalho por meio da docên-
cia, a mulher foi mais associada a esta profissão por características atribuídas socialmente a ela 
do que por sua capacidade de se desenvolver intelectualmente. Tais características não são 
parte da natureza feminina, uma vez que, “os modos de ser e de estar no mundo, para homens 
e mulheres, são modos e formas histórica e culturalmente construídos.” (BUENO et. al., 1993, 
p. 312). Isto significa que é bastante equivocado dizer que uma mulher nasce apenas com apti-
dões restritamente para cuidar do lar e dos filhos. Isto é uma característica atribuída a ela ao 
longo da história e por meio da relação de poder estabelecida entre os gêneros em sociedade. 

Possivelmente, por este motivo, em relatos autobiográficos de professoras, “dizer eu 
não é fácil para as mulheres a quem toda uma educação inculcou o decoro do esquecimento de 
si” (PERROT apud BUENO et. al., 1993, p. 315), isto é, deve-se pensar nos filhos, no marido, 
nos pais e tudo isso relacionado a ela. Pensar sempre no eu que só existe em função de al-
guém, auxilia a manutenção da visão submissa de mulher, isto é, do ser que, quando só, não 
existe de fato. 
 

Considerações finais 
 
 A professora de língua portuguesa, ao lecionar literatura, entra, pois, em um grande 
impasse: ao ensinar literatura, deve debater em sala de aula os assuntos que os textos literá-
rios abarcam inclusive a sexualidade. No entanto, a representação desta mulher – professora e 
leitora – tanto na história como na literatura é de alguém que, para preservar valores morais, 
teve a sua sexualidade negada. 
 Portanto, a imagem da professora leitora torna-se algo bastante conflitante para ela 
mesma: a literatura brasileira descende, em língua e em história literária, da portuguesa. Logo, 
ambas cobram da mulher o recato e a negação à própria sexualidade. Contudo, a literatura 
que, segundo Candido (1995, p. 249) “desenvolve em nós a quota de humanidade na medida 
em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante”, 
aborda a mesma sexualidade que lhes é negada e não cumpre plenamente a força humanizado-
ra defendida por tal autor. 
 Desta forma, há dois caminhos possíveis para a professora leitora: enfrentar as regras 
sociais, ultrapassando o limite do permitido, trabalhando a sexualidade quando esta se faz pre-
sente em um texto, ou ficar presa a uma interpretação reducionista do leitor sênior e buscar 
trabalhar com textos permitidos historicamente ao seu repertório de leitura: os que não menci-
onem a sexualidade. Ao optar pelo primeiro caminho, existe a possibilidade de um rompimento 
com o status quo de recato, embasado pelos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais refe-
rentes a temas transversais, sendo ou deles a Orientação Sexual (BRASIL, 1998). Além disso, 
esta opção está de acordo com a ideia de leitura e transformação social defendida por Silva 
(1998). Ao escolher a segunda opção, é possível concluir que a atitude auxiliará a manutenção 
da sociedade tal qual ela foi e ainda carrega muitos traços: homem – razão: valorizado perante 
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a sociedade como ser humano independente; mulher – emoção: desvalorizada socialmente co-
mo ser independente. (RAGO, 2003) 
 Por fim, é possível se atrever a afirmar que a imagem da professora brasileira de língua 
portuguesa ao lecionar literatura e se deparar com um texto que contenha referências à sexua-
lidade se caracteriza em uma palavra: conflito. Historicamente, literariamente e profissional-
mente a mulher se vê diante do impasse entre ser um ser humano sexuado ou se submeter à 
imagem da mulher recatada, para a qual a negação da sexualidade é mais de bom tom. 
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Introdução  
Com o objetivo de contribuir para a produção de uma história do ensino de língua e literatura 
no Brasil e de uma história da formação de professores primários voltada especificamente para 
o ensino inicial da leitura e escrita no Brasil, focalizamos1 as tentativas de regulamentar e re-
formar a Instrução Pública que se implementaram no estado de São Paulo,tendo-se intensifica-
do no final do século XIX com a reabertura definitiva da Escola Normal de São Paulo, de acordo 
com o Regulamento2 de 30 de junho de 1880. 
É recorrente entre os historiadores da educação brasileira que a Escola Normal de São Paulo, 
no Império, passou por “três fases”: de 1846 a 1867, de 1875 a 1878 e de 1880 a1890. No en-
tanto, de acordo com Dias e Hilsdorf (2008), ainda há controversa em relação às diferentes in-
terpretações que caracterizaram o período de funcionamento dessa Escola Normal durante o 
Império como “sombrio”, “precário” e de “apagamento de iniciativas”, em oposição às “luzes” e 
“progresso” do período Republicano.  
É importante destacar que os estudos recentes sobre a história da Escola Normal de São Paulo 
no Império têm abordado esse período como: 

[...] um tempo de presença, cheio e positivo, e que enfrentam dire-
tamente a obra de Fernando Azevedo, autor que há mais de 50 anos 
definiu esse período como negatividade e ausência, um tempo “fra-
co”, por oposição a tempo republicano “forte”, este sim caracterizado 
pela existência de um sistema nacional e centralizado de educação, 
datado da proclamação da República e levado à sua acmé pela ação 
dos Pioneiros da Educação Nova. (HILSDORF, 2001, p. 68).  
 

O período imperial no Brasil foi marcado por uma sucessão de propostas, dentre as quais a de 
formar um espaço de ensino; nesse momento “[…] difundiu-se a crença no poder da escola 
como fator de progresso, modernização e mudança social.”. (SOUZA, 2000, p.11). Juntamente 
com essa crença, surgiu a necessidade de “formar professores” e, para isso, foi a Escola Normal 
de São Paulo o espaço privilegiado, como “[...] pólo produtor, propulsor e irradiador das novas 
idéias pedagógicas […]” (MORTATTI, 2000, p. 85). 
Dentre o vasto conjunto de documentos existentes referentes às mudanças na Instrução Públi-
ca Paulista, localizamos, recuperamos, reunimos, selecionamos e ordenamos as fontes docu-
mentais que se referem à formação do que hoje denominamos “professores alfabetizadores”, 
mas que nos anos finais do século XIX correspondia à formação do “professor normalista”, ou 
seja, professor primário que também era formado para, mas não somente, o ensino inicial da 
leitura e escrita, correspondendo, aproximadamente, ao que hoje denominamos “processo de 
alfabetização escolar”. 
Mediante abordagem histórica, centrada em pesquisa documental e bibliográfica, classificamos 
as fontes selecionadas em “normatizações” (Regulamento e Programas de ensino) e “tematiza-
ções” (Conferência) e analisamos alguns aspectos da configuração textual3 dos seguintes do-
cumentos: Regulamento4 de 30 de junho de 1880; Programma para o ensino da Lingua 
Materna nas escolas primarias annexas á Escola Normal (1884); Resumo dos PROGRAMMAS 
adoptados pela Congregação da Escola Normal para o curso de Grammatica e Língua Nacional 
no anno de 1884; Programma do Curso da 1.ª Cadeira da Escola Normal segundo a proposta 
de REFORMA DO REGULAMENTO authorisada pela lei n. da Assembléa Provincial e apresentada 
ao Exm. Governo; Reforma do Ensino da Língua Materna (1884) (Conferência de Antonio da 
Silva Jardim5, professor vitalício da 1ª. Cadeira de “Lingua Portugueza”; substituto interino da 
4ª. Cadeira de “Pedagogia” e ex-professor da aula primária do sexo masculino anexa à Normal). 
Conforme os aspectos apresentados a seguir, a análise da configuração textual desses docu-
mentos considerados emblemáticos para a compreensão de importante momento na história da 

CD-ROM DE ATAS  | 5241 |  COLUBHE 2012



formação de professores alfabetizadores e da “arte do ensino da leitura” consiste em enfocar os 
diferentes aspectos constitutivos do sentido desses documentos, a saber: em que consistem as 
mudanças propostas para o ensino da leitura; qual é a relação entre a proposta para o ensino 
de língua materna apresentada por Silva Jardim na Conferência acima mencionada e os Pro-
gramas de ensino da 1ª. Cadeira da Escola Normal de São Paulo e os Programas para o ensino 
da língua materna nas Escolas primárias Anexas a esta; quais são os conteúdos que Silva Jar-
dim considerava indispensáveis para o ensino da leitura e escrita; quem são os redato-
res/autores desses programas de ensino; quais as relações entre a proposta de ensino de Silva 
Jardim e o Regulamento de 1880?.  
 
1.Prescrições para a formação dos “Professores Normalistas” no Regulamento de 30 
de junho de 1880 da Escola Normal de São Paulo 
Como se sabe, na primeira fase de funcionamento, a Escola Normal de São Paulo (1846-1867) 
era composta por um Curso Normal de dois anos, com apenas um professor, destinava-se so-
mente ao sexo masculino e seu currículo era composto por duas Cadeiras.  
A Leis n.9, de 22 de março de 1874, decretou a “obrigatoriedade do ensino elementar” para 
alunos das cidades e vilas da Província de São Paulo e recriou a Escola Normal, com dois pro-
fessores e duas Cadeiras (com diferentes matérias). A Lei n.55, de 30 de março de 1876 alterou 
a Lei e o Regulamento então vigentes e o currículo passou a ser composto por quatro Cadeiras 
e quatro professores, com a instalação da seção feminina. Em 5 de janeiro de 1877, um novo 
Regulamento entrou em vigência e o Curso Normal passou a funcionar com sete professores 
para quatro Cadeiras. Mas, o Ato de 9 de maio de 1878 deu origem ao processo que culminou 
com a extinção dessa Escola, em 30 de junho de 1878. 
É na terceira fase de funcionamento da Escola Normal de São Paulo (1880 a 1890), especial-
mente nos quatro anos iniciais dessa década, que centramos nossa atenção por considerar um 
momento emblemático, uma vez que o Regulamento de 1880 apresenta importantes prescri-
ções para a formação de professores. Nesse momento histórico foi apresentada uma primeira 
proposta de Reforma nos Programas de ensino da 1ª. Cadeira da Escola Normal, dos quais 
constavam os conteúdos considerados necessários para a formação do professor que ensinava 
leitura às crianças e a Conferência emblemática de Silva Jardim, que ditou novos rumos para o 
ensino inicial da leitura e da escrita pelo método da palavração. 
Mediante o Artigo 1º. da Lei n. 130 de 25 de abril de 1880, o presidente da Província6 de São 
Paulo, Laurindo Abelardo de Brito decretou que se observasse o Regulamento da Escola Normal 
de São Paulo, que passou a oferecer um Curso Normal de três anos, com cinco Cadeiras e aulas 
mistas (para alunos de ambos os sexos). Esse Regulamento é composto por 157 artigos e 13 
capítulos dentre os quais selecionamos, apenas, os mais importantes ao que concerne à forma-
ção de professores para o ensino inicial da leitura e da escrita. 
De acordo com esse Regulamento, a finalidade da Escola Normal era a habilitação de “[...] pes-
soas que se destinam ao magisterio publico primario” (SÃO PAULO, 1880, p. 3) e estava dividi-
da em uma seção para “senhoras” e outra para “homens”. As aulas eram comuns aos 
normalistas de ambos os sexos, com os mesmos professores, no entanto, havia uma divisão de 
caráter espacial, “[...] sendo os assentos nella dipostos em duas ordens; uma para os alumnos 
e outra para as alumnas” (SÃO PAULO, 1880, p. 3). A duração prevista para o Curso da Escola 
Normal era de três anos, composto por cinco Cadeiras: 

1.ª cadeira: Grammatica e lingoa portugueza, estudos praticos de es-
tylo e de declamação. 
2.ª cadeira: Arithmetica e Geometria. 
3.ª cadeira: Geographia geral, Historia do Brazil e especialmente da 
Provincia; Historia Sagrada. 
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4.ª cadeira: Pedagogia, Methodologia, comprehendendo exercicios de 
intuição, Doutrina Christã. 
5.ª cadeira: Grammatica e lingoa franceza, noções de Physica e Chi-
mica. (SÃO PAULO, 1880, p. 4). 
 

O Programa de Ensino do 1º. ano era composto por três Cadeiras “Grammatica e lingoa portu-
gueza; Prosodia, Etymologia, Syntaxe, Ortographia, leitura de autores classicos e Recitação; 
Analyse grammatical e logica” (1ª. Cadeira); conteúdos de Aritmética e Geometria (2ª. Cadeira) 
e “Grammatica e lingoa franceza; Prosodia, Etymologia, Syntaxe, Ortographia, leitura, taducçao, 
analyse gramática de prosadores francezes” (SÃO PAULO, 1880, p. 4) e noções elementares de 
física e química (3ª. Cadeira). 
O Programa de Ensino do 2º. ano era composto pelas cinco Cadeiras, e em todas elas estavam 
previstas uma revisão da matéria estudada no ano anterior. Acrescentam-se à 1ª. Cadeira, o 
ensino da “[...] Analyse logica de prosadores clássicos; estudos de declamação, ensaio de es-
tylo, exercicios de redacção” (SÃO PAULO, 1880, p. 4). O Programa de Ensino da 4ª. Cadeira 
previa o ensino de:  

Pedagogia e Methodologia, comprehendendo exercicios de intuição, 
Doutrina christã, Exposição dos systemas e processos especiaes de 
communicar a instrucção primaria, e dos preceitos de educação physi-
ca, intellectual e moral. Esta ultima será sempre exposta debaixo do 
ponto de vista da moral christã, sendo, portanto, esses estudos 
acompanhados da Doutrina christã. (SÃO PAULO, 1880, p. 5).  
 

O 3º. ano também era composto pelas cinco Cadeiras com revisão das matérias do ano anteri-
or. Acrescentam-se à 1ª. Cadeira, a “[...] Analyse logica aprofundada e etymologia de prosado-
res e poetas classicos, e exercícios de composição; historia da lingoa portugueza”. (SÃO PAULO, 
1880, p. 5). Acrescentam-se à 4ª. cadeira, os “[...] methodos de ensino, fazendo-se applicações 
praticas e exercícios de intuição; regras de educação civil, acompanhadas do conhecimento de 
todos os artigos da Constituição Política do Imperio”. (SÃO PAULO, 1880, p. 5). 
O Artigo 6º., desse Capítulo I, prescreve que os normalistas do 3º. ano fariam exercícios práti-
cos nas aulas anexas primárias à Escola Normal de São Paulo, uma vez por semana, sob a dire-
ção do professor da Cadeira de Pedagogia e do da Aula Anexa e deveriam fazer “[...] a 
conveniente aplicação das regras que devem ser observadas na pratica dos methodos”. (SÃO 
PAULO, 1880, p. 6).  
Segundo o Artigo 8º., a responsabilidade de organizar as Conferências públicas, com frequência 
mínima de duas vezes ao ano, era do Diretor da Escola Normal, que no ano de publicação des-
se Regulamento era o professor Vicente Mamede de Freitas. Essas Conferências deveriam 
abordar temas relativos à instrução pública brasileira e, em particular, da Província de São Pau-
lo “[...] da sua necessidade e vantagens e dos melhoramentos que a pratica dos paizes estran-
geiros tem introduzido nos methodos de ensino” (SÃO PAULO, 1880, p. 6). A presença dos 
alunos e professores nessas Conferências era obrigatória e quando necessário também a do 
Inspetor Geral da Instrução Pública da Província.  
O 2º. parágrafo do Artigo 13. prescreve que o Diretor da Escola Normal deveriam “Inspeccionar 
o ensino, fiscalisando a assiduidade e methodo dos professsores, e como desempenharam as 
suas obrigações” (SÃO PAULO, 1880, p. 7). O 9º. parágrafo desse mesmo Artigo prescreve que 
era incumbência do Diretor também “Adquirir para a bibliotheca os livros autorisados pelo Go-
verno”. (SÃO PAULO, 1880, p. 8). O 4º. Parágrafo do Artigo 17. prescreve que cabia ao porteiro 
“Conservar aberta a bibliotheca durante as horas de trabalho, tendo os livros devidamente clas-
sificados em boa ordem.” (SÃO PAULO, 1880, p. 8). 
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Segundo o Artigo 42, o professor deveria “Inspirar aos alumnos sentimentos religiosos e mora-
es, habilitando-os ás virtudes e dotes necessarios á carreira a que se destinam”, “Dar caracter 
pratico ao ensino” e “Explicar theorica e praticamente os processos adoptados e preferiveis pa-
ra o ensino das materias da sua cadeira”. (SÃO PAULO, 1880, p. 13). 
O capítulo VI “Da matricula” (55º. ao 72º. Artigo) apresenta prescrições para as condições de 
matrícula aos aspirantes, que tinham de comprovar ser maior de 18 anos, sendo homem, e 15 
anos, sendo mulheres. De acordo com o Artigo 64, o ensino pela Escola Normal de São Paulo 
era gratuito. 
O capítulo VII “Dos exames da escola” (73º. ao 91º. Artigo) apresenta prescrições para a reali-
zação dos exames escolares que se dividiam em provas escritas e orais. Segundo o Artigo 73, a 
ano letivo começava no dia 3 de março e se encerrava no dia 30 de novembro e os exames se 
iniciavam no dia 3 de dezembro. 
O Artigo 77 (SÃO PAULO, 1880, p. 20-21) prescreve o conteúdo das matérias das provas escri-
tas para o 1º., 2º. e 3º. ano, dos quais destacamos: “Dictado de um trecho de Portuguez para 
Calligraphia e Ortographia”, “Dictado de um trecho Classico nacional, para Analyse grammatical 
e logica”, Trecho de autor classico francez para traduzir” (1º. ano); “Exercicio de estylo”, Apro-
fundada analyse logica e etymologica de um trecho clássico”, “Desenvolvimento de uma theoria 
pedagogica ou de algum ponto de Doutrina Christã”, Aprofundada analyse logica de um trecho 
classico francez” (2º. ano); e “Desenvolvimento de um ponto de Grammatica philosophica”, 
“Desenvolvimento de um ponto da historia da lingua portugueza”, Solução theorica e pratica de 
uma questão de methodologia”, e “Dictado de um techo classico portuguez para a versão fran-
ceza [...]”. 
O Artigo 84 prescreve que os alunos do 3º. ano deveriam apresentar “[...] uma dissertação so-
bre um ponto de Pedagogia, proposto pelo Professor.” (SÃO PAULO, 1880, p. 22). 
O capítulo X “Das aulas annexas” (120º ao 133º Artigo) prescreve disposições para o funciona-
mento de “[...] duas aulas destinadas a servir de curso de preparatórios a habilitar os alunos na 
pratica da regência das cadeiras” (SÃO PAULO, 1880, p. 27). 
De acordo com o Artigo121, essas aulas práticas previstas na Escola Anexa seriam destinadas 
uma, para os alunos, e a outra, para as alunas. Essas “aulas annexas” eram parte integrante da 
Escola Normal e eram fiscalizadas pelo Diretor da Escola Normal de São Paulo. Os conteúdos 
ensinados nas “aulas annexas” eram: “Instrucção moral e religiosa”; “Leitura e Calligraphia”, 
“Contabilidade”, “Systema legal de pesos e medidas”, “Desenho linear” e “Elementos de Geoga-
phia e Cosmographia.” (SÃO PAULO, 1880, p. 30). 
O capítulo XI “Da Bibliotheca” (134º ao 139º Artigo) prescreve que a biblioteca da Escola Nor-
mal deveria ser “[...] composta de livros dos melhores escriptores sobre as diversas materias do 
ensino normal e dos livros de Sciencias, Historia, Viagens, Literattura, Artes e Officios [...]”(SÃO 
PAULO, 1880, p. 32). Rege o Artigo135 que a biblioteca deveria permanecer aberta durante o 
período das aulas e que o Porteiro também serviria de bibliotecário que organizaria o “[...] Ca-
talogo dos livros existentes e addicionará nas secções competentes que foram adquiridas.” 
(SÃO PAULO, 1880, p. 32). 
O capítulo XII “Dos professores normalistas” (140º ao 148º Artigo) apresenta as prescrições 
para os “Professores Normalistas”. De acordo com o Artigo140, eram considerados “Professores 
normalistas” (ordenado de novecentos mil réis e igual gratificação) os que obtinham carta de 
Professor pela Escola Normal.  
O Artigo 141 prevê que “Emquanto houver na Provincia Professores não formados pela Escola 
Normal, os normalistas serão providos nas cadeiras vagas, independente de concurso.” (SÃO 
PAULO, 1880, p. 32). 
O Artigo 143 prevê que “O normalista gozará de todas as vantagens e privilegios concedidos 
aos Professores Publicos em geral [...]” (SÃO PAULO, 1880, p. 33). Artigo 144 prevê que “Findo 
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o prazo de 9 annos, contados da data da abertura da Escola Normal, nenhuma Cadeira publica 
primaria da Provincia poderá ser provida senão por um Professor normalista.” (SÃO PAULO, 
1880, p. 33). E continua no Artigo 145 “O Professor que até esse tempo não estiver competen-
temente habilitado perante a Escola Normal, terá de ceder a sua cadeira, desde que se apre-
sente candidato a ella um Professor normalista.” (SÃO PAULO, 1880, p. 33). Segundo Dias 
(2008), nessa terceira fase, a Escola Normal:  

[...] apresenta maior autonomia de funcionamento, firmando-se como 
uma importante instituição do sistema de ensino público da província. 
As medidas de reorganização estrutural e curricular aprovadas lhe ga-
rantem um regimento próprio, uma Congregação de professores e a 
direção de um membro do corpo docente. O número de cadeiras se 
amplia e as disciplinas são definidas enquanto campos especializados 
de conhecimento. Pela primeira vez, uma mulher aparece em seu 
quadro docente. (DIAS, 2008, p. 86) 
 

2.Prescrições para o “ensinar a ensinar” a leitura aos normalistas (1884)  
Quatro anos após a regulamentação da Escola Normal de São Paulo, a Lei n.59, de 25 de abril 
de 1884 (SÃO PAULO, 1884) modificou o Artigo 5º. do Regulamento de 30 de junho de 1880 
relativo à distribuição das matérias de ensino dessa Escola Normal, em cinco Cadeiras. Devido a 
essa importante mudança, apresentamos mais detalhadamente, os Programas de Ensino da 
Escola Normal de São Paulo e da Escola Primária Anexa, uma vez que aparecem como apêndice 
ao resumo da Conferência proferida, em 1884, por pelo professor Silva Jardim e que foi publi-
cada nesse mesmo ano. É importante considerar, ainda, que o fato de os Programas de ensino 
terem sido inseridos, em apêndice ao final dessa Conferência, foi uma forma de Silva Jardim 
buscar legitimar a reforma do ensino da língua materna, com o objetivo de oficializar sua pro-
posta como “arte do ensino da leitura”. Apresentamos, portanto, mais detalhadamente aspectos 
dos Programas de Ensino, uma vez que contêm saberes considerados necessários para a for-
mação do professor que ensinava leitura às crianças, naquele momento histórico. 
 
2.1 Aspectos do Programa7 para o ensino da Língua Materna nas escolas primarias 
annexas á Escola Normal 
O Programa para o ensino da Língua materna nas Escolas Primárias Anexas foi organizado pelo 
professor Geraldino Campista, professor da aula masculina anexa e foi adotado em diversas 
aulas primárias da capital do estado de São Paulo. É composto por dez Artigos que tratam do 
ensino da Língua Materna nas escolas primárias anexas à Escola Normal.  
O Artigo1º. prevê que o ensino da língua materna nas aulas anexas seria dividido em duas 
“secções” que corresponderiam a duas turmas, “menores” e “aspirantes” ao Curso Normal. 
A “secção” dos “menores” é organizada da seguinte maneira: no “1º.gráo (1ª.classe)” era pres-
crito o ensino da “leitura elementar, pelo methodo da palavração”, “Formação oral pelo Profes-
sor”, “Pronnuncia das palavras sem o auxílio do livro”, “Conversação entre o professor e os 
alumnos sobre asuntos simples”, e a “Calligraphia gradual do alphabeto”; no “2º. Gráo 
(2ª.Classe)” era prescrito o ensino da “Leitura corrente, graduada”, “Formação de phrases”; 
“Pronuncia”, “Conversação” e “Cópia”; e no “3º. Gráo ( 3ª. Classe)” eram prescritos o ensino 
“Leitura expressiva explicada’, “Formação de phrases”, “Pronuncia”, “Conversação”, “Cópias de 
trechos moraes”, “Composição colletiva e individual” de phrases” e auxílio de “quadros, retratos 
e paysagens” para os alunos observarem e dialogarem sobre o sentido do que bservam. 
A “secção” dos “aspirantes” está organizada da seguinte maneira: no “1º.gráo (1ª.Classe)” é 
prescrito o ensino da “Leitura expressiva”, “Recitação de Poesia”, “Pronnuncia de palavras”, 
“Formação de phrases”, “Cópias de trechos poéticos”; no “2º. Gráo (2ª.Classe)” é prescrito o 
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ensino da “Leitura expressiva de poesias”, “Leituras de alguns trechos de proza”, “ Exercicios de 
composição individual”, “Noção de substantivo”, “ Concordancia oral das palabras” e que o 
“compendio de grammatica não será utilizado, o ensino será oral e pratico”. 
Ao final do Programa, o professor Geraldino Campista ressalta que:  

Este programma póde bastar ao ensino da língua nas nossas escolas 
publicas primarias destinadas a realizar a promessa da Carta Constitu-
cional; podendo, e devendo mesmo, soffrer ampliação num ensino 
primario mais lato, como se faz mister. (SILVA JARDIM, 1884, p. 27). 

 
2.2 Aspectos do Resumo dos PROGRAMMAS adoptados pela Congregação da Escola 
Normal para o Curso de Grammatica e Língua Nacional no anno de 1884  
O resumo dos Programas para o Curso de Gramática e Língua Nacional está internamente or-
ganizado por conteúdos que deveriam ser ensinados em cada ano e a prescrição exata de tem-
po em que cada conteúdo deveria ser ensinado. Para o primeiro ano eram previstos: três meses 
para o “Ensino Esppontaneo da Lingua” e seis meses para o “Ensino Systhematico da Lingua”; 
para o segundo ano eram previstos: três meses para o "Ensino Concreto da Lingua”, três meses 
para o “Ensino abstractto da língua, Grammatica geral applicada á língua portuguesa” e três 
meses para o “Ensino Abstracto- concreto da língua”; e para o terceiro ano eram previstos: três 
meses para o “Ensino Concreto da Lingua”, três meses para a “Historia da lingua” e três meses 
para “Pedagogia da lingua portuguesa”. 
Ao final desse Programa, há também uma nota em que Silva Jardim ressalta que:  

Estes programmas, organisados em attenção aos conhecimentos an-
teriores dos alumnos, e aos methodos de ensino até então seguidos, 
são transitórios, preparadores do que se segue, em synthese apresen-
tado na Proposta de Reforma do Regulamento que a Congregação da 
Escola apresentou, autorizada por lei provincial, ao Exm. Governo da 
Provincia. (SILVA JARDIM, 1884, p.30) 
 

2.3 Aspectos do Programma do Curso da 1°. Cadeira da Escola Normal, proposta de 
REFORMA DE REGULAMENTO, authorisada lei n. [?][sic] da Assembléia Provincial, e 
apresentada ao Exm. Governo.  
A proposta de reforma de Regulamento elaborado por Silva Jardim para o curso da 1ª. Cadeira 
“Lingua Portugueza” da Escola Normal de São Paulo é organizada por conteúdos que deveriam 
ser ensiandos em cada ano letivo, a saber: no primeiro ano “Leitura Elementar, (ultima phase) 
corrente e expressiva”, “Escripta” e “Composição”; no segundo ano “Grammatica particular da 
lingua portuguesa”, “Grammatica geral” e “Continuação dos exercícios de leitura, individual e 
colletiva, e da composição individual”; e no terceiro ano “Historia da lingua portuguesa”, “Peda-
gogia da lingua” e “Composição poética”.  
 
3. Aspectos da Conferência Reforma do Ensino da Língua Materna (1884) 
Em 1883, no relatório do professor Paulo Bourroul8, então Diretor da Escola Normal de São 
Paulo, esse professor menciona que a nomeação de Silva Jardim para a 1ª. Cadeira nessa insti-
tuição foi um acontecimento bastante importante para os novos rumos da formação do profes-
sor que ensinava leitura para às crianças: 

Por acto de 26 de Abril [de 1883], foi nomeado professor vitalicio da 
cadeira de grammatica e lingua nacional, o bacharel Silva Jardim. 
Congratulo-me com a Escola por essa nomeação. O joven [sic*] pro-
fessor da Ia cadeira regeu durante tres annos, com zelo mais louvavel, 
a cadeira annexa masculina. Prestará certamente, nas suas novas 
funcções, os maiores serviços, pois une a uma robusta intelligencia, 
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um conhecimento profundo da lingua vernacula e uma verdadeira vo-
cação para o ensino. (SÃO PAULO, 1884, p. 8) 
 

Conforme mencionamos, o Artigo 8º. do Regulamento de 1880 da Escola Normal de São Paulo 
prescreve a realização de Conferências públicas sobre os assuntos da instrução pública brasilei-
ra, sendo a primeira Conferência em cumprimento a esse regulamento proferida por Silva Jar-
dim, em 1884. De acordo com todos os indícios localizados, até o momento, o intervalo de 
tempo de quatro anos entre a prescrição e a realização da Conferência se deve ao fato de que 
a Escola Normal estava em constante processo de reorganização. 
Ao assumir os cargos da 1ª. Cadeira Lingua Portugueza, de acordo com o Regulamento menci-
onado,Silva Jardim proferiu a Conferência Reforma do Ensino da Língua Materna. O resumo 
dessa Conferência foi publicado em forma impressa como um modelo de como ensinar a leitu-
ra. Tal preocupação pode ser observada na “advertência” que Silva Jardim traz nesse documen-
to, em que se lê: 

A propriedade deste opúsculo, cuja publicação foi autorisada pela 
Provincia, e a sua expensa realisada, pertence á Bibliotheca da Escola 
Normal, em favor da qual desiste o autor dos direitos pátrios de pro-
priedade litteraria, para que seja gratuitamente distribuido pelos 
alumnos da Escola, pelos professores públicos, autoriadades escola-
res, e mais pessoas interessadas no ensino, em geral. (SILVA JAR-
DIM, 1884, p.7).  
 

Após essa “advertência”, há as dedicatórias de Silva Jardim aos seus familiares, professores e 
alunos da Escola Normal e ex-alunos da aula anexa e uma página com o título “Ensino Primá-
rio”, que são as referências de textos que Silva Jardim utilizou para elaboração da Conferência, 
a saber: 

Cartilha Maternal, ou Arte da Leitura, por João de Deus 
Primeiro livro de leituras Moraes e instructivas, colleção do Dr. 
J. Kopke- S.Paulo, 1884 
Segundo livro, do mesmo autor. 
Curso de preparação para o professor primario, circular dos Srs. 
S. Jardim e J. Leão. (Distribuição Gratuita). 
Programma, do Curso da Grammatica e Lingua Nacional na e. Nor-
mal para o anno de 1884, por S. Jardim (Edição Esgotada) 
Reforma do Ensino da Lingua Materna, conferencia realisada na 
E. Normal, pelo mesmo. (SILVA JARDIM,1884) 
 

Criticando o ensino da Gramática estabelecido até então, Silva Jardim adverte que os professo-
res deveriam ensinar a gramática posteriormente ao ensino da língua materna, uma vez que a 
Gramática decorre “do uso e desuso dessa língua” (SILVA JARDIM, 1882). 
Silva Jardim apresenta nessa Conferência a eficácia do “método João Deus”, por meio da utili-
zação da Cartilha maternal ou arte da leitura a qual considerava mais apropriada para ensinar a 
língua materna às crianças. A Cartilha Maternal ou arte da leitura foi escrita pelo poeta, peda-
gogo e republicano João de Deus (1830-1896) e publicada, em 1876, em Portugal. O “método 
João de Deus” consistia em iniciar o ensino da leitura pela palavra, para depois analisá-la a par-
tir dos valores fonéticos das letras, tendo sido considerado, em 1888, pela Corte portuguesa 
como o método oficial para o ensino da leitura nesse país.  
Segundo Hilsdorf : 

O inteligente professor da aula anexa [Silva Jardim], por mais que 
procure seguir os métodos em voga e dar um ensino intuitivo, nada 
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pode fazer porque lhe falta tudo. Se tem na sua sala os quadros para 
a leitura conforme o método João de Deus, deve-se ao Dr. Martinho 
Prado Júnior se não nos enganamos, que fez presente de uma cole-
ção àquela aula! Parece-nos ser tempo de fornecer à Escola Normal 
os aparelhos, modelos, coleções e diversos objetos necessários ao en-
sino intuitivo e ao estudo de algumas disciplinas. (PSP, 24 out.1882, 
ed., as. RP apud HILSDORF, 2008, p. 96).  
 

Segundo Mortatti (2000), o “método João de Deus” para o ensino inicial da leitura divulgado 
nessa cartilha começou a circular também, mais sistematicamente, no Brasil a partir dos anos 
iniciais da década de 1880, principalmente nas províncias de São Paulo e do Espírito Santo. Es-
se movimento de propagação e utilização do “método João de Deus” estava em sintonia com 
as ideias e os modelos pedagógicos em vigência, nesse mesmo momento histórico, em Portu-
gal e no Brasil. Nota-se, portanto, que os aspectos relativos ao “ensinar a ensinar” a leitura e a 
escrita foram, decorrentes, também, da circulação de idéias e modelos pedagógicos em dife-
rentes tempos e espaços, como por exemplo, a circulação do “método João de Deus” concreti-
zado na Cartilha Maternal ou arte da leitura. 
 

Considerações finais 
Mediante a análise de alguns aspectos da configuração textual das fontes documentais aqui 
apresentadas, constatamos que o Regulamento de 1880 trouxe importantes mudanças para a 
formação dos professores primários (que também ensinavam a “arte da leitura”), com um ano a 
mais para o Curso Normal, aulas mistas, acréscimos de disciplinas, prescrição de aulas práticas 
para os normalistas na seção anexa à Escola Normal, mediante a experimentação de novos mé-
todos de ensino e a obrigatoriedade de uma Conferência sobre temática a serviço da instrução 
pública brasileira. 
Constatamos, também, que é nas duas décadas finais do período imperial no Brasil que a for-
mação do professor primário torna-se uma necessidade real e com limites mais definidos, tendo 
como modelar a organização da Instrução Primária Paulista.  
Destacamos, ainda, o lugar pioneiro do professor Silva Jardim na história da leitura no Brasil 
uma vez que, em sua Conferência, apresenta um método para ensinar leitura (palavração) e o 
como ensinar (didática) como uma arte, concepção, ao que nos parece, bastante refinada para 
esse momento histórico. Essa Conferência pode ser interpretada, também, como parte inte-
grante da atuação política de Silva Jardim em favor da instauração do regime republicano no 
Brasil.  
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1 Apresentamos, neste texto, resultados parciais de pesquisa de doutorado em Educação (Bolsa CAPES) e 
pesquisa de mestrado em Educação (Bolsa FAPESP) junto ao Grupo de Pesquisa “História do Ensino de 
Língua e Literatura no Brasil”. 
2 O “Regulamento” é um texto normativo oficial que destinava-se aos sujeitos envolvidos  nas atividades 
da Escola Normal de São Paulo (Diretor, professores, alunos e funcionários). 
3O método da “configuração textual”, proposto por Mortatti (2000), que consiste em enfocar o:[...] con-
junto de aspectos constitutivos de determinado texto, os quais se referem: às opções temático-
conteudísticas (o quê?) e estruturais-formais (como?), projetadas por um determinado sujeito (quem?), 
que se apresenta como autor de um discurso produzido de determinado ponto de vista e lugar social (de 
onde?) e momento histórico (quando?), movido por certas necessidades (por quê?) e propósitos (para 
quê), visando a determinado efeito em determinado tipo de leitor (para quem?) e logrando determinado 
tipo de circulação, utilização e repercussão. (p. 31). 
4 Toda vez que citarmos trecho de um documento, manteremos a ortografia da época, por se tratar de pes-
quisa histórica e, portanto, para preservação do sentido original do texto.  
5 Silva Jardim nasceu em Capivari (RJ), formou-se em bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas pela Fa-
culdade de Direito em São Paulo, foi secretário, professor do curso anexo e lente da 1ª. Cadeira de Língua 
Portuguesa, todos exercidos na Escola Normal de São Paulo. Além da atuação no magistério, teve partici-
pação política ativa em favor da instauração do regime republicano no Brasil. Como propagandista desse 
regime, fez inúmeras Conferências em muitas cidades e províncias brasileiras e teve publicados folhetos e 
artigos em jornais. (PASQUIM, 2011). 
6 “Em 1821, ano do retorno compulsório de João VI a Portugal, as capitanias passaram a denominar-se 
províncias”. (LOPEZ, MOTA, 2008, p. 318). 
7 Os programas apresentados estão em Apêndice ao documento Reforma do Ensino da Lingua Materna 
(SILVA JARDIM, 1884). 

8 De 1882 a 1884, o professor Paulo Bourroul foi Diretor da Escola Normal de São Paulo. 
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Leitura e Escrita no tempo e no espaço. 
O tema deste trabalho diz respeito à relevância do aprendizado da Leitura na História 

da Educação Básica Brasileira. Somos herdeiros da formação Greco-Latina na qual os rituais e 
materialidades para o ensino-aprendizagem da Leitura dá-se a partir da adaptação, pelos gre-
gos, do Alfabeto Fenício. Naquele momento iniciava-se, para a nossa história cultural, a expan-
são da Língua, com suas Linguagens, nos mais diversos matizes da realização comunicativa da 
espécie humana. Nesse sentido, podemos afirmar que, no âmbito cronológico, a Leitura tem-se 
configurado como necessidade premente dos povos falantes das línguas de influências e/ou 
raízes Grega ou Romana, já a partir do século V a.C.. Do mesmo modo, assim, também, tem 
sido em toda a História da Educação dos povos usuários de línguas advindas do Tronco Linguís-
tico Indo-Europeu. A Leitura, então, está intimamente ligada à História da Escrita e das falas 
diversificadas das linguagens humanas. Os objetivos deste texto, portanto,é buscar a reflexão 
sobre os fatores e as materialidades que influenciam e/ou determinam os caminhos e os rituais 
da/sobre a Leitura na História da Educação Letrada dos povos falantes, particularmente os fa-
lantes da Língua Portuguesa do Brasil, no nosso tempo e no nosso espaço educacional. Nessas 
materialidades, uma das reflexões necessárias diz respeito ao preconceito linguístico, máscara e 
camuflagem dos demais preconceitos.  

Mudam o tempo, os rituais e as materialidades sobre os Estudos das Línguas e das Lin-
guagens Humanas, porém, o preconceito linguístico, advindo da variação dialetal que as línguas 
apresentam, está sempre na ordem do dia, razão relevante de estudos por parte de grandes 
pesquisadores. Tal preconceito tem-se apresentado como barreira quase intransponível para o 
aprendizado da Leitura e da Escrita em salas de aulas de escolas públicas do Brasil. 

Buscamos um exemplo em William Labov que, quando ensinava em Columbia, preten-
deu verificar até que ponto o dialeto falado pelas crianças negras do Harlem tinha alguma in-
fluência no fracasso do ensino escolar aplicado a essas crianças. Os estudos de Labov (1966) 
observaram que havia fortes diferenças entre o padrão de fala dos negros por oposição à dos 
brancos, porém, a principal causa das dificuldades no processo de aprendizagem da Leitura e 
da Escrita, assim como da decodificação e da compreensão, era a depreciação simbólica do in-
glês vernáculo dos negros, em função do racismo institucionalizado pela sociedade americana. 
As pesquisas de Labov, (1966), então, insistem no fato de que a linguagem utilizada pela co-
munidade negra era perfeitamente adequada para a expressão do pensamento lógico e para o 
processo de aprendizagem. Nesse sentido, não nos parece ingênuo afirmar que, mesmo apesar 
de toda a revolução nos estudos linguísticos, provocada pela pesquisa de Labov, o preconceito 
linguístico continua sendo tema de intermináveis discussões. Pode-se afirmar que há uma forte 
relação entre preconceito linguístico, decodificação, Leitura e Escrita, o que coloca tais assuntos 
sempre em pauta nas discussões sobre ensino de Língua. Parece-nos que ensinar Língua é en-
sinar Leitura, é ensinar Escrita. Ou se ensina a Ler e a Escrever ou permanece-se no mundo dos 
códigos da linguagem, e, apenas decodificar, nos parece, não é suficiente. O Português do Bra-
sil e a variação linguística deste país quase continental são as grandes polêmicas e controvér-
sias na Linguística Educacional Brasileira e demonstram a realidade sociolinguística da escola 
neste país. Nesse sentido, para um ensino de Leitura e Escrita eficaz é preciso rever a contri-
buição da tradição etnográfica, da etnografia crítica, micro-análise de sala de aula, além da con-
tribuição da tradição quantitativa dos aspectos, materiais e dados variacionistas da Língua 
Portuguesa do Brasil.  

Será pelo estudo da oralidade e da escrita que nos permitiremos compreender que, na 
verdade, quando se trata do Ensino de Leitura, o que enfrentamos é, na verdade, um ensino 
bilingue e bidialetal, inclusive nos processos de Alfabetização. É preciso então, que considere-
mos a Formação dos Professores que deverão atuar com a Leitura, com a Escrita, com a com-
preensão e a visão de mundo das crianças e dos jovens Brasileiros, como personagens 
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decisivos nos destinos da Leitura como fator social da Educação Básica do Brasil. Na sociedade, 
Educação é uma questão-chave. Como obter Leitura e Escrita competentes, como alcançar o 
desenvolvimento social harmônico, se não por um processo educacional amplo e permanente? 
Para isso, é preciso investir na qualidade da Formação Inicial dos Professores e elevar o nível 
dessa formação.  

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº.9394, aprovada em 20 de 
Dezembro de 1996, incide sobre alguns pontos que preconizam a relação entre teorias e práti-
cas no processo de Formação dos Professores e valoriza a graduação acadêmica ao asseverar 
que “a formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível superior” 
(art.62). Com base em tais prerrogativas, ousamos acreditar que esses fatores são fundamen-
tais na reflexão sobre que Leitura e que Escrita queremos proporcionar aos nossos educandos. 
Tem-se considerado a diversidade linguística do Brasil no ensino da Leitura e da Escrita? Como 
consequência a uma transformação educacional, tem-se uma transformação social, porém, isso 
só será possível quando os professores compreenderem que “ensinar por meio da língua e, 
principalmente, ensinar a língua são tarefas não só técnicas mas também políticas”(Soares, 
2003:79). Hoje não nos basta uma sociedade apenas alfabetizada; é preciso que a escola, am-
plamente heterogênea e que, portanto, enfrenta uma Leitura e uma Escrita também heterogê-
neas, trabalhe com objetos de estudo e compreensão bem definidos e direcionados. 

A Escrita é heterogênea porque assim o é a Língua Portuguesa do Brasil. O registro es-
crito é uma limitação que fazemos e só valorizamos, ao final das contas, apenas a adequação 
do aluno a certos modos linguísticos de uso da língua e das convenções institucionalizadas, co-
mo se estes fossem imutáveis. É o não pensar nessa mutabilidade que tem conduzido à práticas 
de sala de aula absolutamente descontextualizadas do que a sociedade precisa e a escola tem 
obrigação de oferecer. E o ensino da Leitura em Língua Portuguesa da escola tem, realmente, 
tratado a Escrita como código e o texto escrito como produto, sem valorizar o processo de sua 
produção, do qual faz parte a Leitura Interpretativa.  

A escola pública, gratuita e obrigatória do século XXI é herdeira da do século anterior, 
que fora encarregada de missões históricas, tais como: criar um povo uno, uma nação una, 
acabando com as diferenças entre os cidadãos, considerados como iguais perante a lei. A prin-
cipal tendência foi equiparar igualdade com homogeneidade. Se os cidadãos eram iguais peran-
te a lei, a escola deveria contribuir, gerando cidadãos através da homogeneização das crianças, 
independentemente de suas diferenças iniciais. Encarregada de homogeinizar, de igualar, não 
podia esta escola apreciar as diferenças. Esta escola lutou contra as diferenças linguísticas, con-
tra as diferenças dialetais da fala, como parte de sua missão, contribuindo, assim, com a gene-
ralização do mito de um único dialeto padrão para que se tivesse acesso à língua escrita. Assim, 
a escrita passa a ser confundida apenas com a ortografia, e a Leitura transforma-se na decodi-
ficação do código escrito, num ritual cansativo, desalentador e pernicioso para quem ensina e 
para quem tenta aprender.  

A ortografia – como disciplina, com nomes e regras – surgiu, não por acaso, entre os 
gregos, praticamente junto com a idéia de uma sistematização da gramática. Instaurou-se, as-
sim, uma tradição gramatical à qual até hoje muitas escolas brasileiras estão atreladas, tendo 
como grande modelo de língua a modalidade denominada Língua da Escrita Literária. Na verda-
de, desde a sua origem, essa gramática procurou estabelecer as regras, consideradas as melho-
res, para a língua escrita, com base no uso que dela faziam aqueles que a sociedade 
considerava e considera os seus mais "bem acabados" usuários, os chamados "grandes escrito-
res”. “A precedência da língua escrita e a seleção de uma determinada variedade, como a me-
lhor, de uma língua – objetivos da gramática (etimologicamente "a arte de escrever") – já 
estavam, explicitamente, entre os filólogos - gramáticos de Alexandria, do século III a.C." (Mat-
tos,1989:12) No entanto, a preocupação original com a ortografia, tanto para gregos, como 
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posteriormente para latinos, não estava tanto na grafia correta, mas, sobretudo, na garantia da 
Leitura de determinados textos. Constata-se, por exemplo, uma ausência de regularidade grá-
fica em textos latinos produzidos depois que obras dedicadas à ortografia já se encontravam 
disponíveis.  

A metodologia que utilizamos nas pesquisas que conduzem às reflexões aqui expostas é 
de cunho qualitativo, concretizando-se numa pesquisa-ação que envolve docentes de Educação 
Básica, Rituais e Materialidades elaborados ou ao dispor de tais docentes, observação das rea-
ções da sociedade envolvente quanto à interpretação das diferenças entre ler e decodificar e o 
contexto educacional que envolve este tema, historicamente conflituoso. Com esses pontos le-
vantados estamos, então, tentando refletir sobre como o fracasso tem atingido os alunos das 
classes populares e, até mesmo, como essa situação é contribuinte para o aumento das desi-
gualdades sociais. É possível perceber, ainda, o quanto a Escola enquanto “Instituição Trans-
missora do Saber Legítimo” acaba sendo supervalorizada pela sociedade e o quanto a 
população proveniente de meios populares encontra uma certa descontinuidade entre o proces-
so de ensino-aprendizagem e as suas vidas. Sob condições semelhantes a estas temos buscado 
identificar em que medida as situações de fracasso escolar podem ser relacionadas às práticas 
de linguagem nas aulas de Português, do ponto de vista do ensino aprendizagem da Leitura, e, 
se estas práticas contribuem ou não para o aumento das desigualdades e desta ideologia da 
“autodesvalia” entre as classes populares. Estem tem sido o ritual ao longo de décadas: um 
ritual que contribui enormemente para a exclusão e para o analfabetismo dos alunos advindos 
das classes menos favorecidas. Enfim, espera-se que a Leitura que a escola ensina sirva ao 
homem, pelo menos por duas ações: Viver bem com o Planeta e valorizar o Outro, como nos 
orienta Morin (2004). 
 
Ler e Escrever: capacidades, conhecimentos, práticas e atitudes para a Formação de 
Professores 
 Se observarmos o Programa de Formação de Professores do Ensino Fundamental Brasi-
leiro, especialmente no que se refere às Séries Iniciais dos educandos, programa esse emitido 
pelo Ministério de Educação, Secretaria de Educação Básica do Brasil, constataremos que a 
concepção de Leitura que orienta tal programa insere-se na interpretação da Leitura como ati-
vidade individual, porém, inserida num contexto social que envolve disposições atitudinais, nu-
ma organização de atividades que se referem à decifração do código escrito, interpretações, 
compreensão e produção de sentidos. Toda essa materialidade, então, aborda o Ensino e 
Aprendizagem da Leitura como o desenvolver de capacidades necessárias tanto ao Processo de 
Alfabetização das Séries Iniciais, quanto ao desenvolvimento do aluno na participação de ativi-
dades das Práticas Sociais Letradas, ou seja, conduzindo-o a um desenvolvimento integral de 
conceitos e posturas sociais do seu Letramento.  
 Nas materialidades e rituais da atualidade, rumo à Leitura, os computadores e todas as 
culturas tecnológicas propiciam, a Educandos e Educadores, a aquisição de novos conhecimen-
tos e a adoção de novas atitudes e comportamentos, os quais não se restringem apenas ao 
momento da Leitura pela Leitura, mas, essencialmente, constituem componentes de todo um 
processo que ultrapassa a escolarização, embora, dependendo da classe sócio-econômica dos 
alunos, esses processos de Leitura sejam iniciados apenas nos bancos escolares. 
 Dado o grande número de alunos originários de famílias de baixos rendimentos finan-
ceiros, muitas vezes não foi possível a esses alunos desenvolver o interesse pela Leitura no 
contexto familiar, pois, o acesso a livros, jornais, revistas, entre outras materialidades, é, mui-
tas vezes, substituído pelo atendimento de necessidades de outra ordem, como por exemplo, 
alimentação. Nesse sentido, a escola precisa preparar-se e estar preparada para desenvolver o 
gosto pela Leitura, bem como para criar espaços que tomem a escrita como necessidade do 
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cotidiano. Parece-nos, portanto, que, nos Cursos de Formação de Professores, sejam os regula-
res ou aqueles de Formação Continuada, há uma reflexão que se pretende necessária e cons-
tante: a Leitura não pode ser apenas um compromisso para os deveres escolares. Ela precisa 
ser prazerosa, além de necessária. A escola precisará suprir a falta de modelo do adulto-leitor 
dentro da família e reverter alguns papéis: será a criança que levará o prazer da leitura para 
seus lares e a difundirá como um dos instrumentos de sucesso do homem, um dos instrumen-
tos de aprendizagem, de prazer e de gosto inimaginável como o é o ato de ler. Mas, questiona-
se: o que é a Leitura? Que Leitura esperamos ensinar/aprender/definir/conceituar? E quais de-
las deverá ser ensinada na escola tão diversificada e tão heterogênea? 
 Sempre que procuramos uma definição para “Leitura” deparamo-nos com uma gama 
diversificadíssima de conceitos e de definições.. Até sabemos o que significa “LER”, porém, se 
formos explicar o Ato de Ler terminamos por adentrarmos um caminho ambíguo, de multiplici-
dade de definições, que dá ao adulto o “poder” de ser o sábio da matéria e à criança a função 
de aprendiz. Ou seja, o adulto é o “tudo sabe” e a criança é o “nada sabe”. Em 2003 já discutí-
amos a diferença entre “ler” e “decodificar”, na perspectiva de que quem apenas decodifica não 
sabe, ainda, ler plenamente., e de que o início da aprendizagem da Leitura e da Escrita mate-
rializa-se nos rituais que se desenvolvem (ou não) na Formação de Professores que satuarão na 
perspectiva de uma Educação Básica de qualidade. Portanto, cabe-nos questionar: porque a 
formação atual dos professores não está contribuindo, efetivamente e consistentemente, para 
que os alunos se desenvolvam como pessoas e tenham sucessos efetivos nas aprendizagens da 
Leitura e da Escrita escolares? Parece paradoxal essa pergunta se observarmos que o índice de 
repetência é baixíssimo em nossa região e que nossos alunos estão sendo promovidos para a 
série posterior sem grandes dificuldades. Essa promoção supõe crianças e jovens com razoável 
nível de Leitura, compreensão e inserção no desenvolvimento cultural que a escola lhes propor-
ciona. Entretanto, a sociedade e a mídia questionam a todo instante: porque há uma crescente 
constatação de que nossos jovens não sabem ler, não sabem escrever, não sabem, enfim, o 
que deveriam saber ao término do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio? Diante dessas 
questões, esse texto busca reflexão para um tema que nos parece relevante: o Ler e o Deco-
dificar. 
 
Teorias, Reflexões e Cotidiano. 

Imaginemos as seguintes situações: 
 a) uma criança que ainda não aprendeu a ler (mas já é letrada em certo nível) aponta a pala-
vra “cachorro “num livro de histórias e lhe pergunta: “o que é isto?”; 
 b) um colega seu aponta a palavra “interdiscurso” em um texto de linguística e lhe faz a mes-
ma pergunta: “o que é isto?”;  
c) você ouve alguém falar, no meio de uma frase em português, uma palavra em língua estran-
geira, desconhecida para você, você lhe pergunta “o que é isto?”. 

Antes de discutir as três situações apresentadas, faz-se necessário imaginar também o 
cenário onde elas ocorrem: Seria a sala de aula? Seria o cotidiano de uma relação profes-
sor/aluno? Seria, ainda, a conversa entre um adulto e uma criança, ou um adolescente que 
também estuda Inglês? Qual seria a relação de familiaridade entre os “falantes” destas situa-
ções? Que materialidades jogam esse jogo? 

Chegamos assim, basicamente, à seguinte formulação: na construção do cotidiano pela 
dêixis discursiva, ou seja, pelo social imaginado no discurso, tomam outra dimensão as noções 
de situação e de conversa. A situação social é o que se instaura por essa dêixis discursiva, por 
essa formação imaginária do social, ao passo que a conversa definida discursivamente é o que 
se estrutura no cumprimento de funções sociais, é o que se dá como atos também sociais. É 
bem verdade que a citação que fazemos de Mattos (1998-82), refere-se a uma situação de 
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conversa e não está discutindo dados do Letramento. Entretanto, achamos absolutamente per-
tinente, pois o Letramento, parece-nos, envolve toda e qualquer situação social, seja a conver-
sa, o discurso, a Escrita, a Leitura, o questionamento. É nesse sentido que passamos a imaginar 
as situações expostas à discussão e que fazem parte da reflexão que aqui propomos e incenti-
vamos.  

Em resposta ao primeiro questionamento (questão (a) parece-nos que, neste caso, esta 
criança que ainda não aprendeu a ler, está apenas solicitando que descrevamos, que decodifi-
quemos um código que lhe é estranho. Se ela está com um livro de histórias nas mãos, está 
curiosa a respeito do que manuseia. Qualquer código do seu livro de histórias lhe interessa, até 
porque sente necessidade de associar os códigos ao mundo da história que ora tenta decifrar e 
compreender. A palavra em código pode ser qualquer elemento, qualquer dado da história que, 
naquele momento, lhe interessa Poderíamos afirmar que, aqui, é apenas necessidade de deco-
dificação. Na segunda situação (questão b), não é apenas decodificação, até porque estamos 
lendo um texto de Linguística e, portanto, o colega professor já é “letrado” neste assunto. Nos-
so colega “decodifica” e é uma situação completamente diferente da situação “a”. O significado 
que nosso colega procura fará com que ele compreenda a leitura do texto de Linguística, inter-
pretando seu significado naquele contexto, naquela situação, naquela conversa pertinente ao 
texto de Linguística. Na questão (c), se estamos conversando em português e surge uma pala-
vra em língua estrangeira, que não sabemos traduzir ou decodificar, este fato perturba a inte-
ração em nossa conversa. Perguntamos o que é para verificar, na memória, a relação da sua 
decodificação com a conversa que mantemos com a outra pessoa.  

Dubois (1973) nos afirma que a Decodificação é a identificação e interpretação dos si-
nais pelo receptor da mensagem emitida. Designa um dos elementos do processo da comunica-
ção, sendo o código um sistema de transmutação da mensagem em outra forma que permite a 
sua transmissão do emissor ao receptor, por intermédio de um canal. Assim, a substância 
“mensagem” tornou-se, pela operação da codificação, uma substância codificada. Há, então, 
transferência de forma, não de sentido. A forma tomada pela mensagem deve poder ser com-
preendida pelo receptor para que se estabeleça a relação social, que é a finalidade da comuni-
cação. A convenção (o código) é dada, explicitamente formulada. A forma codificada pode 
então ser identificada pelo receptor-decodificador. A identificação dessa forma é chamada de-
codificação. A mensagem decodificada recebe uma nova forma no curso de uma operação 
chamada recodificação. O processo de decodificação efetua-se no nível do receptor-
destinatário, que, como já afirmado, busca na memória os elementos que pertencem ao código, 
selecionados antes para a transcrição da mensagem, porque o processo de decodificação vai do 
som ao sentido, dos elementos aos símbolos. Ainda é Dubois (1973:15) quem nos orienta sobre 
como compreender, também, aquele que é o decodificador. “... No círculo da comunicação, o 
decodificador é ou o aparelho receptor-decodificador (radioreceptor, p. ex.), ou a pessoa, re-
ceptor-destinatário, que recebe a mensagem. Quando se trata de pessoa, o aparelho receptor é 
o ouvido e o conduto auditivo.”  
 
Decodificar, Ler, Escrever – Possibilidades de Aprendizagem 

Ao refletir sobre o que seja esta “decodificação” da qual falamos com base em Dubois 
(1973) e em Mattos (1998), observamos que, também, “decodificar” não é exatamente a mes-
ma coisa nas três situações de discurso anteriormente descritas. Daí porque “o que é isto?”, nas 
três situações expostas não é, de fato, a mesma pergunta. Poderíamos dizer que elas se apro-
ximam apenas no sentido de que em todos os casos há necessidade de “decodificar”, “traduzir”, 
para poder realizar a interação entre os falantes, mas elas têm objetivos diferentes e ocupam 
espaço também diverso na questão da compreensão e da interpretação. De um modo bastante 
superficial acreditamos que a análise de cada situação seria mais ou menos assim: 
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(a) será que “isto aqui” relaciona-se com a história que estou “lendo”? 
(b)  será que “interdiscurso” é pertinente a este assunto de Lingüística? 
(c) Será que esta palavra em língua estrangeira é importante para este assunto? 
Imaginamos, então, que as três situações se aproximam. Será sempre preciso decodificar 

para realizar a interação entre os falantes, pois, sem decodificação dificilmente ocorrerá a co-
municação. Porém, diferem e se distanciam sobremaneira quando contextualizamos cada situa-
ção e quando buscamos o significado dentro de cada contexto, na busca de interação, não só 
do ponto de vista da comunicação, mas, também, do ponto de vista da compreensão, do 
aprendizado, da “performance” da conversa de cada interlocutor. Nesse sentido, consideramos 
que os dados anteriormente discutidos são relevantes para compreender como a Formação de 
Professores é significativa no contexto de “compreender para ensinar a entender”, ou vice-
versa, nas materialidades e nos rituais para alcançar a Leitura e a Escrita. O Português do Brasil 
e a variação linguística que essa língua apresenta nos espaços sociais são elementos de interes-
se para a pesquisa a respeito de Leitura e Escrita, pois são antecedentes históricos e sociais 
onde a Língua Padrão e as variedades não-padrão possuem propriedades e funções muito par-
ticularizadoras. Regras variáveis do português contemporâneo, nas modalidades oral e escrita, 
são fundamentais para a compreensão sobre o Ler e o Escrever, portanto, para a Formação de 
Professores de línguas que atuarão nesses ambientes pluri-linguísticos-dialetais. Como sabe-
mos, este é um campo da Ciência da Linguagem que facilita e subsidia com contribuições rele-
vantes o papel das Teorias Sociolinguísticas em relação à Educação Nacional. As 
transformações tecnológicas têm repercutido na vida social e pessoal através de suas conse-
quências. E têm impulsionado o repensar da escola e da universidade enquanto espaços perti-
nentes à formação do cidadão e do professor. No Brasil, as licenciaturas constituem um grande 
desafio. Não se trata apenas de atualizar e adequar os cursos às novas exigências sociais. É 
neste ponto que propomos todo um redimensionamento do que a visão tradicional coloca como 
sendo educação. Nesse sentido, pergunta-se: 

a) Durante os Cursos de Licenciaturas, tem-se considerado como materialidades e rituais 
para a aprendizagem da Leitura e da Escrita a diversidade linguística do Brasil? 

b) Temos considerado essas variações ou geramos preconceito linguístico frente à hetero-
geneidade lingüístico-cultural presente na sala de aula? 
Segundo Possenti (2003), como não se costuma pensar sobre a língua, atribui-se o fra-

casso escolar ao fato de o aluno não saber escrever e nunca ao fato de o professor não saber ler 
variantes linguísticas e não reconhecer diferenças dialetais. Note-se que a questão aqui não é 
meramente linguística mas também pedagógica e política, chamando-nos à reflexão quando 
afirma:  

o fracasso dos alunos em provas que exigem escrita não é só o fracasso da es-
cola, mas o de uma sociedade que valoriza o que tem pouco valor – escrever 
sempre as mesmas palavras e frases – e não valoriza o que tem muito valor – a 
capacidade de alguém ser sujeito de um texto, de defender idéias que se arti-
culem, mesmo que haja pequenos problemas de escrita. (...) Somos uma soci-
edade que valoriza ortografia e casuísticas medievais sobre correção 
gramatical. Mas que diz querer textos criativos e coerentes. Como já se disse, 
colhe-se o que se planta. 
 ( Possenti (2003:55).  

Muitos têm afirmado, como diz Soares (2003), que crianças das classes menos favoreci-
das têm um vocabulário pobre, sintaxe confusa, comentem “erros” de concordância, regência, 
pronúncia, entre outros, ou seja, são crianças “linguisticamente deficitárias”. No que se refere ao 
vocabulário, é verdade que algumas línguas têm um vocabulário mais rico do que outras. A lín-
gua dos esquimós, por exemplo, ou de tribos nômades árabes não dispõe de um vocabulário pa-
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ra discutir a teoria da relatividade ou a economia neo-capitalista, mas não são línguas inadequa-
das ou inferiores por causa disso, assim como o inglês, o francês ou o português não são línguas 
inferiores por não possuírem tantas palavras quantas possuem os esquimós para designar a neve 
ou os árabes para designar o camelo. (SOARES, 2003:39). 
 
Oralidade e Escrita – compreender rituais e materialidades.  

Sabe-se que é tardia a importância que a ortografia assume para a humanidade. Talvez 
para o caso do Português do Brasil se possa afirmar que só passa a ter o estatuto que hoje tem 
a partir do século XX. José de Alencar, por exemplo, não só era criticado pelo uso que fazia do 
português brasileiro, como também pela forma como muitas vezes decidia grafar uma determi-
nada palavra em desobediência à norma vigente. Claro, os algozes eram, desde sempre, os 
gramáticos de plantão, que não consideravam a heterogeneidade e a diversidade linguística do 
povo. Nesse sentido, é preciso que a escola saiba que também parece ter um papel preponde-
rante nesse aspecto. Só ao considerar a diversidade e a heterogeneidade linguística de sua co-
munidade de aprendizagem é que poderá realmente ensinar a decodificar, a Ler e a Escrever. 
Essa qualidade de ensino que a sociedade espera, ratificamos, depende da Formação dos Pro-
fessores que nela atuam.  As relações entre oralidade e escrita há muito motivam pesqui-
sas na Educação. Sendo o Brasil um país com um histórico de analfabetismo e sem tradição de 
uma cultura da Escrita que motive e incentive crianças, adolescentes e adultos à Leitura, o 
aprendizado da escrita se torna um enorme desafio, e a oralidade permanece como a grande 
referência do domínio da língua materna.  

Estudos como os de ABAURRE (1987), indicam que a escrita é bem mais complexa que 
a fala, já que não é uma mera tentativa de sua transcrição. Entretanto, para Abaurre, em al-
guns momentos, a criança, ao escrever, toma como referência sua fala, porém, de uma forma 
inconsciente. SILVA (1994) também entende que, para a criança, a escrita é mais complexa do 
que uma simples transcrição da fala, e que no ato da escrita, a criança formula hipóteses base-
adas tanto na própria fala como na observação do modelo escrito à sua volta. Por isso, o texto 
da criança representa graficamente unidades e cortes semelhantes aos da linguagem oral, re-
fletindo as várias reestruturações de representações linguísticas, ao mesmo tempo em que 
também representa unidades da escrita convencional ou aspectos que as caracterizam, refletin-
do o envolvimento da criança com a escrita. CAGLIARI (1995) também entende a escrita da 
criança em relação à sua fala. E deste modo, defende que as crianças, ainda em fase de Alfabe-
tização, ao produzirem textos espontâneos, enfrentam o desafio de escrever novas palavras e 
constroem hipóteses sobre a ortografia a partir da fala, já que pensam a forma escrita em rela-
ção à fala. O autor indica que as crianças são extremamente ativas e põem em prática uma 
enorme reflexão sobre o fenômeno da escrita, comparando-a com a fala. Dessa forma, Cagliari 
(1995) mostra que, em exemplos de textos das crianças de 1ª série, ocorrem diversos fenôme-
nos linguísticos próprios da oralidade, como a transcrição fonética da própria fala na escrita, 
uso indevido de letras, hipercorreção, modificação da estrutura segmental das palavras, juntura 
intervocabular e segmentação, forma morfológica diferente, forma estranha de traçar as letras, 
uso indevido de letras maiúsculas e minúsculas, acentos gráficos, problemas sintáticos e acer-
tos. LEMLE (1995), defende que, o que ocorre é uma correspondência entre fonemas e letras 
durante o processo de aquisição da escrita. Para Lemle, o aprendiz, seja uma criança ou um 
adulto, constrói sua escrita a partir de um caminho que passa por três etapas relativas à cor-
respondência fonema e letra: na primeira, o aprendiz acredita que cada som corresponde a 
uma letra e cada letra corresponde a um som; na segunda, ele descobre que a relação de biu-
nivocidade não é verdadeira e é condicionada pela posição; na terceira, conclui que há posições 
de concorrência entre letras e reformula sua segunda etapa, chegando à teoria de que existem 
restrições para as posições das letras e casos de concorrência de fonemas e letras.  
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Para estes autores citados, a presença de fenômenos da oralidade na escrita é entendi-
da como uma parte do processo de Alfabetização, no qual as regras do sistema da língua ainda 
estão sendo incorporadas pelo sujeito. Nesse sentido, se a linguagem escrita exige um trabalho 
consciente de linguagem de diferenciação entre a relação com a fala interior e com a fala oral, 
quais escolhas sintáticas e léxicas reguladas pelo código resultam da relação do sujeito com a 
fala oral? 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos a respeito da aquisição e desenvolvimento das 
habilidades da escrita por sujeitos escolarizados e, apesar dos reconhecidos avanços teóricos e 
metodológicos, estes têm mostrado que sua discussão se encontra ainda longe de ser concluí-
da.  
 
Considerações Finais 

Vygotsky, apoiando-se em estudos dos processos sociais e cognitivos na aquisição da 
linguagem, esclarecem que, assim como para a humanidade, também para a criança, o proces-
so de aquisição da escrita representa um salto qualitativo no desenvolvimento de seus proces-
sos psicológicos superiores. Vygotsky explica, portanto, que a escrita nasce na criança a partir 
dos gestos, que “são a escrita no ar, e os signos escritos são, freqüentemente, simples gestos 
que foram fixados” (VYGOTSKY, 1998, p. 142). Assim, a escrita é, para a criança, uma forma 
de representar aquilo que a cerca, de nomear objetos e reconhecê-los na forma escrita, pas-
sando de um simbolismo de segunda ordem, no qual símbolos escritos passam a designar sig-
nos verbais, para um simbolismo de ordem direta. É assim que, para Vygotsky, na medida em 
que a relação com a linguagem falada desaparece gradualmente, a escrita deixa de representar 
sons da fala e passa a ser um simbolismo direto de primeira ordem. 

Nossa pesquisa e estudo dos códigos sociolingüísticos de crianças, adolescentes e adul-
tos revelou que dois fatores - a idade e a escolaridade - regulam as regras de reconhecimento e 
de realização do código restrito ou elaborado em suas formas de relações sociais, suas escolhas 
semânticas e suas relações com a fala oral, no contexto de produção textual. Em síntese, ao 
contrário dos resultados que, inicialmente, apresentavam crianças e adolescentes com poucos 
domínios dos recursos estruturais da língua, o presente estudo mostrou que as crianças e ado-
lescentes, principalmente a partir da 5ª série, já se encontram no início do desenvolvimento em 
que há um deslocamento do domínio da fala oral sobre a escrita para a separação entre a fala 
oral e a escrita, ou seja, uma inversão na estrutura em que antes a fala dominava a escrita, 
agora, o conhecimento da estrutura da língua domina a ação da escrita. Portanto, sujeitos com 
poucos domínios dos recursos estruturais da língua podem ser sujeitos que se apresentam em 
um processo de desenvolvimento da escrita apoiados no domínio dos recursos estruturais da 
língua oral e escrita e que a incorporação dos recursos estruturais da língua escrita é um pro-
cesso lento, ocorrido durante os anos de escolarização e pelas relações sociais, onde a Leitura 
natural e espontânea torna-se a maior materialidade para a Escrita reflexiva e com significado. 
Ademais, ao contrário do que se imagina, a escola e a escolarização, ainda que com inúmeras 
dificuldades, representa um local seguro de aprendizagens e de desenvolvimento da Leitura e 
da Escrita, ou melhor ainda, de aprendizagens significativas para a vida. A Universidade é um 
lugar garantido de ensino por meio de códigos sociolinguísticos que capacitam jovens e adultos 
à Leitura de contextos e à produção de textos, além de torná-los capazes de produzir aquilo 
que ainda pode ser vocalizado. Finalizando, o estudo mostrou, deste modo, que o código socio-
lingüístico de crianças, adolescentes e adultos é regulado pela idade e pela escolaridade, mas, 
também, pelos contextos evocadores que podem orientar aos diferentes modos de uso da lin-
guagem, fundamentais à comunicação e à construção de conhecimentos, os quais tornam-se 
materialidades e rituais de integração do homem com os livros e com o mundo.  
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Este texto integra um projeto que tem como objeto de estudo as bibliotecas populares, entre 
1870 e 1930, mergulhando a investigação no amplo leito da educação popular, onde confluem 
argumentos que alimentaram o debate em torno dos conceitos de educação e instrução, dando 
destaque às preocupações de pedagogos e políticos com a alfabetização do povo português. 
Na segunda metade do século XIX a expansão do ensino primário é acompanhada pela criação 
de bibliotecas públicas – municipais, populares - e também escolares. Este progresso, que re-
presentou o domínio da escrita sobre a oralidade, prolongou-se pelo início do século XX, ainda 
que o fenómeno se tivesse mantido essencialmente urbano. Nos EUA, como na Europa, ganhou 
consistência uma ideia desta época como o “século das bibliotecas”. 
On regardera notre époque (…) comme le siècle des bibliothèques, de même qu’il y eut 
naguère un siècle des cathédrales. (Pellisson, 1906) 
Enquanto nos países situados na esfera cultural anglo-americana se desenvolveu um conceito 
de biblioteca “livre”, “pública”1, muito embora igualmente associado à instrução popular, em 
França, distinguiam-se duas conceções de bibliotecas populares: uma, entendida como uma 
instituição de beneficência, destinada a dar ao povo conhecimentos práticos, de utilização ime-
diata e por isso com livros específicos, reservados a esse efeito; outra, com propósitos mais 
elevados, tendo em vista tornar-se um instrumento de civilização. Em ambas é sublinhado o 
cariz educativo e social das bibliotecas populares: 
La vraie école de l´homme du peuple, c’est la bibliothèque (Pellisson, 1906) 
Em articulação com esta ideia, situam-se as palavras do presidente da Câmara Municipal de 
Estremoz, aquando da inauguração da biblioteca popular da vila, em 1880: «O nosso seculo 
exige instrucção. Ahi tendes os elementos para satisfazer a tão justa exigência, visto que a ins-
trucção é da época actual a necessidade suprema.»2 
À semelhança do que aconteceu por toda a Europa e nos Estados Unidos da América, foram 
instituídas em Portugal as bibliotecas populares, através do decreto de 2 de Agosto de 1870. O 
objectivo essencial da sua criação: «…desenvolver os conhecimentos das classes populares por 
meio da leitura moral e instructiva.”, Identifica-se com o interesse de legitimação do poder dos 
novos Estados-Nação através do voto, para o que era necessário produzir um número significa-
tivo de “ cidadãos-eleitores”, justificando-se a política de alfabetização, consubstanciada pelas 
leis de 1866, que fixavam a obrigatoriedade escolar e introduziam a inspeção. 
Em traços gerais, o contexto político, económico, social e cultural que acolheu estas iniciativas 
era o de uma sociedade liberal, onde as teses do Progresso, sustentadas por um ideal de ho-
mem perfetível, ganhavam cada vez mais adeptos, enfrentando as reservas daqueles que enca-
ravam o acesso ao conhecimento e à leitura como um perigo social e apontando o 
desenvolvimento da instrução popular como estratégia facilitadora da aproximação da elite polí-
tica aos cidadãos: uma referência estruturante do ideal de Estado-Nação triunfante no século 
XIX.  
Na prática, o número de eleitores quase duplicou, num período de cinco anos, entre 1875 e 
1880. Este facto é indissociável da projeção alcançada pela instrução popular, que revestiu 
também um caráter menos formal, através de cursos noturnos e palestras destinadas a iniciar 
os adultos analfabetos na prática da leitura e da escrita e a transmitir-lhes conhecimentos bási-
cos, essenciais, preparando-os para o exercício da cidadania. 
Com o advento da Primeira República ganha ainda mais força a ideia da necessidade de prepa-
ração de um corpo eleitoral consciente e convicto da importância dos ideais republicanos, capaz 
de oferecer resistência às ofensivas monárquicas e antidemocráticas. A determinação da obriga-
toriedade de ser alfabetizado para exercer os direitos políticos está patente sobretudo no código 
eleitoral de 1913 e nas alterações decretadas em 1915, o que terá motivado os homens de 
condição mais humilde a procurar instrução por vias muito diversas e condizentes com a sua 
idade e situação profissional.  
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A preocupação com a educação popular impôs-se como um pilar que sustentou a edificação da 
sociedade liberal e republicana e foi nesse contexto que se afirmou a necessidade de “bibliote-
cas populares”. A Primeira República foi inovadora na criação de bibliotecas móveis, por analo-
gia com as escolas móveis, e em relação às quais se alimentaram grandes expectativas, como 
se depreende das palavras de Bettencourt Athayde (1919). (…) A nosso ver a biblioteca móvel 
é o mais fecundo manancial de instrucção popular e do qual poderia o nosso paiz tirar os me-
lhores proveitos. 
Na Modernidade que se afirma, destaca-se uma racionalidade assente em valores e princípios 
herdados do Iluminismo: Liberdade, Igualdade, Fraternidade e Progresso, que caracterizam o 
Projecto de integração social e cultural, capaz de congregar esforços à volta de um “ideal colec-
tivo nacional”.  
Neste estudo pretendemos analisar continuidades e ruturas na evolução das bibliotecas popula-
res, em particular no que respeita à sua intervenção em prol do desenvolvimento da instrução e 
educação popular, considerando um horizonte temporal relativamente amplo: o período decor-
rente entre 1870 e 1926. De registar o facto de todas as iniciativas terem sofrido um forte con-
dicionamento das políticas centralizadoras e/ou de descentralização3 que caracterizaram os 
contextos e a ação política dos responsáveis pelo avanço e recuo do projeto da educação popu-
lar e das bibliotecas populares.  
A reconstrução de representações das bibliotecas populares, a partir de discursos situados no 
domínio político, educativo e cultural, e a sua confrontação com as práticas conhecidas ou su-
geridas pela análise documental, constituem-se como objetivos primordiais.  
Importa ainda estabelecer um confronto entre as representações expressas por indivíduos res-
ponsáveis pela criação destes institutos e a constituição do seu fundo documental, à semelhan-
ça do que se ensaia para a biblioteca de Setúbal, criada com o objectivo de proporcionar (…) 
gratuitamente a leitura de livros aproveitaveis, principalmente, às classes operarias, dando-lhes 
noções claras dos melhores systemas concernentes ás artes e industrias e ministrando-lhes ain-
da conhecimentos precisos na vida civil (…), como se pode ler na “Exposição da Câmara Muni-
cipal de Setúbal ao Ministério do Reino”, redigida em 23 de Setembro de 1875. No entanto, 
quando analisamos a relação de obras pedidas para organizar a biblioteca popular, num total de 
cerca de quatro centenas e meia, verificamos que entre elas encontra-se apenas uma escassa 
dúzia de livros com caráter essencialmente profissional, a que se juntam uns poucos manuais, 
sobretudo de Geometria, sendo a esmagadora maioria constituída por obras de Literatura e 
com conteúdos de cultura geral, incluindo as de natureza cívica, moral e religiosa, que consti-
tuía talvez a principal preocupação presente na constituição das bibliotecas populares, em ge-
ral, e desta em particular, que destaca a sua importância na educação da mulher, no ponto em 
que depende da leitura de livros moraes e instructivos pela permissão dessa leitura nos domicí-
lios.4  
No Archivo Pittoresco, em 1865, M. Pinheiro Chagas põe a nu a questão do analfabetismo por-
tuguês e as dificuldades com que se debate o ensino primário e os respetivos professores. Des-
taca a resistência dos camponeses à leitura e à instrução em comparação com outros países 
estrangeiros, nomeadamente a França e defende a importância das bibliotecas populares: «… o 
complemento indispensável de um bom systema de instrução primaria…»5  
Em todos os diplomas legais, desde o decreto de 2 de agosto de 1870, que significou a criação 
oficial das bibliotecas populares, por D. António da Costa6, é evidente a relação entre estes ins-
titutos de leitura pública e a instrução popular/pública, considerando-se um complemento da 
escola, acrescido de responsabilidades éticas e morais, o que deve ser entendido no contexto 
de uma sociedade liberal em que o trabalho é considerado o maior dos bens e o progresso eco-
nómico, social e cultural uma finalidade suprema. 
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Com a leitura domiciliária pretendia-se chegar a outro público, ainda afastado das escolas: «… a 
biblioteca entra-lhes por assim dizer em casa, procura e instrue principalmente a mulher e cre-
ança.». Este articulado refere claramente a incumbência do professor relativamente à leitura, 
uma vez que as escolas ou outros estabelecimentos congéneres assumiam prioritariamente es-
sas funções. 
Na “Circular” enviada aos inspetores das escolas primárias, em 22 de Fevereiro de 1875, subli-
nha-se a ideia do que devem ser as bibliotecas populares: «… o complemento da escola e exer-
cem uma influencia salutar sobre a morigeração das classes operárias…» reclamando por isso 
particular atenção. Esta circular faz referência também às escolas noturnas, para “… ensino ou 
aperfeiçoamento dos adultos. (…)» e às conferências pedagógicas. Ressalta ainda a preocupa-
ção relativamente aos livros escassos e de utilização pouco criteriosa, atendendo aos princípios, 
à linguagem e conteúdos morais.  
Entre os “quesitos” dirigidos aos inspetores das escolas primárias do Estado, a quem cabia a 
sua fiscalização, constava um conjunto de questões relacionadas com a suposta existência de 
bibliotecas populares. As informações registadas nos Livros de Inspeção deixam crer que eram 
escassas as escolas que possuíam esses equipamentos ou até apenas um conjunto de livros. As 
raras leituras públicas que são mencionadas eram pouco frequentes e estavam a cargo sobre-
tudo do professor. Para o distrito de Santarém há informações relativas ao ano letivo de 1873-
1874 sobre vários concelhos e freguesias, onde as bibliotecas populares, maioritariamente à 
guarda do professor, funcionavam com muitas limitações de diversa ordem: espaço, livros, 
afluência popular, com exceção de duas bibliotecas, sendo que uma afirma ser regularmente 
concorrida pelo povo.  
A preocupação do Estado em fazer cumprir as determinações relacionadas com o desenvolvi-
mento do ensino primário, nomeadamente o que respeita às bibliotecas, está patente na elabo-
ração destes inquéritos, que se estendiam também às escolas “particulares” mas sem incluir as 
questões referentes às bibliotecas populares e à leitura. 
Neste contexto, importa salientar que a primeira referência num orçamento de Estado a uma 
verba destinada à compra de livros para as “bibliotecas populares” surge em 1877, sendo da 
responsabilidade do chefe de repartição da instrução primária, sem contudo ter alcançado 
quaisquer resultados práticos7, apesar de o quadro de realizações das bibliotecas populares ser 
considerado “modesto”, de acordo com a apreciação que fundamenta a referida proposta. 
A comemoração do tricentenário da morte de Camões (1880) dá ensejo à inauguração de mais 
algumas bibliotecas populares, como aconteceu em Lagos, utilizando para tal as instalações da 
escola Conde Ferreira. Dos discursos que tiveram lugar, destaca-se a oratória do presidente da 
Câmara, enaltecendo a figura histórica de Luís de Camões, o herói da nação portuguesa - uma 
verdadeira lição de história pátria – que remeteu para segundo plano a questão da biblioteca e 
da instrução popular. Mesmo no discurso da professora primária este assunto é apenas aflorado 
e num registo claramente elitista. Ao contrário, o regente do ministério público, Diogo Leote, 
enfatiza a questão da leitura e do livro, a “festa do futuro”, em detrimento do que ele chama de 
“festa do passado”. Refere-se ao livro como “o elemento omnipotente da civilização (…) aspira-
ção anciosa de todos nós quantos lidamos com as chagas moraes da sociedade(…)” Assinale-se 
que, nem nas palavras proferidas oralmente nem nas que foram registadas por escrito, houve 
qualquer referência ao benemérito Conde Ferreira. 
No conjunto de 41 bibliotecas populares concedidas pelo Estado entre 1870 e 1886, apenas 11 
estavam a cargo das escolas ou de associações afins. A maior responsabilidade cabia aos muni-
cípios, com 29 bibliotecas populares, e apenas 2 dependiam das juntas de paróquia. 
A relação que é dado estabelecer entre a geografia da alfabetização em Portugal na segunda 
metade de oitocentos e o mapa da localização das biblioteca populares concedidas nas décadas 
de 70 e 80, consubstancia-se numa sobreposição de mapas, com uma mancha acentuada no 
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noroeste, que corresponde aos concelhos onde se difundiu mais a escolarização masculina, ain-
da que a um ritmo lento e irregular, com predominância para os homens, ao contrário do sul, 
onde se registam taxas de alfabetização superiores para as mulheres. Esta situação aponta para 
um entendimento da biblioteca popular como um meio de proporcionar leitura para as popula-
ções de alfabetização recente e com apreciável curiosidade, mais do que contribuir para o com-
bate ao analfabetismo. 
O noroeste de Portugal beneficiou do investimento dos emigrantes “brasileiros”, responsáveis 
pela construção de várias escolas primárias na região do Minho que abrigou então uma das 
grandes instituições de iniciativa particular, com apoio municipal, responsável pela criação da 
biblioteca popular Martins Sarmento. 
A Primeira República assumiu a imprescindibilidade das bibliotecas populares para o desenvol-
vimento da instrução popular irradiada para todos os municípios através da criação de um novo 
tipo de biblioteca, a “móvel” «… que levarão os livros a todas as aldeias, engrandecendo a uni-
ão da escola e tornando-a o principal centro de interesse da população.». Os artigos 21º e 22º 
referem-se à ligação estreita entre o professor da instrução primária e o funcionamento dessas 
bibliotecas móveis – umas malas de livros escolhidos à medida dos objetivos que se alimenta-
vam sobre as bibliotecas móveis e populares: apoio às escolas primárias ou desenvolvimento 
dos ofícios. 
Divergiram as opiniões sobre a utilidade destas bibliotecas móveis, destacando-se os nomes de 
Bettencout Attayde, um fervoroso defensor deste modelo que, na sua opinião, poderia consti-
tuir a base/o motor para a criação de uma rede de bibliotecas populares ligadas aos municípios, 
o que o levou a apresentar ao Ministro da Instrução, em março de 1918, as bases para uma 
nova lei das bibliotecas populares e móveis, aproveitando o material já existente e, com uma 
ideia absolutamente oposta, Fidelino Figueiredo, diretor da Biblioteca Nacional entre 1918 e 
1919, que considera insignificantes as “caixinhas cinzentas” com uma média de 200 volumes e 
uma distribuição restrita. 
Esta polémica desenvolveu-se num contexto particular, o da criação da Biblioteca Popular de 
Lisboa (BPL) em 1918, com uma existência autónoma em relação à Biblioteca Nacional. O deba-
te foi protagonizado pelo denominado “grupo da Biblioteca”, constituído por figuras públicas de 
relevo no campo político, cultural e pedagógico, com destaque para os nomes de João de Bar-
ros, António Sérgio e sobretudo Raúl Proença 8. 
Para compreender a relação entre as práticas de leitura e o ensino, é importante avaliar a 
quantidade de obras, com interesse didático e pedagógico, existentes nos catálogos de bibliote-
cas populares de referência, como a de Estremoz, e analisar as requisições realizadas, conside-
rando os títulos e os leitores desses recursos. 
A análise dos catálogos permite salientar a diversidade quanto à natureza dos fundos documen-
tais, sendo minoritários os compêndios e livros com interesse para uma utilização nas escolas 
primárias, mesmo se considerarmos a literatura, incluindo a literatura popular, pese embora 
uma maior representatividade na biblioteca de Estremoz que contava com 21,5% de obras dire-
tamente relacionadas com o ensino.  
A classe constituída por obras de economia, sociologia, política e geografia tem uma boa repre-
sentatividade na biblioteca popular de Lagos (19,1%) e no conjunto de 144 obras que integra-
ram o fundo cedido pela Biblioteca Nacional para a BPL em 1918 (22,9%), onde predominam os 
títulos relacionados com o direito (29,9%). Nestas bibliotecas a importância da literatura especi-
ficamente popular não é significativa. Quanto às obras literárias, no geral, destaca-se a bibliote-
ca de Lagos com 44 títulos (14,2%). O catálogo da Associação Civilização Popular reúne o 
maior número de títulos de literatura popular – 11 e cerca de 24% dos seus livros têm utilidade 
pedagógica. 
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Apenas uma parte dos fundos documentais destas bibliotecas era “propriedade do Estado” - 
condição que implicava uma utilização de acordo com o que estava regulamentado -, sendo o 
restante composto pelas doações recebidas e por obras adquiridas. A participação do Estado no 
fundo documental das bibliotecas estudadas era a seguinte: 45,3% na biblioteca de Lagos; 
79% na biblioteca da Associação Civilização Popular e 18,5% na biblioteca de Estremoz. Esta 
percentagem corresponde aos 149 títulos que foram objeto de classificação para o presente 
trabalho. 
Uma breve e pontual análise do movimento estatístico das bibliotecas municipais de Lisboa, em 
1887 (janeiro e março) aponta para uma utilização diferenciada da biblioteca central e das bi-
bliotecas 2 e 3, dado que, na primeira, ao contrário das outras duas, é superior a quantidade de 
obras de caráter científico/estudo requisitadas, relativamente à literatura. Dentro desta classe 
destacam-se os pedidos de romances, em qualquer uma das bibliotecas. A categoria designada 
por “geografia e viagens” também apresenta valores superiores a outras categorias. De subli-
nhar que é a utilização domiciliária que contribui de forma mais evidente para o quantitativo de 
pedidos que inclui também elementos “diurnos” e noturnos”. 
A ideia da existência de uma biblioteca popular anexa à escola primária, funcionando como um 
complemento da instrução, está presente nos textos de vários pedagogos durante a monarquia 
e a primeira república: 
«A gente do povo, que tem o desejo de saber (…) encontra nas bibliotecas populares livros que 
tratam de assuntos que lhe interessam, postos ao seu alcance. Para isso deve a escolha dos 
livros obedecer a um são critério, sendo indispensáveis os que sirvam para o aperfeiçoamento 
das artes e ofícios.» - foram as palavras proferidas pelo presidente da Câmara Municipal de 
Santarém no Congresso Municipalista de 1922, deixando bem claro o caráter essencialmente 
“profissional” que, na sua opinião, deviam assumir estas bibliotecas. 
Não obstante, algumas vozes dissonantes tentaram agitar as consciências e beliscar o ideal de 
progresso social assente na crença do necessário combate ao analfabetismo, considerado a 
principal causa do atraso cultural e moral dos portugueses. Destaca-se o nome de Adolfo Coe-
lho, o pedagogo da controvérsia, que não desiste de questionar o sistema vigente, pondo a nu 
as suas limitações: «… nisso se manifesta ainda a convicção de que o analfabetismo é em si um 
grande mal, que urge extirpar, como se ler, escrever e contar fossem o passaporte para o país 
da ciência, do patriotismo e de todas as outras virtudes, assim como da capacidade prática.». 
Numa outra passagem, o tom torna-se ainda mais duro“ … A nossa crença ferrenha na leitura e 
na escrita…” tem por base a cultura de povos com pouquíssimo domínio da escrita/leitura. Adol-
fo Coelho, admirador da cultura popular alemã, não deixa de lembrar que a escolarização não é 
garantia de progresso cívico político e moral por parte das populações rurais., por isso questio-
na a utilidade daquilo que ele designa por “sopa económica do espírito”.9 
Para o estudo da temática proposta, a análise documental constitui a opção metodológica privi-
legiada, com incidência num conjunto muito heterogéneo de documentos, permitindo-nos reco-
lher informação que terá um tratamento de acordo com os objetivos definidos. A natureza do 
tema do trabalho implica a exploração de uma grande diversidade de fontes primárias, existen-
tes em arquivos bastante dispersos, que incluem os arquivos nacionais, sedeados em Lisboa, 
como o Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT) - fundos do Ministérios do Reino e da Ins-
trução Nacional e a Colecção Castilho; o Arquivo Histórico da Biblioteca Nacional (AHBN) – do-
cumentos relativos às Bibliotecas Populares e ao DLEC/Depósito das Livrarias dos Extintos 
Conventos e alguns arquivos municipais: Câmara Municipal de Lisboa; Câmara Municipal de Es-
tremoz; Câmara Municipal de Lagos; Câmara Municipal de Matosinhos; Sociedade Martins Sar-
mento (Guimarães), entre outros. Interessa-nos particularmente a análise da informação 
contida nos livros de registo de leitores e nas fichas de requisição de obras para leitura domici-
liária.  
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No que respeita ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), destaca-se o interesse da Co-
lecção Castilho, que integra um conjunto diversificado de documentos diretamente relacionados 
com os projectos e a obra de D. António da Costa, o ministro da Instrução Pública e Popular, 
responsável pela criação das Bibliotecas Populares. A análise destas fontes será complementada 
pelo cotejo da imprensa coeva, onde se encontram plasmados os projetos e as ideias dos políti-
cos e pedagogos que marcaram a sociedade liberal portuguesa. 
Em jeito de remate final, destacamos algumas ideias e considerações que nos parecem ser mais 
importantes: 
A relação entre a criação das bibliotecas populares e o alargamento do ensino às camadas mais 
desfavorecidas parece impor-se mais pela força das representações do que pelo exercício das 
práticas. À parte algumas vozes menos consonantes, prevalece a ideia da importância desses 
equipamentos para apoiar e complementar o trabalho realizado nas escolas primárias. 
Não obstante, a análise dos catálogos de algumas bibliotecas populares revela uma diversidade 
de títulos, com maior incidência em algumas temáticas, certamente para atender a utilizadores 
de diferentes faixas etárias e com uma formação profissional diversa, mas sem atribuir grande 
relevância às obras destinadas a uma utilização específica no ensino. 
No que respeita ao registo de leitores/leituras que nos permite recriar a frequência das bibliote-
cas populares, podemos considerar que aponta para uma utilização centrada sobretudo nos 
“estudantes” e em algumas categorias profissionais situadas ao nível da classe média. O ele-
mento propriamente popular não é percetível no uso destas bibliotecas. 
Pela amostra que nos foi dado avaliar, podemos constatar o desencontro entre a dimensão dos 
projetos relacionados com as bibliotecas populares e a sua concretização, que esbarrava com 
fortes resistências à divulgação da cultura escrita, sobretudo nos meios rurais, onde, no “com-
bate” entre o livro e a enxada, esta quase sempre levava a melhor, evitando-se assim o desvio 
de braços do trabalho agrícola, tão receado por camponeses e proprietários. Neste sentido, a 
geografia das bibliotecas populares, quando decalcada sobre o mapa da alfabetização do espa-
ço nacional, aponta para uma justificação da criação destes equipamentos, partindo da necessi-
dade de corresponder às expetativas da população de alfabetização recente, mais do que 
promover o combate ao analfabetismo. 
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1 É nos EUA que se realiza plenamente este conceito de biblioteca porque, na opinião de um 
autor contemporâneo, C. Hippeau, somente aí existia um aprofundamento do ideal democrático 
que pressupunha um envolvimento de todos os cidadãos na criação desses equipamentos con-
siderados “l’annexe le plus indispensable de toute école publique.”. O resultado deste investi-
mento estava patente no progressivo crescimento das leituras e dos leitores, sobretudo de 
periódicos. Cf. C. Hippeau, op cit. 
2 DEVILLE, José Fernando Pereira, pref. Catalogo da Bibliotheca Popular de Extremoz. p. 16 
3 Andrade Corvo, num discursos político pronunciado em 1866, alude a uma “luta pertinaz” en-
tre os sistemas de centralização e descentralização no campo privilegiado que é o da instrução 
publica e “principalmente o da instrucção popular”. Esta imagem acompanha a evolução do re-
gime monárquico e prolonga-se pela Primeira República. Carneiro de Moura, no seu “tratado” 
sobre a organização da “instrucção educativa” tece fortes críticas às leis administrativas que 
esvaziaram de poder as (juntas de ) paróquia, encetando o que o autor chama de “esteril cen-
tralização”. Na sua opinião, Portugal ganharia mais se houvesse, em cada paróquia ou grupo de 
paróquias, um amplo e arejado edifício onde pudessem funcionar os serviços administrativos, 
incluindo a escola com a sua “biblioteca popular”. Cf. op cit. p. 33 
4 ANTT. Maço nº 3656, livro 1, nº. 402. 
5 As opiniões mais extremas tornaram-se quase anedóticas: um professor teria chegado a pro-
por, numa conferência escolar em 1869, que ao individuo que não soubesse ler fosse concedida 
apenas “proteção animal”. Três décadas depois, num questionário formulado pela Associação 
dos Jornalistas de Lisboa em Maio de 1902, aventava-se a hipótese de proibir o casamento a 
todo o indivíduo que não soubesse ler nem escrever. Cf. Adolfo Coelho, Cultura e Analfabetis-
mo, p.142 
6 D. António da Costa esteve 69 dias à frente do (primeiro) Ministério da Instrução Pública mas 
foi o bastante para erigir uma obra ímpar pela sua estrutura e fundamentos, iniciada ainda em 
meados do século XIX, a partir da sua experiência no município de Leiria onde contou com o 
apoio e o interesse do Governado Civil tão dedicado quanto ele às causas sociais e ao apoio aos 
“desvalidos”. O Ministro da Instrução recusa a paternidade da reforma do Ensino Primário, de-
cretada em 1871, porque o papel das Juntas de Paróquia foi eliminado em prol da intervenção 
do municípios o que não se coaduna ao ideário de D. António da Costa. 
7 Colecção Castilho. Maço 1, caixa 33 
8 «…uma reforma do ensino elementar obrigatório é uma condição prévia duma reforma das 
bibliotecas populares.” In, Anais das Bibliotecas e Arquivos, 1918 
9 COELHO, Adolfo (1916). “Cultura e Analfabetismo”. In Os conferencistas do Casino (Colectâ-
nea) 
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INTRODUÇÃO 
O fazer pedagógico do professor está relacionado com a sua história de vida e com 

o seu percurso de formação. Os valores éticos e morais construídos ao longo da vida funda-
mentam o seu ofício. Por isso, hoje se reconhece a necessidade e importância de dialogar com 
o sujeito professor. Não dialogar com o professor é enxergá-lo apenas como um executor de 
tarefas estabelecidas por outro.  

Um modo de interagir com o sujeito professor é possibilitar que ele narre as suas 
experiências pessoais e profissionais vividas.O diálogo entre o “eu pessoal” e o “eu profissional” 
desafia o sujeito em processo de formação a pensar a sua história social. É no diálogo íntimo 
consigo mesmo que é revelada a necessidade de superar certos saberes já construídos e de 
incorporar outros. Relembrar e narrar a trajetória de formação é um modo de reconhecer co-
nhecimentos construídos, desafios superados, sonhos esquecidos. É um caminhar para a sua 
história. O reconhecimento do percurso de formação pode possibilitar que o professor se consti-
tua sujeito da sua própria formação, o que favorece tecer caminhos diferenciados na tentativa 
de aperfeiçoar-se e de superar-se enquanto pessoa e enquanto profissional. 

Foi delimitado como objeto desta pesquisa, narrativas de experiências leitoras de 
professores dos cursos de licenciatura, do Departamento de Educação da Universidade da Bahia 
– Campus X,Brasil, a fim de analisar e estabelecer relações entre tais experiências, concepções 
de leitura e processo de constituição do leitor. O termo experiência é utilizado de acordo Larro-
sa (org.Costa,1996): experiência seria aquilo que nos passa. Não o que passa. E segundo Josso 
(2004, p.49), a experiência implica a pessoa na sua globalidade de ser psicossomático e socio-
cultural, como abordaremos no desenvolvimento do trabalho.  

A delimitação desse objeto se justifica por reconhecer, baseado nos estudos de 
Dominicé (1988), Josso (1988, 2004), Freire (1979, 1992), Nóvoa (1988, 2000), Pineau (1988, 
2003), Souza (2006, 2008) entre outros, que as experiências profissionais são entrelaçadas com 
as histórias de vida. No entanto, o professor “aborda sua prática e a organiza a partir de sua 
vivência, de sua história de vida, de sua afetividade e de seus valores. Seus saberes estão en-
raizados em sua história de vida e em sua experiência do seu ofício” (TARDIF, 2002, p. 232). 
Nessa perspectiva, o modo como o professor universitário se relaciona com as suas experiên-
cias leitoras tem implicações no desempenho da sua prática pedagógica. 

Oportunizar aos professores rememorar as suas experiências leitoras poderá pro-
vocá-los a refletir sobre o modo como concebem a leitura no seu fazer pedagógico e acerca do 
processo de constituição do sujeito-leitor. O trabalho com narrativas de experiências pode tam-
bém, segundo Larrosa (1996), proporcionar uma reorganização das experiências e das histórias 
de vida, pois no processo de lembrar e esquecer, o professor pode construir suas reminiscên-
cias e atribuir sentidos diferenciados às experiências pessoais e profissionais relembradas.  
 
Discussões teóricas que fundamentam a pesquisa.  

No desenvolvimento da pesquisa, foram entrecruzados três temas considerados de 
extrema relevância para investigação: leitura, memória e narrativas de professores. A escolha 
se justifica por considerar a importância desses temas na constituição do ser humano. No en-
tanto, tem-se como ponto de referência e fio condutor do estudo a concepção sócio-histórica da 
linguagem e do sujeito, pois além do caráter histórico e social apresenta a relação dialética en-
tre o homem e o mundo, sendo essa relação, mediada pela linguagem e por signos.  

Sobre o tema leitura foram realizados estudos sobre o poliedro da linguagem escri-
ta, numa sociedade que se organiza em torno da escrita, portanto a sua aquisição representa 
ter acesso a um importante meio para se interagir com o mundo, conquistar, construir e trans-
formar conhecimentos. Nesse sentido, o ato de ler é considerado como uma ferramenta ideoló-
gica, um instrumento poderoso que pode proporcionar a construção de conhecimento. A leitura 
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é considerada uma atividade que favorece o indivíduo ampliar seus horizontes e conhecer ou-
tros modos de pensar e se relacionar consigo mesmo e com o mundo. Por outro lado, pode 
também servir de manipulação do indivíduo, por aqueles que consideram a leitura um meio “de 
depositar, de transferir, de transmitir valores” de acordo com os seus interesses. (FREIRE,1979, 
p. 67). Por isso, a importância de conhecer e analisar as concepções de leitura que fomentam o 
fazer pedagógico dos professores, uma vez que as atividades leitoras vivenciadas no espaço 
escolar deixam marcas significativas no percurso de formação da pessoa.  

A leitura deve ser considerada como uma aprendizagem natural que faz parte da 
constituição do ser humano e “o ensino deve ser organizado de forma que a leitura e escrita se 
tornem necessárias às crianças.” (VIGOTSKY, 1994, p. 155). O processo de aprendizagem não 
pode ser imposto pelo professor de modo fragmentado do contexto da criança. Mas, ao contrá-
rio, deve ser “fundamentado nas necessidades naturalmente desenvolvidas das crianças e na 
sua própria atividade”. (Idem, 156). Nesse sentido, o processo de aprendizagem da leitura não 
deve ser um momento, um fato desvinculado do seu mundo, mas coerente com o contexto so-
cial das crianças. Afinal, aprender a ler pode ser considerada uma das experiências mais signifi-
cativas na vida de todo ser humano que vive numa sociedade letrada.  

Nessa perspectiva, é preciso optar por uma pedagogia que perceba a leitura como 
uma prática social. Uma concepção pedagógica que “situa-se na intersecção entre linguagem, 
cultura e história dos que participam do processo educacional,” (McLAREN,1997, p. 254). Que a 
leitura seja percebida, na construção da história de cada um, como fonte de saber e interação 
com o mundo. Deste modo, as atividades de leitura propostas serão pautadas no respeito, na 
interação com as experiências vividas pelo outro. Essa concepção de leitura favorece que cada 
homem e mulher tenha melhores condições de ler, pensar e interpretar o mundo a partir do seu 
próprio olhar. 

Sobre o tema memória foi realizado um estudo sobre as diferentes perspectivas 
teóricas, como determinadas obras de Bergson (2006), Bosi (1979 e 2003), Halbwachs (2006), 
Le Goff (2003) e Vigotsky (1994, 2005).  

Como a superação do entendimento de que a memória humana relacionava ape-
nas com as faculdades mentais e que exercia funções psicológicas isoladas, hoje as abordagens 
cientificas, principalmente nas ciências humanas, reconhecem que a constituição da memória se 
efetiva a partir de várias práticas sociais, num movimento dinâmico e dialético. Esse entendi-
mento ocasionou uma atenção aos aspectos sociais presentes no processo de constituição da 
memória individual e coletiva.  

 De acordo com os autores citados, o ato de lembrar faz parte do ser humano e a 
memória é um fenômeno social que se desenvolve de modo dinâmico e dialético. Lembrar e 
relatar fatos ocorridos em diferentes contextos sociais faz parte de todo ser humano, sendo 
essa dinâmica, lembrar e narrar, que permite que o passado faça parte do presente e do futuro. 
Por isso, consideramos que as memórias das experiências de vida de todas as pessoas, princi-
palmente as que foram ignoradas durante anos pela história dita oficial, devem ser utilizadas 
pela história. Afinal, o narrador comum “narra os acontecimentos, sem distinguir entre os gran-
des e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que aconteceu pode ser conside-
rado perdido para a história”, (BENJAMIM, 1994, p. 223), o que permite uma melhor 
compreensão das mudanças sociais, econômicas e políticas ocorridas no decorrer da história da 
sociedade.  

As reflexões teóricas sobre narrativas tiveram como referência algumas obras dos 
autores: Backtin (2003, 2006), Benjamin (1994), Dominicé (1988), Connely e Clandini (1995), 
Josso (1998, 2004), Nóvoa (1988, 2000), Pineau (1988, 2003), Ricoeur (1994), Souza (2006), 
entre outros. Esses autores reiteram que a narrativa é um modo fundamental de (re) constitui-
ção da nossa subjetividade e de nossa história. O ato de narrar revela a “construção de uma 
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subjetividade inteira e completa, no duplo sentido dessa expressão: a construção da realidade 
por um sujeito e, ao mesmo tempo, a construção desse sujeito através da narrativa.” (LE-
QUEAU, 2000, p.1). 

O ser humano é um ser de palavra, uma vez que a palavra está presente em todos 
os seus atos de compreensão e de interpretação. (BACKHTIN, 2006). Por isso, contar histórias, 
lembrar e narrar fatos passados constituem práticas sociais presentes no cotidiano de toda a 
sociedade humana.  

A narrativa faz parte do ser humano por sua natureza dialógica e também, porque 
“não há acontecimento neste mundo que possa escapar da narrativização” do sujeito (RI-
COEUR, 2007, p. 254). Para Pineau (2003, pg. 42), “tentar dizer a sua vida para compreendê-
la, comunicá-la, ganhá-la parece ser uma necessidade antropológica, mais ou menos cultivada 
pelo que se pode chamar de arte da existência”. Pela narrativa, nos constituímos e interagimos 
com o outro e com o mundo.  

É importante destacar que o modo como rememoramos e narramos o passado 
“se dá a partir do que somos hoje, do repertório que construímos ao longo de nossas vidas”. 
(GUEDES-PINTO, 2002, p. 21). Nesse sentido, o passado narrado não é algo estático e acaba-
do, mas um constante refazer que se efetiva a partir das imagens e ideias que se tem no pre-
sente.  

Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não 
é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós não 
somos os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e, 
com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e de valor. (BOSI, 
1979, p. 20) 

Assim, no relembrar e narrar o passado há sempre a influência da temporalidade, 
uma vez que a construção da narrativa é orientada pelo presente. O que é lembrado ou esque-
cido, está relacionado com a necessidade do presente. (BERGSON, 2006). Referente à correla-
ção tempo e narrativa, Ricoeur (1994) apresenta que o presente, passado e futuro estão 
estreitamente ligados. Portanto, a narrativa que é considerada subjetiva e individual está sem-
pre condicionada pelas interações anteriores, pelo momento presente e sobre a ideia que se 
tem do futuro. A estreita relação entre passado, presente e futuro presente nas narrativas reve-
la o que os acontecimentos, as experiências individuais ou coletivas significaram (e/ou signifi-
cam) na vida de cada um. 
 
 
A PESQUISA 

A opção metodológica utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi feita de 
acordo com o objetivo geral: conhecer e analisar as experiências leitoras dos professores dos 
cursos de licenciatura do Departamento de Educação – Campus X – da Universidade do Estado 
da Bahia, Brasil, e estabelecer relações entre tais experiências e concepções de leitura e pro-
cesso de formação professor-leitor. Por isso, a escolha pela concepção de pesquisa qualitativa, 
na perspectiva da abordagem “História de Vida” que permite “desenhar a genealogia das for-
mas de ler a partir das narrativas de vida e o significado cultural da leitura na vida de cada indi-
viduo” (CORDEIRO, 2007)  

O “corpus” da pesquisa é composto por um grupo de nove professores dos cursos 
de licenciatura do Departamento de Educação – Campus X da Universidade do Estado da Bahia, 
Brasil. Os critérios estabelecidos para a escolha dos nove professores colaboradores deu-se, 
inicialmente, dentre aqueles que manifestaram o desejo em participar da pesquisa, após apre-
sentação do projeto em uma reunião com os professores do Departamento de Educação, no 
Campus X, da Universidade do Estado da Bahia. Esse é um fator muito importante, uma vez 
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que passaremos a conhecer as suas histórias através de suas narrativas, então é preciso ter 
desejo de se abrir e de se mostrar para os outros.  

Para a coleta das narrativas, foram utilizados como recursos metodológicos a en-
trevista narrativa e o caderno de campo, recursos que permitiram melhor conhecer e interagir 
com as narrativas de experiências leitoras dos professores colaboradores. As entrevistas foram 
gravadas, sendo transcritas pela própria pesquisadora à medida que foram acontecendo. 

A análise interpretativa das narrativas foi feita a partir da teoria da Análise de Dis-
curso, por considerar que o discurso não é constituído aleatoriamente, mas a partir do entre-
cruzamento constante das posições sociais que o sujeito ocupa ou já ocupou nas relações 
sociais de que participa. 
 
Análise interpretativa das narrativas 

Depois de repetidas leituras e do entrecruzamento das falas, as unidades temáticas 
foram constituídas tendo sempre em foco o objetivo geral da pesquisa. As narrativas, mesmo 
sendo heterogêneas por natureza, se estruturam a partir dos ciclos da vida e de uma referência 
cronológica. Os ciclos da vida se associam a uma sequência mais ou menos ordenada dos mo-
vimentos polissêmicos da vida. (PINEAU, 2003). As unidades temáticas emergiram levando em 
consideração as fases do desenvolvimento do ser humano, sendo elas:  

1 Infância: espaço favorável à 
formação leitora 

2 Adolescência: leituras obrigatórias  
3 Idade Adulta, leitura e formação profissional: a escola como espaço dominante. 
4 Leitor hoje: marcas significativas, desejos de leituras e expectativas para o futuro.  

 
1 Infância: espaço favorável à formação leitora 

Apesar de a sociedade considerar a escola com a instituição responsável pela alfa-
betização das crianças, a pesquisa demonstra que as primeiras experiências leitoras realizadas 
no contexto familiar foram as mais marcantes, portanto as mais lembradas e determinantes no 
processo de aprendizagem da leitura da linguagem escrita. É importante destacar que as expe-
riências leitoras vivenciadas no contexto familiar foram lembradas e narradas com entusiasmo, 
os discursos mostram alegria em rememorar momentos em que a família se reunia para ouvir 
boas músicas, histórias, casos, cantar versos e poesias. Cada família, de acordo com o seu con-
texto econômico social, propiciava momentos diferenciados de leituras que eram vivenciados de 
modo espontâneo pelas crianças.  

A partir das análises das narrativas podemos afirmar que o contexto familiar que 
apresenta uma variedade de leituras favorece desde cedo que a criança aprenda a ouvir o ou-
tro, a aguçar a imaginação, a interpretar os textos e a expressar seus sentimentos. Portanto, as 
atividades leitoras, vivenciadas de modo espontâneo no seio da família, estimulam o desenvol-
vimento cognitivo da criança. Pelos gestos de falas dos professores colaboradores, percebemos 
que no contexto familiar havia uma preocupação, consciente ou não, de favorecer o desenvol-
vimento das crianças.  

As narrativas presentes neste estudo confirmam que a alfabetização se inicia muito 
antes de a criança entrar na escola, pois desde pequena ela já tem contato com linguagem es-
crita nos mais variados contextos sociais. A criança não é indiferente às imagens e aos textos 
escritos ou orais, presentes no seu cotidiano, ela busca interagir e compreender essas mensa-
gens. Nesse sentido, desde os primeiros anos de vida, cada pessoa faz a sua leitura do mundo 
que a rodeia.  

As atividades leitoras vivenciadas na escola pelos professores dão a entender que 
foram mais direcionadas à concepção de leitura, associadas à decodificação e à avaliação da 
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aprendizagem por parte do professor. Talvez por isso, os momentos de leituras experimentadas 
no contexto familiar durante a infância, deixaram marcas mais significativas no processo de 
formação leitora, por terem sido vividos em momentos de lazer e a aprendizagem, uma experi-
ência formadora, sem a preocupação excessiva de avaliar o desenvolvimento da criança.  

Pelas narrativas de três professoras, podemos considerar que a igreja é um espaço 
de formação de leitor durante a infância. Frequentar atividades promovidas pela igreja como 
catequese ou escola bíblica favorece de modo expressivo, a estimulação, o interesse pela leitu-
ra. As leituras realizadas no contexto religioso, geralmente eram feitas em voz alta por adulto e 
eram histórias bíblicas. Podemos perceber pelas narrativas dos professores colaboradores que 
há uma diferença entre os objetivos das leituras orais realizadas na igreja, na escola e na famí-
lia. Na escola, o objetivo primeiro era a avaliação da aprendizagem da leitura; na família, lazer 
e interação e na igreja, compartilhar a leitura a fim de uma reflexão sobre a mensagem lida. 
Entretanto, “cada leitura nova”, independente do espaço e do objetivo “baseia-se no que o lei-
tor leu antes”. (MANGUEL, 1997, p. 33). 

 Assim, cada instituição durante a infância, do seu modo, favoreceu a formação lei-
tora dos professores que fazem parte desta pesquisa. Entretanto, as interpretações dos gestos 
de falas dos professores que participaram desse estudo possibilitam interpretar que as ativida-
des leitoras realizadas na infância com mais intensidade, com mais espontaneidade e prazer 
foram as realizadas nos contextos familiares. As famílias, independente da situação econômica, 
se preocupavam em promover um ambiente que favorecesse a aquisição da leitura. A lingua-
gem escrita estava sempre presente no cotidiano, entretanto são as histórias contadas oralmen-
te sem livros, as poesias, as cantigas de rodas cantadas por adultos e crianças que fizeram os 
professores se emocionarem ao recordar da infância e ao narrarem suas histórias de leituras.  

A pesquisa fortalece a ideia de que as experiências de leituras vividas na infância, 
de modo espontâneo e compartilhadas, como divertimento, não só contribuem para a formação 
leitora, mas, sobretudo, para apreender a ler e a dar significado ao mundo que nos rodeia.  
 
2 Adolescência: leituras obrigatórias 

Na adolescência, período geralmente, conturbado por tantos questionamentos, a 
leitura pode ser um meio para os jovens buscarem as respostas às suas inquietações e assim 
terem melhores condições de vivenciar os encantos de ser adolescente. Entretanto, as institui-
ções que participam diretamente dessa fase do desenvolvimento humano, muitas vezes perdem 
a oportunidade de incentivar a leitura e contribuir de modo significativo para a formação do 
homem ou da mulher. 

As leituras realizadas no contexto escolar, de acordo com as narrativas dos profes-
sores colaboradores, foram mais relacionadas ao ensino, desvinculadas da realidade dos ado-
lescentes e não favorecendo uma interação entre leitor, texto e contexto. Concebendo a leitura 
desse modo, a escola acaba por não assumir o espaço que lhe é dado na formação leitora dos 
alunos, uma vez que muitos acabam lendo apenas para cumprir a tarefa solicitada e não perce-
bem de fato um incentivo à leitura. Desse modo, muitos passam pela adolescência sem desco-
brir o charme, o prazer da leitura. 

Em relação à escola, é importante destacar que segundo as narrativas dos profes-
sores que participam desta pesquisa, durante o antigo Ensino Ginasial, percebiam certo incenti-
vo à leitura, entretanto, quando tiveram acesso ao antigo Segundo Grau, não perceberam o 
mesmo incentivo. “Até a sétima série a gente tinha um incentivo, o pessoal se virava para po-
der arrumar o livro, comprava o livro de segunda mão... Eu sentia muita falta disso no Ensino 
Médio.” (professora Guilhermina). Como exceção, há um professor Jorge que narra experiências 
leitoras significativas vividas no Ensino Médio. A análise das narrativas possibilita interpretar 
que alguns professores consideram que a tarefa de contribuir para a formação leitora dos alu-
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nos é apenas dos professores das séries iniciais, no Ensino Médio já não precisa mais proporci-
onar atividades que favoreçam o processo de formação do leitor. 

A igreja, como na infância, permanece sendo um espaço de formação leitora, co-
mo nos mostra as narrativas do professor Isaú e das professoras Guilhermina, Josinéa, Jucilene 
e Nelcida. Parece que as leituras realizadas no contexto religioso não eram concebidas como 
obrigatórias, mas ao contrário. Os gestos de fala dos professores demonstram que havia desejo 
em realizá-las, sendo a leitura da Bíblia a mais presente e a mais marcante. Podemos interpre-
tar que participar das atividades promovidas pela igreja, como catequese, escolas bíblicas, e 
grupo de jovens, não só contribui para a formação moral e religiosa dos jovens, como também 
favorece a formação leitora.  
 
3 Idade Adulta, leitura e formação profissional: a escola como espaço dominante. 

As experiências leitoras vivenciadas na idade adulta e narradas pelos professores 
colaboradores estão direcionadas à formação profissional. A entrada no Ensino Superior ocasio-
na mudanças nas condições de produção de leitura, os interesses se voltam para a formação 
profissional, para cumprir as solicitações dos professores dos cursos de graduação. A quantida-
de de textos acadêmicos muitas vezes pode sufocar o desejo do leitor por outras leituras. Dian-
te de tantas leituras voltadas para a formação profissional, a família e a igreja não foram 
lembradas pelos professores ao narrarem as experiências leitoras vividas nessa fase da vida, a 
idade adulta.  
 
4 Leitor hoje: marcas significativas, desejos de leituras e expectativas para o futuro.  

Ao longo da vida, o sujeito vai se constituindo leitor e a partir das experiências vi-
vidas as interações com a leitura vão modificando. Assim como “as histórias de vida nunca são 
as mesmas” (DOMINICÉ, 1988, p. 57), as experiências leitoras, também, nunca são as mesmas.  

Os professores colaboradores hoje se percebem como leitores, apenas uma pro-
fessora se diz não leitora. Mas a sua narrativa a contradiz, pois seus gestos de falas, aos pou-
cos, revelam seu envolvimento e seu gosto por leituras. Os demais se apresentam como 
apaixonados pela leitura. A falta de tempo para realizar as leituras fora do contexto da área de 
conhecimento das disciplinas que lecionam é uma queixa presente em todas as narrativas. Isso 
se dá devido ao intenso desejo que eles têm de ler, tanto que falaram de modo afetivo dos esti-
los preferidos de leitura como: a poesia, o cordel, o romance, livros históricos e religiosos, pala-
vras cruzadas, revistas diversas, livros de ficção, dentre outros. E falam também, com 
saudades, dos tempos em que podiam se entregar às leituras preferidas, ouvir uma boa música 
e ouvir histórias em noites de lua cheia. As experiências leitoras que deixaram marcas significa-
tivas no percurso de formação sempre suscitam emoções, reflexões e sugerem novas leituras.  

Podemos concluir que a riqueza cultural presente na vida dos professores, princi-
palmente no período da infância e no contexto social da família, contribuiu para que hoje suas 
práticas de leituras não sejam reduzidas à formação e desempenho profissional. Ao contrário, 
mesmo diante da falta de tempo e dos inúmeros compromissos da profissão e das exigências 
profissionais imediatas determinando o que ler, eles tecem condições para realizarem suas lei-
turas diversificadas. Aqueles que não conseguem realizá-las, afirmam que sentem falta dessas 
leituras e precisam se organizar melhor para terem condições de fazê-las.  

 
Considerações Finais  

Reconhecemos que, devido à amplitude do tema abordado, muito do que se ques-
tiona acerca do processo de formação do leitor ainda permanece sem respostas e, talvez, nem 
mesmo foi abordado nesse estudo, dada à impossibilidade de se tratar de todos os inúmeros 
aspectos que envolvem a constituição do leitor.  
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Faz-se necessário e prioritário afirmar que interagir com as narrativas dos profes-
sores colaboradores fortaleceu em nós a convicção acerca da importância social da memória, da 
narrativa e da leitura no processo de constituição do sujeito. Com a pesquisa, pudemos depre-
ender que memória, narrativa e leitura são práticas sociais que entrelaçadas possibilitam um 
melhor desenvolvimento individual e social do sujeito. Por essas práticas sociais se pode cons-
truir, desconstruir e reconstruir conhecimentos significativos à formação pessoal e profissional. 
Por isso, a memória, as narrativas e as leituras experimentadas pela pessoa em processo de 
formação precisam ser valorizadas e respeitadas, seja em qualquer idade que ela se encontra 

Podemos afirmar a partir da pesquisa que durante a infância a instituição social 
que mais deixou marcas significativas no processo de formação leitora dos professores colabo-
radores foi a família. Entretanto, durante o percurso de formação do leitor, a presença da famí-
lia, aos poucos, foi cedendo espaço para a instituição escola. Tanto que as lembranças de 
momentos prazerosos em torno dos diferentes modos de leituras ficaram restritas ao período 
da infância. 

Na adolescência e na idade adulta, a família é pouco lembrada e quando citada es-
tá associada à aquisição e leitura dos livros solicitados pela escola. Não há mais as brincadeiras 
na rua, os vizinhos reunidos na calçada, a noite de lua cheia com modas de viola e contação de 
histórias. Agora o momento é de se preocupar com a compra do livro paradidático, com a leitu-
ra obrigatória determinada pela escola. Assim, concluímos que no contexto familiar, à medida 
que a criança vai crescendo e se desenvolvendo enquanto leitora, a leitura, aos poucos, deixa 
de ser uma prática social que favorece momentos de interação, de descontração, de prazer e 
vai se efetivando em momentos individuais, de estudo, sendo mais direcionada para a aprendi-
zagem ou apenas para cumprir as solicitações dos professores.  

Esta pesquisa oportunizou também uma visibilidade do envolvimento do professor 
da Educação Básica no processo de formação do aluno leitor. As narrativas evidenciam que os 
professores do Ensino Fundamental, mas especificamente até o oitavo ano, incentivavam mais 
a leitura. Já no Ensino Médio, de acordo com a análise das narrativas, parece que os professo-
res consideram que o aluno já seja um leitor emancipado, por isso não há mais a necessidade 
de planejar atividades que favoreçam a leitura. Apenas um professor colaborador lembra que 
foi incentivado à leitura durante esse período de sua formação no contexto da escolar. 

Na idade adulta, as leituras dos professores colaboradores foram direcionadas à 
formação profissional. Com a entrada no Ensino Superior, as leituras ficam restritas a área de 
conhecimento do curso escolhido escolhida por ele. A leitura por obrigação, vivenciada já ado-
lescência se fortalece na idade adulta. O que e quando ler agora é determinado pelos professo-
res da graduação. Mas, o leitor emancipado, sujeito do seu percurso de formação, extrapola as 
indicações dos professores e busca ampliar suas leituras e seus conhecimentos.  

Nesse período, as instituições, família e a igreja não foram lembradas pelos profes-
sores, sendo a escola, de acordo com as narrativas dos professores colaboradores, o espaço 
determinante desse momento do percurso de formação leitora. O que podemos concluir com o 
estudo é que durante o percurso de formação do leitor a família e a igreja estão sempre pre-
sentes, entretanto vão perdendo a visibilidade. A escola, ao contrário, com suas leituras obriga-
tórias acaba ganhando mais destaque no decorrer do processo.  

Entretanto, a pesquisa chama atenção pelo fato que mesmo a escola sendo a insti-
tuição de vanguarda no processo de formação do leitor, as experiências leitoras vividas no espaço 
familiar e na igreja foram mais significativas que as vivenciadas na escola durante o percurso de 
constituição desses leitores. Tanto que essas instituições constituem um referencial de leitura pa-
ra os professores colaboradores. É importante destacar que nos gestos de falas dos professores 
foi possível perceber uma emoção ao lembrar e narrar tais experiências, o que revelou o carinho 
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por esses momentos vividos no contexto familiar e religioso, mas que não foi percebido quando 
os professores narraram suas experiências leitoras vividas no contexto escolar.  

Talvez por isso, na singuralidade de cada narrativa, foi possível perceber que a es-
cola tem deixado muito a desejar na sua função de contribuir de forma efetiva no processo de 
formação do leitor. As experiências leitoras vividas no contexto escolar, lembradas e narradas 
pelos professores colaboradores, estão quase sempre direcionadas para a aprendizagem de 
conteúdos e não apresentam uma relação com o contexto em que viviam. Mas é preciso desta-
car que em nenhuma narrativa foram verificados indícios de nostalgia em relação às atividades 
leitoras realizadas na escola. Nesse caso, não foi percebido o mesmo entusiasmo apresentado 
ao narrar às atividades leitoras desenvolvidas nos contextos extraescolares. Interpretamos que 
isto se deve ao fato de estarem quase sempre direcionadas para o ensino de um determinado 
conteúdo, para avaliação do entendimento da leitura, para memorização ou até mesmo como 
recurso para se obter o controle da disciplina.  

A pesquisa contribui para o reconhecimento da necessidade de refletir sobre a parti-
cipação da escola no percurso de formação do leitor, pois historicamente, é o espaço escolar que 
é considerado como o lócus para a formação do sujeito-leitor e para a construção de conhecimen-
tos. Cabe à escola assumir com responsabilidade a sua função e contribuir de modo significativo 
para a formação do leitor, pois nem toda criança tem o privilégio de ter uma família que reconhe-
ça a importância da leitura e que favoreça a formação de leitores ou ainda de participar de um 
círculo religioso que promova atividades de leituras significativas à formação leitora. 
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 Este trabalho de insere no campo do contexto dos registros dos jornais produzidos 
pelos alunos das escolas do Paraná, entre os anos de 1938 e 1945, durante o Estado Novo. 
Neste período político, a ditadura do Governo Vargas, tinha como um dos objetivos, a formação 
do cidadão nacional através da escola. Neste período intensificaram-se as ações para a forma-
ção do sentimento de pertencimento à nação e do cidadão cívico e moral, com o fechamento 
das escolas étnicas e a proibição de ensinar e falar outra língua que não fosse o português. 
Como era o período da II Guerra Mundial, o Estado intensificou as campanhas para nacionalizar 
os descendentes de imigrantes através da língua nacional. 

As questões de pesquisa são: como o Estado Novo através da Imprensa Escolar e da 
escola objetivou a formação do sentimento de patriotismo? Como os jornais escolares publiciza-
ram a ideologia do Estado Novo 
 Os objetivos são: analisar nos jornais escolares as representações do Estado Novo; 
compreender como o Estado Novo usou o espaço escolar para a formação do sentimento de 
pertencimento á nação; analisar como as imagens e os textos produzidos pelos alunos, se inse-
riram nas políticas de formação cívica; entender quais eram as representações do Presidente 
Vargas, da Pátria e da juventude nos jornais escolares.  

 As fontes de pesquisa são os jornais escolares, a Imprensa Escolar, o periódico 
Escoteiro do Brasil e Labor. Estes jornais foram produzidos pelas escolas, impressos e estão 
encadernados em séries anuais. Além dos jornais escolares, outras fontes subsidiam esta pes-
quisa, que são os Relatórios de Governo, os jornais de circulação regional como o Diário da 
Tarde e a Gazeta do Povo, a legislação escolar, e os depoimentos que ex-alunos que frequenta-
ram as escolas neste período.  
 No Paraná, as escolas públicas e privadas, entre os anos de 1939 a 1942, produziram 
os jornais escolares, denominados de Imprensa Escolar. A ‘Imprensa Escolar’ é uma coletânea 
de jornais escolares, produzidas pelos alunos com textos, redações, poesias, imagens, de cará-
ter ufanista, expressando as aspirações do novo regime para a juventude e também manifes-
tando apoio à ordem estabelecida e a hierarquia social. Cada escola tinha seu periódico, com 
nomes que remetiam à memória cívica nacional e eram publicados em datas cívicas como 21 de 
abril, Sete de setembro e 15 de novembro. O periódico ‘Escoteiros do Brasil’ era composto por 
artigos, poesias, textos referentes à importância do escotismo, ou mesmo ao Estado Novo e o 
Presidente da Republica. Foi publicado em Curitiba em 1938, pela Federação dos Escoteiros do 
Paraná e Santa Catarina. A Escola de Aprendizes Artífices do Paraná publicou de 1940 a 1947 o 
‘Jornal Labor’, em 19 edições produzidas pelos professores e alunos da instituição, com teor 
ufanista com relação ao país, ao progresso e ao Estado Novo. Os textos, artigos e poesias enal-
teciam o Estado Novo, as autoridades e também o trabalho, a disciplina e a ordem. Os jornais 
escolares são reveladores das práticas escolares num momento histórico da educação brasileira, 
em que a escola foi chamada a ter um papel central na configuração da identidade nacional 
desejada.  
 

A metodologia da pesquisa é a da análise das fontes documentais e orais para a com-
preensão do objeto de pesquisa. Serão estabelecidas relações entre as fontes que representam 
as falas oficiais, as falas dos alunos, representadas pelos depoimentos da história oral e as 
ações pedagógicas da escola na formação do cidadão nacional. O cotejo das fontes possibilita 
fazer inferências à trama que envolveu os sujeitos desse processo, suas estratégias para resistir 
e incorporar os preceitos legais. Através da história oral será possível dar voz aos sujeitos que 
vivenciaram o processo e cujas falas e percepções não estão registradas em documentos. A 
história oral é uma possibilidade de dar voz a estes ex-alunos das escolas étnicas recém nacio-
nalizadas e que participaram do processo de produção dos jornais escolares com seus textos, 
redações e poesias. Seus depoimentos permitem entender como o Estado objetivava a forma-
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ção de uma memória coletiva nacional e do cidadão nacional, através das escolas. As fontes de 
pesquisa possibilitam analisar o ensino, as normas de conduta e de civilidade que se impunham 
às escolas, sob a perspectiva de formação de cidadãos homogêneos para construir uma memó-
ria coletiva nacional.  

As práticas pedagógicas executadas no interior da escola podem ser interpretadas com 
base na análise documental, em especial dos jornais escolares e a legislação e através das falas 
dos sujeitos deste processo. No Paraná, os jornais escolares, publicados, a partir de 1938, ti-
nham o caráter formativo cívico, mas, produzidos pelos alunos, professores, escoteiros, eviden-
ciavam quem era o cidadão que a escola deveria formar. Assim, os registros dos documentos 
(Imprensa Escolar, Labor e Escoteiros do Brasil) remetem a pensar que tais documentos adqui-
rem caráter oficial e uma dada forma de expressão, cunhada pelo Estado.  

Neste contexto, pode-se observar que demonstrações de civismo ocorriam paralelamen-
te ás medidas de homogeneização da população através da escola, como as aulas de Educação 
Física, Moral e Civismo, História e Geografia do Brasil, Canto Orfeônico, Trabalhos Manuais. 
Tornava-se imperioso formar o “novo homem” para um Estado Novo, e era necessário investir 
na juventude, que deveria ser educada para a disciplina e o trabalho.  

 
A escola e a formação do cidadão nacional  
 
Desde os primeiros anos da República, os discursos indicavam que a instrução pública 

era fundamental para o aprimoramento da civilização e consolidação do novo regime. Nestas 
discussões também surgirá à discussão da importância da escola e em especial do ensino pri-
mária na formação do cidadão nacional. Os questionamentos sobre a uniformização do ensino 
primário e sua importância na política nacional, estão explicitados na fala de Lourenço Filho, ao 
propor a uniformização do ensino primário no Brasil. Ele defendia a inculcação dos valores naci-
onais e perguntava quais eram os saberes fundamentais do ensino primário? (LOURENÇO FI-
LHO, 1928, p. 9-15). No Paraná, os esforços da Inspetoria de Ensino, nos anos de 1920, serão 
de implementação desta homogeneidade do ensino primário, através de leis, padronização dos 
conteúdos, livros e outras medidas para atingir este fim. A organização e a racionalidade do 
ensino primário foram olhadas pelo poder público como necessidade de restaurar a sociedade 
por meio da educação. (BENCOSTTA, 2005).  

Com o Estado Novo, as aulas de História e Geografia do Brasil passaram a ser 
obrigatórias a partir do ensino primário. Os alunos aprenderiam desde os primeiros anos 
escolares a identificar o Brasil, conhecer suas terras, paisagens, riquezas e gente e também os 
heróis da Pátria, seus feitos e sua importância na construção da nação. Desta maneira, a 
geração de jovens descendentes de imigrantes, conheceria o Brasil através da escola e não 
aprenderia mais lições da pátria de origem dos antepassados. O caráter disciplinador destas 
disciplinas indicava os objetivos políticos do Estado ao intensificar a nacionalização da 
juventude através da escola. Igualmente, a natureza política dos conteúdos de Geografia se 
confirmava, quando se identificavam como os objetivos da disciplina o “dever de inteligência e 
patriotismo.” (VLACH, 1995, p. 151). 

 
Nas aulas de História Pátria e Geografia os conteúdos apresentavam-se de forma a 

possibilitar aos alunos conhecer os espaços do mais próximo ao mais distante, ter a noção de 
organização do tempo cronológico e tempo cultural. Também conhecer os vultos nacionais e 
sua importância na formação do Brasil. A Educação Moral e Cívica, História Pátria e Geografia 
tinham conteúdos que deveriam ensinar o respeito, os bons modos, os direitos e deveres, os 
heróis nacionais e o espaço da Pátria. Começariam a ser ensinados do mais próximo ao mais 
distante, do espaço que o aluno tinha familiaridade ao mais distante.  
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Além disso, cada escola produziu o seu jornal, com produções escritas dos alunos, 
enaltecendo a Pátria, seus lugares, seus heróis e em especial o Presidente da Nação.  
 

A Imprensa Escolar: registros dos alunos sobre a Pátria 
 
O Governo Vargas, usou os meios de comunicação (rádio, cinema, revistas, folhetos e 

outros) para divulgar o Estado Novo. O Interventor do Paraná criou aqui a Imprensa Escolar – 
um conjunto de trabalhos dos alunos das escolas do Paraná, (como redações, poesias, descri-
ções e outros) onde somente as ideias concordantes eram divulgadas. Não havia opiniões di-
vergentes nos textos escritos pelos alunos.  

A propaganda política vale-se de ideias e conceitos, mas, os transfor-
ma em imagens e símbolos. (...) Em qualquer regime, a propaganda 
política é estratégia para o exercício do poder, mas ela adquire uma 
força muito maior naqueles em que o Estado, graças ao monopólio 
dos meios de comunicação, exerce censura rigorosa sobre o conjunto 
das transformações de comunicação exerce censura rigorosa sobre o 
conjunto das informações e as manipula procurando bloquear toda a 
atividade espontânea. (CAPELATO, 1998, P. 36) 

 
Chartier (1991) analisando as práticas sociais da leitura coloca o jogo de forças entre as 

representações impostas pelos que detém o poder de classificar, definir e aceitar e os processos 
de resistência que as comunidades elaboram. Ele também chama a atenção para a importância 
das práticas que organizam os modos diferenciados da relação entre a produção dos textos e 
sua inscrição social e relação com o outro. 

Os arquivos guardam os textos produzidos oficialmente, mas, não o registro de como 
era o processo de produção dos mesmos em sala de aula, de seleção daqueles que deveriam 
ou não ser publicados. Durante as entrevistas alguns depoentes lembravam as redações que 
escreviam em datas especiais, datas comemorativas nacionais. “Eu me lembro de que nós tí-
nhamos que fazer redação na véspera do Dia de Tiradentes, depois era Dia do Soldado, Dia 
Sete de Setembro. Sempre tinha que fazer uma redação”. (H.W). A escola incentivava a escrita 
e produzia uma memória coletiva da Pátria, principalmente para os alunos de descendência eu-
ropeia que haviam vivenciado na escola étnica a cultura do país de origem. A memória, segun-
do Pollack (1992), parece ser um fenômeno individual, mas, deve ser entendido, sobretudo 
como um fenômeno coletivo e social, construído coletivamente e submetido a flutuações, trans-
formações, mudanças constantes.  

Inculcava-se nas crianças o dever de contribuir para o engrandecimento da Pátria, ex-
pressar sentimentos patrióticos através de poesias, redações, relatos e descrições. Também nos 
textos havia as representações da Bandeira do Brasil, às datas cívicas, os deveres dos alu-
nos/filhos, a importância da família, da ordem e da Pátria. A imagem e o culto ao Presidente 
Vargas eram amplamente divulgadas nestes periódicos, como um líder, que representava a uni-
ão nacional. 

 
Nos regimes autoritários que se fundamentam na política de massas, 
a teatralização tem papel mais importante: o mito da unidade e a 
imagem do líder atrelado às massas convertem o cenário teatral 
especialmente adequado para o convencimento. O imaginário da 
unidade mascara as divisões e os conflitos existentes. (CAPELATO, 
1998, p. 57)  
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A escola no Estado Novo deveria preparar as novas gerações a serviço do Estado 
Nacional. Representava um esforço para intensificar a vitalidade nacional, despertando a 
consciência do povo para grandes possibilidades do Brasil através da educação e do trabalho 
organizado.  

Getúlio Vargas usou a imprensa como ferramenta de divulgação do seu governo e tam-
bém da ideologia oficial.  

Através do discurso visual, oral e escrito os conceitos de unidade, ra-
ça, trabalho e ordem eram repetidos com frequência, contribuindo pa-
ra a sedução da população, analfabeta em sua maioria. A repetição de 
mensagens ufanistas reforçava no povo a imagem de que todos eram 
filhos do Brasil, trabalhadores, esportistas, ágeis e fortes. (...) Foi com 
esse espírito- de aperfeiçoamento do corpo e da raça – que durante o 
Estado Novo se tornaram disciplinas obrigatórias nas escolas públicas 
a educação Moral e Cívica e a Educação Física e Esportiva. (CARNEI-
RO, 1994, p. 38)  

 
 
A Educação Moral e Cívica teve grande ênfase no currículo escolar. O patriotismo do 

Estado Novo deveria ser ativo, realizador, criador e fecundo e fundamental para a formação da 
nacionalidade.  

Na perspectiva ufanista, o Brasil naquela época precisava avançar para constituir a sua 
civilização. A educação brasileira tinha por fim preparar o nosso povo para o domínio definitivo 
do Brasil, ensinar a nossa gente a pensar e agir no nosso território, daí a importância da educa-
ção cívica, ensinando a amor, defender e honrar nossa Pátria. 

 
Detalhando os jornais escolares   
 Os jornais escolares Imprensa Escolar, Revista Labor e Escoteiro do Brasil, foram pro-
duzidos durante os anos de 1938 até 1945 e serão analisados a seguir. 

O jornal Imprensa Escolar era escrito em forma de textos, redações, poesias, pelos alu-
nos das Escolas Públicas e Privadas do Paraná, com teor de enaltecimento aos heróis do país, 
às datas cívicas e também às autoridades. Cada escola produzia o seu jornal, com textos, poe-
sias, fotografias e circulou durante os anos de 1939 a 1942. Eram publicados em datas especi-
ais: o aniversário do Presidente da República, Semana da Pátria, Proclamação da República e 
Dia das Crianças. As publicações eram impressas em gráficas, com diagramação e tinha a coor-
denação dos alunos.  

A Revista Labor era o órgão oficial da Escola de Aprendizes Artífices no Paraná, publica-
da entre 1940 e 1947, enaltecia o Presidente da República, o Interventor do Paraná Manoel 
Ribas, o trabalho, a ordem e a disciplina. Circulou em 19 edições, e as produções escritas pro-
duzidas pelos professores e alunos da instituição eram ufanistas com relação ao país, ao pro-
gresso e ao Estado Novo. Dos números 01 até o 06 as capas são padronizadas e apresentam 
ilustrações de autoridades e personalidades históricas, como Getúlio Vargas, Gustavo Capane-
ma, Manoel Ribas, Nilo Peçanha e Santos Dumont. A edição de n. 4 foi dedicada ao Interventor 
Manoel Ribas e à política das escolas Rurais do Paraná. Este número apresentou com grande 
destaque o Ensino Agrícola Primário no Paraná, as Escolas de Trabalhadores Rurais e Escolas 
de Pescadores.  

O periódico Escoteiro do Brasil, publicado em Curitiba em 1938, pela Federação dos Es-
coteiros do Paraná e Santa Catarina, trazia a imagem do Presidente Vargas estampada na pri-
meira edição. Os textos reproduziam trechos do discurso de Vargas, enaltecendo o Estado Novo 
e também divulgando a importância da Juventude como portadora do porvir. “Forte e unido o 
Brasil marchará para diante”; “mobilizar riquezas e criar uma civilização própria”; “Estamos cer-
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tos do grande trabalho que vai realizar nos lares, porque a palavra dos chefes instruindo e edu-
cando os jovens que amanhã dirigirão nossa querida PÁTRIA“. Este periódico propunha para as 
meninas jovens o Bandeirantismo como fator educacional.  

A escola nacional deveria desenvolver nos jovens o amor ao trabalho e a pátria. O 
Estado Novo. A ideia da unidade nacional deveria ser amplamente difundida nos meios de 
comunicação, as diferenças regionais, culturas étnicas, não mereciam espaço nestes periódicos. 
O Brasil deveria ser apresentado como uma unidade federativa, guiada pela mão do grande 
líder, Vargas.  

 
A maioria dos homens deixa-se atrair pela ideia de unanimidade e 
harmonização com seu semelhante; a propaganda tende a reforçar 
essa tendência criando artificialmente a ideia de unidade. (...) A 
propaganda joga com os sentidos e com a imaginação utilizando 
diversos símbolos. (...) age sobre os sentimentos, buscando modelar 
os comportamentos coletivos. (CAPELATO, 1998, p. 37) 

 
A Imprensa Escolar era um compêndio, organizado pela Diretoria Geral da Educação, 

dos vários periódicos das escolas do Paraná. Reunia os jornais escolares, produzidos sob a ótica 
“Verde e Amarela”, e eram compostas de redações, poesias, textos, produzidos pelos alunos. 
Cada escola tinha seu periódico com nomes sugestivos: “Auri-Verde”, “Voz de Rio Azul”, “Idéia” 
ou o nome da escola. Nos jornais os alunos escreviam, agradeciam colegas e professores e 
enalteciam heróis nacionais (Tiradentes, José Bonifácio de Andrada e Silva, Dom Pedro I, Du-
que de Caxias), o Presidente da República e o Interventor do Paraná (Manoel Ribas). As datas 
que deveriam ser rememoradas, como o aniversário do Estado Novo, Dia das Crianças, Sete de 
Setembro – Dia da Pátria, Dia da Árvore, 19 de Abril – aniversário do presidente Vargas, Dia da 
Bandeira eram efusivamente lembradas. Imagens em profusão dos símbolos da Pátria: brasões, 
mapas do Brasil e bandeiras, estampam as páginas do periódico. Também imagens, desenhos e 
fotografias de Tiradentes, Duque de Caxias, Getúlio Vargas são as mais presentes. (De todas as 
imagens editadas neste periódico, a de Getúlio Vargas é a mais intensamente presente, uma 
verdadeira idolatria). 

A prática da escrita do texto, acima revelada, numa área de imigração eslava, demons-
tra a atribuição da escola, para o Estado Novo, de ‘nacionalizar’ estes alunos. A repetição da 
atividade cívica na escola, o exercício de aprendizagem diariamente é inculcação dos valores de 
sentimento de nacionalidade, até que sejam ‘naturalizados’. É a experiência, a internalização 
dos valores através da escola, a repetição diária, a história marcada no corpo e na memória a 
hexis corporal, no sentido dado por Bourdieu (2007). As poesias com temas patrióticos eram 
objeto de publicação nos periódicos, em doses homeopáticas para formar o cidadão cívico. A 
poesia era a expressão da alma e, portanto fazia parte do processo de externar os valores pá-
trios na construção do cidadão do Estado Novo.  

A Bandeira enquanto elemento simbólico da nação estava muito presente nos textos 
escritos pelos alunos. Toda nação cria elementos simbólicos que serão a sua representação an-
te a comunidade e a eles são atribuídos sentidos, por vezes míticos ou até sagrados. A Bandeira 
como símbolo da nação era escrita no texto da seção feminina do Ginásio Paranaense e apre-
sentada como símbolo de união da Pátria, era invocado como “pano sagrado”. Era a conclama-
ção de que a Pátria estava acima da individualidade e a sua defesa era tarefa primordial do 
cidadão. Os alunos precisavam internalizar estes valores, pois a juventude era o futuro da na-
ção.  

Demétrio Magnoli (1997) ao analisar o processo de formação das nações moderna e 
também do Brasil, afirma que  
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Estado e nação surgiram paralelamente, como dimensões interligadas 
de um mesmo processo histórico. O Estado contemporâneo ergueu-se 
sobre a delimitação precisa do território e a imposição de uma ordem 
jurídica e política homogênea. A nação ergueu-se sobre a consciência 
da unidade cultural e do destino de um povo, expressa nos símbolos 
da pátria e apoiada da distinção entre o natural e o estrangeiro. Ape-
nas o Estado-Nação associou definitivamente os conceitos de povo e 
nação ao território (...). (p. 15),  

 
No Jornal da Escola de Rio Azul, a capa foi construída nas cores da Bandeira nacional, 

representando a forma do rosto de Getúlio Vargas, com enaltecendo o papel de Dom Pedro I, 
Tiradentes, José Bonifácio e Getúlio Vargas na construção da nação. A representação simbólica 
do rosto do Presidente da República, nas cores da Bandeira Nacional, cria a imagem do mito a 
ser cultuado. Mesmo que as palavras atribuem a Tiradentes e Dom Pedro I a criação da Pátria, 
é o Presidente quem a solidifica. È a inauguração do Estado Novo, ‘enterrando’ a Velha Repúbli-
ca e ‘fundando’, ’inventando’ o país – unido pelo sentimento único de patriotismo. As palavras 
mais expressivas que estão no texto da capa do jornal acima são: amor, afeição e respeito à 
Pátria. Era preciso repetir à exaustão as lições de amor à Pátria, até que todos os alunos es-
quecessem as origens étnicas e tivessem consciência da nacionalidade brasileira, especialmente 
para os filhos dos imigrantes, mas, também para o conjunto da população. 

 A Imprensa Escolar reproduzia um discurso ufanista e de cultivo do amor aos heróis. 
Os pinheiros do Paraná são uma referencia simbólica ao Estado, estão ao lado das imagens de 
Getúlio Vargas. Palavras de ordem eram slogans dos jornais “Na infância está o futuro da Pá-
tria”; “Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste”, “Aos lampejos da razão desenvolve-se 
na escola um brilhante porvir”. Este jornal anunciava a importância da infância e da juventude 
para o Estado Novo.  

A educação, o conforto, a responsabilidade do Estado e da família em garantir a sua 
formação, são parte das crônicas deste periódico. Chartier (1991) aponta para a necessidade de 
pensar a articulação entre a leitura e a prática. Analisa os significados atribuídos aos textos, o 
significado de quem escreve e os atribuídos a quem os lê. A reelaboração dos sentidos das pa-
lavras, no contexto em que foram escritos e o sentido atribuído a quem os lê. “A leitura não é 
somente uma operação abstrata de intelecção: é por em jogo o corpo, é inscrição num espaço, 
relação consigo e com o outro” (p. 181). Não são meras palavras escritas sobre a Bandeira, a 
Pátria, a infância ou o Presidente que os alunos deveriam se expressar, mas, a construção de 
um sentimento de nacionalidade.  
 Outro exemplo é do Jornal Escolar O Instituto composto pela imagem de Getúlio Vargas 
(jovem) ao centro ladeado por imagens de alunos uniformizados, asseados, saudáveis, discipli-
nados, cabelos penteados, corpos rígidos e olhando de frente. Este era um colégio masculino e 
religioso, portanto a formação cívica, moral e religiosa da juventude. A imagem dos jovens alu-
nos, ‘protegidos’ pelo grande ‘líder’ da nação, a imagem cultuada, transformada em mito. 

A imagem de Getúlio Vargas estava associada ao Salvador da Pátria, Pai da Nação, o 
Homem que sintetizava os ideais da Pátria. Era o culto à imagem do Chefe da Nação.  

 
Esse uso foi notório diante do excepcional enaltecimento que o regi-
me fazia à figura de Vargas, conquistando a simpatia dos escolares 
em todo país, com suas técnicas de propaganda política que o coloca-
vam como um grande administrador que estaria conduzindo a pátria, 
desde outubro de 1930, com esplendor e glória. Essa cultura varguis-
ta (...) propunha uma burocratização das cerimônias patrióticas que 
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articulava modernidade, nacionalismo e ordem pública. (...) Tudo isso 
pressupunha ser efeito de um sinal de apreço que, certamente, con-
tribuiu para a perpetuação de sua lembrança na memória coletiva 
como autoridade máxima do Brasil: como presidente que, apesar de 
exercer um poder quase que absoluto do Estado, seria um benfeitor 
da nação brasileira. (BENCOSTTA, 2005, p. 302/3) 

 
As fotografias com a sua imagem eram amplamente divulgadas, portando a faixa pre-

sidencial ou não, como “chefe vigilante que despertou o Brasil para a realidade da vida hodier-
na”, e era uma referencia antes (período de incertezas) e depois do Estado Novo (paz e 
progresso).  

As imagens do periódico “O Instituto”, de Curitiba, de 19 de Abril de 1942, sintetizam 
o ideário do Estado Novo: Ordem, higiene e devoção à Pátria. O mapa do Brasil repleto com as 
imagens dos alunos uniformizados, asseados, disciplinados; à esquerda o desfile escolar nas 
ruas da cidade, a edificação da escola, á direita, e à cima o Presidente Getúlio Vargas. Esta edi-
ção do periódico é alusiva ao aniversário do Presidente Vargas, que era marcado também com 
desfiles cívicos dos alunos nas ruas das cidades. Segundo Capelato (1998), o poder usa 
meios espetaculares para marcar a sua entrada na história, seja por meio de comemorações, 
festas ou mesmo a construções de monumentos. Criava-se a imagem da sociedade harmônica, 
unida, em festa em torno do líder. Não por menos, nos anos da ditadura Vargas, as comemora-
ções cívicas eram obrigatórias aos alunos e professores (também ao Exército, Corpo de Bombei-
ros, Polícia Militar, bandas, corais, grupos de dança, escoteiros, sindicatos) e transformadas em 
grandes celebrações públicas.  

 Na data do aniversário do Presidente, o aluno do Grupo Escolar Tiradentes, re-
latou no jornal escolar O Tiradentes, em 21 de abril de 1941. 

 
Todos os brasileiros comemoram hoje o aniversário de um de seus 
grandes filhos – Getúlio Vargas. Tem ele, nos seus muitos anos de 
governo, feito tudo pelo Brasil, tornando-o cada dia mais forte e res-
peitado entre as grandes nações do mundo. O dia 19 de abril foi con-
dignamente festejado. Saiu em desfile pelas ruas da cidade a 
juventude escolar paranaense, prestando assim a sua homenagem ao 
tão grande vulto da atualidade. 

 
Vargas era representado pelos estudantes como o pai, o condutor, o chefe da Nação, a 

imagem símbolo e síntese do Estado Novo e do seu projeto de nação. A imagem síntese seleci-
onada criteriosamente, estudada e observada pelos alunos, durante os anos de ditadura, era 
uma imagem que nunca deveria ser esquecida. Era a imagem que deveria torna-se referencia 
na vida da nação, imagem tornada mito e as instituições escolares incorporando o discurso e a 
política do Estado Novo.  

 
A construção do imaginário enquanto representação, mais que uma 
simples linguagem, constitui-se em condição de conquista de uma re-
lação de dominação. A fixação de novos valores está diretamente re-
lacionada com a ideologia dominante, sendo, portanto, instrumento 
necessário à legitimação e reforço do poder. (GARCIA, 1997, p. 36) 

  
Desde a década de 1920, os jovens ao atingir a idade de 16 anos já iniciavam a sua 

formação militar, na escola no ginásio, prosseguindo ao longo da década de 1940. A interven-
ção do Estado na formação escolar/disciplinar incluía a preparação militar para a defesa da Pá-
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tria. Esta é uma prática autoritária, demonstrando a ação do Governo uma intervenção que fa-
zia de todo o rapaz um soldado da Pátria. ”Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade fo-
ram substituídos pela disciplina do corpo e do espírito, pelo culto à força e à raça eugênica. (...) 
O poder exigia a ordem.” (CARNEIRO, 1994, p. 36/7). Tornava-se imperioso formar o “novo 
homem” para um Estado Novo, num esforço de internalizar os valores patrióticos. Assim, era 
necessário investir na juventude, para que fosse educada para a disciplina e trabalho. 

Os periódicos registraram muitas celebrações nas escolas: como Dia da Arvore, semana 
da Pátria, semana de Caxias, Dia da Criança, Dia da Raça, Festas dos Esportes, Dia da Juventu-
de Brasileira, valorizando as festividades e os ritos, onde a dedicação e devoção à Pátria esta-
vam evidenciadas. Os desfiles em datas comemorativas, nas ruas das cidades, também eram 
estimulados, em demonstrações de fidelidade e devoção dos estudantes á Pátria.  

O Decreto n. 19.488, de 15 de dezembro de 1930, exigia a celebração das festas nacio-
nais. A obrigatoriedade do canto do Hino Nacional em todos os estabelecimentos de ensino e 
associações com fins educativos no país era objeto da Lei 259, de 1º de outubro de 1936. Esta 
lei, assinada por Getúlio Vargas, também estabelecia que a instituição que a descumprisse, se-
ria fechada. “No nosso tempo lá no Grupo nós tínhamos que entrar em forma, cantar o Hino 
Nacional, hastear a bandeira, cantar o Hino da Bandeira, todos os dias”, lembra a ex aluna 
H.W. O Estado ritualizava as celebrações cívicas e patrióticas para inculcar os valores morais 
nos alunos. A criação de uma cultura cívica acentuou-se com o Estado Novo, com a celebração 
das festas nacionais. 

A edição n. 4 da Revista Labor foi dedicada às Escolas de Trabalhadores Rurais do Pa-
raná, trazia chamada que objetivava despertar o sentimento patriótico, como: “Brasileiros! O 
Estado Novo está criando um Brasil forte e próspero que se engrandecerá pelo trabalho de seus 
filhos”, aliada a textos sobre a educação e formação moral e cívica e patriotismo. Além disso, 
trechos dos discursos do Presidente Vargas pontuavam os diferentes textos. A Escola de Artífi-
ces era apresentada como de grande utilidade para os pobres, pois facilitaria o emprego e con-
tribuiria para a grandeza do país. As escolas rurais mereceriam atenção especial na formação 
do jovem preparado para o trabalho. O Paraná era um Estado com a maioria da população 
agrícola, nos anos de 1940, era necessário levar as luzes do progresso a estes alunos através 
da escola. Estas escolas de trabalhadores atenderiam os meninos caboclos do litoral e também 
os filhos dos colonos no interior e os desvalidos na Capital.  

Nas Escolas de Trabalhadores Rurais, os alunos fariam o ensino primário nos moldes 
dos Grupos Escolares e cumpririam uma carga horária de conteúdos práticos, distribuídos por 
séries, como: Educação Física (exercícios militares, Escotismo, Ginástica Sueca e Exercícios ao 
ar livre) higiene, higiene rural. Também teriam as matérias específicas de formação profissional, 
como: carpintaria, selaria, horticultura, jardinagem, fruticultura, enxertia, conhecimento de fer-
ramentas. Nestas escolas havia as oficinas de carpintaria, selaria e ferraria, nas quais “são mi-
nistrados especialmente os conhecimentos necessários ao homem do campo, em tais misteres 
para aperfeiçoamento do seu trabalho” (RELATÓRIO DE GOVERNO, 1939, p. 40). Os alunos 
ficavam na escola em regime de internato, onde recebiam alimentação, vestuário e assistência 
médica-dentária. Também seriam ministradas aulas de ginástica sueca, enquanto atividade de 
formação de um corpo forte e saudável. A Educação Física escolar, naqueles tempos ainda ti-
nha uma feição “higiênica, eugênica e moral (...) significando o ‘novo’, o ‘científico’ e expres-
sando, desse modo, traços de modernidade que por ela são trazidos (...)” (SOARES, 2001, p. 
71) 

 Segundo a Revista Labor, o Estado Novo estava criando “um Brasil forte e próspero 
que se engrandecerá pelo trabalho dos seus filhos” (Revista Labor, ano 1, n. 1, 1940). Era ne-
cessário ensinar a disciplina do trabalho, para que tivessem amor ao trabalho, desde a infân-
cia. Nas áreas de imigração do interior do Paraná, os meninos precisavam aprender as 
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técnicas e os trabalhos agrícolas para permanecer no campo. A educação moral das crianças 
tinha por objetivo a boa norma de conduta, compreensão dos direitos e deveres para com a 
família, a pátria e humanidade. Também a educação rural era 

 
 (...) vista como um instrumento capaz de formar, de modelar o cida-
dão adaptado ao seu meio de origem, mas, lapidado pelos conheci-
mentos científicos endossados pelo meio urbano. (...) E a 
escolarização é quem vai preparar e instrumentalizar o homem rural 
para enfrentar as mudanças sociais e econômicas, só assim poderá 
estar apto a participar e compreender as ideias de progresso e mo-
dernidade que emergem no país. (ALMEIDA, 2005, p. 287) 

 
A iniciação ao trabalho, nas áreas rurais já era parte da formação moral dos jovens. 

Nos anos 30 e 40 a educação nas áreas rurais tinha por objetivo ‘civilizar’ estes brasileiros e 
também ser instrumento de fixação das populações no meio rural. 

Para concluir   
O Estado Novo usou a imprensa para publicizar suas intenções e para formar o 

sentimento cívico patriótico. Aliado a isso, a escola foi considerada como o centro irradiador dos 
ensinamentos morais e cívicos.  

O Estado concentra o monopólio jurídico de criação das leis e fazia uso da coação para 
ter seu cumprimento (WEBER, 1991). Bourdieu (2007) entende que o Estado, por meio da coa-
ção e da legislação tem o poder de impor um conjunto de práticas para formar a memória cole-
tiva nacional. Ao tornar as datas cívicas uma atividade escolar, o Estado fez da escola primária, 
um instrumento da perpetuação da memória nacional. No espaço escolar elas não se constituí-
am em atividades de lazer, mas, sim de atividades educativas. As representações coletivas po-
dem ser entendidas como as matrizes de práticas construtoras do mundo social. 
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Introdução 
 
O estudo inscreve-se no campo da História Cultural, na vertente defendida por Chartier 

(1990, 2002), que propôs os conceitos de representações, apropriações e práticas para recons-
tituição da memória coletiva. O objetivo é discutir práticas educativas destinadas à alfabetiza-
ção, que tiveram lugar em escolas públicas estaduais de Montes Claros, produzidas a partir de 
regulamentações oficiais do governo de Minas Gerais, que prescreveu a implantação do Projeto 
Alfa e a adoção do método fônico para alfabetização. Ou seja, discutir normas e regulações, 
representações, apropriações do discurso oficial e sua materialização em dispositivos pedagógi-
cos nas salas de aula.  

A pesquisa tem possibilitado preencher lacunas da historiografia local identificando difi-
culdades, problemas ou resistências, como também as vantagens atribuídas à implementação 
do Projeto Alfa e adoção do método fônico de alfabetização, como metodologia de ensino que 
passa a ser considerada como abordagem adequada às necessidades e características de alunos 
das camadas populares. Para acessar representações e práticas utilizamos da história oral – 
uma forma de trabalho em que o pesquisador obtém informações sobre o passado com a finali-
dade de produzir fontes documentais. Ao fazer essa opção, também utilizamos documentos 
oficiais e consideramos, com Cardoso e Amâncio (2006), que o uso das fontes orais apresenta 
limites, sobretudo relacionados à credibilidade dos depoimentos, calcados na memória individu-
al e subjetiva dos sujeitos.  

Para reconstituição da memória, a pesquisa contou com a participação de Lourdes Lo-
pes Braga, diretora de escola; Geralda Aquino, técnica educacional da 12ª Delegacia Regional 
de Ensino-DRE; Bernadete Aguiar e Jane Rodrigues de Faria supervisoras escolares e das pro-
fessoras Maria Clair Fernandes Leite, Maria Ilda Batista de Souza, Lígia Bernadeth Guimarães 
Oliveira e Aidil Guedes, que contribuíram, narrando experiências pedagógicas vividas na sala de 
aula. 

O recorte temporal foi definido pelo período de 1976 a 1990 – que compreende a im-
plantação do Projeto Alfa e a disseminação de ideias construtivistas e culmina com um discurso 
em favor da substituição da metodologia fônica por abordagens alfabetizadoras ditas construti-
vistas. O período favoreceu a implantação do projeto, uma vez que eram altos os índices de 
repetência escolar na 1ª série, dadas as dificuldades de alfabetização enfrentadas pelas crian-
ças e professoras. Dada à concentração do fracasso escolar entre as crianças das camadas po-
pulares, as professoras montes-clarenses consideravam o método global de contos como 
abordagem complexa e inadequada para as crianças das escolas periféricas. Além dessa dificul-
dade, para as professoras entrevistadas, “havia também, uma percepção de que o processo de 
alfabetização e o ritmo de aprendizagem das elites e das camadas populares serem diferentes” 
(CORDEIRO; VELOSO, 2010, s/p). 

No momento histórico em que foi adotado o método fônico, as metodologias de alfabe-
tização eram centrais no processo de ensino, que justifica o acirramento entre os defensores do 
método global, que era o mais utilizado pelas alfabetizadoras mineiras e o método fônico, que 
foi immposto pela Secretaria Estadual de Educação. 

   
As querelas sobre a eficácia de um método em relação ao outro se 
multiplicam. Em Minas Gerais, durante muitos anos, o Instituto de 
Educação comandou o processo de formação de diretoras e supervi-
soras do ensino primário que, por sua vez, tinham uma influência di-
reta nos cursos de didática das escolas de formação de professoras 
primárias. O método de alfabetização defendido era o global (contos), 
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o que explica a sua forte influência durante muitos anos em todo o 
Estado (PAIXÃO, 2003, p. 64). 
 

Nesse contexto, tomamos a cultura escolar como categoria de análise histórica, com-
preendemos ser possível perceber o imbricamento de normas, práticas, gestos, discursos e 
imagens produzidas, que conferem inteligibilidade aos modos de ser, fazer e pensar a educação 
em outro tempo histórico. Ao definir cultura escolar, Julia nos alerta para o fato de que, na es-
cola, normas e práticas se apresentam coordenadas às finalidades da ação educativa e podem 
variar segundo as épocas. Contudo, a cultura escolar não pode ser analisada sem se levar em 
conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e utilizar 
os dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação (JULIA, 2001). 

 
A implantação do Projeto Alfa e a adoção do Método Fônico 
  
O Projeto Alfa constituiu-se como uma política pública, desenvolvido no Estado de Mi-

nas Gerais, destinada a produzir intervenções diretas na sala de aula e nos processos de alfabe-
tização pela adoção do método fônico. O seu objetivo geral era melhorar a eficiência e eficácia 
do ensino e tinha como objetivos específicos elevar o índice de promoção, reduzir o de evasão 
escolar e diminuir a distorção entre idade/série dos alunos matriculados nos anos iniciais do 1º 
grau (MEDINA, 1988, p. 39). Diante dos altos índices de defasagem que atingia em grande es-
cala as crianças das camadas populares, a partir de 1976 em escolas públicas estaduais, após 
experiências em algumas escolas de Belo Horizonte (PAIXÃO, 1991). Ainda conforme a autora,  

 
 As medidas deveriam propiciar uma “aceleração” dos estudos, de 
modo que se conseguisse, rapidamente, diminuir a defasagem. Na 
medida em que vencessem as etapas de aprendizagem propostas pa-
ra cada série, os alunos seriam promovidos à série seguinte em qual-
quer época do ano letivo [...]o projeto deveria exercer uma ação 
preventiva entre alunos que poderiam se tornar defasados, aqueles 
que apresentavam maiores dificuldades nas aprendizagens escola-
res.(1991, p.58) 

 
De acordo com Medina (1988), a equipe Secretaria Estadual de Educação, em 1976 to-

mou consciência de toda a problemática da pobreza em que conviviam algumas escolas e de 
seus alunos, de onde se originou os aspectos assistenciais do projeto. Como foi publicado no 
Minas Gerais (1976, p.13) citado por Medina (1988, p. 40): 

 
As aplicações de capital feitas, por exemplo, no setor de saúde e ali-
mentação, principalmente para as populações de baixa renda, teriam 
um efeito multiplicador certo se fossem realizadas em coordenação 
com o sistema de educação. 
 

  
Assim, foi realizado um levantamento de escolas que apresentavam “problemas que 

iam desde a rede física até capacitação do pessoal docente, por exemplo” (MEDINA, 1988, 
p.40). Assim, estava composto o panorama onde o ALFA foi inserido.  

Para Paixão (2003) os especialistas em educação tendem a dar ao método de alfa-
betização um lugar de destaque, justificando a necessidade do sucesso escolar na primeira sé-
rie. No estudo-piloto que antecedeu a implantação do Projeto Alfa, o método fônico é adotado 
abertamente. Tal adoção, segundo o relatório da SEEC, justifica-se por vários motivos: era o 
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método mais empregado, na época, nas classes de repetentes; é o mais eficaz para esse tipo 
de clientela (Castro & Mendes, 1978, 41), porque, entre outras qualidades, favorece a correção 
de defeitos de linguagem, facilita o desenvolvimento de crianças que têm dificuldade de per-
cepção global, bem como desenvolve com rapidez o processo de leitura. 

 
Em nossa análise, entendemos que prescrições oficiais não se equivalem às práticas, 

que são produzidas a partir das crenças e concepções das professoras, que resistem e driblam 
exigências oficiais, para atender as particularidades da sala de aula e as demandas advindas 
dos alunos. Assim, é essencial ouvir as diferentes vozes que se manifestaram, em uma época e 
que não é possível captar por fontes oficiais. 

Em Montes Claros, o Projeto Alfa foi implantado em 1976, quando foram escolhidas cin-
co escolas estaduais, atendendo alunos que apresentavam defasagem entre idade cronológica e 
série escolar, sendo que, a partir do ano seguinte foi expandido para outros municípios atendi-
dos pela 12ª Delegacia Regional de Ensino/DRE.  

Conforme Geralda Aquino, técnica educacional da 12ª DRE, o método era denominado 
de Ensino Diagnóstico Prescritivo/EDP, em que se fazia o diagnóstico das dificuldades e, partin-
do do nível do aluno, prescrevia o conteúdo que precisava ser aprendido e se trabalhava em 
aula. Para escolha das cinco escolas de Montes Claros, que participaram do projeto, a supervi-
sora acredita que foram considerados dois critérios – além da presença de supervisoras escola-
res experientes e comprometidas, que dariam conta do programa, as instituições selecionadas 
atendiam alunos carentes e com dificuldades de aprendizagem. O treinamento para adoção do 
método fônico de alfabetização foi bem recebido pelas cinco escolas selecionadas, que aderiram 
ao programa sem resistência. O que foi confirmado nas palavras de uma das supervisoras que 
trabalhou com o projeto: “Escolhemos professores que não fossem só alfabetizadores, mas que 
tivessem consciência que eles estavam com alunos que precisavam de carinho, afeição, de se-
rem vistos ‘como gente’” (AGUIAR, 2009). 

Para Geralda Aquino, o Projeto Alfa foi um sucesso, uma vez que os professores rece-
beram treinamento adequado e contaram com o apoio da equipe de supervisores da DRE, que 
visitavam as escolas, periodicamente, acompanhando o desenvolvimento do trabalho e avalian-
do a leitura dos alunos. O que pode ser verificado na fala da professora Jane (2009) sobre o 
acompanhamento da implantação do projeto, como, também, do treinamento realizado pela 
equipe da 12ª Delegacia de Ensino, na época. A supervisora afirma que: 

   
Sim, foi a época que percebi que a Superintendência mais acompa-
nhou, inclusive fui para umas regiões aqui perto para trabalhar na zo-
na rural [...] e nas regiões em que a Superintendência nos convocou. 
Acompanhava o trabalho de professores, até dominarem esse méto-
do. (FARIA, 2009) 

 
Geralda Aquino, ainda, conta que vários alunos com 15 anos de idade, com vários anos 

de retenção, aprenderam a ler e foram aprovados para as séries seguintes. Como afirma uma 
professora, que trabalhou com o Alfa em uma escola de Montes Claros: “Nossa!!! Para aqueles 
alunos que não davam conta do global foi excelente. Eu peguei aluno que já tinha mais de 6 
anos de escolaridade e em abril já estava lendo com o Alfa. O Projeto Alfa levantou os defasa-
dos” (SOUZA, 2009). 

Ainda conforme Geralda Aquino, o sucesso do projeto deveu-se à dedicação das super-
visoras e professoras, mas também do acompanhamento realizado pela equipe técnica da DRE, 
que se empenhou na implantação do projeto e adoção do método fônico.  
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Eu acho que tínhamos o controle, tínhamos o controle dos objetivos, 
professores bem trabalhados, supervisores acompanhando, pelo me-
nos, para implantar, responsabilidade. E os professores naquele tem-
po eram bem diferentes dos d’agora. Eles ajudavam e tinham aqueles 
que não davam conta e a gente tentava ajudar, também. Sei que foi 
muito bom (AQUINO, 2011). 

 
Percebemos que as concepções de Aquino sobre os resultados positivos do projeto são 

confirmadas por uma professora entrevistada, ao descrever o trabalho com o método fônico 
comparado ao método global. 

  
O global você via o todo e o Projeto Alfa começava pelo som das le-
tras. Para apresentar o “E” eu apresentava a bonequinha Perequeté e 
depois perguntava: “É ou não é?”. Quando você conseguia apresentar 
todo o alfabeto os alunos já estavam juntando as letras e lendo. Eu 
peguei crianças que achava que não ia ler, mas no final conseguia. 
Quem não conseguia aprender com o global acabava lendo com o fô-
nico. (...) Tenho ótimos exemplos dos alunos que aprenderam com o 
Alfa, alguns eram considerados doentes por não conseguir aprender 
ler e escrever. Por iniciativa minha eu trazia eles para casa e partia da 
vivência deles, do desenho. Fazia isso por minha conta. Quando o alfa 
veio era aquilo que eu estava precisando, é por isso que eu pulei de 
alegria (SOUZA, 2009). 
 

Em Montes Claros, como em todo estado de Minas Gerais, as professoras tinham a tra-
dição em alfabetizar pelo método Global de Contos e a Secretaria, de início, obrigou-as a adotar 
o método Fônico (MEDINA, 1988, p.43). O que nos leva a acreditar que apesar da euforia apre-
sentada pelas pessoas envolvidas no projeto, alguns professores não aceitaram e não sentiram 
segurança na mudança da metodologia. Como pode confirmar a seguir:  

 
Humm. [...] o método fônico, trabalhei com ele na supervisão, teve 
duas turmas na outra escola que a gente “testou” o método fônico, 
trabalhando com o método global em uma e com o fônico com os 
alunos que estavam com defasagem. Esse método também foi uma 
“febre”, né? Nesse sentido foi positivo, porque nós sentíamos um re-
sultado bom em relação a esses meninos que estavam defasados. 
Mas se tivesse que optar entre um e outro, escolheria o método glo-
bal, mesmo com os alunos defasados. (FARIA, 2009) 

 
A supervisora Jane (2009) completou dizendo:   

   
Na escola pública com os meninos mais “fracos” é mais aceito pela 
própria facilidade de materiais, pelos pais, talvez pela própria estrutu-
ra dos pais, pelo nível intelectual deles é mais fácil, pois muitas pes-
soas aprenderam a ler pelo alfabeto. Já os outros que tinham mais 
recursos, os pais tinham mais preconceito, muitas mães achavam que 
o método fônico era muito pobre, questionavam o material, que as 
crianças escreviam muito pouco, e alguns professores também. (FA-
RIA, 2009) 
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No entanto, a ampliação do Projeto não ocorreu sem resistência por parte das profissi-
onais da educação, nas diferentes escolas de Montes Claros. No Grupo Escolar Gonçalves Cha-
ves, a resistência se materializou na figura da sua diretora Lourdes Lopes Braga, que faz críticas 
ao Projeto Alfa: 

   
Quando eu era diretora do Gonçalves Chaves, descobriram o “Ovo de 
Colombo”, que era o Projeto Alfa, que iria resolver todas as dificulda-
des. O Setor de Educação da Delegacia iria fiscalizar a aplicação e eu 
disse “Aqui não aplica Projeto Alfa não” e o pessoal: “Então, você as-
sume que não vai aplicar Projeto Alfa?”, “Assumo”. Teve uma supervi-
sora que veio trabalhar na escola que não conhecia o Programa de 
Ensino, só conhecia o Projeto Alfa. Quando ela chegou lá para ser su-
pervisora, eu disse para ela que não trabalhávamos com o projeto, 
mas com os programas de ensino (BRAGA, 2009). 

 
A diretora não concorda com a avaliação feita por Aquino, como podemos perceber ao 

falar sobre os objetivos propostos para avaliar o desempenho dos alunos, e ainda, descreve 
como mobilizou os pais na decisão de não aceitar a implantação do Projeto na escola que diri-
gia.  

 
O Projeto Alfa trabalhava com o mínimo e nesse mínimo o aluno tinha 
que dar o mínimo também, tinha que olhar se o menino estava com o 
caderno limpo, a postura do menino. Essa parte comportamental é o 
que avaliava quase, conhecimento e as outras habilidades não avalia-
va não. Com relação ao Projeto Alfa eu disse “não aplicamos não”. Fiz 
reunião com os pais e perguntei “Vocês querem que seus filhos sejam 
avaliados se chegaram na hora certa, se o caderno está bonitinho, se 
a letra está bonita, porque o conhecimento avaliado vai entrar nessa 
parte aqui”? Ninguém quis não. Daí a Delegacia não mandou mais 
nenhuma inspetora para fiscalizar a escola. Era Heloisa Sarmento a 
delegada, ela me deixou de lado, pois sabia dos meus posicionamen-
tos e da responsabilidade que eu tinha também. E o que aconteceu? 
Depois foi um desastre e acabou o Projeto Alfa (BRAGA, 2009).  
 

Uma professora que trabalhava em outra escola depõe:  
 
Foi outro que começou e também parou (risadas). Tinha muita irregu-
laridade, tinham muito assim pontos positivos e muitos negativos 
também, você sabe que eu mesmo tenho, né?. Não é só ponto positi-
vo. Foi muito bom também, foi outro que parou também, eu trabalhei 
muito tempo também com o Projeto Alfa (GUEDES, 2011). 
 

Quando questionada sobre as metodologias e as mudanças propostas, a professora 
respondeu que “[...] tinham muitas coisas que mudavam, a gente tava num método, depois 
eles mudavam, queria que mudava pra outro né?”(GUEDES, 2011), confirmando a preocupação 
da diretora. 

A professora encontrou muita dificuldade em trabalhar com um novo material, pois já 
estava acostumada com a Cartilha Caminho Suave. No final acabou misturando tudo, sem per-
ceber e saber o que estava fazendo, como afirma “Foi tanto que eu tirei, que eu nem sabia” 
(GUEDES, 2011).  
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Em síntese, ao procurar compreender o ponto de vista de profissionais chamados a 
atender as prescrições constatamos que nem sempre há equivalência entre discursos e práticas, 
que os sujeitos produzem sua ação educativa a partir de suas crenças, o que nem sempre cor-
responde às prescrições oficiais. 

 
Fontes Documentais 
 
AGUIAR, Bernadete. Entrevista realizada em 09 de dezembro de 2009, concedida às pesquisa-
doras Geisa Magela Veloso e Regina Coele Cordeiro. 
AQUINO, Geralda. Entrevista realizada em novembro/2011, concedida às pesquisadoras Claudia 
Aparecida Ferreira Machado, Geisa Magela Veloso e Rose Mary Ribeiro. 
BRAGA, Maria de Lopes. Entrevista realizada em 15 de maio de 2009, concedida às pesquisado-
ras Geisa Magela Veloso e Regina Coele Cordeiro. 
FARIA, Jane Rodrigues de. Entrevista realizada em 14 de dezembro de 2009, concedida às pes-
quisadoras Geisa Magela Veloso e Regina Coele Cordeiro. 
GUEDES, Aidil. Entrevista realizada em novembro/2011, concedida às pesquisadoras Claudia 
Aparecida Ferreira Machado e Geisa Magela Veloso. 
GUIMARÃES, Ligia Bernadete Oliveira. Entrevista realizada em 14 de maio de 2009, concedida 
às pesquisadoras Geisa Magela Veloso e Regina Coele Cordeiro. 
LEITE, Maria Clair Fernandes. Entrevista realizada em 09 de novembro de 2009, concedida às 
pesquisadoras Geisa Magela Veloso e Regina Coele Cordeiro. 
SOUZA, M. I. B. Entrevista realizada em 05 de junho de 2009, concedida às pesquisadoras Gei-
sa Magela Veloso, Esthefane Sabrine Aparecida Silveira Lima e Regina Coele Cordeiro. 
 
Referências 
AMÂNCIO, L. N. B.; CARDOSO, C. J. Fontes para o estudo da produção e circulação de cartilhas 
no estado de Mato Grosso. In: FRADE, I. C. A. S.; MACIEL, F. I. P.(Org.). História da Alfabetiza-
ção: produção, difusão e circulação de livros (MG/RS/MT – Séc. XIX e XX). Belo Horizonte: Cea-
le/UFMG/FaE, 2006, p. 191-222. 
CASTRO, E. V. C.; MENDES, R. E. A., Desenvolvimento de novas metodologias aplicáveis ao 
processo ensino-aprendizagem para o ensino de 1° grau; aceleração de estudos, relatório de 
pesquisa, Secretaria de Estado da Educação, Belo Horizonte, 1978. 
CHARTIER, R. (l990). História Cultural: entre práticas e representações. Trad. Maria Manuela 
Galhardo. Rio de Janeiro: Berthand do Brasil.  
CHARTIER, R. (2002). À beira da falésia: história entre certezas e inquietudes. Porto Alegre: 
Editora da Universidade/UFRGS 
CORDEIRO, Regina Coele; VELOSO, Geisa M. Alfabetização em Montes Claros: da hegemonia 
do método global à adoção do método fônico 

http://www.fepeg.unimontes.br/index.php/eventos/forum2010/ paper/view/149/157. Acesso: 
02/03/2012. 
JULIA, D. (2001). A Cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de História da Edu-
cação. SBHR. Campinas-SP: Editora e Autores Associados. Jan/jun/2001.  
MEDINA, Anamaria Vaz de Assis. Organização pública e implementação de novas metodologias: 
o projeto alfa em Minas Gerais. Cad. Pesqui. [online]. 1988, n.65 [citado 2012-05-23], pp. 38-
51 . Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S0100-
15741988000200005&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0100-1574. 
PAIXÃO, Léa Pinheiro. A escola dos carentes um projeto em Minas Gerais. In: ARROYO, Miguel 
G. (Org.). Da escola carente à escola possível. São Paulo: Loyola. 1991. 

 

CD-ROM DE ATAS  | 5304 |  COLUBHE 2012



HISTÓRIA DAS PRÁTICAS DE LEITURA 
NO BRASIL : UMA ANÁLISE A PARTIR DAS 

PINTURAS ARTÍSTICAS DO SÉCULO XIX E XX

Edison Luiz SATURNINO
UFRGS/FACOS

PA L AV R AS- C H AV E

História da Educação; História Cultura; História 

da Leitura; Práticas de Leitura; Corpo leitor

ID: 1134

CD-ROM DE ATAS  | 5305 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 5306 |  COLUBHE 2012



 O trabalho apresenta fragmentos das análises e discussões empreendidas na Tese de 
Doutorado intitulada “Representações do corpo leitor na pintura artística brasileira do século 
XIX e início do século XX: contribuições para a história das práticas de leitura”, defendida junto 
ao Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A 
pesquisa, concluída no ano de 2011, procurou demonstrar que a leitura é uma prática histórica 
e, como tal, pode ser pensada de acordo com diferentes posicionamentos teóricos e percursos 
metodológicos. A partir desta consideração, tendo como foco os corpos leitores, foi meu objeti-
vo demonstrar de que maneira as pinturas artísticas produzidas no Brasil ao longo do século 
XIX e nas primeiras décadas do século XX são portadoras de indícios significativos das práticas 
de leitura constituídas naquele período. Neste sentido, assumo o pressuposto de que as ima-
gens têm muito a dizer sobre o contexto e a sociedade em que foram produzidas. Comportam 
traços das sensibilidades de uma época, fragmentos das experiências de um tempo, vestígios 
das práticas vivenciadas no passado. Antes de reproduzir fielmente uma realidade, a imagem 
permite ao pesquisador buscar traços plausíveis e possíveis do passado, permitindo-lhe proble-
matizar as maneiras como os homens representavam a si mesmo e ao mundo.  
 O corpus documental da pesquisa contou com 45 obras produzidas por artistas brasilei-
ros ou por artistas estrangeiros que permaneceram longos períodos no Brasil e dedicaram-se a 
retratar cenas do cotidiano do país. Essas imagens foram classificadas em diferentes conjuntos 
iconográficos, opção metodológica que possibilitou a análise adequada das obras em estudo. A 
decisão de constituir séries iconográficas mostrou-se fecunda, enquanto dispensou a descrição 
das obras uma a uma, o que certamente tornaria o texto deveras repetitivo, mas também por 
que afastou a análise do simples olhar panorâmico sobre a totalidade do corpus empírico. Além 
disso, pareceu-me uma alternativa pertinente, dado o expressivo número de imagens com as 
quais a investigação operou. Para esta comunicação foi selecionada a série iconográfica deno-
minada na tese de “O corpo arrebatado: leituras íntimas na cena doméstica”.  
 

   
A CULTURA DO LIVRO NO BRASIL DO SÉCULO XIX 
 Por certo que até a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, a invenção de 
Gutenberg não havia provocado na colônia brasileira as mesmas ressonâncias produzidas no 
continente europeu. As interdições da metrópole, proibindo qualquer tipo de reprodução im-
pressa, privaram parcelas da população colonial de um contato mais direto e mais cotidiano 
com os livros. Até aquele momento, as práticas de leitura em nosso país estavam condicionadas 
aos manuscritos, aos livros importados legal ou clandestinamente da Europa e também às im-
pressões não autorizadas produzidas na própria colônia.  
 Tal situação passou a modificar-se com a chegada de D. João e de sua corte ao país, 
quando uma série de medidas procurou criar um clima mais aristocrático na colônia. Nota-se, 
nesse contexto, uma espécie de complexificação do processo civilizatório que o país vinha expe-
rimentando, tanto pelo melhor delineamento do universo público e estatal, quanto pela emer-
gência de espaços de sociabilidade e difusão cultural. 
 No conjunto das transformações motivadas pela permanência da corte portuguesa no 
Brasil, a instalação da Biblioteca Real e a fundação da Imprensa Régia merecem destaque, pois 
provocaram um relativo adensamento do universo da cultura escrita no Brasil, não só porque, a 
partir desse momento, passaram a ser impressos textos de diferentes estilos literários, mas 
também porque despertaram uma maior simpatia pelo mundo do livro.  
 Entretanto, a criação da Imprensa Régia no dia 13 de maio de 1808, após trezentos 
anos de proibição da impressão e da livre circulação de livros no Brasil, não deve conduzir a 
mal entendidos. Em primeiro lugar, porque, mesmo sob a égide da interdição, diversos livros 
entraram clandestinamente na colônia e circularam com uma relativa facilidade. Depois, é ne-
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cessário compreender que a abertura dos portos e a impressão de livros em território colonial 
foram acompanhadas por uma intensificação do controle sobre o que era permitido e o que não 
deveria ser lido por brasileiros e por portugueses.  
 A par destas considerações, e para não correr o risco de sugerir que a vinda da família 
real inaugurou o campo da cultura escrita no Brasil, é importante reportar, ainda que breve-
mente, ao período colonial e às condições de produção e de circulação dos livros, bem como às 
práticas de leitura que aqui eram experienciadas.  
 Em que pesem as dificuldades para estabelecer diagnósticos de conjunto, dadas as es-
pecificidades regionais e as diferenciações de uso, uma mirada sobre o circuito dos livros no 
Brasil, na segunda metade do século XVIII, pode apontar algumas interpretações possíveis. De 
certa maneira, é plausível que a posse do livro esteja relacionada ao processo de urbanização 
que se constituiu em algumas regiões do país nesse período, intensificando a circulação dos 
impressos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, mais do que em outras capitanias. A descober-
ta do ouro e a exploração das minas, associadas à transferência do aparato político-
administrativo para o Rio de Janeiro, fizeram com que essas regiões conhecessem um desen-
volvimento urbano considerável, não sendo de estranhar que ali a presença e a circulação de 
livros fossem mais significativas.  
 Outra questão a ser levada em consideração é que a posse de livros, e principalmente 
de determinados títulos, apresentava uma relação direta com os ofícios de seus proprietários, 
ou seja, a atuação profissional constituiu-se como motivação de extrema importância para a 
obtenção do livro. Nesse sentido, padres, advogados e cirurgiões encabeçaram a lista dos pro-
fissionais que montaram suas bibliotecas tendo em vista as especializações desempenhadas 
(Villalta, 1997).  
 Uma diferente função desempenhada pelo livro, de maneira mais intensa, na segunda 
metade do século XVIII foi divulgar as ideias de sedição e da sedução da liberdade. Através das 
leituras ilustradas, era possível questionar os valores aristocráticos do Antigo Regime, pôr em 
dúvida o poder absoluto do rei, inteirar-se das efervescências da democracia ou mesmo entrar 
em contato com os discursos que mostravam a ineficiência do sistema mercantil. Através das 
leituras interditadas, passava-se a valorizar a liberdade em todas as suas dimensões, acreditan-
do na soberania dos países e na igualdade de todos perante a lei.  
 É importante considerar que não se pode definir o acesso ao escrito somente pela pos-
se do impresso, pois a propriedade do livro não implica necessariamente sua leitura. O contrário 
também é verdadeiro, pois a leitura, em muitos casos, poderia efetivar-se a partir de materiais 
tomados de empréstimo, ou mesmo furtados, ou achados. Não se pode perder de vista as re-
des de sociabilidade sustentadas pelos livros e pelas práticas de leitura, sendo que muitos sujei-
tos ingressavam em clubes, em sociedades, em academias e em grupos de pertencimento 
influenciados pelas leituras que ali exerciam. 
  Feitas as considerações acima, é importante compreender que a cultura do livro, aca-
nhada, mas já estabelecida antes mesmo da chegada da corte portuguesa ao Brasil, tende a 
complexificar-se ao longo do século XIX. O primeiro passo desse processo foi a criação da Im-
pressão Régia, fundada principalmente para imprimir os documentos oficiais da monarquia por-
tuguesa, mas que também passou a ocupar-se com a publicação de livros referentes a diversas 
áreas do conhecimento, contribuindo com a intensificação da vida cultural da colônia, tornando-
se, inclusive, a primeira editora a funcionar em território brasileiro.  
 Além disso, a Impressão Régia deu uma importante contribuição para o surgimento da 
imprensa periódica no Brasil, tornando-se um suporte de extrema relevância para a populariza-
ção das práticas de leitura no país, durante todo o século XIX. De sua tipografia, a 10 de se-
tembro de 1808, saiu a primeira edição da Gazeta do Rio de Janeiro, considerada por muitos 
como o primeiro periódico brasileiro.  
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 Cabe reiterar a contribuição destas publicações para o adensamento das práticas de 
leitura não só no período colonial, mas também em todo o período imperial, com o surgimento 
de jornais de diferentes tendências, tamanhos e duração. Em relação a isso, um dado importan-
te é que “somente em São Paulo foram registrados cerca de 1500 títulos no fim do século XIX” 
(Martins, 2008, p. 7), demonstrando a vicissitude desse objeto cultural para as sociabilidades 
produzidas a partir da palavra impressa. A par de todas as argumentações e análises até aqui 
empreendidas a respeito dos processos de produção e de circulação de livros no Brasil, desde o 
período colonial, cumpre retomar também a ideia de que tanto a imprensa periódica quanto a 
livresca não surgem em um vazio de forma e de conteúdo, justamente porque emergem no 
âmbito de um processo que se potencializava desde a segunda metade do século XVIII. Para 
Marco Morel: 
 

O surgimento da imprensa periódica no Brasil não se deu numa espé-
cie de vazio cultural, mas em meio a uma densa trama de relações e 
formas de transmissão já existentes, na qual a imprensa se inseria. 
Ou seja, o periodismo pretendia, também, marcar e ordenar uma ce-
na pública que passava por transformações nas relações de poder que 
diziam respeito a amplos setores da hierarquia da sociedade, em suas 
dimensões políticas e sociais (2008, p. 25).  

 
 

 Isso significa reconhecer a complexidade dos processos que permitem a decifração do 
escrito. Em um território onde a própria condição colonial marcou a maioria dos sujeitos com o 
sinal do analfabetismo, foram-se constituindo diferentes táticas de leitura que não necessaria-
mente passavam pelo signo da alfabetização, mas, ao contrário, permitiram a inclusão paulatina 
de um grande número de pessoas no mundo do livro. Essas táticas estão relacionadas à produ-
ção de espaços de sociabilidades onde a palavra escrita pode ser compartilhada tanto por aque-
les que possuíam a competência da leitura, quanto aqueles que liam a partir da interação da 
sua própria escuta com a palavra pronunciada pelo outro. E por certo esse processo não ficou 
circunscrito ao século XVIII, avançando de maneira intensa ainda sobre o século seguinte.  
 A valorização da cultura impressa no Brasil, experienciada mais intensamente a partir 
do início do século XIX, alçou o livro a uma posição privilegiada no processo civilizatório do país. 
Esse novo cenário foi acompanhado pela abertura de tipografias e pela ampliação dos negócios 
envolvendo a venda de livros e de outros tipos de impressos. Além disso, aumentou, significati-
vamente, o número de livrarias e de comerciantes estrangeiros que se estabeleceram no Rio de 
Janeiro para inserir-se no ramo do comércio livreiro. Estima-se, entretanto, ser bem maior o 
número de vendedores que se dedicavam à comercialização do impresso, tal era a frequência 
dos anúncios publicados na Gazeta do Rio de Janeiro.  

 As novas condições do comércio livreiro, que se estabeleceu no Brasil, nas primeiras 
décadas do século XIX, elevaram o impresso ao patamar de protagonista de um mercado bas-
tante promissor. Na medida em que o século avançava, novas e bem sucedidas livrarias foram 
abertas na cidade e não foram poucos os comerciantes que se puseram a comercializar obras 
de diferentes gêneros, inclusive exemplares usados.  
 Por outro lado, o adensamento da cultura do livro no Brasil oitocentista foi acompanha-
do, muito de perto, por medidas mais eficientes por parte do governo para conter a livre circu-
lação do impresso e, dessa maneira, manter o controle sobre o que podia e o que não devia ser 
lido na colônia.  
 Isso quer dizer que a Coroa portuguesa, cada vez mais, fechava o cerco contra a circu-
lação ilegal do impresso. E por certo não foi a sua inocente materialidade que conduziu às inú-
meras proibições, mas sim o receio de que a literatura ilustrada trouxesse maior instabilidade 
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para a monarquia, já envolta com muitos problemas, ou viesse mesmo a abalar definitivamente 
o poder instituído. Entretanto, se, por um lado, o controle excessivo tornou a entrada de livros 
não autorizados uma operação clandestina e perigosa, transformando o impresso em caso de 
polícia, é necessário compreender também que as práticas de interdição colaboraram com a 
manutenção de antigos e o aparecimento de novos espaços com ordenamentos e transmissões 
que extrapolavam a forma escrita. A manutenção da oralidade e a disputa oral pelo conteúdo 
do livro podem ser sintomas capazes de demonstrar as táticas utilizadas pelos leitores para 
desviar das proibições.  
 Interdições à parte, o interesse pela leitura fortaleceu-se ao longo do século XIX, esse 
tempo em que se assistiu, gradativamente, a inclusão de novos sujeitos no mundo do livro. Ao 
longo do século XIX, a proliferação de livros e das casas editoriais, os diferentes formatos do 
impresso, o aumento do número de leitores, os diversos estilos literários, as novas habilidades 
de leitura, a difusão do romance e as edições populares fizeram com que o impresso chegasse 
até à vida cotidiana de uma parcela cada vez mais expressiva da população brasileira. “Pelas 
livrarias, quiosques e charutarias, ou pelas mãos de engraxates ou mercadores ambulantes, 
livros, pequenas brochuras, folhetos, jornais, revistas, e até mesmo cartões-postais circulavam 
em meio a uma massa difusa e heterogênea de leitores”, destaca Alessandra El Far (ibid, p. 
36).  
 Nesse sentido, a cultura do livro, e as práticas de leitura a ela relacionadas, foram-se 
complexificando ao longo de todo o século XIX. E fazem parte dessa cultura não somente as 
materialidades do impresso, mas todos os ordenamentos que envolvem os seus processos de 
produção, de circulação e de apropriação. No âmbito da cultura do impresso, estão inseridas 
todas as suas formas de transmissão e de usos, considerando ainda os espaços de sociabilidade 
criados pelo livro e as diferentes modalidades de leitura que neles são realizadas.  
 A cultura do livro está fortemente atravessada pelos procedimentos de prescrição e de 
interdição que se constituem no interessante jogo do recomendado e do proibido. Relaciona-se, 
portanto, com as leituras prescritas e com as desautorizadas, com as “boas” e com as “más” 
leituras específicas de cada contexto histórico e também com as infinitas possibilidades de pro-
dução de sentidos para os textos dados a ler. A cultura do livro abriga, então, todas as resso-
nâncias dos combates que se travam entre as estratégias e as táticas, respectivamente, entre a 
vontade disciplinante dos autores, dos editores e dos poderes instituídos e a liberdade que é 
própria do ato da leitura. No limite, a cultura do livro pode ser definida como o conjunto de tex-
tos que são dados a ler nos impressos e o conjunto de práticas que permitem a apropriação 
desses textos. 
 Pelas discussões realizadas, pode-se perceber a importância das duas primeiras déca-
das do século XIX para o adensamento da cultura do impresso no Brasil, pois muitas das insti-
tuições criadas nesse período tiveram um papel fundamental para a complexificação da cultura 
escrita e para a proliferação das práticas de leitura no país. A partir de um processo não linear, 
constituído por permanências e por descontinuidades, marcado por lógicas e por motivações 
diversas, justapostas, sobrepostas, o longo século XIX constituiu-se no palco em que se pode 
assistir à vitória e à potencialização do livro no âmbito da cultura escrita no Brasil.  

  
   

A LEITURA ÍNTIMA NA CENA DOMÉSTICA 
 Como demonstrado anteriormente, é no Oitocentos que a cultura do impresso atinge 
mais intensamente o Brasil. Entretanto, cabe ressaltar que o século XIX é herdeiro do processo 
de intensificação das práticas de leitura que tiveram início na Europa, na segunda metade do 
século XVIII e que se expandiram por todo o período seguinte. Nesse sentido, a proliferação de 
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imagens, representando o exercício do ler, pode ser pensada como um dos sinais que atesta a 
multiplicação das práticas de leitura no decorrer do século XVIII.  

Entretanto, a mania de ler não se constitui de maneira absoluta. Assim como a revolu-
ção da leitura é potencializada pela proliferação de jornais e de periódicos que acometem mui-
tos países da Europa ao longo do século XVIII, ela também merece ser matizada pela 
manutenção do analfabetismo, persistente em algumas regiões e, em especial, entre os mem-
bros das classes economicamente menos favorecidas.  
 Seja como for, é a partir da segunda metade do século XVIII que o livro invade mais 
intensamente a subjetividade do leitor. Para além da vontade das autoridades políticas e religi-
osas, o impresso passa a fazer parte da imaginação dos leitores, das suas aspirações e dos seus 
projetos de vida. 
 Leituromania, fome de ler, vício ou epidemia de leitura foram algumas denominações 
depreciativas, por certo, atribuídas às novas maneiras de interagir com o impresso. Essa prolife-
ração da leitura que tomou conta da Europa mais intensamente a partir do século XVIII diz res-
peito, também, aos processos de privatização dos modos de ler realizados a partir de então na 
intimidade dos quartos, das bibliotecas domésticas, das salas e dos jardins. Leituras de foro 
íntimo, leituras que supõem uma relação muito estreita, muito afetiva e muito pessoal com o 
livro. Nesse sentido, o que também é importante levar em conta são os modos através dos 
quais as novas práticas de leitura ocuparam espaços da intimidade no próprio movimento em 
que ajudaram a produzi-los. Considerando as dificuldades de reconhecer-se, mesmo no século 
XIX, o quarto de dormir como um espaço privado, então é possível pensar que a leitura pessoal 
ali experimentada pode ter contribuído para a construção das representações que tomam esse 
ambiente como um dos ícones privilegiados da intimidade doméstica.  
 O exercício de ler na intimidade produz um corpo leitor em alguma medida liberado de 
certas restrições e convenções sociais. Para além do divertimento ou do entretenimento, o ato 
de ler sobre a cama, por exemplo, pode revestir-se de uma significação relacionada ao erotismo 
e à sensualidade, ou ainda, ao sofrimento incontido que deflagra, como o choro. Na privacidade 
do quarto, e na comodidade da cama, também se realizavam aquelas leituras interditadas aos 
outros cômodos da casa, como os romances mais maliciosos, os impressos proibidos, os textos 
eróticos e pornográficos. 
 Voltando ao contexto brasileiro, cabe apreciar duas obras para nelas perceber determi-
nados indícios das leituras feitas na privacidade da casa. 
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Figura 1: Pinto Bandeira, Jovem adormecida, 1891 

 

 
Figura 2: Almeida Júnior, Repouso, s/d 

 
 As obras Jovem adormecida e Repouso evocam traços significativos das expressões da 
leitura feminina da segunda metade do século XIX. O quadro de Pinto Bandeira (figura 1) apre-
senta uma moça que adormece sentada em uma cadeira durante o exercício da leitura. O título 
da obra e o recurso da cena, que conta com um livro aberto, delicadamente posicionado sobre 
as pernas cruzadas e o ventre da jovem, sugerem o arrebatamento do corpo ocasionado pela 
leitura, ou ainda pelo conteúdo da narrativa lida. Além disso, a gestualidade corporal indica que 
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a interrupção do ato tenha sido provocada muito mais pelo impacto do volume de leitura do 
que propriamente por uma decisão deliberada da leitora.  
 Da mesma maneira, a obra de Almeida Júnior (figura 2) apresenta uma jovem adorme-
cida durante a leitura. O abajur e o seio que escapa da camisola entreaberta são elementos da 
cena que sugerem que o ato da leitura está sendo realizado em um ambiente muito íntimo, 
provavelmente o quarto de dormir. Nesse sentido, cabe destacar que o corpo que lê na intimi-
dade do quarto ou da sala, em certa medida, é diferente daquele que lê nos ambientes públi-
cos. Nos espaços privados, o corpo pode estar mais relaxado, pois repousado sobre a cama, 
sobre a poltrona ou sobre a chaise-longue o leitor parece buscar maior liberdade para a leitura 
e para a produção de sentidos sobre o que está sendo lido.  
 Para além dos indícios relacionados aos processos de privatização das práticas de leitu-
ra, processos esses que, através da pintura artística, são apresentados no Brasil, mais intensa-
mente, no decorrer do Oitocentos, as imagens anteriores tornam-se representativas também da 
ideia de “fome de leitura”, que toma conta das mulheres, principalmente daquelas pertencentes 
à elite letrada, a partir da metade do século XIX. Historiadores dedicados a investigar acerca 
das andanças do impresso têm concordado a respeito do aumento significativo da circulação do 
livro nesse período, justamente pelo fato da produção ter alcançado uma escala industrial, alia-
da a um maior interesse pela alfabetização e ao consequente fortalecimento do público consu-
midor. José Murilo de Carvalho (1981) destaca que, no Brasil, a ampliação do universo do livro 
apresenta uma relação muito estreita com a estabilidade política do Império, somada ao prestí-
gio que a posse do impresso poderia proporcionar a diversos setores das camadas médias ur-
banas. Parece mesmo que até aquele momento nunca haviam sido produzidos tantos livros no 
país.  
 No processo de complexificação das práticas de leitura da segunda metade do século 
XIX o romance vai-se constituindo como o gênero preferido pelas mulheres. Liam-se muitos 
títulos e muitas vezes a mesma obra. Será que os livros que permanecem fechados sob a luz do 
abajur na pintura de Pinto Bandeira não são um indício da mania de ler que atingiu uma parcela 
de leitores nesse período? Ou mesmo o corpo feminino evocado por Almeida Júnior não repou-
saria lânguido sobre a cama depois da exaustiva leitura de um daqueles romances que circula-
ram no Brasil, nas últimas décadas do Oitocentos? 
 Entretanto, o romance ou a novela não eram leituras recomendadas para mulheres de-
centes, o que significa que a proliferação do gênero romanesco no Brasil foi acompanhada por 
estratégias para afastar as leitoras desse tipo de literatura. Cabe ressaltar que diante da ausên-
cia de procedimentos oficiais de censura, tal como ocorreu no início do século do XIX, as práti-
cas de interdição seguiam o viés da informalidade. Determinados discursos, provenientes de 
diferentes campos de conhecimento, procuravam relacionar as leituras indesejadas com diver-
sos distúrbios psíquicos ou sociais que acometiam pessoas e sociedade.  

No caso do romance, essas interdições recaíam sobre o juízo de valor atribuído à quali-
dade da leitura e à própria justeza de caráter da leitora, ou seja, passou-se a acreditar que os 
romances atingiam não só a mente de quem os lia, mas também o corpo, provocando sensa-
ções físicas vinculadas à luxúria e à futilidade. Nessa perspectiva, muitos dos defeitos femininos 
eram atribuídos às relações que as mulheres estabeleciam com os livros, sendo mesmo alarde-
ada a ideia, por parte de setores conservadores da sociedade, de que os romances seriam ex-
celentes exemplos para induzir a crimes, a traições, a volúpias e a perversões.  

Por certo o que estava em jogo não era simplesmente a posse do livro, mas as conse-
quências da leitura, tomada como uma experiência que envolvia a totalidade do corpo e não 
apenas o intelecto. Nesse sentido, era corrente a afirmação de que os romances poderiam en-
sinar muitas coisas indesejadas às mulheres, que tenderiam a assumir o enredo da história e 
transportá-lo para a vida real. Os livros, no contexto cultural da segunda metade do século XIX, 
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estavam atravessados pela ambiguidade de serem desejados e temidos a um só tempo, pois no 
mesmo movimento que poderiam atribuir prestígio social a quem os possuísse, também eram 
capazes de perverter o caráter daqueles que interagissem com as obras não recomendas, na 
visão dos mais conservadores. 

A literatura produzida nesse período constitui um bom exemplo para demonstrar as 
sensibilidades que atravessavam o mundo da leitura das mulheres ao longo do Oitocentos. Zil-
berman e Lajolo (2009) identificam diversas obras em que as personagens femininas narravam 
suas experiências com os livros, colocavam em evidência seus devaneios e suas fantasias e 
contavam, em detalhes, o estado de arrebatamento provocado pelos romances, demonstrando 
que a sua leitura não atingia somente as estruturas do pensamento, mas, antes de tudo, as 
estruturas corporais, provocando sensações capazes de serem traduzidas em excitações e em 
gozos quase infinitos. É como se as leitoras pudessem transferir diretamente para o seu corpo 
uma grande parte dos pensamentos, da busca de prazer, das ilusões e mesmo das perversões 
que faziam parte dos construtos emocionais e psíquicos das personagens, o que tornava a leitu-
ra de romances uma atividade sumariamente repreendida.  

Nesse sentido, ler romances poderia conduzir a leitora a situações moralmente conde-
náveis, além de afastá-la das ocupações sérias e da formação adequada. Segundo Márcia 
Abreu, as narrativas dos romances eram condenadas e consideradas perigosas justamente por-
que, na visão de alguns, 

 
ensinavam a fazer coisas reprováveis, mostravam cenas de adultério, 
incesto, sedução, crimes, possibilitando ao leitor aprender como fazer 
coisas semelhantes, como evitar riscos, como burlar as leis. Mesmo 
que o leitor não pusesse em prática as atos condenáveis representa-
dos nos romances, sua leitura provocaria sensações física pouco re-
comendáveis, despertando desejos e excitando os sentidos (Abreu, 
2006, p. 104) 

 
 As imagens de Pinto Bandeira e de Almeida Júnior sugerem pensar a respeito da aura 
de clandestinidade que envolvia as leituras de romances na intimidade da cena doméstica. As 
relações que as mulheres estabeleciam com esse gênero da literatura eram travadas, por certo, 
distantes da presença dos outros membros da família, provavelmente, no avançar da noite 
quando todos já estavam dormindo, ou mesmo, a portas fechadas, na reclusão do quarto. Ao 
subtrair o impresso dos espaços coletivos da casa, as mulheres poderiam constituí-lo como um 
objeto mais íntimo e mais pessoal, da mesma maneira como eram íntimas as sensações que 
sua leitura provocava. É na intimidade dos quartos que seria permitido às leitoras estabelece-
rem uma relação muito mais particular e visceral com o livro, tornando-o o companheiro de 
aventuras, de devaneios e mesmo de prazeres não autorizados. 
 Por certo que diante de tantos “perigos” e “ameaças”, as interdições vieram de muitas 
direções e muitos foram os conselhos para que as mulheres de carne e osso não se deixassem 
influenciar pelas vidas levianas e pelas atitudes pervertidas das personagens dos romances. 
Como afirmado anteriormente, a ausência de proibições legais em relação à publicação e à lei-
tura de romances no Brasil da segunda metade do século XIX foi acompanhada por medidas 
informais para conter a consequência nefasta dessa leitura, num processo que mobilizou críticos 
literários, educadores, professores, teólogos, filósofos e até mesmo uma parcela da intelectuali-
dade, na tarefa de apontar o perigo moral e a deformação que os romances poderiam provocar 
no caráter e na personalidade de suas leitoras.  

Lajolo e Zilberman (2009) argumentam que mesmo a literatura apresentava uma série 
de exemplos de personagens que não cansavam de atribuir suas desventuras e desilusões amo-
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rosas aos conteúdos enganosos dos livros. Personagens que se deixaram enganar pelos roman-
ces, que passaram a acreditar em um amor tornado possível somente no mundo da ficção e 
nunca no mundo da vida real. Personagens que se consideravam enganadas duplamente: pelos 
livros e pelas coisas do amor. Além das personagens femininas, também os narradores e outros 
figurantes do texto literário brasileiro do período em questão passaram a criticar a leitura inten-
siva de histórias consideradas frívolas e inúteis para a boa formação da mulher. Segundo Lajolo 
e Zilberman (2009), muitas eram as manobras narrativas e ficcionais utilizadas pelos autores 
para chamar a atenção sobre as consequências nefastas das leituras de má qualidade. Mas ve-
jamos outras imagens: 

 
 

Figura 3: Carlos Chambelland, Repouso do modelo, s/d 
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Figura 4: Pedro Weingärtner, Bailarinas, 1896 
 

 Considero que as obras de Carlos Chambelland e de Pedro Weingärtner anteriormente 
reproduzidas, constituem dois exemplos significativos para pensar acerca do interessante jogo 
de prescrições e de interdições que fez parte do universo do livro ao longo do século XIX, no 
Brasil.  
 Como indiquei anteriormente, durante todo o período colonial a Coroa portuguesa proi-
biu a impressão e tentou manter o controle sobre a circulação de livros em seus territórios ame-
ricanos, o que provocou uma relativa defasagem em relação à América Espanhola, que, desde o 
século XVI, desenvolveu a atividade tipográfica de uma maneira mais autorizada. Entretanto, a 
vinda da família real lusitana ao Brasil produziu condições materiais e possibilitou a criação de 
determinados espaços de sociabilidade que contribuíram para a complexificação do mundo do 
livro, que passou a atingir uma parcela cada vez maior da população, tornando-se símbolo de 
poder como referência explicita ao saber. 
 Nesse processo, seguindo uma tendência europeia, as mulheres passam a ingressar de 
maneira mais efetiva na cultura escrita, seja a partir da leitura de obras piedosas ligadas à reli-
gião, seja a partir da leitura de romances. No âmbito do universo feminino, os livros bem enca-
dernados, de capa dura e de tamanhos maiores, vão cedendo espaço para as brochuras que 
poderiam ser carregadas mais facilmente junto ao corpo e lidas em qualquer lugar.  
 Na obra Repouso do Modelo (figura 3), Carlos Chambelland apresenta uma mulher que 
aproveita o intervalo de uma atividade artística para interagir com o impresso. Nua, apenas 
com uma manta elegantemente repousada sobre a genitália, a mulher interage com uma fina 
brochura, que acredito tratar-se de uma leitura de divertimento. A ausência do figurino sugere 
uma relação muito íntima e sem mediações com o livro, como se o corpo todo se pusesse a ler 
e fosse arrebatado intensamente pelo conteúdo do texto que é lido. Na imagem, o corpo femi-
nino encontra-se inteiramente disponibilizado para a leitura e para os prazeres que o livro pode 
proporcionar à leitora.  
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 Já as bailarinas de Pedro Weingärtner (figura 4) estão acomodadas, provavelmente, em 
uma ante-sala do palco de apresentações, esperando o momento de ganhar a cena ou aguar-
dando a oportunidade de retornar ao palco para receber os aplausos da plateia, enquanto outra 
coreografia esteja sendo executada. Em ambos os casos, as leitoras ocupam o tempo de des-
canso para interagir com o impresso, demonstrando uma intensa vontade de leitura, como se o 
livro pudesse preencher também os pequenos vazios do cotidiano. Não obstante, as duas obras 
apresentam mulheres que não necessitam de extensão corporal nem dependem de mobília para 
executar o ato de ler, o que significa que o corpo também se educa para realizar a leitura de 
acordo com o suporte que comunica o texto e com o ambiente que acolhe a decifração do es-
crito. 
 Além disso, as obras em questão também remetem a duas discussões importantes: a 
primeira delas sugere pensar como a leitura exaustiva de romances, tomada como leitura de 
fruição, realizada em diferentes espaços, quase como uma obrigação, pode constituir-se como o 
reverso da interdição, pois a obrigação que muitas mulheres impunham a si, de ler intensiva-
mente os romances, pode ser considerada tão pernóstica quanto a proibição, na medida em 
que poderia ocupar o lugar de outras atividades prazerosas e agradáveis que fazem parte do 
cotidiano das pessoas. Ler como uma imposição social ou cultural pode ser um ato tão agressi-
vo quanto afastar os sujeitos dos livros através de leis e de proibições oficiais. 
 A segunda discussão está relacionada à maneira como a leitura, associada aos proces-
sos de privatização da vida cotidiana do século XIX, pode subverter e transformar um lugar 
quando um sujeito ali se propõe a ler. Se partirmos do pressuposto de que a forma e o conteú-
do de um livro sugerem lugares possíveis a sua leitura, então é certo que não é qualquer livro 
que pode ser lido rapidamente no camarim do palco de uma apresentação de dança ou no ate-
liê do artista que contrata a modelo para posar nua. Também um ambiente, e o significado das 
ações que nele se desenvolvem, resulta modificado quando passa a acolher determinadas práti-
cas de leitura, e, nesse caso, a sensação agradável dos aplausos ou da vicissitude da arte pode 
ser potencializada pelo prazer da leitura que ali é realizada. 
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Considerações Introdutórias 
 
 O presente estudo pretende apresentar o recorte de uma investigação em andamento 
no Programa de Mestrado em Educação da Universidade de Uberaba- UNIUBE, a qual titulou 
“Cartilhas de alfabetização: subsídios para a compreensão da história da alfabetização em 
Canápolis-MG (1971 – 1996)” que caracteriza-se como histórica, bibliográfica e documental e 
propõe-se investigar a história da alfabetização do município em questão.  

O objeto da pesquisa que apresentamos foi se constituindo a partir do contato que ti-
vemos com materiais de alfabetização, em experiências pessoais e profissionais.  Assim, 
este estudo se justificou pela minha vivência ao longo da minha trajetória acadêmico-
profissional, com questões relacionadas ao processo e aos métodos de alfabetização. Atuando 
como professora alfabetizadora e posteriormente como supervisora pedagógica dos anos iniciais 
do ensino fundamental, algumas questões inquietavam-me: A utilização das cartilhas de alfabe-
tização facilitaria o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita? Qual a cartilha que 
atenderia melhor às minhas necessidades e às da turma com a qual eu trabalhava? Quais as 
percepções de alfabetização estas cartilhas apresentavam? Quais as cartilhas mais utilizadas no 
município? Como foi se processando a história da alfabetização em Canápolis-MG, através das 
concepções de alfabetização expressas nas cartilhas? O que se observava nestas cartilhas que 
contribuíam no processo de ensino da leitura e escrita? 

Pressupomos que a alfabetização deve se converter em uma experiência significativa 
para as crianças, onde a reflexão sobre a escrita e a leitura considere o seu valor como objeto 
social, permitindo à criança a manipulação e a apropriação deste objeto, a fim de que ela possa 
transformá-lo e recriá-lo.  
  Partindo de estudos preliminares, percebemos a existência de algumas lacunas em se 
tratando do conhecimento sobre o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, ou 
seja, da alfabetização em nossa educação brasileira, principalmente no que se refere a sua 
abordagem historiográfica.  

Maciel, corroborando com essa afirmação, assinala:  
 

A ausência de pesquisas historiográficas em torno da alfabetização 
pode ser confrontada com o elevado número de teses e dissertações 
que tomam como foco de análise a alfabetização na atualidade. Dados 
da pesquisa Alfabetização no Brasil: o estado do conhecimento (Soa-
res & Maciel, 1999) revela que, de um total de 799 teses e disserta-
ções, produzidas no período de 1961-2001, temos apenas seis 
trabalhos históricos sobre 
Alfabetização. (Maciel, 2003, p.228). 

 
Não contamos com muitos estudos sobre a temática escolhida , o que torna esta 

pesquisa necessária e relevante para o campo de pesquisa . Soares confirma, relatando na 
apresentação da obra de Mortatti, considerada marco inicial para a história da alfabetização: 
“[...] é um trabalho inaugural, uma vez que vem preencher uma lacuna lamentável [...] sobre a 
alfabetização no Brasil: a ausência de estudos historiográficos sobre essa questão”. (Soares 
apud Mortatti, 2000, p.13)  

Com o propósito de diminuir essas lacunas, e buscar revelar fatos históricos, este estudo, 
propõe-se em investigar a história da alfabetização no município de Canápolis-MG no período 
de 1971-1996. 

Procurando tornar o nosso estudo mais fidedigno, aprofundamos em alguns temas, co-
mo: a história da alfabetização brasileira, os métodos de alfabetização e o processo de circula-
ção das cartilhas. 
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Assim, esta investigação foi desenvolvida em três perspectivas de análise que estrutura-
mos em capítulos, assim discriminados: memória histórica da alfabetização no Brasil, conceitos 
e fundamentos dos métodos de alfabetização e história local. 

 
Relevância do Objeto de Estudo 
 
No Brasil, as pesquisas que investigam sobre a história da alfabetização são recentes, 

visto que os estudos que envolvem o contexto histórico ganham forças a partir do final do sécu-
lo XX. O lançamento da obra pioneira, Os sentidos da alfabetização (2000), da autora Mortatti 
pode comprovar essa afirmação.  

 Sabemos que o que temos atualmente embora rico, pois abrange parte da história da 
alfabetização em nosso país, ainda é pouco perto da necessidade e urgência em ampliar essa 
temática principalmente quanto à perpetuação do uso das cartilhas como único material didáti-
co no processo de alfabetização nas décadas de 60 a 90. 

A cartilha enquanto recurso material para o processo de ensino e leitura foi considerada 
relevante em nosso país, tornando-se essencial instrumento ao fenômeno de alfabetização, vin-
do a conquistar seu espaço ampliado no meio escolar ao longo dos séculos XIX e XX. 

 Podemos verificar que as cartilhas, por mais que tenham alterado seus métodos, bem 
como realizado modificações externas e gráfico-didáticas durante todo processo histórico, pro-
curando aprimorar e atualizar vários de seus aspectos, e de suas particularidades, especialmen-
te no que tange à concepção de alfabetização, permaneceu inalterada sua condição de 
indispensável instrumento de consolidação de determinada concepção e método, ou seja, da 
sequência necessária de passos predeterminados para o ensino e a aprendizagem da leitura e 
escrita. 

Portanto, no que se refere à história da alfabetização no Brasil, as cartilhas são fontes 
relevantes, mesmo que tenham sofrido pequenas modificações, os aspectos considerados uni-
versais e que caracterizam a cultura escolar de nosso país prevaleceram.  

Para muitos, a cartilha é conceituada apenas como um livro para ensinar a ler e escre-
ver, um instrumento facilitador no processo da alfabetização, utilizado de forma espontânea e 
cômoda nas salas de aula. 

Amâncio (2002, p.14), evidencia essa afirmação, confirmando que “a cartilha é um re-
curso didático que foi incorporado ao processo de ensino da leitura e da escrita como algo na-
tural”. Sendo considerado por toda história, e permanecendo a nossos dias, como um material 
didático de referência no processo de alfabetização, mesmo utilizado de forma mascarada, pois 
os docentes relatam não mais utilizá-las no processo de alfabetização, mas observamos em 
seus materiais didáticos, os “caderninhos de leitura”, que na verdade nada mais são que as car-
tilhas reproduzidas por folhas xerocadas. 

Neste sentido, acreditamos que a cartilha não seja conceituada apenas como um livro 
ou um manual para ensinar a ler escrever, entendemos que ela pode ser colaboradora para o 
entendimento de reflexões que constituem o processo de alfabetização.  

Situando-as como nosso objeto de estudo, podemos verificar que as mesmas com suas 
especificidades e complexidades, oferecem subsídios para compreendermos numa perspectiva 
histórica as concepções do processo de ensino da leitura e da escrita, pois elas nos fornecem 
indícios capazes de contribuir no entendimento de questões relacionadas ao processo de alfabe-
tização, em um determinado período que se proponha investigar.  

 Frade (2003, p.3) reafirma nossa proposta de objeto de pesquisa, asseverando que: 
“conforme estudos sobre a história do livro e da leitura, sabemos que é possível, partindo da 
presença de um livro, sair para dimensões de fora dele”.  
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Assim, podemos afirmar a importância e complexidade de um estudo que envolva a 
análise de cartilhas de alfabetização (livros) como objetos multifacetados, capazes de dissemi-
nar saberes a serem reafirmados ou apropriados pela sociedade.  

As cartilhas de alfabetização pode nos permitir compreender fatos da dimensão históri-
ca da alfabetização, não devendo ser considerada apenas como mero instrumento facilitador do 
processo de decodificação. 

Mortatti, também certifica a importância das cartilhas enquanto instrumento capaz de 
desvelar traços históricos, 

(...) a cartilha de alfabetização institui e perpetua certo modo de pen-
sar, sentir, querer e agir, que, embora aparentemente restrito aos li-
mites da situação escolar, tende a silenciosamente acompanhar esses 
sujeitos em outras esferas de sua vida pessoal e social (...) (Mortatti, 
2000, p.50). 

Ainda Frade e Maciel (2006), em uma abordagem histórica sobre as cartilhas, também 
vem responder a uma necessidade de construir mais organicamente uma história do livro e da 
leitura e das práticas editoriais no Brasil, uma vez que se trata de impressos que passam por 
um ciclo de produção, circulação e divulgação dependente de necessidades pedagógicas, mas 
também comerciais e culturais.  

Gatti Júnior, 2002 também menciona a importância da cartilha enquanto recurso que 
representa práticas e ideários pedagógicos construídos historicamente,  

a orientação teórica presente atualmente defende que o processo de 
construção de interpretações sobre o passado se faz no diálogo 
necessário entre nossas idéias e concepções e os indícios que 
conseguimos agrupar para corroborar nossas assertivas (Gatti, p. 29). 

As cartilhas, contudo, constituem a primeira via de acesso à cultura do impresso, 
apresentando conhecimentos de uma sociedade e, principalmente o modo como àqueles que a 
conceberam acreditam que deve ser apresentado. 

Nessa perspectiva, procuramos identificar na estrutura das cartilhas selecionadas, ou 
melhor, no interior de suas páginas, a sua organização, suas variações, distribuição e a disposi-
ção espacial dos diversos elementos textuais ou icônicos, assim como o método utilizado por 
estas, buscando em suas entrelinhas interpretar parte da história da alfabetização no município 
de Canápolis- MG no período delimitado. 

Neste contexto, reafirmamos a importância e interesse em investigar a história da 
alfabetização tendo como subsídio as cartilhas e/ou livros utilizados no período mencionado.  

 
 
Objetivo e caminhos metodológicos 

 
A temática abordada consiste em desvendar as circunstâncias históricas regionais e lo-

cais que propiciaram a escolha, e os modos de utilização das cartilhas nas escolas públicas da 
região do Triângulo Mineiro interior do estado de Minas Gerais, identificando, paralelamente, a 
ideologia veiculada nos impressos, seus métodos, planejamentos, práticas sociais e educativas 
e as mudanças ou persistências ocorridas nas escolhas das cartilhas e dos livros de alfabetiza-
ção. 

Neste contexto, este estudo tem por objetivo investigar a história e memória da 
alfabetização do Município de Canápolis- MG no período de 1971-1996 apoiando-se em fontes 
imprensas (cartilhas) e em fontes orais (alfabetizadores). Mas especificamente pretendeu-se:  

• Identificar as cartilhas utilizadas na rede pública do município; 
• Analisar as crenças implícitas ou não nas atividades propostas pelas cartilhas em torno 

do ato de ensinar, aprender e avaliar; 
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• Comparar as principais mudanças ocorridas a partir das versões apresentadas nos anos 
subsequentes;  

• Ponderar criticamente as narrativas, por meio da história oral temática sobre o processo 
de alfabetização na perspectiva da cartilha e/ou livros de alfabetização; 

•  Mapear as concepções de alfabetização proposta por cada uma das cartilhas e/ou li-
vros utilizadas no município no período da pesquisa; 

• Cotejar as concepções teórico-metodológicas existentes nas cartilhas e nos livros de al-
fabetização. 

Com base nas reflexões oferecidas pela literatura atual, e pela abrangência histórica que 
envolve nosso estudo, percebemos que a melhor maneira de compreender a realidade mencio-
nada foi a realização de uma pesquisa qualitativa, visto que a mesma se preocupa em investi-
gar fenômenos educativos, analisando sua complexidade histórica, social e cultural objetivando 
assim a garantia de produzir novos conhecimentos relevantes sobre a realidade pesquisada e 
permitindo a compreensão dos modos como os formadores atuam em sua situação profissional 
e o sentido dado ao trabalho docente. 

Por pesquisa qualitativa entendemos que a compreensão dos conteúdos é mais 
importante do que sua descrição ou explicação. Isso significa dizer, que no problema 
pesquisado, nos interessou desvendar os significados mais profundos do observado do que o 
imediatamente aparente. 

Nesse sentido, acreditamos que a modalidade de pesquisa mais adequada para a 
construção, análise, interpretação dos dados e verificação das contribuições para construir a 
História da alfabetização em Canápolis-MG, foi o cruzamento de fontes, uma vez que uma única 
abordagem não conseguiria por si só abordar qualitativamente toda problemática que envolve o 
contexto histórico. Dessa forma, nosso estudo apresenta como proposta de investigação textos 
impressos, arquivados ao longo dos anos e, também o resgate histórico que procuramos con-
textualizar dando vozes à memória daqueles que participaram como personagens da história da 
alfabetização no município. 

Diante dos questionamentos, objetivos formulados, da preocupação em desvelar traços 
históricos da alfabetização no município da pesquisa, e com base nas reflexões oferecidas pela 
literatura atual, optou-se pela adoção metodológica, a pesquisa bibliográfica e documental, 
apoiando-se no referencial teórico-metodológico do materialismo histórico-dialético na concep-
ção de Goldmann (1979), pois o mesmo proporciona entender a conjuntura do objeto, possibili-
tando a visão contextual ou macroscópica, buscado analisar a realidade de forma dialética. O 
materialismo histórico-dialético é considerado uma metodologia de interpretação ativa e totali-
zante da realidade, discorrendo assim sobre a concepção de que os fatos não podem ser consi-
derados fora de um contexto social, político e econômico. 

 Para Goldmann (1979), o pensamento dialético,  
nunca há pontos de partida absolutamente certos, nem problemas de-
finitivamente resolvidos; afirma que o pensamento nunca avança em 
linha reta, pois toda verdade parcial só assume sua verdadeira signifi-
cação por seu lugar no conjunto, da mesma forma que o conjunto só 
pode ser conhecido pelo progresso no conhecimento das verdades 
parciais. A marcha do conhecimento aparece assim como uma perpé-
tua oscilação entre as partes e o todo, que se deve esclarecer mutu-
amente. (Goldmann, 1979, pp.5-6) 

Destarte, apropriamos dessa metodologia em nossa pesquisa, pois o mesmo oportuniza 
uma análise mais abrangente de nosso objeto, além de considerar importante o pensamento do 
autor que está a apreciar, pois para o método dialético, o fenômeno ou coisa estudada deverá 
apresentar ao leitor de forma que ele compreenda sua totalidade, pois essa concepção metodo-
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lógica procura compreender a realidade história e social dos fatos. Contribuindo assim para uma 
maior autenticidade aos fatos descobertos, pois o mesmo parte de princípios que analisam o 
objeto de pesquisa não de forma superficial e sim com um olhar universal, não se satisfazendo 
apenas com o que está visível aos olhos humanos, pois o conhecimento que a dialética defende 
requer uma realidade que tem por objetividade uma visibilidade máxima sobre o objeto.  

Utilizamos também uma leitura hermenêutica dos autores que constituem o referencial 
teórico da investigação: Frade e Maciel (2006), Maciel (2000, 2003), Mortatti (1999, 2000 e 
2006) e Soares (2000). 

 A preocupação central, portanto, foi construir um corpo teórico a partir das análises 
das fontes escolhidas para a pesquisa que contribuísse na construção do campo de pesquisa, 
identificando problemas e formulando hipóteses que, por sua vez possam ser geradores de co-
nhecimento e de novas interrogações. 

 Como escolhemos fazer o cruzamento de fontes, a história oral nos possibilitou ouvir 
os alfabetizadores pesquisados, tendo acesso a suas histórias de vida, suas memórias, reflexões 
sobre suas histórias vivas, suas experiências na construção de saberes e práticas enquanto 
alfabetizadores que utilizaram cartilhas para alfabetizar e a abordagem documental, por sua vez 
permitiu fazer uma “visita” às cartilhas e/ou livros de alfabetização bem como nos documentos 
que orientavam a escolha e uso dos mesmos.  

 As memórias e os relatos autobiográficos constituem-se em mecanismos repletos de 
riqueza, tanto de detalhes, quanto de histórias de vida distintas, vividas por professoras durante 
sua afirmação enquanto professoras alfabetizadoras.  

Objetivando uma melhor interpretação dos relatos dos envolvidos na pesquisa, utiliza-
mos a história oral, que tem se revelado, como uma alternativa importante nos estudos 
historiográficos, pois seu caráter interdisciplinar tem enriquecido as pesquisas da área 
educacional.  

Reportamo-nos a Bom Meihy, sobre o conceito de história oral: 
é um recurso moderno usado para a elaboração de documentos, 
arquivamento e estudos referentes a vida social de pessoas. Ela é 
sempre uma história do tempo presente e também conhecida por 
história viva. [...] a história oral se apresenta  como forma de 
captação de experiências de pessoas dispostas a falar sobre aspectos 
de sua vida mantendo um compromisso com o contexto social (2002, 
p.13). 

 François, 1998, também afirma que “a história oral não somente suscita novos objetos 
e uma nova documentação [...], como também estabelece uma relação original entre o 
historiador e os sujeitos da história (1998, p. 9). 

Ainda Thompson (1992), defendendo a importância de a história oral despertar no en-
trevistado emoção ao buscar na imaginação momentos vividos, ressalta que muitas vezes, 
quando uma pessoa é entrevistada sente-se de tal modo importante que é capaz de despertar 
forças em seu ser e a recuperação de lembranças acabam promovendo sentimentos que reno-
vam suas vidas. 

Além de caracterizar, perpetuar as memórias culturais, a história oral, é um importante 
instrumento de análise de fatos históricos, pois ela subsidia a pesquisa na medida em que reve-
la ocorrências subjetivas, que muita das vezes, não foram documentadas, arquivadas, e aca-
bam tornando-se mais evidentes, pois permitem cruzar diferentes depoimentos de diversas 
camadas sociais envolvidas em um único contexto e assim conseguir preencher com mais clare-
za as lacunas em abertos que existem na pesquisa. 

Cruikshank corrobora com esta afirmação, mencionando que, 

CD-ROM DE ATAS  | 5325 |  COLUBHE 2012



os relatos orais sobre o passado englobam explicitamente a experiên-
cia subjetiva. Isso já foi considerado uma limitação, mas hoje é reco-
nhecido como uma das principais virtudes da história oral: fatos 
pinçados aqui e ali nas histórias de vida dão ensejo e percepções de 
como um modo de entender o passado é construído, processando e 
integrando à vida de uma pessoa. (Cruikshank, 1998, p.156). 

Neste contexto, as narrativas orais nos possibilitaram ouvir os alfabetizadores envolvi-
dos, tendo acesso a suas histórias de vida, suas memórias, reflexões sobre suas histórias vivas, 
suas experiências na construção de saberes e práticas enquanto alfabetizadores que utilizaram 
cartilhas para alfabetizar. 

Esse acesso aos docentes, ao registro de suas vozes, nos possibilitaram perceber que 
“as narrativas orais não são apenas fonte de informação para o esclarecimento de problemas 
do passado, ou um recurso para preencher lacunas da documentação escrita”(Fonseca, 1997, 
p.39). 
 Ainda Fonseca deixa claro que estas narrativas é um momento de reconstrução de suas 
vivências individuais “as experiências dos homens, constitutivas de sua trajetória, são 
rememoradas, reconstruídas e registradas a partir do encontro de dois sujeitos; narrador e 
pesquisador” (Fonseca, 1997, p.39).  
 As entrevistas foram semiestruturadas, com um roteiro pré-estabelecido, porém dando vozes 
aos docentes de relatarem suas experiências e práticas. Fonseca deixa claro que o caminho da 
história oral é possibilitar a transmissão dessas experiências via narrativas. “A história oral [...] 
constitui uma possibilidade de transmissão da experiência via narrativas” (Fonseca, 1997, p.39). 

Para desenvolver os questionamentos utilizados na entrevista nos reportamos a Thom-
pson (1998, pp.260-261), a autora enumera alguns princípios fundamentais para elaboração 
das perguntas em uma entrevista: 
• As perguntas devem ser sempre tão simples e diretas quanto possível, em linguagem comum; 
• Nunca faça perguntas complexas ou de duplo sentido; 
•Evitar perguntas diretivas que expressam as próprias opiniões do pesquisador/entrevistador, 
• Não se pode fugir da problemática. 

 Além das fontes primárias, constituídas pelas cartilhas localizadas no município, con-
tamos ainda com alguns documentos localizados nos Órgãos Públicos do município, nos 
Arquivos Públicos Municipal de Uberlândia assim como na Assembleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma vez que estes contemplam exemplares de cartilhas, atas, 
decretos, jornais e outros envolvendo parte do período estabelecido para a pesquisa.  

 
Âmbito Cronológico 
 

Delimitamos o recorte cronológico em aproximadamente duas décadas, que vai de 1971, 
data que foi criada a segunda versão da Lei de Diretrizes e Bases [LDB-5.692/71] (1971) que 
instituiu mudanças expressivas na educação brasileira e também pela aproximadamente com 
período de 1966, período este que a cartilha ganhou maior importância no Brasil, surgindo a 
Comissão Nacional do Livro Técnico e Didático e a implementação da política do financiamento 
do livro didático pelo governo, incentivos estes que levaram ao aumento das editoras, que 
acreditam na publicação de livros didáticos como um meio de enriquecimento, um mercado 
promissor. Outro motivo para o crescimento editorial das cartilhas foi a democratização do en-
sino, onde houve a expansão extraordinária do número de escolas e alunos na segunda metade 
do século XX. A pesquisa se estende a 1996 pelo fato de ter sido o ano que vigorou a promul-
gação da atual LBD- 9394/96. Momento que também instaurou-se no Brasil a política de avalia-
ção das cartilhas pelo governo federal que assegurava a regulação, avaliação e compra de 
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livros para alfabetizar. Neste período, as cartilhas de alfabetização praticamente cessaram suas 
edições, pois os ideários “construtivistas” passaram a negar os métodos tradicionais de ensino 
aprendizagem, iniciando um verdadeiro fenômeno “não-cartilha”, as quais foram gradativamen-
te cedendo espaço aos pré-livros que utilizavam os métodos globais para alfabetizar. (Frade & 
Maciel, 2006). 
 Dessa forma, entendemos que se justifica aprofundar os estudos do tema em questão, num 
período histórico em que houve grande produção, disseminação e utilização de cartilhas, e 
também analisar e comparar os livros de alfabetização utilizados pelos alfabetizadores brasilei-
ros como opção de substituição das cartilhas de alfabetização. 

O desafio que nos propomos aqui é, pois, revelar traços da história da alfabetização, 
entendendo o que era feito, como, e por quê. Por isso, reafirmamos a importância desta 
pesquisa no sentido de compreender a história não só via impressos, mas também por meio de 
narrativas de sujeitos que fizeram a história, construindo e reconstruindo seus saberes e 
práticas no cotidiano da sala de aula. 

Para Frade e Maciel (2006) uma abordagem histórica das cartilhas vem responder tam-
bém a uma necessidade de construir mais organicamente uma história do livro e da leitura e 
das práticas editoriais no Brasil, uma vez que se trata de impressos que passam por um ciclo de 
produção, circulação e divulgação, dependente de necessidades pedagógicas, mas também co-
merciais e culturais.  
 Por fim, este estudo procurou analisar os impressos didáticos destinados à alfabetização inseri-
dos na História da Educação no Brasil, especificamente as cartilhas e/ou livros de alfabetização, 
assim como os alfabetizadores que utilizaram estes impressos, procurando assim, auxiliar na 
construção da história da alfabetização no município de Canápolis-MG, no período de 1971 a 
1996. 

Dessa forma, este estudo almejou revelar as trilhas tecidas pelos alfabetizadores de 
Canápolis-MG ao escolherem e utilizarem Cartilhas e/ou livros para alfabetizar. Não se teve a 
intenção de generalizar as histórias das alfabetizadoras, as narrativas registradas e todo o con-
junto do trabalho não teve o caráter de realizar uma amostragem, a intenção foi a de investigar 
diferentes vivências, e explicações que desvelam diferentes modos de viver, pensar, fazer e ser 
alfabetizador no interior de Minas Gerais. 

 
Considerações Finais 
 
Localizar as cartilhas circuladas em Canápolis-MG e como se deu o uso das mesmas pe-

los alfabetizadores do município não foi uma tarefa simples, seja pela complexidade do objeto 
de estudo, seja pela dificuldade de localização das fontes impressas ou até mesmo pela circuns-
tância de um estudo que envolve sujeitos. O desafio de um trabalho de investigação que con-
temple uma abordagem historiográfica da alfabetização consistiu em descobrir indícios e utilizá-
los para criar um discurso que poderá contribuir no preenchimento de lacunas existentes, pois a 
abordagem histórica necessita do pesquisador uma coerência na interpretação das fontes. 

Dessa forma, a pesquisa ainda se encontra em fase de conclusão, algumas apreciações 
mais minuciosas que envolvem as cartilhas utilizadas no município e alguns relatos orais estão 
no processo de análise final.  

Destarte, ainda se fazem necessárias algumas reflexões a partir dos levantamentos das 
fontes, no entanto, o que observou ainda são incipientes perto da complexidade e riqueza de 
fatos. 

Porém, no que foi possível constatar, percebeu-se que foram numerosas e constantes 
as mudanças ao longo de toda história, mudanças estas, relacionadas com as alterações dos 
métodos de alfabetização, que por possuírem suas características próprias necessitaram adap-
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tações a partir da necessidade de superação do que, em cada momento histórico, considerava-
se mal implementado.  

Sendo assim, esforços e anseios por novos e revolucionários métodos de ensino da lei-
tura e escrita se concentraram, a cada período, apresentando uma disputa entre os métodos 
sintético e analítico, evidenciando assim a apreensão dos sujeitos envolvidos com a eficácia da 
alfabetização. As concepções de alfabetização impostas pelas cartilhas, igualmente e concomi-
tantemente evidenciaram o contexto histórico.  

Contudo, o que fica explicito, foram as alterações que as cartilhas sofreram relativas 
aos métodos de alfabetizar, porém todas apresentam resíduos das concepções anteriores, as-
sim, verifica-se que não será a adoção de um determinado método presente, que contribuirá no 
sucesso educacional, pois qualquer método por si só não resolve os problemas do nosso ensino 
atual. Todos os métodos dependem da atividade criadora e reflexiva do trabalho pedagógico, 
exigindo uma observação e um melhor conhecimento profundo do educando. 

Neste sentido, conclui-se que as revelações contidas nas fontes analisadas querem no 
plano ideológico, quer no plano sociocultural, manifestaram concepções de alfabetização cor-
respondentes com as propostas políticas educacionais vigentes.  

 Espera-se, portanto, que as considerações finais desta, provoquem novas definições de 
políticas públicas para a alfabetização, o que, certamente, refletirá positivamente no processo 
de aprendizagem de nossas crianças.  
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 Estavam errados? Ou tinham razão? Quanto a isso, o que me 
importa a decisão retardatária de um historiador? Apenas lhe 
pedimos que não se deixe hipnotizar por sua própria escolha a 
ponto de não mais conceber que uma outra, outrora, tenha si-
do possível. (BLOCH, 2001, p.126-127) 

  
 Vada a bordo, cazzo.1 

 
O espírito brasileiro do pós-guerra da década de 1920 cunhou em Aurélia de Souza 

Braga (1909-1995), que por essa época saía da infância para a juventude, um sentimento naci-
onalista que marcaria suas práticas de educação por toda sua vida profissional na Baixada Flu-
minense, Estado do Rio de Janeiro; nesse sentido os textos de seus alunos, presentes neste 
trabalho, dão um testemunho e ao mesmo tempo trazem muitos vestígios da educação pratica-
da por ela.  

O presente estudo busca, através das memórias de Aurélia nesse lugar, Belford Roxo, 
para onde migrou com sua família no início dos anos 1930 - encontradas em alguns dos escritos 
de seus alunos dessa época e de entrevistas realizadas, hoje, com eles que têm mais de 80 
anos de idade -, articular esses achados com a interlocução teórica sobre a cultura material da 
escola que ela criou, dialogando com os trabalhos de Abreu Junior (2005), Mignot (2008a, 
2008b, 2010) e Fernandes (2005), e com os estudos sobre a ideologia integralista, em ação 
nessa época, de Trindade (1979, 2004) e Coelho (2003). 

Os materiais presentes na cultura escolar da escola que ela fundou e dirigiu e, especifi-
camente, os utilizados nas práticas de alfabetização, constituem-se aqui nos objetos deste es-
tudo; onde, confrontados com a ideologia integralista anunciada em documentos da época 
como o Manifesto Integralista, de 1932, entre outros, podem fornecer as pistas para compreen-
são da biografia dessa professora e do trabalho que realizou nessa comunidade.  

Nascida, Aurélia, em Campos dos Goytacazes, interior do Estado do Rio de Janeiro - 
numa fase de perda da opulência que possuiu a cidade no séc. XIX, fruto do cultivo da cana de 
açúcar -, já não mais contava sua família com os recursos que antes tiveram seus antepassa-
dos. Guardavam os Lisboa Braga, sobrenome de seu pai Álvaro, entretanto, hábitos, atitudes e 
uma hierarquia de valores que levaram com eles, quando migraram para um lugarejo mais pró-
ximo da capital do país, no final dessa década.  
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  Fonte: arquivo pessoal2.  
 
Há que se entender que o contexto brasileiro que contribuiu na formação da subjetivi-

dade de Aurélia passava, segundo Trindade (1979), por uma metamorfose. No período anterior 
à Primeira Guerra, a acumulação de capital se processou com lentidão. Nessa época, a industri-
alização se caracterizava pelo surgimento de pequenas empresas semi-artesanais e dispersas, 
produzindo basicamente instrumentos agrícolas, produtos alimentares, vestimentas e móveis. A 
passagem, no pós-guerra, da pequena indústria e do artesanato à média e grande indústria, 
gerou um rápido processo de urbanização em torno das grandes cidades, e, ao mesmo tempo, 
a formação de um proletariado urbano. Os operários da indústria eram recrutados, principal-
mente, entre os imigrantes de origem européia, mas também entre os migrantes rurais oriun-
dos das regiões mais atrasadas do país (op.cit.1979). Esse era o perfil dos trabalhadores, pais 
dos alunos da primeira turma da Professora Aurélia, e o perfil de seu pai também. 
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Ao mesmo tempo, esses trabalhadores e a professora recebiam novos conceitos e in-
formações, pois esse processo de expansão estava estreitamente ligado a uma transformação 
que foi anunciada na Semana de Arte Moderna. Também segundo o pesquisador Hélgio Trinda-
de (1979, p.43), “a geração de 1922 se caracteriza numa primeira fase (1922-1930), por sua 
ruptura com o passado e pelo interesse crescente pela política em detrimento das preocupações 
meramente estéticas”. Ainda: 

 
As opções políticas dos modernistas se distribuem tanto na esquerda, 
como na direita, da mesma forma que na Europa certos futuristas 
italianos inclinam-se para o fascismo e a maior parte dos “surrealis-
tas” franceses para a extrema-esquerda. Apenas destas diferenças 
nas tendências ideológicas, há um fundo comum a todos eles, que é 
o nacionalismo.(Ibidem, pp. 43-44)  
 

Nesse clima de ideal nacionalista, Aurélia iniciou sua vida profissional no novo local de 
moradia em Belford Roxo, onde não havia ainda nenhuma escola, em inícios dos anos 1930. A 
prática da educação nas casas era o que existia no lugar onde antes, desse período, só existiam 
fazendas. Sua família chegou junto com muitos imigrantes para fundar o povoado. Os donos 
das fazendas já não mais ali se encontravam; tinham ido morar na capital, mas deixaram para 
trás o rastro da escravidão. A pequena população nativa era fruto da miscigenação do índio, 
primeiro habitante, e do negro escravo. Enquanto seu pai se dedicava à recente atividade de 
pequeno comerciante, ela iniciava-se como alfabetizadora - cujo trabalho ocorria com os poucos 
alunos, e ela, sentados à volta de uma mesa -, na casa dos seus tios, na terra, que antes tinha 
o nome de “Brejo”, chamada de “Solidão”. 

No início dos anos 1930, muitos imigrantes que haviam se instalado, logo que chega-
ram ao Brasil, nos cortiços da região central do Rio de Janeiro - provenientes de países como 
Portugal, Espanha, Itália, Turquia e Líbano, principalmente -, procuraram por criar raízes nesse 
novo lugar, migrando das apertadas acomodações no centro da capital para moradias melho-
res, maiores e com quintal, na periferia, na Baixada Fluminense onde os terrenos eram mais 
baratos e onde a propaganda demonstrava expansão econômica. Com isso, a professora Aurélia 
ganhou muito mais alunos. Buscando maior espaço para sua escola, encontrou abrigo no interi-
or da igreja católica do Sagrado Coração de Jesus, então recém construída, em 1928, que era 
ocupada pelo padre, para celebrar missa aos habitantes locais, apenas aos domingos. Sua for-
ma de alfabetizar, no entanto, continuou acontecendo como quando dava aulas individuais. 

O que se passou no interior dessa escola pode ser contado a partir dos materiais utili-
zados, pois, como entende Abreu Junior (2005), a cultura material na escola se manifesta não 
só pela concretude dos objetos, mas também nas práticas educacionais empreendidas com 
eles, “sem se deixar cair na tentação da interpretação objetiva, neutra, do que seria pretensa-
mente a verdadeira natureza das atividades escolares” (ibidem. p.46). Nisto pode-se entender 
que esses objetos falam à subjetividade, e é necessária uma escuta sensível para que se com-
preenda além das primeiras impressões e aparências. Por isso, neste trabalho procuro compre-
ender a dimensão das possibilidades de alguns desses materiais, no entendimento das práticas 
pedagógicas da escola criada por Aurélia, e sua própria biografia. Buscando também as marcas 
de sua ideologia nessas práticas; principalmente as marcas do seu nacionalismo. 

Segundo os relatos de dois de seus alunos entrevistados, improvisando os bancos da 
igreja como escolares, os alunos sentavam no genuflexório e apoiavam os parcos materiais no 
assento. Sem quadro negro - o que poderia demonstrar tanto o despreparo para o ensino cole-
tivo, como a falta de espaço para o recurso na igreja ou, ainda, uma estratégia para atuar com 
turma multiseriada - ela utilizava a mesma máscara3, com a qual sempre cobria a Cartilha da 
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Infância de Thomaz Galhardo, para a identificação das letras, individualmente. A escola nesse 
espaço funcionou no período aproximado entre 1934 e 1938. Nesse período, Aurélia conviveu 
proximamente com o núcleo integralista que se formou no lugarejo, o mesmo que conseguiu 
recursos para a construção da igreja, com importantes e reconhecidos integralistas como a fa-
mília Mesquita (Trindade, 1979, pp. 23, 26, 41), fundadora do jornal O Estado de São Paulo. O 
nome que deu à escola que inaugurou foi Carlos Bicchieri, provavelmente uma homenagem ao 
filho de italianos e chefe do Partido Integralista na região. 
 
A Escola Carlos Bicchieri 
 

No alto da colina, de frente para o nascente e janelas para o poente, a escola não havia 
sido pensada como tal. A pouca experiência da professora era compensada por sua dedicação 
integral. Rígida, como convinha à época, escondia Aurélia o fato de não ter sido formada para o 
ofício, embora fosse uma prática legitimada que pessoas com mais estudos lecionassem. Era 
culta, gostava de ler e se aproveitava dos livros que o amigo e protetor Bicchieri lhe empresta-
va. Escrevia muito bem, e tinha a caligrafia tão prestigiada desse tempo que entendia o traço 
da letra como marca de cultura. 

Adotava, entretanto, práticas de educação muito rígidas, ela era exigente e não media 
consequências para conseguir seus intentos com os alunos. Vários relatos dos seus ex-alunos e 
professores, com os quais mais tarde trabalhou, dão o testemunho desses comportamentos da 
Professora. Além disso, uma matéria jornalística feita por um jornal local4, poucos anos antes 
de sua morte, confirmam esses relatos, com a aquiescência da própria. A régua servia para pu-
nir e um morteiro de São João era atirado de longe para alertar aos indisciplinados, como uma 
flecha. As crianças sentavam-se muito mal, sem equilíbrio, os bancos não eram próprios para a 
tarefa do ensino. O ambiente não remetia ao às necessidades do aprendizado, como se sabe 
essa era a realidade das pequenas escolas da época, maioria no país; mas ainda assim ela exi-
gia disciplina, demonstração de empenho nos estudos e obediência. 

Falando da “escola de nossos avós e de nossos pais”, Clarice Nunes (1996) retrata o 
quadro de precariedade e de promiscuidade dos locais de atividades de ensino na capital políti-
ca do país entre 1910 e 1935. Relata a autora que “Casas alugadas, transformadas em escolas, 
tornavam-se focos de alastramento de epidemias. Funcionavam com deficiências de asseio, 
conservação e localização”. Pode-se entrever com isto que se tais aconteciam na capital, o que 
seria na sua periferia? Ainda destaca Nunes (ibidem) nesse texto que a escola de nossos avós 
ainda estava muito presente na dos nossos pais. “Presença que também se percebia pelo sen-
timento religioso, pela necessidade de forjar um heroísmo cotidiano, mesmo sem saber direito o 
que se fazia ou o que se vivia, pelos castigos físicos e morais”. 

Muito se pode entender das práticas educativas da Professora Aurélia, e do cotidiano 
dessa escola, através dos materiais que utilizava. Conforme os relatos de alguns desses alunos, 
percebe-se que o lugarejo não oferecia ainda nenhum local para venda e distribuição de mate-
riais escolares. Os mínimos recursos necessários ao ensino eram artigos de luxo adquiridos com 
sacrifício. Tomados esses objetos como indícios, usando um termo cunhado por Ginzburg 
(1989), é possível trazer à memória como se processava a educação nessa escola e as suas 
relações com a comunidade. Ao trazer à pesquisa a crônica A escola atraente, de Cecília Meirel-
les, Ana Chrystina Mignot (2010) demonstra o quanto esses objetos contam sobre as relações 
na escola e evocam a possibilidade de resgate biográfico, no caso, da escritora que os relem-
brou. No caso de Aurélia, da professora que os utilizou e os escolheu como recurso. 

 Os alunos da Carlos Bicchieri lembram por exemplo dos improvisados, e de poucas pá-
ginas, cadernos doados pela pequena indústria “Anil Rikitea”, fabricante do produto amplamen-
te utilizado na época para colorir de azul as roupas brancas, ao final da lavagem; o produto 
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fazia em seu nome, estampado na capa do caderno, uma referência ao azul de uma praia da 
Polinésia Francesa. O único armazém do local cuidava de receber do fabricante a doação e en-
tregar às famílias, e também à própria Aurélia. Esse foi o único caderno utilizado pelos alunos 
nesse período, e isto pode ser um indício de seus valores.  

De acordo com Castillo Gómez (2012), algumas características dos cadernos nos infor-
mam sobre os critérios editoriais seguidos na sua fabricação industrial e a eventual instrumen-
tação propagandística das capas, “muito explícita em regimes autoritários e fascistas” (ibidem 
p. 68), citando uma publicação de Luigi Marrella, I quaderni del duce. Para Ana Mignot (2008 a, 
p. 9) “há toda uma tipologia de cadernos escolares, cujas capas vão sendo ilustradas, constru-
indo um discurso que tem a ver com orientações ideológicas da teoria pedagógica”. Nesse sen-
tido, o uso desse caderno poderia significar mais do que apenas a falta de disponibilidade de 
outros. A opção pelo uso de algo proveniente de uma campanha de vendas de uma indústria 
poderia vir ao encontro do que Castilho Gómez (2012, p. 67) põe em relevo, “as estruturas so-
cioeconômicas das sociedades que elaboram, utilizam e manipulam estes produtos”. 

À primeira vista, tingir de azul parece ser aqui uma preocupação estética, pouco práti-
ca, para uma comunidade que tinha tanto por construir. Entretanto, entende-se que pelo uso, 
com o tempo, as roupas de cama, banho e mesa, bem como as íntimas, ficavam amarelecidas, 
envelhecidas. O anil era uma forma de maquiagem, de criação de uma aura de civilidade e higi-
ene, de talvez possibilitar uma aproximação com a aristocracia que podia usufruir o belo, o bom 
e o novo. 

Eles ainda se lembram, e se ressentem por não terem outros cadernos para passar a 
limpo as lições que, pela borracha que utilizavam, ficavam suas folhas borradas. Como descre-
veu Danilce Micho, aluna da Carlos Bicchieri, que mais tarde tornou-se poeta, “seus erros fica-
vam marcados para sempre”. Nesse sentido, ouvindo Rogério Fernandes (2008. 49) “o caderno 
escolar depõe sobre a pluralidade de significações: orientação do ato educativo em que se cap-
tam objetivos políticos e sociais”. Bem como: 

 
O caderno escolar assume um significado negativo ou positivo junto 
ao aluno que diariamente o manuseia. Sua apresentação reflete a es-
cola, mas também aquele aluno. [...] A utilização do caderno gerou 
uma relação curricular e educacional que se deixou penetrar pela vi-
vência da escola, entre margens de interdições e consentimentos. 
(Fernandes, p.50).  

 
 O que a aluna de Aurélia parece demonstrar é que os “erros” na sua infância não eram 
enfrentados como possibilidades de novos acertos, mas assumiam uma visão fatalista que cir-
cunscrevia no aluno uma culpa insuperável. Isto pode remeter, portanto, à reflexão do quanto a 
cultura material da escola pode revelar dos aspectos mais subjetivos da ação pedagógica e o 
quanto esses “consentimentos e interdições” deixam marcas tão profundas que podem influen-
ciar e repercutir por todo um grupo social. O movimento contrário também acontecia. 
 Segundo Trindade (1979), o movimento integralista foi uma construção social alimenta-
da pela igreja católica, como resposta ao cientificismo que dominou a intelectualidade no final 
do séc. XIX, e em princípios do séc. XX. Em conseqüência: 
 

O movimento integralista da década de 1930, como o movimento 
democrata-cristão, da década de 1940, são movimentos, embora 
contraditórios em alguns de seus ideais e seus métodos, que têm raí-
zes ideológicas embebidas na mesma reação espiritualista, embora 
com resultados opostos. (Trindade, 1979, p.34)  
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Talvez o que Danilce esteja dizendo e demonstrando, também, é que recebeu na infân-
cia e na escola da Solidão uma série de conceitos que logo após, a partir de 1938 e da década 
de 1940, foram considerados até hediondos, quando na gestão de Getúlio Vargas a ideologia 
integralista foi perseguida e muitos de seus defensores torturados. Vargas ressaltou a associa-
ção do Integralismo ao Fascismo, principalmente pela envergadura do movimento que passou a 
representar uma ameaça política. Essa ameaça provocou nesses anos 1940 que se calassem os 
integralistas. 

A concepção de educação integral, presente no movimento integralista, e com muitas 
evidências nas práticas de Aurélia, foi examinada e refletida por Lígia Coelho (2003) que reali-
zou uma pesquisa sobre o Integralismo utilizando como objeto um jornal do município de Tere-
sópolis, no Rio de Janeiro. O periódico anunciava, entre outras ações do movimento, as escolas 
de alfabetização integralistas que se formaram na década de 1930. Através desse órgão de im-
prensa, Coelho (ibidem) contabilizou cerca de 3000 escolas de alfabetização, embora precárias, 
em municípios espalhados pelo país, onde se formaram núcleos integralistas. Aponta ainda para 
atividades educativas e sociais que, de certa forma, solidifica uma “concepção singular de Edu-
cação Integral para os integralistas” (op.cit. p. 2). 

Coelho parte da constatação de suas investigações sobre a tríade do pensamento inte-
gralista - anunciada no Manifesto de Outubro de 1932 e que lança as bases do movimento: 
Deus, Pátria, Família – para afirmar que isto consubstancia não só a visão de homem e socie-
dade, “mas também a visão do movimento em relação à educação.”  

  
Em várias obras de Plínio Salgado, a Educação aparece como uma 
ação capaz de impulsionar o movimento, mediante o conhecimento e 
conseqüente aprofundamento dos fundamentos que o constituem. 
Nesse sentido, por vezes o autor separa o conceito de Educação do 
conceito de Instrução. (ibidem. p.3) 

 
 Destaca essa autora que para Plínio Salgado cabia à Instrução o papel de formar e in-
formar intelectualmente, “a partir do desenvolvimento de vários aspectos que compõem o todo 
humano (artísticos, técnicos, científicos)”, e à educação o de formar o caráter, “na conformação 
holística do ser humano”. A educação integralista, na análise de Coelho, “consubstancia-se em 
relações hierárquicas, de conformidade e de obediência”. 
 Trindade (1979) também intitula os anos 1930 como “anos autoritários”, pois de manei-
ra geral os regimes políticos em grande parte do mundo tenderiam ao padrão. Essa tendência 
se concretiza em textos e ações do movimento, durante essa década. O movimento colocou em 
prática uma dada visão de educação integral, que além de promover conhecimentos, tinha a 
intenção de formar o caráter. Tal caráter, nesse caso, refere-se à exaltação nacionalista e aos 
valores de obediência às autoridades em geral e à família principalmente. Nesse aspecto, o de-
sequilíbrio desencadeado pela posição de visível submissão provocada pelo arranjo dos assen-
tos da Escola Carlos Bicchieri poderia servir para ratificar esses valores. Em desequilíbrio é difícil 
contestar. 
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Os valores transmitidos pela Cartilha da Infância.  
 

 
Fonte: acervo de obras raras da Biblioteca Nacional. 

 
A cartilha utilizada na escola da Solidão havia sido escrita e editada por Thomaz Ga-

lhardo em finais dos anos 1880, e partia do conhecimento das letras na sistematização e ins-
trumentação da alfabetização5 e baseava-se, portanto, no método da soletração. Ela foi 
reeditada logo no ano de 1890 com uma modificação feita por Romão Puiggari, que introduziu a 
instrumentação pela sílaba e fez um longo arrazoado na introdução da cartilha para defender 
seu ponto de vista. Essa cartilha foi reeditada dessa forma até 1939, quando sofreu nova mu-
dança. Contudo, a maioria dos textos permaneceu os mesmos até meados da década de 1990.  

Na edição 41ª., de 1908, cujo conteúdo é exatamente o mesmo utilizado pela escola de 
Aurélia, anterior a 1939, os valores do trabalho, do estudo, da família e os espirituais – havia 
um que continha todo o “Pai Nosso” – faziam parte do repertório dos textos tomados, e reto-
mados incansavelmente pela professora, dos alunos. No texto intitulado O Amanhecer (Galhar-
do,1908. pp. 68-69) isso pode ser visto: 

 
Clareia aos poucos.   
O sol desponta.   
O gallo canta.  
Tudo se aprompta. 
  
Tudo se aprompta.  
Começa a lida. 
Niguém vadia. 
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Põem-se os cavallos 
Já nas carroças; 
Os bois, nos carros, 
Seguem p’r’as roças. 
 
Pombos e abelhas 
Vôam contentes, 
Brilham as plantas 
Resplandecentes. 
 
Todos se movem: 
Homens, mulheres, 
Correndo alegres 
Aos seus mesteres. 
 
Menino, salta 
Fóra da cama 
Tudo ao trabalho 
Convida e chama! 

 
Praticamente todos alunos, das centenas, alfabetizados por Aurélia e pelas professoras 

que formou e orientou, nesta e em outras épocas à frente, lembram-se desses textos por toda 
vida. A Cartilha da Infância fez parte da formação educacional de várias gerações no nosso pa-
ís, pode-se dizer, tamanha a abrangência de sua utilização. Os textos vinham ao encontro, 
coincidentemente, de certos ideais da década de 1930, como o estímulo ao trabalho, e auxilia-
vam a difundir seus valores, que coincidiam com muitos da ideologia integralista. 

Pela descrição de seu aluno Walter Vicente, explica-se porque o nome de Puiggari não 
é lembrado como co-autor da cartilha; sua introdução à instrumentação da leitura através da 
sílaba não foi considerada, pelo menos por Aurélia. A mesma máscara que usava para cobrir o 
restante do texto e deixar aparecer apenas a letra solicitada ao aluno conhecer, no ensino que 
praticava em casa, era a sua estratégia para a instrumentação da leitura com a sua turma. Sem 
o recurso do quadro, sem utilizar-se de nenhum suporte, mural ou cartaz, tomava a leitura ain-
da individualmente. Somente mais tarde, a partir de 1939, desenvolveria algumas estratégias 
para ensinar ao coletivo. 

Ao apresentar as letras uma a uma, Aurélia demonstrava que não incorporara as mu-
danças na cartilha introduzidas por Puiggari. Provavelmente utilizava-se da soletração, método 
ainda do século anterior, porque também foi alfabetizada desta maneira. Isto pode demonstrar 
que embora seu temperamento fosse empreendedor, aparentava traços de conservadorismo.  

Talvez a reflexão de Agustín Escolano (2011), sobre a “arte e o ofício de ensinar”, sirva 
para entender o processo que se dava com a Professora. Embora a introdução feita pelo Pro-
fessor Puiggari, constante da Cartilha, estivesse revestida de um pretenso “cientificismo”, pois 
argumentava em favor da sílaba dando seus motivos e expondo sua teoria, os professores “não 
podem ser reduzidos a meros executores de programas ditados” (ibidem, p.17). Por isso eles 
prosseguem referendando seus conhecimentos práticos, “por serem sujeitos relativamente au-
tônomos que resistem e se apropriam como entendem” (ibidem). Talvez, não fosse apenas uma 
questão de conservadorismo, mas de simplesmente ela dominar o método antigo com maior 
facilidade e acreditar mais em sua própria experiência.  

A máscara de papelão, ou o “fio de Ariadne” (Ginzburg, 2007), com a qual cobria o tex-
to, pode ser entendida como uma alegoria para um outro “texto”; uma imagem que me conduz 
no labirinto pelo qual trilho para tentar encontrá-la. Aurélia não era católica, sua família hoje 
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admite que eram, e são, “espíritas”. Seus alunos ainda hoje falam sobre isso com muita reser-
va, pois a comunidade a qual se filiou era maciçamente católica e, com seus vínculos no parti-
do, certamente isto não a faria ser vista da mesma forma - se entendessem que ela possuía 
uma outra opção religiosa. Sua afilhada de batismo e ex-aluna Fernanda Bicchieri, neta do che-
fe integralista, afirma que: “a família de minha madrinha era diferente da gente, por isso ela 
não gostava de comentar sobre isso” [referindo-se ao tema da religião e mudando de assunto].  

Aurélia, portanto, sabia como usar as máscaras: para esconder sua formação, a sua re-
ligião, e provavelmente mais. Ao mesmo tempo sabia evidenciar aquilo que interessava. O úni-
co recurso didático confeccionado por ela nesse tempo foi uma “máscara”. Sobre “danças, 
piruetas e mascaradas” Jorge Larrosa (2006) escreveu o quanto a realidade é quimera, é inde-
terminada, e causa-nos inquietude e mal-estar. 

 
 
 
 

A ascensão de Getúlio Vargas e fim da Carlos Bicchieri. 
 

A escola de Aurélia era um espaço no qual as questões políticas e de interesse nacional 
eram conhecidas, trazidas pela professora aos alunos. O nacionalismo passava pelo civismo e 
pela economia. Em Trindade (1979): “O Nacionalismo cívico e econômico tornar-se-á com o 
integralismo [...] mais radical e a revolução modernista lhe acrescentar uma nova dimensão: a 
exaltação pelo retorno às origens do povo brasileiro.” No texto de seu aluno Walter, aqui trans-
crito, sobre a autonomia brasileira em relação a um importante produto, pode-se entender o 
quanto isto impregna o trabalho da professora. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do aluno. 
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 Além disso, muitos dos seus alunos que se reuniam na pequena indústria do chefe inte-
gralista eram da corrente “pliniana”, que seguia as ideias de Plínio Salgado, que eram mais se-
melhantes as de Mussoline. Nesses encontros, eram estimulados a serem os “soldadinhos da 
pátria”, lutando por ela se necessário fosse. Quando em 1937 ocorreu o golpe dentro do golpe 
e Getúlio Vargas instalou o Estado Novo, as crianças, que agora estavam alfabetizadas, não 
faziam nenhuma ideia do que isto representaria na vida da professora, de seus pais, e na delas.  

Manoel Melo, então com 9 anos, descreveu em uma redação, intitulada 10 de novem-
bro de 1937, como percebeu aquele momento; em sua narrativa infantil, muitas informações 
sobre as brincadeiras de “soldados” que faziam na escola imitando as práticas militares, as difi-
culdades de comunicação de quem morava afastado dos centros, a falta de recursos do lugare-
jo, o orgulho de ser brasileiro, mas, principalmente, a expectativa de participação de um Brasil 
Novo com Getúlio Vargas. 
 

 
 
 

 
 Fonte: Arquivo pessoal do aluno. 
 
Em 1938 Aurélia transferiu sua escola para sua casa. O pai Álvaro tratou de organizar 

um local com carteiras e um quadro negro, dando melhor suporte ao trabalho da filha. Ela a 
nomeou de: “Escola Sagrado Coração de Jesus”, como referência à igreja que primeiro a aco-
lheu. Por essa época, lutou para que fosse construída uma escola pública no lugar, que agora 
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se tornara um distrito, junto ao prefeito da cidade de Nova Iguassú; tornando-se a primeira 
diretora da “Escola Municipal Professor Paris”.  

A partir de 1939 passou a editar uma publicação das duas escolas, O Infantil, jornal es-
tudantil que enviava inclusive para o presidente brasileiro, recebendo menções e agradecimen-
tos de seu gabinete, em nome de Getúlio. Essas menções ela também publicava. Os textos 
originais desse periódico mensal escrito por seus alunos, e por ela, foram entregues, no final de 
sua vida, ao ex-aluno Walter Vicente que os doou a esta pesquisa. Esses textos dão o testemu-
nho da educação que praticou na década de 1930, e mostram seus resultados.  
 
À guisa de considerações finais 
 
 Os “anos autoritários” deixaram suas marcas também na educação, mas como analisou 
Janaína Cordeiro (2009) - em sua pesquisa sobre a participação da mulher no apoio à ditadura 
militar dos anos 1960-1970, sob o título: Direitas em Movimento -, nos últimos anos tem toma-
do forma uma corrente historiográfica que enxerga a ditadura como uma construção social. 
Nesse trabalho, no prefácio escrito pelo historiador Daniel Aarão Reis, ele afirma: “A ditadura 
brasileira, assim como qualquer outra, não está desvinculada da sociedade. Ao contrário, cons-
tituiu-se e organizou-se em função de referências nela enraizadas.” (Ibidem, p.15). Assim tam-
bém se pôde perceber que as práticas pedagógicas de Aurélia, nos anos 1930, estavam 
vinculadas aos anseios dessa sociedade e do grupo social ao qual passou a pertencer.  
 Entretanto, sua contribuição para a elevação intelectual desse grupo aparenta ter sido 
significativa aos ideais de desenvolvimento do lugar. A cultura material da escola que criou pro-
porcionou-me compreender algumas de suas práticas, uma boa parte de sua formação de pro-
fessora, seu contexto da época e também alguns de seus conflitos; além disso, ela recebeu 
muitas manifestações de apreço de seus ex-alunos ao longo de sua vida, demonstrando, talvez, 
que repercutiram muito mais suas intervenções como positivas. Nota-se que há um sentimento 
de respeito até os dias de hoje nos remanescentes dessa turma, por ela ter-lhes ensinado suas 
lições e seus valores.  
 No alvorecer deste ano de 2012, uma frase ecoou pelo mundo e esteve presente em 
todos os lares: “Vada a bordo, cazzo”; ela foi pronunciada pelo comandante da Capitania dos 
Portos de Livorno, Gregorio De Falco. Com esta frase ele intimava o comandante do navio Costa 
Concórdia, que naufragava, a não abandoná-lo. Sobre De Falco, o escritor Corrado Augias es-
creveria: “A aprovação que ele recebeu revela que boa parte de nós, italianos, precisamos de 
severidade, de um pai” (Jornal O Globo, 22/01/2012).  

Essa é uma imagem que pode revelar o quanto, nos momentos críticos e que prescin-
dem de valores, ainda são ressignificados conceitos que parecem permanecer definitivamente 
na sociedade. Aurélia também incorporava a “severidade de um pai”, mas parece que sabia 
exercer de alguma forma a “presença” de uma mãe. Isto pode ter sido ainda mais significativo 
em um lugar chamado “Solidão”. 

Nesse período crítico entre as duas Guerras Mundiais, no texto de seu aluno Paulinho 
de oito anos de idade, intitulado A Guerra, talvez possamos encontrar caminhos para explicar 
os “anos autoritários”. Suas marcas, aqui mostradas pela infância, parecem traduzir bem o cli-
ma de sua época revelado pela escrita, pelos cadernos, pela cultura material da escola. E per-
ceber, com Castillo Gómez (2012), 
 

o substrato ideológico que se camufla nas lições e cópias, a fim de 
revisar a instrumentação política da escola e as relações de poder por 
ela sofrida, em que se destacam os distintos enfoques que têm to-
mado esses escritos como fontes para analisar as representações do 
imaginário político e social inscritos neles: a guerra, a militarização 
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da infância, a religião, o patriotismo ou a família, entre outros. 
(Idem, pp. 67-68) 
 

 
  Fonte: arquivo pessoal. 
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1 Gregorio de Falco. Comandante da Capitania dos Portos de Livorno, que advertiu com essas palavras o 
comandante que abandonou o Costa Concordia, navio italiano que naufragou  em janeiro de 2012. 
2 Pouco antes de sua morte, a Professora Aurélia confiou os textos originais redigidos pelos seus alunos 
para o jornal escolar O Infantil, ao seu aluno Walter Vicente. Neste, texto de Arlindo Virtuoso Rios, de 9 
anos. 
3 Sues ex-alunos denominaram “máscara” uma folha de papel de gramatura maior, com um recorte do 
feitio de uma “janela” para aparecer apenas uma letra, não mais. 
4 Jornal O Dia, do Rio de Janeiro, de 28/08/1994. Reportagem/Entrevista com Aurélia de Souza Braga, no 
destaque,  “As reguadas da  professora Aurélia”. 
5 Por instrumentação da alfabetização entendo a mediação da aquisição de elementos que permitam a 
aprendizagem de novas palavras; isso pode ser feito pelo ensino da letra, do fonema, da sílaba, ou das 
palavras, nos métodos chamados globais. 
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Acompanhar as variações sociais e culturais das práticas de escrita, as descontinuidades da cul-
tura gráfica, entendida segundo a definição proposta por Armando Petrucci (1999), ou seja, 
considerar as escrituras não de forma abstrata, mas como maneiras de escrever tal como são 
executadas pelos que escrevem, em uma situação histórica determinada, no tempo e no espaço 
(físico ou social), em especial as escrituras de foro privado representadas por documentos de 
família, analisar seus momentos e rituais de escrita, suas relações com a forma escolar, suas 
mutações e sua proeminência crescente na vida cotidiana no século XX, é o que almeja o estu-
do que é objeto da comunicação. Intenta a compreensão das múltiplas funções da escrita no 
passado e no presente. Inscreve-se no campo de pesquisa da História da Educação, em especi-
al com o aporte teórico-metodológico da História Cultural, particularmente da história da escrita 
que, como propõe Chartier (2003), compreende a história dos textos, a história dos livros e a 
história das práticas culturais. A investigação detém-se no exame de um corpus empírico repre-
sentado por livros-álbuns de família, dos anos 1920 a 1960, livros esses destinados, a um só 
tempo, à leitura e à escrita de foro privado. 
A pesquisa mais ampla na qual a comunicação se insere busca descrever e examinar as materi-
alidades e usos de artefatos culturais diversos ligados à cultura escrita, contribuindo com os 
estudos que se voltam à compreensão das práticas ordinárias de escrita - seus múltiplos usos e 
apropriações na vida cotidiana, mas igualmente os modos de realização da cultura escolar na 
vida social. Os documentos reunidos, juntamente com registros de memórias de infância e ado-
lescência, oferecem à apreciação diversos indícios da escolarização dos escreventes, seja dos 
exercícios de caligrafia que são evocados, narrados ou exercitados, seja nas estéticas e formas 
próprias à cultura escolar de seu tempo. Assim, um artefato cultural emblemático dessas práti-
cas de escrita é representado pelos livros e álbuns de família, sujeitos a diferentes usos no âm-
bito do privado e que possibilitam uma apreciação privilegiada das práticas de leitura e escrita 
pessoal instadas por esses impressos na vida familiar. Da análise das formas caligráficas assu-
midas por diferentes sujeitos que aí registraram suas narrativas pode-se transitar às práticas de 
escritura pessoal, concebidas como escritas ordinárias e narrativas de memórias, ou provisão de 
memórias para o porvir (RICOEUR, 2007). Tais artefatos, como sinalizam os estudos da história 
da cultura escrita, podem ser examinados a partir da conjugação de elementos não dissociá-
veis: os objetos, em sua materialidade, as práticas nas suas diferenças e configurações e os 
dispositivos e suas variações. A história da cultura escrita há algumas décadas vem se mostran-
do um campo fértil para investigações de diferentes áreas do conhecimento e suas abordagens. 
Há diversidade dos contextos sócio-culturais e das temporalidades examinadas, assim como dos 
aportes teóricos, objetos e indagações formuladas. Da história do livro, passando pela história 
da leitura, dos leitores, da edição, impressão e circulação dos impressos, das práticas de escrita 
ou ainda da historicidade dos suportes de leitura e escrita, assistimos hoje a uma ascensão des-
ses estudos, particularmente no âmbito da história cultural e da história da educação. 
Martyn Lyons (1999) adverte que historiadores das práticas de leitura e dos processos de apro-
priação literária vêm negligenciando a história da escrita. Petrucci (1999) igualmente destaca 
que sabemos muito pouco acerca da história das práticas de escrita, tanto do ponto de vista 
dos conhecimentos propriamente técnicos, como desde o ponto de vista da elaboração teórica. 
Seja no âmbito do privado e do doméstico, seja em distintas práticas de sociabilidade, os estu-
dos vêm demonstrando que a escrita pessoal extrapola, e muito, a escrita epistolar e a escrita 
em diários. Na família, muitas vezes, há uma presença simultânea dessas práticas de escrita, e 
constata-se uma espécie de deslizamento de um suporte ou gênero para o outro (MOUYSSET, 
2007). Em diversos países, desde meados do século XIX, o incremento da alfabetização e a ex-
tensão social da escolarização, repercutiram numa mais ampla apropriação da escrita, não ape-
nas para ser utilizada nas escolas. Na vida cotidiana, a escrita passou a se fazer cada vez mais 
presente no dia-a-dia, sobretudo das cidades, embora não exclusivamente. 
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Se a escrita epistolar e a escrita em diários, ou mesmo os álbuns de fotografias têm sido exa-
minados, constata-se a quase ausência de referências a outros artefatos de foro privado que 
indiciam escritas pessoais e familiares, como os livros e álbuns de bebê, ou os livros de família, 
em suas variações sociais, culturais, gráficas, temporais e espaciais.Diferentes crianças e suas 
famílias, em distintos lugares, contextos econômicos, culturais e geográficos, grupos étnicos e 
religiosos, tiveram seus anos de infância e/ou adolescência acompanhados e narrados por suas 
mães e pais em impressos destinados à leitura e ao registro escrito. Podemos designá-los como 
álbuns-relíquias ou escritos de foro privado das famílias. Constituem, a um só tempo, suporte 
de práticas de leitura e suporte de práticas de escrita pessoal, ambas no espaço familiar, do-
méstico, da vida cotidiana. Esses livros-álbuns constituem impressos conhecidos no Brasil, Eu-
ropa e Estados Unidos e estiveram em circulação pelo menos desde meados do século XIX e 
seguramente por todo o século XX, persistindo variações até a atualidade. No transcurso do 
tempo, acabaram por se tornar objetos de afeto, cuidadosamente guardados por algumas pes-
soas como tesouros familiares, frágeis, suscetíveis ao desaparecimento com a morte do perso-
nagem principal ou seu progenitor, que muitas vezes é o autor dos escritos. A análise desses 
álbuns, a partir dos pressupostos da história cultural, possibilita pensar o modo particular de 
apropriação não só dos textos, mas, sobretudo, dos espaços destinados à escrita pessoal. Tais 
álbuns constituem impressos de circulação cultural que não estão ligados a uma leitura ou es-
crita institucional ou compulsória Assim como os diários íntimos, acompanham a rotina diária, 
são reféns dos seus escreventes e das competências, formas e conteúdos que estes elegem 
como significativos para registro. As anotações, a exemplo da escrita epistolar analisada por 
Lyons (1999), devem ser tratadas como fórmulas bastante codificadas, obedecendo em geral a 
convenções aceitas, aplicando e adaptando modelos tácitos. Trata-se, neste caso, dentre outras 
fórmulas codificadas, de observar a presença de marcas próprias do ensino e aprendizado da 
escrita na escola, ou podemos grosso modo dizer, as marcas de escolarização, seja na estética 
dos traçados, nas convenções ou estruturas gráficas da forma escolar de escrever. Dirigir o 
olhar para um conjunto desses álbuns, alguns contando mais de oitenta anos, exemplares dos 
anos 1920 até fins do século XX, permite afirmar que, apesar da quase invisibilidade de suas 
escritas nos estudos acadêmicos e nas lembranças de muitos que viveram esses tempos, esta-
mos diante de sua inegável marca contra o esquecimento. De outra parte, estamos diante de 
um observatório ímpar da existência de práticas de leitura e escritura, como atos culturais e 
sociais, cujos significados são tantos quanto são os sujeitos que as produziram. Qual o signifi-
cado da escrita pessoal nesses suportes? Para além das variações de estilo e forma, seja pelo 
empenho de distinção social, seja pelo gesto afetivo de traçar as palavras sobre a existência de 
um filho, há uma cuidadosa caligrafia assentada nos álbuns. A caligrafia denuncia o pertenci-
mento social, tanto quanto a posse e o acesso aos álbuns. Exprime, igualmente, diferentes 
competências de escrita, marcas de escolarização, transgressões frente a padrões, convenções 
ou cânones e, sobretudo, gestos de atenção à publicização da escrita pessoal. A materialidade 
desses álbuns como objetos permite ir mais além na análise, considerando suas formas e suas 
qualidades estéticas, o uso e a transgressão dos espaços gráficos ou das superfícies ofertadas 
ao leitor para seu texto manuscrito, sob a forma de registro de eventos cotidianos, banais ou 
rituais sociais valorizados. Há, ainda, as inserções de outras materialidades escritas. Todos es-
ses movimentos de escritura expressam práticas sociais, culturais e, por vezes, marcas dos dis-
positivos escolares. Colocam em evidência os gestos envolvidos na escolha e nos usos desses 
suportes, bem como sua função de acolhida de escritas cotidianas que almejam a conservação 
das memórias individuais e coletivas. (Financiamento: CAPES;CNPq).  
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Introdução 
 

A pesquisa tem a educação e a alfabetização como temática de estudo e orienta-se pela 
abordagem da História Cultural – campo de trabalho que ganhou visibilidade a partir das últi-
mas décadas do século XX e tem sido utilizado para fazer referência a estudos que produziram 
um deslocamento da história social da cultura para a história cultural da sociedade. No contexto 
da História Cultural, optamos pela vertente defendida por Chartier (1990), que propôs os con-
ceitos de representações, apropriações e práticas na reconstituição da memória coletiva.  

Utilizando conceitos de representações e práticas como referência metodológica tornou-
se possível atingir o objetivo de pesquisa, que definiu-se pelo intuito de mapear representações 
sobre escola, analfabetismo e alfabetização, e também discutir práticas educativas produzidas 
em Montes Claros/Minas Gerais/Brasil e postas em circulação por diferentes jornais locais. Refe-
renciando-nos em Chartier (1990, 2002), procuramos reconstituir a memória coletiva, não pela 
crença em acontecimentos verdadeiros, mas pela possibilidade de captar representações do 
mundo social, que revelam saberes dos sujeitos que as produziram e se constituem como ma-
trizes geradoras de discursos e práticas.  

Como fontes documentais foram utilizados 05 jornais que circularam na cidade de Mon-
tes Claros e região Norte Mineira – o Correio do Norte (1889-1891), a Folha do Norte (1930), a 
Liga (1922), o Montes Claros (1916-1917), a Gazeta do Norte (1918-1962) –, que permitiram 
captar a diacronia das ocorrências no período histórico recortado para o estudo. Visando captar 
a sincronia do movimento local com o contexto mais amplo foi utilizada a Revista do Ensino – 
periódico oficial do governo de Minas Gerais, criado em 1925 com o objetivo de disseminar ino-
vações pedagógicas entre o professorado mineiro. 

O recorte temporal definiu-se pelos anos de 1890 a 1960 – período marcado por dife-
rentes ocorrências, em que os processos educativos passam por reformas e mudanças, mas 
mantém uma preocupação em expandir o acesso à escola, garantir a alfabetização e eliminar o 
analfabetismo. Em Montes Claros, escola e alfabetização foram defendidos como elementos 
essenciais à construção da cidadania, do progresso individual e social, da modernidade, civiliza-
ção e desenvolvimento.  
 Para analisar as representações produzidas em Montes Claros, apoiamo-nos em Baudril-
lard (1989), Le Goff (2003), Elias (1993, 1994), procurando discutir as apropriações dos discur-
sos em circulação, as práticas, crenças, posicionamentos e expectativas dos montes-clarenses, 
que desejavam produzir mudanças nas mentalidades e sociabilidades e construir uma cidade 
moderna e desenvolvida. Baudrillard (1989) considera que a modernidade implica a realidade 
das perturbações técnicas, científicas e políticas, mas também o jogo dos signos, dos costumes 
e da cultura, que traduz as mudanças no nível do habitus social. A modernidade não é dialética, 
mas paradoxal; ela não é uma mudança radical, pois produz um jogo cultural sutil com a tradi-
ção, num processo de amálgama e adaptação (BAUDRILLARD, 1989). 

Baudrillard (1989) entende a modernidade como uma ideia unida à concepção de pro-
gresso, cujos fundamentos situam-se entre os séculos XVII e XVIII. No entanto, para Le Goff, 
progresso é uma ideia que entra em crise a partir da década de 1920. A 1ª guerra mundial aba-
lou a crença no progresso, enquanto a crise de 1929 pôs fim ao mito da prosperidade, sobretu-
do, por atingir, sobretudo, os Estados Unidos – país que havia se transformado no modelo de 
progresso econômico, social e político. Por sua vez, como um legado ao mundo em paz, a 2ª 
guerra mundial deixou a bomba atômica, que poderia por fim à humanidade, ou a sua maior 
parte, nos países civilizados. Apesar dessas acepções, o autor considera que, por uma conota-
ção positiva, as expressões liberdade, democracia e civilização associaram-se ao termo progres-
so, tornando-se lugares comuns nas representações disseminadas por diferentes sociedades (LE 
GOFF, 2003). 
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Ainda segundo Le Goff (2003), progresso é uma ideia fundamental contida na palavra 
civilização. Para Elias (1993), civilização é um conceito difícil de ser descrito ou sumariado em 
poucas palavras por referir-se a uma variedade de fatos ligados ao desenvolvimento de tecno-
logias e conhecimentos científicos, mas, sobretudo, refere-se às mentalidades, às maneiras de 
ser e de pensar, às sociabilidades, aos costumes, aos comportamentos e às maneiras de fazer. 
E essas são questões diretamente relacionadas à escolarização, à educação e à alfabetização.  

No contexto das discussões ocorridas em Montes Claros, a defesa do direito à educação 
e o combate ao analfabetismo estiveram presentes nas representações disseminadas pelos jor-
nais tomados como fonte documental, apresentando-se associados à modernidade, civilização, 
desenvolvimento e progresso.  

 
Analfabetismo como mácula, instrução como condição para civilização e pro-

gresso 
 
Em Montes Claros, no ano de 1890, ao discutir a necessidade da instrução, o jornal 

Correio do Norte afirma que “a eschola é uma porta pela qual é indispensável passar todo 
aquelle que quiser distinguir-se dos selvagens”, sendo esta uma discussão que reflete crenças e 
concepções em circulação, que tomavam a escola como “foco de luz” e a educação como repre-
sentação da civilidade, opondo-se à barbárie e selvageria. Ainda segundo o jornal, “é na escho-
la que todo ser da espécie humana, e por conseguinte susceptível de aperfeiçoar se no 
progresso da civilização, adquire as noções que o tornam capaz de conviver com o mundo civili-
zado” (CORREIO DO NORTE, 1890a, p.03). 
 Era, portanto, necessário que a população não fosse indiferente à escola e nela buscas-
se a instrução. Nas representações disseminadas, a escola “é um templo das idéas, onde o 
analfabeto vai sentindo dissiparem-se-lhe as trevas da ignorância, à proporção que se exercita 
no tirocínio das letras; trevas que o privavam de comprehender a importância do papel que ca-
da qual deve representar entre seus contemporâneos” (CORREIO DO NORTE, 1890a, p.03). No 
ano seguinte, em 1891, o jornal Correio do Norte publica artigo em que se destacam as difíceis 
condições de trabalho dos professores e aponta o valor da escola primária, considerada como a 
pedra fundamental do grande edifício da sociedade (CORREIO DO NORTE, 1891). 

Essas representações refletem discussões ocorridas no nível global. Para Graff (1994), 
desde a primeira metade do século XIX, a educação tornou-se uma obsessão vitoriana e um 
remédio para as mudanças. Anos mais tarde, esse consenso tornou-se um artigo integral expor-
tado às nações subdesenvolvidas como parte da parcela ocidental da teoria e da estratégia de 
modernização. Ainda segundo o autor, existia a crença na possibilidade de uma série de trans-
formações associadas à educação e alfabetização. Assim, o desenvolvimento cognitivo e social, 
a redução do crime e da desordem, bem como a assimilação de valores morais e a ampliação 
da produtividade econômica dependiam das condições de educação da população. 
 Refletindo essas crenças, em Montes Claros, no ano de 1889, o jornal Correio do Norte 
associou a falta de instrução com a criminalidade e, em contrapartida, estabeleceu relações 
entre educação, civilidade, ordem e desenvolvimento.  
 

Os que não tem educação nem instrucção alguma não ligam impor-
tância à imprensa periódica nem a livro nenhum, sendo muitos deles, 
por isso, mesmo, capazes de cometer os crimes, por mais hediondos 
que sejam. Quando ofendidos, até mesmo levemente, se tornam furi-
bundos e surdos à voz da razão e, em vez de recorrerem aos meios 
legaes, que em taes casos nunca faltam, para desafrontar-se, lançam 
mão de crime não trepidando em tirar a existência à seus similhantes, 
com o que folgam, dizendo-se vingadores!!... Ao contrário, os que são 
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civilizados, isto é, aquelles que receberam educação e instrucção, 
sempre que são ofendidos, resolvem recorrer aos meios que possam 
harmonizar-se com as leis que nos regem (CORREIO DO NORTE, 
1889, p.03) 

 
Nessa matéria do jornal Correio do Norte são evidenciadas representações sobre o que 

os montes-clarenses consideravam como civilizado e incivilizado. Para o jornal, a ideia da civili-
zação está relacionada aos comportamentos adequados ao convívio social e podem ser analisa-
das a partir das teorizações de Elias (1994). Para o autor, o conceito de civilização pode referir-
se a fatos políticos, econômicos e sociais, mas também a atitudes e comportamentos das pes-
soas. O seja, o conceito de civilização resume tudo em que a sociedade ocidental se julga supe-
rior em relação às sociedades primitivas. Isso implica dizer que, “a sociedade ocidental procura 
descrever o que lhe constitui o caráter especial e aquilo de que se orgulha: o nível de sua tec-
nologia, a natureza de suas maneiras, o desenvolvimento de sua cultura científica ou visão de 
mundo, e muito mais” (ELIAS, 1994, p. 23). 

No contexto montes-clarense, constatou-se, em pesquisa anterior, que, desde o final do 
século XIX, essas crenças que relacionam civilização e educação, se inscreveram no imaginário 
dos montes-clarenses e permanecem em circulação nos discursos disseminados pelos jornais 
nas primeiras décadas do século XX. Constatou-se, ainda, que foram desenvolvidas ações para 
conscientizar a população acerca de necessidade da alfabetização, empreendidas campanhas 
por escola, visando garantir a educação da população, como condição para o desenvolvimento 
e o progresso da cidade de Montes Claros (VELOSO, 2008).  

Nos primeiros anos da década de 1920, os discursos disseminados pelo jornal Gazeta 
do Norte conferem visibilidade para a missão “desanalfabetizadora” assumida pelo periódico. 
Nesse momento, as ações do jornal visavam despertar a consciência dos montes-clarenses so-
bre o valor da educação e da instrução, formando a opinião pública e mobilizando a comunida-
de. As matérias publicadas reiteravam os benefícios da alfabetização, associados a um futuro de 
civilização e progresso, também destacando os malefícios advindos do analfabetismo. Nesse 
período, as matérias jornalísticas apontam as dificuldades, denunciam os problemas, desqualifi-
cam os analfabetos e fazem propaganda da alfabetização. Nas representações veiculadas, os 
governos eram negligentes e não proviam a região Norte Mineira do seu maior fator de pro-
gresso – escolas, educação e instrução. Na compreensão do jornal, a nação precisava de patrio-
tas, pessoas com espírito de civismo – o que tornava necessária a frequência à escola 
(VELOSO, 2008).  

No ano de 1919, a cidade de Montes Claros possuía apenas duas escolas isoladas e um 
grupo escolar, que não eram suficientes para o atendimento às necessidades. Por isso, nesse 
período, a grande preocupação era com a acessibilidade à escola e suas condições de funcio-
namento, a frequência dos alunos e a formação de professores capazes de alfabetizar a popula-
ção e retirá-la das “trevas da ignorância” (VELOSO, 2008).  

Em defesa da educação, em 1922, o jornal A Liga publica crônica com uma interessante 
discussão acerca da relação entre educação e progresso. No artigo, conforme defende Baudril-
lard (1989), a modernidade é compreendida como mudança cultural e não apenas como a aqui-
sição de um aparato tecnológico. Nesse contexto, o jornal tece críticas ao processo de 
calçamento de ruas e iluminação pública, sem que esses processos estivessem associados à 
promoção da saúde e educação da população. Assim é estabelecida uma relação direta entre 
educação e saúde com o progresso, desenvolvimento, modernidade e civilização, sendo o anal-
fabetismo e a doença considerados fatores de atraso, como reais motivos de vergonha para a 
cidade de Montes Claros (VELOSO, 2008).  
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Ainda nesses estudos historiográficos, constatou-se que, a partir de 1923, com a rea-
bertura da Escola Normal de Montes Claros e a regularização de seu funcionamento, ocorre um 
deslocamento nos discursos, sendo lançado um olhar mais positivo sobre as condições de fun-
cionamento e oferta da educação na cidade. Permanece em pauta a crença no poder da educa-
ção, instrução e alfabetização, mas, associando-se à Escola Normal, as publicações do jornal 
Gazeta do Norte assumem contornos de natureza pedagógica. Procurando direcionar as ações 
educativas no lar e na escola, o jornal prescreve métodos e formas de atuação – discussão que 
se amplia a partir da década de 1930 e visa à modernidade pedagógica (VELOSO, 2008).  

Nesse processo, os discursos proferidos nos diferentes jornais montes-clarenses atrela-
vam a educação e a instrução ao progresso científico e cultural, mas também compreendiam a 
tecnologia, a urbanização, os meios de comunicação e transporte, como também a saúde, o 
saneamento básico e a infraestrutura como bases fundamentais para se produzir um povo ver-
dadeiramente civilizado, moderno e desenvolvido. 

Buscando a sincronia com o nível mais amplo, constatou-se que essas representações 
disseminadas em Montes Claros refletem posicionamentos assumidos pela Revista do Ensino – 
órgão oficial do governo de Minas Gerais. Em diferentes oportunidades, a revista teceu críticas 
aos métodos sintéticos, sinalizando para a necessidade de renovação das práticas. Em 1929, 
Firmino Costa, Director Técnico do Curso de Aplicação da Escola Normal Modelo de Belo Hori-
zonte, defende o método de alfabetização idealizado por Decroly, denominado de “ideo-visual 
porque a imagem graphica está sempre intimamente ligada à scena ou ao objecto; global, por-
que apresenta o todo”. Além de favorecer a compreensão dos conteúdos presentes no texto e 
não meramente a decifração do código, o método ideo-visual era considerado mais adequado 
ao processo de pensamento e percepção da criança, que era globalizante (COSTA, 1929, p. 44).  

Em defesa do método global, em 1930, a professora Lucia Schimidt Monteiro destaca 
suas vantagens, já demonstradas cientificamente, e pondera: “é certo que o processo phoneti-
co dará nos tres primeiros mezes resultado apparentemente superior ao global, mas na verdade 
inferior, como se tem seguramente verificado” (SCHIMIDT, 1930, p. 47). Isso porque o método 
global favorecia a leitura inteligente e compreensiva, enquanto que os métodos sintéticos pro-
duziam a memorização de fragmentos e uma leitura mecânica das palavras. 

Em 1931, a professora Filocelina Almeida defende o método global como mais prático e 
mais vantajoso do que a simples sentenciação, porque consistia em apresentar a história toda 
para as crianças, depois de haver conversado com elas para provocar-lhe a necessidade de usar 
a linguagem. Os diferentes estímulos oferecidos pelo método global despertavam o interesse, 
criando situações reais, favoráveis à reação das crianças.  

 
O ensino da leitura deve obedecer as normas psicológicas do método 
global, ideo-visual, preconizado pelos modernos educadores, que fa-
vorece o desenvolvimento da linguagem infantil, as grandes exten-
sões de percepções, a antecipação de idéias, etc; enfim, dá ênfase à 
interpretação inteligente do trecho lido (ALMEIDA, 1931, p. 89).  

 
Essa defesa do método global indicava a necessidade de se modernizar os processos 

educativos pela apropriação de conhecimentos produzidos pela ciência. No contexto montes-
clarense, em decorrência da extinção da Escola Normal no ano de 1938, ocorre uma diminuição 
significativa das publicações de natureza pedagógica no âmbito do jornal Gazeta do Norte. As 
discussões são retomadas na década de 1950, com a reabertura da escola – período em que o 
jornal publica matérias relativas aos problemas educativos locais, dentre eles a formação de 
professores, a desorganização do ensino primário e secundário, o analfabetismo – que continua 
como questão não resolvida.  
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Em 1958, Gerdonio Quadros aborda a necessidade do poder público voltar sua atenção 
para a educação primária, posto que este nível de ensino se constituía como o instrumento 
“(...) que mais interessa ao progresso de uma região e que infelizmente os nossos homens pú-
blicos dedicam pouco interesse”. Ainda na mesma matéria é destacada a condição de atendi-
mento educacional da cidade – “os grupos escolares que possuímos e escolas municipais 
funcionam em péssima e precaríssima situação além de não comportarem o numero de alunos” 
(QUADROS, 1958).  

Em discurso proferido no ano seguinte, por ocasião das comemorações do cinquentená-
rio do Grupo Escolar Gonçalves Chaves, a professora montes-clarense Valéria Alba Alkimin 
apresenta uma visão mais otimista em relação às condieçoes de educação em Montes Claros. A 
professora estabelece comparações com momentos anteriores, sinalizando para a evolução do 
momento contemporâneo, destaca as diferenças, mas também aponta elementos consensuais e 
problemas ainda não resolvidos. Analisando o discurso da professora, é possível perceber que 
as representações sobre modernidade não modificaram e o progresso ainda era compreendido 
a partir de um conjunto de elementos, que incluíam o desenvolvimento técnico e econômico, 
mas também a alfabetização e a educação. O analfabetismo ainda era considerado um proble-
ma para os montes-clarenses, mas, nas representações da professora, a população assumia 
uma nova postura, exigia providências e agia para equacionar as questões pendentes.  

Para a professora, há 50 anos, na época de implantação do Grupo Escolar Gonçalves 
Chaves – primeiro grupo escolar de Montes Claros, a maneira de pensar do povo era outra e 
muitos pais optavam por encaminhar os filhos para o trabalho em lugar de matriculá-los na es-
cola. “Era, por assim dizer, querer construir um edifício de cinco andares sem construir o pri-
meiro”. Nas representações da professora, uma grande parcela dos homens públicos não 
compreendia que o problema máximo do país era o analfabetismo – “esta mancha negra que 
marca a face do Brasil e retarda a sua tomada de posição no lugar que lhe reservou a historia 
como Nação líder do mundo e ao qual ele um dia chegará, temos certeza, para a gloria de seu 
povo ordeiro e trabalhador” (ALKIMIN, 1959).  

Nas representações da professora Valéria Alba Alkimin, havia muitos elementos impor-
tantes para o progresso social, mas o aprendizado da leitura e da escrita era essencial: 

 
É certo que o petróleo os minérios e outros tantos assuntos são de 
importância vital para o desenvolvimento da Nação, mas, o problema 
base será sempre o analfabetismo, pois, sem o estudo, muitas inteli-
gências continuaram ignoradas e desperdiçadas por esses brasis afora 
e o Pais terá sempre escassez de técnicos para o estudo e encami-
nhamento desses assuntos de real importância (ALKIMIN, 1959, 
p.01). 

 
Como se pode perceber, em consonância com o contexto mais amplo, Montes Claros 

produz e faz circular representações em defesa da escolarização e renovação de métodos de 
alfabetização, que constituiu-se como verdadeira bandeira de luta, dada a crença nos benefícios 
individuais e sociais proporcionados pela aquisição de habilidades de ler e escrever.  

 
Metodologias de ensino e problemas advindos da alfabetização 

 
Ao discutir os problemas educacionais na década de 1880, o jornal Correio do Norte 

aponta a disseminação da leitura como elemento a merecer a atenção do poder público, por 
possibilitar momentos de prazer e de aprendizagem. Em 1884 o jornal publica matéria em defe-
sa a instalação de bibliotecas. Nas representações do jornal: 
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Um dos meios mais eficazes de difundir a luz da instrucção, por entre 
o povo, é a creação de bibliotecas publicas, e gabinetes de leitura, em 
que todas as classes possam encontrar, nas horas de lazer, - livros, 
jornaes, revistas, que ofereçam uma leitura útil, se é que este qualifi-
cativo se deva aplicar a alguma leitura (CORREIO DO NORTE, 1884, 
p. 01). 

 
Nessa direção, no ano de 1890, o jornal divulga o “Club Litterário” – fundado por “al-

guns moços inteligentes e estudiosos, allumnos mestres da escola normal desta cidade” – e 
destaca que a instituição iria trazer contribuições “para o adiantamento intelectual” de seus 
membros (CORREIO DO NORTE, 1890, p. 01). Em estudos anteriores, Veloso (2008) mostrou 
algumas preocupações do jornal Correio do Norte com a educação, em que matérias publicadas 
sinalizavam para o atraso das práticas alfabetizadoras do período imperial, consideradas inade-
quadas, desordenadas, improdutivas, barulhentas, repetitivas, mecânicas e baseadas no “deco-
reba”. As críticas do jornal eram direcionadas ao modo de organização das aulas, ao método e 
ao material utilizado para alfabetizar as crianças. Conforme o jornal, nas aulas de primeiras le-
tras a metodologia era improdutiva e os resultados lentos – o menino consumia dois ou três 
meses para memorizar o alfabeto e o nome das letras, depois decorava uma longa série de sí-
labas; a tarefa seguinte era ler a letra impressa e os textos extraídos da doutrina cristã e de 
manuscritos quase ilegíveis (VELOSO, 2008).  

 
Somente, si era assíduo, com cinco ou seis anos de escola, sahia o 
menino sabendo ler, escrever e contar, conhecendo praticamente as 
quatro operações fundamentaes da arithmetica e a doutrina christã 
pelo catecismo da diocese da Marianna, que o governo às vezes man-
dava distribuir às escolas regias. Mas até que lá chegasse tinha remo-
ído uma infinidade de cartas de sentenças, nome que se dava aos 
autos velhos, verdadeiros hieroglyphos dificilmente decifráveis; tinha 
nasalado a valer o CODIGO DO BOM TOM, O SIMÃO DE NANTUÃ, O 
MANUAL ENCYCLOPEDDICO, e outras semelhantes produções literá-
rias. Afinal, quando havia atingido a puberdade, sahia aprovado o ra-
paz nos exames (CORREIO DO NORTE, 1980, p. 04 – grifos no 
original). 
 

No entanto, o jornal considera que, em sincronia com os avanços da ciência, sobretudo, 
no campo da química, da física, da mecânica e dos processos industriais, no último quartel do 
século XIX, ocorrem mudanças significativas na educação, que produz a renovação materiais e 
processos. Como faceta da renovação, foram produzidos conhecimentos e apareceram os pri-
meiros métodos de alfabetização. 

 
Há uns trinta anos passados mal se conhecia, si é que conhecia-se, 
algum systema, qualquer teoria sobre instrucção primaria. A pedago-
gia era um ramo da sciencia da qual talvez apenas se ouvisse acaso 
falar, ignorando-se ao todo de que objeto tratasse. 
Nem ao menos se pensava em escolas normaes, que poucas existiam 
mesmo, somente nos paizes mais cultos. 
Depois foi que começaram a aparecer os methodos de ensino rápido, 
um após outro, anunciados como realização do ideal no gênero: pri-
meiro o de Castilho, mais tarde o de João de Deus, seguido do de Oc-
taviano Hudson, no Rio de Janeiro, sem falar nos celebres Jardins da 
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Infância, adaptados no paiz por um dedicado educador brasileiro 
(CORREIO DO NORTE, 1890, p. 03). 
 

Como se percebe pela matéria, o jornal Correio do Norte apontava os avanços da ciên-
cia e dos métodos de ensino. No entanto, a criação de métodos e materiais para alfabetizar não 
foi suficiente para resolver os problemas da alfabetização, que permaneceram em pauta em 
discussão como uma questão não resolvida. No século XX, sobretudo no final da década de 
1920 e primeiros anos da década de 1930, foi destacada a necessidade de se renovar as práti-
cas alfabetizadoras, pela substituição da soletração por métodos mais adequados aos tempos 
modernos. Assim, as cartilhas utilizadas nas décadas anteriores, que representaram inovação 
quando publicadas, passaram a ser consideradas tradicionais e ultrapassadas; e a adoção de 
métodos analíticos assume o sentido da modernidade pretendida. “Se no final do século XIX, 
moderno era adotar métodos e cartilhas sintéticas, no movimento de renovação da Escola No-
va, moderno era negar esses métodos e adotar as abordagens analíticas e globais” (VELOSO, 
2008, p. 131).  

No contexto das décadas de 1920-30, a adoção de princípios da Escola Nova representa 
a modernidade pedagógica. Nesse período, a instrução, a educação e a alfabetização eram 
apontadas como solução para os problemas locais, encontrando-se associadas à construção da 
nacionalidade, ao avanço econômico e tecnológico, à civilidade e moralidade, ao desenvolvi-
mento cultural, ao progresso e prosperidade individual e social.  

No entanto, havia o temor de que a pessoas instruídas fugissem ao controle e se rebe-
lassem. Pesquisa realizada no contexto montes-clarense revela a presença de representações 
em que a leitura é considerada como aprendizagem perigosa. Em matéria assinada por C. Ca-
nela são tecidas críticas aos excessos cometidos pelos “antigos” que, em sua maioria, não com-
preendia o valor da leitura na formação das crianças. Havia o temor de que a leitura pudesse 
influenciar negativamente e deturpar a formação – saber ler e escrever era compreendido como 
recurso transgressor dos bons costumes e da moral. “Os antigos não gostavam que seus filhos 
lessem”, pois a criança “letrada” era vista por uma perspectiva negativa. “O menino que lia na-
quelle tempo, tomava o nome de letrado, de entrão. A criança não podia manifestar sua idéia 
acerca de qualquer assumpto porque estaria entromettendo nas conversas dos mais velhos” 
(CANELA, 1937, citado por VELOSO, 2008). 

Em relação às meninas, o temor era que pudessem escrever para o namorado ou que 
aprendessem conteúdos inadequados à sua formação moral. “Se por acaso freqüentavam uma 
escola, e o professor, em aula rudimentar, de História Natural, falasse sobre a digestão, o pae 
não consentia que a moça continuasse a estudar... Estava o professor, botando a menina per-
dida” (CANELA, 1937, citado por VELOSO, 2008). Ou seja, esse é um discurso que não desqua-
lifica a educação, mas aponta para a necessidade de sua adequação, tendo em vista a 
formação moral da juventude e os ideais de civilização pretendidos.  

No ano de 1953, em matéria publicada pelo jornal Gazeta do Norte, o posicionamento 
de J. Batista é de relativização do poder da escolarização. O professor aborda a função da alfa-
betização e destaca a função desse aprendizado. No entanto, o professor não apresenta a alfa-
betização como resposta a todos os problemas e relata um episódio para relativizar a crença 
nos males produzidos pelo analfabetismo. 

 
Um fato verídico é de um sacristão da Inglaterra, que perdera o em-
prego por ser analfabeto, defeito esse que o novo sacerdote não pou-
de tolerar. Desorientado e desiludido começou a confeccionar cigarros 
de palha para vender. Alguns anos depois em Londres, quando um 
magnata do fumo garatujava seu nome em um contrato, um amigo e 
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confidente lamentava aquela situação tecendo considerações. O mag-
nata interrompeu-o e explicou – Eu não seria nada do que estais di-
zendo, – se eu fosse alfabetizado eu seria apenas com toda certeza 
sacristão na igreja da minha aldêia (BATISTA, 1953).  

  
Esse posicionamento do jornal montes-clarense revela as crenças em circulação na 

época de sua publicação. De um lado, a crença no poder transformador da alfabetização, e de 
outro a ideia de que a analfabeto também tinha valor. Graff (1997) discute o mito produzido em 
torno das consequências do saber ler e escrever e aponta a possibilidade de um analfabeto 
atingir sucesso no mundo do trabalho. Nos EUA, no século XIX, os trabalhadores alfabetizados 
apresentavam ganhos superiores do que seus colegas analfabetos. “Contudo, alguns analfabe-
tos participavam dos níveis mais altos. O que faltava a esses homens em educação e cultura 
era compensado por eles com habilidade, experiência e senso comum” (1997, p. 223). 

 Apesar dessa relativização do poder da alfabetização, o montes-clarense J. Batista de-
fende a necessidade desse aprendizado, aponta a dificuldade de se ensinar a ler e escrever a 
analfabetos adultos, sinaliza para a má qualidade do ensino supletivo ofertado em uma escola 
noturna de Montes Claros, também tecendo críticas aos pais que não encaminhavam suas filhas 
para a escola.  

  
Velha tradição montes clarense da-nos conta da prática condenável 
de certos chefes de família que permitiam a alfabetização apenas dos 
seus filhos varões. ‘a mulher é bicho sem juízo, que se servem das le-
tras para escreverem sem-vergonhices para os homens, lhes esquen-
tando a cabeça’. Carancismo? Ignorância? (BATISTA, 1953, p. 01) 
 

Representação semelhante é encontrada nas discussões teóricas de Graff (1997), que 
aborda a questão e aponta que, ainda século XIX – momento em que era considerada como um 
remédio para o atraso –, a ideia de alfabetizar toda a população estava associada ao temor em 
se produzir trabalhadores indisciplinas e pouco afeitos para o trabalho. No contexto montes-
clarense, a análise desse discurso de J. Batista revela que o próprio autor já indicava a ignorân-
cia ou o “carancismo” como elemento explicativo para a ideia de não se alfabetizar as meninas, 
dado a um possível mal uso da escrita. 

 E assim, nas representações disseminadas na década de 1950, estava presente a defe-
sa da educação, a preocupação dos montes-clarenses com a má qualidade da escola de primei-
ras letras e sua desarticulação com as etapas seguintes da escolarização. O professor José 
Monteiro Fonseca aborda a falta de unidade entre o ensino primário e o secundário – desarticu-
lação que gerava a baixa qualidade do ensino primário e acabava por produzir a necessidade de 
frequência aos cursos de admissão para acesso ao ensino secundário.  
 

(...) enquanto o ensino secundário obedece a uma lei orgânica para 
todo o pais, o ensino primário se rege por leis variáveis de Estado pa-
ra Estado desarticulando os dois entre si, de tal forma que o aluno 
consiga alguma base, a frequência do curso de admissão. O governo 
federal supervisiona e orienta todo o ensino no país, menos o primário 
e é justamente êste o que deveria merecer maior assistência, maior 
amparo, pois além de ser ele o ensino básico de todos os cursos, é 
sobretudo o que integra o homem nos seus direitos, tornando-o ver-
dadeiramente consciente, faculta-lhe o esclarecimento dos seus deve-
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res com a sua própria família e com a Patria, dando-lhe melhores 
oportunidades na vida...(FONSECA, 1954). 
 

 
Em síntese, essas são representações que dão a ver a necessidade de escola e da ade-

quação dos processos educativos, que demandavam por ajustes urgentes e profundos, de for-
ma a se produzir os cidadãos civilizados, capazes de impulsionar o progresso da cidade e 
produzir a modernidade.  
  

Considerações Finais 
 
Nesse artigo, procuramos dar visibilidade para representações sobre educação, alfabeti-

zação, analfabetismo, civilização, progresso e modernidade produzidas em Montes Claros. Ana-
lisando os discursos disseminados nos jornais montes-clarenses foi possível perceber que a 
modernidade pretendida para Montes Claros se apresentava como um mosaico de práticas, 
concepções, expectativas e ideias. Como propôs Baudrillard (1989), a modernidade se apresen-
tou como processo associado a mudanças nas mentalidades e sociabilidades, mas também liga-
do ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Isso porque, enquanto fenômeno ligado a 
uma crise histórica e de estrutura, a modernidade é um sintoma; enquanto uma ideia em que 
toda uma civilização se reconhece ela assume a função de regulação cultural e, assim, associa-
se à tradição. Nesse sentido, o autor entende que a modernidade não é dialética, ela é parado-
xal, implica ambiguidade, desestruturação e mudança, renovação e tradição, ruptura, compro-
misso e solução de continuidade (BAUDRILLARD, 1989). 

Nesse contexto, as representações de modernidade disseminadas em Montes Claros 
também encontravam-se associadas ao progresso e à civilização, como propôs Le Goff (2003) e 
Elias (1993). E, dessa forma, a educação e a alfabetização, em diferentes momentos e contex-
tos, passaram a ser buscados pelos montes-clarenses, como condição para produzir a civiliza-
ção e integrar a cidade no contexto das metrópoles desenvolvidas, modernas e civilizadas.  
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1. Introdução 
 

Desde as últimas décadas do século XX, tem se constatado um aumento significativo nos estu-
dos e pesquisas sobre formação de professores. Na tentativa de compreender e, também, en-
contrar soluções para os problemas atuais, nós consideramos importante o estudo de aspectos 
históricos relacionados ao tema, por entendermos que um dos balizadores para reflexão a esse 
respeito refere-se à compreensão de que cada época produz uma necessidade histórica acerca 
da formação de professores, necessidade mediada pelos saberes, valores e finalidades dessa 
formação. 
 
Em relação ao município de Maringá, especificamente foco de nossa atenção neste trabalho, 
uma das motivações que desencadeou a criação do curso normal em meados dos anos de 1950 
vincula-se às reivindicações da comunidade local. Na realidade, as primeiras iniciativas para a 
implantação do curso de formação de professores no município datam da primeira metade dos 
anos de 1950. Tais iniciativas inseriram-se em um quadro sociopolítico e educacional de expan-
são da Escola Normal tanto em nível estadual quanto nacional. 

 
A instalação da Escola Normal para formação de professores para o ensino primário, a qual teve 
início em 1956, foi, segundo Schaffrath (2003, p. 31), resultado de reivindicações da elite local. 
Avalia a autora que a agilidade com que ela foi instalada deveu-se, possivelmente, à “[...] rapi-
dez com que o antigo núcleo colonizador se desenvolveu até atingir o status de município”, o 
qual “[...] logo alcançou organização suficiente para requerer um sistema de ensino mantido 
pelo poder público tal como os de cidades mais antigas”. Além disso, considera que, “[...] do 
desenvolvimento econômico, derivou uma elite com força política que ‘chamava’ para Maringá 
os serviços públicos, dentre eles o da educação”.  
 
Conforme Schaffrath (2003), tal escola foi criada com o fito de preparar professores para lecio-
narem nas séries iniciais, posto que várias escolas públicas estavam sendo instaladas na época. 
Diante da grande dificuldade em contratar professores formados, com interesse em lecionar nas 
escolas públicas de Maringá, o corpo docente das escolas foi sendo formado por professoras 
habilitadas pelo curso ginasial, bem como por aquelas com o curso primário e, outras vezes, 
devido à carência de profissionais na região, por professores sem qualquer preparo para o ma-
gistério, visto que contavam somente com o curso primário completo (SCHAFFRATH, 2003).  
 
Essa realidade acabou impulsionando os movimentos de criação e afirmação de escolas normais 
no município, as quais se tornaram instituições fundamentais no processo de formação de pro-
fessores. A Escola Normal Amaral Fontoura foi sua primeira instituição voltada para o ensino 
normal, instalada em Maringá.  
 
Nessa escola, cujo nome é altamente representativo da influência exercida pelo educador Afro 
do Amaral Fontoura1 (VIEIRA, SOUZA, MACIEL, 2009), indicava-se, dentre o rol de leituras soli-
citadas às normalistas dos anos 50 e 60 do século XX, o estudo dos manuais de Amaral Fontou-
ra. Dentre os vários manuais por ele publicados, damos destaque, neste trabalho, àquele que 
trata do tema aprendizagem, o manual de Psicologia Educacional, em sua 2ª e 3ª partes, que 
tratam da Psicologia da Aprendizagem e Psicologia Diferencial. 
 
Antes de descrever o conteúdo das interpretações veiculadas em tal manual, destacamos que 
os manuais pedagógicos eram considerados instrumento, por excelência, do professor (ALVES, 
2005; ALVES, CENTENO, 2009). No caso do manual que abordamos neste estudo, ele se alinha 
entre aqueles manuais que visam à formação de professores. Conforme expõe Silva (2003, p. 

CD-ROM DE ATAS  | 5367 |  COLUBHE 2012



 

30), manuais com tal finalidade tratam de temas previstos para o “[...] ensino de disciplinas 
profissionalizantes dos currículos de instituições de formação docente, no caso, aquelas direta-
mente relacionadas com questões educacionais, a saber, a pedagogia, a didática, a metodologia 
e a prática de ensino”. Cada manual reúne, de modo sistematizado, conteúdos escolares, os 
quais são tratados de modo acessível e sucinto com vistas a favorecer um primeiro contato do 
leitor com as questões propostas.  
 
Nos manuais pedagógicos, conforme analisa Silva (2003, p. 46), faz-se presente o seguinte me-
canismo: “[...] selecionando o que há de ‘essencial’ para a profissão docente, eles exercem a 
autoridade de ensinar o que se tem por mais legítimo na área, fundamentando as práticas ‘ide-
ais’ para o professorado”.  
 
Em correspondência com os planos de estudos oficialmente prescritos para o ensino nas escolas 
normais e elaborados a partir das determinações oficiais, os manuais apresentam a síntese de 
uma ampla literatura, escrita por diversos nomes e relacionada aos diferentes campos do saber, 
entre eles, o campo da psicologia. Em que pese não estarem a salvo de simplificações e es-
quematismos, Correia e Silva (2003) destacam que a publicação de manuais se respalda em 
argumento que aponta a necessidade de proporcionar aos professores em formação e novos 
professores um guia de consulta rápida.  
 
Além de integrar as leituras promovidas pela escola, os manuais pedagógicos têm a função tan-
to de formar os estudantes quanto de dar subsídios à constituição da identidade profissional 
dos professores, os quais atuarão na formação de outros alunos. Esse elemento, entre outros, 
contido nos manuais pedagógicos, certamente lhes confere um lugar muito especial no proces-
so de formação do professor e do aluno. 
 
 
2 O que nos revela o manual de Psicologia Educacional 2ª e 3ª partes: Psicologia da 
Aprendizagem e Psicologia Diferencial? 
 
Tal manual foi publicado pela primeira vez no ano de 1958 e o livro utilizado neste estudo é de 
1966, já em sua décima terceira edição. O manual de Psicologia Educacional... sintetiza a con-
cepção de Amaral Fontoura acerca da aprendizagem.  
 
Em termos de organização, destacamos que se trata de um livro “[...] dividido em três partes, 
sendo que a primeira trata da Psicologia Genética ou da Criança; a segunda, da Psicologia da 
Aprendizagem; e a terceira, da Psicologia Diferencial” (ASSUNÇÃO, 2007, p. 75). No que se re-
fere ao conteúdo, o autor aborda questões como “[...] atenção, memória, associação de ideias, 
prazer, emoções, sentimentos, paixões, reflexos, instintos, vontade, linguagem, desenho, per-
sonalidade, inteligência, medidas da inteligência, temperamento, caráter” (ASSUNÇÃO, 2007, p. 
76).  
 
Ante a variedade de questões tratadas pelo autor, interessa-nos, nesta oportunidade, a concep-
ção de aprendizagem veiculada no manual. Na concepção de Fontoura (1966), a aprendizagem 
é um fenômeno complexo que compreende os aspectos biológicos e psicológicos de cada indi-
víduo. Embora complexo, encerra-se enquanto capacidade humana inata, o que quer dizer que, 
ao nascer, o ser humano já traz definida suas aptidões, bastando-lhe apenas desenvolvê-las.  
 
O ato de aprender, em seu entendimento, não deve se ater apenas a objetos concretos, mas 
deve abarcar raciocínio e julgamento, que se efetivarão por meio de condicionamentos. Nesta 
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perspectiva, o processo de ensino está relacionado à produção de respostas e atitudes deseja-
das mediante o seu reforço. A produção de tais atitudes, por sua vez, requer a compreensão de 
que o ato de aprender divide-se em duas partes: a primeira relativa à fase nervosa e a segunda 
refere-se à fase mental ou psíquica.  
 
Na primeira fase, a qual envolve o período inicial de vida e educação da criança, a aprendiza-
gem ocorre por meio dos órgãos dos sentidos, os quais veiculam as experiências sensíveis até o 
sistema nervoso central, ocasionando novas conexões nervosas. São os órgãos dos sentidos, a 
princípio, que dão a conhecer o mundo exterior ao indivíduo. Já em um momento posterior, que 
concerne à segunda fase, é a aquisição de novas atitudes e comportamentos, efetivada pela via 
psíquica, que se torna foco da aprendizagem.  
 
Um conceito fundamental de aprendizagem em Fontoura (1966, p. 8) é que o indivíduo, ao 
nascer, precisa adaptar-se ao meio em que vive para sobreviver, ou melhor, viver, já que “[...] 
a aprendizagem é um constante ajustamento e reajustamento do indivíduo [...]”. Nestes ter-
mos, valoriza a educação que antecede a aprendizagem, por concebê-la como um instrumento 
de socialização dos indivíduos e de formação da moral, do comportamento adequado e da bon-
dade humana, visando a uma organização harmônica da vida social. 
 
Para entender o conceito de aprendizagem divulgado no manual de Amaral Fontoura, é preciso 
também compreender outra questão por ele destacada, qual seja, a relação entre aprendiza-
gem e educação.  
 
Para Fontoura (1966, p. 7), “[...] educar-se é melhorar, é progredir, é crescer mentalmente e 
moralmente. E o fenômeno através do qual o indivíduo se educa é a aprendizagem. Portanto, 
aprender é sinônimo de educar-se”. Ressalta o autor que “[...] a aprendizagem é o instrumento 
da educação, é a forma de adquirir educação”. Significa que, à medida que o indivíduo apren-
de, está se educando, aperfeiçoando suas capacidades internas e crescendo. Enfim, está de-
senvolvendo sua personalidade.  
 
A educação, explicita o autor, está voltada para o desenvolvimento de valores morais, tais como 
respeito, amor e solidariedade, estando ela presente em todas as instituições sociais, não se 
limitando à escola. Assim, acredita que a educação é um processo interminável, uma vez que o 
indivíduo, durante toda a sua vida, está em contato com pessoas, em diversas ocasiões e em 
lugares diferentes. Esses contatos, considerados por Amaral Fontoura como estímulos, colabo-
ram de maneira positiva ou negativa para educá-lo.  
 
Ainda sobre o conceito de educação, Amaral Fontoura afirma que educar é, em primeiro lugar, 
estimular o indivíduo de modo a extrair dele as capacidades necessárias ao seu desenvolvimen-
to. Isto quer dizer que o conhecimento institui-se como inerente à natureza humana, cabendo 
ao meio social fazê-lo aflorar.  
 
Como a educação é um processo contínuo e imanente ao meio social e o conhecimento uma 
capacidade inata e individual, qual é o papel do professor para o autor em questão?  
 
Do que pudemos apreender, a função do professor não se restringe à transmissão do conteúdo, 
ao contrário, esta parece ser um elemento secundário se comparada à necessidade mais 
abrangente de educar. No que se refere àquele que educa, Fontoura (1966, p. 33) considera 
que o “[...] educador é o professor que, além de dar, com proficiência, a matéria, se ocupa 
constantemente com a formação da personalidade do aluno e com a projeção deste na vida da 
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comunidade”. Com base neste excerto, é possível afirmar que as atribuições propriamente do-
centes de instruir permanecem subordinadas à tarefa de educar no sentido de formação moral 
e de comportamento, a fim de adaptar os indivíduos ao meio social que lhe é destinado. 
 
Com efeito, duas são as posturas esperadas do professor:  
1) uma didática na condução das aulas, de modo que os alunos se sintam motivados a estudar 
e que possam gostar tanto da matéria quanto do conteúdo orientado pelo professor. Trata-se 
de um docente motivador e estimulador da aprendizagem;  
2) uma conscientização da função social a ele atribuída, a qual se revela na adequação da sub-
jetividade do indivíduo às leis sociais; 
 
Preocupado, ainda, com os aspectos neurológicos da aprendizagem, Amaral Fontoura exalta, no 
manual, a importância do reflexo condicionado como base de toda aprendizagem. Tal afirmação 
está fundamentada em estudos desenvolvidos pelo psicólogo russo Ivan Pavlov (1849-1936). 
Este, ao realizar experiências de laboratório com pessoas e animais, concluiu que tanto um 
quanto o outro aprendem igualmente pelo reflexo condicionado, ou seja, pelo reforço positivo 
ou negativo de ações aspiradas.  
 
Em seu manual, encontra-se, ainda, em evidência, a crença do autor na psicologia, entendida 
como a ciência capaz de dar respostas às suas indagações sobre o processo de aprendizagem. 
Nessa sua defesa, é possível visualizar uma valorização de elementos subjetivos ao indivíduo, 
os quais determinam o que este pode aprender e como pode aprender, além de ditar o ritmo 
de aprendizagem. Desse modo, não concebe a aprendizagem como um processo alheio ao indi-
víduo, delimitado pelo professor ou por qualquer outra autoridade, mas reconhece que é este 
“[...] quem nos marca o ritmo, a forma e os limites da aprendizagem” (FONTOURA, 1966, p. 
31).  
 
Outro aspecto, tratado no manual de psicologia educacional por Fontoura (1966), refere-se aos 
cinco princípios norteadores da aprendizagem, os quais, por sua vez, subsidiam algumas leis 
que regem o aprender. 
 
 
3 Sobre os Princípios e Leis da Aprendizagem 
 
O primeiro princípio, contido no manual, traz em evidência a gênese do processo de aprendiza-
gem. Utilizando-se de vários exemplos, Fontoura (1966, p. 14) esclarece que “[...] aprender é 
formar novas conexões nervosas, isto é, reagir diferentemente”. O que o autor quer dizer com 
isso? Entende que “reagir diferentemente”, ante as situações, pressupõe uma primeira ação 
que deve ser modificada. Esta ação primeira é apresentada como um reflexo instintivo que se 
mostra no contato direto com estímulos presentes no mundo exterior ao indivíduo, cuja mani-
festação encontra-se tanto nos animais quanto nos seres humanos. Neste sentido, o indivíduo 
alcança a aprendizagem quando consegue substituir esse reflexo instintivo por uma reação 
aprendida por condicionamento. 
 
O segundo princípio aparece como consequência e explicação do primeiro. Se, para Amaral 
Fontoura, a aprendizagem é um fenômeno condicionado, este condicionamento se opera por 
meio de alterações de conexões nervosas. A aprendizagem é, de fato, produzida por estímulos 
captados pelos órgãos dos sentidos, que, ao levarem as informações do mundo exterior ao cé-
rebro, cerebelo, bulbo e medula, transformam-se em reações.  
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O terceiro princípio apontado por Fontoura (1966) é o do “Uso”, já que compreende que apren-
der é sinônimo de agir, não acontecendo, portanto, de forma passiva. Para o autor, quando 
modificamos uma conexão nervosa, ou seja, quando reagimos de outra maneira que não a ins-
tintiva, é preciso praticar está reação, Agir por intermédio dela e usá-la em diferentes momen-
tos, a fim de que a mesma se fortaleça. Nesta dinâmica, aprender é “[...] um fenômeno ativo, 
no qual [...] aprendemos as reações que praticamos” (FONTOURA, 1966, p. 16).  
 
Como consequência e extensão do terceiro princípio, Fontoura (1966) pontua a relevância da 
“frequência”, vista como o quarto princípio, que se baseia na concepção de aprendizagem pre-
sente no manual. Trata-se da necessidade visceral de repetir ações, gestos, comportamentos, 
quantas vezes forem necessárias, até que se formem ou se estabilizem os reflexos condiciona-
dos.  
 
Há, sem dúvida, neste princípio, a crença da repetição como instrumento da aprendizagem. Isto 
revela que Amaral Fontoura não descarta todos os preceitos da Escola Tradicional, antes, busca 
adaptar aqueles que ele considera conveniente aos princípios da “escola viva”, expressão criada 
por ele para indicar o tipo de educação e de escola que desejava. 
 
O quinto princípio, presente no manual, é apresentado em argumentação favorável ao anterior. 
Se a prática constante garante a continuação da conexão nervosa, o desuso pode levar ao en-
fraquecimento e até mesmo à extinção da conexão. Com efeito, os conteúdos a serem orienta-
dos pelo professor devem ser úteis à vida dos alunos para que possam praticá-los sempre, 
evitando seu esquecimento. 
 
Com base nos cinco princípios apresentados, Fontoura (1966) apresenta algumas leis que o 
auxiliam a explicar de que maneira ocorre o processo da aprendizagem e como os indivíduos 
devem aprender. As leis da aprendizagem contidas no manual estão ordenadas em fundamen-
tais e secundárias. Tais leis, de acordo com a afirmação do próprio autor, devem ser conheci-
das, seguidas e aplicadas pelos professores. Trata-se de indicar aos educadores uma direção 
didática, de modo que consigam melhor atuar em sala de aula. 
 
Fontoura (1966) assim apresenta as leis da aprendizagem: 
 
1ª - Lei da Atividade: A aprendizagem depende fundamentalmente desta lei. Compreende-se 
a necessidade da ação do aluno no processo, deixá-lo aprender por sua própria experiência. 
Parte-se do princípio que só se aprende a resolver exercícios escolares resolvendo-os.  
 
2ª - Lei do Interesse: Se for fato verdadeiro que o aluno só aprende a fazer fazendo, este 
fazer depende, por sua vez, de um interesse ou necessidade. Isto quer dizer que, se o aluno 
não possui interesse por um conteúdo, cabe ao professor criá-lo, ainda que artificialmente, e a 
melhor maneira de se fazer isso é deixar as aulas mais interessantes e atraentes.  
 
3ª - Lei do Prazer ou do Efeito: A aprendizagem se dá de forma mais efetiva e rápida se o 
conteúdo for apresentado ao aluno de forma prazerosa. As pessoas aprendem com maior facili-
dade aquilo que lhes dá prazer. Destaca, então, a importância de incentivar os alunos a partici-
par das aulas, realizar pesquisas, entre outras atividades. As escolas devem colaborar 
organizando passeios, utilizando recursos visuais, enfim, criando um ambiente agradável que 
favoreça a aprendizagem. 
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4ª - Lei do Uso ou do Exercício: Evidencia a necessidade de repetir uma reação até que esta 
se torne perfeita. No que se refere ao aluno, é preciso que exercite os conteúdos que aprendeu 
tantas vezes quanto necessário até que consiga incorporá-los a sua personalidade.  
 
5ª - Lei do Desuso: A quinta lei trata do perigo de não utilizar aquilo que aprendemos ou utili-
zar poucas vezes. Entende que os conteúdos escolares tendem a ser esquecidos pelos alunos 
quando não é possível usá-los em sua na vida cotidiana. 
 
6ª - Lei do Ritmo: A natureza humana evidencia que a aprendizagem não ocorre em tempo 
linear e que a capacidade que temos de nos concentrar é reduzida, por isso são necessários 
momentos de descanso. Cabe ao professor alternar períodos de aprendizagem com paradas de 
repouso, o autor aconselha um descanso de dez minutos para que o tempo de aula seja bem 
aproveitado. 
 
7ª - Lei da Totalidade: Não é possível conhecer um objeto ou fenômeno ao separá-lo em par-
tes e estudá-las uma a uma. A atenção humana está voltada para as formas globais, para o 
conjunto. A orientação da aprendizagem deve se dar sob a perspectiva do todo para as partes, 
da síntese para a análise.  
 
8ª - Lei da Recenticidade: Afirma que quão mais recentes são praticadas as atividades, mais 
facilidades o aluno terá para executá-las. O professor que conhece esta lei, sempre que neces-
sário, retoma e articula os conteúdos trabalhados.  
 
9ª - Lei da Prontidão ou Disposição: Compreende uma predisposição do organismo humano 
para executar determinada atividade de maneira mais eficaz. Nesse sentido, o professor deve 
conhecer e entender como ocorre o processo de desenvolvimento do organismo humano e res-
peitar as fases de seu desenvolvimento. 
 
10ª - Lei da Intensidade: Entende que as capacidades dos indivíduos são desenvolvidas mais 
rapidamente com o treinamento constante. A intensidade dos exercícios praticados pelos alunos 
acelera a sua aprendizagem. 
 
11ª - Lei da Realidade: A aprendizagem requer uma situação real. Não se aprende a resolver 
problemas em situações forjadas pela escola, é preciso vivenciá-las, saber lidar com elas. É pre-
ciso que a escola reproduza a vida em sociedade com todos os seus problemas e limites. 
 
12ª - Lei da Novidade: O processo de aprendizagem é antecipado quando, nele, são integra-
dos elementos novos que despertam a curiosidade. Quanto mais o professor diversificar sua 
aula, utilizando-se de recursos didáticos, jogos e brincadeiras, mais fácil e rápida será a apren-
dizagem. 
 
Apresentada estas leis, Fontoura (1966) prossegue com a teorização de outros determinantes 
presentes no processo de aprendizagem, que, afirmamos mais uma vez, para ele, é uma ativi-
dade contínua, que começa na escola, mas não se encerra nela.  
 
 
4 Que determinantes da aprendizagem estes princípios e leis evidenciam? 
 
Os princípios e leis trazidos no manual de psicologia por Amaral Fontoura evidenciam o indiví-
duo que aprende e o seu organismo como fatores determinantes, trazendo-os para o centro do 
processo de aprendizagem. O aluno só aprende algo quando se concentra nas aulas, quando 
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consegue sintonizar seu corpo e sua mente em favor a aprendizagem. Esta sintonia é, na ver-
dade, uma atividade física e mental indispensável ao ato de aprender.  
 
A atividade dos alunos é o pressuposto básico para a ação da aprendizagem, “[...] cada um 
aprende apenas aquilo que pode aprender e que quer aprender” (FONTOURA, 1966, p. 71).  
Este tipo de pensamento coloca o aluno no centro das preocupações educacionais e aponta 
para duas questões. A primeira é o reconhecimento dos educandos como indivíduos diferentes 
e, por isso, com necessidades diferentes; a segunda refere-se ao limite da aprendizagem, que 
deve ser ditado pelo próprio aluno, definido dentro de suas capacidades.  
 
Se o aluno é o que existe de mais importante no sistema educacional, o bom funcionamento de 
seu organismo é um fator primordial para o sucesso da aprendizagem.  
 
Para Fontoura (1966), da boa saúde do corpo e do espírito, dependem todas as outras ativida-
des, inclusive a de aprender. Todavia esta não é suficiente para garantir um mesmo rendimento 
entre os educandos já que, por natureza, “[...] há alunos mais inteligentes e outros menos inte-
ligentes [...]” (FONTOURA, 1966, p. 72) em decorrência das diferenças individuais.  
 
Além do organismo e da inteligência, outros fatores podem prejudicar a aprendizagem, dentre 
elas, o meio familiar. Muitas vezes, as crianças são perfeitamente saudáveis e com níveis de 
inteligência considerados normais, no entanto apresentam dificuldades para aprender. Para 
Amaral Fontoura, este tipo de situação pode indicar que o aluno sofra de desajustamentos psi-
cossociais, fato que atrapalha na sua aprendizagem.  
 
Tais desajustamentos têm origem na vida familiar das crianças. Desorganização nas famílias, 
pais alcoólatras, brigas entre irmãos, ausência de carinho e atenção dos pais, entre outros pro-
blemas, abalam as estruturas psicológicas e mesmo físicas do educando, afetando seriamente 
sua vida escolar. Evidencia-se, desse modo, que as questões pertinentes ao processo de ensi-
no-aprendizagem deveriam ser analisadas, no máximo, com base no histórico familiar da crian-
ça, sem, contudo, considerar as determinações sociais mais amplas.  
 
Outro fator que o autor acredita ser decisivo para a aprendizagem é uma boa alimentação do 
aluno. Para Fontoura (1966), uma criança com fome não consegue aprender, visto que sua ca-
pacidade de concentração fica comprometida. A escola não pode se omitir dessa responsabili-
dade, por isso, tão importante quanto construção dos edifícios escolares, uso dos materiais 
didáticos e ensino dos próprios conteúdos escolares, é a merenda ofertada pelos governos às 
escolas. Para Fontoura (1966, p. 74), se a escola não conseguir ofertar “[...] o pão do corpo, 
muito pouco adianta dar o pão do espírito, o saber, que o aluno doente e subnutrido não está 
em condição de usar”. Destarte, observa-se a inversão da função da escola que, em primeiro 
lugar, deve ater-se à alimentação dos alunos como condição a sua aprendizagem.  
 
Os defeitos nos órgãos sensoriais das crianças são igualmente citados como aspectos prejudici-
ais à aprendizagem. Em especial, a visão e a audição do educando merecem uma atenção do 
professor. Fontoura (1966) esclarece que, com frequência, pais e professores não atentam para 
tais aspectos, prejudicando o desenvolvimento social e escolar da criança. Ressaltamos que tal 
preocupação evidenciada pelo autor aclara a centralidade assumida pelo fator biológico junto ao 
processo educativo.  
 
O cansaço físico é outro fator apresentado no manual como prejudicial à aprendizagem. Crian-
ças que precisam trabalhar muito em casa, ou mesmo fora dela, têm dificuldades em aprender 
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o que aprenderiam facilmente se não estivessem cansadas. A fadiga física e mental dos alunos 
diminui, e muito, a capacidade de aprender, por isso o professor deve se preocupar com o des-
canso dos alunos, não exigindo o que eles, devido ao cansaço, não conseguem dar.  
 
O meio físico e social também são, para Amaral Fontoura, determinantes no processo de 
aprendizagem. O ambiente escolar deve proporcionar prazer e alegria aos alunos, a começar 
pelo prédio da escola. Este deve ser espaçoso, bem limpo e iluminado e de aparência alegre. As 
salas de aulas precisam ser bonitas, alegres, com quadros, cartazes e flores, inclusive na mesa 
do professor e nas janelas. Enfim, todo o ambiente escolar deve ser agradável aos alunos, favo-
recendo atitudes amáveis dos professores, diretor e outros funcionários da escola para com os 
alunos.  
 
Em relação ao meio social, este exerce grande influência sobre a aprendizagem. Para Fontoura 
(1966), crianças pertencentes a meios sociais diferentes apresentam grandes desigualdades em 
conhecimentos, comportamentos e sentimentos. A criança que vive em um meio social organi-
zado, onde sua família possui recursos materiais e as relações entre os membros são harmonio-
sas, aprende mais rápido do que uma criança vinda de um meio social inferior ou problemático. 
Embora reconheça a existência das diferenças sociais e seu influxo nas diferenças educacionais 
não se constata a crítica a estas assimetrias, ao contrário, aceita a sua perpetuação, uma vez 
que a escola deve contribuir para a adaptação de cada indivíduo ao seu meio específico. 
 
Para Amaral Fontoura, é fato provado que a criança aprende por imitação. Logo, crianças que 
possuem um bom meio social, onde os pais valorizam boas maneiras à mesa, regras de higiene 
e respeito para com as pessoas, tendem a imitar tais atitudes e comportamentos. O contato 
com este tipo de cultura proporciona o progresso mental e social das crianças além de favore-
cer o desenvolvimento educacional.  
 
As influências do meio físico no processo de aprendizagem são também, bastante enfocadas 
por ele. As condições ambientais podem contribuir, alerta o autor, tanto para melhorar quanto 
para dificultar o desenvolvimento do fenômeno. Nestes termos, atenta para a necessidade de 
as escolas e os professores darem mais atenção a este problema.  
 
Fontoura (1966) esclarece que fatores como clima, temperatura, condições atmosféricas, baru-
lho, luz, cor, distribuição do tempo, da matéria, hora e conforto precisam ser administrados de 
modo que favoreçam a aprendizagem do aluno. Cabe às autoridades públicas e à própria orga-
nização da escola, proporcionar um ambiente arejado, de temperatura agradável, silencioso, 
bem iluminado, enfim que dê condições para que o aluno aprenda.  
 
O método utilizado pelo professor e o método pelo qual o aluno aprende são, também, ques-
tões que o preocupam, devido à relação que estes mantêm com o processo de aprendizagem. 
Entretanto, no manual, é tratado apenas a respeito do segundo método, sendo dadas algumas 
indicações de leituras sobre metodologia do ponto de vista do professor.  
 
Outro aspecto a ser destacado é que, para Fontoura (1966), a aprendizagem do aluno não se 
concretiza somente pela exposição do conteúdo pelo professor. As aulas encaminhadas pelo 
docente são apenas o primeiro passo para que o aluno aprenda. Outros elementos devem ser 
incorporados à orientação do professor, entre eles, a discussão, o debate, os exercícios, os jo-
gos, as pesquisas e os textos e relatórios produzidos pelos alunos. Trata-se da valorização do 
método, sua sobreposição ao conteúdo, como instrumento de aprendizagem do aluno.  
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Ao entender que a aprendizagem é uma atividade nervosa e psíquica voltada, inicialmente, ao 
desenvolvimento da personalidade da criança e sua adaptação social, demonstra que o aluno só 
aprende por experiência própria ao evocar uma ação interessada. Do seu esforço pessoal para 
aprender a matéria, depende totalmente a sua aprendizagem. Essa aprendizagem, no entanto, 
depende, ainda, de fatores fisiológicos, físico-sociais, técnicos e psicológicos. Além disso, a fixa-
ção do conteúdo só ocorrerá se houver estudos posteriores, os quais merecem a assistência do 
professor. Este deve mostrar aos alunos que os estudos realizados em casa devem obedecer às 
mesmas exigências das aulas, caso contrário a assimilação da matéria pode não ocorrer.  
 
 
5 Considerações finais 

 
Apresentamos, neste texto, com o intuito de contribuir com a história da educação, em especial 
a história da formação de professores no município de Maringá, a concepção de aprendizagem 
constante no manual Psicologia Educacional 2ª e 3ª partes: Psicologia da Aprendizagem e Psi-
cologia Diferencial, de autoria do educador brasileiro Afro do Amaral Fontoura, o qual exerceu 
significativa influência na Escola Normal maringaense nos anos 50 e 60 do século XX.  
 
Consideramos que conhecer, ainda que em primeira aproximação, como esse educador conce-
bia a aprendizagem pode ser revelador de traços das práticas escolares e de conhecimentos 
ensinados às normalistas nos anos de 1950 e 1960 em Maringá.  
 
É importante destacar que, ao nos propormos entender a concepção de aprendizagem veicula-
da por Amaral Fontoura, selecionamos o seu manual de psicologia educacional porque o autor 
empenhou-se no estudo e apresentação das formas, leis e princípios da aprendizagem.  
 
Por meio desse manual, Fontoura (1966) forneceu, de maneira categórica e objetiva, aos estu-
dantes da Escola Normal secundária, futuros professores, os conhecimentos que ele acreditava 
serem necessários para explicar como o aluno aprende e o que deve aprender, bem como os 
fatores que influenciam a aprendizagem.  
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Católica do Rio de Janeiro. Ademais, atuou na produção de manuais pedagógicos para professores entre 
os anos de 1950 e 1970. 

CD-ROM DE ATAS  | 5376 |  COLUBHE 2012



PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA 

EDUCATIVA: MOBILIÁRIO, 

EQUIPAMENTO, MATERIAIS 

DIDÁTICOS, ICONOGRAFIA

CD-ROM DE ATAS  | 5377 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 5378 |  COLUBHE 2012



POLÍTICA DE PATRIMÔNIO ESCOLAR OU GUARDA 
TEMPORÁRIA DE FONTES PARA PESQUISA

Maria Cecília Medeiros ABRAS
Betânia Maria Monteiro GUIMARÃES

Orlando José Almeida FILHO
Universidade Federal de São João del-Rei

PA L AV R AS- C H AV E

Política pública; Patrimônio 

escolar; Acervo escolar

ID: 44

CD-ROM DE ATAS  | 5379 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 5380 |  COLUBHE 2012



Introdução 
Situada na perspectiva da História da Educação e da pesquisa historiográfica em acervos esco-
lares, esta comunicação tem por objetivo central preservar a memória coletiva de três institui-
ções escolares do município de São João del-Rei, em Minas Gerais – Brasil. A memória escolar 
das instituições onde atuamos se encontra no silêncio dos diversos objetos, utensílios e docu-
mentos encontrados nessas instituições e essas “imagens e textos [...] falam do passado, [...] 
de um certo modo de apropriação do tempo” (Le Goff, 2003, p. 419). Nosso trabalho é o de 
organizar e inventariar todas as fontes que encontrarmos e preservar as tantas fontes docu-
mentais existentes naqueles espaços e reveladoras das diversas historicidades e temporalidades 
vivenciadas no processo de construção dos lugares de ensino e aprendizagem. Isso significa 
desvelar histórias silenciadas no tempo e escondidas nesses materiais. 
O Programa de Recuperação, Organização e Pesquisa Historiográfica em Acervos Escolares 
(PROPHAE) teve início em 2010 com oito alunos voluntários dos cursos de Pedagogia e História, 
da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), que atuaram em um grupo de estudo so-
bre História da Educação e tratamento de fontes primárias educacionais no Colégio Nossa Se-
nhora das Dores (CNSD), na mesma cidade. A construção dos trabalhos do nosso grupo marca 
presença no momento em que percebe a ausência de uma política patrimonial que defenda a 
existência e o futuro dos acervos escolares. 
Diante disso, a proposta do PROPHAE está calcada no tripé: a) preservação e recuperação pre-
ventiva de fontes; b) pesquisa-extensão e c) organização de um museu escola. O trabalho inici-
ou com a identificação e higienização de todos os livros manuscritos e impressos da instituição. 
O Colégio foi fundado em 1898 pela Congregação das Filhas da Caridade da Sociedade São Vi-
cente de Paula e situado no município de São João del-Rei. O Colégio possui espaço físico para 
o acolhimento do arquivo/museu escolar e da biblioteca de referência, mas os espaços necessi-
tam de adequação e ambientação para isso. 
A partir de março de 2011, este mesmo Programa foi reconhecido pela Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Comunitários da UFSJ como Programa de Extensão e Pesquisa, sendo, por isso, con-
templado com uma bolsa de extensão para a aluna Tatiane Fátima de Rezende. Em julho de 
2011, conquistamos o reconhecimento e financiamento, por instâncias do Ministério de Educa-
ção e Cultura brasileiro (MEC/Sesu – SIGProj N°: 75243.394.93416.15042011), para a continu-
ação dos trabalhos nos anos de 2012 e 2013. Dessa forma, iremos expandir a atuação do 
Programa, trabalhando nos acervos de outras instituições escolares das redes municipal e esta-
dual da cidade, cujas existências datam de meados do século XX e que foram localizadas atra-
vés de uma listagem de seus históricos. 
Trata-se primeiramente da Escola Municipal “Maria Teresa”, fundada no início do século XX, 
Decreto de Criação de 6.818/25 – MG 14/03/1925, e municipalizada pela Resolução n. 9216/98 
– MG 01/07/1998. Nessa Escola funcionam cursos de ensino fundamental e médio e a Educação 
de Jovens e Adultos. Está localizada na região central da cidade, à Praça dos Expedicionários 
s/n. A arquitetura possui valor histórico e uma estrutura com salas amplas e com condições, 
também, de acolher o arquivo escolar da biblioteca de referência, e do museu escola. Outra 
escola envolvida no Programa é a Escola Estadual “João dos Santos”, fundada pela Lei de Cria-
ção 2.106, Instalação em 26/07/1908. Esta Escola se situa também na parte central da cidade, 
à Avenida Eduardo Magalhães, s/n.  
A composição da equipe envolve atualmente 16 alunos dos cursos de História, Pedagogia, Le-
tras, Geografia, Química, Física, Educação Física e três docentes dos cursos de Pedagogia e His-
tória. A equipe foi dividida por áreas de atuação e linhas de pesquisa específicas que, em um 
primeiro momento, irá trabalhar conjuntamente na organização dos arquivos. Embora já exis-
tam trabalhos de investigação, iremos num segundo momento dar prioridade às pesquisas vol-
tadas para a compreensão das historicidades da educação do município. 
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Este texto visa à divulgação, no meio acadêmico lusófono, de nossas ações já concretizadas, 
das ações em curso e dos fundamentos teórico-metodológicos que as têm sustentado. Dessa 
feita, o artigo pretende angariar a atenção dos Egrégios Participantes deste IX Congresso Luso-
Brasileiro de História da Educação e ampliar nossas frentes de cooperação. Além disso, a divul-
gação é premente na medida em que as nossas visitas e intervenções nas Escolas e Colégios 
têm mostrado a dispersão dos artefatos e o desconhecimento das comunidades no que se refe-
re à importância dos bens culturais para compreensão da história da educação local e nacional. 
 
1 Por uma política de conservação dos arquivos escolares 
1.1 Lugares da cultura escolar e saberes docentes 
É de Michel de Certeau a ideia de repartição cultural que organiza objetos materiais: 

Em história, tudo começa com o gesto de selecionar, de reunir, de, 
dessa forma, transformar em “documentos” determinados objetos dis-
tribuídos de outra forma [...]. Na realidade ela consiste em produzir 
tais documentos, pelo fato de recopiar, transcrever ou fotografar es-
ses objetos, mudando, ao mesmo tempo, seu lugar e seu estatuto. 
Esse gesto consiste em “isolar” um corpo, como se faz em física. For-
ma a “coleção”. Faz com que as coisas sejam constituídas em “siste-
ma marginal”, como diz Baudrillard; faz com que sejam exilados da 
prática para estabelecê-los como objetos “abstratos” de um saber. 
(Certeau, 1988, p.30). 

Separar, selecionar e organizar são ações que se realizam por meio de uma operação que se 
estabelece a partir do arquivo, visando a uma investigação dos materiais culturais, para com-
preender o lugar da escola como espaço cultural de memória e de diversas temporalidades. 
Processo esse que obedece ao tripé que dirige as ações do PROPHAE.  
Nessa perspectiva, delineamos algumas ações e políticas de produção voltadas para esse pro-
cesso de construção e recuperação da memória histórica educativa de São João del-Rei. A pri-
meira delas é a criação e registro do grupo de pesquisa “Cultura Escolar e Práticas 
Pedagógicas” que visa ao preparo dos discentes de nível fundamental, médio e superior para a 
pesquisa cientifica. Esse grupo quer também constituir-se em uma unidade de pesquisa em his-
tória da educação. 
Visamos também a alimentar a curiosidade da comunidade intra- e extra escolar sobre os bens 
culturais da cidade com a promoção de eventos no Centro Cultural da UFSJ durante a semana 
do professor. Faremos exposições anuais com: cartinhas e livros didáticos, objetos de mesa 
(tinteiros, carimbos, mata-borrão, lousas, palmatórias e etc.) mobílias escolares (carteiras de 
vários estilos), trabalhos escolares; exibição de pôsteres com apresentação dos colégios mais 
antigos de nossa cidade, fotografias e imagens, desenhos infantis, vídeos entre outros. Está 
incluída nessas ações a oferta de oficinas temáticas sobre memória escolar, reflexões teóricas e 
práticas na organização de arquivos escolares e história oral e de vida de professores, meta-
memórias de professores. 
Nossa iniciativa não é isolada e se apoia nos estudo de Bellotto (1991), Fonseca (2003), Mogar-
ro (2005), Felgueiras (2005), Pessanha, Oliveira e Assis (2011), que foram e continuam sendo 
expressivos na construção deste trabalho e na preservação da memória, da história e da cultura 
escolar. Endossamos, assim, o diálogo necessário entre a escola e a formação docente na con-
quista de uma política pública patrimonial que garanta à comunidade interessada condições de 
pesquisa e inserção nas práticas educativas e formativas. 
1.2 Política de conservação 
O PROPHAE tem recebido algumas demandas para trabalhos de preservação dos acervos esco-
lares e de educação patrimonial para os professores, alunos, técnicos educacionais e funcioná-
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rios de toda escola. O acervo do CNSD contém livros didáticos, paradidáticos e de literatura e 
fontes manuscritas, como livros de atas, matrícula, notas, correspondências, etc. datados desde 
1905, ano em que, devido às exigências da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, 
iniciam-se os registros de todas as atividades administrativas e organizacionais das instituições 
de ensino no Estado. Os trabalhos do PROPHAE foram iniciados com o inventário dos 137 livros 
manuscritos existentes, devido às precárias condições de conservação e físicas da maioria desse 
material. Todo material foi encontrado em uma sala da Instituição alocado inapropriadamente 
em um grande armário de madeira já comprometido pela invasão de “traças e polias”. Os tra-
balhos foram programados da seguinte forma: 

1. Reconhecimento do material: primeiramente foi reconhecido todo o material do Colégio 
Nossa Senhora das Dores e feito, a partir desse contato inicial com o acervo, o inventá-
rio de toda a documentação. 

2. Organização primária: foi feita uma organização inicial separando os documentos se-
gundo as suas categorias documentais, as suas espécies e a seu tipo. Esta etapa visou 
organizar minimamente o material para o processo de higienização. 

3. Escolha do material: todo o acervo do Colégio Nossa Senhora das Dores precisa ser 
trabalhado para a sua duradoura conservação, porém, como já foi dito, é impossível 
trabalhar todo esse acervo em um ano. Devido a isto foi escolhido pelo grupo iniciar os 
trabalhos com os livros manuscritos, devido à precária condição física deste material, a 
partir deste segue-se o processo de trabalho no arquivo da instituição. 

4. Higienização: foi realizada a higienização de todo o material, composto por 137 livros 
manuscritos.  

5. Catalogação: seguiu-se o processo de catalogação de todo esse material para facilitar o 
acesso, seja devido às pesquisas ou à busca por informações pela comunidade escolar 
e externa. 

6. Organização definitiva: toda a documentação foi arquivada em caixas plásticas do tipo 
polionda segundo a sua classificação documental, de forma cronológica obedecendo as 
regras de guarda documental. 

Visando a uma melhor conservação do material, este trabalho possibilita a preservação deste 
arquivo, porém, faz-se necessário trabalhar ainda com a restauração, a digitalização e a indexa-
ção. As categorias documentais dizem respeito à materialidade do documento, por exemplo, 
documentos manuscritos, impressos, iconográficos, etc. Além disso, todo o restante do material 
deve passar ainda por esse processo visando a evitar sua deterioração e, consequentemente, a 
sua perda definitiva. 
Para Mogarro (2005), os arquivos escolares são classificados em três categorias distintas. Cate-
goria 1: documentos ativos, geralmente guardados na secretaria ou diretoria das instituições; 
são documentos recentes e utilizados diariamente e, devido a isso, mantidos de forma organi-
zada e correta para a sua conservação. Categoria 2: documentos semiativos, que não são utili-
zados de forma constante, mas que vez ou outra são requeridos por parte de ex-alunos ou 
outras instâncias da estrutura educacional. Estão, geralmente, guardados em locais não muito 
utilizados, mas de forma razoavelmente organizada e de fácil acesso. Categoria 3: documentos 
inativos se encontram depositados em locais que não fazem parte dos lugares utilizados pela 
comunidade escolar. Suas condições de conservação são, geralmente, precárias e a tendência é 
serem descartados. São documentos normalmente antigos e não mais utilizados pela adminis-
tração escolar. Segundo aquela autora, a empreitada de manejo de todo esse arquivo 

configura, portanto, uma situação de saturação e de ruptura total no 
que se refere à capacidade de conservação de arquivos por parte da 
maioria das escolas. A muito curto prazo, poderão intensificar-se os 
dois fenômenos negativos usuais nestas circunstâncias: a eliminação 
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desregrada ou manutenção desorganizada ou pulverização dos mes-
mos. (Mogarro, 2005, p.107). 

Sob essas circunstâncias, fez-semister iniciar uma revitalização do material, para que se tornem 
ativos novamente, se não para as questões administrativas e burocráticas das escolas, para a 
sua utilização em pesquisas visando à (re)construção de uma história e de uma memória edu-
cacional. Afinal, o documento torna-se fonte histórica a partir do momento em que é atribuída a 
ele essa finalidade na possibilidade do contato pela busca, pela releitura e novas descobertas 
nesse novo contato. É o que afirma Belloto (1991): 

A história não se faz com documentos que nasceram para ser ‘históri-
cos’, nem com autógrafos de grandes figuras, nem com documentos 
isolados que signifiquem o ponto final de algum ato administrativo e 
sim – ademais de outras fontes – com a ‘papelada’ gerada pelo cotidi-
ano da vida administrativa. [...] Um documento é histórico quando, 
passada a fase ligada à razão pela qual foi criado (informação), atinge 
a da sua utilização pela pesquisa histórica (testemunho). (p.68). 

O documento histórico é construído historicamente a partir de interesses de identificá-lo como 
tal e usá-lo para investigação. Sua funcionalidade como fonte histórica só é possível, entretan-
to, caso haja interesse e condições para manutenção. 
No que tange ao principal colégio em que temos atuado, Justino, Rodrigues e Fam (2010) cata-
logam o prédio do CNSD como parte do conjunto arquitetônico da cidade de São João del-Rei, 
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) brasileiro. O CNSD 
surge de diversas transformações enquanto instituição, pelo nome, pelos cursos que ofereceu, 
pela organização interna. Como instituição católica, surge no ano de 1856, passa a oferecer o 
Curso Normal no ano de 1894, formando a primeira turma de professoras primárias em 1898. 
Dessa forma, o CNSD se faz presente na cultura, na história e na memória da cidade. Seu acer-
vo é riquíssimo, não se resumindo unicamente a manuscritos ou impressos. Possui também: 
troféus, medalhas, fotografias, quadros de formatura, quadros/lousas decoradas, mobiliários, 
imagens religiosas, etc., além da própria arquitetura do prédio em moldes tradicionais de insti-
tuições religiosas escolares, possuindo significados próprios. 
Entendemos Cultura como um “sistema de ideias, conhecimento, técnicas e artefatos, de pa-
drões de comportamento e atitudes que caracterizam uma sociedade.” (Weber,1961, p. 88). 
Não seria incorreto dizer, portanto, que o homem é um ser cultural e que todas as suas práti-
cas, ações e concepções são, além de historicamente situadas, também culturalmente produzi-
das, sendo impossível o distanciamento entre um grupo e seu lugar sociocultural. 
Por consequência, a escola é em um ‘lugar sócio-histórico’ e possui uma cultura particular, que 
apesar de ser entendida de forma generalizante a todas as instituições escolares são específicas 
destas, não existindo em nenhum outro meio social. Como afirma Abreu (2005), a cultura esco-
lar abrange: “[...] valores, saberes, práticas, estratégias, enfim, um repertório de atividades 
sociais específicas de natureza escolar que todos os agentes envolvidos na educação realizam 
neste âmbito” (p. 145). Pensar a especificidade dessa cultura nos remete à necessidade de 
apreender seus sentidos sociais, construídos a partir da ação desses agentes e, ao mesmo tem-
po, a um reconhecimento desses mesmos grupos a essa cultura específica. 
A materialidade é essencial para dar inteligibilidade a essa cultura escolar, principalmente 
quando se trata de práticas culturais escolares pretéritas. Cada livro, cada quadro de formatura, 
cada fotografia, cada objeto diz muito sobre as práticas sociais e culturais que se davam dentro 
da instituição, diz muito sobre os significados sociais da escola e a forma como era entendida e 
legitimada. Cada objeto traz, em si, uma memória, ou ainda, memórias que remetem à vida dos 
diversos agentes sociais que construíram dentro daquela instituição sua própria história de vida. 
Daí decorre a importância deste trabalho, já que nossa atuação visa exatamente a preservar 
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tais materiais como forma de possibilitar a construção do conhecimento, construção da história 
e a preservação da memória das instituições escolares da cidade de São João del-Rei.  
De acordo com Nora (como citado em Siman, 2005, p. 119), a memória se liga à lembrança das 
vivências por laços afetivos e de pertencimento, apresentando-se, portanto, aberta e em per-
manente transformação, enquanto que a história é a crítica e a reflexão sobre as memórias ex-
postas, que se constituem em representação do passado. A memória é dinâmica, viva e existe a 
partir das lembranças e da vivência, ao passo que a história é construída da problematização 
dessas memórias, das fontes. A história é, então, construída a cada dia, enquanto a memória é 
resgatada e preservada a partir das relações que se fazem entre os agentes sociais do presente 
e do passado e a importância desse passado para a compreensão do presente. Assim, a mate-
rialidade da cultura escolar se configura como a matéria-prima tanto para a construção da his-
tória, quanto para a preservação da memória da educação são-joanense. Essas discussões 
sobre a relação entre memória individual e memória coletiva advêm também dos trabalhos de 
Halbwachs (1990) e de Le Goff (2003). 
1.3 Educação patrimonial 
Em tandem a esses trabalhos, pressupomos que a Educação Patrimonial é um dos caminhos 
que possibilitam a compreensão dos alunos sobre sua imersão e atuação na (re)construção 
constante desse patrimônio seja no sentido de sua produção material, seja na sua produção 
cultural. Essa Educação permite ao aluno expandir seus conceitos de cultura, (limitada muitas 
vezes à ideia de cultura elitista) e de patrimônio (que geralmente considera apenas a materiali-
dade do Patrimônio). 
Com efeito, foram oferecidas oficinas para alunos dos ensinos fundamental e médio do CNSD 
por discentes do curso de História da UFSJ, não vinculados necessariamente ao PROPHAE, em 
sua maioria orientandos durante os estágios curriculares I e II, envolvendo as seguintes temáti-
cas: 

• “História local e Memória”, pelo aluno Lucas Lopes Cardoso; 
• “As fontes primárias e o trabalho do historiador” pela aluna Laiza Assis dos Santos; 
• “Os acervos do Colégio Nossa Senhora das Dores: lugar de História e Memória”, pelo 

aluno Carlos Guilherme Rocha; 
• “Patrimônio Cultural e sua materialidade” por Tatiane Fátima de Rezende.  

De acordo com Horta, Grumberg e Monteiro (1999, p. 6, como citado em Moraes, 2006), trata-
se a Educação Patrimonial de: 

um processo permanente e sistemático de trabalho educacional cen-
trado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento in-
dividual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as 
evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos as-
pectos, sentidos e significados, o trabalho de Educação Patrimonial 
busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimen-
to, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os 
para melhor usufruto desses bens e propiciando a geração e a produ-
ção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cul-
tural. (p. 5) 

Parece-nos ser a Educação Patrimonial fundamental para a expansão de conceitos relacionados 
às vidas dos alunos, ligadas a determinado contexto sociocultural, que possui características e 
riquezas próprias, das quais os alunos se apropriam e as quais ressignificam constantemente 
sem ter consciência de suas ações nesses processos. 
Diante das experiências vividas no PROPHAE, podemos afirmar que as possibilidades dessa 
Educação propiciam maior consciência patrimonial não apenas aos alunos, mas a outros agen-
tes. Sem o impacto sobre professores e diretores das escolas e demais membros envolvidos no 
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trabalho escolar (como familiares dos estudantes), a presença de nossas ações e exemplos de 
conservação e valorização dos acervos poderão resvalar no vazio. Percebe-se atualmente maior 
preocupação da comunidade escolar com o acervo do CNSD. As oficinas despertaram nos alu-
nos expressiva curiosidade em conhecer este acervo, demonstrando que os trabalhos de educa-
ção patrimonial estão respondendo aos objetivos desejados. 
 
2 Avanços, trabalhos em andamento e novos projetos 
2.1 Avanços 
Como afirmamos acima, as ações de educação patrimonial têm obtido resultado que consi-
deramos desejável. O acervo do CNSD já se encontra higienizado, organizado, catalogado e 
inventariado. Isso significa que tais livros estão armazenados de forma organizada e correta 
para a sua preservação, além de estar facilitado o acesso para a obtenção de informações, seja 
pela comunidade escolar, seja para pesquisas e demais trabalhos acadêmicos no levantamento 
dos artefatos escolares. 
No contexto investigativo do PROPHAE, já conseguimos avanços realizados por meio de três 
trabalhos. Trata-se da tese de doutorado “Lendo no jornal Stella Maris (1938-1945) as marcas 
de formação das professoras em uma escola normal católica de Minas Gerais” da profa. Abras 
(2010). Igualmente, temos duas pesquisas de iniciação científica sob sua orientação realizadas 
no acervo do CNSD: “Representações de identidades docentes e práticas discursivas no jornal 
Stella Maris: 1938-1963: identidade de professor?” da aluna Tatiane Fátima de Rezende e “A 
influência do Grêmio estudantil na formação das normalistas” da aluna Giselly Kristina Muniz de 
Souza, ambas as alunas do curso de História da UFSJ. 
Os trabalhos do PROPHAE foram apresentados no 13º Seminário de Pesquisa e Extensão da 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), que ocorreu em Belo Horizonte, Brasil, de 16 
a 18 de novembro de 2011, tendo uma boa recepção e atenção de diversos alunos e pesquisa-
dores presentes. Essas pesquisas identificam registros de percursos no processo da formação 
de professores no jornal estudantil Stella Maris, desenvolvidos por Abras (2010) com questões 
específicas, mas que, além de suas próprias indagações, nos obrigam a pensar no arquivo esco-
lar como celeiro de cultura ainda sem um lugar social, vista a ausência de política patrimonial 
que o resguarde no direito do domínio público.  
2.2 Trabalhos em andamento 
Nessa linhagem dos trabalhos no jornal Stella Maris sobre a formação, ainda em andamento 
encontra-se o projeto do aluno de licenciatura em História Rafael Teodoro Teixeira, intitulado 
“Os princípios morais e religiosos: a identidade docente na exploração das imagens e dos san-
tos e seus festejos”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(FAPEMIG) via UFSJ. Perto do fecho da edição deste artigo, propusemos a realização de uma 
nova pesquisa, qual seja “Os contos publicados no Jornal Stella Maris: a formação das normalis-
tas entre 1938 e 1945” a ser desenvolvida, se aprovada em nossa instituição, em nível de inici-
ação científica. Ambas as pesquisa estarão sob orientação da profa. Maria Cecília Abras. 
Os projetos de extensão em andamento orientados coletivamente por esta coordenação, os 
professores colaboradores e Vitor Cordeiro Costa, pós-graduando em Letras, tomam corpo no 
levantamento dos manuais de formação das normalistas do CNSD,na educação patrimonial, 
reflexões históricas com os artefatos escolares e um tour em São João del-Rei pelos arquivos 
escolares. Continuamos, assim, o trabalho no cuidado aos acervos escolares da cidade com ba-
se na expansão que propusemos na abertura e no item 1.2 deste texto. 
2.3 Novos projetos 
Quanto à realização de novos projetos, a profa. Abras esteve na University of Victoria, em Bri-
tish Columbia, Canadá, onde foi convidada a integrar o Projeto Linking Educational Heritage 
Between Canada and Brazil, sendo que atualmente responde na atuação dele com sua contra-
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parte, o Projeto Three Flags desenvolvido na UFSJ, envolvendo, além do Canadá, Brasil e Por-
tugal, nas atividades conjuntas do Museum of Education Heritage. O Museu abriga a coleção de 
materiais didáticos doados por ex-professores, incluindo textos, imagens e vídeos. O objetivo 
do projeto é expandir o Museu digital, ligando-o ao trabalho dos historiadores da Educação na 
UFSJ.  
O debate está sendo ampliado na discussão com órgãos competentes, tais como: o Conselho 
Municipal de Preservação do Patrimônio Municipal (CMPPM); o Instituto de Patrimônio Histórico 
Artístico Nacional (IPHAN); a Secretaria de Cultura Estadual e Municipal; o Instituto Histórico e 
Geográfico de São João del-Rei (IHG); e a própria Universidade Federal de São João del-Rei 
(UFSJ). Consideramo-las instâncias primeiras a fim de nortear estratégias efetivas de ações di-
recionadas à implementação legal de uma política pública que garanta a vida útil e social dos 
acervos escolares localizados. Tais acervos são um patrimônio cultural ainda muito pouco explo-
rado quanto à potencialidade de contribuições que ele pode assegurar não só para a comunida-
de escolar, mas também para os discentes dos cursos de licenciatura e toda a população 
interessada; visto que, mais do que possibilitar os estudos sobre a formação docente e as práti-
cas pedagógicas, esses acervos representam parte de uma memória coletiva.  
Tomando essas questões como um desafio diário do pesquisador, somos levados a refletir so-
bre os objetivos que nos devem impulsionar a empreender políticas de preservação e recupera-
ção do patrimônio escolar. Seriam os programas de conservação, destinados aos acervos 
escolares, os únicos responsáveis pelos espaços propiciadores de pesquisas?Ou o papel das 
pesquisas estaria em chamar a atenção para a riqueza de tais documentos e ações? Constituí-
ram-se os acervos escolares como produtores e elementos de suas próprias vozes a serem ou-
vidas? A quem interessaria tais vozes? Na relação estreita entre os grupos citados, deve-se 
pensar a lacuna deixada pela ausência de políticas públicas que envolvam os interesses suscita-
dos pelos mesmos. 
Outra meta deste Programa é a criação do Museu-Escola tão logo seja feito o inventário e o 
balanço de todo o material existente. Funcionará como um instrumento autoeducativo, destina-
do principalmente à formação continuada de professores. O acervo do Museu-Escola constituirá 
do mobiliário, objetos escolares, livros, cadernos, cartilhas, manuais de ensino, arquivo fotográ-
fico, quadros de formatura e outros documentos de papel, como boletins, cadernetas escolares, 
livros-ata de reunião e inspeção escolar, que narram a história da instituição, de seus persona-
gens e da forma como se dava o processo de ensinar e aprender. O Museu-Escola terá, portan-
to, o objetivo de resgatar e preservar a história da educação escolar, além de poder 
implementar estudos e pesquisas em história da educação. Paralelamente, pensa-se em orde-
nar tudo isso com a publicação de um guia/catálogo, com indicações para um tour cultural e 
passeios para o (re)conhecimento da arquitetura escolar centenária de São João del-Rei, seus 
arquivos, mobiliário e artefatos escolares. 
Entretanto, as ações do Museu irão além da catalogação, organização e exposição desses mate-
riais. Está previsto um espaço destinado a um Banco de Depoimentos Orais fornecido pelas 
pessoas que passaram pelo Colégio Nossa Senhora das Dores como alunos, professores ou fun-
cionários. Constituirá mais uma fonte a ser consultada por pesquisado-res, professores, educa-
dores, alunos e público interessado. A entrevista será o cerne do trabalho com esses relatos e 
depoimentos, que serão editados e gravados em DVD, além dos diferentes artefatos escolares 
já levantados e elencados pelos alunos estagiários da licenciatura em História e do curso de 
Pedagogia da disciplina Didática. Dessa forma, a coleta de relatos e depoimentos, enfim, histó-
ria oral virá ampliar o quadro de referências sobre a história desse educandário e servir de ma-
téria-prima para a produção de trabalhos mais curtos e específicos, que funcionem como uma 
mostra do conteúdo mais amplo já realizado e que poderão ser apresentados em congressos, 
seminários e grupos de pesquisa. 
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Considerações Finais 
As instituições escolares são lugares dessa memória educativa que, a partir desse novo traba-
lho, vêm possibilitando construir nelas relações diferenciadas, por não estar prevista a presença 
da pesquisa. À medida que os envolvidos nela assumem a prioridade por um objeto de estudo 
se descobrem pesquisadores e produzem a escola nesse mesmo lugar. Pensar assim é fruto de 
um trabalho coletivo possível no esforço permanente de fazer convergirem aspectos dos traba-
lhos produzidos por professores, mostrando a toda comunidade externa a real necessidade de 
uma relação estreita entre escola e Universidade. 
Os acadêmicos envolvidos, mesmo aqueles na condição de voluntários e/ou bolsistas de traba-
lho podem apresentar-se em decorrência da escolha na participação e engajamento de tal pro-
grama, por uma melhor visão da licenciatura, ao refletir diariamente nesse espaço com colegas 
das áreas de Pedagogia, História, Letras, Física, Química e Educação Física, nas atividades que 
extrapolam a sala de aula. 
A ampliação desse novo olhar durante a formação inicial se dá na medida em que, de forma 
diversificada, cada um de seus membros está permanentemente envolvido com as etapas que 
demandam leituras e discussões coletivas, o que supõe o entendimento mais aprofundado no 
planejamento diário de suas ações no ambiente de pesquisa, na ação solidária durante a coleta 
de dados e na análise compartilhada das investigações.Os encontros semanais proporcionam 
além de todo efeito formador o equilíbrio na estimulação para concluir trabalhos e minimizar a 
exaustão entre docentes e discentes, por favorecer o amadurecimento dos conhecimentos no 
contato com objetos e Sujeitos. 
Embora nossos trabalhos estejam em processo de organização, produção e estruturação, po-
demos perceber que os arquivos nos remetem à percepção de que, na perspectiva de Bourdieu 
(2000), o campo educativo em disputa se estruturou, nas escolas investigadas, na medida em 
que se construíram modelos educativos e que as instituições (pública e privada) se consolida-
ram no município de São João del-Rei, contribuindo não só na formação de professores, bem 
como na estruturação formativas de uma parcela da população da região.  
Essas instituições são lugares dessa memória educativa que se construiu historicamente. Os 
artefatos, documentos e objetos materiais que “sobreviveram” ao tempo nessas instituições, 
transformados em documentos, trazem à luz práticas e habitus na perspectiva de Norbert Elias 
e Pierre Bourdieu (2000), que elucidam modos de fazer, de ser e de existir do cotidiano da vida 
daqueles que passaram por essas instituições nos diversos tempos históricos. Ir ao encontro do 
patrimônio é ir ao encontro de histórias com o objetivo de gerar conhecimento sobre represen-
tações capazes de elucidar questões sobre uma época da sociedade. 
O trabalho coletivo, realizado por voluntários, graduandos, pós-graduandos e professores pes-
quisadores colaboradores, pode revelar: processos da história da educação, da história local e 
do horizonte cultural de uma época; a organização da sociedade são-joanense em suas tempo-
ralidades. Esquecer isso implica em descaso, e o silêncio e ausência desses vestígios não só 
apagam a História escolar, mas a compreensão das dinâmicas políticas, sociais e culturais. 
A organização e manutenção dos acervos vêm construir um lugar de memória aberto ao público 
e a pesquisadores, o que significa não permitir o esquecimento. Dessa forma, o PROPHAE é um 
programa não só de recuperação material, mas da relação cultural possível entre a universida-
de, escola e comunidade. O envolvimento com políticas de patrimônio escolar, além de mera 
guarda temporária de fontes para pesquisa, garante que a universidade não se torne parasita 
dos acervos e instituições, mas entre numa relação muito mais construtiva e dialógica. 
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Desde seu advento, a literatura didática exerce um importante papel na construção do 
saber escolar, é considerada um meio de formação das mentes coletivas, e, ainda, é responsá-
vel por fomentar o mercado editorial. Mesmo assim, durante muito tempo, as pesquisas centra-
das na História do Livro Didático1 foram negligenciadas. As produções que versam sobre essa 
temática são recentes, remetem-se a década de 1960 e, tomaram ‘corpo’ a partir de 1980, ten-
do como países precursores Estados Unidos da América, Alemanha, Japão e França (CHOPPIN, 
apud BITTENCOURT, 2008). Devido ao caráter recente desses estudos, as publicações que 
abrangem todas as produções e os diversos períodos, ainda são raras (CHOPPIN, 2004). 

Buscando ampliar as pesquisas sobre livros didáticos (LD) e responder a questionamen-
tos evidenciados pela nossa prática em sala de aula e por estudos anteriormente realizados, 
apresentamos neste trabalho parte dos resultados da pesquisa A província da Parayba nos li-
vros didáticos de Geografia (1870 – 1920), desenvolvida no âmbito do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC e financiada pelo CNPq e pela UFPB. A mesma está 
organizada em dois subprojetos: A província da Parayba nos livros didáticos de Geografia do 
ensino primário (1870 – 1920) e A província da Parayba nos livros didáticos de Geografia do 
ensino secundário (1870 – 1920). As considerações aqui apresentadas referem-se ao primeiro, 
concluído em 2011. A pesquisa direcionada ao ensino secundário se encontra em desenvolvi-
mento. 

O projeto que ora apresentamos busca contribuir com as investigações no âmbito da 
História da Educação, em especial, no campo da história das disciplinas escolares, com enfoque 
para a Geografia. Para tanto, compreendemos que os materiais didáticos exercem um papel 
fundamental na construção do saber escolar. Dentre esses materiais, destacamos os LD, os 
quais utilizaremos como fontes de pesquisa. A partir dessas buscaremos compreender o nosso 
objeto de análise, a história da disciplina escolar Geografia, e nesta, a abordagem sobre as pro-
víncias, em especial a Parayba.  

Essa pesquisa vem sendo desenvolvida junto ao Grupo de Pesquisa Ciência, Educação e 
Sociedade – GPCES na Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Brasil. Este grupo estuda, entre 
outras temáticas, a história das disciplinas escolares, especialmente partindo de análises de li-
vro didático. Para tanto, organizamos um acervo de LD e um minimuseu de materiais escolares. 
Também dispomos de um catálogo de livros elaborados a partir de obras encontradas em bibli-
otecas da Paraíba e de Pernambuco. Visando ampliar este catálogo estamos desenvolvendo, 
com o apoio do CNPq – Projeto Universal, o projeto Ensino de Geografia: materiais didáticos, 
currículos, autores e práticas escolares (1860 a 1940), no qual catalogaremos os acervos das 
bibliotecas dos Institutos Históricos e Geográficos dos demais estados do Nordeste brasileiro.  

Em referência às pesquisas históricas sobre o LD, Munakata (2003) as divide basica-
mente em duas ordens, embora haja interseção entre elas: a primeira compreende as pesqui-
sas históricas, envolvendo estudos direcionados para a história do livro e da leitura. A segunda 
vertente aborda a história das disciplinas escolares, perspectiva norteadora de nossas pesqui-
sas. 

Entendemos que as disciplinas escolares resultam da interferência direta ou indireta de 
diferentes agentes. Dentre esses se destacam: o poder institucional, na figura do Estado e sua 
normalização; os autores e as editoras de LD, com o seu corpo editorial; os professores e os 
alunos quando do uso desses livros. Além disso, é importante ressaltar que os saberes que 
compõe tais disciplinas se originam em outras instâncias, como afirmam Moreira e Candau: 

 
Em outras palavras, os conhecimentos escolares provêm de saberes e 
conhecimentos socialmente produzidos nos chamados “âmbitos de re-
ferência dos currículos”. Que são esses âmbitos de referência? Pode-
mos considerá-los como correspondendo: (a) às instituições 
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produtoras do conhecimento científico (universidades e centros de 
pesquisa); (b) ao mundo do trabalho; (c) aos desenvolvimentos tec-
nológicos; (d) às atividades desportivas e corporais; (e) à produção 
artística; (f) ao campo da saúde; (g) às formas diversas de exercício 
da cidadania; (h) aos movimentos sociais (TERIGI, 1999; apud MO-
REIRA; CANDAU, 2007. P. 22). 

Assim, o saber inerente à escola apresenta certa autonomia em relação às produções 
acadêmicas e, apesar de haver uma relação de troca entre essas duas instâncias, o saber esco-
lar acaba por assumir uma característica própria e peculiar ao ambiente escolar (CHERVEL, 
1990).  

A centralidade dada ao LD em nossa pesquisa está relacionada ao fato dele se configu-
rar como uma fonte de pesquisa importante para compreendermos os sujeitos que influenciam 
a construção do saber escolar. Merece destaque o tipo de conhecimento selecionado para com-
por o conjunto de conteúdos nos diferentes contextos históricos; os conteúdos mais expressivos 
em detrimento de outros; as ideologias presentes nesses conteúdos; as orientações metodoló-
gicas, o papel dos autores na sociedade e sua relação com o exercício do magistério. 

Assim, o LD traz consigo uma grande complexidade, tanto ao que se refere ao contexto 
histórico, político e social do momento de sua elaboração e publicação, quanto ao que diz res-
peito a sua circulação e comercialização, e ainda, acerca dos diferentes usos por alunos e pro-
fessores.  

Definimos o recorte histórico desta pesquisa em função da importância dessa disciplina 
na difusão dos ideais nacionalistas, quando da constituição do Estado nacional brasileiro. Utili-
zamos como marco inicial o ano de 1870, em função da ampliação do número de publicações 
didáticas efetivamente brasileiras, influenciada pelo debate nacionalista, agora costurado pelos 
ideais republicanos. Já o marco final, a década de 1920, foi estabelecido em função da amplia-
ção dos debates acerca da adoção nos LD de uma Geografia científica e de novas metodologias 
de ensino. Neste período também se verifica uma renovação nos debates acerca do nacionalis-
mo e do papel exercido pelos recém-criados estados brasileiros, que passam a ser abordados 
nesses LD. No período estabelecido para pesquisa, entre o final do Império e o Início da Repú-
blica, os intelectuais passam a destacar a importância de se utilizar os LD de Geografia como 
veículos de difusão de ideologias nacionalistas (VERÍSSIMO, 1890; CARVALHO, 1925). 

O período entre os últimos decêndios do século XIX e início do século XX, apresentou 
grandes debates acerca da constituição do Estado nacional brasileiro (GONDRA; SHUELER, 
2008), o papel da escola na construção e difusão do ideário nacionalista e o papel das provín-
cias nesse processo ainda precisam ser melhor analisados, tendo em vista compreendermos os 
motivos que levaram os autores de LD de Geografia brasileiros a organizarem os conteúdos 
abordando cada uma das províncias separadamente e em uma perspectiva tradicional, como o 
fazia Aires de Casal em sua celebre obra Corografia Brasílica, de 1817. Aparentemente isto não 
se justificaria, pois neste período, já havia um debate nacional e propostas diversas de regiona-
lizações do Brasil (GUIMARÃES, 1935) diferentemente do período da publicação de Casal, o que 
possibilitaria aos autores trabalhar em uma perspectiva regional.  

Com o objetivo de contemplar a temática proposta para o desenvolvimento dessa pes-
quisa, analisaremos a abordagem sobre a província/estado da Parayba nos livros didáticos de 
Geografia do ensino primário brasileiro, entre os anos de 1870 e 1920. Para tanto, seleciona-
mos seis livros didáticos de Geografia destinados ao ensino primário brasileiro, publicados entre 
1870 e 1920. Tendo em vista os limites estabelecidos para este trabalho, apresentaremos ape-
nas a análise de três livros: Elementos de Geographia Universal, Geral do Brazil e Especial de 
Pernambuco - para a infância escolar da Provincia de Pernambuco, de Manoel Pereira de Mora-
es Pinheiro, editado pela Typographia Mercantil, na cidade de Recife-PE, em 1875. Geographia 
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Primaria, de Carlos Novaes, publicado no Rio de Janeiro e editado pela Livraria Francisco Alves, 
em 1895 e o Novo Manual de Geographia - para o uso das Escolas Primárias – curso elementar, 
de autoria e editado pela Theophane Durand Frère - FTD, em São Paulo, no ano de 1907.  

Nossas análises buscam compreender a complexidade inerente ao LD, tanto no que se 
refere ao seu caráter pedagógico e de difusor de ideais de um determinado período, quanto no 
tocante a sua materialidade. Para tanto, adotamos alguns procedimentos metodológicos:  

• Catalogar e ler a obra completa; 
• Observar se há marcas de leitura2 e o que dizem; 
• Elaborar uma biografia dos autores; 
• Analisar o aporte geográfico, pedagógico e metodológico a que o autor recorre; 
• Observar se há exercícios e como são propostos;  
• Analisar os conteúdos que tratam sobre as províncias/estados brasileiros, relacionando-

os com a constituição do Estado Nacional;  
• Elencar os conteúdos abordados com enfoque sobre a Parayba; 
• Analisar como a província da Parayba (como conteúdo escolar) era tratada nos textos, 

mapas, gravuras/fotografias e atividades (deveres/exercícios), etc.  
• Identificar como a província da Parayba passou a ser tratada nos livros didáticos com o 

surgimento das abordagens regionais. 
• Comparar as obras analisadas considerando: a data de publicação, a seleção e organi-

zação dos conteúdos; 
• Identificar os ideais (religiosos, políticos, e educacionais) postos a partir dos conteúdos, 

procurando correlacionar os manuais publicados no período do Império com aqueles no 
período da República; 

• Buscar outras fontes históricas para compreender o contexto de publicação dos LD e 
desenvolver as análises  

 
O que nos dizem os Livros Didáticos 
  

Neste tópico apresentaremos a análise das três obras selecionadas para este trabalho, 
abordando primeiramente as considerações gerais seguidas por um levantamento da aborda-
gem sobre a província da Paraíba. 
 
Elementos de Geographia Universal, Geral do Brazil e especial de Pernambuco 

 
O livro Elementos de Geographia Universal, Geral do Brazil e especial de Pernambuco – 

para a infância escolar da Província de Pernambuco, foi escrito pelo Sr. Manoel Pereira de Mo-
raes Pinheiro (fig.1). Editado e impresso pela typographia Mercantil em 1875, na cidade do Re-
cife - PE. Este é composto por 171 páginas e apresenta um formato padrão para a época, 11 
cm de largura por 15,5 cm de altura. O estado de conservação do livro não é bom, apresentan-
do folhas soltas, ruídas e amareladas, contudo, apresenta a capa original e não há ausência de 
páginas. Como não há marcas de leitura, não há indícios de uso do exemplar analisado, visto 
que este pertence a uma biblioteca. 
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Fig.1. Folha de rosto. 

Livro localizado no Gabinete Português de Lei-
tura- Recife-PE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O conteúdo está dividido em três grandes partes, obedecendo a estrutura definida no 
título Geographia Universal, Geographia Geral do Brazil e de Pernambuco, além de um apêndice 
com noções de astronomia e dois discursos proferidos pelo autor no Gymnasio Pernambucano, 
nos anos de 1874 e 1875, importante escola primária daquela província. 

Na introdução do livro há uma dedicatória aos professores da Instrução Primária. Nessa 
o autor justifica a elaboração da obra devido à implementação da lei 1:143, art. 33, inciso 7º de 
1874, de 08 de julho de 1874, que regulamentava o ensino público na província de Pernambuco 
e obrigava os professores de História e Geografia a trabalharem conteúdos referentes a escala 
global, nacional e local.  

Ao pesquisar a relação entre a lei supracitada e a elaboração desta obra, Albuquerque 
(2008) evidencia a possibilidade da referida lei ter sido criada para referendar a publicação ou, 
ao contrário, a obra ter sido escrita para que a lei pudesse ser efetivamente implementada. Es-
ta relação pode ser vislumbrada porque Manoel Pinheiro era influente no meio educacional, in-
clusive como membro da comissão que escolhia os livros didáticos a serem adotados nas 
escolas públicas da província.  

Manoel Pinheiro foi Bacharel pela Faculdade de Direito do Recife; no ano de 1873 as-
sumiu a cadeira de Geografia no Gymnasio Pernambucano, sem remuneração, no ano seguinte 
foi nomeado Regente dessa instituição. Ele foi membro do Conselho Literário de Instrução Pú-
blica de Pernambuco, exercendo o papel de parecerista, visando à análise e aprova-
ção/reprovação de livros didáticos a serem adotados nas escolas públicas daquela província 
(ALBUQUERQUE, 2008). 

Esta obra apresenta continuidades e inovações metodológicas frente às demais publica-
da na época, incentiva a memorização e não dispõe de atividades/exercícios, imagens ou ma-
pas. Seu conteúdo é apresentado em forma de catecismo, ou seja, estruturado em perguntas 
(conceito) e respostas (definição do conceito)3 (fig. 2). Entretanto, na introdução do livro o au-
tor apresenta orientações ao professor referentes à metodologia, o que não era comum aos 
livros da época. Neste caso, solicita que a aplicação da lição seja sempre seguida por uma ativi-
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dade cartográfica com os alunos, qual seja, desenhar de memória na ardósia4 ou no papel os 
mapas dos lugares que estudou.  

 

 
 
 

Figura 2. Texto no formato de catecismo 
Fonte: Manoel Pereira de Moraes Pinheiro, 1875. 

 
 

Os conteúdos presentes no livro estão organizados a partir de um método mnemônico 
com destaque para as definições dos acidentes geográficos, nomes de principais cidades e vilas 
das províncias e listas com os nomes de províncias de diversos países.  

A publicação desta obra acompanha um projeto de nação difundido pela Geographia 
Brasilica de Casal de 1817, quando se buscava destacar separadamente o papel de cada uma 
das províncias brasileiras (ANGELO, 2011), recorrendo-se a dados estatísticos pouco confiáveis 
e estabelecidos isoladamente, sem relacionar uma província a outra e sem configurar tais pro-
víncias como uma totalidade.  

Esse livro é uma publicação regional5, dedicada especificamente a Pernambuco. Essa 
concepção de LD foi utilizada para obras de Geografia publicadas nas últimas décadas do século 
XIX. De acordo com Tambara (2002), essas produções, surgem na primeira metade do século 
XIX, no Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco, entendemos que este processo se dá como 
resultado da descentralização do Estado brasileiro e autonomia das províncias com relação a 
seus projetos educacionais apartir de 1834, com a promulgação do ato Adicional, mas essa ten-
dência vai se fortalecer nas décadas de 1870 e 1880, quando os debates sobre a república pas-
sam a circular com maior intensidade. 
 
Sobre a Parayba 
 

Observamos que há maior detalhamento dos conteúdos sobre Pernambuco, visto que o 
livro destina-se às crianças que aí estudavam. Entendemos que, por ser uma obra regional o 
autor não aborda especificamente as demais províncias do Império, de modo que elas somente 
são citadas quando há necessidade de destacá-las, em função de temas acerca da Geografia do 
Brasil. Assim, nem mesmo a proximidade física entre a Paraíba e Pernambuco (compreendida 
aqui também como contiguidades no espaço da produção econômica desde o período colonial) 
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e o fato de as duas terem histórias que se imbricam (GONÇALVES, 2007) não garante maior 
detalhamento sobre a Parayba nesta obra.  
 Nesta perspectiva a Parayba, juntamente com outras províncias, somente será citada 
em números referentes aos dados gerais do Brasil com destaque para os dados populacionais; 
área ocupada; renda; atividades produtivas e comerciais, com destaque para a exportação de 
açúcar, algodão, aguardente, couro e madeiras, além da atividade portuária. O conteúdo refe-
rente às províncias é apresentado resumidamente em 21 páginas, enquanto Pernambuco ocupa 
41 páginas da obra. 
 
 
Geographia Primaria 

 
O livro Geographia Primaria, 4ª edição, de autoria do Dr. Carlos Noves, foi publica-

do no Rio de Janeiro, pela Livraria Francisco Alves e Impresso pela Typ. Guillard Aillaud & Cia, 
em 190? (fig. 3). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. Capa do livro Geographia Primaria, 190?.  
Localização da obra: Biblioteca Particular da Profa. Maria Adailza Martins de Albuquerque. 

 
A data de publicação deste exemplar não aparece na capa ou contracapa em virtu-

de do seu desgaste; ele se encontra em péssimo estado de conservação, com folhas soltas e 
outras faltando. No entanto, é possível identificar que a obra foi publicada entre o final do sécu-
lo XIX e as primeiras décadas do século XX. Tais evidências se apresentam na grafia do título 
(Geographia com “ph” e primaria sem o acento agudo) e no formato semelhante às demais 
obras destinadas ao ensino primário do período, 11cm de largura por 18cm de altura.  

Na tentativa de identificarmos a data de publicação recorremos às marcas de leitu-
ras encontradas no verso da capa deste exemplar, que traz dados sobre possíveis usuários: 
assinaturas; data (1902) e local (“Minas Geraes”), como se pode observar na (fig. 4). Ao con-
sultarmos o catálogo da Livraria Francisco Alves identificamos uma data de publicação, 18956, 
contudo não sabemos de que edição se tratava este dado, já que essa obra foi editada várias 
vezes. No acervo do LIVRES encontramos a 12ª edição, publicada em 1892. 
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Figura 4. Marcas de uso. 
 Fonte: NOVAES, Carlos (sem data). 

 
 
Este livro apresenta ilustrações, figuras para orientações cartográficas, mapas dos con-

tinentes e de cada província do Brasil. O texto é escrito de forma corrida, o que é considerado 
inovador para a época, pois rompe com o modelo em catecismo. Esse tipo de exposição dos 
conteúdos revela uma tentativa em romper com uma Geografia baseada simplesmente na 
memorização dos termos geográficos e com os enfoques metodológicos das conscepções 
pedagógicas difundidos na época de sua publicação. Este enfoque foi mesmo evidenciado no 
parecer de aprovação desta obra pela Secretaria da Instrução Pública do Estado do Pará, 
publicado na 12ª edoção deste livro. Os pareceristas apresentam as partes que compõe a obra 
e acrescentam: “A cada uma d’ellas dá o auctor o desenvolvimento adequado á comprehensão 
dos principiantes, sem fatigar-lhes a memoria com a decoração de uma extensa nomenclatura 
sem proveito prático.” (NOVAES, 1892). Destaque ainda seja dado ao uso de imagens para 
facilitar a copreensão do texto, metodologia também inovadora para época. 

Contudo, sabemos que essas inovações existentes no interior de uma disciplina não 
significa necessariamente um rompimento imediato com as práticas mnemônicas adotadas nas 
escolas. Ou seja, mesmo com as mudanças não podemos esquecer as permanências. Pois, um 
olhar mais apurado sobre a obra revela uma Geografia mnemônica disfarçada, em que o texto 
não se apresenta como catecismo, porém foi escrito de uma forma a induzir a memorização. 
Para tanto, destaca os conceitos em negrito ou itálico e, no iníco da frase seguinte, apresenta 
os seus significados. Assim, acreditamos que esta obra traz alguns indícios de inovações, 
porém, permanece com uma essência consevadora, mnemônica e descritiva.  

Os conteúdos sobre os estados7 do Brasil são apresentados na terceira parte do livro, 
no capítulo Geographia Particular – Brazil. As informações sobre cada estado são descritas se-
paradamente, porém, mesmo não sendo este um livro regional, ele privilegia os conteúdos refe-
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rentes ao Pará e a Amazônia. Quando se trata dos demais estados, os conteúdos são resumidos 
em meia página ou, no máximo, uma. 

Diante de tal constatação surgem algumas indagações. Que tipo de relação o autor te-
ria com os estados do Pará e do Amazonas? Que motivos o influenciaram para que apresentas-
se conteúdos mais detalhados sobre esses estados? Em nossas investigações identificamos que 
ele era natural do Pará, exerceu a função de professor livre de Geographia no antigo Gymnásio 
Paraense, em Belém e exerceu influências sobre a educação local.  

De acordo com Coelho (2003), o ofício de onze de julho de 1893, autorizava Alexandre 
Vaz Tavares, então Diretor Geral da Instrução Pública do Pará, a comprar, em grande escala, 
livros didáticos para as escolas públicas. Dentre as obras relacionadas identificamos o livro Ge-
ografia Primária, de Carlos Novaes. Outro fato, no mínimo curioso, mencionado pela mesma 
autora é que dentre as obras adquiridas, aquelas que haviam sido escritas por autores paraense 
foram as mais caras, destacando-se a obra de Carlos Novaes.  

Quanto à adoção de livros didáticos de Geografia do referido autor nas escolas públicas 
do Amazonas, foi identificado, a partir de um levantamento feito por Corrêa & Silva (2003), em 
mapas demonstrativos e editais do almoxarifado da instrução pública desse estado, entre os 
anos de 1898 a 1899, que deu entrada nesse almoxarifado 500 livros de Geographia da autoria 
do Carlos Novaes, e que, desses exemplares, 253 havia sido fornecidos às escolas. Esses mapas 
demonstrativos e editais do almoxarifado da instrução pública desse estado, ainda traziam in-
formações sobre a presença de livros de Geografia escritos por Carlos Novaes nos anos de 
1899, 1900 e 1905. Apesar dessa informação não especificar o(s) título(s) das obras encontra-
das, e, sabendo que Carlos Novaes escreveu outros LD de Geografia, acreditamos que a Geo-
graphia primaria poderia estar incluída nessa lista, até porque essa obra foi editada várias 
vezes. 

Segundo Boligian (2010) o Dr. Carlos Novaes foi professor “lente por concurso” do anti-
go “Gymnásio Paraense” em Belém. Posteriormente transferiu-se para a Capital Federal - Rio de 
Janeiro, onde atuou como lente de Corographia do Brasil, do curso anexo à Faculdade Livre de 
Direito do Rio de Janeiro. Além de escrever LD para o ensino primário ele também escreveu 
para o secundário - Geographia Secundária. Segundo Issler (1973) por mais de vinte anos Car-
los Novaes produziu também materiais para outras disciplinas como História Natural, Física e 
Química, todos editados pela Livraria Francisco Alves. Este autor ainda desempenhou funções 
importantes no meio geográfico, como sócio Benemérito da Sociedade de Geografia do Rio de 
Janeiro e sócio correspondente do IHG de São Paulo.  
 
Sobre a Parayba  

Os conteúdos que tratam sobre os estados brasileiros praticamente segue o padrão 
apresentado na época, elencando limites, área, população, produtos agrícolas, principais cida-
des, etc. No que se refere ao conteúdo específico sobre a Parayba do Norte há destaque para 
os nomes das principais cidades e economia; apresenta ainda um mapa político (fig. 5), em que 
traz informações, quanto à divisão administrativa (indicando as comarcas e as principais cida-
des), a topografia (indicando as serras) e a hidrografia (indicando os principais rios).  
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Figura 5. Mapa do Estado da Parahyba do Norte. Fonte: NOVAES, Carlos (Sem data). 
 
 Apesar de não haver uma orientação metodológica destinada aos professores, a pre-
sença dos mapas nesta obra demonstra tanto uma evolução tecnológica na publicação do livro, 
quanto a introdução de uma nova abordagem metodológica, que não mais cobraria do aluno 
para desenhar mapas na ardósia a partir do que ele guardou na memoria. 
 
Novo Manual de Geographia - para o uso das Escolas primárias 

O Novo Manual de Geographia – Curso Elementar para o uso das Escolas primárias, foi 
publicado na cidade de São Paulo, no ano de 1907, pela Frère Theophane Durand – FTD, que 
também assume a autoria. Apresenta um formato diferente da maioria das obras publicadas na 
época, medindo 21 cm de largura, por 24 cm de altura (fig. 6). Na capa há referencia ao pro-
grama de admissão ao 1° ano do Gymnasio Nacional, denominação recebida pelo Colégio Pedro 
II, em 1890. 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 6. Capa do Novo 
Manual de Geographia – 

Curso Elementar. 
Localização da obra: Biblio-

teca FEUSP - Biblioteca 
Paulo Bourroul, SP. 
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 Contrariando a ideia de autoria, comum aos LD da época, este não apresenta um autor, 
a editora assume tal função. Assim, segundo a história8 dessa editora, com o objetivo de ampli-
ar o conjunto das ações educacionais implementadas por esses religiosos no Brasil, as publica-
ções da FTD eram escritas pelos próprios membros da Congregação, que não expunham seus 
nomes nas obras e não recebiam direitos autorais. Utilizavam apenas o símbolo da congregação 
nas capas dos seus livros. 

Este livro apresenta ilustrações ordenadas em 17 gravuras, 4 estampas de nomenclatu-
ra geográfica, 46 mapas em preto e 11 coloridos. Os mapas do Brasil são apresentados por te-
máticas (político, relevo, hidrografia). Nesse contexto, devemos considerar os avanços das 
técnicas de fabricação e impressão, e do papel, que se desenvolveu a partir da segunda metade 
do século XIX (RAZZINE, 2004).  

O método utilizado é o dialógico, porém, se observa o uso de imagens, característica 
comum às perspectivas do método intuitivo. As perguntas são enumeradas e organizadas em 
três colunas, demonstrando uma diagramação distinta daquela adotada na época. Este formato 
inovador do ponto de vista técnico foi utilizado até os anos de 1980, antes das avaliações do 
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD. Este livro também se diferencia dos demais por 
apresentar uma grande quantidade de questionários, intitulados “Deveres escriptos ou oraes”, 
conforme mostra a figura 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Apresentação do conteúdo no Novo Manual de Geographya. Fonte: FTD, 1907 
 
No livro há uma tendência de valorizar a religião católica seja em textos ou em imagens 

conforme mostra o trecho a seguir e na imagem 8: 
 

83. De todas as religiões, qual é a única universal e verdadeira? É a 
catholica, apostólica, romana que reconhece por chefe visível o 
papa e que tem sua origem em Jesus-Christo, nosso salvador. [...] 
Nosso senhor Jesus-Christo é o único Messias e Salvador do mun-
do; sua doutrina, contida principalmente no Evangelho, maravilha-
nos por sua pureza e a excellencia de sua moral, ella só póde satisfa-
zer os desejos do homem e dos povos (FTD, 1907, p. 12. Grifos nos-
so). 
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Figura 8. Imagem da crucificação de Cristo no Novo Manual de Geographia. 
Fonte: FTD, 1907. 
 
 

Isto indica que apesar de termos nesta época uma educação laica, os ideais religiosos 
ainda são apresentados em livros didáticos destinados às escolas brasileiras. Este procedimento 
pode ser também encontrado em outros livros publicados por outras editoras.  
 
Sobre a Parayba  

No que se refere aos estados brasileiros o autor limita-se a apresentar alguns dados 
pontuais, acompanhados de mapas (fig.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 9. Conteúdo sobre o Estado da Parayba do Norte. Fonte: FTD, 1907 
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O livro apresenta um tópico chamado “Geographia particular” em que apresenta desta-
que para os conteúdos sobre o Distrito Federal e aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. Ao contrário das publicações regionais, este enfoque se justifica pelo desenvolvi-
mento econômico desses estados a partir do início do século XX e não por destinar-se aos alu-
nos que ai estudavam. Os conteúdos específicos sobre a Parayba limitam-se aos dados sobre a 
área, população, capital e principais cidades. 
 
Considerações Finais  

 
A partir das obras analisadas podemos apontar algumas considerações que buscam 

responder a questionamentos feitos no início da pesquisa, mas também apontam novas inter-
rogações. As análises nos levaram a compreender melhor o contexto educacional brasileiro do 
período e o papel dos livros didáticos na constituição da disciplina escolar Geografia. 

Considerando as obras analisadas, o modelo de Geografia difundido para as escolas no 
período acompanhava, em parte, os debates que ocorriam do ponto de vista da Geografia bra-
sileira e também as proposições pedagógicas. Assim, se observa o predomínio de um modelo 
de ensino livresco, mnemônico e descritivo, porém com tentativas de mudanças, evidenciadas 
especialmente nas duas últimas obras analisadas. Diferentemente de algumas publicações se-
cundárias, as obras destinadas ao ensino primário não incorporaram uma Geografia científica. 
Além disso, podemos constatar que a publicação de LD regionais expressa os debates políticos 
da época, principalmente, a busca por mais autonomia das províncias frente ao poder central, 
em especial a partir de 1834, com a promulgação do Ato Adicional, que deu maior autonomia 
as províncias.  

No que se refere aos conteúdos referentes às províncias/estados, observamos que, em 
geral, as informações são resumidas, com exceção dos livros regionais. Isto ocorre exatamente 
nas obras em que o autor tem origem naquele(a) província/estado ou que tem estabelecida 
compras de sua obra feitas pelos órgão públicos, ou adoções pré-estabelecidas em escolas pri-
vadas. 

Nesse sentido, não encontramos nenhuma obra destinada especificamente a provín-
cia/estado da Parayba. Assim, em geral, os conteúdos referentes a essa província contemplam 
apenas uma página, com informações estatísticas sobre os aspectos naturais, atividades portuá-
rias, produção agrícola e nomes de cidades importantes. Conteúdos vistos como necessários a 
constituição de uma nacionalidade brasileira. Podemos ressaltar ainda a pequena importância 
dada a questões econômicas e política dessa/e província/estado, revelando mesmo a importân-
cia dessa no contexto nacional no período. Este fato não está diretamente relacionado a pe-
quena participação da Paraíba na economia nacional, pois estados com grande poder 
econômico também são abordados da mesma maneira. Acreditamos mesmo, que este modelo 
se estabelece como consequência dos debates sobre a própria memorização, como uma ativi-
dade dolorosa e cansativa. Assim, para resolver tal problema reduz-se os conteúdos. 

Devemos ressaltar que há também tentativas de inovações, com modificações na estru-
tura do texto, na introdução do uso de imagens, na diagramação das páginas, entretanto a 
continuidade das abordagens sobre os conteúdos não se verifica mudanças tão significativas. 

Outra questão refere-se a organização dos conteúdos sobre o Brasil por provín-
cia/estados em separado. Entendemos que neste período se cria mesmo uma tradição (HOBS-
BAWEM, 2008) fundada tanto na obra de Casal (1817), mas também em outras obras tais como 
os Dicionários regionais e as publicações do IHGB. Porém, devemos observar que desde o sécu-
lo XIX havia no Brasil propostas de regionalização do país (GUIMARÃES, 1941) e, porque estes 
autores não trabalhavam nesta perspectiva? Seguir a tradição fundada era garantia de venda 
desses livros? Será que os professores adotariam livros que trouxessem uma perspectiva regio-
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nal? Isto movia tal continuidade? Os autores conheciam essas regionalizações? A influência das 
obras estrangeiras tinha algum papel nesta continuidade verificada?  

Outra questão merece destaque, os autores de LD, eram em sua maioria professores, o 
que nos possibilita concluir que estes elaboram seus livros a partir de suas práticas. 

 
Tais questionamentos orientarão as nossas próximas pesquisa, pois queremos compre-

ender como se dá a relação entre o saber escolar e o acadêmico a partir dos livros didáticos. 
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1O livro didático recebeu ao longo do tempo diferentes denominações que expressam os diver-
sos contextos: manual escolar – geralmente direcionado ao professor; compêndio - caráter en-
ciclopédico; obra didática; livro escolar, entre outros. Neste trabalho recorreremos a essas 
expressões à medida que necessitarmos. 
2 Entendemos por marcas de leituras todo e qualquer tipo anotações encontradas no ‘corpo’ do 
livro. 
3 Esse método também é conhecido como socrático ou dialógico. 
4 Esse material didático é conhecido como quadro ou pedra e, foi utilizado nas escolas até apro-
ximadamente o início do século XX, sendo substituído posteriormente pelo caderno. 
5 Os livros publicados em âmbitos provinciais ou estaduais são denominados pela bibliografia 
especializada, livros regionais. 
6 Informação disponível no site: http://www.uff.br/lihed/index.php/home.html. Acessado em 26 
de setembro de 2010. 
7Com a promulgação da Constituição de 1891 as províncias passaram ser denominadas de es-
tados e, seguindo esta determinação, os livros didáticos publicados em anos posteriores incor-
poraram a nova nomenclatura. 
8 A sigla F. T. D. foi adota em homenagem ao FrèreTheophaneDurand, um religioso da Congre-
gação dos Irmãos Maristas que incentivou a publicação de LD na França.  
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A carteira escolar: um dispositivo higiênico 
 

A preocupação com a mobília escolar, com o corpo infantil, com as maneiras pelas 
quais outros países estavam organizando o espaço da sala de aula e o espaço individual do alu-
no fica bem evidente nos livros A Hygiene na Escola, publicado em 1902, pelo médico e Inspe-
tor Sanitário, Balthazar Vieira de Mello; e no livro Pedagogia e Methodologia do Padre Camillo 
Passalacqua, publicado em 1887. De acordo com esses autores, os estudos sobre a higiene es-
colar em diversos países tiveram contribuições e influências significativas na concepção e pro-
dução do mobiliário escolar. A “Hygiene” passou a prescrever modos racionais de sentar e 
ordenar o espaço do aluno. Nos dois livros os autores além de detalharem como deveriam ser o 
edifício escolar (situação, construção, aspecto, dimensões, vizinhança, ambientes) e a sala de 
aula (quanto à iluminação, ventilação, limpeza, temperatura, disposição dos bancos e mesas, 
pintura e desinfecção); dão realce à mobília escolar como elemento essencial ao “desenvolvi-
mento intellectual e physico da infancia e da mocidade” (MELLO, 1902, p. 20). 

Fundamentados na racionalidade científica e em princípios médico-higiênicos, veicula-
dos nesses manuais, os educadores, no intuito de corrigir e evitar as deformidades deveriam 
cuidar do alinhamento do corpo dos alunos e alunas em relação à carteira, mesa, papel, livros 
(ROCHA; GONDRA, 2002).  

Sendo assim, tanto Mello (1902) quanto Passalacqua (1887) defendem que não é a cri-
ança que deve acomodar-se ao banco, mas o banco à criança a fim de evitar as moléstias, auxi-
liar no desenvolvimento por igual dos órgãos e facilitar a aquisição dos conhecimentos do 
programa de ensino. Considerando que a mobília e os modos de sentar têm papel preponderan-
te na produção ou não das moléstias escolares, como a miopia e os desvios na coluna verte-
bral, os dois livros oferecem ilustrações de modelos de carteiras e de modos de sentar. 
Segundo Passalacqua (1887), “cada nação tem um modo especial de mobiliar suas escolas” 
(PASSALACQUA, 1887, p. 63). Apesar de reconhecer que a Alemanha, a Suíça, a França e os 
Estados Unidos têm se empenhado para “amenizar a vida escólar, já modificando a antiga mo-
bilia, já criando novas peças, de accôrdo com a natureza, organisação e condições das crianças” 
(Idem, p.57), Passalacqua assegura que “[...] os bancos e mesas americanas do Norte, são, 
nos parece, os que nos servem a nós” (Idem, p.63).  

O debate acerca da mobília escolar, no contexto da obrigatoriedade da educação esco-
lar no fim do século XIX, não está limitado ao Brasil. As concepções sobre higiene e mobiliário 
escolar, desenvolvidas por esses dois autores brasileiros, também circularam em Portugal, em 
período semelhante, como demonstra Maria de Fátima Machado (2004) em sua Dissertação de 
Mestrado que teve por objeto a evolução das carteiras escolares do ensino primário em Portu-
gal. Ela discorre, dentre outras coisas, sobre a relação ortopédica entre a higiene e o mobiliário 
escolar; a preocupação com a presença do corpo da criança dentro da escola; sobre a disciplina 
do corpo como mecanismo pedagógico de controlo do corpo social; e a função das carteiras 
enquanto veículo disciplinar e de regulação individual e coletiva.  

Na França, a Revue Pedagogique também revela a mesma preocupação. De Bagnaux 
(1879), em uma conferência feita na Sorbonne, identifica diversos modelos de carteiras exibi-
dos nas Exposições Universais do fim do século XIX, comparando-os. Dentre eles,  

[...] les tables qui ont été adoptées par le Musée Pédagogique de 
Russie et qui ont figure en 1879 à l’Exposition Internationale 
d’hygiène de Bruxelles, celles Du Ministère de l’Instruction publique de 
Belgique, celles que le Luxembourg a présentées à l’Exposition univer-
selle, les modeles actuels de La Ville de Paris” (DE BAGNAUX, 1879, 
p.110-111).  
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Quase vinte anos depois, o tema higiene, mobiliário escolar e corpo do aluno ainda 
permanece como objeto de interesse. No “Congrès de La Protection de l’Enfance” (Bordeaux, 
1895), Ph. Tissié, inspetor dos exercícios físicos da Academia de Bordeaux, discorre sobre “Les 
attitudes vicieuses chez les enfants”. O mesmo trabalho é publicado na Revue Pedagogique em 
1896, onde o autor defende que 

 
On doit réformer lês méthodes selon lês lois de l’hygiène ET de La 
Physiologie infantile: lês méthodes d’écriture suivies dans lês écoles 
NE doivent jamais provoquer La déviation de La colonne vertébrale ni 
La fatigue oculaire; ces méthodes devront s’inspirer dês príncipes 
d’hygiène ET de physiologie (TISSIÉ, 1896, p. 57). 

 
Com isso, percebe-se que a questão da carteira escolar enquanto dispositivo higiênico 

em São Paulo pode ser melhor compreendida sob a ótica da internacionalização (SCRIEWER, 
2000). As discussões empreendidas e as propostas feitas pelos autores brasileiros nos manuais 
não estão dissociadas de um “processo mundial de uma expansão educacional” (p.108), do 
qual a materialidade escolar é um indício dos modos peculiares como cada Estado pode concre-
tizar a escolarização pública.  
 
 
A carteira escolar: um dispositivo pedagógico 

 
A carteira é um dispositivo pedagógico que cria identidade discente, comportamentos 

corporais do aluno na escola, dentro e fora da sala de aula. Falar da agência da carteira é con-
siderar que não somente as pessoas agem sobre os objetos, mas que os objetos também afe-
tam as ações sociais. Conforme assevera Ulpiano Menezes: 

 
A chamada ‘cultura material’ participa decisivamente na produção e reprodução 
social. No entanto, disso temos consciência superficial e descontínua. Os artefa-
tos, por exemplo, são não apenas produtos, mas vetores de relações soci-
ais. Que percepção temos desses mecanismos? Não se trata, apenas, portanto, 
de identificar quadros materiais de vida, listando de objetos móveis, passando 
por estruturas, espaços e configurações naturais, a ‘obras de arte’. Trata-se, is-
to sim, de entender o fenômeno complexo de apropriação social de segmentos 
da natureza física – e, mais ainda, de apreender a dimensão material da vida 
social (MENESES, 2005, p. 18, grifo nosso). 
 

Em outras palavras, é preciso ir além de perceber os objetos materiais como produto da 
cultura, ou ainda, como resultado dos elementos abstratos da cultura que se materializam. É 
fundamental fazer o caminho inverso investigando como a materialidade causa impactos na 
cultura. Isso implica em que a função social dos objetos se estabelece na relação imediata e 
direta com o corpo. No caso da carteira escolar, ela deveria ser fabricada com dimensões que 
permitissem a criação de um habitus corporal compatível com os preceitos da higiene e da er-
gonomia. O senso de hábito, segundo Andrew Jones (2007), é inculcado por meio de práticas 
culturais. É a incorporação repetitiva de movimentos corporais que formam memória corporal 
habitual e estes movimentos são prescritos culturalmente.  

A prescrição do habitus corporal que se pretendia formar nos alunos é evidenciada em 
muitos manuais do fim do século XIX, tanto nacionais quanto estrangeiros. No manual A Hygie-
ne na Escola, do inspetor sanitário Dr. B. Vieira de Mello, são apresentados “vícios de confor-
mação adquiridos pela impropriedade de moveis escolares” (MELLO, 1902, p. 22). Como se 
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pode notar nas ilustrações (4 e 5) a seguir, se a mesa for muito alta, “além de que o material 
de estudo ficar muito approximado da vista, o que predispõe á miopia, o alumno é obrigado a 
afastar os cotovellos e levantar o hombro direito, o que determina uma inflexão da columna 
vertebral” (Idem, p. 23). Sendo a mesa muito baixa, “o aluno para poder lêr ou escrever, incli-
na-se para deante, donde congestão da cabeça, dando em resultado dôres de cabeça e hemor-
ragias nasaes [...] e incurvação da columna vertebral” (Idem, p. 23).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  Figura 4   
 
 
 
 
 
  Figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5 
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  Figura 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Figura 6 
 
 
A figura 6 apresenta a atitude correta na escrita. “Ao educador cumpre não só evitar 

que os alumnos adquiram attitudes viciosas, como ainda corrigir as que apresentem” (Idem, 
22).  

De igual modo, a Revue Pedagogique traz estudos sobre Les attitudes vicieuses chez 
les enfants (Tomo XXIX, n. 7, 1896, 2ºsem.) e sobre Le Mobilier Scolaire (1879, 1º sem.).  

Nesta última, discutem-se as vantagens e limitações de várias modelos de carteira fa-
bricados em diversas cidades. Dentre a mais recomendada está a “Table André”, pois pode ser 
adaptada às classes ou aos alunos.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Revue Pedagogique, 1879, 1ºsem, p. 132 
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Observa-se que a carteira é a mesma, mas possui um mecanismo para que se eleve ou 
se abaixe o banco e o pé pode ser apoiado em um suporte quando não puder alcançar o chão. 
Em oposição aos antigos e improvisados bancos de madeira, as novas carteiras escolares inten-
tavam conformar não somente o corpo do aluno, mas também dar uma nova organização ao 
espaço escolar. A individualização dos lugares favorecia, por exemplo, a realização de novos 
tipos de avaliação, bem como o controle de cada aluno pelo professor.  

Abordando uma vertente francesa da cultura material, Marcelo Rede lançando mão, so-
bretudo, dos estudos de Marcel Mauss (1936 ) e Jean-Pierre Warnier (1999), expõe que:  

 
[...] não apenas a conduta corporal se estabelece em função de pa-
râmetros materiais (que lhe oferecem as possibilidades e os limites), 
mas também, aprofundando ainda mais o postulado, pode-se dizer 
que o universo material é parte constitutiva da própria corporalidade, 
que o corpo se constrói pela materialidade que lhe é exterior a princí-
pio (REDE, 2000, p. 283-284).  

 
Mas a interação não se dá somente entre o corpo e o objeto. Como salienta o autor, “a 

cultura material participa de uma síntese que, longe de ser estática, implica interação dinâmica 
entre os elementos em jogo: corpo, objeto, espaço” (Idem, p. 284). Assim, a agência da cartei-
ra escolar não diz respeito somente à criação de um habitus corporal, à conformação do corpo 
dos alunos segundo preceitos da higiene. Essa agência abrange também a organização do es-
paço da sala de aula, afeta as relações entre os alunos e entre o professor e o aluno. 

Isso não significa um apagamento das individualidades dos alunos e dos professores. 
Eles se apropriam do universo físico (REDE, 2000) de forma singular. No entanto, as práticas de 
singularização também não significam o entendimento dos sujeitos como seres isolados, mas 
como atores sociais que, no “concurso do corpo e da cultura material”, constroem a sua “exis-
tência social” e a si mesmos como sujeitos (REDE, 2000).  

 
 
 

Mediadores Culturais e a proveniência da carteira escolar 
 
  

No fim do século XIX, o modelo de carteira registrado, em maior número, nos inventá-
rios de bens da Escola Normal Caetano de Campo, na cidade São Paulo, é o americano, como 
se observa no quadro abaixo: 
 
 

ESCOLA NORMAL CAETANO DE CAMPOS 
ANO

1895 1896 
363 carteiras escolares americanas 48 cadeiras austríacas, amarelas, assento de pa-

lhinha 
355 bancos escolares americanos 120 cadeiras de braço, envernizadas, que ser-

vem no salão nobre 
120 cadeiras americanas que servem no 
salão nobre 

82 cadeiras americanas, amarelas com assento 
de palhinha 

120 cadeiras americanas de braço que ser-
vem no amphitheatro 

5 cadeiras de braço, de canela preta e assento 
de marroquino 

11 carteiras americanas para professores 2 cadeiras de balanço, austríacas 
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11 cadeiras americanas de mola e palhinha 4 cadeiras estofadas, com assento de morroqui-
no 

5 carteiras escolares estragadas 4 cadeiras pretas com assento de couro da Rus-
sia 

8 bancos escolares estragados 1 cadeira de mola com assento e encosto de pa-
lhinha 

3 carteiras de canela preta encerada, com 
grades, para amanuenses 

3 carteiras de canela preta, com grades, para 
amanuenses 

3 cadeiras com assento e encosto de couro 
da Russia 

30 bancos com pés de ferro, modelo 550 

2 cadeiras de balanço, austríacas 
48 cadeiras austríacas envernizadas de 
amarelo 
51cadeiras americanas envernizadas de 
amarelo 
3 cadeiras de braço estofadas a morroquino 
1 cadeira de mola, austríaca 
28 bancos para jardim, modelo 550 

 
 

Fonte: Arquivo da Escola Normal Caetano de Campos 
 
A proveniência das carteiras americanas pode ser entendida pela atuação dos mediado-

res culturais. São chamados aqui de mediadores culturais os estrangeiros residentes em São 
Paulo que, tendo envolvimento com a instrução em seu país de origem e no Brasil, serviram de 
intermediários entre fornecedores e o governo, ou, que também em viagem ao país de origem, 
fizeram a aquisição de material para a escola pública paulista. São dois exemplos de mediado-
res culturais - a diretora da Escola Modelo anexa à Escola Norma da Praça da República, Miss. 
Marcia Browne e o diretor da Escola Americana, Horace Lane. Ambos, americanos, foram im-
portantes peças na busca pela modernidade educativa.  
 No ofício abaixo, observa-se que, pelo menos, desde 1890 pode ser constatada a atua-
ção desses personagens em prol da instrução na cidade de São Paulo. Sendo a distância dos 
fornecedores uma dessas dificuldades, os mediadores culturais ajudavam a minimizar esse en-
trave tornando possível a chegada do mobiliário e dos objetos até à escola.  
 
 
 
 
 
 
 Quadro: Correspondência de solicitação de material escolar 

DSCN 3396 
Nº. 88 

Diretoria da Escola Normal de São Paulo. 
 
Em 30 de Outubro de 1890 – Cidadão. 
 Em oficio sob nº. 13 deste ano, o ex-diretor desta Escola, Doutor Antonio Caetano de 
Campos, pediu autorização para fazer aquisição de material escolar e, em conseqüência de exi-
gência do Tesouro do Estado, apresentou posteriormente com oficio sob nº. 27 o respectivo 
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orçamento, sendo afinal autorizado a fazer a referia aquisição pelo vosso oficio sob o nº. 7 de 
25 de Março do corrente ano. 
 Foram-me agora entregues pelo Diretor da Escola Americana e pela Casa Guarany 
diversos caixões com o referido material escolar e as contas do seu custo. Solicito, pois, que 
vos digneis ordenar o pagamento de Rs 1:923$900 à Casa Guarany e Rs 372:600 ao sr. A. 
Waddul conforme as contas  

- juntas. Saúde e Fraternidade, 
Ao Exmo. Cidadão Dr. Americo Brasiliense Almeida de Mello.  

M.D. Presidente do Estado. 
O Vice Diretor,  

Doutor José E.C. de Sá e Benevides. 
Fonte: Arquivo Histórico Caetano de Campos. Registro de Correspondência. Escola Normal Cae-
tano de Campos 
 

 
Em 30 de outubro de 1890, o vice-diretor da Escola Normal da Capital, Doutor José E.C. 

de Sá e Benevides, solicita ao Presidente do Estado de São Paulo o pagamento devido ao Dire-
tor da Escola Americana que forneceu caixões de material àquela Escola Normal. A solicitação 
de material ao Diretor da Escola Americana é uma evidência das redes de sociabilidade que en-
volviam dirigentes do ensino público paulista e dirigentes da Escola Americana; mas também da 
crença no aparato pedagógico que esta última exibia.  
 
Quadro: Material vindo dos Estados Unidos 
4090 

SECRETARIA DA ESCOLA NORMAL DA CAPITAL 
27 de outubro de 1894 

Oficio n.103 
 
Cidadão. 
Entre as diversas caixas vindas dos Estados Unidos da America do Norte com material 
de ensino para a escola modelo, anexa a esta, e que foram depositados em um dos cômodos 
do pavimento térreo do edifico desta escola, falta a de numero “330” – que, sendo informações 
do Dr. Lane, diretor da “Escola Americana”, foi despachada com diversos objetos. 
Peço-vos que vos digneis a providenciar no sentido de ser verificado se teria por equivoco fica-
do a referida caixa nos armários da Alfândega de Santos.  
 

Ao cidadão Dr. Cezario Motta Junior. 
Secretário de Estado dos Negócios do Interior 

O diretor – Gabriel Prestes 
Fonte: APESP. Série Manuscritos. Secretaria do Interior. Escola Normal. Ano 1892. Ordem = 
7135  
  

 
Nesta data, a Escola Normal já estava funcionando no novo edifício na Praça da Repú-

blica. Se nos últimos anos do Império já era crescente a multiplicação de objetos e móveis no 
estabelecimento, após a transferência para o novo prédio, a necessidade de equipar a escola 
ficou mais evidente.  
 
 
Quadro: Pagamento em favor de Horace Lane 
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DSCN 3391 
Secretaria da Escola Normal 

S. Paulo, 15 de Dezembro de 1895 
  N.º 151  
Cidadão 
 Tenho a honra de enviar-vos a conta junta, relativo a importância da encomenda de 
moveis destinados à Escola Complementar Modelo, a que se refere o meu oficio n.º 150. Por 
essa nota verifica-se a existência de um saldo de 96 dólares em favor de H. Lane.  Peço-
vos as necessárias ordens no sentido de ser posto a disposição do referido cidadão o saldo que 
existe a seu favor. 

  Saúde e fraternidade 
 Ao cidadão Doutor Alfredo Puljol. D.D. Secretario dos Negócios do Interior. 

   (Assinado) 
    O Diretor, 

    Gabriel Prestes 
Fonte: Arquivo Histórico Caetano de Campos. Correspondência da diretoria – 1893 a 1895 
 

 
Horace Manley Lane foi diretor do Mackenzie College no Brasil. Lane era educador, mé-

dico, lavrador e negociante. Era também abolicionista e republicano (GOLDMAN, 1972). De 
acordo com Hilsdorf (1977), o Dr. Lane, diretor da Escola Americana, era uma figura que exer-
cia múltiplas atividades como negociante, médico e professor. Sendo um liberal e republicano 
tinha o apoio das vanguardas paulistas da época. Porém, “seu tirocínio de administrador conso-
lidou a posição do colégio como um centro educacional dos mais avançados da Província de São 
Paulo” (Idem, p. 167). Segundo a autora, “a Escola Americana forneceu ao Estado Paulista [...] 
o material pedagógico adequado ao ensino intuitivo. Em várias ocasiões, o Dr. Lane foi inter-
mediário na compra de aparelhos nos Estados Unidos” (Idem, p. 181). No próximo quadro veri-
fica-se que a encomenda não foi feita apenas para a Escola Normal, mas incluía também outras 
“que o Governo tem em depósito para fornecimento das escholas públicas”.  
   
 
 
Quadro: Móveis vindos dos Estados Unidos 

4140 
Oficio n.150 – 16 de dezembro de 1895 

 
Cidadão.  
Tenho a honra de enviar-vos com este as facturas e os respectivos conhecimento de 128 CAI-
XAS DE MÓVEIS ESCOLARES e apparelhos de ensino, destinado á escola modelo complementar 
anexa a esta a eschola, adquiridos nos ESTADOS UNIDOS por intermédio do dr. H. LANE E OR-
DEM DO GOVERNO. 
Como vereis pelos conhecimentos juntos, essa encomenda foi expedida pelo VAPOR “PORT 
DARWIN” que já deve ter chegado a Santos. 
Peço-vos autorizeis que o despacho dessa encomenda seja feito diretamente á escola normal, a 
fim de evitar que os volumes, que trazem a marca – Secretaria do Interior – se confundam com 
outros que o Governo tem em deposito para fornecimento das escholas públicas.  
 

O director – Gabriel Prestes 
Fonte: APESP. Série Manuscritos. Secretaria do Interior. Escola Normal. Ano 1892. Ordem = 
7135  
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Destaca-se a quantidade de caixas (128 caixas de móveis escolares e aparelhos de en-

sino) provenientes dos Estados Unidos. Supõe-se que o Dr. Horace Lane precisou investir um 
tempo significativo para, em sua viagem, providenciar tantas encomendas. Talvez porque “A 
distância dos centros fornecedores, e a precisão de comprar para longo praso é que me acon-
selham a fazer de uma vez um abastecimento mais abundamente”. Talvez esse fosse um, den-
tre os vários negócios do Dr. Lane.  

Ele não só era diretor da Escola Americana, mas também médico e tendo vasta experi-
ência na área da higiene popular, poderia indicar o mobiliário que evitasse moléstias e deformi-
dades ao corpo dos alunos.  

Nos Estados Unidos, 
 
Dr. Lane exerceu por alguns anos a profissão médica. Foi ainda presi-
dente da Jasper Country Medical Society, Secretário da Southwest 
Missouri Medical Society, membro da Junta de Higiene de Jasper 
Country e da Commission of Collective Investigation on Disease of the 
Medical Association of the State of Missouri. Vice-presidente dessa 
instituição, também foi sócio permenante da American Medical Soci-
ety, membro Honorário do Kansas State Medical Society e redator-
chefe do periódico de higiene popular, Health at Home (GOLDMAN, 
1976, p.16). 

 
Ao localizar algumas correspondências citando o nome do diretor da Escola Americana, 

Horace Lane, percebe-se que a atuação desses mediadores culturais não foi esporádica. Impor-
tante atuação teve também a americana que, por indicação do Dr. Lane se tornou diretora da 
Escola Modelo anexa à Escola Normal de São Paulo – Miss. Márcia Browne.  

Após três anos de “constante trabalho” na Escola Modelo, Miss Browne solicita ao Mi-
nistro dos Negócios do Interior, Cesário Motta, autorização para viagem a seu país de origem, 
onde visitaria a Exposição Universal de Chicago no ano de 18931.  

 
 

Quadro: Miss Browne na Exposição de Chicago 
4055 

MISS BROWNE pede autorização para recompor as forças e visitar a EXPOSIÇÃO DE CHICAGO 
 

ESCOLA MODELO, 19 de junho de 1893 
 
Cidadão.  
Três anos de constate trabalho, debaixo de dificuldades quase insuperáveis, enfraqueceram 
muito as minhas forças physicas, de modo a tornar-se necessária uma mudança por alguns me-
ses, si eu continuar em serviço das escolas publicas de são Paulo. 
Alem disso, quero visitar a EXPOSIÇÃO DE CHICAGO, para estudar a exhibição das MOBILIAS, 
APPARELHOS, LIVROS E TRABALHOS DAS ESCOLAS DA FRANÇA, BELGICA, SUISSA E ALEMA-
NHA E ESTADOS UNIDOS. Si tiver tempo, em meu regresso, desejo visitar as escolas de Portu-
gal e da Alemanha. Preciso passar dous meses no mar, portanto não posso voltar antes de 
janeiro de 1894. Sendo feriado os meses de dezembro de janeiro, estarei ausente da eschola 
apenas cinco meses. Esta visita a meu pais natal é motivada por saúde e interesse da eschola, 
e para ela peço-vos licença de ausência até 1º de fevereiro de 1894.  
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Márcia P. Browne 
Ao cidadão Dr. Cesario Motta – Ministro dos Negocios do Interior. 

Fonte: APESP. Série Manuscritos. Secretaria do Interior. Escola Normal. Ano 1892. Ordem = 
7135 
  

Para justificar a ausência de cinco meses, a diretora da Escola Modelo associa a sua ne-
cessidade pessoal o interesse da escola. Seria útil a ela e à escola o estudo das mobílias e obje-
tos escolares de diversos países, sociedades de referências, cujos sistemas educacionais 
modernos ganharam aceitação global (SCHRIEWER, 2000). Nas correspondências que se se-
guem, vê-se que a viagem da diretora, assim como as de Horace Lane, resultou em um inves-
timento material na escola pública paulista, pois algumas remessas foram sendo feitas por Miss. 
Browne durante a sua estadia no exterior.  
  
Quadro: Despacho de mobília e material 

4066 e 4114 
Secretaria da escola normal da capital 

Oficio n.31 – 1 de maio de 1894 
 
Cidadão, 
Acompanha o presente o conhecimento de três caixas com peças anatômicas encomendadas 
para esta escola e embarcadas no vapor Corrientes com destino a Santos. 
Peço-vos que aproveitando a ocasião de providenciar sobre despachos de mobília e material 
escolar encomendado e a chegar, vos digneis providenciar também relativamente as referidas 
caixas.  
 

Gabriel Prestes  
Fonte: APESP. Série Manuscritos. Secretaria do Interior. Escola Normal. Ano 1892. Ordem = 
7135 

 
 
O Vapor Corrientes, de acordo com a propaganda do Jornal O Comércio de S. Paulo em 

13 de junho de 1902, era um paquete alemão cujo trajeto perpassava as seguintes localidades: 
Rio de Janeiro, Bahia, Madeira, Lisboa, Rotterdam e Hamburgo. Se a Exposição Universal foi em 
Chicago (Estados Unidos) e, Miss Browne revelou que pretendia estudar os trabalhos das esco-
las da França, Bélgica, Suíça, Alemanha e Estados Unidos, além da intenção de visitar, especifi-
camente, as escolas de Portugal e da Alemanha, países por onde o Corrientes passava, algumas 
hipóteses são suscitadas e carecem de melhor investigação. Teria Miss. Browne, conforme seu 
plano, conseguido visitar as escolas de Portugal e da Alemanha podendo ser desses países o 
material e a mobília encomendados para as escolas públicas paulista? Se a propaganda do Jor-
nal O Comércio de S. Paulo é de 1902 poderia ser outro o trajeto em 1894? Comparando os 
ofícios de n. 31 e 38 percebe-se que as três caixas de material continham objetos e materiais 
encomendados à casa Emile Deyrolle de Paris. Seria a mobília desse mesmo fornecedor? A rele-
vância dessas questões reside em que essas compras não constituem “meras relações de troca 
internacional de mercadorias e de interdependência econômica” (SCHRIEWER, 2000, p.107). 
Elas são e sinalizam o esforço dos Estados para se constituírem pela centralidade de uma mo-
dernidade educativa.  

 
 

Quadro: Casa Emile Deyrolle 
4114 
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Oficio n.38 – 9 de maio de 1894 
Secretaria da Escola Normal da Capital 

 
Cidadão. 
Acompanha o presente uma copia da relação das peças de anatomia humana e comparada, e 
de modelos de frutas e flores, encomendadas para esta escola á casa Emile Deyrolle de Paris, e 
embarcados para Santos no VAPOR CORRIENTES em três caixas conforme consta do conheci-
mento que vos enviei com o meu officio n.31 de 1º do corrente á fim de facilitar a respectiva 
conferencia.  
 

O diretor – Gabriel prestes 
Fonte: APESP. Série Manuscritos. Secretaria do Interior. Escola Normal. Ano 1892. Ordem = 
7135 

 
 O trabalho dos mediadores culturais era árduo. Pela correspondência de Miss. Browne a 
Cesário Motta depreende-se que o percurso total de ida e volta do Brasil a Europa ou aos Esta-
dos Unidos seria de dois meses no mar. Logo, um mês para ir e outro para retornar. Além do 
esforço financeiro havia um esforço físico que impedia a constância de tais viagens. Sendo as-
sim, as casas importadoras funcionavam, de igual modo, como mediadores da modernidade 
educativa (VIDAL, 2009). Antes de sua viagem, Miss. Browne solicita ao presidente do Estado, 
por intermédio do vice-diretor, a aquisição de mesas e bancos, fornecidos pela Companhia Me-
cânica e Importadora de São Paulo.  
 
 
Quadro: Companhia Mechanica Importadora de São Paulo 

Diretoria da Escola Normal de São Paulo 
15 de março de 1892 

 
Offício n. 10 
Cidadão, 
Em conseqüência da requisição de Miss Browne, professora-diretora da escola modelo anexa a 
esta, venho pedir-vos autorização para fazer acquisicao de MESAS E BANCOS necessários para 
as aulas da referida escola. Essa MOBILIA ESCOLAR, conforme o PREÇO pedido pelos FORNE-
CEDORES (COMPANHIA MECHANICA E IMPORTADORA DE SÃO PAULO), deverá importar em 
300$000. 
 

Autorizado em 16/03/1982 
Ao Presidente do Estado  

O vice-diretor. 
Fonte: APESP. Série Manuscritos. Secretaria do Interior. Escola Normal. Ano 1892. Ordem = 
7135 
 

 
As figuras do importador e das casas importadoras são de extrema importância por du-

as facetas diferentes, mas complementares. Sob um aspecto, supriram a necessidade momen-
tânea das escolas e do governo que não possuía uma fábrica estatal de produção de material 
escolar. Sob outro, eles funcionaram como uma mola propulsora para o nascimento da indústria 
escolar. Esses dois pontos são fundamentados a partir do estudo de Dean (1971) acerca da 
industrialização de são Paulo (1880-1945). As fontes aqui trabalhadas corroboram as afirma-
ções do referido autor quando mostra que os negócios de importação não constituíam obstácu-
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lo ao desenvolvimento da indústria (DEAN, 1971). Pelo contrário, os importadores tiveram uma 
contribuição fundamental para a criação da empresa industrial por, pelo menos, três razoes: 1) 
A importação requeria certo número de operações realizadas in loco. O importador se via obri-
gado a completar no local a manufatura de artigos cujo perigo, peso e volume tornavam o es-
toque e a embarcação muito caros. Quando as operações de remate poderiam ser feitas com 
matérias-primas obtidas de modo menos dispendioso em São Paulo do que embarcadas o im-
portador investia em novos produtos ou naqueles de que ele necessitava. De acordo com DEAN 
(1971, p.26), tem-se, então, um “gênero de atividade industrial, essencialmente decorrente das 
operações do importador”. 2) Devido a sua posição estratégica na estrutura no comércio, o im-
portador “possuía todos os requisitos do industrial bem sucedido: acesso ao crédito, conheci-
mento do mercado e canais para distribuição do produto acabado” (p.27). 3) Frequentemente 
os importadores converteram suas agencias de vendas em fábricas autorizadas. Além disso, os 
importadores eram negociantes que, se comprovam de fabricantes franceses, alemães e ingle-
ses, comprariam também dos fabricantes brasileiros. Apesar de parecer paradoxal um importa-
dor investir em manufatura nacional, “em alguns casos, sua participação financeira na 
manufatura lhe assegurava o direito de distribuição exclusiva. Em outros casos, o importador 
era o empresário industrial” (p. 31). Para reforçar seu argumento, Dean (1971) cita um conjun-
to de firmas importadoras que, no início do século XX, se empenharam em atividades manufa-
tureiras ou nelas investiram capitais. “Os importadores paulistas tendiam a perder sua 
identidade como importadores e transformar-se em fabricantes” (p.35). Some-se a isso o fato 
de os importadores de São Paulo se voltarem para indústria à medida que a importação se tor-
nava mais difícil. Em resumo, muitos importadores passaram a fabricar os produtos que impor-
tavam.  
 Vale ressaltar que esses importadores eram, segundo Dean (1971), em sua maioria 
imigrantes. Para ele a preponderância dos imigrantes no comércio se devia aos seguintes fato-
res: a) “ausência quase completa de um quadro de paulistas nativos com um estilo de vida ur-
bano” (p.58); b) o empresariado imigrante estava familiarizado com os gostos e hábitos dos 
nascidos na Europa (experiência comercial anterior). O padrão de consumo europeu (no mobili-
ário, nos alimentos e na roupa) se tornou marca de status e objeto de desejo dos brasileiros 
(BASTOS, apud Dean, 1971, p.60). 

Todo esse arrazoado feito a partir do estudo de Dean (1971) ilumina, de alguma forma, 
o caso da indústria escolar em São Paulo. No caso das contribuições dos importadores e das 
casas de importação para o nascimento da indústria, pode-se afirmar que, de semelhante mo-
do, no último quartel do século XIX importadores e casas de importação eram responsáveis 
pelo suprimento material das escolas paulistas, também no que se refere ao mobiliário. Posteri-
ormente, a partir dos modelos de móveis e materiais importados, parte dos objetos escolares 
passou a ser produzida no Brasil, dando ensejo não só à indústria escolar exógena, mas tam-
bém nacional.  
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1 Em posterior estudo sobre as exposições provinciais e universais investigarei os modelos de carteira 
exibidos, a internacionalização e apropriação desses modelos.      
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1. Introdução 
 

Como poderemos constatar na generalidade dos textos sobre História da Educação em 
Portugal (e.g. Grácio, 1981; Gomes, 1984a, 1984b; Carvalho, 1986; Torgal, 1993), apesar das 
primeiras iniciativas políticas e legislativas, para a criação de um sistema público de instrução 
primária, datarem de meados do século XVIII, sob iniciativa do Marquês de Pombal, apenas na 
segunda metade do século XX, se conseguiu o objetivo de garantir a frequência da escola para 
todas as crianças. Mesmo que, logo desde a Carta Constitucional da Monarquia Portuguesa, de 
1826, a educação tenha sido apresentada como um direito, consagrado no § 30, através da 
garantia de uma “instrução primária e gratuita para todos os cidadãos”, a constatação que se 
poderá fazer, a partir da situação da escolarização e da alfabetização, em Portugal, ao longo 
dos últimos dois séculos e meio, é a do nosso atraso recorrente e acumulado, em relação à ge-
neralidade dos restantes países da Europa. Candeias, Paz & Rocha (2004, p. 40), num estudo 
comparado sobre os índices de alfabetização contidos nos sucessivos censos populacionais, 
desde final do século dezanove até aos últimos dados relativos ao século vinte, retiram uma 
primeira conclusão, que traduz a dimensão dessa diferença: “a sociedade portuguesa entra no 
século XXI com taxas de alfabetização semelhantes àquelas com que as regiões do Norte e do 
Centro da Europa entram no século XX”. Esta situação, que traduz, na frieza das estatísticas, 
um atraso de cem anos, resulta de uma dupla dificuldade: em primeiro lugar, da recorrente 
tibieza com que (não) foi assumida, ao longo dos tempos, uma política pública de educação e 
de disponibilização dos recursos e infraestruturas necessárias; em segundo lugar, da completa 
incapacidade para, durante mais de dois séculos garantir o acesso à escola para todas as crian-
ças, levando as pessoas a acreditar nas vantagens da educação. 

Este imobilismo de práticas e resultados, acontecia apesar de um conjunto regular e sis-
temático de iniciativas legislativas e do aparecimento e produção, ao longo dos tempos e de 
diferentes regimes políticos, de um pensamento educativo atualizado e problematizador, sendo 
frequente encontrar, ainda ao longo da Monarquia Liberal, textos de reformas educativas e de 
iniciativas não-governamentais, que traduzem um esforço autêntico para pensar, organizar e 
realizar a educação e instrução do povo português (Alcoforado, 2008). O grau em que este 
propósito foi conseguido é, naturalmente, algo discutível, não resistindo, porém, à limitação 
traduzida pelo forte suporte factual dos indicadores estatísticos, já referidos, sobre a alfabetiza-
ção e o analfabetismo, coligidos a partir dos sucessivos censos (Candeias, Paz & Rocha, 2004). 

No que respeita, especificamente, a edifícios para funcionamento do ensino primário, as 
estimativas mais otimistas apontavam, no início da última década do século XIX, para a existên-
cia de 1.17 escolas por mil habitantes, muitas delas num estado que a crítica acutilante de Eça 
de Queirós acusava de oscilarem numa variação torpe entre o celeiro e o curral (Ministério da 
Educação,1987). E a verdade é que muitas destas escolas apenas se destacavam do panorama 
de inadequação generalizada, por força de investimentos e iniciativas privadas, como foi o caso 
do programa de construções iniciado em 1886, em consequência do testamento que lhes foi 
adrede destinado pelo Par do Reino, Conde de Ferreira. 

Então, bom grado os esforços dos governos monárquicos do período liberal, que dedica-
ram alguma atenção ao ensino, numa época de dificuldades políticas, económicas e financeiras, 
a verdade é que aquando da implantação da República, em 1910, Portugal registava ainda uma 
taxa de analfabetismo de 75,1%, até porque a preocupação predominante, principalmente a 
partir do fontismo, se dirigiu mais para o desenvolvimento material, em detrimento do desen-
volvimento espiritual do país, dando prioridade à construção do caminho-de-ferro, ao comércio, 
às finanças e colocando em segundo plano os problemas que a educação evidenciava. 

No momento em que ocorreu a implantação da República existiam em Portugal apenas 5 
552 escolas primárias, frequentadas somente por 22,7% das crianças em idade escolar, e 32 
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liceus, com 8 691 alunos. O Ensino Superior era exclusivo da Universidade de Coimbra, sendo 
frequentado por 1 262 alunos, dos quais apenas cinco eram raparigas. Somente 4,4% dos alu-
nos transitavam do ensino primário para o liceal e apenas 27,7% destes atingiam a universida-
de (Barreto et al, 2000). 

 Não estranha, assim, que a República fizesse da Instrução Primária, em particular, uma 
das suas principais críticas à Monarquia e a tenha avocado como uma das suas causas mais 
emblemáticas. No entanto, apesar das intenções de uma reforma geral do ensino, publicada em 
1911, cujo principal aspeto organizativo passava por um forte investimento e uma efetiva des-
centralização e bom-grado, também, o conjunto de ações concretas, com resultados efetivos no 
aumento do número de escolas, na revitalização das escolas móveis, alargando-as, inclusiva-
mente, aos adultos e na dignificação da profissão docente, a promessa da República, até pelas 
dificuldades internacionais enfrentadas, acaba por se traduzir num conjunto bem-intencionado 
de fórmulas, transpirando um “eticismo voluntarista”, numa “lei marcada por um ideal patriótico 
e humanitário” (Grácio, 1981, p. 397). Mesmo assim, entre 1911 e 1930 a taxa de analfabetis-
mo baixou de 75,1% da população para 67,8%, o número de escolas primárias aumentou para 
6 657, frequentadas por 29,4% das crianças em idade escolar, o número de liceus para 33, 
com 12 604 alunos, e o ensino universitário passou a ser frequentado por 4 117 alunos (Barreto 
et al, 2000). Sendo números, sem dúvida, não negligenciáveis, também se torna evidente cons-
tatar que ficaram algo longe das necessidades educativas do país. Mais uma vez a construção e 
reparação de escolas ficava muito aquém do mínimo exigível, existindo, no melhor dos casos, 
como nos descreve Miguel Torga, em a Criação do Mundo, o edifício do tipo “velho casarão re-
tangular, de um só piso, que servia também de habitação ao mestre, na parte de trás. Com 
janelas rasgadas a toda a volta … mal se conhecia que em tempos tinha sido caiado”. 

Em síntese, poderemos dizer que Portugal chegou ao final do primeiro período republica-
no com indicadores escolares e educativos exageradamente baixos e com uma rede escolar 
com edifícios da responsabilidade das Câmaras Municipais, sem plano coordenador, distribuída 
por casas particulares e antigos edifícios religiosos. As sucessivas reformas nunca tinham sido 
capazes de ultrapassar meras referências às rendas das casas para escolas e professores, for-
necimento de mobiliário e de material de apoio. 

Num quadro com estas características, as primeiras iniciativas do Estado Novo, apesar de 
procurarem manter o interesse pela instrução e educação, ainda que com motivações ideológi-
cas bem diferentes, revelam-se algo contraditórias. Se, por um lado, resulta notória uma aposta 
no incremento do número de escolas e da sua frequência por um número crescente de crian-
ças, por outro lado, assiste-se a uma gradual descida do nível do ensino primário, resultante de 
um completo desinvestimento na preparação dos professores, uma vez que as escolas normais 
existentes foram encerradas. Ainda assim, o novo regime, após mais de uma década de iniciati-
vas algo titubeantes, resolveu empreender um programa muito ambicioso de construção de 
escolas primárias, designado de Plano dos Centenários, o qual produziu resultados que, em ge-
ral, chegaram aos nossos dias, sendo que apenas recentemente, através da elaboração das 
cartas educativas municipais, se pensou a rede escolar com base noutros pressupostos geográ-
ficos e demográficos. 

Num momento em que nos encontramos a colaborar com alguns municípios, nos respeti-
vos processos de reestruturação das cartas educativas e construção dos projetos educativos, 
pareceu-nos indispensável compreender a evolução histórica da rede escolar portuguesa, desde 
os anos quarenta até aos primeiros anos do presente século, enquadrando a sua mudança nas 
transformações, políticas, demográficas e geográficas que o país viveu. Dada a limitação de 
espaço num texto com estas características, vamos procurar ilustrar esta evolução interdepen-
dente, com o exemplo de um município em concreto, recorrendo aos dados recolhidos no âmbi-
to da elaboração da carta educativa. 
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2. O Plano dos Centenários 
 
A primeira República portuguesa era caracterizada pela sua inspiração positivista, da cor-

rente representada em França por Littré, assumindo, por isso mesmo, uma clara faceta antica-
tólica e, no plano da educação, uma crença absoluta no poder da ciência racionalista, onde uma 
instrução baseada no alfabeto e nos saberes disciplinares funcionava como verdadeiro abre-te 
sésamo de uma nova realidade social a construir (Alcoforado, 2008). Pelo contrário, logo muito 
pouco tempo depois da revolução de 1926, o novo regime assumia toda uma orientação ideoló-
gica que, em termos educativos, o afastava completamente daqueles objetivos. Num dos pri-
meiros discursos como Presidente do Conselho de Ministros, António de Oliveira Salazar recusa 
liminarmente a neutralidade da Escola, afirmando que se sentia, por convicção, obrigado a 
afirmar que não reconhecia qualquer forma de liberdade contra a Nação, contra o bem comum, 
contra a família e contra a moral. De forma consonante, afirma o seu desejo de “que a família e 
a escola imprimam nas almas em formação, de modo a que não mais se apaguem, aqueles al-
tos e nobres sentimentos que distinguem a nossa civilização e o profundo amor à Pátria, como 
o dos que a fizeram e pelos séculos fora a engrandeceram” (Carvalho, 1986, p. 724). 

Neste plano educativo passava a ser tão importante a educação política das crianças e do 
povo em geral, como uma instrução primária baseada no alfabeto e nos sabres disciplinares 
básicos. Aliás, estes podiam até dispensar-se para a maioria das pessoas, não faltando discur-
sos de proeminentes figuras do regime a alertarem para os malefícios de uma educação que 
não era exigida nem reivindicada pelo povo. Desta forma, os primeiros anos do Estado Novo 
caracterizaram-se por um relativo desinvestimento na Instrução Primária e por uma aposta 
concertada tendente a disponibilizar atividades de caráter político e patriótico, como foi o caso 
paradigmático da Mocidade Portuguesa. Alguns anos mais tarde, no entanto, já numa fase em 
que o regime se sentia suficientemente seguro, do ponto de vista ideológico, e com necessida-
de de reconhecimento do ponto de vista económico e financeiro, chegou o momento de pensar 
e agir no domínio da educação, investindo os recursos possíveis numa agenda de instrumentali-
zação da educação ao serviço da sua construção axiológica. 

Surgiu, neste quadro ideológico, a primeira grande reforma educativa do Estado Novo, 
corporizada pelo Ministro Carneiro Pacheco, através da Lei 1 941, de 11 de abril de 1936. A 
primeira grande diferença, traduzida pelo novo quadro legal, aparecia, desde logo na Base I da 
Lei referida, onde se afirmava que o Ministério da Instrução Pública passa a denominar-se Mi-
nistério da Educação Nacional. Mais tarde (Decreto-Lei nº 27 279, de 24 de Novembro de 
1936), na legislação destinada a operacionalizar estas orientações, determinava-se, logo no 
prólogo, que o “ensino primário elementar trairia a sua missão se continuasse a sobrepor um 
estéril enciclopedismo racionalista, fatal para a saúde moral e física da criança, ao ideal prático 
e cristão de ensinar bem a ler, escrever e contar, e a exercer as virtudes morais e um vivo amor 
a Portugal”. Para isso o currículo previsto no artº 1º era reduzido à “língua portuguesa (leitura, 
redação e feitos práticos); Aritmética e sistema métrico; Moral; Educação Física; Canto Coral”.  

Quanto aos edifícios, se é verdade que, por esta altura, se começava a pensar no tipo de 
construções que serviriam esta nova educação, com uma aceitação pacífica dos projetos-tipo 
regionalizados, concebidos pelos Arquitetos Raul Lino e Rogério Azevedo, na Lei 1941, Base 
XIII, apenas se determinava que “em todas as escolas públicas do ensino primário infantil e 
elementar existirá, por detrás e acima da cadeira do professor, um crucifixo, como símbolo da 
educação cristã determinada pela Constituição”. 

Como escreveu Carvalho (1986), “o ano de 1940 foi um ano de glória para o Estado No-
vo”. A coincidência de se comemorarem, no mesmo ano, os centenários da fundação da nacio-
nalidade (1140) e da restauração (1640), foi aproveitado para um movimento de grande 
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exaltação nacionalista e para uma demonstração de grandiosidade por parte do regime, marca-
da por um conjunto de obras públicas de grande impacto. Não tendo havido no princípio, 
aquando do planeamento das comemorações, ainda na década de trinta, uma preocupação cla-
ra com a inclusão de edifícios escolares destinados ao ensino primário, a nova década principia 
com o anúncio solene de uma profunda alteração neste domínio. 

Na verdade, se as construções nos primeiros quinze anos de Estado Novo tinham sido al-
go limitadas e quase sempre resultantes de um apelo à participação dos municípios1, o Plano 
dos Centenários assume o compromisso de desenvolver uma agenda bem planeada de edifica-
ção de escolas, promulgando a Lei 1985, de 17 de Dezembro de 1940, em cujo artº 7º se afir-
mava que “o Governo iniciará em 1941 o plano geral da rede escolar, que será denominado de 
Plano dos Centenários, o qual irá prever o número, a localização e o tipo de escolas a construir 
em todo o país”. Procurando, então e pela primeira vez, enfrentar a necessidade de edificar um 
parque escolar adequado à população e às características demográficas e geográficas do país, 
através de um Despacho do Conselho de Ministros de 15 de Julho de 1941, o Governo enuncia-
va a construção de 6060 edifícios, com 12500 salas, numa tipologia que não poderia ultrapassar 
as quatro salas por edifício (74% teriam uma sala) e quarenta alunos/as por professor/a, com 
uma localização geográfica que não tornasse necessário a qualquer aluno/a andar mais de três 
quilómetros. Levando em absoluta consideração o despacho exarado pelo Presidente do Conse-
lho, na aprovação do plano, devia ser respeitado que “o princípio legal da não coeducação dos 
sexos é fielmente seguido quanto às salas e sempre que possível quanto aos edifícios, mesmo 
nos meios rurais” (Ministério da Educação, 1996). 

Por razões financeiras, sempre que o edifício tinha mais que uma sala optou-se pela figu-
ra da geminação, ficando a generalidade das aldeias, vilas e cidades portuguesas com casas de 
uma, duas, três ou quatro salas que, apesar de especificidades arquitetónicas e de construção 
regionais, permitia identificá-las como construções com identidade própria, previstas na legisla-
ção para estarem orientadas a Nascente, localizadas num terreno que não deveria ter área infe-
rior a 2000 m2 e com facilidade de abastecimento de água. Baseados numa adaptação funcional 
dos projetos-tipo regionalizados, dos Arquitetos Raul Lino e Rogério Azevedo, estes edifícios, se 
é certo que acabaram por se tornar em assinaláveis referências das comunidades onde tinham 
sido construídos, também é certo que, pelas exigências da sua implantação, foram empurrados 
para espaços ermos, fora dos núcleos habitacionais, com um enquadramento algo desumaniza-
dor. Em termos muito gerais, eram compostos por vestiários, sala(s) de aula com lareira, pe-
queno espaço coberto para recreio e instalações sanitárias. 

Apesar desta concentração de esforços, o plano de construções decorreu com inesperada 
lentidão. Ou por dificuldade de materiais, num período de conflito internacional, ou por impos-
sibilidade de adjudicação das obras, em função do baixo valor de referência dos concursos pú-
blicos, o certo é que a calendarização de edificações teve muita dificuldade em ser cumprida. 
Atendendo a estas dificuldades, a III Fase do Plano, a decorrer já no final da década de qua-
renta, começa a acolher um conjunto de sugestões que se traduziram em projetos de simplifi-
cação dos edifícios-tipo regionalizados que, para o caso das regiões norte e centro, se 
traduziam na supressão das cantarias, substituindo-as por rebocos a cimento, pela retirada dos 
beirados à portuguesa e dos mosaicos hidráulicos das zonas de circulação, pela utilização de 
materiais mais baratos nas instalações sanitárias e pela eliminação dos fogões de sala. Em mui-
tos projetos suprimiu-se a zona de vestiários e o recreio coberto, reduzindo-os a um pequeno 
alpendre que servia de abrigo para a entrada. Na mesma linha de necessidade, de tornar os 
projetos menos onerosos e de agilizar o início das construções, os documentos internos da Di-
recção Geral de Construções Escolares do final da década de quarenta, passa a dispensar al-
gumas das regras anteriores de localização (Ministério da Educação, 1996) 
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Mesmo com estes ajustamentos e com uma realização longe do inicialmente previsto (fo-
ram construídas 66% das salas) os vinte anos seguintes ao lançamento do plano foram deter-
minantes para a estabilização e posterior evolução da rede escolar portuguesa, refletindo, daí 
em diante, o resultado das grandes transformações que ocorreram no nosso país ao nível da 
demografia e da mobilidade. No início da segunda metade do século XX, como se pode confir-
mar na figura 1, Portugal apresentava uma pirâmide etária jovem, reflexo de um país subde-
senvolvido, com uma rede de acessibilidades profundamente deficitária, o que, naturalmente, 
se refletia na distribuição dos estabelecimentos de ensino, em especial do então designado En-
sino Primário, aquando da definição da rede de edifícios escolares no Plano dos Centenários. O 
elevado número de crianças existentes e a notória dificuldade de deslocação, mesmo entre os 
diferentes lugares de uma mesma freguesia, contribuiu para uma expansão muito significativa 
do número de estabelecimentos do ensino primário, os quais proliferaram ao longo das últimas 
décadas no território nacional, em especial no início do terceiro quartel do século XX. 

 
 

 
Figura 1: Evolução demográfica em Portugal, de 1950 a 2001 

 
 

Com o fim do Estado Novo, entrámos numa nova e marcante etapa da vida do país, com 
a frequência do ensino obrigatório de seis anos, garantida em termos legislativos, com a escola-
rização assegurada para a quase totalidade das crianças entre os 7 e os 11 anos (UNESCO, 
1982), mas com uma taxa de analfabetismo ainda insuportavelmente elevada. Novamente, o 
analfabetismo e a educação do povo português se tornavam arma de arremesso político contra 
o regime deposto, assumindo natural centralidade nos apaixonados debates dos tempos da re-
volução, para posteriormente, já no quadro de adesão de Portugal à Comunidade Económica 
Europeia, o país passar a dispor de condições para uma política concertada de disponibilização 
de recursos, que permitiram equacionar o ensino básico em moldes substancialmente diferen-
tes. 

 
3. Cartas educativas e centros escolares 
 
Com a implementação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), Lei 46, de 1986, a 

administração central consagrou a premência do planeamento da rede educativa, o que numa 
fase inicial se deveria traduzir pela elaboração de um documento base: a Carta Escolar. De res-
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ponsabilidade municipal, porém esta só veio a ter consagração legal no final da década de 90 
(Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro). No entanto, e uma vez que esta medida não teve reflexo 
nas políticas de educação das autarquias2, década e meia mais tarde, e em particular, com a 
publicação do Decreto-lei 7/2003 sobre os Conselhos Municipais de Educação e as Cartas Edu-
cativas Municipais, assistiu-se, não só a uma mudança na política educativa que envolveu o 
próprio conceito de “escola”, mas também da própria filosofia associada ao documento de pla-
neamento anteriormente equacionada.  

A Carta Escolar, à altura, era apenas entendida como um simples levantamento e carac-
terização do sistema educativo, onde deveriam ser registados todos os estabelecimentos de 
ensino de um Município, tendo como referência um determinado ano letivo. Era, assim, pensa-
da como um diagnóstico pontual, inventariativo e não projetivo, que se assumia como uma 
simples “foto instantânea” de um determinado momento e onde os diferentes cartogramas 
apenas serviam de base à visualização territorial. Não era um documento de planeamento es-
tratégico (que na altura era já desenvolvido em muitas outras áreas), uma vez que esta Carta 
Escolar não era perspetivada em termos evolutivos, nem tinha como base qualquer tipo de cál-
culos projetivos.  

Num segundo momento, e por força da publicação do referido Decreto-lei (7/2003, de 15 
de Janeiro), foram enunciados os princípios que deveriam reger a realização de uma Carta Edu-
cativa Municipal, e cujos parâmetros, conceitos de base e metodologia deveriam ser assumidos, 
tendencialmente, com vista ao planeamento do sistema educativo de um determinado território 
municipal (ou mesmo de diferentes municípios, caso a comunidade intermunicipal assim o en-
tendesse). As Cartas Educativas passaram a assumir-se como documentos dinâmicos, podendo 
(e devendo) ser entendidas como documentos estratégicos, como ferramentas decisivas na tão 
necessária reorganização da rede educativa. Mais do que diagnosticar o presente momento, 
passaram a ser efetuadas projeções com vista à aferição das necessidades futuras, ao nível das 
relações entre a oferta e a procura.  

A elaboração das Carta Educativas por parte das autarquias assinalou o início de uma no-
va fase do planeamento e reordenamento da rede escolar municipal, aliás sem precedentes em 
Portugal, e que é claramente marcada pela afirmação de um planeamento prospetivo, pelo pro-
tagonismo da dimensão local na construção das soluções, pela diversidade e pluralidade de 
propostas de reorganização e de distribuição territorial, pelo significativo volume financeiro dis-
ponibilizado para a construção e requalificação de escolas e pelo encerramento de milhares de 
escolas de pequena dimensão (Cordeiro e Martins, in press). Todo este processo de análise 
prospetiva encontra-se na base da já referida reorganização do parque escolar nacional, uma 
vez que se tornava evidente que este se encontrava profundamente desajustado da realidade, 
fruto das transformações observadas não só em termos da evolução da estrutura demográfica 
do país e da sua contínua “litoralização”, mas também das transformações que em termos de 
mobilidade caracterizaram o nosso país no último quartel do século XX.  

Pretendeu-se, assim que o parque escolar português, do 1º Ciclo do ensino básico, cons-
tituído por cerca de 10 000 estabelecimentos de ensino, viesse a sofrer uma redução significati-
va (Cordeiro, 2011; Cordeiro e Martins, in press). Nesse sentido, tornava-se necessário 
equacionar a adequação das condições físicas, espaciais e materiais dos novos estabelecimen-
tos de ensino às exigências pedagógicas, administrativas e sociais que vinham a ser cauciona-
das pela reforma que entretanto tinha sido avançada pelo Ministério da Educação e que foram 
consagradas, em termos dos equipamentos educativos, na lógica dos “Centros Escolares” e na 
concretização do projeto da “Escola a Tempo Inteiro”. Da análise das mais de três centenas de 
Cartas Educativas realizadas, é facilmente detetável a elevada retração da rede escolar e a pre-
valência do Centro Escolar como solução mais adotada em termos da resolução dos problemas 

CD-ROM DE ATAS  | 5430 |  COLUBHE 2012



inerentes à rede escolar do 1º Ciclo, bem como, em simultâneo, à implementação da “Escola a 
Tempo Inteiro”.  

Estes novos equipamentos educativos, que se caracterizam pela elevada qualidade arqui-
tetónica e funcional, bem como pela integração de pelo menos dois níveis de ensino, apresen-
tam um conjunto de espaços – refeitório/polivalente, biblioteca, espaços para as atividades de 
enriquecimento curricular e equipamento desportivo – que contribuíram decisivamente para a 
melhoria da qualidade do espaço educativo. Em termos gerais, observam-se, nos equipamentos 
desta nova tipologia, propostas muito díspares, dependentes dos próprios interesses dos dife-
rentes autarcas, assim como da lógica que esteve na construção dos novos edifícios.  

Em determinados territórios, fruto de ausência de uma visão global sobre a oferta de 
equipamentos coletivos às populações, estes espaços educativos acabaram por se fechar em 
torno de si próprios, funcionando apenas numa lógica de equipamento educativo. Apesar disso, 
uma quantidade não despicienda de espaços foi entendida como equipamentos “âncora”, onde 
os tempos não letivos foram colocados ao serviço das populações e das instituições que ser-
vem. As bibliotecas ou salas de leitura, espaços desportivos (cobertos e descobertos), e mesmo 
os espaços direcionados para as atividades de enriquecimento curricular3, passaram a ser en-
tendidos como equipamentos coletivos de utilização aberta a toda a população, assumindo-se, 
assim, uma lógica muito interessante de ligação da escola à comunidade, muitas vezes no sen-
tido destes virem a apresentar-se como verdadeiros espaços intergeracionais.  

Em termos de eficácia, parece ser inequívoco que esta perspetiva de espaço educativo 
permite, por um lado, a consolidação do objetivo estratégico de garantir a Escola a Tempo In-
teiro, e, por outro lado, a diminuição da dispersão de recursos financeiros, materiais e huma-
nos, tendo sido a sua construção uma das prioridades do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN). Todo este processo procurou ter como base, a redução das assimetrias exis-
tentes no território nacional, as quais têm vindo a sustentar uma diferenciação negativa entre 
as zonas rurais e as zonas urbanas, procurando contribuir, deste modo, para a criação de con-
dições de igualdade de acesso a um ensino de qualidade para a totalidade dos alunos. 
 
 

4. Santa Comba Dão: um estudo de caso da evolução da rede escolar 
 

Muito para além dos textos políticos e legislativos será fundamental compreender como 
todo este processo se desenvolveu nos territórios. Apenas como exemplo, meramente ilustrati-
vo, parece-nos interessante analisar o caso específico do município de Santa Comba Dão. Ultra-
passando os diversos casos de urgência, ou de necessidade de confluência de investimentos, 
este município começou a ver a sua rede escolar ser edificada, ainda nos anos trinta. Incluído, 
igualmente, nas prioridades do plano dos centenários, o município chegou ao final do século 
com um conjunto de edifícios de boa qualidade, muitos deles em bom estado de conservação 
(confrontar fig. 2) que, por um lado não estava ajustado às mais recentes dinâmicas demográ-
ficas e, por outro lado, não respondia às novas necessidades de procura do pré-escolar.  
 
 

CD-ROM DE ATAS  | 5431 |  COLUBHE 2012



  
Figura 2: escola do Vimieiro, construída nos anos trinta e escola de Treixedo, exemplo de um 

edifício de 4 salas do plano dos centenários. 
 

Perante esta necessidade a Autarquia reconverteu alguns destes edifícios, quer em novos 
centros escolares, quer em Jardins de Infância (JI), criando, em alguns casos, condições para 
que eles pudessem manter uma dupla valência. Se é verdade que esta opção mimetizou muitas 
outras, de outros tantos municípios, será interessante constatar que em inúmeros casos, por 
todo o país, este investimento não correspondeu a uma ocupação efetiva, para fins educativos, 
após a conclusão das obras.  

No início deste século a autarquia promoveu a elaboração da sua carta educativa, enten-
dendo-a como um instrumento de planeamento da educação, no seu espaço territorial, procu-
rando encontrar as mesmas condições de acesso e de frequência para todas as crianças do 
município (Cordeiro et al, 2007). Como se poderá contatar pela análise da figura 3, este traba-
lho resultou na proposta e posterior construção de três centros escolares. 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: rede escolar de Santa Comba Dão, antes e depois da carta educativa municipal 
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Esta carta educativa permitiu construir uma das respostas melhor conseguidas, quer ao 
nível dos edifícios (confrontar fig. 4), quer ao nível da rapidez e qualidade de acessos que nos é 
dado conhecer. Estes edifícios estão preparados para receber crianças que, no máximo, gasta-
rão 15 minutos de viagem até à escola, oferecendo-lhes espaços e condições para ali poderem 
permanecer ao longo de todo o dia, como biblioteca, refeitório, campos de desporto e áreas 
polivalentes. 

 

 
 
Figura 4: centro escolar de Santa Comba Dão, resultante de uma ampliação de uma es-

cola primária  
 

 
5. Conclusão 

 
Se é verdade que Portugal revelou, ao longo de mais de século e meio, uma clara inca-

pacidade para mobilizar os recursos necessários que permitissem a implementação de uma rede 
de edifícios escolares capazes de servir as intenções, repetidamente enunciadas, de uma políti-
ca pública de educação para todas as crianças em idade escolar, também se torna evidente 
que, em particular, as últimas décadas se constituíram como a tradução de uma vontade clara 
em procurar resolver o problema da igualdade de acesso e de sucesso nos primeiros anos de 
escolaridade. Testemunhando as particularidades ideológicas de cada momento, mas também 
as características geográficas e demográficas do país, a evolução da rede escolar constitui-se 
como um importante campo de estudo para todos quantos se interessam pelo domínio da edu-
cação e do planeamento do território. Optámos, neste texto, por ilustrar esta evolução com um 
olhar mais atento sobre o plano dos centenários, desenvolvido ao longo das décadas de qua-
renta e cinquenta, e do recente movimento da elaboração das cartas educativas e consequente 
construção dos centros escolares, procurando relacionar esta transformação com as mudanças 
da sociedade portuguesa ao longo de todo esse tempo. Procurando tornar mais claro todo este 
processo evolutivo, apresentámos sinoticamente um estudo de caso, relativo a um município, 
que traduz um bom exemplo das metamorfoses que estes equipamentos foram tendo. Sendo 
certo que muitas questões continuarão a necessitar de ser investigadas, parece-nos possível 
concluir que, embora com respostas raramente atempadas e poucas vezes assumidas como 
prioritárias, Portugal foi respondendo, algo reactivamente é certo, às suas necessidades de uma 
rede escolar que parece hoje mais compaginável com as dinâmicas sociais e o pensamento 
educativo. 

 
6. Bibliografia 

 
Alcoforado, L. (2008). Competências, Cidadania e Profissionalidade: limites e desafios para a 

construção de um modelo português de Educação e Formação de Adultos. Coimbra: 
FPCE, Dissertação de Doutoramento. 

Barreto, A. et al. (2000). A situação social em Portugal, 1960-1999. Lisboa: Imprensa de Ciên-
cias Sociais. 

CD-ROM DE ATAS  | 5433 |  COLUBHE 2012



Candeias, A., Paz, A. L. & Rocha, M. (2004). Alfabetização e Escola em Portugal nos séculos XIX 
e XX. Os censos e as estatísticas. Lisboa: F C G. 

Carvalho, R. (1986). História do ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até ao 
fim do regime de Salazar-Caetano. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Cordeiro, A. M. R. (2007) - Carta Educativa do Município de Sta. Comba Dão. Coimbra: 
CMSD/PensarTerritório. 

Cordeiro, A. M. R. (2011) – “Reorganização da Rede Escolar.” Boletim dos Professores, nº 20, 
2-3. 

Cordeiro, A. R. & Martins, H. (in press) - A Carta Educativa Municipal como instrumento estra-
tégico de reorganização da rede educativa: tendências de mudança. Cadernos de 
Geografia. 

Gomes, J. F. (1984a). Da Directoria-Geral dos Estudos ao Ministério da Educação. Revista Por-
tuguesa de Pedagogia. Ano XVIII. 1-34. 

Gomes, J. F. (1984b). O direito à educação nas constituições portuguesas. Revista Portuguesa 
de Pedagogia. Ano XVIII. 313-330. 

Grácio, R. (1981). Ensino Primário e Analfabetismo. In J. Serrão. Dicionário da História de Por-
tugal (pp. 392-397). Porto: Portucalense. 

Ministério da Educação. (1987). Muitos Anos de Escolas, Vol. I, 1ª Parte. Edifícios para o ensino 
infantil e primário até 1941. Lisboa: ME/DGEE. 

Ministério da Educação. (1996). Muitos Anos de Escolas, Vol. II. Anos 40 – Anos 70. Lisboa: 
ME/DGEE. 

Torgal, L. R. (1993). A Instrução Pública. In J. Mattoso. História de Portugal. Vol. V. Lisboa: Cír-
culo de Leitores. 

Unesco. (1982). Para uma política de Educação em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte. 
 
Legislação 
 
Lei 1 941/36, de 11 de Abril de 1936 
Decreto-Lei nº 27 279/36, de 24 de Novembro de 1936 
Lei 1985/40, de 17 de Dezembro de 1940 
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1 “Nos anos de 1934 a 1936, a pedido do Ministério das Obras Públicas, os Governadores Civis tinham 
elaborado Relações das Escolas Primárias que necessitam de verbas para novos edifícios ou para repara-
ções. […] os pedidos continuavam a ser atendidos caso a caso, segundo critérios fundamentados nas ne-
cessidades locais, transmitidos à DGEMN pelas Câmaras Municipais, por vezes com encaminhamentos 
paralelos de filiados na União Nacional; não foram estabelecidas as listas de prioridades nem podemos 
considerar clara a atribuição das verbas orçamentais pelos empreendimentos” (Ministério da Educação, 
1987, p.274). Na sequência da reforma de 1936 foi atribuída às Câmaras Municipais a responsabilidade de 
fornecerem as instalações para as escolas e os postos escolares, comparticipando o estado na construção 
dos edifícios segundo a ordem de precedência dos pedidos e a disponibilidade orçamental. Na prática, 
como estas dotações eram muito limitadas, as autorizações de construção foram muito parcimoniosas, 
salvo algumas exceções como a do município de naturalidade do Presidente do Conselho. “A vila de Santa 
Comba Dão foi, na década de 30, um caso raro quanto à construção de escolas” (Ministério da Educação, 
1987, p. 280)  
2 Com este plano de descentralização educativa, deveria vir a assistir-se, progressivamente, à passagem 
de uma regulação centralizada por intermédio de uma carta escolar elaborada de forma centralizadora, 
pelo Ministério da Educação, para uma certa descentralização, e cujas cartas escolares municipais (elabo-
radas pelas autarquias) seriam peças fulcrais (Barroso, 2003; Pinhal, 2004). 
3 Neste último caso, observou-se ao longo do processo uma importante alteração na sua implementação. 
Num primeiro momento observava-se o seu financiamento, e logo a construção de espaços próprios para 
essas atividades - expressão plástica, musica e inglês. Contudo, e alguns meses após as primeiras aprova-
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ções, e com a constatação do elevado peso financeiro que esta medida acarretava, o financiamento foi 
alterado, passando-se assim à criação de espaços para “húmidos” em sectores bem definidos das salas de 
aula.  
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Ao longo dos séculos a importância, quer a nível social quer pedagógico, dos museus tem vindo 
a sedimentar-se, tal como é afirmado por Andréa Falcão (Falcão, 2009): “os museus possuem 
um carácter educacional vinculado à sua própria origem, uma vez que, desde o início, se confi-
guravam como espaços de pesquisa e ensino”. Esta componente pedagógica dos museus é 
também reforçada nos estatutos do Icom quando define o museu como:  

“(…) une institution permanente sans but lucratif, au service de la société 
et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, 
étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de 
l’humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et 
de délectation.”  

Com o avanço das novas tecnologias e tendo em conta a era da informação digital em que hoje 
vivemos é importante potenciar estes recursos e coloca-los ao serviço dos museus para uma 
melhor e mais eficiente difusão dos seus espólios museológicos, permitindo que esta informa-
ção chegue a um largo número de utilizadores/investigadores, conferindo-lhe, assim, uma mai-
or dimensão pedagógica com o difundir de conhecimento. 
Esta importância é hoje bem percepcionada pelos museus que têm feito um esforço para que 
os seus espólios estejam presentes no ciberespaço com informação mais ou menos detalhada. 
Neste sentido, a autora Piacente (1996), propõe a existência de três tipologias de websites de 
museus, nomeadamente: a) Folheto electrónico, é o mais utilizado, contém apenas informação 
útil sobre o museu (horário, localização, contactos, entre outros); b) Museu no mundo virtual 
onde a estrutura do museu físico é transposta para o mundo digital e neste tipo de website o 
utilizador já tem acesso às colecções online com a respectiva descrição das peças; c) museus 
verdadeiramente interactivos, cuja principal característica é a da interacção entre o utilizador e 
o objecto proporcionando-lhe experiências que nunca poderiam ser vivenciadas no museu físi-
co, sendo um elemento de destaque face ao tradicionalismo físico dos mesmos. 
Não obstante as diferenças nestas tipologias propostas por Piacente (1996), todos os websites 
visam aproximar o utilizador/investigador do museu, e para atingir tal objectivo, os museus de-
verão ter em consideração vários factores/desafios, nomeadamente: 

- “Conhecer o público em suas dimensões, sociais, culturais e individuais são caminhos 
necessários para o estabelecimento de parâmetros que organizem as actividades mue-
seais, nos seus aspectos teóricos e práticos” (Cazelli, 2005:22). É primordial identificar 
o público dos museus de maneira a transmitir uma mensagem que abranja o maior 
número de público possível, captando o interesse tanto dos especialistas como do pú-
blico não especialista, não havendo à partida uma estratégia de segmentação; 
- O seu design de interface deve ser apelativo e funcional para um melhor aproveita-
mento dos recursos que o próprio museu pretende transmitir. 
 

Estes desafios encontram-se resumidos em Morrissey & Worts (1998, citado em Marcelo Sabba-
tini, 2010:7), ao afirmar que: “o desafio real é entender como a tecnologia pode iluminar e me-
lhorar as complexas relações entre pessoas e objectos (…) o desafio final, então, não é senão o 
de situar a tecnologia ao serviço da compreensão e da melhora da experiência humana.” 
Com este trabalho, e à luz da bibliografia existente, pretende-se analisar o estado em que se 
encontram os Museus Virtuais da Educação no universo Luso-Brasileiro, e os desafios que se 
colocaram na sua construção, divulgação e manutenção. 
Metodologicamente serão seleccionados por amostragem, três museus portugueses e três bra-
sileiros que se encontram disponíveis online de forma a perceber qual a realidade de cada país 
no que concerne aos Museus Virtuais, tendo por base a categorização de Museus por via das 
tipologias propostas por Piacente (1996). Os museus seleccionados para este trabalho empírico 
serão os seguintes: 
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a) Portugueses: 
• Museu Virtual da Educação, surge em 2002 como resultado de um projecto financiado 

pelo Ministério da Educação, designado como “Inventário e Digitalização do Património 
Museológico da Educação”. Disponibiliza o património museológico de vários estabele-
cimentos de ensino, que englobam escolas do de 2º, 3º ciclos e ensino secundário. In-
clui ainda exposições temáticas virtuais. 
 

• Museu Virtual da Universidade do Porto, é um projecto de 2002 designado Projecto mu-
seológico, cujo objectivo era identificar todos os núcleos museológicos da Universidade 
do Porto e proceder ao seu tratamento e à sua disponibilização, que se concretizou 
através do Sistema de Gestão de Colecções da U.Porto. Esta aplicação inclui o patrimó-
nio dos seguintes núcleos museológicos: Instituto Arquitecto José Marques da Silva; 
Museu de História Natural da Faculdade de Ciências; Casa-Museu Abel Salazar; Museu 
de Botânica; Instituto Geofísico da Faculdade de Ciências; Museu da Faculdade de Be-
las Artes; Núcleo Museológico da Faculdade de Farmácia; Museu da Ciência da Facul-
dade de Ciências; Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências; Museu da 
Faculdade de Engenharia; Museu de História da Medicina da Faculdade de Medicina; 
Centro de Documentação e Urbanismo e Arquitectura da Faculdade de Arquitectura e 
Museu do Desporto da Faculdade de Desporto.  
 

• Museu Escolar de Marrazes surge no ano lectivo de 1992/93 como resultado de um pro-
jecto pedagógico designado “A escola através dos tempos”, realizado por professores 
do 1º Ciclo. Em 2001 integra a Rede Portuguesa de Museus e é também nessa altura 
que surge no ciberespaço o website deste museu, onde podemos encontrar informação 
sobre as colecções e as actividades desenvolvidas no museu físico. 
 

b) Brasileiros: 
• Museu da Escola Catarinense foi criado em 1992 com o projecto designado: Resgate da 

História e da Cultura Material da Escola Catarinense - Museu da Escola Catarinense, cu-
jo objectivo é reunir e recolher o acervo da cultura material relativa à educação em 
Santa Catarina, para que fossem postos à disposição do público. No website deste mu-
seu podemos encontrar parte do seu acervo museológico. Contém ainda testemunhos 
orais de ex-professores. 
 

• Museu Virtual da Memória da Educação em Minas Gerais foi criado em 1992 dentro do 
Centro de Referência do Professor com o objectivo de preservar a história da educação 
em Minas gerais através da recolha, preservação, estudo e divulgação do património 
escolar daquele Estado. As peças recolhidas encontram-se disponíveis no seu website. 
 

• Museu Virtual de Anápolis surge em 2007 como resultado de um projecto de pesquisa 
de professoras, alunos e técnicos da Unidade Universitária de Ciências Sócio-
Econômicas e Humanas da Universidade Estadual de Goiás. Segundo Toschi e Anderi 
(Toschi & Anderi, 2006) tem como principal objectivo: “ (…) construir conhecimento 
sobre a história da educação na cidade, divulgar esse saber em forma de textos e tam-
bém virtualmente, de modo a socializar as descobertas, dar amplitude a essa divulga-
ção ao colocá-la disponível na Internet.” O Website é composto por objectos, 
documentos, testemunhos orais entre outros. 
 

Especificamente, pretende-se tratar das seguintes questões orientadoras: 
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• Quais as diferenças e semelhanças entre os museus, do ponto de vista da sua identifi-
cação e análise; 

• Qual a estrutura por eles adoptada no que concerne aos desafios que se colocaram 
aquando da sua construção. 

• Quais as funcionalidades e potencialidades pedagógicas de cada um; 
 

Constituem objectos de análise deste trabalho, conforme descrito na última questão orientado-
ra, as actividades pedagógicas desenvolvidas nos Museus Virtuais destacados na amostra, uma 
vez que, tal como refere Martha Marandino (Marandino, 2009): “do ponto de vista do planeja-
mento das acções educativas nos museus, é importante que os educadores, incluindo nesse 
grupo os mediadores, identifiquem os aspectos mencionados e façam opções conscientes sobre 
os modelos pedagógicos preponderantes em suas práticas”.  
 
Assim, é de reforçar que a linha orientadora deste trabalho pretende, para além de uma carac-
terização técnica da construção, manutenção e divulgação dos estudos de caso, tornar inteligí-
vel o potencial educativo destes instrumentos, a partir das funcionalidades tecnológicas e do 
trabalho efectuado sobre os objectos disponíveis.  
 
 
Referências: 
Cazelli, Sibele, (2005). Teses e Dissertações: Ciência, cultura, museus, jovens e escolas: quais 
as relações? Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). De-
partamento de Educação. Recuperado em 28 de Dezembro de 2011, de 
http://www.bibliotecaacaoeducativa.org.br/dspace/bitstream/123456789/1977/1/tese.pdf 
Marandino, Martha (2009). Museu como Lugar de cidadania. Salto para o futuro. Museu e esco-
la: educação formal e não-formal. Ano XIX, nº 3, Maio, p. 29-34. Recuperado em 28 de De-
zembro de 2011, de http://pt.scribd.com/doc/50644484/153511MuseueEscola 
PIACENTE, M. (1996). Surfs Up: Museums and the world Wide Web. MA Research Paper. Uni-
versity of Toronto. 
TOSCHI, Mirza Seabra ; ANDERI, E. G. C. (2006) . Museu Virtual da Educação em Anápolis. In: 
IV Congresso Brasileiro de História da Educação. A Educação e seus sujeitos na História. Goiâ-
nia: Universidade Católica de Goiás. Recuperado em 02 de Janeiro de 2012, de 
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coauto-
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Tem sido objeto de preocupação dos historiadores problemas filosóficos e científicos 
relacionados à história e à historiografia e a emergência da análise destes para a pesquisa edu-
cacional. Com relação à historiografia da educação, este movimento vem se intensificando a 
partir dos anos 80 do século XX. Como exemplos, pode-se citar algumas contribuições: Vieira 
(1982), Saviani (1989), Nagle (1984), Warde (1984), Lopes (1986), Nunes; Carvalho (1993), 
dentre outros, todos no sentido de “mapear e aprofundar o debate das relações entre história e 
historiografia”1, ainda que levados por motivos diferentes de abordagens na investigação. 

Esses trabalhos vêm contribuindo para o avanço da área, cujas consequências se 
apresentam importantes para a pesquisa educacional, de um modo geral, e para a pesquisa em 
História da Educação, de um modo particular, principalmente no que se refere às condições de 
investigação. Daí a importância de se entender o grau, o sentido e o contexto em que se situam 
os historiadores na produção historiográfica. “E no âmbito da investigação a implicação é du-
plamente reforçada: do ponto de vista do objeto e do ponto de vista do enfoque, dado que 
pesquisar em História da Educação é investigar o objeto da educação sob a perspectiva históri-
ca” (Saviani, 1998, p. 12). Ou seja, a concepção do objeto e do sujeito são elementos portado-
res de uma historicidade, contextualizados e determinados, social, político e culturalmente. 

Dentre essas inovações há um estímulo ao estudo de novos objetos no sentido des-
vendar o que as pessoas fazem com os modelos que lhes são impostos ou com os objetos que 
lhes são distribuídos. Uma pesquisa em História da Educação a partir dos estudos da cultura 
material escolar torna-se importante na medida em que possibilita a compreensão da educação 
em sua diversidade, em suas formas diferentes de conceber os espaços e tempos escolares. A 
proposta desse texto, nesta perspectiva, consiste em apresentar o processo de inventário e ca-
talogação dos suportes materiais (tratamento descritivo) encontrados no laboratório de ciências 
de uma instituição escolar específica do sul de Mato Grosso. Tem ainda como premissa a visão 
funcional do conceito desses suportes materiais articulados com elementos da Cultura Material. 
Está implícita, ainda, a visão ampliada do conceito desses suportes, conforme defendida por 
teóricos da Museologia e da própria Cultura Material, e preconizada por historiadores da educa-
ção. Os aportes teóricos que sustentam as linhas de argumentação central estão contidos nos 
estudos da Cultura Material Escolar, Museologia, História da Educação e Ensino de Ciências. 
Ensino de Física e Química no Ensino Secundário Brasileiro 

 
O ensino secundário no Brasil teve início de forma sistemática em 1837, após a cria-

ção do Imperial Collegio de Pedro II. Oficializado por decreto de 2 de dezembro deste ano por 
iniciativa do Ministro da Justiça e interino do Império Bernardo Pereira de Vasconcellos, a partir 
de consultas aos estatutos dos modelos educacionais da Prússia, da Alemanha, da Holanda e da 
França, tendo sido escolhido o modelo francês (Haidar, 1972). A influência francesa foi particu-
larmente evidenciada no ensino de ciências. O colégio não só seguia o currículo, isto é, as dis-
ciplinas organizadas por séries, como também adotava os livros didáticos franceses sendo que 
os programas de ensino muitas vezes, foram elaborados tomando-se por base os conteúdos 
destes livros. A adaptação do modelo francês incorporou determinadas características daquele 
modelo, principalmente o caráter preparatório para os cursos superiores e o predomínio das 
humanidades no currículo do ensino secundário. 

Durante o século XIX, o relacionamento entre o Brasil e a França foi importante fator 
de desenvolvimento das instituições científicas e educacionais brasileiras como saliente Petejan 
(1996, p. 34): 

 
[...] em direção à França que as elites brasileiras se voltam para aí 
procurar os modelos de instituições científicas, os últimos livros cientí-
ficos (e o francês servirá de língua científica quase oficial até os anos 
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20, ao contrário de numerosos outros países onde será privilegiada a 
tradução de livros científicos na língua local), e os especializados. 

 
Vecchia (2006, p. 83) destaca que o Imperial Collegio de Pedro II “foi fundado com a 

finalidade de educar a elite intelectual, econômica e religiosa brasileira e concebido para ser o 
centro difusor das ideias educacionais, relativas ao ensino secundário”. 

Ao analisar os currículos e os programas do contexto sócio-político e educacional que 
envolveu as reformas, Vecchia (2006) evidencia as mudanças verificadas no ensino do Imperial 
Collegio de Pedro II, fundamentadas em modelos curriculares e programas de ensino oriundos 
da França.  

O Regulamento nº 8, de 31 de janeiro de 1838, seguindo o modelo dos liceus france-
ses, distribuía as matérias em oito séries, cumpridas em oito anos. O ensino de Física e Química 
estavam contidos na cadeira de Sciencias Physicas, depois denominadas de Physica e Chimica, 
e previa um Gabinete de Physica e um Laboratório de Chimica (Moacyr, 1936). Também previa 
exame no 5º ano para os alunos que pretendiam passar de uma aula (série) para outra. Desse 
modo, um aluno podia fazer o curso completo em quatro ou seis anos, com pouca possibilidade 
de cursar as cadeiras de Sciencias Physicas. 

Percebe-se o desprestígio das aulas de ciências no relatório do Dr. Justiniano José da 
Rocha, apresentado em 1851, após inspeção nas escolas do município do Rio de Janeiro, en-
comendado pelo governo: “Também me pareceu que, em dano do estudo principal, base indis-
pensável da educação literária, o latim, são excusadamente desenvolvidos os estudos 
matemáticos e científicos, que aliás pouco aproveitam os alunos que os não compreendem e os 
repelem vencidos pela sua aridez.” (Lorenz, 1986). 

Pressionado pela evasão dos alunos, o Colégio de Pedro II em 1870, instituiu o siste-
ma de exames finais por disciplina2, sendo que a aprovação seria reconhecida para fins de ma-
trícula em cursos superiores. Tal medida fez com que o Colégio fosse frequentado regularmente 
apenas nos quatro primeiros anos, enquanto os últimos anos tinham pequena frequência, como 
observa Haidar (1972), “dos 208 alunos matriculados, apenas 7 cursavam a cadeira de Física e 
Química, concentradas nas últimas séries”. 

O período de transição entre o Império e a República assistiu uma efervescência inte-
lectual e ideológica no sentido de implantar novas ideias educacionais. Na Reforma Benjamin 
Constant decretada em novembro de 1890, tentava-se retificar o caráter propedêutico e prepa-
ratório para cursos superiores. Foi criado o exame madureza, destinado a verificar se o aluno 
tinha a cultura necessária ao término do curso, “outra intenção era fundamentar esta formação 
na ciência rompendo com a tradição humanística clássica.” (Ribeiro, 1989, p.73). 

Após a Primeira Guerra Mundial, o Brasil passou a uma razoável influência norte-
americana, primeiramente econômica, evoluindo rapidamente para o campo cultural e educaci-
onal. A literatura educacional passou a receber influência decisiva das universidades norte-
americanas, o que produziu e disseminou as ideias da Escola Nova. 

Em 1924, com a fundação da Associação Brasileira de Educação (ABE) realizaram-se 
as célebres Conferências Nacionais de Educação, 1922 e 1937, que colaboraram para a divulga-
ção do escolanovismo entre os educadores brasileiros. 

Até a reforma de ensino organizada por João Luiz Alves (1925)3, a qualificação para 
exames preparatórios, com estudos irregulares e assistemáticos, bem como a preponderância 
da finalidade propedêutica sobre a formativa, continua a funcionar como alternativa da escolari-
zação secundária regular, tanto no ensino público como no particular.  

Para Romanelli (2003, p. 43), essa Reforma, “representou a última tentativa do perío-
do no sentido de instituir normas regulamentares para o ensino, tendo o mérito de estabelecer, 
pela primeira vez, um acordo entre a União e os Estados”. No modelo curricular adotado pela 
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Reforma, a seriação encontra-se no art. 47, onde se lê: “o ensino secundário como prolonga-
mento do ensino primário para fornecer a cultura média geral do paiz”. 

Até, então, as disciplinas de Física e Química correspondiam a apenas uma disciplina 
no 4º e 5º ano, assim como a História Natural, também nestes mesmos anos. Essas disciplinas 
somente depois dessa Reforma passam a constituir disciplinas distintas.  

Durante a Primeira República, a matriz curricular privilegiou as humanidades com per-
centual médio de 42,4%, enquanto que as ciências e a matemática constituíam 24,8% do con-
junto das disciplinas. As disciplinas ciências foram introduzidas com o objetivo de modernizar a 
formação da elite, reforçando o caráter enciclopédico e propedêutico do ensino. (Zotti, 2004). 

Getúlio Vargas assumiu, no ano de 1930, a presidência do Brasil, sob caráter provisó-
rio, mas com amplos poderes, permanecendo no cargo até 1945. Dentre as medidas prometi-
das por Getúlio Vargas, em sua plataforma, estava zelar pelos problemas relacionados à 
assistência dos trabalhadores e à educação nacional.  

O Decreto nº 19.404, da mesma data, foi promulgado autorizando a promoção esco-
lar nos institutos de ensino subordinados ao Ministério da Justiça e Negócios Interior, indepen-
dentemente de exames, de todos os alunos matriculados nos cursos oficiais, oficializados e 
equiparados. A decisão de Getúlio Vargas de assinar esse decreto, segundo Niskier (1996, p. 
248) foi tomada em virtude da “situação de anormalidade em que se encontrava o país desde a 
eclosão do movimento revolucionário, no dia 3 de outubro.” 

Em 1931, o ministro da Educação e Saúde Pública baixou um conjunto de cinco decre-
tos, conhecidos como Reforma Francisco Campos4. Considerada a mais importante na história 
da renovação da educação brasileira, essa Reforma, segundo Souza (2008, p. 147), “sinalizou 
os rumos da ação do Estado na tentativa de constituição de um sistema nacional de educação 
pautado nos princípios da racionalidade e uniformização.” 

Na Exposição de Motivos que fundamenta o Decreto n. 19.890, Francisco Campos rea-
lizou uma análise criteriosa e qualificou o ensino secundário como “simples instrumento de pre-
paração dos candidatos ao ensino superior, desprezando assim, a sua função eminentemente 
educativa.” Francisco Campos acentua que: “[...] o ensino superior acabou por transformar-se 
em uma finalidade puramente extrema e convencional do ensino secundário, isto é, este, final-
mente dominado pela absorvente preocupação do primeiro.” O autor da Reforma argumenta 
ainda que para a “reconstrução do ensino secundário” era necessário “conferir-lhe, de modo 
distinto e acentuado, um caracter eminentemente educativo.”  

Um dos méritos dessa Reforma foi fazer com que o currículo atribuísse alguma impor-
tância ao estudo das ciências, “essa organização proporcionou uma distribuição mais equilibra-
da das disciplinas humanísticas e científicas, dado o seu objetivo de formação geral do ciclo 
fundamental.” (Zotti, 2004, p. 105). Pelo fato do seu objetivo ser o de manter a função prepa-
ratória ao curso superior, as disciplinas do curso complementar eram compatíveis com a esco-
lha profissional. 

A influência norte-americana presente no estudo das ciências da Reforma e defendida 
enfaticamente por Venancio Filho (1940, p. 107), deu “[...] uma seriação contínua ao estudo da 
Natureza na educação secundária, introduzindo nas duas primeiras séries, a disciplina com o 
espirito de introdução geral, da ‘General Science’ americana.” Ainda segundo o autor, o ensino 
de ciências deveria ter as seguintes características: ser direto e experimental, fazendo o aluno 
observar de todo o modo, experimentar, concluir; o conhecimento ser total e nunca parcial; 
apresentar a interdependência dos fenômenos; aproveitar as experiências pessoais da criança; 
despertar o sentido de harmonia e beleza da natureza e da solidariedade humana, não esque-
cendo a vida dos grandes homens. 

Retomando os argumentos de Francisco Campos na Exposição de Motivos da Refor-
ma, o autor relata que: “[...] para não levar, porém, muito longe a especialização, haverá maté-
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rias comuns às três [seções], justamente destinadas à cultura geral, terreno necessário à apro-
priação dos homens, cujos rumos profissionais já tendem distanciá-los.”  

Pode-se perceber que todo esse empenho visava à eliminação dos cursos preparató-
rios e imprimia aos cursos secundários a tarefa de formação/educação do homem e preparação 
desse homem para as atividades profissionais, tal como se observa nas palavras de Souza 
(2008, p. 149): 
 

Para imprimir maior organicidade ao curso secundário em âmbito na-
cional, passaram a ser exigido dos estabelecimentos de ensino estu-
dos regulares, seriação, freqüência, aprovação em todas as disciplinas 
da série para a promoção para a série seguinte e habilitação nos dois 
ciclos para a realização do vestibular e entrada no ensino superior. 
Buscava-se, desta maneira, eliminar definitivamente os cursos prepa-
ratórios responsáveis pelo atendimento de boa parte dos estudos de 
ensino médio. 

 
No tocante ao ensino de ciências e naturais, a carga horária foi ampliada, denotando 

maior importância aos conteúdos científicos. O objetivo destas disciplinas, segundo o programa 
de 1931, era “dar uma noção geral dos fenômenos da natureza e das suas aplicações mais co-
muns a vida quotidiana, nas cidades e nos campos, de acordo com o desenvolvimento da civili-
zação da nossa época”. Segundo Souza (2008, p. 158), “as instruções metodológicas indicavam 
a experimentação e a observação dos fenômenos naturais abrangia conteúdos como a atmosfe-
ra, calor e luz, água, oxidação e redução, a vida; a terra; magnetismo e eletricidade; os seres 
vivos; o som; a sociedade.” 

A década de 1940 assistiu a uma grande expansão no número de matrículas no ensi-
no secundário, de 170.000 alunos em 1930 a 260.00 em 1940. Em abril de 1942, o ministro da 
educação, Gustavo Capanema, foi responsável por uma completa reviravolta no ensino secun-
dário, promulgando a Reforma Capanema. No ensino de ciências há um claro retrocesso em 
relação à Reforma Francisco Campos (1930). As cadeiras de Física e Química, como disciplinas 
autônomas, não constavam do currículo do curso ginasial, apenas as Ciências Naturais na 3ª e 
4ª séries. No curso clássico, as disciplinas eram dadas na 2ª e 3ª séries e no científico nas três 
séries. 

Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em 1961, as aulas de ciências 
eram desenvolvidas nas duas últimas séries do curso ginasial, com a Lei, a obrigatoriedade des-
te ensino estendeu-se a todas as séries ginasiais. As aulas eram expositivas, caracterizadas pela 
transmissão de conhecimentos acumulados cujas informações eram observadas pelos alunos. 
Um dos recursos de estudo e avaliação, o questionário, com perguntas e respostas, era respon-
dido de acordo com que o professor falava ou pelo livro didático. 

As principais recomendações da LDB para as disciplinas de ciências, orientava para: 
indicação que as disciplinas de “iniciação científica” e “ciências físicas e biológicas” tivessem 
como objetivo principal o “desenvolvimento de hábitos e atitudes peculiares aos que se dedi-
cam à pesquisa científica, principalmente à capacidade de iniciativa e invenção.”  

Pela necessidade do currículo responder ao avanço do conhecimento científico, o en-
sino de ciências tinha o objetivo fundamental de dar condições ao aluno de identificar proble-
mas a partir de observações sobre determinado fato. A participação ativa do aluno começou a 
ser valorizada no processo de aprendizagem e o desenvolvimento de atividade experimental 
este presente nos projetos de ensino. O aluno deveria ser capaz de levantar hipóteses, testá-las 
e mesmo abandoná-las, o que possibilitava ao aluno buscar suas próprias conclusões. Essa se-
quência de etapas pré-estabelecidas compreendia o chamado “método científico”, uma forma 

CD-ROM DE ATAS  | 5448 |  COLUBHE 2012



de democratização do conhecimento científico, onde a vivência científica não apenas formava o 
cientista, mas também o cidadão comum. 

Os métodos adotados na disciplina de ciências, segundo Zotti (2004, p. 127), “são 
considerados importantes quanto aos conhecimentos, devendo-se incentivar o hábito de consul-
ta bibliográfica, da observação e da experimentação individual; a construção de aparelhos cien-
tíficos; o preparo de murais, quadros, excursões etc.” Essas experiências utilizavam-se de 
instrumentos caros e delicados, que não podiam permanecer nas mãos dos alunos. A maior 
parte dos alunos aprendia mediante a leitura dos livros, as explicações e as demonstrações dos 
professores.  

Cabe ressaltar que esse projeto de tese sobre os instrumentos científicos nos labora-
tórios de física e química no ensino secundário fundamenta-se, além da História da Educação e 
do Ensino de Ciências, o estudo da Cultura Material Escolar e dos Instrumentos Científicos. 
 
 
Cultura Material Escolar e os Instrumentos Científicos 

 
Nas últimas décadas, a sociologia da educação, a teoria do currículo e a história da 

educação têm buscado conhecer as transformações culturais que ocorrem no interior da escola 
falando de cultura escolar. Para a autora, cultura escolar se refere a um conjunto de aspectos 
presentes na escola: atitudes, sentimentos, sistemas de pensamento e conhecimentos ministra-
dos, porém, a cultura material escolar tem sido um campo pouco valorizado tanto pelos educa-
dores como pela pesquisa. 

A cultura material está associada à arqueologia e a museologia, e presente também no 
domínio da história, sua definição deve ser feita por historiadores e arqueólogos, pois, para Pe-
sez (1993, p. 180) são aqueles que mais utilizam sua noção e expressão. Contudo, nunca houve 
por parte dos historiadores e arqueólogos preocupação em formular um conceito definitivo para 
cultura material, limitam apenas em definir o campo de pesquisa e os métodos empregados, 
pois para eles, a palavra “cultura material” já basta para defini-la.  

Pesez (1993, pp. 180-181) propõe que  
 

A cultura material tem uma relação evidente com as injunções materi-
ais que pesam sobre a vida do homem e às quais o homem opõe uma 
resposta que é precisamente a cultura [...] faz parte das infra-
estruturas, mas não as recobre; ela só se exprime no concreto, nos e 
pelos objetos. Em suma, a relação entre o homem e os objetos (sen-
do aliás o próprio homem, em seu corpo físico, objeto material), pois 
o homem não pode estar ausente quando se trata de cultura. 

 
Partindo deste pressuposto, pode-se ampliar a ideia de que cultura material não se 

limita apenas aos artefatos e técnicas abrange também as estruturas sociais, as relações eco-
nômicas entre os povos, a descoberta de novas temáticas de pesquisa, supera o estudo das 
técnicas para ir de encontro aos povos que pensaram e fizeram tudo isto, passando do estudo 
exclusivo da infraestrutura para o das superestruturas. (Pesez, 1993). 

A esse respeito, Meneses (1998, p. 91) alerta para o fato dos artefatos possuírem, 
como atributos intrínsecos, apenas as propriedades de natureza físico-química, isto é, a maté-
ria-prima a partir da qual são produzidos: a forma geométrica, o peso, a cor, a textura, a dure-
za etc. Tudo mais ocorre do sentido historicamente atribuído aos objetos pelos grupos sociais.  

Neste sentido, a descrição dos objetos pode revelar a história dos processos de fabri-
cação, mas pouco sobre o sistema cultural no qual a produção do objeto se insere. Portanto, a 
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questão dos significados se impõe na forma de interpretação dos objetos, como evidencia 
Baudrillard (1993, p. 14) 
 

Cada um de nossos objetos práticos se associa a um ou vários ele-
mentos estruturais, mas por outro lado escapam continuamente da 
estruturalidade técnica para as significações segundas, do sistema 
tecnológico dentro de um sistema cultural. O meio ambiente cotidiano 
permanece, em larga medida, um sistema “abstrato”: nele os múlti-
plos objetos acham-se em geral isolados de sua função, é o homem 
que lhes assegura, na medida de suas necessidades, sua coexistência 
em um contexto funcional. 

 
Assim, cada objeto adicionado a outros, cumpre sua própria função, mas transgride o 

conjunto e por vezes até cumpre e transgride ao mesmo tempo a própria função. 
Outro autor, Marcelo Rede (1996, p. 265), assinala duas implicações que os historia-

dores devem se preocupar ao utilizar os objetos como documentos: os “segmentos do universo 
físico culturalmente apropriado”, isto é, numa perspectiva histórica, os problemas levantados e 
as respostas encontradas deverão varias de sociedade para sociedade ou de época para época, 
e das formas de produção ou aos modos de pensar; e na operação que insere a cultura materi-
al no processo historiográfico de produção do conhecimento. Rede (1996, p. 280) ressalta ain-
da, a importância da constituição de séries para o estudo da cultura material, pois,  
 

[...] o artefato – ainda que, por vezes, conserve individualmente al-
gum potencial heurístico – ganha sentido no interior de seqüências 
constituídas pelo interesse da pesquisa, de acordo com critérios varia-
dos de articulação: cronologia, morfologia, fisiologia, matéria-prima, 
tratamento de superfície etc.  

 
A história da cultura material, portanto, estuda os objetos materiais em sua interação 

com os aspectos mais concretos da vida humana, desdobrando-se por domínios históricos que 
vão dos utensílios ao estudo da alimentação, do vestuário, da moradia e dos objetos de ciência. 
Contudo, obviamente, deve-se examinar não o objeto tomado em si mesmo, mas sim os seus 
usos, as suas apropriações sociais, as técnicas envolvidas em sua manipulação, a sua importân-
cia econômica e a sua necessidade social e cultural, afinal, não se pode perder de vista a noção 
de cultura de cultura material. (Barros, 2010, p. 30).  

A cultura material escolar será entendida neste texto como aquela composta de obje-
tos e materiais que atendiam a uma função pedagógica no sentido de delinear a formação e 
consolidação da educação em diversos aspectos. Constituem elementos da cultura material es-
colar o espaço escolar, os uniformes, as lousas, os cadernos escolares, os instrumentos de es-
critas, os livros didáticos e os mais diversos materiais. Esses objetos materiais fabricados em 
diferentes épocas têm valor relevante como artefatos da cultura material da escola, podem ser 
relacionados a programas, instruções metodológicas e propostas para o ensino de Ciências, de 
uma maneira mais geral, e de Física e Química em particular, formulados em diferentes mo-
mentos da História da Educação Brasileira e correspondem a diversos enfoques dados à expe-
rimentação ao longo do tempo. 

Os objetos são portadores de informações intrínsecas e extrínsecas que, para uma 
abordagem museológica, precisam ser identificadas. Partindo desse pressuposto, uma análise 
documentária das indicações dos objetos nos elementos que sobraram e da organização destes 
objetos, contribuíram para selecionar indícios da história curricular auxiliando os estudos que se 
debruçaram sobre as políticas curriculares.  
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Os objetos que estão sendo investigados fazem parte das listas de materiais registra-
das nos laboratórios de Física, Química e História Natural presentes no Relatório de Inspeção 
Prévia de 19415 de uma instituição escolar específica do sul de Mato Grosso, Escola Estadual 
Maria Constança Barros Machado6.  

Essas listas continham inúmeros materiais: balanças analíticas e hidrostáticas; apare-
lho para demonstração das leis das quedas dos corpos; aparelho para demonstração das forças 
com coleção de pesos, dentre outros. Segundo Pessanha e Silva (2009) eram tão extensas e 
detalhadas que receberam Nota 10, com direito a comentários elogiosos por parte do Inspetor: 
O laboratório e museu para Ciências Físicas e Naturais, acham-se instalados em sala própria, e 
bastante completos em aparelhos e especimens conforme se verifica pela relação anexa. 

O recorte temporal que se propõe nesse texto é iniciado com a criação dessa institui-
ção escolar, 1939, e terminando no último ano antes da implantação da Lei nº 5.692, de 1971, 
que alterou profundamente as características do ensino secundário brasileiro, transformando os 
antigos Colégios e Ginásios em “Escolas de 1º Grau” ou “1º e 2º graus” (Pessanha, 2008).  

Os materiais foram localizados no laboratório de ciências da referida instituição esco-
lar em 2011 distribuídos em duas salas, na primeira em armários e estantes, em bom estado de 
conservação, provetas, balão volumétrico, placas de petri, kitassato, becker, tubos de ensaio de 
diferentes tamanhos, dentre outros; na segunda, uma espécie de depósito, balanças, voltíme-
tros, esqueleto humano, amperímetro, dentre outros. 

Num primeiro momento foi realizada uma limpeza mecânica de cada instrumento e 
posteriormente guardados em caixas. Essa fase possibilitou identificar a tipologia e o quantitati-
vo do acervo, assim como o estado de conservação. 

A próxima etapa consiste no tombamento dos suportes buscando, e em seguida, a 
elaboração de ficha descritiva para cada uma das peças contendo diferentes elementos: nome 
do objeto, função, dimensões, materiais constituintes, fabricante, data de fabricação, tipo ou 
modelo, origem, data de tombamento, número de tombamento, estado de conservação. Para 
auxiliar na identificação de alguns materiais será necessário realizar contato com professores de 
física e química. 

 
 
 
 
Considerações Finais  

 
Os objetos materiais são importantes, pois permitem dar visibilidade aos acontecimen-

tos do passado e aos fenômenos sociais, para um entendimento mais sutil devemos inseri-los 
num contexto maior, a cultura material. A Museologia está voltada basicamente para a preser-
vação, a pesquisa e a comunicação das evidências materiais do homem e do seu meio ambien-
te, isto é, seu patrimônio cultural e natural. Os objetos existem porque eles respondem à 
necessidade do ser humano de poder agir na natureza. Eles respondem sempre a um vazio 
prévio, a algo que deva ser preenchido.  

Para um entendimento mais sutil dos objetos devemos inseri-los num contexto maior, 
a cultura material. A cultura material possui um elemento temporal que faz com que seja apa-
rentemente permanente: as mudanças são lentas e não são facilmente perceptíveis. Também 
existe num espaço ou lugar específico, diferenciando uma cultura da outra; e apresenta ele-
mentos culturais na medida em que uma cultura pode receber ou rejeitar elementos de outras; 
as mudanças e trocas não existem baseadas numa relação causa/efeito, mas são sempre medi-
adas por interesses múltiplos.  

Os estudos de coleções se configuram, na atualidade, como um vasto e fértil campo 
de estudo onde têm contribuído múltiplas áreas do conhecimento oferecendo diversas aborda-
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gens e interpretações. Eles são importantes porque nos colocam perante a evidência do mundo 
da cultura material e seus objetos. Ademais, desvendam as obscuras relações que o sujeito es-
tabelece com os objetos.  

É preciso, através dos instrumentos localizados nos laboratórios, compreender as prá-
ticas curriculares da escola e, consequentemente, reconstruir sua história. Com o processo de 
inventário e catalogação dos suportes materiais de ensino de Ciências espera-se contribuir para 
os estudos sobre cultura material escolar e história do ensino de ciências, assim como auxiliar 
na preservação da memória da instituição.  

Destaca-se a importante que a organização e o estudo de suportes materiais constitu-
em um campo amplo de investigação para a história da ciência e do ensino das disciplinas da 
área de Ciências.  

 
 
Referências 
Barros, J. D’A. (2010). O campo da história: especialidades e abordagens (7a ed.). Petrópolis: 
Vozes. 
Baudrillard, J. (1993). O sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva. 
Haidar, M. L. M. (1972). O ensino secundário no Império brasileiro. São Paulo: Ed. USP; Grijal-
bo. 
Lorenz, K. M. (1986). Os livros didáticos e o ensino de ciências na escola secundária brasileira 
no século XIX. Ciência e Cultura, 38(3), 426-435. 
Meneses, U. T. B. (1998). Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço público. 
Revista Estudos históricos, 11(21), 89-103. 
Moacyr, P. A instrução e o Império: subsídios para a história da educação no Brasil, 1823-1899. 
(1936). São Paulo: Nacional. 
Niskier, A. (1996). Educação brasileira: 500 anos de história: 1500-2000 (2a ed.). Rio de Janei-
ro: Consultor. 
Nunes, C., & Carvalho, M. C. (2005). Historiografia de educação e fontes. In: Gondra, J. G. 
(Org.). Pesquisa em história da educação no Brasil (pp. 17-62). Rio de Janeiro: DP&A. 
Pesez, J.-M. (1993). História da cultura material. In Le Goff, J. A História Nova (2a ed., pp. 177-
213). São Paulo: Martins Fontes.  
Pessanha, E. C. (2008, agosto). Ser professor e ser aluno de “escolas exemplares: cruzamento 
de sentidos. Anais do Seminário Internacional Escola e Cultura, São Paulo, SP, Brasil, 3.  
Pessanha, E. C., & Silva, F. C. T. (2009, novembro). Cultura material escolar na configuração da 
história curricular da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado em Campo Grande-MS 
(1939-1970). Anais do Congresso Iberoamericano de História da Educação Latino-Americana, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 9. 
Petejan, P. (1996). Ciências, impérios, relações científicas franco-brasileiras. In Hamburger, A. 
I., Dantes, M. A. M., Paty, M., & Petitjean, P. (Orgs.). A ciência nas relações Brasil-França 
(1850-1950) (pp. 31-42). São Paulo: Edusp/FAPESP. 
Rede, M. (1996). História a partir das coisas: tendências recentes nos estudos de cultura mate-
rial. Anais do Museu Paulista: história e cultura material, 4, 265-28. 
Ribeiro, M. L. S. (1989). História da educação brasileira: a organização escolar. (9a ed.). São 
Paulo: Cortez. 
Romanelli, O. O. (2003). História da educação no Brasil: 1930/1973. (28a ed.). Petrópolis: Vo-
zes. 
Saviani, D. (1998). O debate teórico-metodológico no campo da história e sua importância para 
a pesquisa educacional. In D. Saviani, J. C. Lombardi, & J. L. Sanfelice (Orgs.), História e histó-
ria da educação: o debate teórico-metodológico atual (pp. 7-15). Campinas: Autores Associa-
dos: HISTEDBR. 

CD-ROM DE ATAS  | 5452 |  COLUBHE 2012



Souza, R. F. (2008). História da cultura material escolar: um balanço inicial. In Bencostta, M. L. 
(Org.). Culturas escolares, saberes e práticas educativas: itinerários históricos (pp. 163-189). 
São Paulo: Cortez. 
Vecchia, A. (2006). O ensino secundário no século XIX: instruindo as elites. In Stephanou, M., & 
Bastos, M. H. C. (Orgs.). Histórias e memórias da educação no Brasil: século XIX. (2a ed.). Pe-
trópolis: Vozes. 
Venancio Filho, F. (1940). O conceito das ciências físicas e naturais na escola secundária. In 
Peixoto, A. et al. Um grande problema nacional (estudos sobre ensino secundário). (pp. 89-
130). Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti Editores. 
Zotti, S. A. (2004). Sociedade, educação e currículo no Brasil: dos jesuítas aos anos de 1980. 
Brasília: Editora Plano; Campinas, SP: Autores Associados. 
 
                                                             
1 Esses estudos foram realizados por Clarice Nunes e Maria Marta Chagas de Carvalho, apresentados no 
GT-HE, na 15ª Reunião Anual da Anped em 1992 e publicados em 1993 nos Cadernos Anped, Belo Ho-
rizonte, (5), 7-64. Em 2005 foram atualizados pelas referidas autoras e publicados com o mesmo título 
“Historiografia da educação e fontes” In J. Gondra (org.), Pesquisa em história da educação no Brasil 
(pp. 17-62). Rio de Janeiro: DP&A. 
2 Decreto nº 4.468, de 1º de fevereiro de 1870. 
3 Decreto nº 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925. 
4 Decreto nº 19.850, de 11 de abril de 1931 - Cria o Conselho Nacional de Educação; Decreto nº 19.851, 
de 11 de abril de 1931 - Dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá, de preferência, ao sistema 
universitário; Decreto nº 19.852, de 11 de abril de 1931 - Dispõe sobre a organização da Universidade do 
Rio de Janeiro; Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931 - Dispõe sobre a organização do ensino secun-
dário; e Decreto nº 20.158, de 30 de junho de 1931 - Organiza o ensino comercial, regulamente a profis-
são de contador e dá outras providências. 
5 Esse Relatório inclui uma “Síntese Biográfica do Ginásio Estadual Campograndense” que registra que a 
escola foi criada pelo Decreto nº 229, de 27 de dezembro de 1938 e solenemente instalada em 18 de mar-
ço de 1939, sem inspeção prévia. 
6 Criada no final da década de 1930, como Liceu Campograndense, foi o primeiro ginásio público da ci-
dade destinado aos que não podiam pagar para estudar nos ginásios particulares e tornou-se, contraditori-
amente, altamente seletiva, entre outros motivos, pela intensa concorrência de seu exame de admissão, 
configurando-se como uma “escola exemplar”. Essa “exemplaridade” foi alimentada desde a sua gênese, 
pelos grupos sociais que ao adentrarem nela se percebiam como “elite”. (Pessanha, & Silva, 2009). 
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O presente trabalho se insere no Projeto Memória Ferroviária (1869-1971), que recebe 
financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), desde 
2008, cujos objetivos são: a) levantar as fontes e acervos de documentação das antigas empre-
sas ferroviárias – particularmente, os acervos documentais públicos oriundos das empresas fer-
roviárias paulistas; b) inventariar a documentação depositada em diversos acervos sobre as 
ferrovias paulistas, de modo a permitir sua identificação geral; c) viabilizar a implantação de 
algumas bases de dados eletrônicas para consulta pública de documentação depositados nos 
acervos consultados e bens do patrimônio ferroviário inventariados; d) realizar pesquisa docu-
mental e analisar os conhecimentos científicos e tecnológicos associados à expansão ferroviária 
no Oeste Paulista, que remontam ao século XIX.  

Neste contexto desenvolve-se a temática Tecnologia e Cultura em que se realiza pes-
quisa documental sobre história da educação profissional em São Paulo a partir das iniciativas 
privadas e públicas para viabilizar a formação do trabalhador ferroviário (BATISTA, 2011).  

Este trabalho refere-se ao acervo presente na biblioteca do Museu da Companhia Pau-
lista de Estradas de Ferro, em Jundiaí. O acervo inicial desta biblioteca foi organizado em 1932 
para utilização dos trabalhadores da empresa. Depois disso, outras publicações e documentos 
foram incorporados, tendo a biblioteca um acervo de livros publicados até os anos 90. O espaço 
físico destinado anteriormente à Companhia Paulista de Estradas de Ferro, em Jundiaí, recebe o 
nome de Complexo FEPASA, já que houve nos anos 70 a estatização desta companhia que pas-
sou a fazer parte da empresa Ferrovias Paulistas S/A (FEPASA). Este complexo, em seus dife-
rentes galpões, abriga algumas repartições públicas. Entre elas estão a Faculdade de 
Tecnologia de Jundiaí, instituição pública de ensino vinculada ao Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza e o Museu da Companhia Paulista que conta com uma biblioteca ar-
quivisticamente em processo de organização.  

Além de objetos museológicos e o próprio espaço arquitetônico tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 2002, o acervo da Companhia Pau-
lista no chamado “Complexo FEPASA” em Jundiaí conta com documentos manuscritos, biblio-
gráficos, iconográficos e cartográficos. O Museu foi criado oficialmente em 09 de março de 
1979 como “Museu Ferroviário Barão de Mauá”, no último ano da gestão de Walter Pedro Bodi-
ni, na época diretor presidente da FEPASA. Somente nos anos 90 é que o museu passará por 
um processo de reorganização de seu acervo ferroviário e reforma predial. Parte do acervo foi, 
então, redistribuído para as suas cidades originais, como: Campinas (Cia. Mogiana de E.F), Ara-
raquara ( E.F. Araraquara), São Paulo-Minas , Sorocaba (E.F. Sorocabana) (MUSEU DA COMPA-
NHIA PAULISTA, 2012).  

Dadas as condições de conservação e arquivística, este acervo constantemente é plei-
teado por outras instituições como o Arquivo do Estado de São Paulo. Devido a problemas téc-
nicos na conservação e digitalização do acervo iconográfico, o acesso a esta documentação 
encontra-se atualmente interditado pelo IPHAN.  

No escopo do Projeto Memória (OLIVEIRA, 2011), equipes de trabalho formadas por 
docentes pesquisadores, técnicos e alunos estagiários têm trabalhado na higienização dos do-
cumentos, desenvolvido softwares para banco de dados. Têm-se informatizado e publicizado 
este acervo em site específico, disponibilizando o acesso a pesquisadores e demais interessados 
na história das ferrovias em São Paulo, conforme indicado na primeira página do site do projeto 
(PROJETO MEMÓRIA FERROVIARIA, 2012).  

No período compreendido entre 2008 e 2011, o acervo da biblioteca do Museu da Com-
panhia Paulista foi identificado em diferentes categorias, a saber: 
 

 acervo da biblioteca original fundada em 1932;  
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 documentação de uso administrativo das empresas férreas (de consulta de se-
tores diversos, como manutenção ou contábil);  

 material técnico-administrativo referente a história ferroviária (catálogos, ma-
nuais e livros técnicos, periódicos)  

 
A continuidade do projeto prevê a identificação e catalogação do acervo ainda não ex-

plorado, já que nos primeiros três anos, trabalhou-se apenas com documentação textual. Pre-
vê-se para 2012 o início do levantamento cartográfico e a identificação e digitalização do acervo 
iconográfico já previamente verificado por equipe do Arquivo do Estado de São Paulo (OLIVEI-
RA, 2012).  

Durante o ano de 2010, na primeira etapa, foi concebido uma base de dados contendo 
uma parte do mapeamento do acervo ferroviário, com módulos de Cadastro (inserção dos da-
dos coletados) e Cadastro (busca dos dados armazenados). Isso gerou também trabalhos mo-
nográficos e registro de software no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI)1.  

Em 2011, a partir dos módulos construídos na primeira fase, a equipe de docentes e 
discentes criou melhorias no sistema, tais como: alteração do layout da página inicial e a cons-
trução de parâmetros de pesquisa, visando uma melhor agilidade e visualização das informa-
ções e do acesso ao acervo da Biblioteca do Museu da Companhia Paulista2.  

Além do site do projeto, remodelou-se o site do Museu como demonstrado na figura 1: 
  

 
 

 Figura 1: Detalhe da página inicial do site do Museu da Companhia Paulista 
 Fonte: adaptado de Museu da Companhia Paulista (2012)  

 
No segundo semestre de 2011, foram implementados os sistemas de cadastro e pes-

quisa, com melhorias no design do site. Alem disso, devido à complexidade do desenvolvimento 
dos sistemas, apenas em meados de 2011 foi realizado desenho em 3D do Complexo FEPASA, 
em Jundiaí, para produção de passeio virtual e integração com a base de dados do acervo de 
pesquisa (OLIVEIRA, 2012). 
 
Levantamento documental e a história oral: resgatando a origem 
 
 Descobriu-se através de entrevista realizada com uma professora vinculada à organiza-
ção do Complexo FEPASA nos anos 90 que, antes mesmo que existisse a Faculdade de Tecno-
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logia de Jundiaí, fundada em 2002, e o Projeto Memória Ferroviária, alunos e docentes do Cen-
tro Paula Souza participaram de uma organização prévia do acervo da Companhia Paulista em 
Jundiaí. A Professora Lurdes Dorta, relatou como foi o processo de organização deste acervo 
nos anos 90: 
 

Nesse período o complexo, este espaço que a gente denomina Comple-
xo FEPASA, ele estava sofrendo um processo de abandono, e como 
jundiaiense eu estava preocupada com o destino dos materiais do pró-
prio prédio. Nós começamos um trabalho com alunos do Centro Paula 
Souza e alunos do Senac, que eu também era professora. Começamos 
um trabalho de ocupação aqui, de abrir salas, de arquivar documentos, 
resgatar material que estava se perdendo com a chuva. Tinha muitos 
bichos, estava assim um caos mesmo. Nós fizemos um trabalho com 
esses alunos e começamos a ocupar esse espaço. O museu estava fe-
chado para a população. Foi feito um projeto com os alunos, abrimos o 
museu com a monitoria desses alunos, e conseguimos manter o museu 
aberto por dois anos. Isso com o trabalho de alunos. Neste período a 
questão política ela estava borbulhando com o prefeito de Jundiaí o en-
tão deputado Ary Fossen, que hoje novamente é deputado estadual, 
Ary Fossen e o governador era o Mario Covas. Nesse período o Mario 
Covas esteve aqui, porque o Museu mudou de nome de Barão de Mauá 
ele passou a ser Museu da Cia Paulista. Ele esteve aqui, e a nossa pre-
ocupação com este patrimônio, que estava ligado ao patrimônio ativo 
da ferrovia [...] Nós tínhamos essa preocupação. Nesse período houve 
uma conversa com o governador Mario Covas da intenção de se trazer 
uma Fatec para ocupar esse espaço. Então começou ai um movimento 
que só foi possível que acontecesse, após o ano 2000, efetivamente, 
que foi quando a prefeitura conseguiu adquirir o prédio, esse complexo 
todo.[...] e isso veio para a prefeitura administrar. Com esse gerencia-
mento da prefeitura, aí sim foi possível fazer essa parceria com o Cen-
tro Paula Souza, e no período da inauguração da Fatec que foi em 
2002. (DORTA, 2012)  
 

Este depoimento nos faz refletir sobre a importância de se conhecer não só a história 
do Complexo FEPASA e do seu acervo, mas de verificar que os projetos de conservação, restau-
ro e revitalização deste espaço e de toda sua documentação esteve sempre, de alguma forma, 
vinculado a docentes e alunos do Centro Paula Souza. Ainda em seu depoimento, a Profa. Lur-
des Dorta reafirma que a organização do Museu e da biblioteca nos anos 90 e a fundação da 
Fatec Jundiaí em 2002 representaram a oportunidade de conhecer e preservar o conjunto ar-
quitetônico da Companhia Paulista e seu acervo:  

 
Nós tínhamos feito um inventário para fazer um tombamento com o 
CONDEPHAAT. Mas eu me lembro na época que o CONDEPHAAT veio 
até aqui e disse Lurdes é difícil fazer um tombamento de alguma coisa 
que ainda está desorganizada3. Então com a Fatec vindo o que a gente 
esperava: é que pelo menos que o espaço que a Fatec ocupou, ia haver 
uma reforma com critério, preservando o patrimônio, com ocupação 
que trouxesse pessoas com foco no estudo, então era o ideal. Então 
dois motivos, vir uma faculdade pública e ocupar o espaço parte do 
complexo FEPASA. (DORTA, 2012) 
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A professora deixa claro que este processo se iniciou anterior mesmo às iniciativas pró-

prias do Projeto Memória Ferroviária a partir de 2008. A partir de estudo realizado por Carvalho 
(2011) empregando história oral, compreende-se que a biblioteca do Museu da Companhia Pau-
lista recebeu um tratamento inicial muito importante por parte de alunos e docentes da Escola 
Técnica Estadual Benedito Storani, também vinculada ao Centro Paula Souza. (figura 2)4. 

 

 
Figura 2: Entrevista com Profa. Lurdes Dorta (vestida de azul) nas instalações 
 da biblioteca do Museu da Companhia Paulista (DORTA, 2012) 
Fonte: Acervo das autoras 
 
  Naquela ocasião, a partir das aulas de museologia do currículo do curso Técnico em 
Turismo, por iniciativa dos docentes Mauro Araújo Gut e Lurdes Dorta, iniciou-se um trabalho 
de recuperação do espaço. Cerca de 80 alunos deste curso técnico trabalharam intensamente 
na localização e organização dos livros, dos documentos e objetos museais que estavam com-
pletamente abandonados, em degradação permanente, sem nenhum tratamento museológico e 
arquivístico. 

A professora Lurdes Dorta, em seu relato revela que foi com os alunos do Centro Paula 
Souza e do SENAC, que assumiu-se o espaço (CARVALHO, 2011). Esse grupo conseguiu, inclu-
sive, reabrir o museu à visitação. No entanto, desde 2002, ano de inauguração da Faculdade de 
Tecnologia de Jundiaí, que alunos, docentes e corpo administrativo transitam por este espaço 
ignorando que ele abrigava oficinas-escolas e cursos ferroviários extremamente concorridos e 
que garantiam para muitos jovens, a partir do final do século, a oportunidade de alguma ascen-
são social e colocação profissional.  

Os alunos atualmente envolvidos com o Projeto Memória Ferroviária são, na sua maio-
ria, alunos do Curso de Informática e Negócios da Faculdade de Tecnologia de Jundiaí devido 
às necessidades técnicas de construção do banco de dados, criação e manutenção do site do 
Projeto. No entanto, a biblioteca do Museu da Companhia Paulista possui um riquíssimo acervo 
sobre a história das ferrovias e também sobre a transição para o modal rodoviário, com publi-
cações sobre o transporte público no Estado de São Paulo. Acervo este quase que completa-
mente ignorado pelos alunos do curso de Logística e Transportes.  
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O eixo temático Tecnologia e Cultura.  
 

Paralelamente à organização do acervo da Companhia Paulista têm-se realizado pesqui-
sas para analisar a documentação a partir de três eixos temáticos: memória e patrimônio indus-
trial; tecnologia e território; tecnologia e cultura. O presente trabalho é resultado desta 
pesquisa que tem se desenvolvido paralelamente à organização do acervo e acesso ao banco 
de dados, fazendo parte do eixo temático Tecnologia e Cultura, enfocando a educação profissi-
onal e tecnológica para a formação do trabalhador ferroviário. 

No que diz respeito à educação profissional, pôde-se encontrar importantes informa-
ções nos relatórios da Companhia Paulista do final do século XIX, além de fotografias, material 
didático e transcrição de palestras referentes ao Centro Ferroviário de Educação e Seleção Pro-
fissional, existente entre 1934 e 1945. Este período, ou seja, entre a primeira iniciativa para a 
implantação de oficinas-escolas na Companhia Paulista em Jundiaí no final do século XIX, pas-
sando pela criação e implementação dos Centros Ferroviários de Educação e Seleção Profissio-
nal, traça o limite cronológico do presente trabalho, à medida que, a partir de 1945, com a 
criação do SENAI os cursos ferroviários deixaram de ser responsabilidade da Companhia Paulis-
ta5.  

A formação dos ferroviários em São Paulo, inicialmente de maneira pouco sistemática 
pelas próprias empresas férreas, depois de maneira mais metódica em parceria com o poder 
público, foi matriz para a construção de muitos currículos e propostas nesta mesma direção em 
outros estados do Brasil.  

Percebe-se que a formação do trabalhador ferroviário e a história da educação profissi-
onal caminham paralelamente e, muitas vezes, de maneira articulada. As escolas profissionais 
públicas, com seus cursos de mecânico, fundição, marceneiro e serralheiro, entre outros ofícios 
contribuíram significativamente para a formação deste quadro de trabalhadores (LAURINDO, 
1962).  

Este processo não aconteceu ao acaso. É o que revela o Relatório 1936, do então Supe-
rintendente da Educação Profissional e Doméstica, Horácio Augusto da Silveira. Neste documen-
to, este professor que se tornará o patrono da Academia Paulista de Educação, destaca um 
capítulo ao ensino profissional ferroviário, informando o conteúdo, participantes e decisões de 
reuniões ocorridas com Roberto Mange e outros representantes do Instituto e Organização Ra-
cional do Trabalho (IDORT) e representantes das companhias férreas além de diretores de es-
colas profissionais, para se conseguir implementar o primeiro curso de ferroviários de caráter 
estável e metódico, à medida que este curso já existia de maneira não tão eficiente como se 
desejava. Após quatro anos de oferecimento do curso na escola de Sorocaba, o IDORT elabo-
rou um plano geral de organização do ensino profissional ferroviário, baseando-se na coopera-
ção entre o Governo do Estado e as empresas particulares (CARVALHO; BATISTA, 2012).  

Em decorrência destas discussões, não apenas se organizou o que seriam os Centros 
Ferroviários de Educação e Seleção Profissional, oficialmente designados de núcleos pela legis-
lação da época, como a criação de vários cursos ferroviários, anexos às escolas profissionais - 
Campinas, Rio Claro e Instituto Profissional Masculino da Capital - e núcleos de ensino profissi-
onal ferroviário - Jundiaí, Araraquara, Bauru e Lapa (São Paulo) que foram sancionados com o 
Decreto Estadual N° 6537, de 4 de julho de 1934 (CARVALHO, 2011).  
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A estrada de ferro e a fisionomia das cidades: a estação, a fábrica, a escola... 
 
   

Tendo como pano de fundo, o surgimento e consolidação dos Centros Ferroviários de 
Educação e Seleção Profissional nos anos 30, a partir de documentação existente na biblioteca 
do Museu da Companhia Paulista em Jundiaí, é possível analisar as parcerias entre as compa-
nhias férreas e as escolas públicas profissionais para a formação do trabalhador ferroviário. Es-
pecificamente temos como objeto a primeira experiência neste sentido, realizada na cidade de 
Sorocaba, nos anos 30 (CARVALHO, BATISTA, 2012).  
 Matos (1990), pesquisador com inúmeras publicações sobre o binômio café-ferrovias na 
história econômica de São Paulo, considera que compreender a implantação das estradas de 
ferro e revelar a própria fisionomia das cidades, surgidas sob seu advento. A propriedade agrí-
cola teria marcado a fisionomia rural do Estado, mas a ferrovia modelou a paisagem urbana e 
industrial: 

 
Não poderíamos deixar de lado uma referência à contribuição das fer-
rovias para a paisagem industrial das regiões por elas servidas. Já des-
de o século passado as indústrias começaram a agrupar-se nas 
proximidades das vias férreas [...] Isso explica a concentração industrial 
em certos bairros de São Paulo (Brás, Ipiranga, Móoca, Lapa, Água 
Branca...).[...] Assim, a ferrovia associada ao parque industrial veio a 
constituir-se uma imagem característica das cidades grandes. Tal fato é 
particularmente sensível no eixo da Paulista, em que surgiram alguns 
centros industriais: Jundiaí, Campinas, Americana, Limeira, entre ou-
tros.(p. 158)  

 
Com a estrada de ferro, considera Matos (1990), “[...] vem todo o aparelhamento que 

ela exige”, convertendo o local em importante mercado de trabalho para inúmeras atividades 
correlatas. É o que mostra a figura 3:  

 
 

 
Figura 3: Estação Ferroviária de Sorocaba em 1918 
Fonte: Imagens históricas (2012) 
 
 
A paisagem urbana de que fala Matos (1990) pode ser descrita assim brevemente: 
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A estação, situada quase sempre num largo (chamado muitas vezes 
simplesmente de “Largo da Estação”) atrai para as suas proximidades 
numerosos hotéis quase sempre modestos {...] Com o tempo, as áreas 
vizinhas à estação vão perdendo suas características iniciais: tornam-se 
apenas local de armazéns, bares, hotéis baratos [...] e muitas vezes 
passam a ter aspecto nem sempre muito convidativo, seja pelas condi-
ções de higiene ou pelos riscos devido a ladrões e vigaristas à espera 
de incautos viajantes do interior e, muitas vezes, até se transformam 
em pontos de exibição, nem sempre muito discreta, de prostitutas 
{...}(p. 158) 

 
A esta paisagem urbana adulta faltam as crianças, pelo menos aquelas a quem a infân-

cia estava, de alguma forma. Este mundo em torno da estação que se torna paulatinamente 
importante mercado de trabalho para inúmeras atividades ferroviárias ou não, passa ao longo 
do tempo, a exigir também espaços de formação escolar e para o trabalho.  

As paisagens urbanas esboçadas por Matos, a partir de seus estudos sobre a expansão 
das ferrovias no Estado de São Paulo, procuram dar conta do desenvolvimento urbano de cida-
des como Jundiaí (ponto final da São Paulo Railway e início da Companhia Paulista), Campinas 
(grande nó de comunicações da malha ferroviária), além de Sorocaba, Araraquara, Botucatu e 
Rio Claro, entre outras. Não é por acaso que nestas cidades surgem as primeiras iniciativas sis-
tematizadas do trabalhador ferroviário. Sistematizadas porque, pela primeira vez, a partir dos 
anos 30, tentou-se a formação de um sistema de educação profissional que vinha sendo reali-
zada de maneira pouco planejada pelas próprias companhias férreas.  

Para Gilles (1987), o processo de industrialização levou o Estado a assumir uma maior 
responsabilidade com a universalização da educação e, em especial, da ampliação da educação 
profissional oficialmente iniciada pelo governo federal em 1909, por Nilo Peçanha. Segundo este 
autor, a partir da Revolução de 30 reconheceu-se que:  

 
 

[...] as tarefas demandavam ao menos um mínimo de qualificação para 
o maior número possível de trabalhadores. O próprio mercado de traba-
lho assim o exige. [...] A Revolução de 1930 cria condições para a mo-
dificação dessa situação e abre a possibilidade de se expandir o ensino, 
para nele incluir uma parcela maior da população, especificamente nas 
regiões mais industrializadas (p. 221) 
 

Acrescentamos, portanto, à paisagem urbana desenhada por Matos (1990), a institui-
ção escolar. O Ministério da Educação e Saúde, sob a administração de Gustavo Capanema du-
rante a Era Vargas intensificou as possibilidades educacionais para a formação da classe 
trabalhadora brasileira: assim que foram lançadas as bases das reformas do ensino secundário, 
industrial e comercial. Isto se explica pelo crescimento das atividades industriais e comerciais, 
ligadas à vida urbana que se intensificava, e colocava a educação para o trabalho como central 
no sistema educativo em constituição (BATISTA, 2012). 

A criação e difusão dos Centros? Ferroviários de Ensino e Seleção Profissional marcam o 
processo de racionalização na formação para o trabalho, segundo moldes fundamentalmente 
germânicos.  

  
Como assevera Batista (2012): 
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A Viação Férrea do Rio Grande do Sul, a Estrada de Ferro Sorocabana, 
a Companhia Paulista, a Companhia Mogiana e todas as grandes em-
presas nacionais de Estradas de Ferro, anos mais tarde, buscaram re-
solver o problema de mão-de-obra qualificada e do emprego realmente 
capaz, através dos processos racionais de seleção e dos ensinamentos 
teórico-técnicos fundamentados numa didática profissional. 

 
Uma formação para o trabalho numa perspectiva metodicamente disciplinadora, visan-

do a adaptação física, psicológica e também política do trabalhador tem seus fundamentos na 
criação do IDORT e é o resultado não só da ação dos industrialistas de São Paulo, mas do tra-
balho em conjunto com as escolas profissionais públicas da época.  

 
 
Complexo FEPASA: imagens de ontem e de hoje 
 

A partir do estudo do acervo iconográfico do Museu da Companhia Paulista, não é pos-
sível desatrelar a historia da Fatec Jundiaí da história do Complexo FEPASA. O prédio onde, 
desde a inauguração, funciona a parte administrativa da Faculdade teve sempre uma destina-
ção educacional como atestam o acervo documental e iconográfico da Companhia Paulista exis-
tentes na biblioteca do Museus dos Ferroviários. 

Fotos dos anos 30 mostram como eram os espaços hoje ocupados pela Fatec Jundiaí, 
na época, destinados à manutenção de locomotivas e à unidade do Centro Ferroviário de Edu-
cação e Seleção Profissional. A figura 4 mostra como era atual sala da diretoria de serviços da 
unidade que fica no piso superior do prédio principal e que durante quase sete anos também foi 
ocupado pelo diretor administrativo. Era uma sala de aula para o curso de ferroviários.  

 

 
 Figura 4: Foto de sala de aula para aprendizes ferroviários nos anos 30 
 Fonte: Museu da Companhia Paulista (2012) 
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A figura 5, também provavelmente dos anos 30 e 40, mostra os alunos do curso ferro-
viário mantido pelo Centro Ferroviário de Educação e Seleção Profissional (1934-1945) pela 
Companhia Paulista. Alunos, na imagem, são flagrados numa celebração cívica em frente ao 
atual prédio da administração da faculdade. Ao lado, na figura 6, apresentamos foto atual do 
mesmo prédio: 

 
 

  
Figura 5: Foto dos anos 30 Figura 6: Foto atual 
Fonte: Museu da Companhia Paulista Fonte: Acervo das autoras 
  

É interessante também observar que a figura 7 apresenta uma aula para os menores 
aprendizes no curso ferroviário, nas instalações da Companhia Paulista em Jundiaí. . 

 
 

 
 Figura 7: Escola-oficina da Companhia Paulista nos anos 30 em Jundiaí 
 Fonte: Museu da Companhia Paulista (2012) 
 
 Este mesmo espaço, reformado e revitalizado, é ocupado pela biblioteca da Fatec Jun-
diá, conforme mostrado na figura 8: 
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 Figura 8: Detalhe da Biblioteca da Fatec Jundiaí em 2012 
 Fonte: Acervo das autoras 
 

O enorme galpão da Companhia Paulista antes utilizado para sua escola-oficina é tam-
bém ocupado atualmente pelo auditório da Fatec Jundiaí, como mostra a figura 9:  
 

 
 Figura 9: Evento ocorrido em 2011 no auditório da Fatec Jundiaí 
 Fonte: Semana de Tecnologia da Fatec Jundiaí (2012) 
 
 
 
Considerações finais 
 
A proposta da pesquisa sobre educação profissional e tecnológica diz respeito às rela-

ções entre educação e trabalho perceptíveis nos vestígios do patrimônio industrial material e 
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também imaterial à medida que se verificam as mediações entre diferentes tecnologias e os 
processos de ensino-aprendizagem na formação deste trabalhador.  

 Ressaltou-se, neste estudo, a importância do tratamento arquivístico, digital e historio-
gráfico do acervo documental do Complexo FEPASA, especialmente o que faz parte da bibliote-
ca do Museu da Companhia Paulista, em Jundiaí-SP.  

Este acervo, inicialmente organizado nos anos 90 por docentes e discentes do curso 
técnico em Turismo, do Centro Paula Souza, e objeto de levantamento e organização do Projeto 
Memória Ferroviária, a partir de 2008, é fundamental para as pesquisas sobre a educação pro-
fissional, resgatando-se a historicidade da formação para o trabalho nos primeiros cinqüenta 
anos da República brasileira até os dias de hoje. A partir do estudo deste acervo descobriu-se a 
estreita relação entre as iniciativas privadas e públicas para a formação dos trabalhadores.  

O confronto entre o acervo desta biblioteca com a história oral de remanescentes das 
escolas profissionais da primeira metade do século XX, bem como estudos já realizados sobre a 
história da educação profissional revelam afinidades e parcerias que foram responsáveis pelo 
aprimoramento e consolidação da educação profissional. Estudar a formação do trabalhador 
ferroviário é se deparar com uma série de caminhos entrecruzados, interesses conflitantes e 
ações que, inicialmente, pontuais vão consolidando a educação profissional deste trabalhador 
como paradigma a ser seguido para a formação profissional em geral.  

Descobrir, conhecer, preservar e estudar este acervo significa, para alunos e professo-
res da educação profissional e tecnológica, especialmente os vinculados ao Centro Paula Souza, 
encontrar o próprio sentido da formação acadêmica e profissional em que estão engajados. 
Percebe-se que, o trabalho com este acervo tem propiciado a docentes e alunos envolvidos com 
a educação profissional e tecnológica, a oportunidade de conhecer e refletir sobre as origens 
históricas de sua formação, de uma maneira que apenas recentemente tem produzido resulta-
dos sistemáticos. 
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Resumo 
Desde que o homem existe, o movimento de transposição de conhecimentos sobre a 

realidade natural e social é utilizado como ferramenta capaz de modificar a visão e a postura da 
sociedade e consequentemente dos vários profissionais desta sociedade para a transformação 
do ideário humano e profissional. 

A relação com o saber não é simples e para facilitar a sua existência o ser humano con-
flita-se permanentemente com a necessidade de elaborar, reelaborar, planejar e construir o 
saber.  

 A relação de produzir e construir saber significa refletir constantemente sobre os con-
teúdos, transformações e deslocamentos que a sociedade vivencia, procurando analisar tais 
movimentos por diversos ângulos, para desenvolver a curiosidade seja ela científica, social ou 
cultural investigando a realidade observando permanências e rupturas compreendendo assim a 
historicidade de cada ser.  

Assim, falar de saber de educação e de formação profissional é, em primeiro lugar, re-
conhecer o papel dos fatores sociais na formação do indivíduo como ser humano e sua interfe-
rência nos mecanismos e concepções que o mesmo utilizará em sua trajetória profissional.  

 Segundo André Mota, na história da medicina e da saúde pública, diversos trabalhos 
puderam aproximar-se e reiterar a compreensão da organização das instituições médicas, da 
história das doenças e das tecnologias empregadas em políticas em saúde e na chamada medi-
cina popular.  

Entender que na formação e, sobretudo, na atuação dos profissionais e neste caso 
específico os médicos, é essencial o reconhecimento das transformações históricas ocorridas 
durante a configuração e os direcionamentos da materialidade de uma profissão e das diversas 
mobilizações ocorridas nesta materialidade, se faz necessária à construção social do profissional 
que se aventurará na mesma, esperando que o reconhecimento e os resultados destas 
transformações tornem-se parte do processo reflexivo de cada um frente ao processo de 
construção do conhecimento e de atuação prática deste profissional. 

Faz-se necessário desta forma reflexões de todos os envolvidos direta ou indireta-
mente com a formação e a capacitação destes profissionais, reivindicando a incorporação da 
reflexão da história da profissão em sua formação, que muito pode contribuir para que os pro-
blemas e dúvidas encontradas no cotidiano da atuação profissional sejam esclarecidas e dimen-
sionadas de forma adequada. 

Assim, para que se formem médicos cidadãos conscientes de seu papel, de sua 
trajetória e das contribuições de suas ações na sociedade, torna-se necessário a utilização de 
diversas ferramentas que possibilitem o entendimento das transformações históricas da profis-
são, de forma que o entendimento de sua função histórica aconteça junto com uma articulação 
de conhecimentos socialmente estruturados, reconhecendo aqui a importância da aprendiza-
gem1, da linguagem2 e da comunicação3 na formação de cada ser. 

Vygotsky (2000a, pág 136) diz que  
A atividade da imaginação recria ou reproduz aqui-
lo que já existe, é uma atividade mental que se 
desenvolve gradualmente e está vinculada com a 
realidade significativa e mantém uma relação dia-
lética com esta realidade. 

 No processo de construção do conhecimento são as relações sociais, seja com o profes-
sor, com o educador do museu com os colegas de turma que o conhecimento vai sendo coleti-
vamente construído. É importante ter como base nesta relação o diálogo. É por meio dele que 
construímos o conhecimento chegando a uma síntese do saber elaborado e reelaborado por 
cada um de nós.  
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 Nessa relação dialógica o processo de aprendizagem é desencadeado e o museu deve 
estimular e ativar o interesse do visitante, orientar o seu esforço individual aprender, entender 
construir relações com a realidade, tendo duas funções importantes: a função incentivadora e 
energizante e a função de organizador do conhecimento. 

Vygotsky (2000b, p. 54) afirma que  
... a linguagem e o desenvolvimento determinam o 
desenvolvimento do pensamento, assim, o sistema 
simbólico fundamental na mediação sujeito-objeto 
é a linguagem humana, instrumento de mediação 
verbal do qual a palavra é a unidade básica. 

 Aqui nos deparamos com o papel importante que o museu detem, a tarefa de intervir 
na hora certa, sem dar respostas prontas, ajudando o visitante a transformar sua curiosidade 
em esforço para aprender, para compreender4 , criando suas hipóteses e passando de um co-
nhecimento confuso e fragmentado, a um saber construído organizadamente de forma signifi-
cativa e com o auxilio dos mais diversos objetos e artefatos enconbtrados para organizar seu 
conhecimento. 
 Segundo Piaget, quando se dá a resposta para o aluno, tiramos dele a oportunidade de 
descobrir, sendo assim conhecer como se processa a construção do conhecimento é fundamen-
tal para os que atuam no processo comunicacional existente no museu, a partir do momento 
em que se toma consciência de que ensinar não é só transmitir conhecimentos, mas propiciar 
situações para que a aprendizagem aconteça, é lançando um desafio à competência e à criati-
vidade das ações desenvolvidas no contexto museal, que deve propor situações estimuladoras 
que levem a agir, a ter coragem de arriscar, ter pensamentos novos, ampliando seu quadro de 
conhecimentos. 

É precisamente a atividade criadora do homem que faz dele um ser 
projetado para o futuro, um ser que contribui para criar e modificar 
seu presente. Vygotsky (1987) 

A dimensão e as praticas dos museus sofreram modificações no decorrer dos séculos. 
Inicialmente vistos como espaços constituídos de vastas coleções de objetos para serem apenas 
observados. A partir do século XIX, passam a ser encarados como espaços de saber, de análise 
e pesquisa, vislumbrando possibilidades de entendimento do que ocorreu, do que esta ocorren-
do e do que poderá acontecer, pois demonstra e acompanha o esforço e a modernização da 
sociedade, em sua trajetória. 

Atualmente os museus são reconhecidos como ambientes de aprendizagem ativa e seus 
profissionais devem estar atentos e preocupados como a construção do conhecimento se pro-
cessa, e em saber como a aprendizagem pode ser potencializada neste local. Percebemos que 
as práticas pedagógicas desenvolvidas nesses espaços devem ser possibilitadoras da interação 
social entre os visitantes e os objetos, deve ser local de exploração ativa e de ricas experiências 
afetivas visto que se apresentam como local de reconhecimento de uma relação viva com a 
transformação de uma cidade, de um grupo e porque não dizer de um povo, reconhecimento 
das transformações culturais e cognitivas produzidas em um momento impar de mobilização de 
uma época e neste caso de um grupo. 

De acordo com Maria Célia T. Moura Santos , 
É necessário salientar que, como processo, a ações museológicas não 
podem esgotar-se em si mesmas, na mera aplicação da técnica pela 
técnica. Portanto, para que a Museologia seja aplicada, com o objeti-
vo de atingir, por meio da interpretação e uso do patrimônio cultural, 
o desenvolvimento social e o exercício da cidadania, é necessário que 
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seja aplicada com competência formal e política, ou seja, é necessário 
desenvolver a face educativa da Museologia.  

Reconhecendo a importância dos dados acima apresentados esta pesquisa procura rea-
lizar um estudo documental dos registros que o Museu de Medicina as USP Dr. Luiz Carlos La-
caz possui, com a finalidade de levantamento documental, em busca de conhecer os registros 
do referido museu acerca da ação educativa, e obter uma compreensão dos processos educati-
vos museais dessa instituição. Assim, algumas questões foram levantadas, pretendendo refletir 
sobre aspectos do trabalho pedagógico desenvolvido pelo setor Educativo deste, com a inten-
ção de contribuir para uma análise da utilização deste espaço, com olhar voltado para a impor-
tância da formação médica e o conhecimento de sua história, utilizando, como viés desta 
análise, as ações pedagógicas existentes no museu.  
 As estratégicas metodológicas da investigação delineiam-se nos marcos da pesqui-
sa qualitativa. Tendo como referência princípios teórico-epistemológicos, que se baseiam na 
ideia de que os sujeitos sociais são seres reflexivos, que (res)significam suas experiências, 
ações e posicionamentos, nos vários contextos onde atuam, ressaltando as motivações e inten-
cionalidades, as formas de identificação e apropriação, em relação à mudanças pelos novos 
contextos sociais e educacionais, o que apresenta implicações fundamentais para pesquisa.  

Pesquisa qualitativa, aqui entendida como pesquisa que “busca a interpretação em 
lugar da mensuração, a descoberta em lugar da constatação, valoriza a indução e assume que 
fatos e valores estão intimamente relacionados, tornando-se inaceitável a postura neutra do 
pesquisador” (ANDRÉ,1995). Dentro da pesquisa qualitativa, optamos por trabalhar com três 
instrumentos: os documentos, as entrevistas e a inserção em campo, buscando apoio na histó-
ria oral e na análise de documentos e artefatos. 

Para Seibel-Machado (2009) 
a prática educativa nos museus é entendida como: 
(...) prática intencionalizada, portanto, não neutra, 
e como tal, responde a interesses, intencionalida-
des e objetivos que determinam o direcionamento 
político/filosófico e pedagógico das ações educati-
vas nos museus. Considerando que os museus es-
tão inseridos numa sociedade cindida por 
profundas desigualdades econômico/sociais, políti-
cas e culturais, a identificação e explicitação dos 
referenciais que informam a sua prática educativa 
nos ajudam a compreender os interesses que eles 
priorizam nas ações educativas que oferecem ao 
público visitante. 

Reconhecer a importância do patrimônio da humanidade é, sem dúvida, importante, o 
que torna relevante reconhecer que a prática educativa intencionalizada nos museus é ponto 
marcante no processo de construção de saberes e, se nos remetermos a uma profissão em es-
pecial, esta construção de saberes assume importância repleta de sentimentos e expectativas, 
principalmente quando este espaço apresenta-se entre as primeiras experiências de museus 
dedicados integralmente à preservação da cultura material e imaterial do campo médico, impe-
lindo ao visitante um olhar diferenciado e a interiorização de tal trajetória. 

Segundo Vygotsky (2000a, p. 124),  
o indivíduo interioriza formas de funcionamento 
psicológico culturalmente transmitido, mas ao to-
mar posse delas, torna-as suas e as utiliza como 
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instrumentos pessoais de pensamento e ação no 
mundo. 

Segundo Tarcísio Lins Arcoverde (2004, p. 17): 
O debate atual sobre os saberes necessários para a Educação do futu-
ro aponta para uma formação que valorize o conhecimento geral, o 
pensamento complexo e a educação para o pensamento crítico e re-
flexivo. A Educação Médica, seguindo este mesmo movimento, está 
em franco processo de mudança.  

No site do Museu de medicina Professor “Carlos da Silva Lacaz” encontramos em sua 
missão que: 

A premissa básica do Museu Histórico ‘Prof. Carlos da Silva Lacaz’ é a 
de realizar ações voltadas para a preservação, a investigação e comu-
nicação de seus bens patrimoniais ligados à institucionalização da me-
dicina e das práticas de saúde no Brasil, num plano geral, e em São 
Paulo, num plano específico. Para isso faz parte de nossa missão o 
ato de preservar incluindo a coleta, a aquisição, o acondicionamento e 
conservação desses bens, bem como a de comunicação se realizando 
por meio das relações interinstitucionais, das exposições e publica-
ções, dos projetos educativos e culturais. Finalmente, todas essas 
ações deverão ser enlaçadas pelo exercício da investigação e da pes-
quisa, fundamentando-as cientificamente. 
 

Conhecer e reconhecer a importância do patrimônio da humanidade e da trajetória mé-
dica torna-se neste contexto muito importante, poderíamos até mesmo dizer crucial e o museu 
de medicina da USP criado em 1977 como Museu Histórico da Faculdade de Medicina e que em 
1993 passa a ser denominado Museu Histórico “Prof. Carlos da Silva Lacaz”, em homenagem ao 
fundador e seu diretor vitalício até 2002 (ano de seu falecimento), vem a cada ano se tornando 
local primordial de pesquisas e construção de saberes. 

 
A história nos apresenta mecanismos de entendimento e possibilidade de análises com 

dimensões diversas que possibilitam identificar as transformações de uma profissão a partir de 
nuances e peculiaridades minuciosamente observadas pelo olhar atento do pesquisador. 

Entender a trajetória de uma profissão e os mecanismos de sua formação esclarece aos 
profissionais que iniciam sua caminhada na mesma, as transformações históricas necessárias à 
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construção de um referencial identitário profissional e social, esperando que os resultados des-
tas transformações tornem-se parte do processo reflexivo e de atuação de cada um dos profis-
sionais frente ao processo de construção do conhecimento.  

Refletir e ponderar sobre o fazer médico torna-se, em nossa sociedade fator eminente-
mente importante para os profissionais da área da saúde, procedendo com tal olhar abre-se 
caminho para a construção de uma prática médica mais condizente com as necessidades hu-
manas, voltada para a ampliação de suas possibilidades, nunca deixando de lado a cautela ne-
cessária para perceber os limites e as possibilidades representados pela arte de curar e cuidar. 

É interessante perceber o quanto é valiosa as relações construídas no desenvolvimento 
das praticas médicas quando nos deparamos com a relação de construção da trajetória da me-
dicina e consequentemente da trajetória da profissão médica no país. 

A educação, neste trabalho é considerada como processo, da mesma maneira como a 
discussão das ações educativas em museus, ambas consideradas como: ação de avançar, ativi-
dade reflexiva que tem como objetivo alcançar o conhecimento de algo a sequência de estados 
de um sistema que se transforma com reflexão constante, pensamento crítico e criativo nas 
atividades sociais no qual o profissional esta inserido. 

Para Marandino (2001), os museus se caracterizam como espaços de produção, educa-
ção e divulgação do conhecimento, este pressuposto pauta-se no entendimento de que a edu-
cação é uma pratica histórico-social e que tal prática é constituída de ações nas quais os 
agentes pretendem atingir determinados fins. Ações que visam provocar transformações nas 
pessoas e na sociedade, ações marcadas por finalidades buscadas intencionalmente, de acordo 
com a perspectiva que adotamos a do materialismo histórico e a dialética marxiana, trata-se de 
reconhecer o objeto de pesquisa numa trama de relações sociais, historicamente construídas. 

A educação, portanto, está sendo compreendida como “processo de formação da com-
petência humana, com qualidade formal e política, encontrando no conhecimento inovador a 
alavanca principal da intervenção ética.” (Demo, 1996, p.1) 

Partindo do pressuposto de que as ações educativas desenvolvidas no museu são ações 
propostas para responder e cumprir objetivos específicos voltados para públicos também espe-
cíficos. Ações que buscam construções conceituais e procedimentais nas pessoas e na socieda-
de, ações marcadas por intenções, de acordo com o Glossário da Revista Museu, ações 
educativas são: 

Procedimentos que promovem a educação no museu, tendo o acervo 
como centro de suas atividades. Pode estar voltada para a transmis-
são de conhecimento dogmático, resultando em doutrinação e domes-
ticação, ou para a participação, reflexão crítica e transformação da 
realidade social. Nesse caso, deve ser entendida como uma ação cul-
tural, que consiste no processo de mediação, permitindo ao homem 
apreender, em um sentido amplo, o bem cultural, com vistas ao de-
senvolvimento de uma consciência crítica e abrangente da realidade 
que o cerca. Seus resultados devem assegurar a ampliação das possi-
bilidades de expressão dos indivíduos e grupos nas diferentes esferas 
da vida social. Concebida dessa maneira, a ação educativa nos mu-
seus promove sempre benefício para a sociedade, em última instân-
cia, o papel social dos museus. 

Espera-se que as visitas aos museus contribuam para o resgate e para a construção de 
um perfil ético profissional constituído de elementos que se configurem de relevância tanto pro-
fissional quanto social e que tornem o cidadão médico apto a participar de forma bem informa-
da e, portanto, mais consciente nos debates político-sociais de sua atuação nas questões 
sociais. 
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Analisar a utilização pedagógica e as concepções que fundamentam a utilização de 
um espaço privilegiado como o museu de medicina da Universidade de São Paulo – USP consti-
tui-se em fator de entendimento das relações existentes entre os artefatos e as questões ali 
apresentadas de diferentes maneiras, assim como a sociedade que nos rodeia, neste caso es-
pecifico, de um grupo de profissionais, que poderão utilizar tal espaço como local que não se 
apresenta sem vida, pelo contrario passa a ser local de incitação de um processo reflexivo que 
parte do conhecimento de seu patrimônio cultural, patrimônio este que possibilitou crescimento 
e aprofundamento em diferentes setores e aspectos. 

Compreender a ação museológica como ação educativa significa, reconhecê-la como 
ato de comunicação, e buscando as ações de pesquisa, preservação e comunicação criar um 
ambiente interdisciplinar utilizando conteúdos e disciplinas que auxiliem no entendimento e na 
construção de saberes, através da troca de informações, do diálogo, da interação com todos os 
sujeitos envolvidos de alguma forma e principalmente com o objeto de estudo. 

Os objetos de museus são fonte de informação, e comunicação não se tratando de 
simples objetos, mas sim de objetos extraídos de uma determinada realidade com o objetivo de 
apresentá-la e documentá-la, nos remetendo a Vygotsky (1993) que dedica especial atenção à 
formação de conceitos científicos, segundo ele, o domínio desses conceitos é tão determinante 
de rupturas e transformações no homem quanto o domínio da escrita e do desenvolvimento da 
capacidade comunicativa, que aqui será identificada com o termo comunicação que sugere a 
ideia do estabelecimento de um campo comum com outras pessoas, de divisão de informações, 
valores e sentimentos, “troca”. 

Segundo Seibel-Machado (2009, p. 11):  
Os museus hoje são considerados instituições de caráter público e do 
âmbito da difusão cultural e, como estão inseridos no contexto do 
modo de produção social capitalista, são marcados pelos antagonis-
mos, contradições e conflitos, inerentes a este modelo. Significa dizer 
que, se os museus cumprem a função de manutenção da cultura e 
das relações sociais dominantes, podem também contribuir para a sua 
transformação, ao buscar possibilidades de construir, no âmbito das 
contradições e dos limites do sistema capitalista, propostas e situa-
ções educativas que favoreçam a construção de relações sociais vol-
tadas para um outro tipo de sociedade. 

O estudo documental e a análise do acervo do museu revelam-se uma grande fonte de 
informações uma vez que todos os documentos e artefatos são a expressão de sua época, sen-
do marcos de descobertas e questionamentos científicos de diferentes pontos de vista, sendo 
possível um olhar interdisciplinar na investigação e na análise, por conta dos diferentes objetos 
existentes, desde pintura, fotografias, registros escritos, aparelhos, indumentárias, coleções 
etnográficas, entre outros, um verdadeiro local do ato educativo que possibilita uma aprendiza-
gem significativa. 
 Para Ausubel (2003), uma das condições importantes para a aprendizagem significativa é que 
o material seja potencialmente significativo, sendo relacionável à estrutura cognitiva do indivi-
duo de maneira não arbitrária e não literal. É o que se percebe no ato educativo que acontece 
no espaço museal quando, restaura, cuida, organiza e apresenta os diversos olhares de uma 
profissão com a ajuda dos diferentes protoganistas da construção histórica desta profissão de 
forma diferenciada. 

Falar em Educação enquanto processo de comunicação significa avançar em algumas 
direções, a comunicação de ideias, momentos históricos, fatos, experiências, sentimentos e 
sensações pessoais que também estão relacionados a cultura.  

Penteado (1991) apresenta a aprendizagem como um fenômeno que:  
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•  só acontece em um real processo de comunicação entre os interlocutores 
postos em presença;  
• começa antes do encontro na escola e continua muito além dela;  
• tem na escola um tempo e um espaço para ser cuidada, fecundada e cultivada; 

Acrescentamos as colocações de Penteado uma questão específica que encontramos 
neste espaço de aprendizagem por acreditar que os mesmos são locais propícios para analises 
e reflexões sendo assim; 

• tem nos museus espaço para ser elaborada e re-elaborada á partir de 
diferentes olhares.  

 É a discutibilidade a capacidade de discutir, questionar, refletir, a capacidade de mu-
dar, sobretudo a capacidade de ser o sujeito da mudança, incluindo domínio técnico, que pro-
vém do saber pensar, algo tão antigo que os gregos chamavam de “filosofia”5. Pensar, olhar, 
problematizar, criar mecanismos que desencadeiem a trama das reflexões sobre os fatos, sobre 
as coisas e sobre as postruras dos homens sobre a realidade, utilizando-se da comunicação e 
dos fatos históricos como fundamentadores para a construção de conceitos e isso pode aconte-
cer de forma impar nos espaços museologicos. 

Segundo Molina (1992, pág 45)  
é preciso portanto, ensinar ao aluno como lidar com conheci-
mentos veiculados por estas diferentes formas de linguagem, 
pois somos leitores de mundo e o leitor competente não deixa 
de lado nenhuma informação que o texto lhe possa fornecer e 
para isso, precisa aprender a lidar com todos os tipos de lin-
guagem. 

O museu é espaço privilegiado no quesito comunicação pois utiliza-se de diferentes es-
tratégias e diferentes mecanismos de comunicação por apresentar a seus visitantes todos os 
objetos que se configuram como interlocutores dos fatos históricamente organizados e facil-
mente articulados com as necessidades de ampliação e reconhecimento das mudanças e trans-
formaçãoes através da organização e da possibilidade de articulação entre vários documentos 
em um mesmo lugar o que possibilita a comparação, a constatação o questionamento de vários 
fatores de um mesmo fato ou contexto. 
 Dentro da concepção dialética da educação o respeito e o dialogo com o publico 
do museu, com aquele que constrói conhecimento se faz no respeito às diferenças e na troca 
de ideias para se chegar a um olhar da totalidade possível dentro de um contexto histórico. 

Nenhum fato vivenciado por qualquer sujeito pode ser lido sem a construção do 
conhecimento, sem o respeito a sua história individual, onde se faz um resgate de suas 
experiências, relacionando, classificando, medindo ou enumerando esse fato de forma histórica 
e cultural. 

É a convivencia que possibilita a reconstrução de ações e olhares diante de situações 
reais da vida cotidiana e a relação sujeito objeto que modifica a postura do individuo, a relação 
sujeito-objeto, nessa perspectiva, não é de interação, é dialética6, sendo mediada semiotica-
mente posto que a mediação semiótica7 é uma mediação social, sendo o estudo da relação en-
tre as palavras consideradas como signos das idéias, e das idéias como signos das coisas.  

Vygotsky e outros como Bakhtin (1988) destacam a linguagem e sua construção ligada 
ao pensamento dialético e, portanto, busca compreendê-la no quadro das relações contraditó-
rias e dialéticas relacionando seu objeto em uma criação individual e subjetiva de sentidos e 
ações sociais mediadas pelo grupo social em que se esta inserida.  

É importante perceber que as mais altas formas de criatividade 
só podem aparecer em um ambiente livre de controles e re-
pressões onde o individuo possa experimentar suas idéias sem 
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ter que lutar contra todos ao seu redor” (Weschsler, 1998 p 87 
)” 

As relações e mediações que a linguagem desencadeia chamam a atenção para a com-
plexidade da mediação pedagógica e consequentemente da pratica educativa que confirmam 
que é fundamental para a construção do conhecimento a interação social, a referência do ou-
tro, por meio do qual se pode conhecer os diferentes significados dados aos objetos de conhe-
cimento. Essa mediação, ressaltando-se aí o papel da linguagem, é fundamental para o 
desenvolvimento do pensamento, “dos processos intelectuais superiores, nos quais se encontra 
a capacidade de formação de conceitos.” (Vygotsky, 1993, p. 50) 

Pensando em situações pedagógicas e praticas educativas podemos perceber diferentes 
nuances nas possibilidades formativas da educação em museus que nos levam a refletir que a 
forma de apropriação do conhecimento modificam nossos modos de participação nas práticas 
sociais, para Vygotsky forma e conteúdo estão atrelados e, por isso, este desenvolvimento 
ocorre em conjunto e por meio da aprendizagem social, organizada pela ação didática que não 
pode ocorrer de maneira espontanea, sem planejamento, organização, sequencia, metas e ins-
trumentos didáticos adequados e significativos. 
 Uma pesquisa realizada em 2006 pelo Comitê para Educação e Ação Cultural (CE-
CA) sobre avaliação das ações educativas nos museus brasileiros resultou em dados importan-
tes sobre as principais ações educativas avaliadas pelas próprias equipes dos espaços museais 
do país. As mais citadas pelas instituições pesquisadas estiveram: visitas escolares, visitas de 
público em geral, exposições itinerantes, capacitação de professores, oficinas, museu vai à es-
cola, entre outras (Cabral, 2006). 

O CECA é um dos 30 comitês internacionais integrantes do Conselho Internacional de 
Museus (ICOM). Desde 1980 e mais acentuadamente a partir dos anos 90, há uma ampliação 
da produção brasileira em diferentes áreas do conhecimento que buscam caracterizar e com-
preender a dimensão educativa presente nos museus (Seibel-Machado, 2009). 
 Alguns museus desenvolvem ações, oferecendo cursos de formação, oficinas e 
serviços de visita prévia a professores, a intenção destas ações é que o trabalho desenvolvido 
nos museus não seja apenas complementar ao conhecimento elaborado em sala de aula e sim 
um mecanismo que se apresente como suporte na construção de um olhar critico na atuação e 
ação social dos grupos envolvidos no processo ensino aprendizagem e possibilite uma ação de 
transformação da postura e dos olhares que se voltam para este espaço e para o futuro. 

Como a ciência se apresenta com diversas facetas, é coerente pensar que todo o co-
nhecimento produzido até hoje é impossível de ser transmitido de maneira formal, dentro de 
um processo pensado apenas dentro das salas de aula de uma instituição escolar. Assim, para 
que se formem médicos cidadãos-profissionais torna-se necessário à utilização de diversas fer-
ramentas educativas dentro das várias concepções de educação, por meio das quais o individuo 
possa adquirir informações de forma fluente e ativa onde o entendimento de suas transforma-
ções aconteça junto a uma ampla trama de conhecimentos, estruturado socialmente através da 
contribuição de conhecimentos específicos e gerais percebendo a importância estratégica da 
interdisciplinaridade8. 

Seibel-Machado, 2009, apresenta que a Museologia e a Educação, consideradas como 
historico-social, assumem, em cada período histórico, características do resultado das ações do 
homem, fazendo com que possamos considerá-las como possibilidade. Daí, a necessidade de 
compreendê-las como ação social e cultural.  

Portanto, consideramos que o processo museológico é um processo educativo e de co-
municação, capaz de contribuir para que o cidadão-profissional possa ver a realidade e expres-
sar essa realidade, qualificando-a como patrimônio cultural e transformador de sua realidade. 

E segundo Wechsler 
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a pessoa criativa pode ser entendida como aquela que sabe 
quem é, para one quer ir e o que deseja realizar .( Wechsler, 
1998: pág 101)  

A qualificação para a transformação da realidade passa pelas diversas possibilidades de 
leituras múltiplas do mundo, de tal forma que o conhecimento faça parte de sua vida9, de sua 
cultura, de sua identidade, e que não seja somente o conhecimento legitimado por outros gru-
pos e sim faça parte de nossa rotina de trabalho, nossa atuação dentro da coletividade.  

Neste sentido, focar o estudo na questão pedagógica e no papel que o setor educativo 
vem desempenhando nos museus pode permitir que seja colocada em discussão a importância 
e a pertinência de explicitar os pressupostos teóricos que orientam a prática educativa que de-
senvolvem.  

Este pressuposto pauta-se no entendimento de que a educação é uma prática histórico-
social e que tal prática é constituída de ações mediante as quais os agentes pretendem atingir 
determinados fins relacionados com eles próprios. Ações que visam provocar transformações 
nas pessoas e na sociedade, ações marcadas por finalidades buscadas intencionalmente.  

Entender a Educação como prática “intencionalizada” implica em afirmá-la como prática 
não neutra. Implica também em reconhecer que os museus são “vinculados desde as suas ori-
gens às classes dominantes” (Lopes, 1988, p.14) e, nessa condição, cumpre a função de veicu-
lar a cultura dominante.  

A importância do Museu Histórico Professor Carlos da Silva Lacaz cresce a cada ano, é 
notória a crescente relevância que o museu exerce a cada ano nas pesquisas e investigações 
científicas relacionadas a cultura e aos conceitos decorrentes dos caminhos do pensamento 
médico. 

O Museu de Medicina da USP, além de ser preservador da história da Faculdade de Me-
dicina é local de busca permanente da consciência médica paulista e é marco conceitual dos 
princípios que direcionaram a evolução do sistema cultural médico no Brasil. 

De acordo com Mazzieri, 2000 p.28,  
A abordagem de suas inter-relações procurou ir além do caráter de 
formação profissional de seus integrantes, invadindo o cotidiano de 
seus personagens, ressaltando o pensamento filosófico capaz de dire-
cioná-lo para diferentes campos, sua vivencia humanística, a investi-
gação científica, encontrando o médico como membro da sociedade e 
que dela parte par um trabalho, onde ocorrem divergências e incerte-
zas, em meio a grandes feitos.  
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A Instituição Museu tem em sua relação histórica uma apresentação com caráter de 
propagação de verdades, daí a importância desta instituição na formação de reflexões e concei-
tos, o Museu de Medicina possui um acervo vasto e uma produção diversificada em torno de 
sua história, que segundo André Mota,  

...constitui um acesso privilegiado à cultura médica, de modo geral, e 
a de São Paulo novecentista em particular. Oferece-nos infinitas pos-
sibilidades de compreender nossas identidades científicas, técnicas, 
éticas e até estéticas. (2009, pag. 10). 

Com novo olhar para este espaço de conhecimento, todos os objetos do acervo foram 
compreendidos em conjunto: pinturas, anéis, desenhos, diplomas, bustos de bronze, condeco-
rações, fotografias, esculturas, indumentárias e uma série de aparelhos utilizados pelo exercício 
médico exigiu novas formas de organização dos materiais para viabilizar pesquisas da comuni-
dade científica e estudos em geral, potencializando e ampliando este espaço como local gerador 
de conhecimento histórico. 

Visto que a prática educativa intencional do museu reflete e expressa o conhecimento, 
os conceitos e valores relacionados aos interesses e necessidades de discutir as principais fun-
ções deste espaço para garantir o funcionamento e a manutenção de que os universitários da 
área médica se percebam como sujeitos construtores de suas práticas, ressaltando que a parti-
cipação do grupo de futuros médicos na discussão sobre a herança cultural e os caminhos da 
profissão é um complexo processo histórico de formação profissional, social e ético. 

A medicina, se desenvolveu aliada à descoberta de outras ciências como a biologia, a 
física, a química, além da própria sociedade em si, assim temos a ciência que conhecemos atu-
almente. 

Entendida como meio de cuidar da saúde, a medicina existe, desde o aparecimento do 
ser humano.  

Na pré-história representações gráficas, ossos humanos e objetos de uso cirúrgico en-
contrados em sítios pré-históricos mostram o registro da tentativa de tratar de doenças.  

A arte de curar nasceu ao mesmo tempo mágica e empírica, a doença era considerada 
como algo errado no corpo, assim magos buscavam a cura na associação terapêutica com ritos 
e amuletos.  

No Egito papiros escritos entre 1700 e 1200 a.C. apresentavam maneiras de efetuar um 
diagnóstico, já empregavam as indicações oferecidas pelo pulso, pela palpitação e pela auscul-
tação, e detectavam diversas doenças do abdome, amígdalas, olhos, coração, baço e fígado, os 
egípcios desenvolveram várias técnicas de tratamento de enfermidades. 

A medicina na Grécia surgiu no seio das primeiras escolas filosóficas, como o pitagoris-
mo. Alcméon de Crotona (séculos VI-V a.C.), médico, astrônomo e filósofo, escreveu o mais 
antigo livro de medicina grega de que se tem notícia: o Peri phýseos (Da natureza),ele susten-
tava que o que estabelece a saúde é o equilíbrio dos poderes: úmido e seco, frio e quente, 
amargo e doce, a supremacia de um deles é a causa da doença, pois seria destrutiva. 

Outros homens célebres dedicaram-se à medicina na Grécia antiga, mas foi Hipócrates 
quem sistematizou o saber médico de seu tempo, enriquecendo-o com importantes observa-
ções. 

Com o Renascimento o interesse pela pesquisa produziu considerável impulso nas 
ciências médicas, reforçado pelo nascimento de uma escola de arte dedicada à investigação 
anatômica onde Leonardo da Vinci e Michelangelo foram grandes estudiosos do corpo humano, 
e Andreas Vesalius é pioneiro da anatomia científica moderna. 

Avanços da civilização estimulam e impulsionam na busca de apresentação e divulgação 
de tais avanços. Este foi o caso do professor Carlos da Silva Lacaz, idealizou e implementou a 
busca de mecanismos de disseminação e apresentação às novas gerações do caminhar da hu-
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manidade quanto às questões da medicina, tendo consciência da importância do papel da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP na trajetória da profissão médica, na 
evolução da cidade de São Paulo e do Brasil, desta forma a partir de 1974 o Dr. Lacaz passa a 
idealizar, angariar objetos e documentos e a organizar o Museu Histórico da Faculdade de Me-
dicina.  
  

 
O Professor Doutor Carlos da Silva Lacaz nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, em 19 

de setembro de 1915. Após os primeiros estudos realizados em sua cidade natal, mudou-se 
para a capital do estado, onde ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, em 1934. Formou-se em 1940, sendo premiado como o primeiro aluno da classe. Ingres-
sou no corpo docente da Faculdade de Medicina como professor assistente de Microbiologia e 
Imunologia em 1941, recebendo o título de doutor em 1945 e tornando-se o catedrático em 
1953, com a idade de 37 anos. Foi vice-diretor (1963-1970 e 1978-1982) e diretor (1974-1978) 
da Faculdade de Medicina, diretor da Escola de Enfermagem (1979-1983) e vice-reitor da USP. 
Entre diversos prêmios, Lacaz recebeu o Rhoda Benham da Medical Mycological Society of the 
Americas, em 1977, e o Lucile K. Georg da International Society for Human and Medical Myco-
logy, em 1988. O Museu Histórico da Faculdade de Medicina foi aberto em 1977, Lacaz tendo 
sido escolhido como seu diretor. A SBHM foi fundada em 1997, sendo Lacaz eleito seu primeiro 
presidente (1997-2001). Lacaz publicou cerca de 500 trabalhos científicos, cinqüenta livros e 
1500 artigos para o jornal Folha de São Paulo. O Prof. Lacaz faleceu em 23 de abril de 2002. 

O museu encontra-se instalado no 4º andar da Faculdade de Medicina, todo o seu 
acervo apresenta contextos históricos da medicina de São Paulo, do Brasil e do Mundo e mo-
mentos críticos de epidemias vivenciadas no país. Todos os materiais existentes estão organi-
zados em 394 metros quadrados e hoje é referencia em pesquisas da área. 

Segundo André Mota, em entrevista que nos foi concedida, o projeto museológico do 
museu, 

Dedicou-se em reunir materiais, que conseguissem traduzir uma ‘his-
tória oficial’ médica e institucional, apoiado na concepção de uma tra-
jetória histórica linear progressiva e extremamente cravada por vultos 
e feitos heróicos. Paralelamente a isso, o Museu Histórico foi capaz de 
agrupar um vasto acervo documental, com prioridade aos primeiros 
tempos da institucionalização médica em São Paulo, variando de gru-
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pos e especialidades, a partir dos critérios atribuídos unicamente por 
seu diretor. 

A partir do ano de 2007, foi criada a Sub-comissão de Museus responsável por dar no-
vos direcionamentos institucionais ao Museu Histórico assim um amplo trabalho foi iniciado na 
intenção de revitalizar tanto as questões estruturais quanto as atividades museológicas e peda-
gógicas desenvolvidas pelo Museu Histórico.  

Sewgundo Maria Célia T. Moura Santos ,  
É interessante ressaltar que as ações museológicas de pesquisa, preserva-
ção e comunicação estão integradas entre si, aos objetivos dos diferentes 
projetos e às características dos diversos grupos sociais, em um processo 
constante de revisão, de adaptação e de renovação. 

Desse modo, alguns projetos foram esquematizados para serem iniciados, a partir des-
sa nova concepção, quais sejam: Exposições permanentes e circulares; Projeto editorial temáti-
co e Projeto educacional. Neste último, contemplam-se alguns subprojetos: Projeto audiovisual 
e mídias digitais; Documentário; Produção Web/Digital; Ciclo de palestras e colóquios nacionais 
e internacionais; Centro de Memória; Projeto de história oral e Centro de Pesquisa e Documen-
tação e em História da Medicina e da Saúde (FMUSP). Publicações realizadas: 

 
Trajetória da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo: aspectos histó-

ricos da "Casa de Arnaldo" - Autora: Maria Gabriela S. M. C. Marinho – 2006. 
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FOFITO- 50 anos de Pioneirismo e Lutas - Organizadores: Ligia Maria Trigo-de-

Souza, André Mota, Maria Gabriela S. M. C. Marinho- 2008. 

 
Centro Acadêmico Oswaldo Cruz:a história dos estudantes da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - Organizadores: Arthur Hirschfeld Danila, André Mota, Maria Gabri-
ela S. M. C. Marinho – 2008. 

Para Maria Célia T. Moura Santos compreender o objeto, a manifestação cultural, como 
um ponto de partida para questionamentos, para comparações, para estabelecer conexões en-
tre o velho e o novo, entre arte e ciência, entre uma cultura e outra, para uma análise crítica e 
para o estímulo da criatividade, fazendo a ponte entre os objetos e a cultura do aluno, poten-
cializando o patrimônio cultural como vetor de produção de conhecimento. 

O novo olhar para este espaço de conhecimento possibilitou que todas as ações e que 
todos os objetos do acervo fossem compreendidos em conjunto: pinturas, anéis, desenhos, di-
plomas, bustos de bronze, condecorações, fotografias, esculturas, indumentárias e uma série 
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de aparelhos, utilizados pelo exercício médico. Tal compreensão exigiu novas formas de organi-
zação dos materiais para viabilizar pesquisas da comunidade científica e estudos em geral, po-
tencializando e ampliando este espaço, como local gerador de conhecimento histórico. 

De acordo com André Mota,  
Uma das prioridades captadas pelo Museu atualmente volta-se para a 
sua interação com o público, quer seja ele de pesquisa ou de visita-
ção. Nesse sentido, busca-se ampliar os estudos do patrimônio cultu-
ral existente, no sentido de ser cada vez menos instrucionista e cada 
vez mais educativo. Isso quer dizer que a memorização que buscava-
se até então, ainda pouco afeita aos seus desígnios educativos, deve 
ser deslocada para uma vivência do próprio espaço e de sua materia-
lidade cultural.  

Após o término da reforma que durou de 2007 a 2009 o museu da inicio aos trabalhos 
apresentando ao público a redefinição de suas características físicas e suas funções, com a ex-
posição, Arnaldo Vieira de Carvalho e a Faculdade de Medicina: Práticas Médicas em São Paulo 
1888/1938 , no dia 18 de dezembro de 2009, exposição que tinha duplo significado. De um la-
do, expressava homenagem à figura do médico que dirigiu a escola entre 1913 e 1920. De ou-
tro, assinalava as novas bases sobre as quais o Museu Histórico encontrava-se reorganizado.  

A mostra foi composta por peças e documentos do século 19 que serviam às práticas 
médicas da época, como o transfusor criado pelo médico José Arruda Botelho. No mesmo even-
to foi realizado o lançamento do livro de memórias da exposição, organizado pelos pesquisado-
res André Mota, coordenador do Museu, e Maria Gabriela Marinho. O livro traz a história da 
instituição, dos homens que a fizeram grande, e dezenas de fotos e ilustrações retratando a 
trajetória da prática médica, foi possível acompanhar aspectos da experiência pessoal, familiar, 
acadêmica e institucional de Arnaldo Vieira de Carvalho. A trajetória do médico se entrelaça à 
história da cidade de São Paulo. O processo tenso e contraditório de construção da metrópole 
conduziu também à constituição de uma infra-estrutura de serviços voltados à Saúde, no plano 
da vacinação, da assistência hospitalar e ambulatorial e do ensino médico, arenas públicas nas 
quais Arnaldo atuou. Desse legado, resultou a Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo como uma de suas obras mais expressivas. 

 

 
É no entendimento de fatos e situações ocorridos, de momentos marcantes e importan-

tes, do reconhecimento da ataução de pessoas que acreditacvam em um ideal que os futuros 
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profissionais podem se identificar e se perceber inserios em um grupo que realiza ações em prol 
de uma maioria. 

Como é impar conhecer e reconhecer períodos entre 1945 a 1968 onde a luta do mo-
vimento estudantil e de jovens professores em defesa do ensino público estava em pauta e a 
universidade era foco especial.  

Reconhecer o papel das reflexões críticas sobre a universidade, medicina e instituições 
médicas e de ensino penetram o debate da reforma Universitária, são olhares se potencializam 
diante de objetos, fotos e vestimentas que são apresentadas pelo museu. 

Verifica-se que muitas das propostas estão sendo implantadas a partir da abertura e al-
gumas estão em andamento. O que se percebe é que a relação estabelecida com o seu público, 
em cada atividade, apresenta-se com novas configurações, capazes de suprir os objetivos do 
Museu.  

Percebe-se que a busca da ação educativa e museológica, como produtores de comuni-
cação, tem lugar nas atividades que permeiam as ações do museu, levando-se em consideração 
que o processo museológico é um processo educativo e de comunicação que contribui para que 
cada visitante possa ver a realidade e expressá-la de forma única. 

As concepções da instituição museu foram se transformando de acordo com cada época 
e momento histórico, apresentando em cada uma dessas épocas diferentes valorações a este 
espaço de apresentação da história, cultura e saberes. 

Entender a utilização e a forma de divulgação dos documentos e artefatos do museu se 
faz importante, pois diante de nossa historia realizamos reflexões e nos percebemos como par-
ticipes da história de nossa sociedade e de nossa profissão. 

As atividades e a organização que norteiam o trabalho desenvolvido em museus apre-
senta o tipo de concepção que pauta a lógica de tais atividades. 

Se entendermos a prática educativa como prática intencionalizada, portanto, não neu-
tra, a incorporação de novos referenciais deve, necessariamente, ser decorrente de uma análise 
crítica da prática em andamento o que significa identificar e avaliar os princípios que a regem – 
porque, para quem e para que ela está sendo desenvolvida. Em outras palavras, a prática edu-
cativa requer necessariamente um processo contínuo de ação e reflexão, perspectiva que não 
se coaduna com a ausência de princípios orientadores, nem com a visão ainda corrente, de que 
a educação em museus todo mundo faz e sabe fazer.  

E ainda, ao apresentar referenciais teóricos para ações educativas nos museus, coeren-
tes com essa abordagem, os estudos precisam ser ampliados e aprofundados, pois contribuem 
para indicar uma perspectiva político-filosófica e subsidiar a formação dos profissionais envolvi-
dos com essas ações e para a conformação de setores educativos comprometidos com uma 
prática educativa que possa favorecer o processo de consciência crítica dos visitantes e desse 
modo, a construção de um novo tipo de relações sociais.  

O pressuposto teórico de que o homem é um sujeito histórico, social e cultural e, como 
tal, sofre a influência da situação sócio-cultural e econômica em que vive, significa entender 
que os profissionais do museu e os visitantes trazem as marcas do segmento social a que eles 
pertencem.  

Este pressuposto impõe a necessidade de adotar uma pedagogia crítica para orientar o 
fazer educativo nos museus.  

Para melhor compreender essa contribuição é importante apresentar, em síntese, que a 
metodologia da Educação Patrimonial compreende três etapas: a primeira, denominada Obser-
vação, objetiva identificar o significado do bem cultural, o seu processo cultural; a segunda, a 
Análise, tem por objetivo interpretar o bem cultural, revelando os processos mentais e a tercei-
ra etapa, denominada Extrapolação, tem por objetivo buscar ir até os limites do bem cultural e 
além deles. (Cabral, 1997, p. 2).  
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Ressaltamos também que para responder às atribuições que lhe foram conferidas, em 
geral, os setores educativos dos museus foram utilizando recursos, programas, estratégias e 
atividades que acabaram se tornando comuns, tais como: organizar visitas explicadas; cursos, 
palestras e conferências, especialmente para professores e alunos de cursos de formação; pro-
duzir materiais didáticos para uso do museu e das escolas; estruturar sistemas de empréstimo 
de coleções e materiais para as escolas; articular-se com o sistema formal de ensino de forma a 
desenvolver atividades educativas para professores e alunos que sejam coerentes com as ne-
cessidades curriculares.  

Por fim, reconhecer a importância da trajetória médica torna-se muito importante nos 
dias de hoje por conta dos avanços tecnológicos. O museu constitui um acesso privilegiado à 
cultura médicas, oferecendo múltiplas possibilidades de compreender nossas identidades cientí-
ficas, filosóficas, técnicas, éticas e estéticas com a intenção de contribuir para a uma análise 
sobre a trajetória da formação médica e da sociedade do nosso estado e até mesmo de nosso 
país. 

Quando objetivamos investigar os caminhos e mecanismos de utilização pedagógica do 
Museu de Medicina Prof. Carlos da Silva Lacaz partimos do pressuposto de que as ações educa-
tivas desenvolvidas no museu são ações propostas para responder a intencionalidades e cum-
prir objetivos específicos voltados para determinados públicos, de acordo com o contexto 
histórico, social e da profissão médica. 

Destacamos a fertilidade da abordagem crítica, histórica e contextualizada da ação edu-
cativa nos museus, reconhecendo que ela nos permite compreender, dialeticamente, por meio 
de suas práticas museológica e educativa que se num primeiro momento este local foi idealiza-
do para reprodução cultura e ideologia da classe dominante em diferentes momentos históricos 
este se transforma a cada geração e a cada novo contexto social e histórico, essa mesma insti-
tuição se configura e cria possibilidades de analisar, criticar, projetar e principalmente entender 
e se necessário transformar a sociedade em que esta inseridade.  
 Reconhecemos que as ações Educativas em Museus tendem a ampliar sua importância e a in-
tensificando os Setores Educativos dos mesmos, vistas e utilização deste como local de aprendi-
zagem e construção de conhecimento capaz de possibilitar uma aprendizagem significativa, sem 
perder sua essencia sendo eixo da expressão dos diferentes momentos e situações históricas 
vividas por uma profissão e por um grupo, enfim por uma sociedade que esta em constante 
construção social, política e ética, sem colocar em perigo o cumprimento das outras finalidades 
não menos essenciais: conservação física, conservação patrimonial, preservação e investigação 
científica. 
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2  Linguagem entendida conforme afirmação de Vygotsk 
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4 para alcançar a compreensão, uma atitude fundamental é questionar, pois, questionando, 
buscamos as respostas. Quem não questiona aceita simplesmente. 
5 Cf. Dicionário Básico de Filosofia. Hilton Japiassú, Danilo Marcondes. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed.,2006.  
6 De acordo com Marx com a contribuição de Engels, a dialética se converte em método materi-
alismo e no processo do movimento histórico que considera a natureza: a) como um todo coe-
rente em que os fenômenos se condicionam reciprocamente, b) como um estado de mudança e 
de movimento, c) como o lugar onde o processo de crescimento das mudanças quantitativas 
gera, por cumulação e por saltos, mutações de ordem qualitativa, d) como a sede das contradi-
ções internas, seus fenômenos tendo um lado positivo e outro negativo, um passado e um futu-
ro, o que promova a luta das tendências contrárias que gera o progresso. Cf. Dicionário Básico 
de Filosofia. Hilton Japiassú, Danilo Marcondes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,2006.  
7 Locke utiliza o termo “semiotica” para designar o estudo da relação entre as palavras como 
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Japiassú, Danilo Marcondes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,2006.  
8 Corresponde a uma nova etapa do desenvolvimento do conhecimento científico e de sua divi-
são epistemologica, e exigindo que as disciplinas científicas, em seu processo constante e dese-
jável de interpretação, fecundem-se cada vez mais reciprocamente, a interdisciplinaridade ´[e 
um método de pesquisa e de ensino suscetível de fazer que duas ou mais disciplinas interajam 
entre si. Esta interação póde ir da simples comunicação das ideias até a integração mutua dos 
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conceitos, da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, do dados e 
da organização da pesquisa. 
Cf. Dicionário Básico de Filosofia. Hilton Japiassú, Danilo Marcondes. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed.,2006.  
9 Vida entendida como vida cotidiana, “é a vida do homem inteiro: ou seja, o homem participa 
na vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, 
colocxam-se “em funcionamento” todos osa seus sentidos, todas as suas capacidades intelectu-
ais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, idéias, ideologias. Heller, Agnes. 
O Cotidiano e a história. Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro-RJ.p.17. 
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Introdução 
Tem vindo a ganhar relevo no campo de investigação em História da Educação, os estudos re-
lacionados com a materialidade dos espaços escolares. A sua importância é patente em diver-
sos trabalhos, nomeadamente a nível internacional. 
Neste contexto adquire um significado especial a materialidade associada às aulas das discipli-
nas de ciências, quer físicas quer naturais, já que, desde muito cedo que a utilização de deter-
minados objetos e instrumentos foi considerada uma parte essencial das disciplinas de ciências, 
continuando a ser a sua alegada insuficiência, ainda hoje, motivo para uma das reivindicações 
mais permanentes dos professores dessas áreas. 
Com este trabalho, que terá como tema principal os materiais utilizados nas aulas de ciências 
dos liceus, pretende-se dar uma contribuição para o conhecimento da história das disciplinas de 
ciências nos liceus em Portugal, particularmente no período delimitado pela fundação dos li-
ceus, por Passos Manuel, em 1836, e a aplicação do regulamento de Fontes Pereira de Melo, 
consubstanciada no programa da cadeira de ciências do liceu do Porto de 1861. 
Para obter o objetivo enunciado anteriormente seguiu-se uma metodologia que, na sua essên-
cia, se pautou pela análise e interpretação de documentos de arquivo e legislação. As fontes 
manuscritas utilizadas jazem nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo, no Fundo do Ministé-
rio do Reino, mas também nos da Academia das Ciências, sendo que a legislação pode ser en-
contrada em Coleções da Legislação1, ou na compilação “Reformas do ensino em Portugal,” 
publicação do Ministério da Educação de finais do século XX, além do Diário oficial dos sucessi-
vos governos. 
 
Disciplinas de ciências e condições materiais 
Quando as disciplinas de ciências foram introduzidas no ensino regular liceal, elas herdaram das 
ciências propriamente ditas, a necessidade de demonstrar a sua validade pela exibição de apa-
ratos e experimentações que mostrassem a diferença face ao conhecimento ensinado anterior-
mente, e que, num mesmo passo, comprovassem a sua utilidade para a sociedade. 
O exemplo da demonstração da produção contínua de eletricidade proporcionada por 
Alessandro Volta na corte imperial de Napoleão Bonaparte, onde terá afirmado não ter 
considerado essa hipótese, referindo-se ao papel de “Deus” no processo, é elucidativo e mostra 
de que modo a demonstração se tornou uma necessidade das nascentes práticas científicas. 
Por extensão, e dado o parentesco entre a disciplina científica e a disciplina escolar, pese 
embora a autonomia e a criatividade desta última, a prática de demonstração pelo professor e, 
numa evolução posterior, a prática pelo próprio aluno chegou às aulas de ciências. 
No decreto de fundação dos liceus de 18 de novembro de 1836, determinava-se, no seu artigo 
56º, que seriam “estabelecidos em Edifícios públicos, bem situados e saudáveis, e quanto puder 
ser apropriados à boa ordem, e economia das Aulas.” Este artigo, na sua configuração, estabe-
lece-se como um paradigma da importância dos espaços escolares. 
A relevância da materialidade assume ainda uma particular evidência na especificidade das ins-
talações consideradas necessárias para as disciplinas. O artigo 67º avança com equipamento de 
uso comum (bibliotecas) e o seguinte releva a necessidade das disciplinas de ciências terem 
uma materialidade particular, concretizada em objetos e equipamentos diversificados que não 
encontram paralelo nas outras áreas disciplinares. Assim, cada liceu deveria possuir para as 
disciplinas de química e botânica um laboratório e um jardim botânico, e para as de Física e 
Mecânica, de Zoologia e de Mineralogia e Geologia um Gabinete tripartido.  
Quando da primeira tentativa de introdução das ciências nos programas liceais, que foi simultâ-
nea à fundação dos próprios liceus, A. A. Fonseca Benevides, primeiro e único professor nome-
ado para a posse da cadeira de Princípios de História Natural dos Três Reinos da Natureza, 
aplicada às Artes e Ofícios, referia em finais de 1838, respondendo a um quesito levantado pelo 
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Comissário dos Estudos de Lisboa, com algum pormenor, os manuais que considerava necessá-
rios para o bom funcionamento da sua cadeira2. Lembrava então que as disciplinas da sua ca-
deira eram inteiramente novas, realçando o aspeto profissionalizante decorrente das suas 
desejadas aplicações que, por ser tão inovador, nem nos países mais avançados, como a Fran-
ça, havia “obra alguma escrita com este fim especial, e por isso é forçoso recorrer a diversas 
obras de História Natural, e de Artes e Ofícios, para formalizar as preleções adequadas aos co-
nhecimentos dos Alunos.” 
 Não mencionou outros aspetos de materialidade associados à inovação referida porque, prova-
velmente, terá achado conveniente não se adiantar em relação à questão que tinha sido colo-
cada pelo Delegado Comissário do Conselho Geral Diretor, Francisco Freire de Carvalho: “Quais 
os compêndios a seguir?” Nem nessa, nem em qualquer outra ocasião, a crer nos documentos 
encontrados, fez qualquer referência a outros tipos de materiais, que não os compêndios, que 
pudessem ser necessários. 
Cerca de dezasseis anos depois, quando finalmente, no seguimento duma Carta de Lei de 12 de 
Agosto de 1854, com Rodrigo da Fonseca Magalhães no Ministério do Reino, as disciplinas de 
ciências se implantaram definitivamente nos liceus, a primeira exigência do Conselho Superior 
da Instrução Pública, órgão dirigente do setor, para concordar com a instalação dessas discipli-
nas nos diversos liceus foi a de que seria obrigatório equipar adequadamente cada um dos es-
tabelecimentos já que “para se conseguir este fim, não basta criar a Cadeira, é preciso dotá-la 
com os instrumentos próprios para as aplicações usuais.” Nesse sentido o Conselho acentuou, 
face ao pedido do Liceu de Ponta Delgada para a criação da cadeira de Princípios de Física e de 
Química e Introdução à História natural dos três Reinos, que conviria, de imediato, tomar duas 
medidas “ordenar a criação da dita Cadeira, e autorizar ao mesmo tempo a despesa necessária, 
para a compra dos utensílios necessários aos seus exercícios práticos”3.  
A lista dos objetos adquiridos para equipar as disciplinas de ciências dos liceus nessa primeira 
fase4 foi elaborada pelo professor da cadeira de ciências do liceu de Coimbra, um Lente da Fa-
culdade de Filosofia provisoriamente, no ano inicial de existência da cadeira, enquanto não foi 
possível nomear um professor através de concurso público, a desempenhar essa função.  
Interessou-nos analisar o conteúdo dessa lista tentando perscrutar entre os diversos instrumen-
tos aqueles que seriam mais apropriados à execução de medições. Isso permitiria chegar a al-
guma compreensão sobre as práticas pretendidas pelo órgão superintendente da instrução 
pública no que diz respeito à relação entre demonstrações qualitativas e demonstrações quanti-
tativas que tendem a uma aproximação maior às práticas “científicas.”  
Na realidade, entre os vinte e nove conjuntos de objetos destinados a serem usados na discipli-
na de Princípios de Física aparecem um nónio retilíneo, um barómetro de sifão e um de cuba, 
uma balança hidrostática, um areómetro de Nicholson e um de Baumé e um termómetro de 
mercúrio, utensílios destinados a efetuar medições específicas. Todo o restante material se des-
tinava a demonstrações de determinados fenómenos (por exemplo, em ótica, um conjunto de 
lentes divergentes e convergentes e um prisma triangular, ou, em eletricidade, um elementos 
de pilha de Wollaston e um elemento da pilha de Bunsen) ou à deteção desses fenómenos (por 
exemplo, no magnetismo, um magnete natural e um artificial em forma de ferradura e uma 
agulha magnética). 
A disciplina de Princípios de Química era contemplada com um “pequeno laboratório” cuja com-
posição não aparecia discriminada e mais um conjunto de reagentes que incluía “corpos símpli-
ces, sulfuretos, azotetos, ácidos, óxidos, sais, matérias de origem orgânica” o que permitiria a 
realização de algumas experiências envolvendo reações e determinação de propriedades especí-
ficas dessas substâncias.    
As restantes disciplinas integradas na designação geral de Introdução à História Natural, a Zoo-
logia, a Botânica e a Mineralogia e Geologia, receberam coleções de objetos destinados a serem 
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estudados pela simples observação. Assim enquanto à Zoologia coube “uma série animal” com-
posta por um número variável de exemplares de mamíferos, aves, peixes, insetos, crustáceos, 
radiados, conchas de moluscos, madrepérolas e infusórios, para a Botânica foi reservado um 
herbário e à Mineralogia e Geologia foram atribuídas coleções de rochas de minerais e de fós-
seis. 
Sem prejuízo da contestação que alguns professores, nomeadamente dos liceus de Angra do 
Heroísmo5, Braga6 e de Horta7, fizeram à “rigidez” do CSIP que não permitiu qualquer alteração 
à lista original, pode-se verificar que há instrumentos próprios à apreciação quantitativa das 
experimentações na disciplina de Física e que, havendo ainda aso a demonstrações experimen-
tais na de Química, elas estavam completamente ausentes na História Natural. 
Uma ausência que parece notável é a das balanças, embora eventualmente incluída no “peque-
no laboratório” de química, assim como o de qualquer outro aparato que fosse usado no estudo 
da Mecânica o que pode estar relacionado com a autonomia que esta usufruía, então, face á 
disciplina de Física. Aliás, a nível superior, a mecânica era ensinada na Faculdade de Matemáti-
ca e não naquela que poderia parecer ser, ao olhar contemporâneo, o seu berço natural, a Fa-
culdade de Filosofia. No período de plena vigência das leis de Costa Cabral para a Instrução 
Pública chegou a existir uma cadeira denominada de Geometria e Mecânica Aplicada às Artes 
no Liceu Nacional de Lisboa o que reforça a aceção anterior. Note-se ainda que entre todo o 
material solicitado pelo professor de ciências do liceu de Braga, aquele de que se dispõe de in-
formação mais pormenorizada, apenas se encontra um objeto, o dinamómetro, que poderá ter 
relação com esse tipo de matérias dada a sua utilização na medição de forças e pesos. 
Apesar do que acaba de ser referido, o Programa adotado a partir de 1856 para os exames 
preparatórios de física e química e de história natural, na Escola Politécnica de Lisboa8, ou seja, 
os exames de acesso ao ensino superior ministrado nesse estabelecimento, continha, sob o títu-
lo genérico de “Força e movimentos,” alguns itens que se integram no que é usual definir como 
mecânica clássica. Aí se incluía as “definições de força, mobilidade e movimento; suas espécies; 
trajetória; repouso e movimento relativos.” Também mereciam referência os obstáculos ao mo-
vimento como o atrito. Este parágrafo do programa completava-se com os seguintes temas: 
“Velocidade. Movimento uniforme e variado. Transmissão do movimento. Choque de corpos.” O 
vasto programa para a Escola Politécnica não dispensava o estudo dos equilíbrios mecânicos e 
o das máquinas simples e compostas. Além disso incluía, também, vários itens sobre o proble-
ma da gravidade, da queda dos graves e do peso dos corpos. 
Pelo seu lado o programa dos exames de ciências de 1857 preparatórios para a Universidade de 
Coimbra9 não dispensava o estudo de certas máquinas simples, o plano inclinado, a cunha, e a 
alavanca, a que se reduziriam, em última instância, todas as anteriores e, ainda, a roldana, o 
sarilho, o cabrestante e a balança. O programa referia ainda as “cordas” como máquina sim-
ples. Além disso tinha que se ter presente o estudo de máquinas compostas que se exemplifi-
cava com o parafuso. Toda a exigência de conhecimentos que era feita não ultrapassava, 
aparentemente, as considerações teóricas e práticas: constituição das máquinas, suas condi-
ções de funcionamento e “seus fins” e “suas vantagens.” 
Numa parte intitulada “agentes físicos e seus efeitos” que enfatizava particularmente o estudo 
das atrações gravitacionais, o conhecimento do “descenso dos graves” era exigido nomeada-
mente assim como a determinação das suas leis por dois métodos distintos. Um deles passava 
pelo uso do pêndulo, simples ou composto e parecia ser um pretexto para o estudo do próprio 
pêndulo; o outro incluía a utilização da máquina de Atwood, uma das reivindicações do profes-
sor do liceu de Angra, que sobreviveu cerca de um século nas escolas portuguesas, embora não 
aparecesse na listagem dos materiais mandados adquirir pelo Conselho Superior de Instrução 
Pública.  

CD-ROM DE ATAS  | 5495 |  COLUBHE 2012



 

Curiosamente o programa adotado no liceu de Coimbra em 185610 incluía entre os seus itens 
alguns aspetos de mecânica e, mostrando e reforçando a proximidade entre a Universidade e o 
estabelecimento liceal, um deles era a “Atração universal e suas leis. Máquina de Atwood. Pên-
dulo – suas oscilações – leis de oscilação. Aplicações aos relógios,” enquanto o do liceu do Por-
to de 186111 referia apenas o “Estudo elementar das forças e dos movimentos,” a “Definição da 
gravidade” e o “Estudo de suas leis, e dos seus efeitos gerais.” Talvez o facto de o liceu de Co-
imbra ser oficialmente uma secção da Universidade justifique o uso da, acabada de referenciar, 
máquina de Atwod. 
Sendo um dado adquirido que na generalidade dos liceus onde a cadeira de ciências foi intro-
duzida depois de 1854 até 1861 foram equipados pelo Conselho Superior de Instrução Pública, 
isso não significa que tivesse podido haver uma plena utilização das possibilidades de trabalho 
facultadas. Outros condicionalismos se colocavam, o primeiro dos quais, ainda a nível do equi-
pamento, tem a ver com as salas de aula. 
Assim no liceu de Angra, ao mesmo tempo que se pedia mais equipamento que o fornecido 
pelo Conselho Superior de Instrução Pública, dadas as dificuldades para o liceu possuir espaço 
apropriados12, avançava com a proposta de “estabelecimento dum pequeno Museu, o qual não 
só sirva as lições da Cadeira, acima dita, mas que possa denominar-se Museu Nacional de An-
gra do Heroísmo” que serviria simultaneamente ao público em geral e ao liceu como sala de 
aula13. 
Já no liceu de Ponta Delgada é possível conhecer a sala em que as aulas de ciências decorriam. 
Dizia-se num relatório oficial14 que a cadeira de Física e Química e Introdução à História Natural 
funciona na aula da 3.ª e 4. ª Cadeira o que já de si dá indicação das limitações que se coloca-
vam. A descrição da sala é concludente: “tem de comprimento 8 metros, 5 de largura e 3,3 de 
altura” a sua mobília é constituída por “uma mesa de pinho forrada de baeta, tinteiro e areeiro 
de louça, uma ampulheta, campainha, um quadro preto, 3 cadeiras sendo uma de braços, e 3 
bancos de 3,2 metros e 4 de 1,5” sendo consideradas “sofríveis” as suas condições de higiene. 
Tudo isto se refere a liceus situados numa zona periférica como são os Açores em pleno oceano 
Atlântico o que era ainda mais agravado pelas dificuldades de comunicação se meados do sécu-
lo XIX. Mas, numa cidade como o Porto, em importância a segunda do País, e lembremos que 
na capital Lisboa a Cadeira só viria a existir no ano letivo de 1863/6415, em 1863/4 as circuns-
tâncias não seriam muito melhores. 
Ainda antes do ano letivo começar já um relatório do reitor16 lembrava que só dispunha de três 
salas de aula sendo uma delas partilhada com a Academia, e avisava que se o “Liceu se acha 
acanhado, muito mais ficará daqui por diante, depois da criação de mais duas cadeiras novas” a 
de ciências físicas e naturais e a de matemáticas.  
O liceu do Porto não foi contemplado com o equipamento que seguiu para os liceus de Ponta 
Delgada, Angra, Braga e de outras cidades, provavelmente devido a estar instalado no mesmo 
edifício da Academia Politécnica daquela cidade. Como escrevia o reitor em finais de 185917 “a 
cadeira de Princípios de Física e Química e Introdução à História Natural dos três Reinos neces-
sitava de “algumas coleções de História Natural, bem como de figuras de sólidos geométricos 
para uso dos Professores e dos alunos; algumas máquinas e aparelhos para as matérias de Físi-
ca e Química completariam o indispensável para o aproveitamento dos respetivos cursos.” 
A questão até se podia colocar de como o liceu iria conviver com esses materiais já que nesse 
final da década de 1850 continuava a possuir apenas “duas aulas suas próprias, e uma outra 
em comum e partilhada com a Academia Politécnica!” 
As condições das aulas também não podiam ser suficientes. Basta atentar no que se passava 
com a Academia Politécnica do Porto que albergava o liceu. O laboratório de química dessa ins-
tituição terá sido durante muitos anos um “pequeno corredor com aproximadamente 9 x 2 m e 
quase 4,5 m de pé direito, que servia de vestíbulo à sala de Química,” «rudimentar e mesqui-
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nho» segundo Manuel Nepomuceno, farmacêutico e professor, que passou pela Academia como 
aluno em finais da década de 4018. 
 
No período em estudo a existência de aulas práticas nas disciplinas liceais de ciências terá tido 
um alcance muito limitado e, em particular, a realização de demonstrações versando sobre as-
petos quantitativos terá sido ainda menos comum. No entanto, a exigência que era feita nos 
exames preparatórios para o ensino superior mostra que nalguns aspetos particulares forçoso 
se tornava que os candidatos tivessem adquirido alguma perícia nas experimentações ou, pelo 
menos, o conhecimento suficiente para as descrever. 
                                                             
1 Disponíveis em http://net.fd.ul.pt/legis/index.htm  
2 Carta de António Augusto da Fonseca Benevides datada de 3 de novembro de 1838: Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo, Fundo Ministério do Reino, Maço 3872. 
3 Consulta do Conselho Superior de Instrução Pública de 5 de dezembro de 1854: Arquivo Naci-
onal da Torre do Tombo, Fundo Ministério do Reino, Maço 3576. 
4 Documento anexado à Consulta do Conselho Superior de Instrução Pública de 28 de outubro 
de 1855: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Fundo Ministério do Reino, Maço 3860. 
5 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Fundo Ministério do Reino, Maço 3584 
6 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Fundo Ministério do Reino, Maço 3583. 
7 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Fundo Ministério do Reino, Maço 3503. 
8 Opúsculo com os programas dos exames de acesso à Escola Politécnica de Física, Química e 
História Natural, no ano letivo de 1856-1857: Biblioteca Nacional, S.A. 11052//8P. 
9 Programa das Matérias Vagas no Exame de Princípios de Física e Química de 1857 preparató-
rio para a Universidade: Biblioteca Nacional, S.A. 2595//8 V. 
10 Programa para a regência da Cadeira de Física, Química e História Natural dos três Reinos 
adotado no liceu de Coimbra: Diário do Governo n.º 122 de 26 de maio de 1856. 
11 Programa de “Química e Física elementares e Introdução à história natural” do Liceu do Porto 
para 1861-1862: Academia das Ciências, Manuscritos da série azul, n.º 1233. 
12 Relatório do Governador Civil de Angra do Heroísmo de 31 de Outubro de 1859: Arquivo Na-
cional da Torre do Tombo, Fundo Ministério do Reino, Maço 3588.  
13 Proposta do professor de ciências do liceu de Angra do Heroísmo 12 de Junho de 1858: Ar-
quivo Nacional da Torre do Tombo, Fundo Ministério do Reino, Maço 3584.  
14 Relatório do comissário dos estudos de Ponta Delgada de 31 de março de 1860 com o “Mapa 
estatístico do Liceu Nacional: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Fundo Ministério do Reino, 
Maço 3854. 
15 O liceu de Lisboa foi um dos últimos a possuir uma cadeira de ciências, criada por um Decre-
to de 14 de outubro de 1863 e provida por um Decreto de 2 de agosto de 1864. 
16 Relatório do estado dos estudos do Liceu Nacional do Porto pertencendo ao ano económico 
de 1854-1855 (28 de setembro de 1855): Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Fundo Ministé-
rio do Reino, Maço  
3647 C. 
17 Liceu Nacional do Porto, Relatório do ano letivo de 1858 a 1859 (15 de Dezembro de 1859): 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Fundo Ministério do Reino, Maço 3848. 
18 Cruz, I. A química na Academia Politécnica do Porto (1837 a 1868). Disponível em 
http://www.triplov.com/isabel_cruz/academia_politec/academia_01.html,  

CD-ROM DE ATAS  | 5497 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 5498 |  COLUBHE 2012



O QUE OS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS DOS 
MUSEUS ESCOLARES NOS CONTAM SOBRE A 

EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS, NA PASSAGEM 
DO SÉCULO XIX PARA O SÉCULO XX

Katya Mitsuko Zuquim BRAGHINI 
Universidade Federal de Minas Gerais

PA L AV R AS- C H AV E

Educação dos sentidos; Museu 

escolar; Cultura material

ID: 198

CD-ROM DE ATAS  | 5499 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 5500 |  COLUBHE 2012



Este trabalho tem por objetivo apresentar um projeto de pós-doutoramento que está sendo 
desenvolvido no presente momento na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O projeto 
compreende a potencialidade dos estudos sobre a cultura material, tridimensional, voltando à 
pesquisa para uma metodologia de fundo arqueológico, antropológico e museológico, de forma 
a perguntar como os sentidos dos alunos foram educados por meio dos usos dos instrumentos 
científicos depositados em Museus Escolares, na passagem do século XIX para o século XX. Na-
quele período poderíamos falar de uma nova tradição em que a observação das coisas e a ins-
trumentação da experiência científica, introduzidas no cotidiano escolar, eram compreendidas 
como formas modernizadas de didática. Desse modo, como foi a tradução dos professores e 
alunos, diante dessas novas demandas que não se despregam de um sentimento de controle 
das pulsões diante do processo civilizador? Diante dessas novas demandas e do choque entre 
novas e velhas tradições, como fica a conformação da cultura escolar nesse processo de reen-
quadramento dos sentidos? Se há mesmo uma instigante promoção do olhar, da forma como 
advoga a bibliografia referente às práticas escolares com o uso de objetos, “coisas”, como eram 
posicionadas as ações de outros sentidos que, da mesma forma são anunciados como canais 
privilegiados para a aprendizagem dos alunos? Como eram balizadas as formas legitimadas pela 
escola, como formas de olhar, diante do feitiço da cidade que, por vezes apresentava outros 
produtos e elementos visuais que estimulavam o consumo? Por que não pensar que o apego 
aos objetos pedagógicos, voltados às Lições de Coisas, não era uma moda pedagógica, um ri-
tual modelado pela adoração que se tinha por tais mercadorias? Por fim, ponderando que os 
sentidos, canais naturais com os quais estabelecemos significações com o mundo, de tempos 
em tempos, são hierarquizados, apresentando composições diferenciadas, como fica o domínio 
do olhar, que nunca é passivo, diante do inesperado e/ou das desobediências dos alunos dentro 
de gabinetes de ciências? Para fazer esta investigação será utilizado o acervo de instrumentos 
científicos, voltados às disciplinas de Física, Química e História Natural, contidos no Museu Esco-
lar que é parte do acervo do Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, institui-
ção de ensino fundada em 1856. O Memorial é um arquivo histórico escolar e tem por objetivo 
preservar e oferecer a documentação à pesquisa; fazer uso da documentação como instrumen-
to pedagógico para atividades educativas e culturais; salvaguardar itens que estão fisicamente 
integrados ao cotidiano escolar. Nele estão contidos, aproximadamente, 263 livros que datam 
desde a fundação do Seminário Episcopal de São Paulo, colégio remanescente do atual Colégio 
Marista, até exemplares da década de 1960. Não há uma exatidão sobre o número de instru-
mentos científicos que compõem o acervo. Mas, pela última contagem, o Museu Escolar é com-
posto por cerca de 700 instrumentos de laboratório, animais taxidermizados, pranchas de 
observação, modelos anatômicos de diversas espécies, exemplares de mineralogia etc.. Há ma-
nuais de compra e venda de produtos que apontam para os seus antigos fabricantes: Maison 
Deyrolle, Max Kolh, Otto Bender, Ducrelet etc.. Há muito tempo a disposição orignal de suas 
peças se perdeu, e hoje, o Museu Escolar cumpre mais as funções de exposição, a despeito do 
uso eventual que os professores fazem de suas peças atualmente, já que parte do acervo ainda 
funciona com precisão. Parte das peças passou por processos de restauro nas décadas de 
1970/1980. A ideia para este projeto de pós-doutorado surgiu por conta do contato com esses 
instrumentos. O contato visual com os aparelhos nos instiga a pensar como era feito o ensino 
experimental em relação às concepções educativas em vigor à época em que o Museu Escolar 
tinha fins didáticos. Pensado como um exercício e desafio historiográfico, em que está disposta 
a argúcia da observação de escalas, o estudo sobre a educação dos sentidos visa compreender 
como os canais sensoriais criam, traduzem, significam as experiências da nossa vida, num jogo 
entre objetividade e subjetividade. Sabemos que esses objetos já foram considerados símbolos 
de uma educação “civilizada”, “evoluída”, “moderna”, por isso, aqui eles são compreendidos 
como o ponto central deste estudo, núcleo da análise. Tanto os Museus Pedagógicos, e, em 
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menor escala, os Museus Escolares, seriam ambientes especificamente inventados para a expo-
sição pública desses materiais, deixando-os à mostra, para a apreciação de um olhar pedagógi-
co, mas, ao mesmo tempo, são apresentados como um convite ao consumo. Este projeto 
entende “artefato” como “vetores de relações sociais”, portanto estudará a apropriação dos 
segmentos de natureza física da forma como o especificado por Menezes (2005) e Bucaille e 
Pesez (1989). A metodologia deste estudo, além do cotejamento com vários outros documen-
tos, prevê a seleção, observação e caracterização das peças, por meio dos métodos museológi-
cos, e a descrição de aulas simuladas, retiradas de documento de época, com o uso dos 
próprios instrumentos. A escolha temática aponta para dimensões pouco estudadas: por um 
lado, no âmbito da História da Ciência, existe a relação entre a difusão científica, e a função da 
escola como centro transmisor dos conhecimentos científicos validados e/ou invalidados. Se os 
usos didáticos de aparelhos científicos fazem parte dos estudos do campo da História da Ciência 
é um dos assuntos que será articulado ao longo da investigação completa, porque pensamos 
que não há como analisar a Ciência como uma categoria única. Por isso, analisaremos tanto a 
sua prática veinculada em atividades escolares, quanto uma percepção mais refinada dos mo-
vimentos humanos em torno de seus métodos nos diferentes campos científicos. Sobre o estu-
do histórico das práticas científicas parece preferível considerar os tempos e lugares diversos, 
como espaços diferenciados, com regras epistemológicas, sociais e materiais retóricos específi-
cos, cada um dos quais, também, como uma soma de mais sistemas de representações parci-
ais, do que um conjunto de articulações unificadas. A apresentação dessa condição de pesquisa 
é importante, porque não se trata aqui de estudar as condições históricas e objetivas do perío-
do apontado para privilegiar a circulação das idéias científicas, mas sim, averiguar uma das 
condições práticas, dentro da escola, que tornou a Ciência uma entidade imprescindível à hu-
manidade. Admite-se aqui a dimensão política que é a relação entre professores e alunos, e que 
os seus atos, nem sempre conscientes, são pautados pela autodeterminação, conectada aos 
suportes culturais de vários calibres disponíveis naquele tempo. Da mesma forma, o projeto 
serve ao teste histórico de alguns julgamentos de época tais como, “educação dos sentidos”, 
“estética”, “reflexão”, “experimentação” e “atividade prática”. Espera-se, ao término desse pro-
jeto de pesquisa, a apresentação de produtos imediatos: um relatório final; um novo inventário 
das peças do Museu Escolar do colégio; a produção de material para um livro especificamente 
sobre um grupo de peças da Maison Deyrolle. Como frentes de trabalho posteriores, esperam-
se: uma nova disposição museológica/museográfica das peças do Museu; a estruturação de um 
centro de pesquisa e aprendizagem na sede do colégio e; a constituição de um projeto de for-
mação de professores, com uma parceria entre a universidade, o colégio e a rede pública de 
ensino. Sendo esse projeto uma investigação voltada à História da Educação e pensando a es-
cola como uma instituição produtora de uma cultura específica, há o propósito de construção de 
uma memória educativa local. Todavia, esse acervo é um patrimônio histórico e, por conseguin-
te, a observação científica de suas peças não se encerra na ótica da história da educação, pois, 
estimula múltiplas possibilidades de pesquisas voltadas à História, à História da Educação, à 
História da Ciência, à Museologia, ao Ensino de Ciências, ao Ensino de História e a Antropologia 
Cultural, esta vista como ciência portadora de um diálogo com a etnologia, etnografia, lingüísti-
ca e com a psicologia. Por um lado, esse plano adota a perspectiva de formação e integração 
interdisciplinar de pesquisadores em diversos níveis: iniciação científica, mestrado e doutorado 
na Universidade omde está sediado o projeto. Por outro lado, este projeto suscita a formação 
continuada de professores do ensino básico, principalmente nas disciplinas de História e nos 
diversos ramos da Ciência. Portanto, essa proposta, mesmo que advogue a importância de pes-
quisas científicas e as estimulem, pensando na nucleação do programa de Pós-Graduação, re-
nega a ideia de tutela exclusivista dos pesquisadores acadêmicos sobre as indagações 
produzidas por meio desses documentos. O projeto percebe a formação de um corpo de pes-
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quisadores compostos pelos professores e alunos do ensino básico, preocupados com as ativi-
dades didáticas em nível escolar, como relevante ao desenvolvimento local/regional.  
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 O objeto deste trabalho é a produção de textos escolares para o ensino de Sociologia, 
especialmente aqueles voltados para alunos e professores do ensino secundário. Para tal, são 
analisados cinco volumes surgidos entre os anos de 1931 e 1957, cujo autor é Carlos Miguel 
Delgado de Carvalho (1884-1980). São examinadas as seguintes obras: “Sociologia” (1931); 
“Sociologia Experimental” (1934); “Práticas de Sociologia” (1939); “Didática das Ciências Soci-
ais” (1949) e “Introdução Metodológica aos Estudos Sociais” (1957). Vale lembrar ainda que 
Delgado de Carvalho permaneceu na cátedra de Sociologia no Colégio Pedro II, principal insti-
tuição escolar de ensino secundário no Brasil, entre 1928 e 1941, ou seja, em pelo menos 13 
dos dezesseis anos em que a disciplina esteve presente na grade curricular dessa instituição 
(Costa, 2007; Soares, 2009). Nesse sentido, serão tomados como marcos temporais para este 
trabalho os anos de 1931 e 1957, que coincidem com o período em que apareceram as primei-
ras edições das cinco obras em estudo. 
 Nesse sentido, foram coligidas as seguintes fontes documentais: os exemplares dos 
cinco textos escolares produzidos por Delgado de Carvalho; e as obras secundárias sobre a te-
mática em questão. O levantamento secundário permitiu conhecer as condições de produção de 
cada uma das obras, a partir de informações sobre a vida e o trabalho intelectual de Delgado 
de Carvalho, bem como sobre o processo de institucionalização do ensino de Sociologia no Bra-
sil (Meucci, 2000). 
 Em razão do exposto, o ponto de partida para este estudo é considerar os textos esco-
lares em sua relação com uma dada organização do trabalho didático. Nesses termos conside-
ra-se, por um lado, o entendimento do trabalho como atividade primordial para a produção e 
reprodução das sociedades humanas. E, por outro lado, ao mesmo tempo, enxerga-se o traba-
lho didático como uma modalidade particular de trabalho. Segundo Alves (2001; 2005), três 
elementos são fundamentais para se entender uma dada organização do trabalho didático: a) a 
relação educativa, que coloca em contato uma forma histórica de educador e de educando; b) 
os recursos didáticos com os quais essa relação é mediada – procedimentos técnico-
pedagógicos utilizados pelo educador, conteúdos curriculares, recursos tecnológicos, entre ou-
tros. Destaca-se, entre esses recursos, o texto escolar; c) e o espaço físico necessário à realiza-
ção do trabalho didático. Quando se trata do texto escolar, portanto, ele será analisado em sua 
estreita associação com uma dada forma de organização do trabalho didático. Na verdade, ele 
só pode ser historicizado quando referido à peculiar forma de organização do trabalho didático 
no interior da qual surge e se desenvolve.  
 Partindo desses pressupostos, são três os objetivos deste trabalho: 1 desvelar o conte-
údo e a proposta de utilização desse instrumento do trabalho didático, o texto escolar, para o 
ensino de Sociologia, conforme descrito e sugerido por Delgado de Carvalho; 2 destacar as si-
milaridades/distinções entre os distintos textos escolares em questão; 3 analisar as similarida-
des e distinções entre a proposta comeniana de uso do manual didático – uma vez que 
Comenius, na “Didactica Magna” anuncia por primeiro a necessidade de utilização desse ins-
trumento de trabalho na escola moderna – e o proposto por Delgado de Carvalho, em suas dis-
tintas obras.  
 Centrado em focar a análise do texto escolar enquanto instrumento do trabalho didáti-
co, o texto ora proposto opera em duas frentes. Evidencia, por um lado, as características dos 
conteúdos veiculados pelas obras de Delgado de Carvalho e, por outro, apreende as funções 
por elas assumidas na relação educativa. Quanto aos conteúdos, opta pela seleção de uma te-
mática específica para apresentar a descrição dos textos e das metodologias de ensino de Soci-
ologia propostas pelo autor. Para tal foi escolhido um mesmo tema, a saber, o estudo de um 
dos clássicos da Sociologia – Émile Durkheim – considerando a divulgação marcante da obra 
desse sociólogo francês no Brasil, no período histórico em questão. Concomitantemente, visan-
do abordar a forma de utilização proposta para os textos escolares no trabalho desenvolvido 
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pelo professor, examinam-se as sugestões contidas nas próprias obras, presentes em seus pre-
fácios, nos exercícios e/ou discussões, etc. Finalmente, para alcançar os objetivos propostos, 
procedeu-se à triangulação das fontes primárias e secundárias (estas últimas fruto da revisão 
de literatura sobre o tema em estudo), o que permitiu compor o texto ora apresentado.  
 
 
 
Os textos escolares de Sociologia produzidos por Delgado de Carvalho 
 Carlos Miguel Delgado de Carvalho (1884-1980), o autor de textos escolares de Socio-
logia aqui apresentado, iniciou sua carreira como escritor nos meandros da Primeira República, 
mais especificamente com o volume Geografia do Brasil, de 1913, seu primeiro livro escrito em 
português (Costa, 2006). Este último, embora não tenha sido produzido para fins didáticos, ga-
nhou notoriedade nessa condição. 
 Sua produção na área de Sociologia, no entanto, veio a termo quando de seu entrela-
çamento com o movimento escolanovista, visto que se colocou como tarefa não só a divulgação 
da visão da Escola Nova acerca da Sociologia mas, sobretudo, enfatizar o caráter prático dessa 
ciência, num momento considerado como de reconstrução da vida nacional. Assim,  

O que daí se depreende é que os estudos sociologicos estão ligados a 
problemas praticos, correspondem a necessidades prementes, enca-
ram situações reais, precisam de dados, de fatos, de informações exa-
tas para auxiliar planos de reconstrução e de reajustamento num 
futuro proximo. (Carvalho, 1934, p. 10) 

  
Com essa preocupação, seus trabalhos dirigiram-se a professores e alunos com a preo-

cupação, por um lado, de demonstrar as bases científicas do pensamento sociológico e, por 
outro, visavam usar esse conhecimento para entender e atuar na realidade social do país, isto 
é, “(...) produzir novos processos de explicação e novas interpretações de fenômenos” (Costa, 
2006, p. 3392), fundamentalmente por meio dos inquéritos e da pesquisa social.  
 A partir dessa base comum, que acompanhou todas as obras produzidas pelo autor, é 
possível verificar a trajetória do texto escolar de Delgado de Carvalho, considerando duas mo-
dalidades de textos escolares, quando o foco é o ensino de Sociologia. Um conjunto de textos 
que se dirige a alunos e professores dos ensinos secundário e normal, explicitando o conteúdo 
e diretrizes da disciplina. Esse é o caso dos textos “Sociologia”, de 1931, “Sociologia Experimen-
tal”, de 1934 e “Práticas de Sociologia”, de 1938. O segundo conjunto de textos estava voltado 
para a discussão da prática de ensino da disciplina1, sendo essa a preocupação de “Didática das 
Ciências Sociais”, de 1949 e “Introdução metodológica aos Estudos Sociais” (primeira edição em 
1957; segunda edição em 1970), obras dirigidas especialmente a professores.  
 Dados os limites deste trabalho, na impossibilidade de uma descrição pormenorizada 
das obras, são destacadas, a seguir, as características que são comuns ao primeiro dos dois 
conjuntos de textos escolares analisados.  
 Iniciando-se pelo exame de dois de seus volumes, a saber, “Sociologia”, de 1931 e 
“Práticas de Sociologia”, de 1938, é importante destacar que esses dois textos foram dirigidos 
especialmente para o ensino secundário, sendo que somente o primeiro deles, “Sociologia”, foi 
referido explicitamente como obra dedicada ao ensino de Sociologia no Colégio Pedro II. Já 
“Práticas de Sociologia”, conforme mencionado pelo próprio autor em seu preâmbulo, destina-
va-se aos alunos do curso complementar do Colégio Pedro II2 e também a outros candidatos 
que fariam o exame de Sociologia, para ingresso nos cursos superiores do país (Carvalho, 
1939). Já a obra “Sociologia Experimental”, publicada em 1934 pela Gráfica Sauer, situada no 
Rio de Janeiro, é um texto dirigido ao “curso de orientadores no Instituto de Educação e manu-
al para o uso dos trabalhadores sociais” (Carvalho, 1934, p. 3).  
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 Entre os aspectos comuns aos três textos escolares em questão, destaque-se: 
1 São textos densos, em dois aspectos: quanto à extensão dos mesmos. Dessa forma, “Socio-
logia” apresenta 280 páginas; “Sociologia Experimental”, 240 páginas e “Práticas de Sociologia” 
conta com 238 páginas; quanto aos temas abordados. Assim, em “Sociologia” e “Práticas de 
Sociologia” são apresentados, entre outros, as teorias sociológicas, informando sobre o objeto, 
objetivos, método e desenvolvimento histórico da Sociologia enquanto ciência no contexto 
mundial e no Brasil; as sociedades, tratando da conformação e características da vida humana 
em sociedade; as migrações, onde se discute como se formaram os aglomerados humanos, a 
partir dos movimentos migratórios e os fatores culturais, englobando a discussão da cultura 
enquanto marca distintiva da sociedade humana. Em “Sociologia Experimental” são discutidos o 
conceito de Sociologia experimental, complementada pela análise dos desenvolvimentos teóri-
cos e práticos desse segmento dos estudos sociais.  
2 Todos os textos apresentam desdobramentos sobre as possibilidades de estudo das questões 
ali apresentadas, onde se mostra a preocupação do autor em enfatizar a importância da experi-
ência do aluno no processo de aprendizagem. A título de exemplo, será detalhado como esse 
aspecto evidencia-se na obra “Práticas de Sociologia”. O texto “Práticas de Sociologia”, sendo 
dirigido à preparação do Concurso de Habilitação às Escolas Superiores do Rio de Janeiro, está 
formatado prioritariamente para a autoinstrução do aluno, contendo desde o programa oficial 
da matéria essencial, até exemplos de dissertações e pontos de provas oficiais das escolas su-
periores. Voltado, dessa forma, para a revisão de matéria já anteriormente estudada – portan-
to, em princípio, conhecida pelo aluno – cada capítulo do texto apresenta a seguinte estrutura: 
1 Sumário, que sintetiza as principais temáticas que compõem cada tópico do programa; 2 Pla-
nos de dissertações, contendo temas que poderiam ser objeto dessa parte do Concurso. Em 
cada plano aparecia o esquema para seu maneja pelo aluno, contendo introdução, desenvolvi-
mento e conclusão; 3 Tópicos a discutir em forma de questionário, outra sistemática de avalia-
ção que era prevista no Concurso; 4. Notas e documentação, contendo informações 
complementares sobre o capítulo, apresentadas por meio de pequenos excertos de obras e au-
tores diversos; 5 Referências; 6 Apêndices, com textos do próprio Delgado de Carvalho, discor-
rendo sobre temas afins àqueles tratados na parte principal do capítulo. Note-se que os 
apêndices não aparecem em todos os capítulos.  
3 Dado o caráter sintético dos três textos, são feitas apenas breves menções aos diferentes 
conjuntos teórico-metodológicos que se mostraram presentes ao longo da trajetória histórica da 
Sociologia. Em relação aos autores considerados como clássicos na Sociologia, coube a Émile 
Durkheim um tratamento diferenciado, visto que a teoria funcionalista foi descrita de forma 
mais pormenorizada pelo autor, em todas as suas obras. Este destaque para a “escola socioló-
gica franceza”, cujo chefe seria Dukheim, é justificado quando Delgado de Carvalho alega que, 
ao lado de Comte e Spencer, o sociólogo francês era parte do rol de pioneiros no estudo cientí-
fico da sociedade (Carvalho, 1931, p. 31 et seq.). Apesar disso, Delgado de Carvalho não se 
exime de pontuar que, em meio às discussões sobre o que seria a Sociologia naqueles primeiros 
decênios do século XX, “mais do que nunca, afasta-se agora a Sociologia da especulação filosó-
fica das hipóteses e teorias, da preocupação de formular leis. Em suma, evita ser uma ciência 
normativa” (Carvalho, 1939, p. 31). Ora, para o autor, essa especulação filosófica, doutrinal, 
carente de sentido prático, é identificada como característica dos estudos de Durkheim. Isso 
redundaria, em última instância, numa preocupação de Durkheim em formular leis que expli-
cassem o desenvolvimento social – o que faria da Sociologia produzida por ambos um corpus 
normativo e não um aparato para a análise da vida social. Contra esse desvio Delgado de Car-
valho vale-se da “[...] interpretação norte-americana, mais conveniente, mais prática e livre de 
controvérsias de ordem doutrinal” (Carvalho, 1939, p. 31). 
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A produção de textos escolares no Brasil e a contribuição de Delgado de Carvalho: 
apontamentos preliminares  
 Quando se trata de analisar a produção de textos escolares para o ensino de Sociologia 
por Delgado de Carvalho, a hipótese esboçada ao fim da presente comunicação sobre a função 
de suas obras na relação educativa, é que o autor, cuja trajetória como escritor de textos esco-
lares se estendeu até a primeira metade dos anos 1970, permaneceu no âmbito da produção 
de compêndios escolares. Isso se explica uma vez que seus textos foram escritos tendo em vis-
ta o momento histórico que antecede o início do processo de universalização do ensino secun-
dário, ou seja, não havia ainda se manifestado plenamente aquela que seria a necessidade 
fundamental a determinar, em sala de aula, a presença maciça do manual didático – o aumento 
da clientela escolar.  
 Ora, Delgado de Carvalho, o autor aqui examinado, produziu seus textos mais exata-
mente, no momento histórico em que, parafraseando Alves (2005), se colocava no ensino se-
cundário “o império do compêndio didático”. Em função disso, é importante que se defina o que 
seja o compêndio. 
 Segundo Alves (2011), o termo compêndio deriva da palavra latina compendium, que 
significava “resumo, síntese”, como também incluía o sentido de “livro de texto para escolas” ou 
“manual”. Lembra ainda esse autor a importância de se ter claro o significado do verbo com-
pendiar, que remetia à ação de organizar ou sintetizar um determinado conjunto de textos ou 
documentos. Assim, no significado que historicamente foi sendo atribuído à palavra compendi-
ar, já no contexto da sociedade capitalista, ganhou destaque o ato de sintetizar, ou resumir, 
como atributos inerentes ao produto daí resultante, a saber, o compêndio.  
 Acompanhando as reflexões do mesmo autor, destaque-se ainda que, no contexto em 
que se passou à produção de textos escolares autóctones, sobretudo a partir do século XIX no 
caso brasileiro, aprofundou-se a fusão dos dois sentidos anteriormente atribuídos ao termo. Ou 
seja, o compêndio passou a ser cada vez mais o “resumo de uma teoria, ciência, doutrina”, mas 
que se destinava para utilização como “livro, esp. escolar, que enfeixa tal resumo” (Houaiss; 
Villar, 2001, p. 774 apud Alves, 2011, p. 14). No caso do Colégio Pedro II, a principal escola de 
ensino secundário naquele momento histórico, os autores dos compêndios seriam fundamen-
talmente os professores do próprio estabelecimento.   
 É importante ressaltar, no entanto, que embora já sendo uma mercadoria destinada à 
escola, o compêndio apresentava algumas características que o particularizavam, em especial 
quando comparado ao manual didático, o instrumento de trabalho que viria a se tornar hege-
mônico na organização do trabalho didático, quando posto o processo de expansão do ensino 
secundário: 
1 o compêndio “[...] expressava grau limitado de divisão do trabalho didático. Quase sempre, 
era utilizado em diferentes séries ou anos do processo de escolarização, inclusive em diferentes 
níveis de ensino” (Alves, 2011, p. 19). Assinale-se, portanto, que a produção de um compêndio 
tinha como referência mais significativa a área do conhecimento e não as diferentes etapas da 
escolarização. Além disso, os limites postos pelo grau limitado de divisão do trabalho didático 
ainda não traziam a baila a necessidade de que fossem produzidos dois textos, um voltado ex-
clusivamente para o aluno (“livro-texto”) e outro voltado exclusivamente para o professor 
(“manual do professor”). O compêndio, em síntese, englobava essas duas funções;  
2 decorrente desse fato, e dado sua configuração “[...] como síntese dos conhecimentos siste-
matizados na área correspondente” (Alves, 2011, p. 19), era volumoso – apesar de ser visto 
como resumo ou mesmo como texto introdutório pelos seus autores – e não apresentava ilus-
trações;  
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3 enfim, dadas essas especificidades, sua produção ainda era responsabilidade dos professores, 
em especial, no caso do Colégio Pedro II, geralmente daqueles que estavam à frente da cáte-
dra das diferentes disciplinas.  
 Vistos nessa perspectiva, percebe-se que os textos escolares produzidos por Delgado 
de Carvalho, aqui analisados, enquadram-se como compêndios e, assim, compartilham com 
outras obras congêneres as características acima apontadas. Comprova essa assertiva o fato de 
que em suas obras que estão voltadas para a discussão dos métodos didáticos para as Ciências 
Sociais (Carvalho, 1949) ou os Estudos Sociais (Carvalho, 1970), o autor esteja falando de 
compêndios, bem como pensando num professor erudito, o “mestre”, detentor de “[...] sólida 
cultura geral, vistas largas, perspectivas sociais [...]” (Carvalho, 1970, p. 128. Grifos do autor.). 
Tratava-se, dessa forma, do “mestre” capaz de realizar a mediação o conhecimento científico e 
o aluno, com o auxílio do compêndio.  
 Ao mesmo tempo, contudo, é possível destacar algumas especificidades nos compên-
dios de Delgado de Carvalho que poderiam ser indícios da trajetória que esses instrumentos de 
trabalho assumiriam na direção de se tornarem manuais didáticos. Em outras palavras, já se 
pode ver em algumas de suas obras elementos que não eram típicos dos compêndios, princi-
palmente daqueles produzidos até o século XIX.  

Destaque-se que esses elementos resultam, fundamentalmente, da preocupação de 
Delgado de Carvalho com a simplificação e objetivação do trabalho didático, que deveria trans-
parecer no instrumento de trabalho do professor, especialmente quando esse era dirigido ao 
ensino coletivo: “o compêndio visa, por conseguinte, adaptar-se ao alumno menos adiantado” 
(Carvalho, 1929 apud Costa, 2006, p. 3392). Além disso, em que pese o volume dos textos e a 
inexistência de ilustrações, todos se fazem acompanhar de indicações de como deveria se efeti-
var a rotina do professor em sala de aula, tendo como base, por um lado, a participação ativa 
do aluno mas sem dispensar a mediação do professor. Nesse sentido, Costa (2006, p. 3395) 
reconhece, ao tratar de um texto escolar de História produzido pelo autor nesse período que, 
uma vez dirigidos ao ensino coletivo, nele, necessariamente, 

As atividades vão sendo descritas como uma rotina que deveria ser 
seguida diariamente: exposição sumária do assunto, indicação de du-
as leituras, exercícios, definição de tópicos a serem estudados, reali-
zação de testes, redação de uma carta histórica e uma biografia, 
indicação da bibliografia e, por fim, apresentar documentos gráficos. 
(Os grifos são nossos.) 

 
E mesmo nas obras voltadas à Sociologia encontram-se todos os materiais necessários 

a cada uma das etapas previstas no trabalho didático. Recorde-se, a título de exemplo, a obra 
“Sociologia”. Visando facilitar o trabalho do professor, Delgado de Carvalho inclui no texto tanto 
as “interpretações” (“[...] resumo de certas obras alheias que quadram perfeitamente com o 
plano aqui traçado e cujo autor representa autoridade no assumpto” (Carvalho, 1931, p. iv)); 
como as notas marginais (transcrição de trechos curtos que servem como bibliografia comple-
mentar e para gerar o debate), que aparecem em negrito e com tipo menor, à direita do texto 
principal; e, inseridas no texto, as questões sociais que demandariam respostas por parte dos 
estudos sociológicos, inclusive àquelas relativas aos assuntos nacionais.  

Assinale-se também que essas preocupações iam ao encontro dos fundamentos do es-
colanovismo, presentes na obra de Delgado de Carvalho. Veiga (2008), ao tratar dos princípios 
didáticos da proposta da escola nova, chama a atenção para seu fundamento último na Psicolo-
gia Evolutiva e da Aprendizagem, sendo o tripé da didática renovada a liberdade, a individuali-
zação/ espontaneidade e atividade. Na medida em que se tinha como intenção deslocar o eixo 
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do processo ensino-aprendizagem para o aluno, ganharam centralidade divisas como o “apren-
der a aprender” e o “aprender fazendo”.  

No caso de Delgado de Carvalho, essa intencionalidade aparece tanto na ênfase atribu-
ída pelo autor à aplicação da Sociologia na resolução dos problemas postos pela sociedade no 
Brasil; quanto na organização dos compêndios, que deveriam encaminhar os alunos para a con-
secução da pesquisa-ação sociológica, aproximando-se da metodologia proposta por Dewey, a 
saber: partindo da atividade, passa-se à determinação do problema advindo da situação prática 
em quer o aluno está envolvido; em seguida, ao levantamento de dados, visando a formulação 
de hipóteses sobre o que vem sendo observado/vivenciado que, num último movimento, serão 
comprovadas pela sua aplicação/utilização em novas atividades (Lancillotti, 2008, p. 229; Veiga, 
2008, p. 76). Nessa direção, parece se colocar também para Delgado de Carvalho, como para 
outros escolanovistas no Brasil, o desafio que Lancillotti percebe como afeito a outros educado-
res escolanovistas:  

Os educadores [...] tiveram diante de si o desafio de conciliar expan-
são escolar com individualização do ensino. Empenharam-se na subs-
tituição da máxima comeniana de ensinar tudo a todos, por outra, 
mais afeita ao ideário liberal, que hoje se traduz no aprender a 
aprender. Suas tentativas avançaram, particularmente, por meio do 
recurso à ciência psicológica, na qual fundamentaram novas práticas 
educacionais e instrumentos de trabalho, com o objetivo de favorecer 
o desenvolvimento pleno das capacidades e potencialidades individu-
ais, por meio da atividade do aluno. (Lancillotti, 2008, p. 10. Grifos da 
autora.) 
 

 Segundo a mesma autora, no entanto, o processo de universalização da escola impôs-
se, e restou ao escolanovismo a possibilidade de algumas experiências pontuais no tocante à 
individualização do ensino (Lancillotti, 2008). Ou, como no caso de Delgado de Carvalho, essa 
prática fica restrita a utilização de técnicas de ensino que permitissem a atuação “autônoma” do 
aluno, como no caso do estudo dirigido (Carvalho, 1949; 1970). 

Quanto ao seu conteúdo, em especial aquele dedicado à apresentação da teoria de 
Émile Durkheim, Delgado de Carvalho, determinado pela necessidade da síntese e, simultanea-
mente pelo empenho em apresentar, da forma mais ampla possível, os fundamentos da ação 
prática no campo social – características afeitas aos seus textos, na qualidade de compêndios – 
estabelece um diálogo entre essas diferentes correntes teórico-metodológicas. Sua chave analí-
tica, contudo, diferentemente de Fernando de Azevedo (Brito, 2010), por exemplo, não é aquilo 
que ele denomina como “escola sociológica francesa” mas a Sociologia norte-americana. 

Assim, o objeto da Sociologia seriam “(...) as manifestações determinaveis e exteriores 
da sociabilidade” (Carvalho, 1934, p. 15). A partir desse denominador comum, partilhado com o 
funcionalismo de Émile Durkheim, acerca do objeto da Sociologia, Delgado de Carvalho logo 
dele se afasta, reivindicando sua adesão ao pragmatismo e, consequentemente, à Sociologia 
americana. Com essa postura, traz para suas obras a contribuição de Leslie Ward, naturalista e 
sociólogo autodidata norte-americano, considerado um divulgador e continuador da obra de 
Spencer e Comte. Desse último, Delgado de Carvalho assumiu, em suas primeiras obras, a vi-
são da sociedade funcionando a maneira de um organismo natural, movido pelas chamadas 
“forças sociaes”, isto é, “os desejos ou productos psychicos que determinam as acções dos ho-
mens” (Carvalho, 1931, p. 57). Mais tarde, entre o final dos anos 1930 e começo da década 
seguinte, vai declarar que “A Sociologia tende a ser uma ciência das interações humanas condi-
cionadas pela cultura e não mais um estudo de ‘forças sociais’ de instintos ou de desejos” (Car-
valho, 1939, p. 31).  
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Tanto na teoria das forças sociais como no culturalismo, contudo, a visão de um quadro 
social onde o indivíduo e sua ação prática são fundamentais será reforçada com os posiciona-
mentos do pragmatismo, corrente filosófica que Delgado de Carvalho também assumirá em 
seus textos escolares de Sociologia, em particular pela sua vertente sociológica. Será com base 
nesse legado que irá reivindicar uma postura pragmática na Sociologia, especialmente quando 
voltada para a formação de professores, com uma ênfase especial para as suas aplicações aos 
problemas enfrentados no país. Esse será, igualmente, o ponto de partida para sua crítica à 
postura normativa da escola sociológica europeia, inclusive a francesa.  
 
Considerações finais 
 Concluindo, é preciso reafirmar que esta análise parte da consideração de que o texto 
escolar vem sofrendo mudanças no seu uso e conteúdos, desde a proposta pioneira de Come-
nius para sua utilização, no século XVII, visando “ensinar tudo a todos”. Em função disso torna-
se necessário buscar na história as raízes do processo de produção dos textos escolares, tendo 
em vista as transformações impostas à educação, no interior da sociedade capitalista.  
 No caso do ensino de Sociologia no Brasil, esse período encontra-se nos anos 
1930/1960, momento que precedeu a expansão do acesso à escola pública secundária no país. 
Sem esta última, a necessidade do manual didático comeniano, pensado como instrumento de 
trabalho apropriado à expansão da escola moderna, não tinha ainda a sua principal razão de 
ser. Isso, aliado à intenção declarada de Delgado de Carvalho de que a escola secundária deve-
ria formar uma mentalidade afeita ao exame científico dos problemas sociais, pode explicar 
porque dois dos textos escolares em estudo (“Sociologia” e “Sociologia Experimental”) ainda 
sejam densos e dirigidos a discentes e docentes de diferentes graus de ensino, não só do ensi-
no secundário. Por isso estas duas obras podem ser chamadas compêndios, visto que a preo-
cupação do autor com uma exposição o mais completa possível do que já fora produzido na 
Sociologia científica até aquele momento histórico tornou estes textos mais próximos do que 
vinha sendo produzido como material didático desde o século XIX. Apesar disso, esses textos já 
dispensam o uso das obras clássicas da Sociologia, na medida em que resumem para o aluno 
(e, é claro, também para o professor) o que foi produzido por Durkheim. Esse traço, que já os 
aproxima do manual didático tal como aparece na proposta comeniana, será melhor desenvol-
vido nos outros três compêndios em estudo (“Práticas de Sociologia”; “Didática das Ciências 
Sociais” e “Introdução Metodológica aos Estudos Sociais”).  
 Diferentemente das duas primeiras, contudo, essas três últimas obras se aproximam 
mais do que serão os manuais didáticos, e já representavam a perspectiva de barateamento da 
atividade de ensino, visto que dispensariam tanto a erudição do professor (possibilitando a ex-
pansão do exercício do magistério), como tornariam mais acessível o conhecimento assim vei-
culado (produzir-se-ia um livro mais econômico), preocupação presente nas considerações de 
Delgado de Carvalho. No seu conjunto os cinco textos escolares, portanto, têm as característi-
cas próprias a um momento de transição, quando ainda não se completara a universalização da 
escola secundária. Sem essa condição sine qua non a chamada ditadura do manual didático 
(Fonseca, 2003) não se desenvolveria. Este processo, para a escola secundária pública no Bra-
sil, vai se dar apenas em anos posteriores àqueles tratados neste trabalho.  
 
Notas: 
1 Para as finalidades deste trabalho, os textos escolares de Delgado de Carvalho voltados para a discussão 
do processo de ensino-aprendizagem das Ciências Sociais serão utilizados como recursos auxiliares para 
se expor as concepções do autor acerca da função e necessidade dos textos escolares no trabalho didático.  
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2 De fato, conforme esclarecimento do autor, aos alunos do Colégio Pedro II já havia sido entregues có-
pias impressas relativas à matéria essencial, para seu acompanhamento. Dos apontamentos relativos a 
essa “matéria essencial”, portanto, derivou-se o texto que foi publicado em seguida.                
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Introdução 

A qualidade do serviço público de educação prestado às crianças e jovens e o seu impacto 
na modernização social, económica e intelectual do país foi um tema recorrente ao longo dos 
séculos XIX e XX entre a comunidade docente. Esse debate parece ter-se exacerbado na 
transição da 1.ª República para o regime ditatorial, com diversos confrontos políticos lançados 
por diferentes indivíduos e grupos de elite sobre os benefícios e os prejuízos do Estado assumir, 
definitivamente, a educação como uma das prioridades da sua atuação política (Resende, 
2003). É nesse contexto que, no final da 1.ª República, foram realizados, entre 1927 e 1931, os 
cinco Congressos Pedagógicos do Ensino Secundário Oficial. Nesses congressos, segundo Bento 
(1973), “a classe iria mostrar o que tinha assimilado e rejeitado das polémicas pedagógicas da 
República e como se centrava nas linhas controvertidas da questão educativa nacional” (pp. 
111-112), tendo os manuais escolares sido um dos focos dessa discussão. 

Em 1930, a população alfabetizada de idade igual ou superior a 10 anos, em Portugal, era 
de aproximadamente 40%, enquanto em 1900 tinha sido sensivelmente 27% (Candeias, 2004). 
Para o acréscimo da qualificação académica nacional terão, sem dúvida, ajudado os ideais 
republicanos que defenderam a universalização do ensino. Contribuindo para esses objetivos, os 
manuais escolares, enquanto instrumentos de transmissão da cultura académica dominante 
para as gerações seguintes, tiveram um papel importante no aumento das competências 
académicas dos portugueses e na sua modelação social. Como mencionou Choppin (1992), “le 
manuel fonctionne à la fois comme un filtre et comme un prisme” (p. 199), ou seja, ele mostra 
não a verdadeira imagem da sociedade mas a imagem que ela pretende transmitir de si própria. 
Na verdade, os Estados, conscientes da sua importância na formação das massas, usaram e 
abusaram dos manuais como meio para moldar a opinião pública. Por vezes, foram utilizados 
com más intenções, como relatou Primo (1929), docente de Biologia, aquando da sua ida ao XI 
Congresso Internacional do Ensino Secundário, aludindo à comunicação de um dos 
congressistas: 

Mr. Buurveld, num trabalho fortemente documentado, ataca o 
problema dos livros escolares, não só na parte dizendo respeito a erros 
científicos como a suscitarem ideias bélicas, prejudiciais à paz entre as 
nações. (p. 430) 

Com o intuito de obviar esse problema, Primo (1929) mencionou que nesse congresso se 
propôs que os professores nos seus respetivos países fiscalizassem, tanto quanto possível, os 
livros escolares antipacifistas. Este pequeno apontamento, se se recordar que dez anos depois 
destas ideias se iniciou a II Grande Guerra, mostra a capital importância atribuída aos manuais 
escolares no ajustamento da opinião pública. Não surpreende, pois, que ocorressem acesas 
discussões no interior da comunidade docente sobre esse instrumento pedagógico.  

Um forte foco de celeuma foi o modo como os manuais eram usados pedagogicamente. 
Muitos criticaram o ensino livresco fomentado por alguns docentes que usaram os manuais 
numa perspetiva mnemónica, em vez de praticarem um ensino prático e utilitário, reservando 
uma função secundária a essas obras. Como advertiram Tavares e Sampaio (1929), numa 
exposição que fizeram na Labor sobre os programas do curso complementar de ciências, “os 
livros não são para decorar: os livros são fontes de informação” (p. 183; sublinhado dos 
autores). Defenderam, ainda, a “aprendizagem da sua conveniente utilização” (p. 183), de 
modo a que os alunos utilizassem os manuais principalmente para completar e relacionar os 
conhecimentos adquiridos através da observação da natureza e da realização de atividades 
laboratoriais. Na mesma linha de pensamento, Primo (1928), no II Congresso Pedagógico, 
referiu que o aluno, depois de treinado para observar e interpretar, ter opiniões e descobrir 
coisas novas, estará apto a “conviver com os livros que na sua educação devem exercer um 
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papel suplementar” (p.120), tendo mais tarde complementado essa observação, no IV 
Congresso Pedagógico, ao mencionar que “a nossa educação ressente-se igualmente duma 
exagerada cultura intelectual, não preparando para a vida prática” (Primo, 1931, p. 51). Esse 
ensino pragmático das ciências poderia obviar o destino usual dos respetivos manuais escolares 
assinalado por Torres (1929): “os livros de Física, de Química e de Ciências Naturais, 
terminados os cursos, entram em regra nas estantes, para não mais serem abertos” (p. 353). 
Portanto, estes docentes defendiam que os manuais deveriam ser um auxiliar ao estudo dos 
alunos e não o objeto central do processo de ensino/aprendizagem. Essa dependência poderia 
esconder uma impreparação científica dos professores, a qual, segundo docentes como Gradil 
(1929), não era admissível, tal como advogou no II Congresso Pedagógico: “Qualquer que seja 
a orientação ou o aspecto que revista, é incontroverso ser primeira condição para ensinar – 
saber o que se ensina” (p. 37, sublinhado do autor). Em suma, estas e outras ideias sobre o 
papel do manual escolar mostram que foi um dos focos de preocupação dos docentes da época.  

Nos Congressos Pedagógicos, o debate centrou-se, essencialmente, em torno de duas 
grandes problemáticas: as funções pedagógicas e a política do manual escolar. Quanto a este 
último ponto, os congressistas dividiram-se entre aqueles que apoiavam a liberalização dos 
manuais e os que defendiam o livro único, controlado pelo Ministério da Instrução, tal como 
determinado pela reforma educativa protagonizada por Jaime Moniz e traduzida em lei no 
Decreto de 18 de abril de 1895. Como Ó (2003) salientou, existiu nessa época “a publicação 
normalizada do livro escolar” (p. 252), ou seja, a tentativa de uniformizar os manuais utilizados 
em todos os liceus, perspetiva que também foi advogada por alguns congressistas. Partindo 
desse contexto, neste trabalho de investigação levantou-se o seguinte problema: “De que modo 
os participantes nos Congressos Pedagógicos do Ensino Secundário Oficial perspetivaram a 
política do manual escolar e as suas funções pedagógicas?”. Para lhe dar resposta, 
estabeleceram-se dois objetivos essenciais: 

a) Analisar a discussão pedagógica e o debate sobre a política do 
manual escolar e as suas funções pedagógicas realizada pelos 
congressistas participantes nos Congressos Pedagógicos do Ensino 
Secundário Oficial (1927-1931);  

b) Comparar as legislações que incidiram sobre os manuais 
escolares entre 1927-1931 e analisar a correlação entre essas 
determinações legislativas e as ideias apresentados nos Congressos 
Pedagógicos sobre a política dos manuais escolares. 

Assim, neste trabalho de investigação, num primeiro momento apresenta-se o método 
usado; na segunda parte, expõe-se a análise da discussão nos Congressos Pedagógicos em 
torno do manual escolar, confrontando os argumentos que afastaram e aproximaram as fações 
apologistas da centralização e da liberalização desse instrumento pedagógico; por último, 
compara-se a legislação que incidiu sobre os manuais escolares na transição da 1.ª República 
para a ditadura militar, correlacionando-a com a discussão corrida nos Congressos Pedagógicos 
sobre essa temática. 

 
1. Aspetos metodológicos 

Este trabalho, centrando-se no estudo das atas dos Congressos Pedagógicos do Ensino 
Secundário Oficial, organizou-se em duas fases. Na primeira, heurística, recolheram-se as atas 
desses Congressos1, assim como outra documentação pertinente sobre a problemática dos 
manuais, como legislação específica e revistas pedagógicas, nomeadamente a Labor. No 
segundo momento, hermenêutico, cruzou-se a informação apresentada nas atas dos 
Congressos e nas restantes fontes, procurando-se identificar temas que centraram a discussão 
em torno da problemática geral dos manuais escolares e comparar as argumentações 
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apresentadas. Confrontaram-se, ainda, as alterações legislativas que incidiram sobre os 
manuais escolares do período considerado (1927 – 1931), com o intuito de aferir analogias 
entre essas legislações e as ideias defendidas pelos congressistas.  

 
2. A política dos manuais escolares – Centralização ou liberalização? 

Atribuir, ou não, ao Ministério da Instrução o controlo sobre os manuais foi um ponto de 
discórdia entre os congressistas. O professor Ferreira Botelho (Liceu Sá de Miranda, Braga) foi o 
que mais contribuiu para a discussão da política do manual escolar através da comunicação 
intitulada “Alvitre sobre o regime dos livros escolares no ensino liceal” (1930, pp. 85-91), que 
apresentou no III Congresso Pedagógico. Nesse discurso mostrou ser um convicto opositor do 
regime que estava em vigor na época e que permitia a aprovação de mais do que uma obra 
para a mesma disciplina. Em contraste, Raúl Torres (Liceu de Camões, Lisboa), António Barbosa 
(Liceu de João de Deus, Faro), José Luís Ferreira (Liceu Eça de Queirós, Póvoa de Varzim) e, 
principalmente, Alves de Oliveira (Liceu Passos Manuel, Lisboa) defenderam a descentralização 
dos manuais. António Barbosa declarou perentoriamente que “nunca votaria que os professores 
estivessem obrigados a um compêndio” (Federação, 1930, p. 100). Por seu lado, Oliveira 
(1930), autor de manuais escolares, defendeu claramente na resposta a Botelho, que designou 
por “Contra-proposta sobre o regime dos livros escolares no ensino liceal” (pp. 91-98), que “a 
produção e venda dos livros de ensino secundário pode e deve ser regulada pelos professores 
desse grau de ensino” (p. 95), revelando ser um forte apologista do mercado concorrencial 
entre os manuais escolares e estar no plano oposto ao de Botelho. O quadro seguinte (Figura 
1) resume as duas posições dominantes, organizadas em torno das propostas concretas de 
Botelho (centralização) e Oliveira (liberalização) sobre a política do manual escolar. 

 
Etapas da 
produção do 
manual escolar 

Política do manual escolar 

Centralização Liberalização 

Regime  Livro único. Manuais em livre concorrência. 

Concursos 
O Ministério encarrega uma equipa da 
elaboração dos manuais ou abre 
concurso. 

O Ministério abre concurso. 

Apreciação 
Conselho Superior de Instrução 
Pública ou uma comissão de 
professores.  

Comissão constituída por 3 professores. 

Recurso (Não apresentou propostas.) Conselho Superior de Instrução Pública. 

Edição  Ministério da Instrução. Editoras ou edição do próprio autor. 

Custo 
Determinado pelo Ministério e 
ligeiramente superior ao preço de 
custo. 

Definido pelo Ministério tendo em conta 
o preço de custo e o lucro da livraria e do 
autor. 

Seleção (Não apresentou propostas.) Conselho Escolar. 

Tempo de 
adoção 

(Não apresentou propostas.) Mínimo de três e máximo de cinco anos. 

Figura 1. Quadro com a caraterização das posições centralistas e liberalistas sobre a política 
do manual escolar do ensino liceal, defendias por Ferreira Botelho e Alves de Oliveira, 
respetivamente. 

 
De seguida, apresenta-se a análise da discussão pedagógica sobre o manual escolar 

organizada em torno das temáticas mais relevantes.  
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2.1.  O afastamento dos professores da elaboração dos manuais. 
Um dos argumentos de Botelho (1930) em favor do livro único assentava na convicção de 

que o regime em vigor afastava do concurso os professores mais competentes por não 
“disporem de capital ou temperamento para jogarem grossas somas em edições que depois 
ficam expostas a tantos caprichos da sorte” (p. 88). O congressista era da opinião que nem 
todos os autores podiam suportar a elaboração de um manual escolar devido à forte 
concorrência, às constantes remodelações do curso liceal, aos riscos inerentes à aprovação do 
seu trabalho e, inclusivamente, à falta de “feitio para se submeterem às solicitações e 
propaganda” (p. 86). Por outro lado, como os livros tinham de ser selecionados pelos Conselhos 
Escolares, cabia aos autores, ou aos editores, enviarem um exemplar gratuitamente para os 
mesmos, o que onerava ainda mais a sua publicação. É certo que os Conselhos Escolares 
poderiam, em alternativa, suportar esse custo de aquisição, todavia, devido ao número elevado 
de obras publicadas não seria de esperar que o fizessem. Sendo assim, limitar-se-iam a analisar 
os manuais que os autores enviariam, ignorando os restantes, os quais não teriam 
oportunidade de ser aprovados. Em consequência, Botelho (1930) alertou que o destino de 
muitas obras era o inevitável esquecimento num depositário, o que desmotivaria os respetivos 
autores.  

De modo a não prejudicar os autores dos manuais existentes no mercado, Botelho (1930) 
aconselhou um período de transição em que fossem mandados publicar, pelo Estado, novos 
manuais, apenas quando os prazos de aprovação dos livros anteriores, ou as suas edições, se 
esgotassem, à exceção da sua inadaptação em resultado de alterações no regime de estudos. 
Oliveira (1930) não teceu considerações sobre este assunto. 

 
2.2.  A interpretação programática. 

No que diz respeito à abordagem programática, para Botelho (1930), o regime na altura 
em vigor conduzia a uma grande disparidade no modo como os manuais apresentavam os 
programas respetivos, na medida em que constituíam diferentes interpretações do mesmo 
programa devido a serem elaborados por autores distintos. Por outro lado, como as comissões 
que examinavam os manuais apresentados a concurso também não eram uniformes, a sua 
avaliação era igualmente sujeita a diversas interpretações pelas diferentes personalidades que 
as constituíam. Na sequência dessas objeções, Botelho (1930) apontou novamente as 
vantagens do regime do livro único, na medida em que traria uniformidade à abordagem 
programática pois haveria apenas uma interpretação para cada programa e, ainda, uma 
coerência no desenvolvimento que os docentes dariam aos tópicos programáticos:  

os livros de texto para cada disciplina devem ser únicos e valer por 
uma autêntica interpretação oficial dos programas, sendo editados pelo 
Ministério da Instrução (p. 89). 

Sempre que fosse necessário a alteração do conteúdo dos manuais, devido a mudanças no 
ensino ou a importantes progressos nas matérias programáticas, Botelho (1930) sugeria que 
passassem a ser editados com pequenos apêndices ou comentários, em vez de serem 
imediatamente substituídos. Oliveira (1930) não fez comentários a estas posições e, de certa 
forma, a partilha destas ideias também não trouxe grandes modificações à relação entre os 
manuais e os programas porque Grácio (1995) mencionou que algumas décadas mais tarde os 
manuais continuaram a interpretar os programas com demasiadas lacunas. De forma geral, a 
transposição das orientações programáticas para o texto dos manuais resultava em diversas 
obras enciclopédicas para a mesma disciplina que promoviam a memorização e não o raciocínio. 
Como já foi referido anteriormente, os docentes da época criticaram pedagogicamente os 
manuais por fomentarem essencialmente a memória, em vez de capacidades cognitivas mais 
nobres.  
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2.3.  Quem elabora os manuais? 

Consolidando as suas ideias, Botelho (1930) apresentou uma síntese da proposta de 
regresso ao livro único, propondo que o Ministério da Instrução encarregasse, para a 
elaboração dos manuais de cada disciplina, um grupo de trabalho de personalidades de 
reconhecida idoneidade e competência científica. Essa ideia foi criticada por Oliveira (1930) 
chegando, inclusivamente, a afirmar que “se fosse convidado, não aceitaria” (p. 99). No 
entanto, como alternativa a este processo, Botelho (1930) propôs a abertura de um concurso 
para a apresentação dos manuais, conferindo um prémio aos autores das obras vencedoras: 

O Ministério da Instrução obterá os livros que terá de editar, 
encarregando de os elaborar professores competentes, oficiais e até não 
oficiais, ou abrindo concurso com atribuição do justo prémio aos autores 
dos livros que forem preferidos e ainda dos mais que o merecerem, e 
submetendo-os antes de serem editados à apreciação do Cons. S. de 
Inst. Pública. (p. 90) 

Opondo-se a estas ideias, Oliveira (1930) defendia um concurso, permanente ou periódico, 
em que quaisquer concorrentes, desde que com cidadania portuguesa, pudessem apresentar os 
seus manuais, em linha com o Regulamento da Instrução Secundário de 1921 (Art. 141.º) e o 
Estatuto da Instrução Secundária de 1926 (Art. 122.º). O concurso deveria ser aberto por um 
prazo mínimo de 90 dias e um máximo de 180 dias. Esta posição foi a que obteve mais 
consenso porque a maioria dos restantes congressistas, aquando da votação das propostas de 
Oliveira (1930), concordou com a mesma. 

 
2.4.  Quem avalia os manuais? 

Apesar das divergências anteriores, Oliveira (1930) concordou com Botelho (1930) quanto 
aos manuais deverem ser submetidos à avaliação por um órgão superior cuja função seria 
apenas a de avaliar os eventuais recursos interpostos pelos autores dos manuais rejeitados. 
Todavia, diferiram sobre o órgão que deveria acatar essa responsabilidade. Oliveira (1930) 
designou esse órgão apenas por “comissão”, salientando que deveria ser distinta do Conselho 
Superior de Instrução Pública, o qual, de acordo com Botelho (1930), deveria assumir essas 
funções. Oliveira (1930) propôs que essa comissão fosse constituída por docentes de todos os 
grupos liceais e organizada em secções (português e latim, línguas vivas, geografia, história e 
filosofia, ciências físico-químicas e naturais, matemática e desenho). Essa ideia recebeu um 
bom acolhimento por parte dos restantes congressistas uma vez que foi aprovada em votação, 
embora rejeitassem a organização dos grupos proposta por Oliveira. Na discussão que se 
seguiu à apresentação destas propostas, Botelho (1930) reconsiderou a sua posição e aceitou 
que os manuais fossem avaliados por uma comissão de professores. 

Foi, ainda, apresentada outra proposta sobre a composição da comissão de cada 
especialidade. Desta vez, seria constituída por dois professores, nomeados pelo Ministério, e 
por um terceiro, que exerceria as funções de Presidente e que deveria fazer parte da Comissão 
Orientadora do Ensino Secundário. No entanto, também foi rejeitada. Apesar de não haver uma 
definição consensual sobre essa matéria, para aumentar a transparência desse processo, 
Oliveira (1930) também sugeriu a Comissão deveria publicar a exposição dos motivos da 
admissão ou rejeição de qualquer livro no Diário do Governo, num prazo de oito dias após o 
lançamento da ata da sessão.  
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2.5.  A edição, o custo e a venda dos manuais. 
No que diz respeito à edição dos manuais, Oliveira (1930) defendeu que fossem editados a 

expensas do autor ou de uma editora, enquanto Botelho (1930) propôs que coubesse ao Estado 
a edição e comercialização por um preço superior ao do custo: 

Os livros devem ser editados pelo Ministério da Instrução, um por 
cada matéria durante uma secção do curso, pelo menos, e por ele 
vendidos por um preço ligeiramente superior ao das despesas inerentes, 
por meio dos liceus e das livrarias. (p. 90) 

Neste ponto, Botelho (1930) foi duramente criticado por Oliveira (1930), pois este docente 
afirmou que a Imprensa Nacional não embarateceria o manual, pelo contrário, relatando um 
caso que aconteceu consigo, afirmou que o orçamento pedido foi 100% superior ao das 
oficinas particulares. Acrescendo aos problemas anteriores, Botelho (1930) advertiu que o 
regime em vigor de mercado concorrencial entre livros para a mesma disciplina, colocava em 
causa a sobrevivência das casas editoriais pois conduzia a tiragens pequenas e a preços altos. 
Para evitar esses problemas, sugeriu que o preço poderia ser reduzido caso se voltasse ao livro 
único: 

Se os livros de texto fossem adoptados em todos os liceus fossem 
os mesmos em cada disciplina e tivessem a venda assegurada por um 
largo período, eles poderiam melhorar consideravelmente na sua 
apresentação material e ainda ser vendidos por um preço inferior ao 
atual (p. 87). 

Essa solução traria uma venda certa, larga e livre de qualquer concorrência, conduzindo, 
para além da redução do preço, à própria melhoria da qualidade material dos manuais. Esse 
aspeto também preocupou Oliveira (1930) quando advogou que os Conselhos Escolares, 
embora devessem atender principalmente ao valor pedagógico dos livros, deveriam igualmente 
prestar atenção à qualidade material e estética. Quanto ao formato material, alguns 
congressistas, como Artur Medina (Liceu Rodrigues de Freitas, Porto), sugeriram que aquando 
da edição fossem publicados livros em tantos fascículos quanto as classes e não por secção 
liceal. No entanto, outros, como Rui Palhinha (Liceu Passos Manuel, Lisboa) e Raúl Torres, 
rejeitaram essa proposta por considerarem que a soma de vários fascículos iria encarecer os 
manuais. 

Para contrariar a especulação em torno do custo dos manuais, Botelho (1930) sugeriu que 
fossem vendidos diretamente pelos liceus, cabendo aos livreiros a venda dessas obras a alunos 
estranhos aos liceus ou a quem mais os quisesse adquirir. Oliveira (1930) também foi ao 
encontro destas ideias, pois sugeriu que fosse o Ministério a calcular o preço de venda de cada 
manual, embora este fosse calculado não só em função do preço de custo, mas também tendo 
em conta a percentagem da livraria e o lucro do autor. Não obstante a participação do 
Ministério no cálculo do preço dos manuais, mostrou-se um acérrimo defensor do conceito de 
que apenas a livre concorrência pode conduzir ao embaratecimento destas obras.  

Na verdade, a fraca qualidade e o elevado preço dos manuais era uma queixa que os 
encarregados de educação apresentavam recorrentemente nas escolas. Consequentemente, 
acolhiam favoravelmente argumentos sobre a sua uniformização, uma vez que traria a 
consequente diminuição do custo e o provável aumento da qualidade material. Outro benefício 
resultava de não ser necessário adquirir novos manuais para os respetivos educandos aquando 
da transferência de liceus. Oliveira (1930), embora não defendesse o manual único, também 
levantou casos em que no mesmo liceu corriam variações de manuais de ano para ano e, às 
vezes, de turma para turma, o que impedia que os manuais transitassem entre alunos. Essa 
situação também prejudicava o ensino particular ou doméstico por causar dificuldades na 
seleção do manual certo para a realização dos exames num determinado liceu. O certo é que o 

CD-ROM DE ATAS  | 5522 |  COLUBHE 2012



 

legislador parece ter prestado atenção a esta argumentação porque, no Estatuto do Ensino 
Secundário de 1931, determinou que não poderiam ser aplicadas alterações aos livros adotados 
num liceu que obrigassem os alunos que seguiam regularmente o curso liceal à compra de 
novos livros, mesmo que se tratassem de manuais livros rejeitados em novo concurso (Art. 
157.º, § 3.º). Esta determinação legislativa visou obviar que os liceus obrigassem os alunos a 
renovar periodicamente os manuais, causando graves constrangimentos à economia familiar e 
ao processo dos exames. No que diz respeito ao tempo de adoção, tanto Botelho (1930) como 
Oliveira (1930) estavam de acordo que devia ser longo, tendo este último proposto um máximo 
de cinco anos, pois isso iria aumentar a tiragem e consequentemente diminuir o custo. 

O mal-estar geral quanto aos manuais, de acordo com Botelho (1930), atingia sempre os 
docentes, embora o orador reconhecesse que a maioria “não tem culpas nem interesse no 
assunto” (p. 88), sendo injustamente alvo de críticas por pais e alunos. Sintetizando essas 
ideias, defendeu na primeira conclusão da sua comunicação a seguinte tese: 

1.ª O actual regime dos livros escolares no curso liceal é cheio de 
inconvenientes nocivos ao aproveitamento dos alunos, onerosos para o 
custo dos estudos e provocadores de trabalhos improdutivos para os 
professores e até de graves contrariedades de ordem moral. (p. 90) 

Nestas considerações foi seguido por todos os congressistas, o que é revelador do 
descontentamento que os docentes sentiam em relação à legislação em vigor sobre os manuais 
escolares. 

 
2.6.  Quem seleciona os manuais? 

Quanto à seleção dos manuais, Botelho (1930) não se pronunciou diretamente sobre essa 
matéria, contudo, alertou que os docentes dos liceus eram alvo de assédio constante pelos 
vários autores para a seleção dos manuais respetivos. As simpatias e as antipatias entre os 
professores levavam à aprovação ou à rejeição de um determinado livro, gerando divergências 
graves entre os membros de uma classe que se queria unida. Por essa razão, Oliveira (1930) 
sugeriu que deveria caber ao Conselho Escolar de cada liceu selecionar os livros que 
entendesse, obedecendo sempre a critérios de ordem pedagógica. Dessa escolha seria lavrada 
uma ata onde constariam as razões que fundamentaram a seleção de umas obras em 
detrimento de outras, a qual poderia ser consultada pelos interessados. Colocava-se, então, 
uma questão: Quais as caraterísticas de um bom manual escolar?  

A reduzida qualidade dos manuais foi um problema recorrente cuja origem remonta ao 
século XIX. Já em 1883, Adolfo Coelho, na obra Elementos Tradicionais da Educação, tinha 
assinalado que “uma das causas principais das dificuldades no ensino da leitura, da 
repugnância que a criança cria em si logo no começo dos estudos, está na falta de condições 
pedagógicas da maioria dos livros dedicados à infância.” (cit. por Pires de Lima, 1932, p. 3). 
Outro professor, Borges Graínha, fez o seguinte lamento: “o ensino girava em torno do manual 
escolar”, sendo estes “massudos e espessos” (cit. por Ó, 2003, p. 265). Na mesma linha de 
pensamento, Grácio (1995) afirmou que “o conteúdo do ensino é, entre nós, tiranicamente 
determinado pelo texto dos compêndios” (p. 54), que consistiam em “listas de nomes pospostas 
a outras listas de nomes” (p. 53) que os alunos decoravam para debitarem nos exames. Havia 
um ciclo vicioso em que “o compêndio (…) determinava um estilo de exame” (Grácio, 1995, p. 
54) que, por sua vez, reforçava a submissão ao compêndio.  

O Estatuto da Instrução Secundária de 1931 espelhou claramente esse ciclo fechado, pois 
foi o próprio legislador a considerar que “o professor e o aluno devem encontrar no livro 
oficialmente aprovado um intérprete seguro dos programas, e o regime de exames, que se 
segue, exige uniformidade nesta interpretação.”2 Na verdade, os maus compêndios grassavam 
em todos os níveis de ensino, mas os das escolas primárias eram especialmente maus devido 
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aos graves erros científicos que transmitiam às crianças, o que levou Pires de Lima (1932) a 
dizer convictamente que “os maus livros escolares deformam-lhes e pervertem-lhes de tal 
maneira as faculdades de raciocinar e de sentir que nunca mais poderão corrigir tão graves 
defeitos” (p. 11).  

Note-se que não foram só os docentes nacionais a criticarem os manuais portugueses 
porque Landa (1928), catedrático do Instituto de Segovia, num trabalho sobre o ensino 
secundário em Portugal, também observara que “salvo pouquíssimas exceções, eram maus” (p. 
23). Devido a estas e outras razões, não surpreende que a eterna questão da qualidade 
científica e pedagógica dos manuais escolares, tendo em conta a sua importância para o 
processo de ensino-aprendizagem, também tenha sido alvo de atenção pelos congressistas.  

Essa preocupação permanente conduziu a que, na Labor, alguns anos depois da realização 
dos congressos, Mota (1935) descrevesse com clareza as qualidades que deveriam estar 
presentes num bom manual: “Deverão ser sóbrios, concisos, claros, de linguagem e noções 
acomodadas à pouca idade e desenvolvimento das crianças.” (p. 304). Pelos vistos, os manuais 
da época em que se realizaram os congressos não compartilharam essas qualidades, mas, pelo 
contrário, partilhavam os mesmos defeitos dos usados no século XIX, como evidenciam 
declarações como as de Álvaro Sampaio (Liceu José Estevão, Aveiro): “Querem-se mais 
perfeitos os livros, e uma comissão competente que os examine” (Federação, 1930, p. 101), ou 
as de António Barbosa: “[vou] fugindo quanto possível dos compêndios a que [me] forçam” 
(Federação, 1930, p. 100). Esse distanciamento dos manuais foi também compartilhado por 
alguns professores do Liceu Pedro Nunes, pois Landa (1928) afirmou que nessa escola “se dá 
pouca importância ao livro de texto” (p. 73). Globalmente, a maioria das intervenções sobre 
esse assunto qualificou os manuais nacionais como globalmente maus.  

A proveniência dos manuais foi outro ponto de discussão. No III Congresso Pedagógico 
algumas personalidades levantaram a sua voz a favor das obras estrangeiras, como Raúl Torres 
e Artur Medina. Este último considerou que “valem mais alguns bons livros estrangeiros, que 
más traduções apresentadas a fingir originais” (Federação, 1930, p. 98). De facto, os livros 
estrangeiros, especialmente as edições francesas, foram sempre bem acolhidos pela 
comunidade docente, em parte devido às seguintes razões assinaladas por Grácio (1995): 

A familiaridade dos compêndios escolares franceses aos professores 
de Portugal explica-se pela acessibilidade da língua francesa entre nós e 
por certa analogia de planos de estudos e de programas nos dois países, 
ou, se se quiser, pelo peso da presença cultural da França. (p. 41) 

O certo é que nem todos eram a favor do uso de obras estrangeiras no ensino liceal. Um 
dos mais fortes opositores a essa utilização foi Oliveira (1930) que defendeu a produção 
nacional ao invocar que franceses, ingleses e americanos não usavam os manuais portugueses 
e que, se há livros de má qualidade, cabe aos autores aprimorá-los. No entanto, aquando da 
votação de uma das suas propostas, que exigia que os manuais usados nos liceus fossem de 
autores portugueses, a maioria dos congressistas rejeitou-a. Aliás, essa posição estava 
conforme o Estatuto da Instrução Secundária de 1926, que atribuía a possibilidade da comissão 
avaliadora dos manuais apresentados a concurso sugerir a aprovação de livros em língua 
estrangeira cuja adoção julgasse conveniente (Art. 119.º, § 2.º).  

 
3. A legislação sobre os manuais na transição da república para a ditadura militar. 

O quadro seguinte (Figura 2) permite comparar o percurso dos manuais escolares, desde a 
primeira etapa, o concurso, até à sua seleção, de acordo com os Estatutos de 19263 e 1931, 
tendo como ponto de referência o Regulamento de 1921.  

 

Etapas da LEGISLAÇÃO DO ENSINO LICEAL 
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produção 
do 
manual 
escolar 

Regulamento da 
Instrução Secundária 
de 1921 

Estatuto da Instrução 
Secundária de 1926 

Estatuto do Ensino 
Secundário de 1931 

Concurso 

O Governo abre concurso 
para a apresentação de 
manuais, de cinco em 
cinco anos (Art. 141.º), 
durante um prazo de 6 
meses (Art. 142.º). 

(…) 

O Governo abre concurso 
para a apresentação de 
manuais, de cinco em 
cinco anos (Art. 157.º). 

Autoria 

Apenas os autores que 
estejam no exercício dos 
seus direitos civis podem 
apresentar obras a 
concurso (Art. 143.º). O 
autor deve apresentar um 
requerimento e entregar os 
manuais nos últimos 30 
dias antes do fim do prazo 
(Art. 144.º). 

O autor apresenta um 
manual a concurso, 
pagando 400$00 (Art. 
122.º). 

(…) 

Avaliação 

Uma Comissão, nomeada 
pelo Governo, e formada 
por 12 vogais e pelo 
Diretor Geral do Ensino 
Secundário avalia os 
manuais (Art. 145.º). A 
comissão é formada por 
duas secções 
especializadas (Art. 146.º) 
e as suas propostas 
devem publicadas no 
Diário do Governo (Art. 
156.º). 

Uma comissão 
permanente, nomeada 
pelo Governo e que 
funciona junto da 
Direção-Geral do Ensino 
Secundário, formada por 
21 docentes, dos quais 
12 são do ensino 
superior e 9 efetivos dos 
liceus (Art. 119.º), 
avalia os manuais em 30 
dias (Art. 120.º). 

A Secção do Ensino 
Secundário do Conselho 
Superior de Instrução 
Pública avalia as obras a 
concurso. O Ministro 
pode agregar à Secção 
quaisquer pessoas da sua 
livre escolha. (Art. 158.º). 

Recurso  

O autor pode apresentar 
recurso à Direção Geral 
do Ensino Secundário 
(Art. 158.º), desde que 
esse protesto encontre 
fundamento nas 
determinações do art. 
157.º. 

O autor pode apresentar 
recurso ao Conselho 
Superior de Instrução 
Pública (Art. 120.º). 

O autor pode apresentar 
recurso à Comissão 
Central do Conselho 
Superior de Instrução 
Pública (Art. 158.º) 

Duração 
Os manuais são 
aprovados por cinco anos 
(Art. 141.º). 

Os manuais são 
aprovados por cinco 
anos (Art. 119.º). 

Os programas e os 
manuais aprovados não 
podem ser modificados 
durante 5 anos (Art. 
157.º, § 2.º) 

Custo 
O Governo aprova o preço 
dos manuais. (Art. 162.º) 

(…) 
O Governo fixa o preço 
dos manuais. (Art. 159.º) 

Seleção O Conselho Escolar de O Conselho Escolar O Conselho Escolar 
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cada liceu seleciona os 
manuais, sob proposta do 
conselho de professores 
de cada secção de 
disciplinas ou do professor 
da secção em que não 
haja conselho (Art. 
164.º). 

seleciona os manuais 
(Art. 118.º). 

seleciona, anualmente, os 
manuais a adotar em 
cada liceu (Art. 157.º), 
devendo ser constituído 
apenas pelos docentes 
efetivos (Art. 157.º, § 
1.º) 

Outras 
disposiçõ
es 

Apenas são admissíveis 
ao concurso obras 
portuguesas (Art. 143.º e 
151.º). 
A relação dos livros 
adotados em cada liceu 
deve ser afixada no átrio 
do edifício (Art. 164, § 
1.º). 

(…) 

Nenhuma alteração nos 
livros adotados num liceu 
pode ser aplicada de 
modo a obrigar os alunos 
que sigam regularmente 
o curso liceal à compra 
de novos livros, ainda 
que se trate de livros 
rejeitados em novo 
concurso (Art. 157.º, § 
3.º). 

Figura 2. Quadro-resumo da legislação que incidiu sobre os manuais escolares no 
Regulamento de 1921 e Estatutos da Instrução Secundária de 1926 e 1931.  
 

O processo de elaboração dos manuais escolares iniciava-se por ordem do Governo, ao ser 
aberto um concurso para a apresentação dessas obras. O Estatuto de 1926 não indicou 
diretamente que deveria ser o Governo a abrir esse concurso, mas a análise dos seus artigos 
legislativos sobre os manuais permite subentender que lhe caberia essa responsabilidade. No 
Regulamento de 1921 e no Estatuto de 1931 houve uniformidade sobre a periodicidade desse 
concurso, na medida em que deveria ocorrer de 5 em 5 anos. Sendo assim, os manuais 
também seriam aprovados por cinco anos, tal como proposto por Botelho (1930) e Oliveira 
(1930), período que os legisladores consideraram como suficiente para a manutenção científica 
e pedagógica do conteúdo dos manuais, após o qual ocorreria um novo concurso e a sua 
renovação.  

Os autores interessados deveriam apresentar as suas obras ao concurso. Seguidamente, 
todas as regulamentações reforçaram o controlo governamental sobre os manuais, ao 
determinarem que os livros escolares adotados nos liceus e escolhidos pelos Conselhos 
Escolares fossem previamente aprovados por um órgão nomeado pelo Governo. Esse grupo de 
avaliação, no caso do Regulamento de 1921 e do Estatuto de 1926, consistia numa comissão de 
professores, tal como preconizado por Botelho (1930) e Oliveira (1930). Após a publicação do 
Estatuto de 1931 passou a corresponder à Secção do Ensino Secundário do Conselho Superior 
de Instrução Pública (CSIP), cuja constituição também era definida centralmente. O art. 146.º 
do Regulamento de 1921 ainda determinou que essa comissão se devia dividir em duas secções 
especializadas, uma para a apreciação de obras destinadas ao estudo das línguas, da história e 
da filosofia e outra para a avaliação de obras destinadas ao estudo da geografia, ciências 
naturais, físico-química, matemática e desenho. O estatuto de 1926 não apresentou 
diretamente essa estruturação da comissão, contudo, no art. 119.º, pode ler-se que deveria ser 
formada por doze docentes do ensino superior e por nove efetivos dos liceus, um de cada um 
dos grupos liceais, o que permite aferir que nessa legislação também estava patente a 
preocupação de selecionar docentes especializados para a análise dos manuais por disciplina. 
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Oliveira (1930) concordou com essa orientação, pois também propôs a formação de comissões 
avaliadoras especializadas para cada disciplina. 

Com o intuito de tornar o processo de avaliação transparente, de acordo com os artigos 
152.º e 153.º do Regulamento de 1921 e com o artigo 120.º do Estatuto de 1926 seriam 
lavradas atas e pareceres para cada obra submetida a concurso, evidenciando as razões que 
levaram à sua rejeição ou aprovação, tal como mais tarde foi defendido por Oliveira (1930). 
Nesses pareceres, segundo o Regulamento de 1921, deveriam constar todos os nomes dos 
intervenientes da decisão (Art.º 153.º, §1). Para evitar conflitos de interesses, no art. 148.º do 
mesmo Regulamento, o legislador impunha algumas condicionantes à composição dessas 
comissões, por exemplo, impedindo que fossem constituídas por autores, proprietários ou 
editores de quaisquer obras submetidas a concurso. No entanto, o Governo manteve sempre a 
possibilidade dos autores apresentarem um recurso ao CSIP sempre que não concordassem 
com as decisões dos grupos de avaliação, uma proposta igualmente defendida por Oliveira 
(1930).  

Uma vez definitivamente aprovados seriam, ainda, controlados pelo Governo quanto ao 
custo, uma posição também amparada por ambos os congressistas que subscreveram uma 
forte intervenção estatal nessa etapa. A liberdade do docente resumir-se-ia à seleção das obras 
a serem usadas nos liceus, a partir das aprovadas pelo Governo. Contudo, de acordo com as 
três legislações, essa liberdade de seleção não era homogénea a todos os docentes, pois só os 
membros do Conselho Escolar de cada liceu tinham o poder de escolher as diversas obras que 
seriam usadas nas diferentes disciplinas, o que foi ao encontro da linha de pensamento de 
Oliveira (1930).  

Apesar do controlo legislativo sobre todas as etapas da produção do manual escolar, na 
prática a sua concretização foi débil, como ilustram as palavras de Oliveira (1930): “O regime 
em que ultimamente temos vivido é absolutamente condenável" (p. 93). Esse congressista 
queixava-se que não havia concursos para a apresentação de livros para o ensino secundário há 
quase quatro anos, situação que deu azo a que o corpo docente tivesse “vivido à mercê do 
acaso, sem garantias para nada; nem para o valor pedagógico, nem para o valor material, nem 
para o barateamento dos livros” (p. 93). Portanto, não obstante a forte presença legislativa que 
incidia sobre os manuais escolares, a sua efetiva concretização tinha muitas lacunas. 
 
Conclusões  

Este trabalho apresentou as distintas perspetivas sobre a política do manual escolar e o 
seu papel pedagógico apresentadas nos Congressos Pedagógicos do Ensino Secundário Oficial e 
procurou aferir os seus pontos de cruzamento com a legislação liceal sobre os manuais 
escolares. Um dos principais polos de debate foi a sua liberalização ou centralização. Nesses 
congressos, principalmente no terceiro, realizado em Braga, em 1929, a perspetiva da 
liberalização, defendida por Oliveira (1930), entrou em conflito com a perspetiva centralista de 
Botelho (1930), defensor do livro único. Nesse contexto foram debatidos assuntos como os 
concursos de apresentação dos manuais, as razões que conduziram ao afastamento de alguns 
professores da sua elaboração, a sobrevivência das editoras num mercado concorrencial, o 
preço e a qualidade material dessas obras, a dispersão da interpretação programática 
apresentada nos manuais da mesma disciplina, o processo de seleção e o assédio sobre os 
docentes para a aprovação de determinada obra. 

Apesar das ideias que apoiaram a liberalização dos manuais terem sido as que obtiveram 
mais consenso, a legislação sobre os manuais publicada pós-congressos, nomeadamente o 
Estatuto do Ensino Secundário de 1931, evidenciou que o Governo continuou a manter sob o 
seu controlo algumas etapas da produção dos manuais escolares, como a decisão de quando 
deveriam ser apresentados a concurso e quais os que poderiam ser usados nos liceus. No 
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entanto, essa legislação, em consonância com as anteriores, continuou a determinar a 
possibilidade da concorrência entre manuais e a intervenção dos docentes na sua seleção 
através do Conselho Escolar de cada liceu. Sendo assim, a perspetiva que vigorou durante 
algum tempo sobre a legislação do ensino liceal foi a de Oliveira (1930), pois os manuais 
continuaram a conviver numa perspetiva concorrencial, em detrimento do livro único.  

Contudo, na introdução do Estatuto de 1931, o Ministro da Instrução Pública, Cordeiro 
Ramos, mostrou uma tendência para o manual único, pois considerava que, para o ensino, “o 
livro único, escolhido de entre os melhores, seria a solução mais adequada”, porém, alertava 
que primeiro era necessário sair da “confusão” em que o ensino estava respeitante aos manuais 
escolares, pelo que considerava melhor manter o “regime do livro múltiplo”4. De facto, a 
perspetiva centralizadora de Botelho (1930) não ficou esquecida, mas apenas num estado 
latente, pois, em 1936, com a aprovação do Decreto-lei n.º 27.084, Carneiro Pacheco, Ministro 
da Educação nacional, decretou a caducidade da aprovação oficial de todos os livros do ensino 
secundário e estabeleceu que “dentro de cada disciplina será adotado um único livro para cada 
disciplina do mesmo ano, escolhido de entre os aprovados oficialmente” (Art. 32.º, § 3.º), indo 
ao encontro das pretensões desse congressista.  

A escolha dos manuais, ao ser determinada a nível central, permitia ao Governo ficar na 
posse do controlo destas ferramentas de reprodução social, através das quais eram transmitidos 
os valores de ordem, obediência, disciplina e hierarquia do regime. Essa legislação foi a 
percursora da lei que alguns anos mais tarde colocou em vigor a imposição do livro único para 
todas as disciplinas em todos os liceus nacionais. Na década seguinte, a reforma do ensino 
liceal de 1947, assinada por Pires de Lima e publicada no Decreto-lei n.º 36.507, estabeleceu no 
art. 9.º o livro único. 
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No ensino das línguas modernas, em especial da língua inglesa, o elemento ativo é o 
professor, que carece, por isso mesmo, de uma prática intensiva da língua que ensina, no pró-
prio país de origem. Durante largos anos que a França, a Alemanha e a Inglaterra seguiam esta 
orientação; em Portugal começava-se a fazer o mesmo, em grande parte fruto do empenho da 
Junta de Educação Nacional, que atribuía bolsas de estudo aos professores de línguas para se 
aperfeiçoarem no estrangeiro.  

Além da importância vital que os agentes educativos assumem no ensino linguístico, 
não podemos esquecer o papel de relevo que os diversos meios educativos desempenham nes-
te tipo de ensino em particular. O livro didático – o conhecido manual e a respectiva seleção de 
textos (seletas) ocupam um lugar de relevo no ensino das línguas modernas. Já se encontra 
muito afastado, felizmente, o tempo em que o ensino da gramática das línguas se fazia deco-
rando regras, sem aplicação aos textos; em que “os livros de leitura serviam de meros pretex-
tos para se fazer leitura e tradução; em que o ensino da língua escrita era feito à última hora, 
para servir única e exclusivamente no exame…” Hoje, no ensino das línguas, nada se pode des-
curar: os textos são especialmente escolhidos de forma a realizarem-se os intuitos morais do 
Liceu. Porque a falta de espírito que domine o ensino pode não ser notada pelo aluno, mas a 
influência dos maus textos é sempre amplamente recebida por ele”. (Alocução do reitor do Li-
ceu, na sessão inaugural, Anuário do Liceu de 1913/14, p. 63) 

Além destes meios educativos, a sala de aula deveria revestir-se de um verdadeiro ce-
nário que fizesse, tanto quanto possível, despertar no espírito dos alunos a ideia do país cuja 
língua iriam falar. No antigo Liceu Central de Lisboa, o pouco material didático existente encon-
trava-se reduzido a alguns quadros parietais que, apesar de tudo, ainda eram ótimos instru-
mentos de ensino, na medida em que apresentavam aos alunos os objetos de que se falava ou 
as cenas típicas do país cuja língua aprendiam, aguçando-lhes o interesse e tornando o ensino 
mais eficiente. Além disso, no espírito juvenil dos alunos, grava-se mais perduravelmente aquilo 
que é visto. 

Em 1906 existiam no Liceu Central de Lisboa da 3ª zona escolar à lapa (mais tarde co-
nhecido como Liceu de Pedro Nunes e Liceu Normal de Pedro Nunes), 3 professores efetivos 
que asseguravam o ensino das línguas modernas; Ricardo Jayme da Costa Malheiro, habilitado 
com o curso dos liceus e transferido, a seu pedido, do liceu de Viana do Castelo, para professor 
do 3º grupo neste liceu; Sebastião Augusto da Luz Gonçalves Lisboa, habilitado com o curso de 
preparatórios médicos da Escola Politécnica e transferido a seu pedido do Liceu Central de Évo-
ra para professor do 3º grupo do mesmo liceu; e Alfredo d’Antas Lopes de Macedo habilitado 
com o curso completo do Real Colégio Militar, Tenente-coronel da Administração Militar, antigo 
professor provisório de francês e inglês. Dirigiu neste liceu um curso de férias para o ensino 
prático da língua alemã que foi regularmente concorrido e acabou despoletando a generalização 
dos cursos desta natureza. 
 Em 1907, o liceu encontrava-se determinado a adotar, sem hesitações, o ensino direto 
das línguas vivas. “Não ignoramos as dificuldades que envolve o ensino direto das línguas vivas, 
combatido por muitos que professam princípios opostos, posto de parte por outros que dele 
têm uma imperfeita noção, ou que não praticam facilmente a língua em cujo ensino a desejari-
am usar. Mas no nosso liceu fez dele experiência demorada, com aprazimento dos seus cole-
gas, o senhor professor Sebastião Lisboa e os resultados não podiam ser mais lisonjeiros”. 
(Anuário do Liceu Central de Lisboa 1907-1908, 3ª Zona escolar à Lapa, p. 8) 
 Na realidade, o liceu aspirava por alcançar um grau de perfeição elevado mas depara-
va-se ainda com a falta de um espaço próprio construído de modo a que pudesse satisfazer as 
indicações higiénicas e pedagógicas, além da falta de material necessário ao ensino direto das 
línguas vivas. (Anuário do Liceu Central de Lisboa 1907-1908, 3ª Zona escolar à Lapa, p. 23) 
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No Discurso inaugural proferido, por ocasião do arranque do ano lectivo 1907/1908, o 
professor António Braga referia que o estudo profundo duma língua viva, da sua gramática, da 
sua literatura podia prestar serviços análogos, para não dizer superiores, aos que prestava o 
latim, contanto que essa língua tivesse as suas obras-primas e fosse aprendida por um método 
rigoroso. O professor Braga foi ainda mais longe no seu discurso e questionou o público presen-
te se pelas línguas modernas não se penetrava também na consciência dos grandes povos, 
tendo assim um meio de conhecer a humanidade? (Anuário do Liceu Central de Lisboa 1907-
1908, 3ª Zona escolar à Lapa, p. 26) 

Em 1910 o liceu de Central de Lisboa - como era então designado - contava já com 9 
professores para o ensino das línguas vivas estrangeiras. No ensino das línguas modernas, des-
de muito cedo que neste liceu se praticou o chamado método direto, com exclusão quase com-
pleta do uso da língua nacional; mas a prática acabou por revelar que isso era impossível em 
aulas largamente frequentadas, em que no início de cada ano lectivo entravam alunos novos e 
o número de lições era muito reduzido. Assim, o método foi largamente seguido desde o início 
do estudo de cada língua, recorrendo-se à língua materna sempre que o aluno necessitava de 
ultrapassar dificuldades.  

A adoção de uma pronúncia correta, aproximada, quanto possível, da normal; o ensino 
da gramática da língua, procurando a comparação com as outras línguas ensinadas no liceu; o 
domínio escrito da língua; e a prática da língua falada – são os intuitos a que obedece o ensino 
das línguas vivas estrangeiras. Porém, a facilidade de falar uma língua estrangeira não pode 
obter-se no liceu nas circunstâncias atuais. Não é possível efetuar um ensino eficiente das lín-
guas modernas, apenas nas respetivas aulas, com turmas tão numerosas.  

Foi por esse motivo que foram instituídos os cursos práticos de francês, inglês e alemão 
durante as férias (Anuário 1912-1913, p. 85). Nesse sentido, fez-se passar uma circular pelas 
famílias dos alunos, explicando-lhes qual o seu objetivo e qual a sua organização. Estes cursos 
foram dirigidos por 3 professores e tiveram 85 inscrições. Tratava-se de dar aos alunos prática, 
principalmente oral, das línguas estrangeiras. Estes cursos obedeciam às seguintes condições: 
1º - Os professores seriam da nacionalidade em que se fala a língua que ensinarem.  
2º - Como o curso tende essencialmente para uma constante conversação com o professor na 
aula, os alunos inscritos deverão ter conhecimento regular da língua que desejam praticar. 
3º - As aulas funcionariam durante os meses de Agosto e de Setembro, durando cada uma de 
hora e meia a duas horas. 
4º - A inscrição de cada aluno pelos dois meses seria de um escudo e 70 centavos pagos no ato 
da inscrição. 
5º - Os alunos que não fossem sócios da Associação pagariam 10% a mais, isto é, pagariam 
um escudo e oitenta e sete centavos. 
6º - Nenhum grupo teria mais de quinze alunos. Se os inscritos excedessem o número de ma-
neira a formarem outro grupo, funcionaria mais este; caso contrário, o dinheiro seria restituído 
pela Associação. 
7º - O período de inscrição decorrerá até ao dia 10 de Julho, e realiza-se na secretaria da Asso-
ciação Escolar, nos dias úteis das 14 às 15 horas. 

Tratava-se de uma iniciativa extremamente útil e que foi bem acolhida pelas famílias 
dos alunos, sendo os seus resultados verdadeiramente benéficos. Igualmente com bons resul-
tados funcionaram os cursos práticos de francês e inglês. Inscreveram-se no primeiro grupo de 
francês 18 alunos, no segundo 15 e no terceiro 13; no primeiro grupo de inglês 19 e no segun-
do 20 alunos.  

Os objetivos das aulas práticas podem resumir-se grosso modo a 4: a) facilitar aos alu-
nos a preparação das lições para a aula teórica e aos professores condições de melhor recetivi-
dade nos seus alunos; b) praticar a conversação que deverá compreender a pronúncia correta, 
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uma construção correta e corrente e espontaneidade; c) praticar a escrita servindo-se casual-
mente da correspondência interescolar; d) fornecer elementos para a apreciação dos alunos. 

A partir de 1931, com a criação da sala de línguas, passou-se a recorrer a dois centros 
de interesse de grande utilidade pedagógica no ensino das línguas vivas – a fonografia e a cor-
respondência interescolar internacional.  

São bem conhecidas as vantagens da fonografia como meio auxiliar do ensino das lín-
guas. As audições de discos, cujo texto é previamente bem preparado na aula e em casa, cons-
tituem, além de ótimas “pausas de repouso”, um excelente auxiliar do professor no ensino da 
pronúncia. O ensaio de correspondência com o estrangeiro conseguiu imprimir ao ensino das 
línguas um interesse real. Os tempos de aula em que “não havia lição de livro”, mas apenas a 
leitura, interpretação, recolha de frases idiomáticas e tentativa de resposta às cartas recebidas, 
foram tempos de aulas vivos, ativos e até mesmo de entusiasmo por parte dos alunos. 
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Introdução 
 
A formação de professores para o ensino primário em Portugal estabelece-se de forma 
continuada com a entrada em funcionamento da Escola Normal para o sexo masculino em 1862 
em Marvila e quatro anos depois da sua congénere para o sexo feminino no Calvário (Mogarro 
& Zaia 2009) [1]. Processos paralelos desenrolavam-se no restante continente europeu 
(Felgueiras 2011; Nóvoa 2000; Pintassilgo & Fernandes 2009; Ruiz-Castell 2008).  

A formação de professores tem entre os anos 60 do século XIX e o início dos anos 20 
do século XX, um período de cerca de 60 anos de profunda e extensa (re)organização 
institucional e pedagógica. É sobre este período que incide o nosso estudo. Aparentando 
constituir um período histórico demasiado vasto, dadas as profundas transformações sociais, 
económicas, culturais e científicas, bem como na organização política do país, algumas ideias 
centrais percorreram os círculos intelectuais e políticos da época conhecendo o auge com a 
implantação da República. Referimo-nos às ideias de 'Regeneração', 'Progresso', 'fé na Ciência' 
e nas possibilidades regeneradoras da educação (Pintassilgo 1996). Estas ideias não se 
constituem uma especificidade portuguesa, mas encontram (também) em Espanha território 
fértil. Ruiz-Castell (2008) considera que  

 
No virar do século vinte, Espanha (...) era um país assolado por uma generalizada 
ignorância e mergulhado num lento e desequilibrado processo de modernização. (...) 
Como resultado [verificou-se] uma difusão de um movimento ‘regeneracionista’ 
[herdeiro] das ideias liberais do século dezanove. (pp. 519-520) 

Por outro lado, o século dezanove é coincidente com a conclusão de processos de formação 
disciplinar nas ciências físicas e naturais e a sua concomitante institucionalização política, 
académica e profissional. Como refere Delicado (2009), no século XIX 

dá-se a efetiva institucionalização e profissionalização da ciência: cursos universitários 
especializados, autonomização das disciplinas, estabelecimento de postos de ensino e 
investigação, criação de novas universidades e do ensino técnico, início da investigação 
industrial, criação de institutos de investigação associados a universidades, exigência de 
uma educação formal para o acesso à profissão de cientista. (p. 36) 

Este processo de institucionalização concretiza-se através de uma muito rica circulação de 
pessoas, ideias, documentos legislativos, instrumentos e políticas sobre o qual dispomos de 
conhecimento muito parcelar. Apenas a título ilustrativo, mencionamos que o início da atividade 
quase simultânea (Monteiro 2001) do Observatório Astronómico de Lisboa, fundado em 1857 
(Raposo 2008), e do Instituto Geofísico Infante D. Luiz que começou a funcionar em 1854, com 
instituições similares no Porto e Coimbra, evidencia, por um lado, a materialização em Portugal 
de instituições congéneres de outros países europeus e por outro a assimilação de práticas e 
ideias aí desenvolvidas [2].  

Nesta comunicação propomo-nos definir os aspectos metodológicos que nos orientam 
no projecto de inventariação, interpretação, recuperação e musealização dos instrumentos 
científicos e didáticos que fazem parte do acervo da Escola Superior de Educação de Lisboa 
(ESELx) e contextualizar o projecto no domínio da investigação em história da educação. A 
ESELx é herdeira pedagógica de várias instituições, ocupando o mesmo edifício e instalações 
que a extinta Escola do Magistério Primário, nome pelo qual, a partir de 1930 e durante todo o 
regime do Estado Novo, é denominada a Escola Normal Primária de Lisboa. Esta Escola Normal 
resultou da fusão das escolas fundadas na década de 1860, tendo desde 1918 as suas 
instalações em Benfica. Nestas mesmas instalações funcionou ainda, desde 1933, a Biblioteca-
Museu do Ensino Primário, que entre outras finalidades visava organizar colecções de material 
didáctico (Mogarro 2006). Encontrando-se na ESELx um conjunto de instrumentos científicos e 
didáticos que importa conhecer e preservar, delineou-se um projeto de musealização destes 
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instrumentos que visa, através do trabalho conjunto de professores e alunos a preservação do 
acervo, a reflexão conjunta sobre a história da formação de professores e a aquisição, por parte 
dos alunos, de conhecimentos e competências que possam contribuir para o seu futuro 
desempenho profissional nas áreas de formação da Escola. 

Na primeira parte do artigo, pretendemos situar o campo da historiografia dos 
instrumentos científicos e didáticos na interseção da história da ciência com a história da 
educação. Por um lado, enquanto materiais auxiliares de formação e treino em ciência, os 
instrumentos científicos e didáticos ocupam um espaço similar ao dos livros de texto. Por outro, 
enquanto peças e património escolar, bem como auxiliares do professor no ensino das ciências 
físicas e naturais situam-se no âmbito da história da educação. Na segunda parte, situamos o 
instrumento científico e didático no campo do conhecimento científico e descrevemos o “Modelo 
de Winterthur” de Fleming que servirá de condutor no processo de musealização. De seguida, 
proceder-se-á a uma descrição do trabalho realizado, onde apontaremos objetivos paralelos e 
subsequentes que ambicionamos atingir com este projecto. Por fim, apresentam-se alguns 
resultados preliminares. 
 
1. Instrumentos didáticos e científicos: Um campo de estudo interdisciplinar 
 
Os instrumentos científicos ocupam nos trabalhos académicos de História da Ciência um campo 
cada vez mais alargado. Como refere a descrição do projeto de investigação “Cultura Material 
da Ciência: Museus e Coleções na Periferia” do grupo Science and Technology in the European 
Periphery (STEP, 2012) 

A cultura material da ciência e as trajetórias que os objetos científicos seguem através de 
uma variedade de lugares de prática científica tem sido sujeita a uma substancial 
investigação durante a última década, dando origem a significativos projetos de 
investigação e publicações que estabeleceram interações interdisciplinares entre campos 
como a história da ciência, da tecnologia e da medicina, estudos de instrumentos 
científicos, estudos museológicos e arqueologia. Subjacente está a ideia de que a cultura 
material contribui de forma essencial para o processo de construção do conhecimento 
(...)  

À tradicional predominância do discurso teórico, vários autores têm vindo a considerar os 
instrumentos científicos, eles mesmos, como portadores de conhecimento (Baird 2004), ou a 
prática científica e laboratorial como fundamento para ancorar uma posição filosófica em defesa 
de um certo tipo de realismo (Hacking 1983) ou então, ainda, como fundamento para a 
descrição da atividade científica (Latour 1987). Uma nova historiografia da ciência também 
surge com a consideração dos instrumentos como pretexto, objeto e sujeito do processo 
histórico (p. ex. Shapin & Schaffer 1985). 

A pedagogia da ciência é outro campo da historiografia das ciências que conheceu um 
renascimento nos últimos anos. Como refere Kathryn Olesko (2006)  

 
o desafio historiográfico da pedagogia da ciência é (...) duplo: avaliar tanto as conquistas 
como as limitações do ensino passado, bem como formular categorias de análise que irão 
reformular e aprofundar o significado histórico da pedagogia da ciência não apenas no 
interior da história da ciência mas também dentro do quadro mais vasto do saber 
histórico como um todo. (p. 864) 

O artigo de Olesko (2006) conclui com um desafio que nos parece particularmente interessante 
no contexto do nosso trabalho: 

Uma abordagem contextual à história da pedagogia da ciência (...) apresenta muitos 
desafios. Um deles é aceitar a importância de estudar aspetos do passado que são 
menos tangíveis, menos excitantes e menos óbvios que os temas comuns e os 
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acontecimentos momentosos aos quais o campo da história da ciência tornou-se 
habituado. 

Parece por demais evidente que para a fundamentação do nosso trabalho, estamos a caminhar 
no sentido de o colocar num âmbito disciplinar situado no cruzamento dos estudos da História 
da Educação com a História da Ciência (Rudolph 2008). Esta situação é suscetível de potenciar 
experiências e saberes, que o próprio moldar do nosso projeto evidenciou.  
 
2. Instrumentos didáticos e científicos: Fundamento para uma musealização 
 
Fazendo uso do trabalho de Baird (2004), adotamos a sua assumpção de importância do 
conhecimento objetivado nos instrumentos para o conhecimento científico, paralela à 
importância atribuída ao conhecimento teórico. Ao argumentar que os instrumentos 
desempenharam papéis epistemologicamente equivalentes a teorias, mas que o seu valor 
epistemológico não é redutível ao da teoria, (Baird 2004, pp.115-116) assumindo o caráter 
historicamente contingente do conhecimento científico (ibid., p. 90), logo do conhecimento 
objetivado nos instrumentos, encontramos no seu trabalho um fundamento para considerar os 
instrumentos científicos e didáticos como um continuum no processo de educação (e de treino) 
em ciência.  

Segundo Brenni (2010), os instrumentos científicos podem ser classificados por um 
critério de uso em instrumentos usados na investigação, na indústria e no ensino. Os 
instrumentos usados no ensino, instrumentos didáticos, foram em grande parte derivados de 
instrumentos usados inicialmente na investigação. Mas, tal como os livros de texto não são 
compreendidos como simples receção e reprodução de conhecimento realizado fora da escola 
(Olesko 2006), também os instrumentos científicos e didáticos serão compreendidos uma vez 
conhecidos na sua origem, percursos e usos efectivos ou pretendidos. 

Para efeitos de prossecução do nosso trabalho, aos instrumentos usados no ensino 
aplicamos a classificação proposta por Baird (2004): modelos, instrumentos de medida e 
instrumentos criadores de fenómenos (idem. p.12). 
 Como metodologia faremos uso do “Modelo de Winterthur” de Fleming (1974), na 
versão desenvolvida por Anderson, Frappier, Neswald e Trim (2011) no qual o instrumento é 
sujeito a quatro operações analíticas baseadas em propriedades básicas do artefacto como a 
sua história; material de que é feito e técnicas de construção; o seu design; e a sua função 
(explícita ou implícita). As quatro operações analíticas são: i) estabelecer estas propriedades 
através do estudo do próprio objeto e de documentação que lhe diga respeito, visando a 
descrição, classificação e autenticação; ii) avaliar o objeto considerando decisões de 
acabamento, de estética, de fabrico, por exemplo, por comparação com objetos semelhantes ou 
padrões da época; iii) análise cultural que inclui as funções e usos do objecto, concretas ou 
abstratas, em termos do seu uso, significado e o que comunica acerca do seu fabricante e 
utilizadores anteriores e, por fim, iv) interpretação com vista a estabelecer a relevância e 
significado do artefacto para o tempo e cultura presentes.  

No entanto Anderson et al. (2011) indicam algumas lacunas no processo analítico 
quando aplicado a instrumentos científicos ou didáticos, sendo a maior lacuna o facto de o 
encontro com a materialidade do instrumento e o desafio que ele lança ao investigador no 
sentido de o entender serem pobremente descritos pelo Modelo. Não é imediato o encontro 
com o objeto e a perceção das funções sensoriais e cognitivas por ele despertadas. Esta 
descrição do desenvolvimento da destreza sensorial exigida pelo objeto a par com o 
desenvolvimento dos aspetos cognitivos aquando do desenvolvimento das quatro operações 
analíticas do Modelo de Winterthur, deve ser transversal a todo o processo.  

Anderson et al. (2011) avançam com mais dois problemas fundamentais associados ao 
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Modelo e que pretendemos confrontar no nosso estudo. Um primeiro relaciona-se com o que 
chamam de “cegueira da etiquetagem.” A olhos não treinados, uma vez tendo identificado um 
objeto como um barómetro, ou uma balança, facilmente escapam pormenores que poderão 
eventualmente ser relevantes. Para contrariar este problema, Anderson et al. (2011) sugerem 
que o desenho do instrumento pode levar a um processo que denominam de “autópsia visual” 
sobre o instrumento que revele diferentes funções das suas várias partes, bem como leve à 
identificação de detalhes significativos, que uma abordagem direta poderia impedir. O outro 
problema identificado por Anderson et al. (2011) reside na identificação da composição material 
e modo de produção. Como é referido “Materiais e processos de fabrico (...) podem transportar 
uma variedade de informação sobre as várias funções dos objetos, os constrangimentos 
geográficos e económicos que afectaram a sua manufactura, ou a posição do seu detentor 
dentro da comunidade científica.” (idem p.21). No entanto, “identificar plásticos, avaliar a 
qualidade do vidro e reconhecer diferentes tipos de madeira, requer considerável grau de 
conhecimento.”(idem). Também determinar se um instrumento é manufacturado ou resulta de 
produção industrial, ou se sofreu modificações por aqueles que os usaram requer soluções 
inovadoras para que não tenhamos que depender, de modo sistemático, dos especialistas. 
Anderson et al. (2011) referem o amplo uso de estudos comparativos, utilizando instrumentos 
do mesmo tipo, categoria, etc. encontrados no mesmo lugar como padrão, ou fazendo uso dos 
cada vez mais abundantes sítios na internet onde os museus disponibilizam as suas coleções 
digitais.  
 
3. Organização do projeto 
Aquando das comemorações do centenário da República, um grupo de professores da ESELx 
expôs alguns dos instrumentos didáticos e científicos guardados nas salas de ciências da escola. 
A preparação da exposição levantou algumas dificuldades, entre as quais salientamos o 
manuseamento de objetos em mau estado de conservação, a identificação de certos 
instrumentos e o desconhecimento da proveniência do espólio. No entanto, essas dificuldades 
não se constituíram como obstáculo à montagem da exposição antes se impôs como estímulo, 
despertando a curiosidade de um maior número de docentes e alunos.  
 Perante o acervo, quantidade, interesse e estado de conservação, um grupo de 
docentes de diversas áreas científicas (artes visuais, ciências naturais e línguas) apresentou ao 
Conselho Técnico-Científico um projeto de musealização dos instrumentos didáticos e científicos 
do património da ESELx com objetivos de várias naturezas. Por um lado, alguns objetivos 
institucionais visando, numa primeira fase, o conhecimento, a recuperação e a manutenção 
deste património e posteriormente, o desenvolvimento de iniciativas de organização (espacial e 
virtual) e de divulgação do mesmo. Por outro lado, o desenvolvimento de aprendizagens 
atendendo ao valor formativo do envolvimento dos estudantes nas tarefas de inventariação, 
pesquisa documental e valorização dos instrumentos deste espólio. De facto, uma das mais-
valias para os alunos resultantes do envolvimento no projeto é a diversidade das aprendizagens 
em diversos domínios como as Ciências Naturais, a História da Ciência, a Didática das Ciências 
ou do Estudo do Meio. Outras aprendizagens sobre as potencialidades de um espaço 
museológico como instrumento de formação e ensino, em contextos formais e não formais 
decorrerão da realização das tarefas pelos alunos. De salientar ainda neste âmbito a 
possibilidade de os alunos desenvolverem um conjunto diversificado de competências, 
nomeadamente, de pesquisa e de organização de informação, de resolução de problemas, de 
leitura e de escrita (em língua portuguesa e línguas estrangeiras), em técnicas oficinais bem 
como criação e manutenção de páginas web, e de utilização de outras TIC. De salientar, ainda, 
a riqueza da prática de realização de tarefas estruturadas por objetivos, num enquadramento 
interdisciplinar na formação de futuros professores e animadores socioculturais. 
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Paralelamente ao trabalho de divulgação e de organização das inscrições e dos 
horários, a equipa docente trabalhou o modelo de ficha de inventário a ser utilizado. Optou-se 
por uma versão da ficha "Matriz" ligeiramente simplificada e menos abrangente que o modelo 
original atualmente utilizado nos Museus Portugueses. Esta simplificação resulta numa ficha 
mais adaptada ao nosso espólio, mas coaduna-se com uma base de dados semelhante à que a 
rede portuguesa de museus dispõe. Simultaneamente, fizeram-se ajustes à ficha tendo por 
base as normas de inventário para ciência e técnica publicadas pelo Instituto da Conservação e 
Museus e que resultaram de um trabalho em parceria de técnicos responsáveis por outras 
coleções desta natureza (Costa e Costa 2010). 
 A ficha permitirá registar as propriedades básicas do artefacto, bem como o resultado 
das quatro operações analíticas que nelas se baseiam, segundo a metodologia do “modelo de 
Winterthur”. Além dos campos que permitem estabelecer as propriedades do objecto e o registo 
da sua história (p. ex. descrição, dimensões, volume aproximado, massa, matéria e técnica, 
incorporação, proveniência/local, origem/historial), contempla-se um campo descritivo para os 
resultados: da avaliação do objeto quanto às decisões de acabamento, de estética, de fabrico; 
da análise cultural e da interpretação da importância atual. Devido ao grande interesse que a 
“autópsia visual” pode ter no processo de aprendizagem que pretendemos desenvolver e 
também como modo de evitar a “cegueira da etiquetagem”, além de uma representação 
fotográfica que consta da ficha de inventário, os alunos são instados, de acordo com as suas 
motivações e possibilidades a realizar desenhos do objeto em estudo. 
 
 
 
4. Resultados preliminares 
Uma primeira etapa do trabalho correspondeu a localizar e elencar as peças alvo de 
intervenção. Entre as cerca de 450 peças até agora listadas do espólio da ESELx encontram-se 
modelos, instrumentos de medida e instrumentos criadores de fenómenos, de acordo com a 
divisão dos instrumentos operada por Baird (2004), ou, em alternativa, na classificação referida 
em Brenni (2010) encontramos instrumentos usados na investigação e instrumentos usados no 
ensino. Tanto quanto pudemos apurar, a grande maioria dos objetos inserem-se nas àreas 
disciplinares da Física, Química e Biologia.  
 Alguns dos objectos estão presentes como exemplares únicos (p. ex. ergógrafo ou 
epidiascópio), outros existem em grande número (p. ex. queimadores, frascos de tubuladuras 
verticais), outros ainda correspondem a famílias de artefactos diferentes mas que são variações 
de um mesmo instrumento (p. ex. tubos de raios catódicos). Há peças que evidenciam um 
historial de inventariação, e nuns quantos casos subsistem marcas de pertença a outras 
instituições, como a Escola Normal Masculina, através de etiquetas apostas nas peças (p. ex. 
Pilha de Volta ou Bobina de Ruhmkorff), mas na grande maioria dos casos a proveniência dos 
objetos e seu uso real ou intencional ainda é desconhecido.  
 Porque algumas das peças incluem marcações que identificam o fabricante constata-se 
que há peças de fabrico alemão, francês e espanhol. No entanto Há uma quantidade 
significativa de objetos listados com proveniência ainda por identificar, 
A diversidade dos componentes do acervo leva-nos a levantar várias hipóteses, algumas das 
quais suportadas pela literatura. A título exemplificativo podemos assinalar que entre os 
assuntos tratados no Livro de Correspondências Expedidas da Escola Normal Masculina consta a 
“Compra de materiais para o gabinete de física, química e ciências naturais” e no Livro de 
Correspondências Expedidas e Recebidas da Escola Normal Feminina, consta uma “Lista de 
materiais necessários para a organização do laboratório de física e química” e “Compra de 
mapas geográficos” (Mogarro & Zaia 2009), e que no inventário de 1869 realizado na Escola 
Normal de Marvila se encontra um barómetro proveniente do Observatório D. Luíz. O 
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barómetro, que é uma peça eventualmente perdida, apresenta um interesse particular, pois ao 
ter a sua proveniência do Observatório pode indicar uma linha de investigação que nos 
interessa prosseguir: Qual ou quais os papeis que as emergentes instituições científicas 
nacionais desempenharam na promoção da ciência nas escolas normais? Quais foram os 
fabricantes e os fornecedores de instrumentos científicos e didáticos?  
 Algumas questões de investigação surgem numa análise mais fina relativamente ao 
espólio em estudo: De que instituições herdou a Escola Superior de Educação de Lisboa os 
instrumentos científicos e didáticos que hoje detém? Os instrumentos herdados eram usados 
pelos alunos para realizar trabalhos práticos (como a existência em grande número de alguns 
exemplares parece sugerir)? Ou eram usados pelos professores em atividades de 
demonstração? Ou nunca foram usados em contexto pedagógico, e ficaram no acervo da ESELx 
em resultado do fecho ou extinção das instituições que a precederam? Se estas peças 
pertenceram às instituições anteriores, qual o destino das restantes existências registadas nos 
respetivos inventários e que não se encontram atualmente na ESELx? A que decisões políticas 
ou pedagógicas correspondem as aquisições que parecem ser provenientes de épocas 
diferentes?  
 A estas questões pretenderemos dar resposta no decorrer do trabalho. Elas mesmas 
constituem-se como questões que delimitarão e orientarão o nosso trabalho.  
 
 
 
Conclusão 
Neste artigo procurámos estabelecer os fundamentos teóricos para o desenvolvimento do 
projeto de musealização dos instrumentos científicos e didáticos do acervo da ESELx. Estes, 
sendo componentes integrantes do processo de construção do conhecimento científico, 
estiveram até há poucos anos arredados tanto da historiografia da ciência como da educação. 
No entanto a exigência da interdisciplinaridade atravessa os dois campos teóricos (Magalhães 
2007; Simões 2010). É neste âmbito pluridisciplinar que desenvolvemos tanto a análise teórica 
e metodológica como a componente processual, ao integrar docentes e alunos de diferentes 
campos disciplinares e áreas do saber. 

O quadro processual assenta num modelo muito geral adaptado por Anderson et al. 
(2011) a um processo de aprendizagem e que nos serviu de inspiração. Em simultâneo, a 
realização da ficha de inventário, software para inserção de dados, organização de um horário 
para trabalho dos alunos e acompanhamento dos professores traduz um primeiro passo num 
projeto que pretende contribuir para um melhor e mais apurado conhecimento da história da 
formação de professores no período considerado, recuperar o património científico e didático da 
ESELx, e desenvolver aprendizagens nos alunos. 

Como referimos no início do nosso trabalho, Portugal, no período histórico considerado 
detém uma agenda ‘regeneracionista’ que encontra grande paralelo em Espanha. Por outro 
lado, dada a criação e difusão, no período em análise, de instituições similares em ambos os 
países, suspeitamos que uma circulação de instrumentos científicos e didáticos possa ter 
existido, revelando uma disseminação das melhores práticas. Sabendo nós que em Espanha se 
desenvolveu uma indústria própria (Ruiz-Castell 2008, p. 522-523), ainda que incipiente, de 
produção de instrumentos, uma linha de trabalho que procuraremos aprofundar, será a procura 
de eventuais redes que tivessem promovido o mútuo desenvolvimento de instituições, de 
saberes científicos e pedagógicos e de instrumentos científicos e didáticos.  
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Notas 
 [1] A necessidade de preparar os professores, e em particular os mestres das primeiras letras, 
já se tinha feito sentido anteriormente, tendo havido iniciativas legislativas no sentido da 
criação de escolas normais ou de ser dada preferência na leccionação de cadeiras régias aos 
professores preparados deste modo pelo menos uma vez por década desde 1816 (cfr. Carvalho, 
2008).  
[2] Para uma discussão historiográfica sobre a reconsideração da relação centro/periferia no 
âmbito da História da Ciência e Tecnologia ver por ex.: Gavroglu et al. (2008).  
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 Atualmente, no Brasil, as populações indígenas possuem o direito a uma escola diferen-
ciada. Assim, nos anos de 2010 e 2011, iniciamos uma pesquisa para identificação de livros di-
dáticos produzidos especificamente para escolas indígenas, que se encontram arquivados em 
centros de documentação e bibliotecas da Universidade de São Paulo. Inicialmente, foram loca-
lizados 330 livros, que foram inseridos em um cadastro bibliográfico e analisados em seu con-
junto. Agora, na sequencia, o trabalho particulariza livros dirigidos nomeadamente às escolas 
Guarani.  

A primeira identificação e catalogação de livros didáticos para escolas indígenas possibi-
litou conhecer as instituições envolvidas, a época, a ampliação do processo de elaboração, os 
temas, as disciplinas de destino, a língua utilizada e os formatos. Nesse levantamento, faltaram, 
porém, alguns estudos de aprofundamento. Entre eles, há a necessidade de realizar a análise 
interna dos materiais. Aqui, apresentamos então o estudo inicial de um conjunto de livros didá-
ticos. Focamos especificamente os livros produzidos para escolas Guarani. A intenção é identifi-
car e analisar autores, finalidades, propostas didáticas e tratamento dos temas.  

A escolha pela análise específica dos materiais didáticos para as escolas Guarani justifi-
ca-se no fato de ser uma das populações indígenas mais numerosas no Brasil (estimada em 51 
mil, ISA, 2008); por ser elevado o número de livros didáticos dirigidos a essas escolas presente 
nos acervos pesquisados (54 livros); e, também, por conta de aproximações, para pesquisas e 
oficinas, com duas escolas Guarani, no litoral de São Paulo (Boa Vista, Ubatuba) e Rio de Janei-
ro (Paraty Mirim), pelo grupo de estudo do qual faço parte, pertencente ao projeto, coordenado 
pela profa. Circe Bittencourt, que tem como tema “Momentos e lugares da educação indígena: 
memória, instituições e práticas escolares”, financiado pela CAPES/ SECAD/INEP, dentro do 
programa “Observatório da Educação Escolar Indígena”. 
 
Os livros didáticos para escolas indígenas 

A Constituição Federal de 1988 assegurou às populações indígenas brasileiras o direito 
de permanecerem índios, ou seja, de viverem a partir de suas próprias culturas. A partir de en-
tão, a legislação educacional tem enfatizado o direito desses povos a uma educação escolar 
diferenciada, pautada em suas próprias línguas e conhecimentos, com a atuação de docentes 
também oriundos de suas comunidades. Nessa perspectiva, a Resolução CEB no. 3, de 10 de 
novembro de 1999, fixou as Diretrizes Nacionais que assegurou o reconhecimento “de escolas 
com normas e ordenamento jurídico próprios, e fixando as diretrizes curriculares do ensino in-
tercultural e bilíngüe, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirma-
ção e manutenção de sua diversidade étnica”. E a organização das escolas passou a obedecer 
às seguintes exigências: estar localizada em terras habitadas por comunidades indígenas; aten-
der exclusivamente a essas comunidades; o ensino ser ministrado nas línguas maternas; e 
manter uma organização escolar própria. 

Apesar da categoria escola indígena ser recente na legislação brasileira, a história da 
educação no país registra a existência de escolas voltadas para essas comunidades (a partir do 
modelo da cultura ocidental) desde os primeiros séculos da presença europeia no seu território. 
Mas, os mais antigos livros didáticos que temos notícias, especificamente para escolas indíge-
nas, datam dos últimos quarenta anos. Nos acervos pesquisados, por exemplo, os mais antigos 
livros são da década de 1970, e foram elaborados pelas missões religiosas católicas e evangéli-
cas, pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio) e pelo CTI (Centro de Trabalho Indigenista), com 
preocupações mais centradas na alfabetização e difusão de textos de leitura. É o caso do Pri-
meiro Livro de Leitura Xirixaná, produzido pela Missão Evangélica da Amazônia, editado em 
1975. E do Material para alfabetização em português, para Índios Guarani, elaborado por Maria 
Elisa Madeira, editado pelo CTI em 1977. Outro exemplo é a série de livros produzida pela Mis-
são Salesiana, junto com as Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, e com o Museu Dom 
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Bosco, com dez livros voltados para a alfabetização Xavante (cartilhas, livros para monitores, 
cadernos de atividades e livros de leitura). 

A avaliação a partir dos livros didáticos nos acervos da USP indica que os livros produzi-
dos, de modo geral, tendem a dar suporte à alfabetização (em língua portuguesa e materna), e 
aos estudos dos primeiros anos do ensino fundamental, predominando os materiais em língua 
portuguesa (145 de 330 livros identificados), em segundo lugar em língua materna (107 livros) 
e por fim os bilíngues (78 livros). Essa produção representa, por um lado, a materialização de 
uma política de integração das populações indígenas à sociedade nacional; e, por outro, um 
esforço de educadores e das sociedades indígenas de criação de materiais escolares diferencia-
dos, escritos nas línguas maternas, e com registros de histórias com temas dos contatos com os 
brancos, costumes dos povos, mitos, e conhecimentos e tradições que dizem respeito às plan-
tas, animais, remédios, florestas, objetos, construções e alimentos. 
 
Os Guarani 
 Há no Brasil atual aproximadamente 238 povos indígenas.1 Esse número, porém, não é 
exato. Ele pode variar dependendo do critério adotado para contagem - em função do território, 
da língua falada, da auto-identificação, das nomeações variadas ao longo do tempo, da existên-
cia de povos isolados (do qual não se sabe muita coisa) ou da história de povos considerados 
“extintos”, mas que ressurgiram a partir de processos de afirmação étnica. 
 Entre esses povos indígenas que vivem no Brasil, há os Guarani, que falam a língua 
guarani, do tronco linguístico Tupi-Guarani, e que pertencem a três subgrupos: Ñandeva, 
Kaiowá e M´bya. Eles vivem em sete estados brasileiros (Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul), além de morarem também 
em território argentino, uruguaio e paraguaio. A grande maioria vive em aldeias (quase duzen-
tas/CTI, 2007), estabelecidas em terras demarcadas, homologadas ou em processo de reco-
nhecimento pelo governo.2 
 Os Guarani chamam o lugar onde moram de tekoa (aldeia), que significa o lugar onde 
existem as condições de se exercer o modo de ser/estar Guarani. Ou seja, um espaço ambien-
tal, religioso e político-social, fundamentado na religião, na agricultura de subsistência e nas 
relações de afinidade e consanguinidade. Deve ser uma terra boa para viver, plantar e praticar 
os rituais religiosos.3 
 As aldeias Guarani, localizadas em diferentes regiões e identificadas e observadas há 
centenas de anos por cronistas e viajantes4, assumem semelhanças importantes. Estão instala-
das em regiões de matas, que possibilitam a caça, e a agricultura, como o cultivo do milho, 
mandioca, feijão e amendoim. Estão assentadas próximas a rios e riachos limpos. Apenas as 
aldeias alojadas perto ou dentro de cidades não conseguem manter atualmente essas caracte-
rísticas. Esse é o caso da terra indígena do Jaraguá, com duas aldeias, na cidade de São Pau-
lo/SP, com 125 famílias, vivendo em uma área de apenas dois hectares, que subsiste da venda 
de artesanato, doações e apoio do governo. 

A cercania com a natureza é importante na escolha do lugar de viver Guarani, e geral-
mente os nomes dados às aldeias estão relacionados a elementos físicos ou geográficos do lu-
gar: rios, serras, rochas, bairros, espécies vegetais existentes em abundância. Esse é o caso, 
por exemplo, da aldeia de Paraty-Mirim/RJ, que fica próxima ao rio do mesmo nome. E cujo 
nome na língua Guarani – Tekoa porã marãey – expressa um estado de espírito (aldeia do bem-
eterno).  

Para os Guarani há sempre a procura da terra ideal, com a qual estabelecem relações 
afetivas e religiosas. E essa procura da terra perfeita (terra sem mal) promove uma constante 
mobilidade de pessoas e de famílias. Quando, hoje em dia, se questiona um Guarani a respeito 
de sua história, narra, então, sobre as terras antigas dos ancestrais, as longas caminhadas e o 
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esforço de recuperar as tradições em um novo lugar. Essa mobilidade também envolve a visita 
aos parentes, em diferentes aldeias, e os casamentos. Assim, entre as aldeias há trocas, um 
sistema de reciprocidades e vivências comuns que criam uma unidade.5 

Da perspectiva religiosa, os Guarani acreditam em um deus que criou todas as coisas, 
chamado Nhãnderú. E creem que através do canto, da dança, da palavra e do sonho, eles se 
comunicam com as divindades. Assim, para eles, o canto tem o poder de cura, de transmissão 
da língua, do ensinamento dos antepassados e de fortalecimento do modo de ser Guarani, sen-
do ensinado aos mais jovens em cerimônias realizadas nas Opý, a casa cerimonial. 

O conhecimento de alguns desses aspectos da cultura Guarani auxilia na melhor com-
preensão dos materiais didáticos que foram produzidos para serem utilizados em suas escolas, 
que passamos agora a analisar. 
 
Livros didáticos para escolas Guarani 
 Nas bibliotecas e centros de documentação da USP foram identificados 54 livros para 
fins didáticos envolvendo a cultura Guarani. Desse total, 46,3% são bilíngues (português e gua-
rani), 27,8% estão escritos em português e 26% na língua-mãe. Do total, 3,7% foram produzi-
dos na década de 1970, 11% na década de 1990, 79,6% entre 2000 e 2009 e, por fim, 3,7% a 
partir de 2010. O número elevado de produção nos últimos dez anos está diretamente relacio-
nado à Resolução CEB no. 3, de 10 de novembro de 1999, que assegurou o direito dos povos 
indígenas a uma educação escolar diferenciada, pautada em suas próprias línguas e conheci-
mentos. E, nesse mesmo período, as publicações passaram a ser organizadas principalmente 
pelas secretarias de educação estaduais e pelo Ministério da Educação, e a partir da produção 
de pequenos livros, escritos por professores indígenas, frutos de cursos de formação oferecidos 
por universidades, como o realizado em 2003 pela Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo. 
 O que se constata de maneira geral entre os materiais didáticos para escolas indígenas, 
e também nos materiais escolares Guarani, é o fato de que nas décadas de 1970 à 1990, os 
livros tendiam a ser publicados por organizações religiosas e ONGs; e, a partir de 2000, passa-
ram a predominar as publicações envolvendo governos estaduais, Ministério da Educação e uni-
versidades públicas. 
 Quanto à finalidade de uso, 51,8% dos livros estão voltados para alfabetização e leitu-
ra, 13% são multidisciplinares e os demais orientados para as áreas de ciências, artes, história, 
geografia e matemática. Do total de livros encontrados, 16,6% podem ser considerados livros 
paradidáticos de leitura, com foco na cultura Guarani, escritos por autores indígenas, mas pu-
blicados e comercializados por editoras. Por serem alguns desses livros bilíngues, podem ser 
utilizados em escolas indígenas ou em outras modalidades escolares. Dois autores indígenas 
desses paradidáticos de leitura se destacam: Kaká Werá Jacupé e Olivio Jakupé. O primeiro é 
um indígena Caiapó que escreve histórias e mitos de diferentes povos. E o segundo é Guarani, 
e vive na aldeia Krukutu, no bairro de Parelheiros, na cidade de São Paulo/SP. 
 Muitos dos livros encontrados foram produzidos por professores indígenas, como cria-
ções coletivas, a partir de cursos de formação superior. Exemplos dessas produções são onze 
livrinhos, escritos em 2003, no curso de Magistério Indígena, organizado pela Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo, com apoio da Secretaria de Estado de Educação. Os 
livros são bilíngues, com contos, mitos e lendas Guarani, um para alfabetização, e outros com 
temas envolvendo o artesanato, a alimentação e o preparo de alimentos, a flora, o meio ambi-
ente, um atlas de geografia do Estado de São Paulo e um dicionário bilíngue. 
 De modo semelhante, o livro “Ara Reko – Memória e temporalidade Guarani”6 foi criado 
ao longo do curso oferecido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, 
envolvendo vinte e cinco professores de escolas diferenciadas de cinco aldeias. 
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“A estratégia adotada foi a de elaboração de livro didático, produzido coletiva-

mente para, a partir de 2003, ser utilizado pelos professores junto aos alunos em suas 
escolas diferenciadas a partir de sua vivência e da tradição.” 

 
Outros livrinhos foram organizados por professores e alunos de escolas Guarani. Eles 

reúnem textos e desenhos também de crianças. Em um desses livros, o que recebe o título Pe-
tei Oporai Va´E Ojepota Aguara (O Paje que virou onça), elaborado pelo Conselho Étnico Gua-
rani Litoral Norte – Ubatuba, com o apoio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 
os autores contam como o material foi produzido. Elencam, assim, por exemplo, as etapas do 
projeto: 
 

⎯ “Conto da historia por uma pessoa do grupo 
⎯ Escrita da história em guarani e português 
⎯ Recontar a história em sala de aula 
⎯ Ilustração da história através de desenhos das crianças 
⎯ Criação do livro piloto 
⎯ Publicação do mesmo.” 7 

 
Há ainda materiais de autoria de professores, que escolheram compartilhar suas expe-

riências docentes com outras escolas diferenciadas. É o caso do livro de autoria de Agostinho 
Verá Moreira, que recebe o título de “Ipaeaypy´ia – Alfabetizando em Guarani”. 8, vinculado à 
Escola Indígena Karaí Nhe´e Katu, em Estiva-Viamão, no Rio Grande do Sul. 

 
“Este livro de Alfabetização Guarani vem sendo pensado e trabalhado, à noite e 

em horas de folga, há mais de cinco anos pelo autor. Na realidade é a experiência de 
mais de duas décadas de alfabetização sistematizada e registrada, para ser partilhada 
com as demais escolas bilíngues Guarani. Assim, servirá de apoio a colegas de 
magistério e a escolas Guarani do Sul e do Sudeste do Brasil, que estão iniciando 
processos de alfabetização Guarani.”9  

 
A escolha dos conteúdos a serem trabalhados nas escolas, considerando a possibilidade 

de um currículo diferenciado, tem se voltado para a recuperação de conhecimentos específicos 
da comunidade.  

 
“O livro não ensina somente a escrita Guarani. Ele integra uma trajetória de vida 

pessoal e comunitária, retratando importantes valores culturais transmitidos pelo Sr. 
Alcindo Tupã Moreira (Karaí) e pela sogra Laurinda B. Gomes (Kunhã Karaí). Assim, o 
conteúdo reflete também sobre como viver em família, como tratar as pessoas, como 
lidar com a natureza.”10  
 
Na verdade, as produções estão diretamente relacionadas ao esforço de organizar co-

nhecimentos a serem preservados. É o caso também do livrinho que recebe o título “Moã 
Ka´Agui Nândevypegua (O remédio do mato nos pertence)”. Na apresentação, Marcos Tupã, 
uma liderança Guarani, conta como foi confeccionado:  
 

“Este livro "MOÃ KA'AGUY NÃNDEVYPEGUA" (REMÉDIO DO MATO NOS 
PERTENCE) é resultado de um trabalho dos alunos junto à professora Daisy Mara 
Moreira de Oliveira e o professor José Roberto Karai, juntamente com o apoio do 
cacique e dos demais conselheiros e, principalmente, com a autorização dos nossos 
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pajés. Tem como objetivo principal registrar o valoroso conhecimento dos nossos 
anciãos, para que as crianças que são o nosso futuro conheçam e valorizem a tradição 
de uso de ervas medicinais, que é de fundamental importância para a nossa aldeia. Da 
mesma forma as aldeias "guarani mbyá" de outras localidades terão acesso a este livro 
para avaliar e também elaborar futuros projetos, para que nós tenhamos, no futuro, um 
encontro com trocas de conhecimentos das medicinas naturais "MOÃ KA'AGUY".” 11 

 
 A relação entre os livros, os professores e as aldeias é uma presença constante nos 
materiais encontrados. A escola diferenciada estimula o trabalho com conteúdos distintos dos 
propostos nas escolas regulares, envolvendo docentes na produção de outros “temas” a serem 
utilizados em suas aulas. Essa possibilidade de escolha de outros conteúdos acaba contribuindo 
para estudos de valores, crenças e saberes mais específicos da localidade. Isso fica claro, por 
exemplo, na explicação da estrutura do livro “Ara Reko – Memória e Temporalidade Guarani”, já 
citado, produzido por professores de diferentes lugares, que demandou uma edição que respei-
tasse a diversidade de cotidianos das diferentes comunidades. 
 

“O livro parte da concepção de tempo plural, encarnado em diferentes 
processos (tempo da mandioca, da criança, da caça etc). Em razão da diversidade de 
olhares existente entre aldeias o tempo de alguns saberes (por exemplo, "Tempo do 
Céu Guarani" e o "Tempo do Tatu") foram editados respeitando-se as diferenças entre 
as aldeias.”12 
 
Assim, a escola dentro da aldeia, no modelo ocidental (mesmo que seja diferenciada), e 

distinta da educação indígena que não faz uso de um tempo/espaço específico e formal para a 
formação de crianças e jovens, acaba de algum modo somando esforço na valorização de ele-
mentos identitários Guarani. 
 

“As palavras geradoras são, portanto, da vida cotidiana Guarani, fazendo a 
relação com a escrita Guarani e motivando as pessoas a viverem conforme os valores 
culturais transmitidos de geração em geração.”13  

 
 “Considerando a importância da oralidade para os guarani, os professores 
decidiram a constituição de uma formatação que integrasse a escrita ao desenho e à 
fotografia, permitindo que cada "tempo" (Ara Reko) fosse abordado de diferentes 
ângulos pelo professor, em diferentes séries. Nesse sentido, o livro não foi construído 
para substituir a oralidade tradicional mas para estimulá-la.”14  

 
 No processo de organização dos materiais didáticos, os autores assinalam que suas fi-
nalidades orientam-se para a apresentação de mais um elemento de aproximação das novas 
gerações com os costumes e as histórias dos mais velhos. Esse é o caso, entre outros, do que 
afirmam os Membros do Conselho Étnico Guarani Litoral Norte – Ubatuba, na composição do 
livro que conta a história de “O pajé que virou onça”. 
 

 “Ao ouvir alguns relatos, das crianças, de histórias contadas por seus pais, avós 
e pajés, e percebendo que as mesmas já não eram transmitidas tão frequentemente 
como no passado, resolvemos trabalhar no sentido de resgatá-las, com a ajuda da co-
munidade. Incentivamos, assim, a oralidade do grupo, pois entendemos que esta deve 
ser preservada por fazer parte da cultura Guarani. Por outro lado, percebemos que é 
fundamental que estas histórias sejam registradas, para que não se percam.”15 
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 A escola e a escrita tornam-se assim um reforço para preservação da memória comuni-
tária e da língua Guarani, que são predominantemente sustentadas na oralidade.  
 

“Cremos que é fundamental importância que a Educação indígena seja bilíngue 
e diferenciada e, para isso, é necessário que comecemos a criar um material didático 
que venha satisfazer esta educação, voltada à valorização e preservação cultural. Este 
livro de história Guarani ao mesmo tempo que vai preservar as histórias do grupo, ser-
virá também como fonte de ensino da própria língua.”16 
 

 É importante considerar que, como obras coletivas e baseadas nas referências da cultu-
ra específica da localidade, esses materiais didáticos dependem de algumas estratégias meto-
dológicas para serem produzidos. Os autores do livro “Ara Reko – Memória e Temporalidade 
Guarani” contam, por exemplo, qual foi esse processo de confecção do material: 
 

“Na proposta metodológica de pesquisa que deu origem ao livro, os professores 
pesquisadores guarani partiram de seu cotidiano, envolvendo os tempos referentes a 
diferentes costumes, trabalhos, fazeres e saberes. Assim, para cada "tempo" ser 
construído, foram necessárias cinco ações: 1°) um desenho (feito por um ou um grupo 
de índios); 2°) uma fotografia (feita por 1 ou grupo de índios); 3") uma relação de 
palavras que sustentam aquela temporalidade como sentido; 4°) um breve texto 
reunindo as palavras, voltado ao tema; 5°) um exercício de oralização, realizado no 
curso, envolvendo cada "tempo" em sua projeção para as diferentes séries do ensino 
fundamental, apresentadas por professores das aldeias e, a seguir, comentadas por 
todos os professores presentes no curso. 

Para a pesquisa sobre cada "tempo temático" dois professores guarani 
apresentavam-se para o levantamento - um deles sempre mais experiente e mais velho 
- junto aos mais amigos de sua aldeia. Realizada a pesquisa, com fotografia, desenhos 
e elaboração de texto, o resultado era exposto aos demais professores que 
averiguavam a correção do texto, sua pertinência à tradição e possibilidades de 
tratamento didático em sala de aula.”17  

 
 A importância de estratégias metodológicas, abrangendo pesquisa, produção (de tex-
tos, fotos e desenhos), organização e edição do material escolar específico, está tanto na valo-
rização de conteúdos significativos para uso nas escolas indígenas, quanto no esforço de 
oferecer aos professores vivências e experiências para exercerem atividades docentes nas esco-
las. Segundo o Ministério da Educação, dos 12 mil professores índios atuantes em escolas dife-
renciadas no Brasil, em 2011, apenas 5 mil possuíam curso superior ou estavam cursando a 
graduação.18 Assim, o exercício da docência representa um grande desafio para os indígenas 
que assumem essa responsabilidade. Eles se tornam mediadores entre culturas, responsáveis 
pela valorização da oralidade e de elementos fundamentais do modo de ser Guarani, ao mesmo 
tempo, que possuem a tarefa de transformar o oral no escrito, de colher costumes e saberes 
cotidianos e transformá-los em conteúdos escolares formais. 
 Na perspectiva da formação docente, a apresentação do livro que recebe o título “Geo-
grafia indígena do Estado de São Paulo”, reforça esse duplo compromisso de uma formação de 
magistério que pretende favorecer conhecimentos locais e específicos de uma certa cultura, 
sem abrir mão de referências formais da escola regular não-indígena. 
  

 “As atividades propostas tiveram como objetivo propiciar aos professores indí-
genas uma atitude reflexiva e científica que só pode ser conseguida por meio das ações 
pedagógicas, com uma orientação adequada e consciente, levando-os a compreender a 
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organização e produção do espaço, tendo como referência a dinâmica da natureza, as 
relações sociais, o tempo social e geológico, e a perceber o seu entorno comparando-o 
com outros contextos. Portanto, ensinar geografia para professores indígenas das séries 
iniciais do ensino fundamental pede ações voltadas para a vivência da criança e amplia-
da para outros referenciais culturais e espaciais. 
 Nessa perspectiva, consideramos que a criança indígena tem o direito de 
aprender a ler o mundo e a compreendê-lo da mesma os lugares, conseguindo identifi-
car e analisar os fenômenos em diferentes escalas.”19 

 
 Uma análise mais específica dos conteúdos internos aos materiais didáticos indica, por 
exemplo, que os livros para alfabetização apresentam textos, imagens e exercícios tratando de 
temas relacionados aos alimentos, plantas e animais das matas e objetos do cotidiano da al-
deia... Há também histórias reescritas, narradas pelos mais velhos. No livro que recebe o título 
“Alfabetização”20, as crianças podem conhecer, então, a história, apresentada em língua guarani 
e em português, de um lobo guará procurando o que comer.  
 

“Era uma vez, um guará. Ele estava onde costumava dormir. Dali ele saiu à 
procura da sua presa. De repente, ouviu um canto e se aproximou para ver quem era.  

Viu um boroxa´í cantando. Passava pra lá e pra cá dizendo: oxa-oxa-oxa-pa 
(Bi), dançando e cantando. O guará, que o queria pegar para comer disse: 

- Gostei muito do seu canto e dos passos que você dá, fazem-me lembrar do 
meu avô! Aproxime-se mais perto para eu observar melhor....” 

 
 Em muitas histórias, encontradas nos materiais, estão presentes animais da mata, co-
mo no caso do lobo guará. Esse ambiente natural está relacionado diretamente com o tipo de 
ambiente considerado pelos Guarani como fundamental para manterem seu modo de vida. 
Mesmo que, hoje em dia, as matas representem um ambiente cada vez mais difícil deles convi-
verem, as histórias contam seus vínculos com uma cultura sustentada nessa relação. Nos livri-
nhos, para serem lidos na escola, há histórias de onças, tamanduás, tatus, antas, que além de 
serem personagens que falam e agem com personalidade, também são mencionados como ali-
mentos. 
   

 “A anta é um animal grande. É caçada com armadilha. A carne dá para dividir 
para toda a comunidade. 
 As unhas servem para fazer remédio para o coração.”21 

 
 Em textos simples como esse, que contam modos alimentares, estão presentes elemen-
tos essenciais do “ser” Guarani. Como na história da anta, o costume de compartilhar a caça 
com outras pessoas da aldeia, é um elemento essencial de distinção entre os animais (que ca-
çam e comem carne crua de suas presas na mata), e os humanos que assam e repartem entre 
os membros da coletividade a caça apreendida.22  
 Segundo Hélène Clastres, que estudou a religião Guarani, uma de suas crenças funda-
mentais, que constitui seu modo de ser, é a atenção aos outros, a solidariedade, a reciprocida-
de, o senso de justiça, a precisão de uma ética coletiva. Há um esforço, assim, de aniquilar os 
instintos naturais, e de evitar a dissemelhança que pode existir entre diferentes tipos de com-
portamento.23 
 Em um dos pequenos livros de leitura para a escola, a história contada, apesar de apa-
rentemente simples, assume algumas dessas ideias. Ela conta que um pajé (chefe religioso), 
casado, com dois filhos, vivia isolado do contato com outras famílias. Assim, na narrativa, chega 
um rapaz que questiona: 
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“- Por que vocês moram sozinhos? 
A filha do pajé respondeu para o rapaz: 
- Moravam mais pessoas aqui, mas foram embora por causa de alguém muito 

mau (ela referia-se ao pai)”24 
 
 Mais adiante na história, depois do rapaz ter casado com a moça, foi até a floresta co-
lher frutos e, então, descreve o comportamento do pajé que explica porque é caracterizado 
como mau. 
 

“No outro dia cedo, ele foi e trouxe tudo o que ela havia pedido, porém o rapaz 
não queria mais ir à mata, pois ele viu seu sogro como se fosse uma onça vindo atrás 
dele. Naquele momento, pediu ajuda de Deus, pois seu sogro iria devorá-lo. Para livrar-
se da onça, subiu numa árvore. Ele só pôde descer quando já era de tardinha.”25 

 
 Nessa história, estão presentes, por exemplo, valores relacionados à importância de 
viver coletivamente e de se assumir comportamentos sociais distintos dos animais.  

Assim, como nessas histórias, os diferentes textos, desenhos e fotografias, encontrados 
nos materiais didáticos analisados, merecem atenção específica porque demonstram ser esco-
lhidos especialmente para reforçar atitudes e valores importantes para os Guarani. Neles, há 
ritmos de vida, organização do tempo e do espaço, costumes, gostos alimentares, estéticas, 
modos de tratar as doenças, objetos da cultura material e valores essenciais que expressam 
quem eles são e como querem ser. 

A análise desse material didático Guarani não se esgota aqui. Ele demanda um apro-
fundamento mais específico, que está em andamento, e que será apresentado em outras co-
municações.  
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Ao investigarmos a origem dos museus em instituições escolares constatamos que a 
adoção do Método Intuitivo ou Lições de coisas, e, posteriormente, a Pedagogia da Escola No-
va, foram os marcos históricos para a prática de criação de museus, adotada, sobretudo, em 
grupos escolares e escolas normais.  

A inovação pedagógica, ocorrida na segunda metade do século XIX, contou com a in-
trodução do Método Intuitivo ou Lição de Coisas, uma ruptura com práticas de memorização e 
repetição, expressas em métodos de ensino anteriores como o dos jesuítas, em vigor nos dois 
primeiros séculos de nossa História. Com as novidades pedagógicas postas pelo novo método, 
que se pretendia tanto método do conhecimento como método de ensino, as instituições esco-
lares tiveram que ser melhores equipadas para atender às exigências dos postulados didáticos 
que passariam a vigorar desde então. 

 As coleções didáticas irão compor os futuros acervos escolares que restaram para a 
posteridade. O Colégio Culto à Ciência, de Campinas (SP), primeiro estabelecimento inteiramen-
te leigo, fundado em 1874, contava no seu quadro de docentes, com o professor João Kopke, 
responsável pelas aulas de alfabetização, “considerado por Rangel Pestana como um dos maio-
res estudiosos modernos métodos de ensino, possuidor de diversos tratados de pedagogia pu-
blicados na Alemanha, Suíça, França, Inglaterra e Estados Unidos e detentor de inúmeras 
coleções e quadros para o ensino intuitivo” (Província de São Paulo-PSP, 21/06/1883) ( SCHEL-
BAUER, 2005, p.141) (Grifo nosso). Em 1884, Kopke irá criar, juntamente com Silva Jardim, a 
Escola Primária Neutralidade, concretização do método intuitivo, que contará entre os seu ma-
teriais de ensino um “ Museu Escolar do Dr. Saffray, autor de um dos manuais de lições de coi-
sas traduzidos no Brasil” [...]. O Liceu de Artes e Ofícios, de São Paulo, fundado por Lêoncio de 
Carvalho, em 1882, considerado como um dos mais completos da província, contava na sua 
coleção didática com uma Caixa de Lições de Coisas de Mme. Pape-Carpentier e diversos obje-
tos destinados ao ensino pelo método intuitivo (PSP, 21/10/1886) (SCHELBAUER, Op. cit. p. 
142). 

Muitas coleções formadas nas instituições escolares tiveram relação direta com a Histó-
ria Natural, e estavam ligadas a uma didática considerada ultrapassada pelos métodos e diretri-
zes da Pedagogia da Escola Nova, muito embora esta última tendência também incentivasse, 
em certa medida, o colecionismo infantil, com função exclusiva de complementar o material 
didático da escola. 

 
As coleções infantis – Na escola antiga, onde o ensino da história na-
tural era dominado pela morfologia e pela classificação, as coleções 
infantis de objetos naturais tinham exagerada importância. A escola 
moderna dá maior valor à vida dos seres naturais e à observação di-
reta desses seres, e não estimula os alunos a fazer coleções de plan-
tas e de animais. É claro que a escola deve possuir um gabinete de 
animais embalsamados, modelados, livros de texto e de leitura su-
plementar etc., que supram as deficiências da observação direta ao 
ar livre; as crianças devem, porém, limitar-se a colecionar as espé-
cies de minerais, caracóis, fósseis, etc., que não se encontram no 
material didático da escola (AGUAYO, 1963, p.178). 

 
Nos anos 20 do século XX, e na década posterior, as reformas que foram implementa-

das pelos pioneiros da Escola Nova, em vários estados, tais como Fernando Azevedo (DF), 
Francisco Campos (MG), Lourenço Filho (São Paulo), já traziam uma legislação escolar atinente 
a práticas pedagógicas que favoreceram o surgimento de materiais didáticos e coleções didáti-
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cas, que serão o embrião da formação de museus escolares. Isso, pode ser melhor visualizado 
na tabela apresentada a seguir: 

 
 

ESTADO LEGISLAÇÃO ARTIGOS E 
INCISOS 

CONTEÚDO 

SÃO PAULO Código da Educação ( Decreto no. 
5.584) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicado no.22 de 1o. de Novem-
bro de 1933, da Directoria do Ensino 

Art. 25, no, 10
 
Art .106 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 107 
 
 
 
 
 
 
 
Art.. 114 
 
 
 
 
 
 
 
Art.. 115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artigos 116, 
117, 118, 119 
e 120. 

Cria o Serviço de Biblio-
tecas e Museus Escola-
res. 
Sobre o objetivo dos mu-
seus “tornar o ensino 
intuitivo, pratico e expe-
rimental, no sentido de 
facilitar a comprehensão 
de todas as materias do 
programma escolar” 
 
“Haverá, em cada esta-
belecimento de ensino, 
desde o pré-primario até 
o grau superior, um mu-
seu escolar” 
 
 
“ Os museus escolares 
fornecerão annualmente 
á chefia do respectivo 
serviço, relação e quan-
tidade do material que 
nelles figura [...]” 
 
“Os museus com-
prehenderão collecções 
de objectos e productos 
industriaes, commerciaes 
e agricolas da região, 
colhidos e renovados 
pelos próprios alumnos 
em suas excursões esco-
lares.” 
 

MINAS GERAIS  Regulamento do Ensino Primário 
(Decreto no. 7.970, de 15 de outubro 
de 1927) - Reforma Francisco de 
Campos 
 
 

Art. 190 
Art. 192 
Art.193 

Art. 190 -“ Cada escola 
procurará organizar seu 
museu [...]” 
 
Art. 193 – “ O museu 
tem por fim o ensino 
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Instrucções e Programmas do Ensino 
Primário (1927) 

intuitivo, [...] 
 
“ Museu Escolar – pla-
no de sua organização” 

DISTRITO FED-
ERAL  

Decreto no. 4 de setembro de 1933 Art 27 
Art. 279 
 

Art. 279 – “ o director e 
professores organizarão 
na escola, com a coope-
ração dos alumnos, um 
pequeno museu pe-
dagógico que será utili-
zado especialmente no 
ensino das sciencias 
physicas e naturaes”.[...]

ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 

Regulamento da Instrução Pública 
Primária ( Decreto no. 2.383, de 28 
de Janeiro de 1929) 

Capítulo do 
Museu Peda-
gogico 
Art. 225, Inci-
sos I a IX. 

 “Fica creado na Capital 
um Museu Pedagógico 
[...]” 

BAHIA Regulamento do Ensino Primário e 
Normal ( Decreto no. 4.218, de 30 de 
Dezembro de 1925) 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamento da Cooperativa Esco-
lar (1935- Imprensa Oficial da Bahia)

Art. 390 
 
 
 
 

- “O professor, como 
auxilio ao ensino de sci-
encias naturaes, organi-
zará, com a cooperação 
dos alumnos, pequenos 
museus escolares, 
contendo collecções dos 
principais productos da 
região”. 
 
- “organizar e manter 
museus escolares” 

MARANHÃO Regulamento para Ensino Primário ( 
Decreto no. 252, de 2 de Março de 
1932) 

Art. 226 
 
 
 
Art.345 

“Fica creado na Capital 
um Museu Pedagógico 
[...] 
 
“Haverá em cada escola 
um museu, feito pelos 
próprios alumnos e pro-
fessores, com specimes 
trazidas de casa, colhidos 
nas excursões, etc.” 

PIAUI Regulamento Geral do Ensino (De-
creto no. 1.438, de 31 de Janeiro de 
1933) 

Capítulo das 
excursões 
escolares – 
Artigos 214 e 
215 
 
Capítulo 
“Da Practica 
Profissional” 

Art. 215 – “[...] trarão os 
alumnos material para os 
museus escolares” 
 
 
 
“[...] Os normalistas fa-
rão ‘excursões para or-
ganização dos museus 
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escolares’. 
PERNAMBUCO “Um Programma de Política Educaci-

onal” – “ Boletim de Educação” – 
Junho a Dezembro de 1934. 

Capitulo Mu-
seu Pedagó-
gico 
Central 

“Órgão indispensável á 
cooperação e ao desen-
volvimento da technica 
escolar, é o Museu Pe-
dagogico Central, que 
de acordo, com a Lei 
Orgânica do Instituto de 
Educação, deverá com-
prehender tres secções: 
a) Museu didactico; b) 
– Museu da criança; c) 
– Curso e administra-
ção de museus escola-
res. 

SERGIPE Regulamento da Instrucção Pública – 
(Decreto no.867, de 11 de Março de 
1924) 

Art. 84 “ Cada escola, grupo ou 
estabelecimento de ins-
trucção primária terá os 
objectos e apparelhos 
necessários para o ensi-
no intuitivo, para o dese-
nho, geographia, 
systema métrico, collec-
ções de quadros muraes, 
dos reinos animal, vege-
tal e mineral e demais 
peças indispensáveis a 
um museu pedagógi-
co”. 

( Grifos nossos) (Extraído de BUSCH, 2007, pp.7-19). 
 

No “ Inquérito para o ‘Estado de S. Paulo’”, que Fernando de Azevedo elabora, em 
1926, uma das 16 questões sobre o ensino primário e normal traz a indagação sobre se os cur-
sos nas escolas normais estão desamparados de material didático como museus e herbários, 
laboratórios e bibliotecas. Sobre essa questão da ausência dos museus nas instituições escola-
res, devemos entender que o conceito “museus” neste contexto refere-se às coleções didáticas. 
 

10º. Não reconhece que nosso ensino normal está quase inteiramen-
te: 
a) desviado de seu caráter profissional; 
b) desamparado de material didactico atual e suficiente ( como mu-
seus, herbários, laboratórios e bibliotecas); 
c) e inspirado enfim em plano que não se consulta nem a natureza 
do curso nem as necessidades culturaes? (AZEVEDO, 1937, p.20-21) 
(grifo nosso) 

   
Neste contexto educacional a reforma proposta não tratava somente dos métodos pe-

dagógicos, mas compreendia, sobretudo, uma “reorganização radical de todo o aparelho esco-
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lar, em vista de uma nova finalidade pedagógica e social”, segundo as palavras de Fernando 
Azevedo.  

Duas obras pioneiras impressas nos anos 30, que tratam sobre o tema museus escola-
res, circularam nos ambientes pedagógicos. São elas a “Técnica da Pedagogia Moderna: teoria 
e prática da Escola Nova” (1a. edição de 1934), de Everardo Backheuser (1879-1951) e “Orga-
nização de Museus Escolares” ( [1937]), da professora Leontina Silva Busch, esta última um 
registro do curso de prática de ensino, que voltava-se também à organização do museu didáti-
co, ministrado em 1936, na Escola Normal “Padre Anchieta” de São Paulo.1  

Há indícios que estas obras tiveram divulgação ampla. No comunicado intitulado “Os 
museus escolares” da professora substituta Helmy Wendt Pavão do Grupo Escolar “Almirante 
Barroso” de Canoinhas, em Santa Catarina, datado de 20 de agosto de 1941, há referência à 
obra de Backheuser no tocante ao museu da Escola Nova.  

 
O museu da escola nova há de ser não apenas instrutivo mas educati-
vo em suas várias modalidades. Será naturalmente científico isto é, 
será disposto em obediência ao que é prescrito pela Ciencia, mas não 
devemos prescindir de fazer incluir nele também os objetos de arte, 
os de caráter histórico, tudo disposto com bom gosto e elegância, de 
modo que os eu próprio arranjo já seja um elemento de educação ar-
tística. Ao lado disto o museu deverá ter essencialmente aspecto eco-
nômico. Para a criança vale menos conhecer uma amostra de barro 
ou a semente do algodoeiro do que objetos feito de argila e produtos 
tendo por matéria prima o algodão. Nesse caráter econômico o museu 
escolar toma desde logo um grande interesse e vivacidade. Figurarão 
nele por ex: ao tratar do algodão: mapas das regiões algodoeiras do 
mundo e do [fl.126v.] Brasil; fotografias de campo de cultura de algo-
dão; um exemplar ou ao menos a fotografia de um pé de algodoeiro, 
a semente, o fruto, a fibra do algodão; a folha herborizada, gravuras 
de máquinas par fiação, vista de fábricas, produtos manufaturados di-
versos. Assim a criança tem um aspecto geral não só científico e artís-
tico como econômico desse produto. O museu escolar deve ter 
também caráter cívico e moral. Reservar-se-ão certas partes da sala á 
relembrança de feitos patrióticos (PAVÃO, 2003, p.14) (Grifo no origi-
nal). 

 
No mesmo ano de 1941, a professora Otília Peres do município de Pedreira, Santa Cata-

rina, em comunicado ao Grupo Escolar “Olavo Bilac”, discorre sobre as instituições escolares 
que devem ser criadas no bojo da renovação educacional preconizada pela Escola Nova. 

 
A preocupação da escola nova é desenvolver nos seus educandos, o 
espírito de iniciativa e de cooperação, procurando uma orientação que 
satisfaça as exigências da vida futura. Baseando-se no que diz Decro-
by, ‘A escola nova educa para a vida e pela vida.’ Esse tema é anta-
gônico ao tipo da educação tradicional, embora tenha as mesmas 
técnicas no que diz respeito ao ensino de ler, escrever e contar. Po-
rem, a Escola Nova vai alem disso. Ela não só quer dar esses conhe-
cimentos, mas preparar o novo ser para o ambiente em que irá viver. 
A renovação educacional da Escola Nova tem em vista formar o ho-
mem completo, o homem integral e ao apenas, o homem que sabe, o 
homem instruído. Para vir à tona tal desígnios [sic], urge a criação de 
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instituições post-escolares e Peri-escolares, que lhes dêm maior signi-
ficação ao trabalho, reforcem-no e façam-no valor. Por meio dessas 
instituições é que lês irão, paulatinamente, emergindo na real vida 
que irão enfrentar. Assim é que seguindo as diretrizes da escola nova, 
o ensino catarinense preenche as lacunas que existiam na tradicional. 
E o Departamento, por meio de seus auxiliares de ensino, faz com 
que se funde em cada escola, tais instituições, como: Cooperativa, Bi-
blioteca, [fl.371 v.] Museu, Pelotão de Saude, Clube de leitura, 
etc.etc. (PERES, 2003, p.20). 

 
Sobre a instituição “museu”, a professora catarinense do primeiro ano, ainda enfatiza: “ o mu-
seu também traz grandes vantagens para o ensino, pois daí surge e surgirão perguntas, que 
serão expostas detalhadamente pelos mestres”, e conclui que “todos esses melhoramentos são 
creações características desse esforço em prol da ampliação e coordenação da obra de educa-
ção primária” (Idem, p.21). 

A obra de Backheuser configura-se como um manual, produzido a partir de um curso 
ministrado no Instituto Católico de Estudos Superiores, em 1933, a convite de Alceu Amoroso 
Lima. O museu escolar é bem definido e explicitado pelo autor, o que se constituirá, desde en-
tão, como premissas e balizas a serem adotadas: 

 
O museu escolar na escola nova não pode ser idêntico ao da 

escola tradicional. Nesta, estando a escola preocupada essencialmen-
te com o ensinar, o museu que interessava era apenas o museu de 
história natural, com algumas pedras, alguns vegetais, alguns ani-
mais. Figuravam nas etiquetas, ao lado do nome vulgar o nome cien-
tífico em latim (para as crianças!) com indicação da localidade onde 
fora recolhida a mostra e, quando muito, a indicação de suas possí-
veis utilizações. Só. Isto que está perfeitamente certo para um mu-
seu de instituto superior ou talvez secundário é inócuo em um 
colégio primário. O museu, assim feito, não interessa aos alunos. 
Passa-se por ele sem se olhar. 
 O museu da escola há de ser não apenas instrumento educativo 
sem suas várias modalidades. Será naturalmente científico, isto é, se-
rá disposto ao que é prescrito pela Ciência, mas não devemos pres-
cindir de fazer incluir nele também os objetos de arte, os de caráter 
histórico, tudo disposto com bom gosto e elegância, de modo que o 
seu próprio arranjo já seja um elemento de educação artística. 
 Ao lado disto, o museu deverá ter essencialmente aspecto eco-
nômico. Para a criança vale menos conhecer uma amostra de barro 
ou a semente do algodoeiro do que objetos feitos de argila e produ-
tos tendo como matéria prima o algodão. Nesse caráter econômico o 
museu escolar toma desde logo um grande interesse e vivacidade. 
Figurarão nele, por exemplo, ao tratar do algodão: mapas das regi-
ões algodoeiras do mundo e do Brasil; fotografias de campos de cul-
tura de algodão; um exemplar ou ao menos a fotografia de um pé de 
algodoeiro, a semente, o fruto, a fibra do algodão; a folha herboriza-
da; máquinas de fiação e teares (gravuras); vistas de fábricas; pro-
dutos manufaturados diversos. Assim, a criança tem um aspecto 
geral não só científico e artístico como econômico desse produto. 
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 O museu escolar deve ter também caráter cívico e moral. Re-
servar-se-ão certas partes da sala à relembrança de feitos patrióti-
cos. Legendas morais encontram em tudo lugar de serem postas em 
realce (BACKHEUSER, 1936, p.295-6) ( Com atualização ortográfica). 

 
Backheuser foi o responsável pela elaboração das 18 instruções voltadas à organização 

dos museus escolares, preconizada pela reforma de Fernando de Azevedo, em 1927, no Distrito 
Federal (Instrucção Pública no Districto Federal, Art. 279). Nelas o autor estabelece diferencia-
ções entre museu da classe e museu da escola, e museu pedagógico, que coletivamente cor-
respondem aos museus escolares, como constatamos a seguir: 

 
I-Os Museus Escolares, de acordo com os princípios da nova pedago-
gia, serão exposições permanentes de caráter prático e não simples 
coleções de objetos raros ou cientificamente curiosos. [...] 
V- Haverá três tipos de museus: o museu da classe, o museu 
da escola e o museu pedagógico central. 
VI- O museu da classe, organizado pelos alunos guiados pelo respec-
tivo professor, será uma coleção de objetos de objetos de toda or-
dem, seres naturais ou manufaturados, sem preocupação taxinômica, 
desenhos, modelagens, recortes, gravuras, mapas, tudo enfim quan-
to os alunos fizerem ou trouxerem de melhor, mais original e interes-
sante. 
VII-O museu da classe dará vivacidade e alegria à sala, evolvendo 
[sic] e transformando-se dia a dia, de modo que se eduque o gosto 
artístico do aluno, graças a novos e melhores arranjos dos objetos, 
principalmente desenhos, aquários, gaiolas e vasos de plantas em 
germinação. [...] 
X- O museu da escola de maior vulto que o museu de classe, sempre 
que possível terá sala própria, aberta à freqüência dos alunos.[...] 
XII- O museu da escola será dirigido por uma professora, para tal fim 
designada em comissão, sem prejuízo do trabalho de classe. 
XIII – O museu da escola crescerá não só com o trabalho dos alunos, 
escolhidos dentre os melhores produzidos na escola, mas ainda com 
o que as professoras fizerem ou forem oferecidos ao museu.[...] 
XVI-O museu da escola obedecerá uma plano educativo e não será 
mero amontoado de cousas desconexas. 
XVII- Cada um dos objetos será etiquetado com indicações precisas e 
claras que tornem dispensáveis as explicações verbais dos guias. 
XVIII- Em cada escola o museu terá fisionomia própria, peculiar ao 
seu ambiente social, de sorte que nos distritos rurais predominem os 
objetos relativos à agricultura; próximas ao litoral os que se relacio-
nam com o mar e junto às fábricas os que estas produzem 
(BACKHEUSER, 1936, p. 296-298) (Grifo nosso). 
 

Apesar de apontar o museu pedagógico central como um das modalidades de museu, não há 
uma definição nesse sentido nas 18 instruções elaboradas por Backhauser, o que nos leva a 
inferir que o museu da escola de “maior vulto”, que o museu de classe, seja considerado, tam-
bém, como museu pedagógico central. 
 O manual “Organização de Museus Escolares” da professora Leontina Silva Busch, ex-
plicita no seu prefácio que trata-se da “organização do Museu Didactico”, além de fazer parte 
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“constante do programa de ensino” para a formação didática de professores, Busch aponta que 
“existe, bem delineada em nossa legislação escolar, a instituição de museus de classe, de esco-
la (de grupo escolar e de grandes escolas como as normais) e central, cuja função auxiliar de 
ensino pode ser poderosíssima, desde que saibam utilizá-los” (BUSCH, [1937], p.6).  

Segundo a autora, a organização dos museus escolares colaboram para combater o 
“ensinamento theorico, palavresco e obscuro” em função da ausência de “material de concreti-
zação”, uma lacuna pedagógica do sistema escolar (Idem, p.21). Tendo em vista esse propósito 
apresenta um plano de organização do museu, delineado no começo de 1936, com vista ao 
Museu Didactico da Escola Normal “Padre Anchieta”, em São Paulo.Nesse “plano” destacamos 
as seguintes proposições: 

[...] V – Doutrinação das 4 classes, da instituição é um museu didac-
tico e seu valor incalculavel para facilitar e tornar mais efficaz o ensi-
no. 
VI – Proposição, ás 4 classes, da instituição de um museu didactico 
com que dotar a Escola, organizando-o, a pouco e pouco, com o ma-
terial que for servindo à prática pedagógica. 
VII - Apresentação de um plano typo de organização do museu di-
dactico e abertura de debates entorno do mesmo, afim de provocar a 
participação activa das alumnas-mestras na melhor estructuração do 
plano (BUSCH, [1937], p.24). 

  
 Na concepção expressa pela autora a organização de museus escolares nada mais é 
que a “preparação de material para planos de ensino”. No seu manual reproduz as 18 proposi-
ções de Backheuser para a organização de museus escolares. Busch aponta que alguns precei-
tos devem ser observados, quais sejam: 

1) O museu representará trabalho em cooperação das crianças, de 
seus paes, e de amigos da escola com o professor. 

2) A pesquisa e offerta de materiaes do museu será sempre deter-
minada pela necessidade que delles a escola tiver para as activi-
dades de aprendizado (preparação funcional do museu). 

3) Nenhum material deverá ser integrado no museu sem que tenha 
sido objecto de aprendizado dos escolares (evita o mal do amon-
toado de cousas sem significação para os alumnos). 

4) O trabalho de manipulação ou preparação de materiaes, sua des-
cripção, classificação e disposição no ambiente – museu, caberá 
sempre aos escolares assistidos pelo mestre (aprendizado de or-
ganização). Na descripção do material deve figurar sua proce-
dência, nome do pesquisador ou offertante, data da entrega ao 
museu, etc. 

5) A escripta do movimento museu (a historia de seu uso didactico) 
deverá ser feita pelos escolares em fichas que resumam a utiliza-
ção do material, nome do mesmo, dia e hora do uso, objectivo, 
nome do escolar ou grupo que o angariou e preparou, si se tratar 
do 1o. uso, ou do que o solicitou, si já existente no museu. 

6) Devem ser feitas tentativas ameudadas de intercambio de mate-
riaes com outros museus que conheçam (correspondência moti-
vada), pondo ao dispor dos outros os materiaes que conseguir 
ajuntar em duplicata. 
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7) Convites a Paes de alumnos, a amigos da escola e a escolares de 
outras classes ou bairros para visitarem e conhecerem a impor-
tância do museu na formação dos escolares (BUSCH, op. cit., pp. 
38-39). 

 
Esse grande receituário previa a indicação específica da organização e recolha de mate-

riais e a formação de coleções nas mais diversas disciplinas e matérias de ensino. Assim, para 
Aritmética, Geometria e Desenho, foram indicadas coleções de moedas nacionais; para Geogra-
fia e História, previam-se dentre outros, plantas e fotografias do prédio escolar, bússolas, obje-
tos históricos da sede escolar, retratos de beneméritos, armas e utensílios de índios, coleções 
de mapas históricos, além de cópias de quadros históricos como: “Descobrimento do Brasil” de 
Aurélio Figueiredo, “ 1a. Missa” de Vitor Meirelles, “ Os Bandeirantes” de Henrique Bernadelli, 
“Grito do Ipiranga” de Pedro Américo, “ 15 de Novembro”, de Belmiro de Almeida. Em Zoologia 
é indicada a formação de coleção de diapositivos; para Botânica havia a indicação de folhas e 
flores de herbários (cadernos de vida), coleções de sementes de produtos agrícolas e hortaliças 
e frutos brasileiros. Em Mineralogia, além de exemplares de minerais e rochas, aponta-se a 
reunião de objetos de louça, porcelana, vidro e cristal. Para Educação Moral e Cívica, sugere-se 
uma coleção de cartões sobre datas nacionais, e em Trabalhos Manuais, coleção de tranças, 
laçadas e nós. 

Ainda não pudemos precisar efetivamente o alcance e a recepção dos manuais de 
Backhaeuser e Busch, restando-nos fazer uma pesquisa mais ampla nos patrimônios escolares 
remanescentes, posteriores à publicação e à divulgação dessas obras nos grupos escolares e 
escolas normais. 

Concluindo: embora a bibliografia sobre o tema seja modesta, restringindo-se aos ma-
nuais propriamente ditos, contrasta como vimos com a legislação escolar, que através de regu-
lamentos do ensino primário, ensino normal (Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro), código da 
educação e decretos (DF, São Paulo, Maranhão, Piauí, Sergipe), dispôs sobre a criação de mu-
seus escolares como “precioso órgão facilitador do ensino intuitivo”. 
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Museu da Escola: constituição, proposta e acervo 
 

Este trabalho tem por objetivo analisar a importância da constituição de espaços de sal-
vaguarda da memória e da história da educação, bem como as ações de musealização do pa-
trimônio referente à educação escolar. Mais especificamente propomos analisar o Museu da 
Escola de Minas Gerais1, instituição pioneira no Brasil, criada em 1994, em Belo Horizonte, com 
o objetivo de preservar a cultura material e documental relacionada à história das práticas esco-
lares e das instituições de ensino em Minas Gerais. 

O Museu da Escola teve origem em fatos ocorridos no estado de Minas Gerais, em 
1990, ano em que foi lançado, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura - UNESCO, o Ano Internacional da Alfabetização, um movimento mundial para erradicar 
o analfabetismo entre os povos. Naquele ano, na Faculdade de Educação da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais - FaE/UFMG, um grupo de professores se reuniu para elaborar um plano de 
ação, não só para marcar o evento mas, também, definir estratégias para contribuir na solução 
dos problemas constatados na educação em Minas Gerais, naquele momento. Entre outras ati-
vidades, essa equipe de educadores levou a efeito uma exposição no Centro Cultural da UFMG 
intitulada “Era uma vez uma escola...”, que reuniu acervo histórico cedido por várias escolas 
públicas de Belo Horizonte. A exposição foi projetada com o objetivo de sensibilizar a sociedade 
e o poder público para o enfrentamento da grave situação da educação mineira, que registrava 
altos índices de repetência e evasão escolar. A mostra causou impacto no meio acadêmico e 
entre os visitantes por meio da narrativa museológica escolhida e dos objetos expostos, plenos 
de símbolos impregnados ao imaginário coletivo.  

A exposição alcançou seus objetivos, conseguindo sensibilizar a universidade, pesquisa-
dores e o poder público mineiro para a importância da preservação da memória da educação 
escolar do Estado. Ao término dessa exposição as escolas não receberam os objetos empresta-
dos alegando falta de espaço físico. Tal situação motivou a equipe envolvida a dar um destino 
ao acervo, o que levou a Professora Dra. Ana Maria Casasanta Peixoto a idealizar um espaço de 
guarda e preservação desses bens históricos, criando o Centro de Memória da Educação inseri-
do numa ampla proposta de valorização da escola e do professor consubstanciada no Centro de 
Referência do Professor, que teve por missão institucional a formação continuada dos professo-
res da rede pública do estado.  

O Museu foi constituído tendo como proposta geradora a valorização do trabalho dos 
professores, suas práticas pedagógicas, os materiais didáticos utilizados, os métodos e técnicas 
de ensino a partir da República. Portanto, a ênfase das coleções do Museu da Escola está nos 
objetos que fazem parte da cultura material relacionada à escola2. Com tal intento o acervo 
inicial foi sendo ampliado tendo como foco a história do ensino em todos os seus aspectos – o 
das instituições, o dos atores, o dos conteúdos.  

Como museu de tipologia histórica se propõe a coletar, preservar, estudar, expor e di-
vulgar objetos e documentos relacionados ao período republicano, relativos à educação escolar 
mineira. O acervo é composto por mobiliário, quadros negros, livros, cartilhas, lousas palmató-
rias, cadernos, cartazes, mapas, globos, fantoches, histórias mudas, estojos, canetas de pena, 
tinteiros, lápis e réguas; produções de professores como planos de aula, cartazes, produções de 
alunos como jornais escolares, exercícios, redações e provas; registros escolares como livros de 
matrícula, livros de ponto, livros de ocorrência, cadernetas de chamada e diplomas; suportes 
pedagógicos utilizados pelo professor como programas e manuais de ensino, revistas e jogos 
pedagógicos.  

Suas coleções refletem também os resultados de um inventário realizado junto a acer-
vos documentais, a escolas públicas e particulares, em Belo Horizonte e nas antigas capitais de 
Minas (Mariana e Ouro Preto) e em cidades vizinhas, como Itabirito, Ibirité, Lagoa Santa, Nova 
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Lima, Sabará, Santa Luzia, São João Del Rei entre outras. Tais objetos constituem-se em signos 
tangíveis das maneiras de fazer e pensar a educação escolar ao longo da história da educação 
mineira.  

O acervo do Museu da Escola é, pois, constituído de documentos que dão suporte, or-
ganizam e determinam as práticas e relações que se estabelecem no interior da escola e têm 
papel de grande importância na definição de sua identidade. Estes artefatos são portadores de 
valores atribuídos através de todo um processo social, histórico e de construção da memória e 
traduzem a dimensão material de um processo de produção e reprodução social. Assim sendo, 
eles não valem pela sua singularidade, mas pela sua capacidade de proporcionar o conhecimen-
to de uma manifestação social, expressiva de uma das mais importantes formas de inserção do 
indivíduo à sociedade – a escola. Nesse sentido, a palmatória é exemplar, uma vez que, mais 
que um instrumento de castigo, relacionado às primeiras décadas do século XX, é um objeto 
que suscita questionamentos sobre os processos e mecanismos de disciplinarização presentes 
na escola em um período mais alargado.  

Uma das vertentes do trabalho no Museu é o programa de história oral que, desde 
1997, vem constituindo um acervo de depoimentos orais, entrevistando personagens relaciona-
dos à educação em Minas Gerais, sobretudo professores. Este programa se propõe a garantir 
acesso às atuais e futuras gerações a versões sobre a história da educação em Minas Gerais, 
constituindo-se como material de pesquisa. 
 
 
Trajetória museal  
 

A experiência de pesquisa, registrada no “Guia de Fontes para o estudo do Ensino Pri-
mário e Normal em Minas Gerais”(PEIXOTO; PRATES,1994), financiado pela Fundação de Am-
paro à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) revelou um quadro alarmante. Belo Horizonte e as 
antigas capitais de Minas não apresentavam espaços organizados e sistematizados para a pes-
quisa da educação mineira3.  

As escolas que possuíam ainda algum documento histórico eram os antigos Grupos Es-
colares, que na condição de instituição exemplar das preocupações do governo republicano com 
a formação do cidadão, se situavam na área nobre das cidades. Segundo Peixoto (2001), essas 
escolas preservavam, às vezes, o próprio prédio e alguns móveis antigos (em geral de gabine-
tes e não de sala de aula) e muito pouco ou quase nada em termos de documentos escritos. 
Materiais pedagógicos tais como livros adotados, diários de classe, planos de aula, cartazes de 
leitura, atas de reunião, entre outros, variavam entre inexistentes na escola - por serem vistos 
como material de descarte - ou encontravam-se em péssimo estado de conservação, deposita-
dos em porões mal-acondicionados sujeitos a todo o tipo de intempéries, apresentando alto e 
rápido nível de deterioração.  

A constatação de que muito da documentação relacionada à instituição escolar já se 
perdera e que, em breve, já não seria possível salvaguardar tal patrimônio fez com que o proje-
to inicial do Museu da Escola privilegiasse, num primeiro momento, a constituição de seu acer-
vo, canalizando seus esforços no processo de recolha dos documentos e objetos identificados 
nas instituições escolares4. A constituição desse se deu graças a um verdadeiro trabalho de ga-
rimpagem, pontuado pelas dificuldades do descarte, pelo difícil e delicado processo de negocia-
ção com as escolas e, muitas vezes, pelos dilemas da escolha, pois como lembra Le Goff (1996, 
p.426), nossas lembranças se constroem a partir daquilo que fica registrado nos edifícios, nos 
monumentos, enfim naquilo que é mantido e preservado.  

Contudo, a constituição desse acervo não poderia se esgotar na obtenção dos docu-
mentos e objetos. O acervo passou por vários procedimentos de organização, tendo em vista 
sua preservação e armazenamento. Ao lado disso, a preocupação em evitar que ficassem 
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“guardados”, contribuindo pouco à compreensão do processo histórico, no passado e no pre-
sente, incentivou-se a realização de pesquisas, visando contextualizá-los na trama histórica, em 
seus múltiplos desdobramentos. Disso surgiu a necessidade de se organizar um sistema de ca-
talogação que, incorporando dados sobre os aspectos físicos de cada documento, sobre as mar-
cas do tempo e sua posição no acervo, acrescentasse outras informações capazes de estimular 
sua utilização como fonte de pesquisa e sugerir novos estudos. A partir desse trabalho, foram 
organizadas as coleções que compõem o seu acervo: Livros e Manuais Escolares, Objetos do 
Saber, Banco de Imagens, Registros da Vida Escolar, Mobiliário Escolar e Arquivo de Depoimen-
tos Orais. 

Desde sua concepção a pesquisa está presente no Museu da Escola - “dizer pesquisa é 
dizer museu de um tipo novo, e dizer museu é dizer pesquisa” – essa afirmação de Gilberto 
Freire em sua obra Ciência do Homem e Museologia (1979, p. 31), foi um vetor ao trabalho 
desenvolvido no Museu. Sua concepção e suas coleções refletiram, por um lado, o fato de ter 
sido criado como um dos segmentos do Centro de Referência do Professor, um projeto pensado 
para contribuir na formação docente, como forma de fortalecer a identidade, a noção de cida-
dania e o papel dos professores na sociedade contemporânea. Espaço de estudo, pesquisa, diá-
logo e troca de experiências entre educadores, pares em busca de objetivos comuns - a 
valorização da escola e do professor.  

Nesse contexto, o Museu da Escola apresenta aspectos diversos da história da educa-
ção escolar pública, no período republicano, privilegiando, sobretudo, o período da constituição 
dos Grupos Escolares e das Escolas Normais, instituições eminentemente voltadas à formação 
dos cidadãos para a vida nos centros urbanos. A extroversão do acervo relativo a esse período 
permite problematizar algumas questões tais como: o papel do Estado e a função por ele atri-
buída à escola no processo de socialização das novas gerações republicanas, a significativa pro-
dução, pluralidade e incorporação pela instituição escolar de materiais voltados para o ensino 
da Leitura e da Escrita.  

A trajetória do Museu da Escola foi marcada por um período de expansão, de pleno 
funcionamento e cumprimento de sua função social, firmando-se como experiência inédita e 
modelar no Brasil. Esta fase de constituição e desenvolvimento do Museu deu-se no período de 
1994 a 2005; de 2005 a 2007 iniciou-se uma fase de dificuldades causadas pelo processo de 
extinção do Centro de Referência do Professor, fruto de decisões de ordem política e adminis-
trativa do governo. Em conseqüência de tais decisões o Museu perdeu seu espaço no prédio 
sede da Secretaria de Estado de Educação, na Praça da Liberdade, sendo transferido para o 
Instituto de Educação de Minas Gerais-IEMG, onde funcionou precariamente entre abril de 2007 
e junho de 2011. 

Em que pese esse período de dificuldades, o Museu da Escola, por força de seu poten-
cial, pelo reconhecimento de sua importância nos meios acadêmicos no Brasil, manteve vivas as 
possibilidades de revitalização e retomada de sua missão original, a formação de professores. 
Em fevereiro de 2012, o Museu da Escola foi incorporado à Magistra – Escola de Formação e 
Desenvolvimento Profissional de Educadores, uma iniciativa do governo de Minas Gerais, que 
levou a efeito um amplo projeto de formação continuada para os professores da rede pública.  
 
Diretrizes museais: salvaguarda, pesquisa e expografia 

 
A que história, a que educação, a que escola se refere o acervo do Museu “Professora 

Ana Maria Casasanta Peixoto”? O que revela, o que oculta? Como situá-lo, com sua linguagem, 
na sociedade do espetáculo? É possível fugir aos riscos de fetichização dos objetos? Que sensa-
ções as carteiras de pé de ferro, enfileiradas e presas ao chão, provocam no público visitante? E 
as cartilhas, os cadernos e os livros amarelados pelo tempo? A velha lousa... A palmatória... Os 
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tinteiros e as canetas de pena... Quais perguntas suscitam? Que estímulos oferecem a novos 
estudos e pesquisas? Que novas leituras possibilitam aos pesquisadores da história da educa-
ção? Em que medida os objetos musealizados podem contribuir na desconstrução ou afirmação 
de concepções cristalizadas? Enfim, que contribuição o Museu da Escola pode oferecer à histo-
riografia educacional brasileira? Esta discussão é o objeto deste artigo.  

Observa-se que nas últimas décadas o campo da museologia passou por um intenso 
processo de transformação e amadurecimento, resignificando suas práticas e funções sociais e 
debatendo a respeito da diversidade tipológica dos museus que expressam, com isso, a plurali-
dade dos próprios homens. Desse processo são postos como desafios à política pública no Brasil 
as compreensões do direito à memória como um direito de cidadania, a democratização do 
acesso aos bens culturais, o papel educativo e a necessidade de formação de profissionais habi-
litados para tal finalidade, a valorização do patrimônio tangível ou intangível, o respeito às dife-
renças e à diversidade cultural e a valorização da memória de múltiplos grupos sociais. Ainda 
em processo de construção e reflexão a Nova Museologia traz contribuições significativas para o 
campo, questionando teorias e práticas “museais” cristalizadas e acentuando a dimensão políti-
ca dos museus, como espaços de poder e de memória.  

Como ressalta Junior e Chagas (2006) os museus assumem na contemporaneidade sig-
nificativa centralidade, extrapolando as representações que o identificam como espaço de guar-
da de relíquias ou como instituições “de interesse secundário do ponto de vista sociocultural” 
(p.14). Retomando os autores citados acima: 

De modo bastante visível os museus estão em movimento e já 
não são apenas casas que guardam marcas do passado, são 
territórios muito mais complexos, são práticas sociais que se 
desenvolvem no presente e que estão envolvidos como criação 
e comunicação, afirmação de identidades, produção de conhe-
cimentos e preservação de bens e manifestações culturais 
(p.14).  
 

Com essa perspectiva a Nova Museologia tratou de redefinir o papel do museu tendo 
como maior objetivo o público, imprimindo-lhe uma função crítica e transformadora na socieda-
de. A sociedade contemporânea apresenta uma demanda crescente pela democratização do 
acesso e uso da informação e do conhecimento e a produção e disseminação do saber deixa-
ram de estar restritas ao âmbito das universidades, pulverizando-se em diferentes lugares. A 
ampliação e a discussão a respeito dos direito à educação e à cultura contribuíram para a atri-
buição de um papel “democrático” aos museus, ampliando-se os conceitos, as temáticas abor-
dadas e principalmente o público para quem estes eram pensados. (GUIMARÃES, 2007). Dessa 
complexificação da concepção de museu este passa a se sustenta sobre três pilares: a preser-
vação e conservação de bens materiais e imateriais, a pesquisa e a educação/comunicação.  

A análise das possibilidades dos museus enquanto campo de pesquisa, ultrapassando o 
estudo específico dos documentos que constituem as coleções, é enfatizada por Gilberto Freire 
(1979, p.31), para quem o lugar do museu na pesquisa, além de central, é definidor de novas 
teorias e práticas sociais. Assim sendo, segundo o autor, não podemos reduzir a pesquisa mu-
seal ao levantamento de dados sobre os documentos: nome, procedência, origem de fabrica-
ção, descrição formal, história do objeto, usos etc. Para ele, em que pese a importância das 
exposições no processo de comunicação e de socialização da coleção, não podemos também 
condicionar a pesquisa ao imediatismo de uma mostra, pois, neste caso o museu corre o risco 
de se tornar apenas vitrine.  

Nessa diretriz, as funções de um museu se orientam, principalmente, para a educação e 
a comunicação e para que estas se efetivem a investigação tem o papel fundamental de ampli-
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ar as possibilidades de comunicação dos bens culturais. Atividade voltada para a produção de 
conhecimento, o processo investigativo nas instituições museológicas assegura uma visão critica 
sobre determinados contextos e realidades, conferindo sentido ao acervo, criando base de in-
formação para o público, formulando conceitos e criando proposições de exposições e outras 
atividades de comunicação. (JULIÃO, 2006, BINA, 2009). Como ressalta Julião (2006), nas insti-
tuições museológicas, a preservação que tem por objetivo prolongar a vida dos bens culturais, 
não constitui um fim em si mesma, mas um meio cujo objetivo maior é preservar a possibilida-
de de acesso futuro às informações das quais os objetos/conhecimento são portadores.  

Para que o acesso a tais informações se efetive é necessário que ocorra um processo 
de comunicação, uma relação entre o homem, sujeito que conhece, e o bem cultural, represen-
tante de uma dada realidade, processo que ocorre a partir das exposições. Neste sentido, se-
gundo Chagas (2002), “o desafio é estreitar as relações entre as áreas de pesquisa e 
comunicação, garantindo-lhes independência” (p.82). Ressaltamos também o caráter perma-
nente e intermitente das pesquisas realizadas sobre e a partir do acervo, uma vez que a todo 
momento amplia-se o repertório de informações sobre o acervo enriquecendo-se, além da in-
corporação de novos documentos e objetos às coleções.  

Nessa perspectiva, um dos objetivos do Museu da Escola é dar suporte a estudos e 
pesquisas que possam contribuir para o entendimento de nossas questões educacionais. Para 
que ele cumpra esse importante papel é necessário que se considere que os museus têm o po-
der de decidir o que lembrar e o esquecer, escolher ou repudiar, coletar ou descartar, concor-
dar ou questionar. Isso lhes confere importante papel político conforme acentuado por Le Goff 
(1996), nossas lembranças se constroem a partir do que fica registrado, daquilo que é mantido 
e preservado. Dessa forma, cabe uma reflexão sobre as possibilidades oferecidas pelo acervo 
do Museu da Escola ao investigador e sobre as contribuições que pode oferecer à produção do 
conhecimento em História da Educação. A materialidade objetivada em seu acervo está, pois, 
repleta de simbologias, representações sociais, sentidos e identidades. Entretanto, esses obje-
tos não falam por si, não falam por nós; nós é que falamos, lemos, interpretamos seu universo 
simbólico, a partir de nossas experiências, de nosso lugar social. Sua utilização como fonte de 
pesquisa, ou seja, como suporte que “os historiadores se utilizam não só para conhecer um fato 
histórico, mas para revisitar o passado e reinterpretá-lo sob nova ótica” (FÁVERO, 2.000, p.103) 
está diretamente relacionado às questões que estes formulam ao passado a partir do presente. 

Em função de sua especificidade, o acervo do Museu da Escola de Minas Gerais pode 
despertar o interesse do historiador da educação cujas questões se voltem para a escola e seus 
sujeitos, suas práticas e seus produtos, considerados esses em sua materialidade, pelas institui-
ções onde as práticas são criadas e recriadas. Esse interesse reflete as mudanças na concepção 
da História e sua influência sobre a historiografia no campo educacional, mudança conceitual 
que suscitou o interesse por novos objetos e abrindo novos caminhos de investigação. Nesse 
movimento, acervos como os do Museu da Escola crescem em importância para os pesquisado-
res, que passam a se valer de fontes até então praticamente desconsideradas pela historiogra-
fia tradicional, e a re-interpretar fontes tradicionalmente utilizadas. Um olhar atento sobre o seu 
acervo e a leitura da narrativa de suas exposições, marcada pela consciência de que as ausên-
cias também são reveladoras de presenças, indicam a importância do Museu da Escola para as 
pesquisas que hoje se desenvolvem no país.  

As novas maneiras de se pensar o museu, empreendidas com as diretrizes da Nova Mu-
seologia também incorporaram discussões sobre o espaço expositivo. Estes passam a ser com-
preendidos menos como complemento à educação formal, ressaltando-se a possibilidade de 
acesso ao conhecimento, à cultura, à arte e à memória. Com isto, a exposição passa a não ser 
mais algo externo àquele que a visita, mas algo que lhe toca, lhe suscita questionamento, favo-
recendo a identificação com o patrimônio.  
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Desse modo, uma das diretrizes da instituição é preocupação em dar visibilidade ao 
acervo, atraindo a atenção das escolas, dos pesquisadores e da sociedade em geral para sua 
importância, estimulando a realização de estudos e investigações, fazendo com que o projeto 
do Museu enfatize a extroversão de seus documentos, abordando temas significativos do ponto 
de vista sociocultural e pedagógico. 

Vale ressaltar que tais diretrizes colocam em destaque os processos de interlocução 
ocorridos no espaço museal entre o visitante e o acervo exposto, entre homem e conhecimen-
to. Podemos dizer que as exposições são uma convenção, uma linguagem própria dos museus, 
organizadas para produzir sentido. Concebida como um texto argumentativo, a exposição vale 
da carga documental e referencial para enunciar questões formuladas e desenvolvidas pelo 
pesquisador ou curador. Permitindo diferentes leituras e interpretações a exposição adquire seu 
sentido na interação com o público (MENEZES, 1995). Como ressalta Julião (2006) a exposição 
é a contribuição que o museu oferece para a socialização do conhecimento: 

 
A exposição não exaure todas as atividades do museu – é pre-
ciso deixar claro – mas a exposição é, na realidade, um texto 
claro, algo que pode ser feito como uma releitura do mundo, é 
trazer para o museu uma representação do mundo, das rela-
ções do homem com a sua realidade, e torná-las tão evidentes 
(...) que possam despertar uma consciência crítica, inclusive 
onde ela não existe, ou desenvolvê-la onde ela já está embrio-
nária. (RUSSIO, 1990 citado por JULIÃO, 2006, p.103).  
 

Cabe ressaltar que a comunicação posta como uma das principais diretrizes no espaço 
museal tem sido tema de constantes debates no campo da museologia. Inspirada em Pierre 
Bourdier, Eliene Bina analisa a interferência direta dos capitais cultural, artístico e simbólico na 
percepção de acervos expostos em museus. Para os autores, a compreensão da narrativa ex-
pográfica está relacionada às origens sociais e culturais, às aprendizagens que acontecem no 
ambiente familiar e à educação recebida no espaço escolar. Nessa direção, os autores analisam 
que os espaços museais, muitas vezes, estão “fechados” ou inacessíveis à grande parte da po-
pulação, já que: 

 
para que um visitante apreenda o capital simbólico contido em 
um acervo exposto, ele necessita do capital cultural e artístico, 
embasadores dessa compreensão. É exatamente esse quadro 
que os profissionais de museus tentam reverter, por meio de 
diversas metodologias educativas incentivadas pela Nova Muse-
ologia (BINA, 2009, p. 04). 

 
Apesar desta crítica apresentada por Bina (2009), vale ressaltar que é ilusória a repre-

sentação de uma leitura única do espaço expositivo, prescritiva, verdadeira, que é informada e 
aprendida a partir da educação formal. Múltiplas experiências são possíveis no espaço museal e 
por isso, torna-se potente conjugar diferentes formas de comunicação que visem a interlocução 
entre o visitante e a coleção, que diminuam a sensação de distanciamento e não pertencimento 
às coleções expostas. Atentando-se para a diversidade cultural dos grupos visitantes, é neces-
sário que os sujeitos envolvidos com as ações educativas, com projetos expográficos busquem 
promover o incremento da programação nas intuições e agreguem, sobretudo, novas técnicas e 
linguagens como recursos expositivos e de comunicação. Para isso, o trabalho interdisciplinar 
pode contribuir com tal intento, buscando-se uma interpretação mais aprofundada sobre o perfil 
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dos visitantes, seus “modos de percepção” e os conhecimentos que trazem para o espaço mu-
seal que informam sua experiência.  

Hoje, algumas preocupações estão no cerne do trabalho no Museu da Escola: amplia-
ção de seu acervo por meio de doações de escolas, de educadores ou seus familiares; consoli-
dação de suas as ações de Educação Patrimonial por meio da campanha “Em Minas, memória é 
coisa de futuro”, de âmbito estadual, lançada em 2005, para identificar, preservar e divulgar 
acervos referente à história da educação mineira - campanha que teve dois produtos interes-
santes - a criação do primeiro Museu da Escola do interior de Minas, na cidade de Oliveira e do 
Museu Virtual da História da Educação Mineira, hospedado no site do Centro de Referência Vir-
tual do Professor, hoje também parte integrante da Magistra. Outra ação de extensão do Museu 
é orientar as escolas públicas para criação de seus espaços de memória, como parte de uma 
política de preservação dos bens patrimoniais das mesmas.  
 Esperamos que essa apresentação sobre a trajetória do Museu da Escola de Minas Ge-
rais possa suscitar e inspirar outras ações de musealização e a criação de espaços de memória 
que tenham por conceito gerador a preservação da história da educação escolar e do trabalho 
docente.  
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1 Criado, em 1994, como Centro de Memória da Educação foi renomeado, em 1998, Museu da 
Escola de Minas Gerais. Em fevereiro de 2012 passou a Museu da Escola “Professora Ana Maria 
Casasanta Peixoto”, numa justa homenagem à sua fundadora, falecida em 2008.  
2 Não se priorizou a guarda documental de leis, decretos, códigos e portarias que regulamenta-
ram a educação em Minas Gerais, já que grande parte desses documentos estão sob a guarda 
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3 Sobressaem-se, como lugares privilegiados, o Arquivo Público Mineiro, o Museu do Livro em 
Mariana, a Biblioteca Pública de Minas Gerais, as Bibliotecas da Faculdade de Educação da 
UFMG, do Instituto de Educação de Minas Gerais, da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais e do Centro de Referência do Professor, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da 
Faculdade de Educação da UFMG (CEALE)) e a Sala Helena Antipoff, dessa Universidade. 
4 As doações de particulares, por sua vez, vieram, em sua maioria, de professores que se des-
tacaram no panorama educacional e cultural das cidades.  
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 O que é possível saber sobre as trajetórias de vida dos professores que formam profes-
sores? Esta pergunta orientadora constitui-se como ponto de partida no trabalho de organiza-
ção dos Arquivos Pessoais do Centro de Memória da Educação Física (CEMEF) da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Como um centro de documentação e pesquisa, vimos organizando nos 
últimos 10 anos uma diversidade de documentos, relativa à história institucional da Escola de 
Educação Física da UFMG e à outros temas congêneres. Desde 2006 laçamo-nos ao desafio de 
recolher, preservar, organizar e tornar acessível os Arquivos Pessoais doados por familiares de 
alguns professores já falecidos. Posteriormente, outros conjuntos documentais foram doados 
por professores aposentados ou ainda em atividade, que escolheram pessoalmente depositar 
seus acervos acumulados no CEMEF. 

Neste movimento, o trabalho de preservação e guarda de acervos impressos, fotográfi-
cos, audiovisuais e tridimensionais tem sido um convite para que ex-professores da instituição a 
ela retornem para trabalhos de identificação documental. Nesta operação, de algum modo, rea-
lizam uma espécie de produção de suas próprias versões sobre a história da formação de pro-
fessores realizada na Escola de Educação Física, instituição que existe na cidade de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, desde o ano de 1952. Os pesquisadores do CEMEF tem também convi-
dado estes professores e ex-professores a doarem seus acervos pessoais ao Centro. O acolhi-
mento mútuo tem sido positivo, provocando o estabelecimento de fundos e coleções com 
características bastante peculiares. Nestes dois movimentos percebemos com positividade certo 
embaralhamento do institucional com o pessoal. O arquivamento do “eu”, tem muitas vezes 
uma “função pública”. Afinal, arquivar a própria vida é um modo de publicá-la, construir possibi-
lidades para um leitor escolhido ou indeterminado (GOMES, 2009). Tais premissas indicam e 
confirmam a necessidade de um tratamento cuidadoso desses processos de acumulação, sem 
abrir mão dos critérios estabelecidos pela teoria arquivística.  
  No Centro de Memória da Educação Física (CEMEF) os diversos arquivos de professores 
constituem um tema e um fazer arquivístico desafiadores.1 A afirmação e a legitimação destes 
conjuntos documentais como importantes para a história da Educação Física e da formação de 
seus professores demandam trabalho interdisciplinar com o campo da História, da Arquivologia 
e da Educação, abrindo possibilidades para a pesquisa e a formação. Além disso, qualificam o 
trabalho de cruzamentos de fontes nas atividades que, no campo da História da Educação Físi-
ca, operam com outros acervos documentais.  
 Cientes da importância da preservação desses acervos, passamos a organizá-los de 
modo a garantir sua conservação pelo maior tempo possível e, também, permitir o acesso aos 
pesquisadores interessados. Para isso temos como referência necessária a Norma Brasileira de 
Descrição Arquivística (NOBRADE), estabelecida pelo CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos). 
Entretanto, no trabalho com os arquivos pessoais, cada acervo precisa ser reconhecido como 
um conjunto com identidade própria e tal organicidade reinventa permanentemente as “fun-
ções” que estruturam os quadros de arranjo, em estreita relação contextual com as múltiplas 
atividades do titular do arquivo. Assim, os arquivos pessoais desafiam as normas arquivísticas, 
pois cada acervo tem suas particularidades, o que exige um arranjo diferente para cada um 
desses fundos ou coleções.  

Nesse processo de organização somos permanentemente convocados a duvidar das 
premissas da objetividade e da imparcialidade que por muito tempo orientou o trabalho arqui-
vístico. Deparamo-nos continuamente com uma dimensão ativa e interessada em nossa prática, 
pois nos reconhecemos como produtores de sentidos, pelas escolhas realizadas, pelos arranjos 
estabelecidos. Por certo, tais operações não implicam um desprezo ao debate metodológico. O 
que se coloca como desafio é a busca de como organizar trajetórias de homens e mulheres or-
dinários; professores e professoras que, ao longo do tempo, fizeram de seu ofício na Educação 
Física um percurso de algum modo revelado e escondido no emaranhado de seus arquivos. 
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 Alguns desses doadores podem ser considerados como intelectuais bastante ativos, cu-
ja presença a ação foram fundamentais à constituição do campo da Educação Física na cidade 
de Belo Horizonte. Intelectuais que, a seu modo, organizaram uma “memória” do ensino de 
Educação Física, dos esportes, da formação de professores e da própria Universidade. Alguns 
deles, exímios organizadores de dossiês, outros produtores de manuais e polígrafos didáticos. 
Alguns acervos prioritariamente compostos de livros nacionais e estrangeiros, outros configura-
dos como conjuntos de textos manuscritos, planos de aulas, pequenos bilhetes, convites, car-
tas, etc. Existem também muitas fotografias, películas cinematográficas, diapositivos, 
certificados, medalhas esportivas e placas de homenagem. Documentos que testemunham es-
treitas conexões entre percursos pessoais e institucionais. Uma diversidade que convida ao de-
bate metodológico e conceitual. 
 Ângela de Castro Gomes (2009, p.28) argumenta que a nomenclatura arquivos pessoais 
é um termo genérico, pois pode se referir tanto a documentos sobre pessoas presentes em ar-
quivos institucionais quanto a documentos identitários. Dessa forma propõe que o termo mais 
adequado seria “arquivos de pessoas (desta ou daquela pessoa, individualmente) ou de catego-
rias ocupacionais (de estadistas, de literatos, de cientistas etc.)”. Embora no CEMEF o termo 
adotado seja Arquivos Pessoais, podemos certamente afirmar que se trata de Arquivos de Pro-
fessores. Havendo, inclusive, possibilidade de organização de outro conjunto denominado Ar-
quivos de Alunos, já que alguns sujeitos, formados pela Escola de Educação Física, interrogam 
sobre a viabilidade de cessão ao Centro de seus documentos da época de estudantes, vestígios 
de sua condição discente: cadernos, apostilas, fotografias, livros, carteirinhas, etc. 
 Além disso, nos trabalho com os Arquivos de Pessoas, é preciso identificar o documento 
de acordo com as circunstâncias em que foi produzido. Entender os documentos na sua funcio-
nalidade e dimensão temporal é um trabalho complexo que exige metodologia própria. A arqui-
vista francesa Ariane Ducrot (1998) ressalta que, no trabalho de classificação dos arquivos 
pessoais, o princípio básico de organização é o, já consagrado, respect des fonds, ou princípio 
da proveniência: os arquivos devem ser organizados de acordo com sua origem.  
 Assim sendo, como Luciana Heymann (2008) nos provoca a pensar, os documentos 
guardados por cada sujeito ou por seus familiares compõem um acervo de pistas e sinais de 
seus titulares. Pelo modo como cada documento foi manuseado, pelas pequenas e sutis anota-
ções, pelos rascunhos esboçados, pela originalidade como cada item foi guardado e posterior-
mente doado. A tal premissa, outra é agregada, pois a autora também assinala que, para além 
das marcas pessoais, esses acervos constituem também significações reveladoras de laços e 
vínculos sociais, redes de pertencimento e formação das quais os indivíduos fizeram parte. Ou 
seja, o modo como cada um marca seu percurso próprio e, ao mesmo tempo, desvenda ele-
mentos que compõem uma história social da Educação Física na cidade de Belo Horizonte. 
 No pequeno comentário escrito em um plano de aula, nos bilhetes aleatórios dispersos 
entre páginas de livros ou nos dossiês de matérias jornalísticas cuidadosamente colecionadas, 
encontramos o indivíduo, seu “modo de fazer”, seu estilo. Mas encontramos, ao mesmo tempo, 
um exercício público e partilhado de ações, cargos ou tarefas pedagógicas, universitárias, es-
portivas, recreativas. Se foram professores, seus acervos estão também repletos de pistas e 
indícios relativos a outro sujeito-parceiro, os alunos. E também de suas ferramentas e rituais de 
trabalho: os dispositivos didáticos, modos criados e recriados de lidar com saberes e práticas, 
com o ofício de mestre.  
 
 
Da operação arquivística à operação historiográfica: o trabalho técnico 
 
 

CD-ROM DE ATAS  | 5584 |  COLUBHE 2012



 

 Uma primeira organização desse acervo foi realizada em 2006, com critérios 
mais próximos àqueles do campo da biblioteconomia e resultou um primeiro Guia de Fontes 
(ROSA e LINHALES, 2007). Como ressaltam Ana Maria Almeida Camargo e Silvana Goulart, du-
rante vários anos os arquivos pessoais foram, em diversas instituições, organizados dessa for-
ma: 

 
 
Considerados como coleções de documentos, os arquivos pessoais têm 
sido abordados por meio de critérios originários das bibliotecas, coeren-
tes com a tradição de ali depositarem as obras e os demais papéis dos 
escritores. Dessa perspectiva, os documentos são tratados um a um, 
gerando unidades descritivas autônomas. (2007, p.37) 
 
 

Embora possamos hoje identificar os limites daquela escolha, por certo esse primeiro 
trabalho de organização foi fundamental para o reconhecimento da riqueza desse acervo, o que 
tem inspirado várias pesquisas e ajudado na preservação desses documentos. Uma revisão nos 
levou ao contato com uma bibliografia mais recente e com outras experiências em curso no 
Brasil. O trabalho realizado por algumas pesquisadoras brasileiras tornou-se referência, como 
Ângela de Castro Gomes, Ana Maria Almeida Camargo, Luciana Quillet Heymann. 

Essas autoras partilham suas experiências em organização de Arquivos Pessoais e ao 
mesmo tempo desenvolvem metodologias próprias de como classificá-los. Há um consenso en-
tre elas de que os arquivos privados, incluindo os pessoais, ocupam um lugar periférico no 
“mundo dos arquivos”, pois os manuais para a organização arquivística remetem principalmente 
aos arquivos públicos. Por isso, no aspecto metodológico, vários conceitos elaborados a partir 
dos arquivos públicos são utilizados para todos os arquivos, incluindo os pessoais. Como argu-
menta Luciana Quillet Heymann,  

 
a matriz pública presente nos manuais remete à própria história dos 
arquivos, designação originalmente utilizada para os documentos pro-
duzidos e acumulados pelos órgãos da administração, cuja guarda deve 
atender primeiramente aos interesses desses órgãos, e como fonte de 
informação e, secundariamente, aos interesses de pesquisa. (2009, 
p.42). 
 
 

Deste modo, os arquivos pessoais irão exigir uma interpretação das normas de acordo com 
as particularidades de cada acervo, pois  

 
 
Para tratar arquivos pessoais como arquivos, é preciso vê-los antes de 
tudo, como conjuntos solidários e orgânicos. Não dispõem de autono-
mia, como os de biblioteca, nem prescindem da relação que mantêm 
com os documentos que os precedem ou sucedem no âmbito da ativi-
dade para a qual servem de instrumento. (CAMARGO e GOULART, 
2007, p.43) 
 
 

 Nos acervos do CEMEF já iniciamos os inventários e o levantamento preliminar – além 
de indicar variados tipos de documento – revela graus distintos de preservação. Estão em pro-
cesso de elaboração os quadros de arranjo dos Arquivos Pessoais. A opção de não realizar um 
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arranjo único para todos os arquivos de professores se orienta pelo pressuposto de que cada 
profissional tem seu percurso individual, acumulou tipos de documentos diversos, deu à sua 
“memória” um tratamento singular. Além disso, as formas de acumulação e os critérios de doa-
ção utilizados pelos familiares foram diferentes, o que nos fez também diferenciar Fundo e Co-
leção. 
  De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (Dibrate), um fundo 
é um conjunto de documentos da mesma proveniência, que tenha sido produzido e acumulado 
por uma entidade pública ou privada, no desempenho de suas atividades. Assim, denominamos 
de Fundo um conjunto documental mais abrangente e orgânico que demonstra diferentes as-
pectos da vida desse sujeito, seja no âmbito pessoal ou profissional. No CEMEF, consideramos 
como fundos, três dos acervos pessoais:  

- Fundo Professor Herbert de Almeida Dutra;  
- Fundo Professor Odilon Ferraz Barbosa;  
- Fundo Professor Fernando Campos Furtado.  

 
Em outra direção, denominamos de Coleção os conjuntos documentais que guardam 

apenas parte dessa trajetória, cuja seleção, em geral, prioriza documentos muito específicos, 
normalmente adotados na docência – a grande maioria, livros e revistas. São os arquivos:  

- Coleção Professora Nella Testa Taranto; 
- Coleção Professor Edson Pisani Martini; 
- Coleção Ivani e Terezinha Bonfim 

 
Além destes fundos e coleções já estabelecidos, um terceiro grupo está sendo inventa-

riado. São os acervos de Eustáquia Salvadora de Souza; Dietmar Martin Samulski e Emerson 
Silami Garcia. O inventário implica uma atenção ao conteúdo e à tipologia documental e possi-
bilitará o arranjo e a classificação dos acervos. 
 Como um procedimento orientador, cada acervo passou ou passará por ações de higie-
nização, quantificação e identificação dos documentos. Em um segundo momento, realizamos a 
análise tipológica e temática que resulta na organização das séries que compõem cada quadro 
de arranjo. Para finalizar, são realizadas as atividades de descrição intelectual do acervo e o 
acondicionamento físico de todo o material. O processo de constituição de séries toma como 
referência tanto a dimensão temática quanto os tipos documentais. Como exemplos, podemos 
citar: Material Didático, Cursos e Jornadas, Documentos Familiares, Correspondências, Produ-
ção Intelectual do Autor, Produção Intelectual de Outros Autores, Fotografias, Objetos Tridi-
mensionais, Periódicos/Revistas e Livros. 

Na medida em que fazemos nossas escolhas, podemos também considerar que as for-
mas de acumulação e os critérios de doação utilizados pelos familiares participam do processo 
de tomada de decisões. De acordo com Ducrot, o “princípio da estrutura” deve ser observado 
na organização dos arquivos e se refere à “reconstituição da ordem dada primitivamente a um 
fundo pelo organismo de onde ele provém” (1998, p.159). Por isso, torna-se importante com-
preender a ordem que os professores deram a seus arquivos e, na medida do possível, mantê-
la. Exemplo disso são os fundos dos professores Odilon Barbosa, Herbert Almeida Dutra e Fer-
nando Campos Furtado, nos quais percebemos que, ao longo de suas vidas profissionais, se 
dedicaram à organização de vários dossiês temáticos. Como nos convida a pensar Philippe Ar-
tières (1998), um modo original de “arquivar a própria vida”,  
 Em outra orientação metodológica, Ariane Ducrot ressalta também que, ao arquivista, 
não cabe apenas recolher arquivos pessoais, mas também criá-los, por meio de entrevistas com 
as pessoas que lhe confiam seus arquivos, de modo a enriquece o estabelecimento do fundo ou 
coleção: “Esse papel de criador, que lhe tem sido negado há tanto tempo e que ele exerce atu-
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almente para os arquivos públicos, parece perfeitamente justificado no domínio dos arquivos 
privados.” (1998, p.167). Temos no horizonte de ações do CEMEF os estudos biográficos, as 
entrevistas com os doadores sobre suas trajetórias docentes, entre outras atividades de pesqui-
sa capazes de ampliar e potencializar o valor os arquivos de professores. 
 Por fim, orientados por essas premissas metodológicas, não podemos perder de vista 
que o arquivo de uma pessoa constitui-se como “um conjunto indissociável, cujas parcelas só 
tem sentido se consideradas em suas mútuas articulações e quando se reconhecem seus nexos 
com as atividades e funções de que se originaram” (CAMARGO e GOULART, 2007, p.35 e 36). 
Dessa forma o arquivo de uma pessoa deve ser mantido dentro da mesma lógica organizacio-
nal, independente de ser correspondência, livros, objetos tridimensionais, etc. Essa diversidade 
dará sentido ao arranjo, afinal “os arquivos pessoais são prolíferos em documentos desprovidos 
de metadados: fotografias sem legenda, anotações de todo tipo em inusitados suportes, obje-
tos desvinculados dos conjuntos que lhe dariam sentido.” (idem, p. 41) E estes reunidos terão o 
sentido que não tem individualmente. 
 Assim sendo, essas autoras defendem que os livros não devem ficar separados em uma 
biblioteca e sim fazer parte do arquivo pessoal. Também os documentos tridimensionais não 
devem ser levados para um museu, mas serem tratados como documentos de arquivos para 
não saírem do contexto. 
 Como elementos da biblioteca, os livros possuem autonomia de significado, o que os 
difere dos arquivos documentais que necessitam de relação com o conjunto. Podem ser indexa-
dos com as normas convencionais da biblioteconomia sem perderem a contextualização como 
parte de um acervo pessoal. No caso do CEMEF, os livros existentes nos arquivos dos professo-
res passam pelo processamento técnico da biblioteca e são inseridos no sistema utilizado pela 
Universidade: a Base Pergamum. No entanto, não perdem sua referência de origem. Estes fo-
ram identificados com etiquetas coloridas, cada arquivo de professor com uma cor. Além disso, 
no inventário de cada Fundo e Coleção esses livros são incluídos como uma série. Esses cuida-
dos foram tomados na medida em que compreendemos que os livros guardam relação com 
outros documentos e com a produção intelectual dos professores. 
 No que se refere aos objetos tridimensionais Camargo e Goulart (2007) argumentam 
que a presença destes não exige a criação de um ambiente técnico museológico. Os artefatos 
do acervo devem ser submetidos às operações de contextualização que se aplicam aos docu-
mentos de arquivo pois, segundo elas, muitos destes objetos perderiam o sentido fora desse 
ambiente. Alguns dos arquivos de professores do CEMEF também possuem objetos tridimensio-
nais. São artefatos didáticos, medalhas, placas de homenagem, etc. Esses objetos são indexa-
dos conforme a metodologia arquivística e permanecem intelectualmente nos respectivos 
fundos. Porém, do ponto de vista da organização física, o acondicionamento desses objetos é 
realizado segundo os critérios da museologia, para que possam ser devidamente preservados. 

Enfim, o arquivamento pode ser uma narrativa de si, mas também pode ir além disso. 
O trabalho em curso nos permite partilhar da idéia de que os processos de arquivamento po-
dem ser: 

 
 
Produtos de investimentos sociais mais do que como produtos “natu-
rais” da trajetória dos indivíduos, como depositórios de valores e repre-
sentações, e não, simplesmente, como registro de atividades, pode 
ajudar-nos a desvendar significados e avançar na tarefa de refletir so-
bre os procedimentos mais adequados aos tratamentos. (HEYMANN, 
2009, p.55) 
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 Cada um destes Arquivos Pessoais provoca operações de pesquisa. Quer pelos desafios 
apresentados para sua organização arquivística, quer pelos temas de investigação que anunci-
am para a História da Educação Física. Por certo, são acervos lacunares e, como tal, tomam 
uma configuração pedagógica, na medida em que provocam a busca de novas fontes e cruza-
mentos, além de novas perguntas promissoras ao movimento da escrita da história. São teste-
munhos das escolhas pessoais, do modo como cada um se tornou professor/a de Educação 
Física e também do modo como participou da afirmação deste campo de atuação pedagógica e 
social.  
 Como pesquisadoras em História da Educação Física, podemos afirmar que os arquivos 
de professores constituem possibilidades para olhar, interrogar e contar histórias de formação 
docente, histórias da Educação Física mineira. Operações que configuram o Centro de Memória 
da Educação Física da UFMG como lugar de pesquisa e formação. No emaranhando de papéis, 
livros, bilhetes, cartilhas, cadernos, filmes ou fotografias, nos debruçamos curiosamente para 
compreender como cada um destes sujeitos tornou-se professor ou professora. 
 Concordamos com Ângela de Castro Gomes (1998): por vezes nos percebemos enfeiti-
çados pelos arquivos pessoais, pois nos aproximamos de homens e mulheres reais, com suas 
virtudes e defeitos, rotinas, inventividades e contradições. Pessoas encarnadas e não apenas 
nomes na história. Estar tão perto do que foram e fizeram inclui também reconhecer que, como 
sujeitos de seu tempo, produziram imagens e representações de si, dos outros e da própria 
Educação Física. Escolheram guardar, escrever, autografar, rasgar ou doar. E, como se não 
bastasse o percurso de cada um, acabamos nos envolvendo, ainda, com o lugar que tais “do-
cumentos de memória” ocuparam nas suas famílias, nas estantes e caixas de suas casas. O fei-
tiço está em toda parte! 

De algum modo, os professores elegeram o CEMEF como lugar de guarda de seus obje-
tos e das histórias que tal materialidade pode indiciar. Nesse movimento que comporta tanto o 
acaso como a intencionalidade e por meio de suas experiências, eles se tornam nossos parcei-
ros na pesquisa e na produção historiográfica relativa à Educação Física e à formação de pro-
fessores. 
 
 
Referências Bibliográficas  
 
ARTIÈRES, Phillippe. (1998). Arquivar a própria vida. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 
v. 11, n. 21. 
BELLOTTO, Heloisa Liberalli. (2004). Arquivos permanentes. Tratamento documental. 2ª Ed. Rio 
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. 
BELLOTTO, Heloisa Liberalli .(1998). Arquivos pessoais em face da teoria arquivística tradicio-
nal: debate com Terry Cook. Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 11, n. 21. 
BRANDO, Daniele Cavaliere; Merege, Ana Lúcia. (2009). Arquivos Privados na Biblioteca Nacio-
nal. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano XLV, nº 2, jul-dez.  
BRASIL. Arquivo Nacional. (2005). Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de Ja-
neiro: Arquivo Nacional – Publicações Técnicas; nº.51. 
CAMARGO, Ana Maria de Almeida.(2009). Arquivos Pessoais são Arquivos. Revista do Arquivo 
Público Mineiro. Ano XLV, nº 2, jul-dez.  
CAMARGO, Ana Maria de Almeida e GOULART, Silvana. (2007). Tempo e Circunstância: a abor-
dagem contextual dos arquivos pessoais. São Paulo: Instituo Fernando Henrique Cardoso.  
DUCROT, Ariane. (1998). A classificação dos arquivos pessoais e familiares. Estudos Históricos, 
Rio de Janeiro, v. 11, n. 21. 
GOMES, Ângela de Castro (2009). Arquivos pessoais, desafios e encantos. Revista do Arquivo 
Público Mineiro. Ano XLV, nº 2, jul-dez.  

CD-ROM DE ATAS  | 5588 |  COLUBHE 2012



 

GOMES, Ângela de Castro (1998). “Nas malhas do feitiço: o historiador e os encantos dos ar-
quivos privados”, Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21.  
HEYMANN, Luciana Quillet. (2009) O indivíduo fora do lugar. Revista do Arquivo Público Minei-
ro. Ano XLV, nº 2, jul-dez. 
HEYMANN, Luciana Quillet. (2008) Arquivos e interdisciplinaridade: algumas reflexões. In.: Se-
minário CPDOC 35 anos: A Interdisciplinaridade nos estudos históricos, 2008, Rio de Janeiro. 
<Disponível em: www.cpdoc.fgv.br. 
HEYMANN, Luciana Quillet. (1997). Indivíduo, memória e resíduo histórico: uma reflexão sobre 
arquivos pessoais e o caso Filinto Müller. Estudos Históricos, Rio de janeiro, v. 10, n. 19, p. 41-
66. 
ROSA, Maria Cristina e LINHALES, Meily Assbú (orgs.). (2007). Guia de Fontes: acervo do Cen-
tro de Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer. Belo Horizonte, MG: CEMEF-UFMG.  
                                                
1 No CEMEF, o trabalho com os Acervos Pessoais é realizado atualmente pelas autoras dessa comunica-
ção e conta com a participação da pesquisadora Luciana Bicalho da Cunha, a quem agradecemos as valio-
sas contribuições. 

CD-ROM DE ATAS  | 5589 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 5590 |  COLUBHE 2012



O ESPÓLIO DO LICEU CAMÕES: UMA 
JANELA SOBRE O MUNDO

Catarina Paulo LEAL
Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho

PA L AV R AS- C H AV E

Património educativo; Cultura 

escolar; Ensino liceal

ID: 1293

CD-ROM DE ATAS  | 5591 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 5592 |  COLUBHE 2012



Neste texto pretendo construir uma narrativa que dê conta da translocação de ideias pedagógi-
cas operada no espaço e no tempo, acompanhada da migração dos objectos e de pessoas com 
fluxos e influxos, mudanças e continuidades. Para melhor materializar o que pretendo dizer, 
porque é também de materialidade que trata esta narrativa, parto do exemplo do Liceu Ca-
mões. Situado em Lisboa e inaugurado em 1909, esta actual escola secundária alberga uma 
importante colecção de objectos que incluem materiais e equipamentos notáveis dos séculos 
XIX e XX. A partir do conhecimento dos objectos, de testemunhos orais, de fontes primárias 
como relatórios de professores e correspondência, pretendo construir uma teia complexa de 
inter-relações que possibilite uma aproximação ao que foi o ensino das ciências biológicas e 
geológicas, ao longo do século XX, naquele estabelecimento de ensino. Pretendo também parti-
lhar algumas das preocupações e reflexões que têm vindo a ser feitas por muitos profissionais 
de ensino que trabalham em escolas com um avultado património educativo. 
O Inventário e Digitalização do Património Museológico da Educação, tutelado pela Secretaria-
Geral do Ministério da Educação, divulga um vasto conjunto de peças que integram colecções 
de várias escolas do ensino básico e secundário, incluindo da Escola Secundária de Camões. 
Este valioso património assume dimensões culturais, antropológicas, museológicas, artísticas, 
científicas e pedagógicas, sendo importante reflectir sobre o seu papel no presente e no futuro 
dos diversos estabelecimentos de ensino que o albergam. 
A inventariação, digitalização e divulgação deste conjunto de objectos escolares corresponde a 
um importante contributo para a tomada de consciência da existência de um precioso patrimó-
nio que importa preservar e valorizar nas escolas portuguesas. Além da sua importância históri-
ca, pelo que nos diz sobre o que foi a escola, através da análise da sua dimensão física, dos 
comportamentos que suscitava e das repercussões que tinha na organização da escola e das 
aulas, assume relevância para as práticas presentes e futuras.  
Numa fase em que várias escolas sofreram planos de intervenção e reconstrução, por parte da 
Parque Escolar, em que estes objectos foram acondicionados e armazenados durante o período 
de obras, surge a necessidade de saber onde e como arrumá-los. Torna-se, então, inevitável 
decidir se estas colecções estão destinadas a serem meros repositórios de objectos que deixa-
ram de se enquadrar na cultura material da escola ou se, de algum modo, constituem um ele-
mento inspirador para as práticas lectivas actuais e futuras. Os objectos recordam-nos as suas 
possíveis aplicações e utilizações e contribuem para uma configuração de acções que valori-
zamos ou menosprezamos, podendo a sua presença incentivar ou condicionar metodologias 
diversas. Surgem múltiplas questões associadas ao poder que confiamos a esses objectos. O 
que se pretende deles e o que isso significa? O que fazer deles? Como dialogam connosco? Que 
efeitos produzem? São apenas exemplos de perguntas que se colocam aos profissionais de en-
sino que estão no terreno, perante a necessidade de reorganizar o espaço escolar. Das respos-
tas encontradas dependerá o seu novo enquadramento, e deste modo será reequacionado o 
seu actual poder e acessibilidade. 
Nesta etapa de requalificação por parte da Parque Escolar, é fundamental valorizar o seu patri-
mónio histórico como estruturante das sociedades futuras. Agustín Escolano (2007) recorda-nos 
a importância da salvaguarda da memória e da cultura histórica das sociedades e da valorização 
do património educativo para as gerações futuras. 

“Educar en la memoria, en el uso crítico de la tradición, es sin duda una estrategia 
básica de supervivencia, de sostenibilitad cultural, de los individuos y de la civilización.  
(…) Ello está conduciendo asimismo a una necesaria y urgente puesta en valor de la 
cultura histórica de las sociedades y su exhibición pública en el marco de las estrategias 
adoptadas para salvar el patrimonio material e inmaterial de las comunidades y para 
ponerlo al servicio de la formación de los ciudadanos. 
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En lo que afecta la educación, cada vez se está más en la convicción de que el futuro 
de la escuela se ha de buscar como apertura y creación, porque el porvenir no hay que 
esperarlo, sino inventarlo, pero también se estima que esta función proactiva de la 
nueva educación debe escribirse desde la memoria, es decir, desde la cultura. El patri-
monio escolar es un bien para ser expuesto públicamente y para ser visto por todos. 
Construir y comunicar los valores de la memoria es desde luego una responsabilidad 
pública, pero constituye al tiempo una tarea en la que los académicos han de desem-
peñar una importante función. (BENITO, 2007: 25-26) 

Muitos professores de escolas que foram antigos liceus, providas de ricas colecções de objectos, 
sentem a responsabilidade de valorizar esse extraordinário legado, fruto da sobrevivência ao 
longo de muitas gerações. Não esquecer quem somos nem de onde vimos é central no proces-
so educativo e na comunicação inter-geracional. Os objectos, no poder simbólico que acarre-
tam, funcionam como verdadeiros mensageiros de ideias que não devem perecer esquecidas e 
encaixotadas.  
Portugal, um país mergulhado no nevoeiro sebastianista de que nos falava Agostinho da Silva, 
onde se projecta no futuro e no além o que se há-de ser, para não o ser no entretanto. O país 
da não inscrição a que se refere José Gil (GIL:2004), da não afirmação, do não assumir de ac-
ções ou de produções que nos coloquem à altura de outros países europeus, dotado de um 
complexo de inferioridade face aos ditos países civilizados, reflecte estas características no mo-
do como nunca se consolidou a sua produção de materiais didácticos. Enquanto país periférico, 
e no que se refere à valorização dos objectos escolares, nunca evidenciou uma necessidade de 
amplificação e difusão geográfica da sua produção nacional. Muito pelo contrário, a sua amplifi-
cação e também o seu encanto, passou sempre por uma incorporação de objectos provenientes 
de outros lugares, o que consistiu na importação de múltiplos materiais e equipamentos prove-
nientes de vários países industrializados. No caso dos objectos naturais essa ampliação geográ-
fica dilata-se ainda mais. Os animais embalsamados, em líquido ou secos, provém dos mais 
recônditos países de África, Ásia, Europa e Américas. O mesmo se verifica com as amostras de 
rochas, fósseis, minerais e plantas. Trata-se, assim, de uma ampliação caleidoscópica que traz 
até nós vestígios de múltiplas culturas e ecossistemas. Este caleidoscópio de nações inscrito na 
confluência de objectos que chegaram às escolas portuguesas, torna o seu acervo extrema-
mente rico. Não deixa de ser interessante constatar a enorme semelhança dos materiais exis-
tentes nos liceus portugueses fundados no início do século XX e os que se encontram nos 
Institutos Madrileños Históricos de Enseñanza Secundaria Cardenal Cisneros, Isabel la Católica e 
San Isidro, cuja consulta é possível a partir da exploração do Museo Virtual do CEIMES (Ciencia 
y Educación en los Institutos Madrileños Históricos de Enseñanza Secundaria). 
Os materiais didácticos adquiridos pelos liceus portugueses nos finais do século XIX e início do 
século XX revelam a valorização de correntes pedagógicas que privilegiavam o contacto directo 
com os objectos e contrariavam um ensino exclusivamente centrado no manual escolar. É difícil 
discernir todos os veículos de informação sobre as características, utilidade, produtores e forne-
cedores desses materiais e equipamentos. No entanto, não é de excluir a importância crucial 
das revistas pedagógicas, dos catálogos e das exposições ou stands de divulgação desses ob-
jectos. Os professores que realizaram viagens com o propósito de conhecer o funcionamento de 
escolas de outros países deram, certamente, um importante contributo para o enriquecimento 
material e intelectual das escolas portuguesas. Essas informações seriam ampliadas pela deslo-
cação dos professores nessas escolas, assim como pela disseminação das ideias pedagógicas 
que os impulsionavam. 
Em 1909, António dos Reis Silva Barbosa elaborou um relatório, publicado no Apêndice ao Diá-
rio do Govêrno, n.º 123, de 2 de Abril de 1909, dando conta do curso de química que frequen-
tou e da visita a escolas secundárias na Alemanha. O relato dessas visitas é muito rico em 
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detalhes sobre manuais e livros consultados, estrutura arquitectónica das salas de aula, forma-
ção de professores e ainda é feita uma descrição pormenorizada das aulas observadas e dos 
materiais utilizados (com particular destaque para o modo de utilização e de conservação dos 
quadros parietais).  
É curioso notar a coincidência entre os objectos descritos e os que encontramos nos liceus por-
tugueses que foram edificados na mesma época a que reporta a divulgação deste relatório. An-
tónio Barbosa foi professor do Liceu Passos Manuel e consigo trouxe certamente múltiplas 
ideias aprofundadas, após a sua estadia na Alemanha, e o conhecimento de diversos materiais.  
Esta translocação de ideias espácio-temporal, neste caso da Alemanha para Portugal, torna-se 
evidente na leitura do relatório do professor Luís de Oliveira Maia, que, quarenta anos depois 
da publicação do relatório de Barbosa, se dedicou à catalogação, organização e arrumação dos 
quadros parietais das ciências biológicas e geológicas do referido liceu, tendo tido a preocupa-
ção de assegurar a aquisição de um armário com características apropriadas a esse fim. É curi-
oso notar ainda a distinção no preço dos quadros parietais colados em cartão e em tela, 
referidos no catálogo, publicado em português, do estabelecimento Deyrolle (Paris) de 1939. 
Ainda hoje se pode constatar que, apesar de mais caros, grande parte dos quadros parietais de 
ciências naturais desse liceu são colados em tela, à semelhança dos que se encontram nos ou-
tros liceus fundados na mesma época. Actualmente a Escola Secundária de Passos Manuel or-
gulha-se de ter uma das colecções de quadros parietais mais interessantes do mundo. 
É esta memória do que fomos que nos projecta em todas as direcções, que é lançada pela curi-
osidade do que existe noutras paragens, que nos enriquece e que nos prolonga no espaço e no 
tempo. É também a partir desta memória, desta cultura, que deveremos projectar a escola que 
queremos no futuro. Perante os objectos históricos interrogamo-nos sobre o modo como de-
vemos reorganizá-los e de que forma poderemos deixar expressar o poder que contêm, tornan-
do-os animados. Porque, no sentido que lhes queremos dar, só serão inanimados se não 
fizerem parte de uma acção actual e futura. 
Martin Lawn e Ian Grosvenor têm vindo a clarificar a importância da materialidade no ensino, o 
modo como os objectos estão intimamente ligados à vida escolar e nos permitem estabelecer 
pontes entre o passado e o presente. 
Segundo estes autores, em The materiallity of scholling, os objectos entendidos individualmente 
e no seu conjunto configuram o espaço – escola – onde emerge um espaço de imaginação e de 
interacções, não se devendo falar de colecções de objectos inanimados. A acção que os objec-
tos suscitam motivada pela imaginação dos utilizadores sugere um contexto que está ligado a 
um heterogéneo e activo modo de acção que articula pessoas, objectos e rotinas. Os objectos 
surgem assim como produtos simbólicos do pensamento e acção. Artefactos como formas ma-
teriais de ideias e como condutores de significados. Neste sentido a tecnologia é mencionada 
tendo em conta que a sua relação com o social é o resultado da conjugação de aspectos huma-
nos e não humanos.  

History objects have the potential to elicit indirect accounts of personal experience; 
they are memory triggers. Telling stories about objects can enable teachers to ex-
plain to an outsider the nature of their work culture, to make connections between 
events of yesterday and today, and to locate themselves in history. (Lawn, 
2001:127).  

A presença de objectos históricos nas escolas projecta-nos para a construção de uma narrativa 
que contempla cenários específicos, com significados próprios, em que se torna possível a re-
criação de acções que contemplam a interacção entre artefactus e actores. Essa reconstrução 
aproxima-nos do que foram as práticas lectivas no passado e faz-nos repensar o modo como 
actuamos hoje. Os objectos sugerem ideias, técnicas, práticas que dialogam connosco e condi-
cionam-nos. O uso de objectos estabelece uma coreografia entre alunos e professores, na qual 
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a marcação dos tempos e dos espaços se torna complexa e multifacetada. Se o uso de novas 
tecnologias, como as tecnologias de informação e comunicação afastarem os objectos das prá-
ticas lectivas, há toda uma dinâmica entre objectos – professor – aluno que se perde. Estas 
tecnologias devem complementar outras mais antigas que integravam múltiplos estímulos sen-
soriais decorrentes da observação directa e do manuseamento dos materiais e equipamentos e 
a construção de um habitus1 próprio.  
Parece-me que as novas tecnologias de informação e comunicação não podem substituir todo 
um conjunto de interacções entre pessoas e artefactos imprescindíveis à aquisição de elemen-
tos científicos e técnicos. Há ainda um espaço de diálogo suscitado pela presença de alguns 
objectos que transcende estes domínios e que incorpora outras dimensões mais subjectivas, 
enriquecedoras da visão que temos dos seres e das coisas.  
Ao trazermos para o espaço escola elementos naturais, estamos, de algum modo, a artificializá-
los. Trata-se de um processo reconstrutivo em que conjugamos e realçamos múltiplos vestígios 
de seres provenientes de contextos que na natureza são incompatíveis2. Deste modo, quando 
se pretende uma aproximação ao mundo natural, estamos a distanciar-nos dele e a construir 
uma realidade paralela que não reflecte as principais características daquilo que pretendemos 
reproduzir. Por outro lado, também existem objectos cujas especificidades nos aproximam de 
uma percepção menos depurada e por isso mesmo mais estimulante. 
Numa sala da Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho existe um esqueleto humano 
numa vitrina. O interesse que suscita nos alunos torna-se muito mais evidente quando estes 
detectam que a caveira possui um dente em pleno maxilar superior, conforme se pode consta-
tar na fotografia (fig. 1). 

   
Figura 1: Fotografia do crânio de um esqueleto humano e respectiva ampliação. Escola Secun-
dária Maria Amália Vaz de Carvalho. Abril de 2012.  
Um dente fora do sítio, o defeito, a mácula, o erro, confere-lhe veracidade, humaniza-o, apro-
ximando o objecto do sujeito tornando-se difícil distinguir o momento em que passa de “um 
esqueleto” para mais qualquer outra coisa. O desvio que impulsiona o sujeito a ver o objecto 
através de trajectória unidirecional pessoa – cadáver – esqueleto. 
Um outro exemplo que considero interessante é o da carapaça e esqueleto de uma tartaruga 
que existe no Museu da Escola Secundária de Camões, registado nesta fotografia (fig 2). 
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Figura 2: Escola Secundária de Camões, 2009 

A observação de um objecto como este sugere alguma estranheza. Também aqui me interrogo 
sobre o que afinal representa e sobre o poder simbólico que acarreta. Não é, certamente, uma 
tartaruga. Trata-se de uma carapaça de tartaruga acompanhada do respectivo esqueleto, colo-
cada na vertical através do recurso a estruturas metálicas e que possui uma dobradiça e um 
pequeno fecho, que nos permite abri-la e espreitar para dentro. A posição em que se encontra, 
bem como a presença de engenhos metálicos afastam-na irrefutavelmente do que será o objec-
to natural – tartaruga. O impacto visual que causa é semelhante ao que resulta da contempla-
ção de um objecto artístico mas o seu contexto remete para o domínio dos materiais didácticos. 
Surge a perplexidade associada a um artefacto que pretende mostrar um objecto natural mas 
que por isso mesmo nos afasta dele. O mesmo se verifica com muitos outros materiais que en-
contramos nos antigos liceus. 
Na planta do Liceu Camões, projecto assinado pelo arquitecto Ventura Terra, está assinalado 
um espaço destinado ao Museu, no corpo principal, ao centro, no primeiro andar. No entanto, 
até ao momento não encontrei elementos que me permitam confirmar que a localização do Mu-
seu tenha chegado a ser a que está assinalada no projecto inicial. A localização conhecida do 
Museu foi, durante várias décadas, no primeiro andar da ala Sul, na zona mais afastada do cor-
po central do edifício (fig. 3).  

 
Figura 3: Planta do projecto inicial da Escola Secundária de Camões. 

 As duas fotografias que se seguem são feitas a partir de duas imagens emolduradas que exis-
tem no Museu actual. A primeira refere-se a um cliché (provavelmente um xilogravura) feito 
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pelo professor Cunha Peixoto (fig. 4) e a segunda retrata o mesmo espaço (fig. 5). Creio que 
ambas registam a mesma região do Museu, embora sejam de épocas diferentes. A primeira 
apresenta mais armários (talvez estes tenham sido mobilizados para outro local) e não tem uma 
passadeira a atravessar o chão. Da primeira para a segunda regista-se uma alteração da posi-
ção do golfinho, do canguru, do leopardo e do veado que passaram da parte superior dos ar-
mários para o chão, junto ao esqueleto. A carapaça da tartaruga não está visível na segunda 
imagem mas em compensação esta apresenta a concha de uma ostra gigante no topo do armá-
rio do fundo e um tronco de árvore fossilizado no armário da direita. Também é notória a mu-
dança de posição dos crocodilos. 

  
Figura 4: Cliché do Museu da Escola Secundária   Figura 5: Fotografia do Museu da Escola 
de Camões         Secundária de Camões 
Muitos destes objectos ainda se encontram na Escola Secundária de Camões. São disso exem-
plo os crocodilos, a carapaça da tartaruga, várias aves embalsamadas, o gibão (macaco), o crâ-
nio de hipopótamo, o tronco fossilizado, o modelo anatómico humano de Auzoux, o modelo 
anatómico do pombo embutido em quadro da Les Fils D’Émile Deyrolle e o esqueleto humano 
(embora já não possua o crânio).  
Além das fotografias, os relatórios dos professores podem constituir fontes extremamente úteis 
para aceder a informações relacionadas com a materialidade nas escolas. Estes documentos 
constituem um acervo que nos possibilita uma aproximação ao que foram as ideias pedagógicas 
mais marcantes, os materiais utilizados, as dificuldades sentidas e, em última análise, ao que 
foram as práticas lectivas, nas diferentes épocas. 
 Os relatórios do já referido professor Luís de Oliveira Maia são particularmente interessantes 
porque são minuciosamente descritivos do espaço, das metodologias e do tipo de utilização que 
fazia dos materiais didácticos nas suas aulas e das discussões científicas e pedagógicas que 
caracterizavam a sua época. No arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Educação existem 
relatórios deste professor referentes aos liceus Antero de Quental (Ponta Delgada), Passos Ma-
nuel, Camões e Pedro Nunes (de 1947 a 1955). No seu relatório do ano lectivo de 1951/1952 
faz referência, à semelhança do que se verifica nos relatórios de outros professores do Liceu 
Camões, ao facto de se ter utilizado “inúmeras vezes o laboratório e o Museu de Ciências Natu-
rais”. Estes registos são particularmente reveladores porque evidenciam uma utilização deste 
espaço num contexto turma, como complemento aos materiais existentes nas salas de aula. 
O espaço do Museu que revisitámos através das imagens apresentadas e a que se referem os 
relatórios dos professores não se perpetuou no tempo. Várias décadas depois, no início dos 
anos noventa, enquanto se faziam obras no edifício principal, o espaço do Museu foi transfor-
mado em salas de aula e os seus materiais e objectos foram destinados a outros locais. Quando 
terminaram as obras do edifício principal, as ciências naturais passaram a ocupar o espaço do 
laboratório, sala vinte e nove, e gabinete dos professores que ainda hoje permanecem no rés-
do-chão, da ala Sul. Considerou-se, nessa altura, que era importante recuperar um espaço de 
museu onde se pudessem expor e proteger vários materiais dos riscos a que estavam sujeitos 
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nos espaços das salas de aula. Tendo em conta as características dos materiais, alguns foram 
espalhados pelas salas de Biologia e Geologia, outros mobilizados para o novo espaço do Museu 
e os restantes foram deslocados para a cave ou para anexos. A professora Helena Rainha e o 
professor Vasconcellos tiveram uma acção fundamental na estruturação e organização no actual 
Museu do Liceu Camões. Esse lugar foi ocupado, no início da década de noventa, após a finali-
zação das obras da zona que tinha pertencido à Escola António Arroio, tendo sido utilizado um 
espaço para a exposição permanente e um outro, situado na cave, destinado às exposições 
temporárias. Além disso, foram feitas, por vários professores, centenas de fichas com a descri-
ção dos vários materiais existentes, as quais foram compiladas, reorganizadas e completadas 
num extenso ficheiro multimédia pela professora Antónia Cabeça. Ao longo destas várias migra-
ções, muitos objectos se estragaram, extraviaram ou perderam, o que pode ser facilmente con-
firmado ao comparar a magnitude do Museu registado na fotografia com os materiais que hoje 
se encontram nessa escola. Quando fui professora na Escola Secundária de Camões, verificava-
se a necessidade de se deslocar mais alguns materiais que ainda estavam dispersos na sala 
vinte e nove, anexos e no gabinete dos professores, para o Museu. Conjuntamente com a pro-
fessora Teresa Carvalhal, o professor Carlos Vieira de Castro e o aluno João Farminhão, entre 
outros elementos da comunidade escolar, procedemos à limpeza, recuperação, registo fotográ-
fico e reorganização desses materiais. A fotografia seguinte mostra parte desse espaço (fig. 6). 

 
Actual Museu da Escola Secundária de Camões, 2009 

Múltiplas questões surgiram durante essa fase de trabalho, muito principalmente as que se re-
lacionam com o modo como surgiram na escola esses objectos, a que se deveu um tão avulta-
do investimento, que ideologias serviam e como eram utilizados. Mas também muitas outras 
relacionadas com aspectos pragmáticos decorrentes da necessidade de preservação deste ex-
tenso património. 
Para que melhor se entenda o que pretendo aludir quando me refiro a um extenso património, 
saliento, de modo muito sintético, alguns dos elementos que considero representativos dos ma-
teriais que reforçaram, ao longo de muitas décadas, aspectos mostrativos e ilustrativos do ensi-
no da biologia e da geologia: colecções de rochas, algumas provenientes da firma Foote Mineral 
Company (americana), colecções de minerais e fósseis; modelos cristalográficos de vidro, ma-
deira, cartão e metal; esqueletos; animais embalsamados, secos e em álcool; modelos de ani-
mais (incluindo o ser humano), de plantas e de fungos produzidos pelas casas Les Fils D’Émile 
Deyrolle e Auzoux (francesas); dezenas de modelos de morfologia vegetal Brendel2 (alemães); 
numerosos quadros murais; microscópios; estereoscópios e dois volumes de imagens estereos-
cópicas de anatomia humana; aparelhos de projecção e centenas de microfotografias. Destaco 
ainda, um modelo francês do século XIX, da anatomia humana da cabeça e do torso (com os 
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respectivos órgãos internos) feito em cera e que incorpora ossos e cabelos bem como um her-
bário, de 1878, que contém plantas provenientes da ilha do Príncipe.  
Esta vasta colecção de objectos permite-nos revisitar um modo de olhar o Mundo, a partir do 
ensino liceal da biologia e da geologia, que abrange vários continentes e etapas do que tem 
sido a construção do pensamento científico ao longo dos tempos. É por isso fundamental reflec-
tir sobre a importância dos objectos históricos educativos nas escolas portuguesas e procurar 
estratégias para garantir a sua preservação. Aliás, a herança de património destas escolas é 
sentida por alguns professores com uma enorme responsabilidade e o receio de não cuidar e 
preservar um conjunto de objectos de inegável valor patrimonial está muito presente. Neste 
contexto, surge a necessidade da preparação técnica dos profissionais de ensino, da dotação 
orçamental das escolas para que possam proceder periodicamente à desinfestação e recupera-
ção dos materiais, e mais importante do que tudo o resto, da sensibilização da comunidade pa-
ra a importância que este legado poderá ter para a construção de uma escola mais global e 
enriquecedora no futuro. 
Tendo em conta as necessidades de protecção e preservação do património educativo, é urgen-
te a dinamização de debates transdisciplinares que integrem profissionais da área da museolo-
gia, do património, da conservação e restauro, da didáctica, da história da educação e também 
os profissionais que trabalham nas escolas (professores e assistentes operacionais). Este diálo-
go deverá ainda ser ampliado a outros organismos, como autarquias e empresas. Não é tam-
bém de menosprezar o apoio que poderá advir de diversas instituições, de fundações, de 
associações de ex-alunos e de mecenas que tornem possível a recuperação e preservação de 
diversos materiais que perecem nas escolas portuguesas. Sem a reflexão, a troca de ideias, o 
estabelecimento de parcerias e protocolos, a tomada de decisões e o investimento financeiro, 
muitos materiais poderão estar em risco num curto espaço de tempo.  
Apresento, por último, alguns exemplos de sugestões que resultaram da reflexão, conjunta com 
outros colegas, sobre as estratégias de preservação e valorização do património educativo nos 
antigos liceus portugueses: 
 

 Formação dos professores na área do património que contemple orientações sobre o 
modo de limpar, restaurar, evitar a deterioração, catalogar, organizar, inventariar e fo-
tografar os objectos. 

 Investimento na desinfestação periódica dos materiais e nas condições para a sua ma-
nutenção e acomodação. 

 Criação de espaços destinados à exibição de colecções visitáveis pelos vários alunos das 
escola3. 

 Mobilização destes espaços como forma de ligação à comunidade através de: 
 

a) Protocolos com lares de terceira idade, ATLs, escolas primárias ou de ensino pré-
escolar, em que se proporcionem visitas organizadas pelos alunos da escola anfitriã que 
permitam o diálogo inter-geracional tendo como ponto de partida os objectos escolares 
históricos. 
 

b) Rentabilizar os objectos existentes através da sua rotatividade em exposições temá-
ticas (guardar / expor diferentes objectos em momentos distintos). 

Espero que este texto possa contribuir para uma reflexão sobre o património educativo portu-
guês, fundadora de um debate necessário à sua protecção e revalorização. Talvez, por essa via, 
venha a ser possível o estabelecimento de linhas orientadoras de estratégias que possibilitem o 
empoderamento e a revitalização de muitos objectos cujas potencialidades não têm vindo a ser 
exploradas. Estes objectos do passado devem constituir elementos fulcrais na construção da 
identidade das instituições de ensino. A valorização do legado que nos foi deixado, materializa-
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do em múltiplos objectos que são transcendidos pelas ideias pedagógicas que sugerem, poderá 
ser um bom alicerce da construção de uma escola mais versátil e estimulante no futuro.  
Notas 
1 L’ habitus, comme système de dispositions à la pratique, est un fondement objectif de 
conduites régulières, donc de la régularité des conduites, et si l’on peut prévoir les pra-
tiques (…) c' est que l'habitus est ce qui fait que les agents qui en sont dotés se compor-
teront d'une certaine manière dans certaines circonstances. (Bourdieu,1986: 40) 
2 Em algumas salas de ciências encontramos animais embalsamados, secos e em álcool 
provenientes de ecossistemas completamente diferentes. Não é possível vislumbrar na 
natureza a coexistência desses elementos num mesmo local. 
3 Existe na Escola Secundária de Camões um documento que indica a relação do material 
escolar de origem alemã a incluir na indemnização de Guerra (Primeira Guerra Mundial) 
e que inclui alguns modelos Brendel. 
4 Em muitas situações, os objectos estão expostos em salas de aula, pelo que só os alu-
nos que têm no seu horário acesso a esses espaços têm contacto com esse património.  
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Este artigo se propõe a apresentar os primeiros resultados do projeto de pesquisa de-
senvolvido sob a forma de parceria entre o IFPR – Instituto Federal do Paraná e a Secretaria 
Estadual da Cultura do Estado do Paraná, via MISPR – Museu da Imagem e do Som. O foco 
principal deste projeto tem sido, levantar fontes, identificar trajetórias e digitalizar parte do 
acervo de fotografias do fotógrafo catarinense-paranaense Guilherme Glück. Este artista da luz, 
que no início do século XX acabou por se radicar na cidade paranaense da Lapa, onde estrutu-
rou atelier fotográfico e constituiu família, atuou profissionalmente de 1920 a 1960. Ao longo 
desse período chegou a produzir um montante aproximado de 30.000 negativos em vidro, re-
gistrando além de momentos cívicos importantes, cenas do quotidiano da população lapeana e 
cidades ao redor. Este imenso conjunto de fotografias constitui-se num gigantesco “canteiro de 
obras” no qual o olhar do historiador e do educador se debruçam para começar a compreender 
a dinâmica da educação lapeana. Glück também registrou através de suas lentes professores, 
alunos e aulas das escolas da cidade. A grandiosidade desse acervo e da diversidade de temas 
abordados colocam esse material iconográfico como um dos mais importantes arquivos fotográ-
ficos do país, tanto em quantidade, mas especialmente em qualidade da arte produzida. Acredi-
tamos, portanto, que o resgate da carreira desse descendente de alemães no Brasil revela 
importantes aspectos da sociedade brasileira, de forma mais específica a paranaense, da pri-
meira metade do século XX e de forma muito especial a educação e sua estrutura na cidade da 
Lapa entre as décadas de 1920-1960. 

Quanto à metodologia de análise das imagens é válido destacar que nos últimos anos, o 
uso da fotografia em pesquisas de cunho histórico tem proporcionado aos pesquisadores a 
abertura de um leque de possibilidades quase infinitas. Destacam-se nesse universo de pesqui-
sas, estudos que abordam questões como gênero, família, datas cívicas, educação, arte, enfim, 
cada arquivo, cada coleção pode levar o pesquisador ao estudo de um ou mais aspectos. No 
caso do acervo aqui pesquisado o referido leque de possibilidades é também muito grande de-
vido ao volume de imagens e à diversidade de temas retratados pelo fotógrafo. Neste momento 
da pesquisa foram utilizadas para análise 3.000 imagens já positivadas da coleção, o que já 
oferece um conjunto de imagens muito rico para análise 
 Como esta pesquisa faz parte de um conjunto de ações entre MIS – Museu da Imagem 
e do Som do Paraná e o IFPR, estamos certos que nos próximos anos já poderemos ampliar 
nossos estudos para o conjunto de fotografias que ainda estão no suporte de vidro em negati-
vo.  
 Em relação ao recorte temático privilegiado, foi destacado num primeiro momento, a 
trajetória de vida e profissional do fotógrafo Guilherme Glück, no qual procurou-se identificar 
sua trajetória desde as origens no interior de Santa Catarina, buscando-se compreender o con-
texto social no qual estava inserido e as influências que se fizeram marcantes no jovem fotógra-
fo de origem alemã. Buscamos nesse momento reconstruir a trajetória que une Glück à 
tradicional escola de fotógrafos alemães no Brasil, talvez buscando aquilo que os micro-
historiadores denominaram de sinais, sintomas ou indícios, como destacou LEVI (1992, p.154), 
fundamentais para a compreensão do espaço social no qual estava inserido. Além de uma de-
terminada aproximação com alguns elementos da chamada micro-história, destacamos que a 
história oral, também abriu interessantes caminhos visto que, pessoas que conviveram com o 
fotógrafo ainda estão vivas e puderam contribuir para ampliar a análise. Nesse sentido, é inte-
ressante lembrar o destaque dado por Vavy Pacheco Borges, quanto aos estudos biográficos 
afirmando que  
 

Ao se ler sobre a biografia, percebe-se de imediato quantas áreas importantes da Histó-
ria se cruzam ou mesmo se confundem, quantos temas estão contidos ou próximos da 
biografia: a micro-história, os estudos de caso; a História oral, as histórias de vida; os 
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trabalhos sobre vida cotidiana, sobre sensibilidade, sobre sociabilidade. Também a dis-
cussão sobre sociabilidade. Também a discussão sobre memória, sobre geração, sobre 
família, sobre gênero são de grande interesse para quem precisa entender uma vida in-
dividual. (BORGES, 2006, p.215)  

 
Num segundo momento, será dado destaque ao acervo de forma mais direta e aos temas regis-
trados no imenso arquivo, pois não poderíamos deixar de lado a possibilidade de compreensão 
da sociedade paranaense a partir das lentes de Glück. Entrar em contato com imagens desse 
período é como mergulhar no contexto marcado pela fixação de migrantes e imigrantes nos 
centros urbanos, onde cada objeto na cena simbolizava um sentimento como nos revela SCHA-
POCHNIK (1998, p.464): “o livro indicaria um pendor bacharelesco, ilustração ou erudição; um 
cachorro, a fidelidade; um colar de pérolas, a riqueza; o requinte do mobiliário, a ascensão so-
cial; jardins ou flores, a delicadeza, e assim por diante”.  
 Como as fotografias do arquivo Glück não possuem os registros do chamado “livro do 
fotógrafo” que encontra-se desaparecido, poucas são as referências claras e diretas o que se-
gundo LEITE (2001, p.164) “obriga os historiadores oficiais a aprender o olhar, sentir e a captar 
com modéstia diante do acaso que leva o invisível ao domínio do visível”. Talvez esse seja o 
grande desafio imposto por essa imensa coleção aos pesquisadores que nela vierem a se aven-
turar. 
 Por fim, num terceiro momento, procuramos analisar o olhar de Glück para a educação 
na Lapa, cidade na qual fixou residência a partir da década de 1920. Que tipo de escola foi re-
gistrada pelas lentes de Glück? Quais os personagens privilegiados nessas imagens? É possível 
perceber pobres e ricos nas fotografias de Glück? Professores e alunos, desfiles patrióticos, en-
fim, nesse momento do trabalho a análise buscou compreender a dinâmica educacional da Lapa 
e de que modo elas são representativas de uma educação brasileira entre as décadas de 20 e 
60. 
 

 
1. Glück e os fotógrafos alemães no Brasil 

O desenvolvimento deste projeto de pesquisa é conseqüência direta do interesse há alguns 
anos despertado pelo estudo da obra fotográfica do catarinense nascido na atual cidade de Crici-
úma, descendente de alemães e que na década de 1920 acabou se radicando na cidade parana-
ense da Lapa, Guilherme Glück. 

 
Figura 1: Glück, esposa e as três filhas. 
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Créditos: Coleção Guilherme Glück - MISPR 
  
 

 Glück é descendente de alemães e acreditamos que sua trajetória e sua inserção no mundo da 
fotografia paranaense esteja contida numa história maior e bem conhecida dos pesquisadores da 
fotografia no Brasil: a dos fotógrafos alemães em terras brasileiras. Porém os estudos e a obra 
deste fotógrafo ainda não obteve por parte de historiadores e pesquisadores da arte fotográfica 
paranaense e brasileira a devida valorização. No caso brasileiro, de uma maneira geral, os fotó-
grafos originários de diferentes cidades alemães foram ou estão sendo estudados por especialis-
tas na área, sejam eles historiadores, sociólogos ou historiadores da arte. Entre os fotógrafos que 
já mereceram a atenção dos pesquisadores destacam-se aqueles nascidos em: Mannheim (Franz 
Keller-Leuzinger), Altenburg (Bruno Baurgard), Hamburgo (Alberto Frisch) e Dresden (Karl Ernest 
Papf e Jorge Henrique Papf). Por outro lado, os demais ou reivindicavam tal nacionalidade ao 
denominar seus estabelecimentos de Photographia Allemã, como fizeram Alberto Henschel e 
Carlos Hoenen, ou foram classificados de alemães pela imprensa brasileira do século XIX ou por 
historiadores contemporâneos. (VASQUEZ, 2000, p. 27-28). 
 

 
Figura 2: Glück e sua esposa posando com fantasias de carnaval e jogando “66”. Jogo comum 

entre descendentes de alemães no Brasil. Década de 1920. 
Créditos: Coleção Guilherme Glück – MISPR. 

 
  Dentre a longa história dos fotógrafos germânicos no Brasil e mais especificamente do Paraná, 
o fotógrafo alemão que mais destaque obteve foi Adolph Volk. Este fotógrafo atuou em Curitiba, 
capital da província do Paraná, entre os anos de 1881 e 1904, tendo sido o mais célebre e prolífi-
co fotógrafo local, exercendo grande influência na formação de bons fotógrafos como Lehmann e 
Barthels. Segundo VASQUEZ (2000, p.174-193). O mesmo autor chama a atenção para o fato de 
que esses fotógrafos alemães e seus descendentes não se destacaram apenas no século XIX, mas 
também tiveram papel decisivo durante todo o século XX, período que compreende exatamente a 
fase em que Guilherme Glück manteve seu atelier fotográfico no centro da cidade da Lapa. Du-
rante esse período, o contato de Glück com a capital era intensa, não somente para estar atuali-
zado para com as novidades do mundo da fotografia, mas pela necessidade de adquirir materiais 
para o ofício de fotógrafo. Este contato também era mantido através dos vendedores que chega-
vam à Lapa para atender aos pedidos de Glück, que podem ser analisados através do rico acervo 
sob responsabilidade do MISPR. 
 Portanto, trazer à tona a trajetória e o trabalho de Guilherme Glück é também fazer jus a toda 
uma tradição do ofício de origem germânica da fotografia brasileira e que até o momento não 
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conhece/reconhece a obra de Glück. Acreditamos, no atual estágio desta pesquisa, esteja conso-
lidada nossa primeira hipótese: a de que Glück é sim herdeiro dessa tradição alemã e cabe aos 
pesquisadores da área e a este projeto o papel de compreender o alcance de suas lentes e o 
pioneirismo de seu trabalho no sul do estado do Paraná, bem como, entender o olhar do fotógra-
fo para as escolas lapeanas nos meados do século XX. 

 
2. O MIS-PR e o acervo Glück. 

 
Desde que Jacques Le Goff e Pierre Nora lançaram nos anos 70 a antológica coleção Novos 
Problemas, Novas Abordagens e Novos Objetos a História não parou mais de se renovar, bus-
cando encontrar as mais diferentes fontes e formas de compreender tanto as tradicionais como 
as “novas” fontes históricas. E, dentro dessa gama enorme de novidades surgida a partir da 
segunda metade da década de 70, a fotografia ganhou cada vez mais espaço, em especial nos 
anos 80, quando começaram a ser organizados e disponibilizados conjuntos relevantes de ima-
gens fotográficas. Como afirma Miriam M. Leite no seu consagrado Retratos de família (2001, 
p.82) a partir da década de 80 “há um intenso interesse pela imagem fotográfica, como instru-
mento de pesquisa e reprodução de condições materiais nas ciências sociais.” 
 A fotografia, de forma semelhante ao cinema e à televisão é um meio imagético que 
como produto da Revolução Industrial influenciou e é influenciado pela sociedade, seja esta dos 
séculos XIX, XX ou XXI. Aliás, somos diariamente bombardeados por milhares de imagens das 
mais diferentes origens, bem como, dos mais variados temas e lugares. A compreensão do im-
pacto provocado por essas imagens é de fundamental importância. Também é válido, dentro 
deste contexto, destacar que, apesar da imagem fotográfica ser apenas, e não mais do que 
isso, uma representação do real, ter passado por filtros, tanto do fotógrafo, do observador, 
quanto do fotografado se constitui “em fontes insubstituíveis para a reconstituição histórica dos 
cenários, das memórias de vida (individuais e coletivas), de fatos do passado centenário como 
do mais recente.” (Kossoy, 2002, p.133). Além dessa questão dos filtros, há ainda o fato de que 
somente a fotografia consegue perceber detalhes que fogem ao olhar humano, ao olhar natu-
ral, como destaca Benjamin (1994, p.94). 
 

A natureza que fala à câmara não é a mesma que fala ao olhar; é outra, especialmente 
porque substitui a um espaço trabalhado conscientemente pelo homem, um espaço que 
ele percorre inconscientemente. Percebemos, em geral, o movimento de um homem 
que caminha, ainda que em grandes traços, mas nada percebemos de sua atitude na 
exata fração de segundo em que ele dá um passo. A fotografia nos mostra essa atitude, 
através dos seus recursos auxiliares: câmara lenta, ampliação. Só a fotografia revela 
esse inconsciente ótico, como só a psicanálise revela o inconsciente pulsional. 

 
 No caso deste projeto que analisa fotografias de Guilherme Glück, presentes no arquivo 
do MIS-PR e do qual aproximadamente 28.000 negativos ainda precisam ser revelados, a im-
portância se faz  
 

Acreditamos que o projeto tem se justificado em cinco pontos principais que ora apontamos. 
Em primeiro lugar pela quantidade de imagens já reveladas num montante de 3.000; em se-
gundo lugar pelo conjunto do acervo que ainda necessita de revelação num total de 30.000; 
num terceiro momento, pelo largo período profissionalmente ativo do fotógrafo (anos 20-60); 
em quarto lugar pela amplitude geográfica em que as fotos de Glück foram realizadas (sul do 
Paraná e Norte de Santa Catarina) e, por último, pela diversidade de temas registrados, como: 
salas de aula, casamentos, festas cívicas e culturais, velórios, carnavais, fotos de estúdio, arqui-
tetura e política. A relação da fotografia e da história, amplamente utilizada e defendida merece 
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cuidados muito especiais, como destaca Peter Burke (2004, p.27) ao estudar o universo que 
tangencia os estudos históricos das fontes imagéticas, como a fotografia. 
 

Entretanto, esses documentos precisam ser contextualizados. Isso nem sempre é fácil no ca-
so das fotografias, uma vez que a identidade dos fotografados e dos fotógrafos é muitas vezes 
desconhecida, e as próprias fotografias, originalmente – em muitos casos, ao menos – em parte 
de uma série, foram separadas do projeto ou do álbum no qual eram inicialmente mostradas, 
para acabarem arquivos ou museus. 

 

 
Figura 3: Membros da AIB – Seção Paraná. Ação Integralista Brasileira de apoio ás idéias fas-

cistas que ganharam espaço no Brasil entre as décadas de 30 e 40.  
Créditos: Coleção Guilherme Glück – MISPR. 

 
Porém, é importante destacar e estar atento à necessidade de compreensão plena das 

condições pelas quais essas imagens foram produzidas, questão a que Schapochnik (1998, 
p.463) cobra um olhar especial, pois 

  
Antes de saber o que os retratos do período permitem pensar sobre o cotidiano, socia-
bilidades, ritos de passagem e a imbricação da esfera privada com a pública é necessá-
rio tentar compreender como esse material foi produzido. Isso implica conhecer como 
se organizava uma “oficina fotográfica” e os recursos técnicos disponíveis que permiti-
ram perenizar as imagens de homens, mulheres e crianças numa superfície de papel.  

 
Mas de que forma este arquivo de milhares de imagens pode contribuir para ampliar os co-

nhecimentos sobre a sociedade paranaense das primeiras décadas do século XX? Vamos recor-
rer a Kossoy (1980, p.19) para tentar responder essa questão, quando este afirma que as 
fotografias “que retratam diferentes aspectos da vida passada de um país são importantes – 
segundo o conteúdo documental que encerram – para os estudos históricos concernentes às 
mais diferentes áreas do conhecimento.”. Portanto, acreditamos que o estudo do acervo de 
Glück está contribuindo para a compreensão das estratégias de inserção social de imigrantes e 
descendentes no sul do Paraná ao longo do século XX a partir da trajetória de vida individual 
deste fotógrafo profissional. 
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Figura 4: Inauguração de estátua em homenagem à General Carneiro. Década de 1940.  

Créditos: Coleção Guilherme Glück – MISPR. 
 

 
 O atual estágio de estudo da coleção tem mostrado que esta tem potencial para revelar 
cenas únicas de um Paraná e de um Brasil que não mais existem, guardando aspectos culturais, 
sociais e políticos importantes para o conhecimento historiográfico desse período (1920-1960) 
com destaque especial para as décadas de 1920-1940. Nesse sentido, vale a pena destacar o 
pensamento de Bauret, para o qual “a fotografia apresenta-se ao homem como um meio de 
resistir ao desaparecimento e à morte (a vocação do cinema é sensivelmente a mesma, salvo 
com a diferença de que valoriza mais a ação do que a existência)” (1992, p.47-48).  
 As imagens de Glück levantaram inúmeras perguntas ao longo do trabalho e que per-
passam por elementos cruciais e essenciais no estudo fotográfico, que desafiam os historiado-
res e até mesmo o simples observador da imagem. Essas indagações são fundamentais no 
trabalho com fotos, como destaca Miriam Moreira Leite (2001, p.144) quando chama a atenção 
para o fato de que a  
 

fotografia é também sempre um registro de alguma coisa, explícita ou implici-
tamente, o que lhe empresta sempre o conteúdo dessa fotografia que precisam 
ser levadas em conta, conjuntamente ou não.a diferença entre o estudo de 
conteúdo cultural da imagem e os padrões de comportamento e as crenças 
mobilizadas para tirar, ver e compreender as imagens fotográficas são respon-
sáveis pela ambigüidade e pela variação de utilização das fotografias.  

 
A diversidade de temas retratados por Glück, que vão desde momentos marcantes co-

mo casamentos e enterros até fotos de estúdio demandaram ao longo do desenvolvimento do 
projeto a inevitável escolha dos temas a serem preferencialmente estudados, procurando fazer 
do arquivo como destaca Martins (2008, p.26) “um recurso que, em diferentes campos amplia e 
enriquece a variedade de informações de que o pesquisador pode dispor para reconstituir e 
interpretar determinada realidade social.”. Apesar disso é importante lembrar aquilo que Scha-
pochnik (1998, p.459) destaca quanto à sinergia entre fotografia e observador, de que a “eficá-
cia da imagem fotográfica repousa na sua capacidade de mesclar a estranheza do que mostra 
com a intimidade de nossa memória.”.  

 
 

3. Glück e a Educação 
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Um dos temas privilegiados pelo fotógrafo “lapeano” foi a Educação na cidade, em seus 
mais diversos aspectos: arquitetura, fotografias de docentes, discentes, momentos avaliativos, 
atividades de educação física. De forma muito especial destacariam-se as fotografias relativas 
ao atual Lar e Educandário São Vicente de Paulo, antigo Asylo São Vicente de Paulo. 
 O estudo de Rosa Fátima de Souza com fotografias escolares da cidade de Campinas é 
bastante elucidativo dos motivos que levavam os agentes educacionais a chamar fotógrafos 
profissionais para registrar alunos, professores e ambientes escolares. E é possível afirmar que 
algumas das fotografias encontradas por Souza dos primeiros Grupos Escolares de Campinas 
relativo ao período de 1897 a 1950 acabam por ser muito semelhantes ao padrão de imagens 
encontradas no acervo Glück para o período 1920-1960. 
 Segundo SOUZA (2001, p.79)  
 

 as fotografias escolares constituem um gênero muito difundido, a partir do início do século 
XX, combinado com outros gêneros como os retratos de família, as fotografias de paisagem 
urbanas, de arquiteturas e os cartões-postais. Entre os diversos tipos de conteúdo temático 
retratados, o mais popular é a foto de classe. Produzidas com uma finalidade comercial, es-
sas fotografias compreendem um objeto-mercadoria para recordação.  

 
Destes vários modelos de fotografias citados por Souza, todos são possíveis de serem encon-
trados na Coleção Glück. Vamos inicialmente destacar as fotografias de classes escolares, que 
possuíam além do objetivo de marcar uma passagem de ano, data festiva ou mesmo o início de 
um ano letivo, também a intenção comercial de chegar até aos familiares, sendo reproduzidas 
inúmeras vezes.  
 

 
Figura 5: Foto clássica em uma ou mais turmas posam para a foto com três professoras-

irmãs. Nesse caso a imagem refere-se ao Colégio São José, fundado em 1906 pertencente à 
Congregação de São José de Tarentaise. Percebe-se a disposição tradicional de divisão de 
sexos: os poucos meninos à frente e meninas atrás. Créditos: Coleção Guilherme Glück – 

MISPR 
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Figura 6: Foto clássica em uma ou mais turmas tira a foto com o professor ou mesmo o dire-

tor do estabelecimento. No caso dessa imagem a instituição em questão é o Grupo Escolar Dr. 
Manoel Pedro Santos Lima, prédio hoje ocupado pela prefeitura da cidade da Lapa, construído 

entre os últimos anos do século XIX e os primeiros do XX.  
Créditos: Coleção Guilherme Glück – MIS-PR 

 
  
Outra modalidade encontrada no acervo paranaense são fotos de professores e de arquitetura 
escolar.  
 

A arquitetura das escolas foi um tema largamente retratado, para promoção e propaganda 
da ação dos poderes públicos (...) Todas elas espelham a escola enquanto lugar, uma insti-
tuição merecedora de ser exibida e recordada, seja por sua beleza estética ou pelo seu signi-
ficado sociocultural. (SOUZA, 2001, p. 82).  

 
Tal enfoque é claramente exposto nas imagens abaixo: 
 

 
Figura 75: Colégio São José, localizado em local privilegiado da cidade da Lapa, fundado em 

1906.  
Créditos: Coleção Guilherme Glück – MIS-PR 
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Figura 86: Grupo Escolar Dr. Manoel Pedro, atual prefeitura. Essa arquitetura é exemplar da 
monumentalidade da arquitetura escolar republicana, que por muitas décadas foi uma das 
maiores edificações da cidade da Lapa, rivalizando com a Igreja de Santo Antonio, Colégio 
religioso São José e os antigos casarões da elite luso-brasileira. Este prédio construído em 
simetria, com duas salas para meninos e duas para meninas, foi retratado por Glück em vá-
rios momentos, o que faz com que o pesquisador possa analisar a dinâmica das mudanças 

estruturais da escola.  
Créditos: Coleção Guilherme Glück – MIS-PR 

 

 
Figura 9: Imagem na qual o conjunto de professores todos com seus guarda-pós impecavel-
mente brancos. A exceção é o professor ao fundo que além de único representante do sexo 
masculino, não utiliza a indumentária básica e é negro. Tal detalhe chama a atenção, visto 

que, a Lapa, além de uma sociedade que poderíamos caracterizar como tradicional, baseada 
na agricultura, recebeu grande número de imigrantes europeus, o que destaca ainda mais a 

presença de um professor negro nesse contexto social e educacional.  
Créditos: Coleção Guilherme Glück – MIS-PR 

Mas as lentes de Glück foram além das fotos tradicionais de arquitetura, professores e alu-
nos. Talvez por ser o único fotógrafo da cidade, por um longo período, ou talvez por ser o único 
que se dispunha a ir ao Asylo São Vicente de Paulo, o fotógrafo legou aos historiadores fotos 
marcantes de adultos e crianças que por incontáveis causas estavam, em geral, abrigadas no 
Asylo. Seja pela ausência de pai e mãe, seja pela perda da razão humana, seja por doenças 
que os familiares se consideravam incapazes de cuidar. A diferença entre as imagens das esco-
las tradicionais e do Asylo parecem refletir uma das discussões levantadas por André Rouillé 
quando afirma que a fotografia  
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constrói uma certificação dos corpos, das coisas e dos estados de coisas presentes no mo-
mentos da filmagem. Mas, essa certificação, que procede do registro, é somente a porção 
afirmativa da imagem. Seu valor informativo é, frequentemente, mais que aleatório. Longe 
de ser o todo da foto, esse “isso foi” é cenário e desencadeador de um monte de questões. 
Algumas relativas, sobretudo, aos estados de coisas – o que aconteceu? Quem são as pesso-
as representadas e o que elas fazem? Onde isso ocorreu? (2009, p.220). 

 
Ao analisarmos de forma comparativa as imagens do Grupo Escolar Dr. Manoel Pedro e Colégio 
São José com as imagens do Asylo São Vicente de Paulo é possível perceber dois lados da 
mesma cidade, em um recorte cronológico muito próximo e levantar questões, tais como: como 
conviviam em uma mesma cidade pessoas de origens sociais tão distintas? Quais suas trajetó-
rias dentro das instituições? De que forma estas mulheres e crianças cruzam suas histórias na 
construção da sociedade lapeana e paranaense?  
 

 
Figura 70: Imagem do Asylo, tendo ao centro sua fundadora Eugênia Marques Corrêa, as ir-

mãs responsáveis pela instituição e as internas.  
Créditos: Coleção Guilherme Glück – MISPR 

 
 

 Portanto, as imagens de Guilherme Glück estão revelando uma cidade muito mais plu-
ral, mais heterogênea do que se supunha até o momento. O fotógrafo conseguiu expor uma 
diversidade econômica e social que a história oficial se nega, muitas vezes, a revelar. A fotogra-
fia do “Ateliêr Photográfico de Guilherme Glück” trabalhando com objetivos profissionais, pouco 
distante do conceito de fotografia como arte, conseguiu desvelar a Lapa que já estava esqueci-
da nas memórias mais antigas da cidade e que o tempo lentamente levava embora.  
 
 

4. Considerações finais 
Ciente de que esta pesquisa ainda demanda por investimentos muito maiores, tanto de 

análise, quanto de recursos e tecnologia na área de preservação de arquivos fotográficos, acre-
ditamos que os resultados até agora obtidos já apontam para a riqueza do acervo e da própria 
trajetória do fotógrafo no contexto brasileiro e paranaense da primeira metade do século XX.  

O conjunto de imagens que nos transportam para as escolas e salas de aula lapeanas das 
décadas de 1920-1960 mostraram não apenas aqueles estratos sociais que dispunham de re-
cursos para enviar seus filhos à escola, como é o caso dos alunos das escolas Dr. Manuel Pedro 
Santos Lima (público) e Colégio São José (particular e de cunho religioso) mas também os cida-
dãos lapeanos que por inúmeros motivos eram alocados em um asilo, no caso Asylo São Vicen-
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te de Paula. Percebe-se que o fotógrafo clicava a sociedade campeira tradicional da cidade, mas 
também mirava para os marginalizados e pobres da comunidade, o que é um contraponto ex-
tremamente interessante do ponto de vista educacional e social, que ainda merece uma maior 
análise. 

Com relação às imagens, que ora chamamos de tradicionais, percebe-se que Glück, mesmo 
estando no interior do Estado do Paraná utilizava materiais fotográficos e clicava na mesma 
sintonia de seus pares nos grandes centros do país, no caso São Paulo e Rio de Janeiro. Além 
disso, as poses e posições também são semelhantes, o que configura que nosso artista estava 
em contato com a vanguarda do país. 

Sendo este o primeiro trabalho de cunho acadêmico com a Coleção Guilherme Glück, suas 
primeiras conexões entre fotografia e educação, entre fotografia, história e educação acredita-
mos que num prazo curto outras relações e luzes farão com que a Coleção venha a revelar seus 
segredos que as décadas de preservação museológica ajudaram a proteger que agora lenta-
mente vem se desvelando.  
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Introdução  
 
 O período que se situa entre os últimos anos do Império e as primeiras décadas da República é 
marcado pela efervescência das ideias republicanas, que impulsionam o campo educacional, 
acenando com a perspectiva de que pela via da educação a sociedade brasileira dava início à 
construção de um Estado moderno, cuja base assentava-se no projeto de Nação e de cidada-
nia. 
 É no bojo desse ideário que é criada em 26 de novembro de 1894, pela Lei nº 164 do Governo 
Imperial, a Escola Normal de Campos – segunda escola de formação de professores do Brasil –, 
que se instala na então província do Rio de Janeiro, em 1895. Para sediá-la designa-se um es-
paço nas dependências do Liceu de Humanidades de Campos, instituição fundada em 1880, 
que segundo Martinez, Boynard e Gantos: 
 

 representa um ciclo marcado pela ressignificação da cidade letrada, 
com novos grupos – intelectuais, comerciantes, investidores, industriais, 
profissionais liberais e altos funcionários públicos –, aspirantes a aceder 
ao domínio da palavra escrita, e que foram mudando a estrutura social 
da cidade. (2006 , p.391) 

 
 Uma vez instalada, a Escola Normal de Campos se diferencia dos demais cursos secundários, 
em funcionamento no Liceu de Humanidades, pela natureza dos componentes curriculares, cu-
jas disciplinas e metodologias exigiam artefatos escolares relativos à prática de ensino, o que, 
obrigatoriamente fazia com que o curso de magistério buscasse aproximação com o comércio 
especializado, para obtenção desses materiais. Nesse sentido, a livraria Ao Livro Verde, fundada 
em 1844, se apresenta como aquela que possui maior número de registros documentais, dentre 
as demais livrarias existentes na cidade, conforme investigação nos fundos de arquivo do Liceu 
de Humanidades, o que constata a existência de um vínculo estreito entre esse comércio livrei-
ro e a Escola Normal de Campos, prestando, inclusive, serviços de limpeza, realizado pela livra-
ria em suas dependências, confome os registros contábeis.  
 No presente trabalho, o que se busca é examinar na cultura material escolar da Escola Normal 
de Campos os vestígios deixados pelo Ao Livro Verde, e que se encontram expressos nas notas 
fiscais em que também estão arrolados os materiais e artefatos utilizados no cotidiano da Esco-
la Normal, além de outros tipos de registros comerciais. Assim, entre timbres e etiquetas torna-
se possível reconstituir a história compartilhada dessas duas instituições oitocentistas, no perío-
do entre 1895 a 1930.  
 Considera-se esse recorte cronológico como ponto de referência para consolidação da escola 
de magistério na planície goitacá, onde os traços de uma sociedade que manteve por longo 
período o conservadorismo de uma região controlada pela aristocracia açucareira e latifundiária, 
gradativamente, começa a incorporar novos valores sociais, tais como a inserção da mulher no 
mercado de trabalho e a necessidade de ampliar as matrículas nas escolas primárias da rede 
pública, não só para atender a população recentemente alforriada, como também a crescente 
classe de trabalhadores que se concentra na área urbana em busca de melhores condições de 
vida.  
 Um outro aspecto a ser considerado diz respeito aos anos de 1920-1930, em que os debates e 
difusão das tendências pedagógicas do escolanovismo passam a ser tema constante nas pautas 
de discussão sobre os novos rumos da educação no Brasil. Em especial, esses debates trazem a 
vitalidade desse momento, conforme artigos que ilustram o primeiro Boletim Bibliográphico im-
presso pela livraria Ao Livro Verde, no ano de 1934. Nesse Boletim, professores do Liceu, da 
Escola Normal de Campos e educadores reconhecidos nacionalmente deixam suas impressões, 
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enfatizando a transformação educacional que se fazia necessária e urgente. Dessa forma, o 
Boletim Bibliográphico, apresentando logomarcas, trazendo uma estrutura diferenciada torna-se 
o porta voz da comunidade docente da Escola Normal/Liceu de Humanidades de Campos e, 
pelo pioneirismo de sua publicação, torna-se um significativo instrumento de investigação do 
legado da Escola Normal de Campos para as gerações futuras de professores da cidade. 
 
Cultura Material Escolar: conceitos de um novo paradigma  
 
 Partindo da abordagem historiográfica vinculada à cultura material da escola e por meio 
do entrecruzamento dos registros documentais da livraria Ao Livro Verde com a Escola Normal 
de Campos, a realidade educativa e as práticas de ensino vigentes podem ser desveladas, entre 
1895 e 1930. Na perspectiva de Felgueiras (2005, p. 92), reconstituir a cultura material escolar 
é empreender um percurso que tende a voltar-se aos pequenos eventos do cotidiano, quanto 
ao que é vivido em sua materialidade, buscando interpretar os atores sociais no que lhes é co-
mum no movimento de suas atividades coletivas e na necessidade material para o exercício 
prático de suas propostas, como profissionais docentes. “ A noção de cultura material aparece 
diretamente vinculada ao materialismo histórico” (id., p. 92-93), e busca afastar as perspectivas 
de estudos locais e biográficos para nos colocar perante “as condições de trabalho e de vida, 
entre o que são as necessidades das pessoas e a sua satisfação”.  
 Constata-se, pela literatura existente, que os estudos que tem referendado a cultura material 
da escola focam suas análises privilegiando os meios de transmissão/aquisição de conhecimen-
to assim como a percepção da escola como contexto, onde objetos e artefatos se conjugam, 
designando o tipo e a qualidade do trabalho. No entanto, o que se observa em relação à pes-
quisa sobre cultura escolar, em relação aos estabelecimentos que atuam como fornecedores 
desse acervo material, é a quase inexistência de investigação quer no que diz respeito ao mate-
rial consumido quer no material que permanece como legado institucional para as gerações 
subsequentes. É nesse sentido que novos estudos sobre a representação das livrarias nas co-
munidades escolares vão sendo valorizados, considerando que a instituição escolar se constitui 
em sua materialidade, com o apoio comercial desses estabelecimentos, o que, de certa forma, 
garantem o funcionamento, a vida administrativa e pedagógica dessas instituições. Uma notória 
marca dessa relação encontra-se nos estudos dos nomes fantasia ou da razão social das livrari-
as, que em geral se vinculam aos valores e sentidos decorrentes da vida educativa.  
 Em Campos, as livrarias Ao Livro Verde (1844) e a A Normalista (1938), tiveram associ-
adas suas logomarcas, prioritariamente, aos cursos de formação de professores da região, em 
períodos diferenciados. É o que indicam documentos dos fundos de atrquivo do Liceu de Hu-
manidades. Nesse sentido, o projeto desenvolvido pela Universidade Estadual do Norte Flumi-
nense Darcy Ribeiro - UENF, no Liceu, coordenado pela professora Silvia Martinez tem como 
objetivo reconstituir a história e a memória do magistério em Campos, com ênfase na Escola 
Normal. O interesse e as estratégias para o tratamento, recuperação e preservação de docu-
mentos, livros em geral e materiais escolares tem sido possíveis por meio desse projeto. Dessa 
forma, materiais catalogados encontram-se disponíveis para serem utilizados como fontes que 
possibilitam buscar fatos e interpretações do passado institucional. São esses arcabouços de 
preservação de acervos documentais e da herança educativa que tem permitido reabrir discus-
sões mais profícuas sobre a cultura material, possibilitando novos olhares sobre a história edu-
cacional, uma vez que “a escola possui historicidade e materialidade, e que um olhar crítico a 
seu respeito pode ser muito produtivo” (FUNARI e ZARANKIN, 2005, p.(36). 
 Portanto, promover uma interlocução entre a lvraria Ao Livro Verde e a Escola Normal 
de Campos é uma forma de ampliar o horizonte das pesquisas em história da educação, em 
Campos dos Goytacazes. Ao reconstituir os denominados “arquivos mortos”, silenciados pela 
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memória e pela história, as informações que emergem guardam dados valiosos sobre a vida 
escolar, suas práticas e seus modos de fazer educação. A revitalização desses arquivos torna-se 
um meio de socializar essas informações, compartilhando-as não só com a comunidade escolar, 
mas com todos aqueles que se interessam em conhecer a trajetória histórico-educativa de de-
terminada sociedade. Prova inconteste foi a exposição organizada pelo Projeto da UENF intitu-
lada “Liceu de Humanidades de Campos - Patrimônio Escolar, Patrimônio da Cidade”, em 
dezembro de 2011, constando de fotografias, pequeno mobiliário e objetos escolares diversos. 
Na perspectiva de Mogarro (2001) os objetos e móveis localizados nas instalações escolares 
estão intrínsecamente ligados a constituição das práticas escolares atuais e antigas, tecendo 
com os documentos textuais e fotografias múltiplas histórias da escola e da educação... ( MO-
GARRO, 2001, In: VIDAL, 2005, p. 72). 
 Ainda, segundo Maria João Mogarro (2001, p. 77), os arquivos e seus documentos tem 
adquirido uma importância crescente na historiografia, ocupando “um lugar central e de refe-
rência no universo das fontes de informação que podem e devem ser pesquisadas para um me-
lhor conhecimento do itinerário da instituição. Inteligibilidades somente construídas pelos 
processos de investigação”. Dessa forma, o olhar diferenciado sobre os documentos de arquivos 
e a presença deles, geralmente em suporte de papel contribuem para se chegar a outras fontes 
primárias, como é o caso da livraria Ao Livro Verde, notadamente integrando alguns dos docu-
mentos da Escola Normal de Campos. É fato que “os documentos de arquivo refletem a vida da 
instituição que o produziu” (MOGARRO, 2005, p. 81), mas há que se relevar que a instituição 
não os produz sozinha, ao contrário, carece de parcerias que auxiliam a tornar o trabalho esco-
lar viável, e que será também uma contribuição para a cultura que ali vai sendo produzida. As 
informações fornecidas por esses documentos tem, necessariamente, que se articular com os 
dados que se encontram em fontes de outra natureza, “apresentando-se em suportes variados 
e sob formas diversificadas” (ibid.). Muitas dessas fontes encontram-se no exterior da escola, 
tais como as livrarias, papelarias, gráficas, especialmente evocadas para elucidar a cartografia 
escolar, suas tendências e discursos.  
 A livraria Ao Livro Verde deixa marcas diferenciadas e interessantes na Escola Normal 
de Campos com materiais timbrados, que até a presente data ainda não tinham sido objeto de 
análise pelos pesquisadores. Os detalhes das listas de materiais escolares solicitados pela esco-
la, em folhas pautadas e timbradas com as logomarcas de época, denotam o valor e a distinção 
da livraria, ao mesmo tempo em que deixam entrever para quem se destinava o material, num 
primeiro momento – uma classe social elitizada, em que a educação se constituía privilégio.  
 Um outro aspecto que chama a atenção é a forma como o proprietário se despedia e 
assinava documentos fiscais. Em uma notificação de entrega de mercadoria, de 11 de agosto 
de 1897, o Sr. Miranda Salgado se despede assim escrevendo: “ Sem outro motivo, como sem-
pre as suas ordens”. Essa forma de escrita que sugere subserviência, na realidade, induz a uma 
interpretação não tão óbvia. Na verdade, os registros escritos são indicadores de que Ao Livro 
Verde mantinha uma quase exclusividade no fornecimento de materiais e artefatos escolares. 
Além disso, um dado que chama atenção em uma das notas fiscais (nota Fiscal de 31 de de-
zembro de 1901) diz respeito a uma prestação de serviços de limpeza no Liceu: “ Dinheiro para 
serviço de limpeza” ( escrito na primeira linha), “Dinheiro para lavagem e desinfecção geral do 
edifício” ( nas duas últimas linhas) – função não compatível a de uma livraria –. Assim, as listas 
de materiais escolares ajudam a interpretar e avaliar o tipo de gestão escolar existente e os 
critérios de aplicação do orçamento financeiro das escolas. Questões que refletem o aspecto 
econômico da educação ao mesmo tempo que desvelam as relações pessoais que permeiam os 
processos educativos. Outro item interessante que consta na mesma nota, no final do verso da 
folha, e que corrobora com esta análise é o “Dinheiro para assinatura do Jornal do Commercio 

CD-ROM DE ATAS  | 5621 |  COLUBHE 2012



 
para 1902”, uma forma de vincular a instituição as demandas do mercado. Nesse sentido, re-
corro a Weber (1979) que possui uma explicação plausível para este fato, ao distinguir  
 

dois grandes e opostos tipos de dominação: a primeira se refe-
re a um poder condicionado por uma constelação de interesses 
(mercado) e a segunda é exercida mediante a autoridade, isto 
é, poder de mando e dever de obediência. (p. 696) 

 
 
 O conceito de autoridade, no caso do presente estudo, respalda-se em Weber, que o 
utiliza conotando dominação, ou seja:  
   

(...) la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo 
determinado para mandatos específicos (o para toda classe de 
mandatos). No es, por tanto, toda especie de probabilidad de 
ejercer ‘poder’ o ‘influjo’ sobre otros hombres. En el caso con-
creto esta dominación (‘autoridad’), en el sentido indicado, 
puede descansar em los mas diversos motivos de sumisión: 
desde la habituación inconsciente hasta lo que son consideraci-
ones puramente racionales con arreglo a fines. Un determinado 
mínimo de voluntad de obediencia, o sea, de interés (externo 
ou interno) en obedecer, es esencial em toda relación auténtica 
de autoridad. (WEBER, 1979, p.170) 

 
 
 
 Por sua vez, os livros e obras adotados pelos professores indicam a tendência didático-
pedagógica e o mercado editorial daquela periodicidade, e ratificam a afirmativa de Weber 
quanto aos interesses do mercado, que se legitima pela lei da oferta e da procura. Um exem-
plo, é a indicação dos livros de Felisberto Autores Modernos, Zilah Grammática e F. J. 
L.Arithmetica que constam na lista de materiais de 30 de junho de 1902 . Também a aquisição 
das preferências literárias dos professores assim como os autores mais solicitados são possíveis 
de serem identificados, tendo em vista a organização de uma lógica de mercado, vinculada à 
modernização didático-pedagógica conforme mostra a cronologia dos documentos do acervo. 
  Dessa forma, ancorada em inventário ainda preliminar das fontes, o foco de análise se 
volta para os modos como a livraria Ao Livro Verde (criada em 1844), registrada no Guiness 
World Book como a mais antiga do Brasil, em funcionamento, estabeleceu seu relacionamento 
com a cultura material da Escola Normal de Campos, objeto de investigação deste estudo, e 
que integra a pesquisa de tese em andamento no PROPED/UERJ. Isso implica, inicialmente, 
examinar o contexto em que essa materialidade foi construída, por meio da participação efetiva 
dessa livraria, considerando as peculiaridades e demandas do curso de formação de professo-
res.  Do ponto de vista temporal, elege-se o período que vai da instalação da Escola Normal 
de Campos, em 1895 até a década de 1930, anos decisivos para a educação brasileira, pois 
trazem as marcas das “reformas educacionais inspiradas no ideário escolanovista, que pretendi-
am constituir um sistema público que atendesse integralmente os alunos” (MIGNOT, 2008, 
p.79). Na cidade de Campos, a década de trinta é um tempo que se caracteriza pela expansão 
das matrículas para os primeiros anos escolares, decorrente do projeto de ampliação da área 
urbana, o que resulta na abertura de um mercado promissor para a profissão docente, impulsi-
onando o comércio e o mercado editorial, no qual “os materiais pedagógicos ganharam impor-
tância” (ibid.). Também é o período de criação da Escola Modelo, como campo de estágio das 
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normalistas que colocavam em prática os modelos pedagógicos em circulação no curso de for-
mação de professores da Escola Normal de Campos. A esse respeito, Boynard e Martinez (2008, 
p. 3), contribuem para a compreensão do papel da “cultura escolar singular criada pela Escola 
Modelo, enquanto Escola de Aplicação”, considerando as políticas educacionais para o magisté-
rio voltadas para a educação primária. Foi, portanto, em sintonia com sua época que o Projeto 
Escola Modelo se materializou num quadro regional, como locus de implementação do projeto 
nacional de modernização pedagógica.     Nesse contexto, a adoção de novas práticas de 
ensino movimentou a cultura escolar, nos aspectos materiais e metodológicos da atividade de 
ensinar-aprender. Esta dinâmica torna-se significativa, na medida em que a materialidade da 
cultura escolar retrata as experiências individuais e coletivas inseridas no ambiente formativo. 
Assumindo a perspectiva de Felgueiras (2005, p. 94), para quem a análise da cultura material 
propicia adentrar por um “conjunto de possibilidades materiais e sociais de produção do cotidi-
ano”, a abordagem investigativa proposta possibilita uma aproximação com os objetos escola-
res que são capazes de guardar os traços do vivido, e transpõe os limites tradicionais de 
pesquisa em educação, geralmente centrada nas reformas e legislação de ensino. Ao privilegiar 
os materiais impressos como papéis, notas, listas e livros, é possível reconstituir a forma pela 
qual a educação registrou as marcas do tempo, e se integrou às transformações sociais, uma 
vez que “o papel é o suporte mais vocacionado para o registro de momentos” (FERNANDES, 
2005, p. 38).     Assim, ao inventariar os documentos emitidos ou artigos vendidos pela livraria 
Ao Livro Verde, encontramos no arquivo da Escola Normal as notas fiscais do ano de 1897, 
1901 e 1902, apresentadas em folhas de papel timbrado, manuscritas, que funcionam como 
recibos dos materiais escolares entregues, com a assinatura do proprietário Miranda Salgado. 
As notas fiscais do ano de 1901 e 1902 são timbradas com dois tipos de desenho, um de estilo 
clássico, com folhas de cana de açúcar margeando os afrescos em tom azul claro, e o nome da 
livraria, tipografia e papelaria escrito em letras vermelhas, contendo uma lista de materiais es-
colares, tais como resmas de papel, caixas de penas, caixas de linha, de giz, tintas Sardinha e 
Monteiro, canetas, lápis crayon, papel e envelope de linho, novelos e agulhas para tricot, bem 
como livros didáticos como Felisberto Autores Modernos e Zilah Grammática, e o livro “sob mo-
delo” para ponto do corpo docente, entre outros artigos utilizados em matérias distintas. Como 
se vê na figuras 1: 

 
  Figura 1 – Relação de material adquirido na livraria Ao Livro Verde 
  pela Escola Normal de Campos, em junho de 1901.  
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 Constam do acervo bibliográfico alguns exemplares de livros avulsos de literatura, didá-
tica, a Coleção Brasiliana, da Bibliotheca Pedagógica Brasileira, com obras de diferentes edições 
que remetem aos anos de 1934, 1939, 1942, etc., contendo em todos os exemplares a etiqueta 
tradicional da livraria Ao Livro Verde , em cor verde e com letras brancas. Essa coleção foi doa-
da por Maria Tinoco Queiroz, ex-aluna da Escola Normal e chama a atenção pela encadernação 
de couro em tom vermelho escuro, personalizada em letras douradas, que se destaca dos de-
mais livros do acervo pela conservação e qualidade do material de editoração, conforme a figu-
ra 2:  
  

  
  Figura 2 - Etiqueta tradicional da livraria Ao Livro Verde (1934) 
 
 
 Outros registros comerciais integram o rol de documentos: pagamentos de serviços, 
limpeza e consertos feitos pela livraria, bem como notas fiscais de outros estabelecimentos co-
merciais do ramo de papelaria e tipografia, como é o caso da J. Alvarenga & Comp., dentre ou-
tros, o que indica o florescimento de um número significativo de livrarias, nas primeiras 
décadas após a instauração da República.  Examinadas a partir das etiquetas, timbres e 
impressos, as notas fiscais permitem adentrar pelo espaço físico e pedagógico da Escola Normal 
de Campos, sugerindo sua contribuição de forma significativa na movimentação do comércio 
livreiro, com a aquisição expressiva de materiais escolares, em especial os de suporte para lei-
tura e escrita, que incluem desde as resmas de papel e manuais escolares, até as obras literá-
rias e romances. Em outra nota fiscal, datada de 31 de dezembro de 1902, o timbre aparece 
sob tom verde-claro, e letras nas cores verde-escuro e vermelho, contemplando estes e outros 
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tipos de materiais para uso exclusivo do Curso Normal. Como exemplo, uma das notas fiscais 
de 1902: 

 
  
 Figura 3 - Nota Fiscal com materiais escolares entregues, datada de 1902. 
 
 
 Apesar de termos lançado mão de outras fontes que se tornaram fundamentais, peran-
te as ausências no arquivo institucional, como o caso do Boletim Bibliográphico, os guardados 
institucionais se tornaram indispensáveis para ouvir e ler as vozes escritas pela cotidiana escri-
turação da escola, nos documentos de arquivo que ocupam lugar de centralidade no conjunto 
dos espólios escolares. Como afirma Mogarro (2005, p. 111): “o arquivo escolar garante, em 
cada instituição, a unidade, a coerência e a consistência que as memórias individuais sobre a 
escola, ou os objectos isolados por ela produzidos e utilizados, não podem conferir, por si sós 
(...)”. Assim, pesquisar, inventariar e preservar constituem o ponto de partida para a criação de 
uma identidade do contexto escolar, uma vez que o entrecruzamento dos dados obtidos, via 
análise dos documentos, possibilita compreender as relações e parcerias que uma instituição 
escolar constrói na dinâmica de organização e funcionamento de uma cultura, que reflete a vida 
institucional no tempo em que foi produzida. Portanto, ao recuperar os vestígios materiais dei-
xados pela livraria Ao Livro Verde valoriza-se o patrimônio educativo e cultural, aproximando-os 
de seus percursos históricos. 
 Por sua vez, a perspectiva de fazer uma incursão no fundo arquivístico da Escola Nor-
mal de Campos proporciona a experiência de um processo de conhecimento e de compreensão 
de sua cultura escolar, onde Ao Livro Verde ocupa um lugar de referência. Em geral, as livrarias 
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ficam esquecidas no cenário educativo porque não têm visibilidade na dinâmica da vida escolar, 
no entanto, são esses estabelecimentos comerciais responsáveis por grande parte da difusão da 
cultura letrada, fazendo jus à importância de seu papel junto à educação da cidade, deixando 
suas marcas materiais e simbólicas, que em si carregam uma memória, contam uma história e 
compõem o patrimônio escolar.  
 
Livraria Ao Livro Verde (1844-2012) e Escola Normal de Campos (1895-1930): Do 
primeiro Anúncio à Consolidação do Curso de Magistério 
 Quando a Escola Normal de Campos foi criada, Ao Livro Verde contava cinqüenta e um 
anos de serviços prestados à sociedade campista, não só oferecendo o comércio livreiro, mas co-
nhecida popularmente pela oferta de toda sorte de mercadorias, próprias das casas comerciais da 
época, como se constata no primeiro anúncio feito por seu fundador e proprietário, o português 
José Vaz Correia Coimbra, veiculado no Jornal o Monitor Campista, de dois de julho de 1844, que 
assim comunica a inauguração do comércio à população de Campos: 
     

JOSÉ VAZ CORREIA COIMBRA e Cia anuncião aorespeitável pú-
blico acabam de abrir sua casa de negócio, com a denominação 
acima especificada na qual se acha para vender o seguinte: Um 
variado sortimento de obras e mais pertences para escolas de 
instrução primária e secundária de latim e francês, bem como 
novela, histórias e romances, música de cantoria e para piano, 
e vários instrumentos de corda e sopro. Papel almaço e de pe-
sos de diferentes qualidades, dito de Holanda e de outros aces-
sórios para escritório, perfumaria, miudezas, livros pautados e 
em branco, um lindo sortimento de jóias de último gosto,  dro-
gas medicinais e para pintura, broxas e papelão de nº sortidos, 
o verdadeiro rapé Bernardes, que já supre a falta da princesa 
de Lisboa, excelente hissom, bem como outros muitos artigos 
que se hão de anunciar. Os anunciantes se propõe a servir e 
por preços razoáveis, as pessoas que queiram honrar com sua 
confiança. 

 
 
 

 Vê-se que desde o início de suas atividades Ao Livro Verde se coloca à disposição da importa-
ção de livros, atendendo as demandas escolares e literárias, preferencialmente as encomendas 
de imigantes postugueses, a maioria deles professores radicados na cidade. A formação de pro-
fessores em Campos dos Goytacazes, desde o ano de 1895 teve o privilégio de contar com uma 
Escola Normal de qualidade, considerada a segunda instituição oficial do Rio de Janeiro, o que 
possibilitou projetar a formação de professores no cenário nacional. Sua presença na comuni-
dade campista movimentou tanto o comércio livreiro, em especial Ao Livro Verde, subsidiando 
seu campo gráfico, como atendendo as encomendas na sua oficina tipográfica que funcionava 
acoplada ao prédio principal. 
 Nesse sentido, a cultura da Escola Normal pode ser apresentada sob duas vertentes, a 
do prédio, como um dos elementos de pesquisa, segundo o qual Martinez, Gantos e Boynard 
(2006, p. 161-174) apresentam a descrição de um solar de estilo neoclássico, pertencente ao 
Barão da Lagoa Dourada, que já continha em pleno funcionamento o Liceu de Humanidades de 
Campos, desde 1880. Pela Lei nº 164, de 1894, a Escola Normal passou a integrar o prédio, 
instalada na antiga senzala dos escravos que serviam a casa. Os espaços e salas de aula refle-
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tem a concepção que se tem sobre a natureza, o papel e as funções desempenhadas pelos dife-
rentes atores, segundo Martinez et al. (id.). Também neste sentido, como forma de compreen-
der a distribuição efetuada por outras instituições que coabitaram no mesmo recinto, não só a 
Escola Normal, mas a Escola Modelo (p. 168-170).  
 A outra vertente, mais específica, diz respeito ao conhecimento da materialidade dos 
objetos utilizados no cotidiano do curso de formação de professores, nas atividades propostas e 
desenvolvidas, nos processos de ensino-aprendizagem priorizados pelo curso. Além de serem 
essenciais para o contexto de escolarização, a que se destinavam os livros, os manuais escola-
res, provas timbradas, dentre outros, que tenham registrado em suas páginas iniciais ou finais 
logomarcas ou etiquetas da livraria Ao Livro Verde. 
 A chegada da República em 1889 convergiu com a fase de modernização econômica pela 
qual a cidade passava, bem como a alta produção do parque açucareiro, que ensejou o surgimen-
to das estradas de ferro e aperfeiçoamento dos transportes urbanos. A fase áurea da economia 
estimulou atividades culturais, criação de jornais, publicações literárias, teatro, etc. A cidade de 
Campos encontrava-se na liderança política do estado, era considerada a 4ª cidade brasileira em 
população e representava um dos maiores colégios eleitorais da Província do Rio de Janeiro, co-
mo “cabeça de distrito” (NUNES, 2003). É nesse cenário que se dá a instalação da Escola Normal 
de Campos, em 1895, por decreto da Instrução Pública, assinado por Aidano Gonçalves de Almei-
da. 
  Gradativamente, a Escola Normal foi se tornando referência na formação de professores 
da cidade, e em 1916, sob nova orientação didático-pedagógica, articulando a teoria e a prática, 
a Escola Modelo é criada, anexa à Escola Normal. Almeida e Silva (1980, p. 32) destacam a im-
portância da Escola Modelo ao defini-la como espaço ”onde as normalistas treinam para a futura 
profissão”, oferecendo maiores possibilidades de aprimoramento as normalistas, pelo desenvolvi-
mento prático do que aprendiam nas disciplinas “Pedagogia e Metodologia Didática”, além de de-
limitar um espaço que segundo os padrões morais da época deveria manter as mulheres em 
ambientes de aprendizagem distinto dos homens. 
 Mesmo com essas características de excelência, a Escola Modelo foi extinta em 6 de no-
vembro de 1931. O aparecimento de novas ideias pedagógicas provoca mutações no âmbito edu-
cacional e impulsionam os esforços para a reorganização da Instrução Pública. A Escola Normal 
entre as décadas de 1920 e 1930 passa por transformações, com maiores exigências de formação 
e inclusão curricular de outras disciplinas como Anatomia e Fisiologia Humana, História da Educa-
ção, Pedagogia, Psicologia, dentre outras. Livros e materiais escolares aparecem sobre a chancela 
da livraria Ao Livro Verde, que integrava a Cultura Escolar e fornecia os materiais bibliográficos e 
de papelaria necessários, como também encadernava livros e produções escritas que continham 
marcas, timbres ou etiquetas, geralmente confeccionados e impressos em sua oficina gráfica.  
 
 Finalizando um percurso interpretativo 
 
 Importante se faz (re)interpretar o conceito de cultura material escolar segundo Funari e Zarakin 
(2005, p 137), como aquela que “envolve dois grandes elementos inter-relacionados: o edifício, 
ou artefato fixo, e a infinidade de artefatos móveis que estão em seu interior ou à sua volta, co-
mo lousas, mesas, carteiras, giz”. É notório que o comércio de instrumentos escolares foi se tor-
nando cada vez mais necessário na escolarização das aprendizagens que durante um longo 
período de tempo foi artesanal, restrita a relação dual do mestre com o aprendiz (HÉBRARD, 
2001, p. 117). As papelarias e livrarias passam a subsidiar a vida material das escolas, formando 
parcerias que, algumas vezes, perduram por muitas décadas, como o caso da livraria Ao Livro 
Verde e a Escola Normal de Campos. 
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 O fato é que no fundo de arquivo do Liceu e da Escola Normal de Campos encontram-se 
vestígios que registram a parceria que a tipografia, papelaria e livraria Ao Livro Verde tinha com 
esta instituição de ensino e seus cursos, e sua efetiva participação na cultura escolar, fornecendo-
lhe diversos materiais escolares, necessários ao cumprimento da proposta pedagógica e escolari-
zação/formação dos alunos. Ao Livro Verde encontra-se presente em nota fiscais, folhas de rosto 
de coleções de livros com edições de diferentes anos e outros documentos circunscritos nas pri-
meiras décadas do século XX.  
 Dentre os vários materiais que investiguei em busca de marcas e sinais da livraria, seleci-
onei algumas formas de registros, etiquetas e timbres encontrados nesses materiais de arquivo, 
enfatizando à relação da livraria Ao Livro Verde com a Escola Normal, a fim de construir uma 
imagem fidedigna da livraria em foco, considerando sua reconhecida participação e atuação na 
vida social e educativa da cidade.  
 Percebe-se que, no cotidiano das atividades escolares, as livrarias não são lembradas 
pela comunidade escolar. No entanto, grande parte dos materiais escolares que se encontram no 
interior das escolas são de responsabilidade desses comércios.  
 Ao fazer esse percurso, encontrei as balizas históricas que ratificam a presença indelével 
da livraria Ao Livro Verde na vida educativa da cidade, e neste caso, pela convivência estabeleci-
da com o curso de formação de professores da Escola Normal de Campos, o apoio intrínseco da-
do as normalistas, futuras professoras da planície goitacá. 
  Ao valorizar os pequenos detalhes da vida cotidiana da Escola Normal, procurei trazer à 
cena um aspecto pouco explorado nas pesquisas em História da Educação: o papel de uma livra-
ria no universo da cultura material da formação docente. 
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O tema desta comunicação é o dos quadros parietais como forma de comunicação científica e 
educacional, utilizada nas escolas ao longo do século XIX e grande parte do século XX, mas de-
rivada de formas e modelos enunciados e desenvolvidos no seculo XVII.  
Os objectivos são os de demonstrar que os quadros parietais são fontes polissémicas, carateriza-
das pela eficácia da comunicação científico-educacional feita de modo natural. São materiais pro-
fissionalmente concebidos para tal, o que se enquadrou num espírito didático que tem um 
momento fundador em Coménius (Jan Amos Komenský – João Amós Coménio) que defendeu um 
método de ensino natural onde se incluía a utilização da imagem, criada especificamente para tal, 
no e para o ensino. Quero evidenciar que a utilização dos meios parietais de ensino surgiu numa 
perspetiva de ensino natural, assimilado como realidade sem grande resistência ou questiona-
mento. Pretendo assinalar que os quadros parietais foram criados para transmitir uma ideia de 
ciência onde em cada imagem surge a totalidade do conhecimento, num espírito científico e di-
dático desenvolvido pelo positivismo no século XIX, com raízes anteriores e que permaneceu no 
ensino no século XX. Um último objetivo é o de evidenciar que estes materiais proporcionaram 
uma comunicação internacional, sendo utilizados analogamente por toda a parte.  
É uma abordagem global, sem balizas cronológicas, centrada em todos os quadros parietais 
como forma de comunicação, sem se centrar especificamente em nenhum.  
A metodologia foi a da observação, análise de conteúdo e cruzamento com a bibliografia. As 
fontes utilizadas foram documentos do arquivo e os materiais parietais que levantei entre 2002 
e 2004 na Escola Secundária de Passos Manuel, provenientes do liceu homónimo uma coleção 
de 1519 exemplares repartidos pelas áreas científico-disciplinares de Línguas Vivas, Ciências 
Físico-Químicas, Ciências Naturais/Biologia, História e Geografia.  
Os materiais parietais utilizados no ensino, temática que trabalho desde 2002, são património 
educativo imenso e fascinante possibilitador de muitas investigações, dada a sua polissemidade. 
No passado, tratei a sua materialidade, utilização, transversalidade e valor estético [Cf. Lopes 
(2004); Lopes (2009a); Lopes (2009b); Lopes 2010] focalizo-me, agora, neles enquanto forma 
de comunicação científica. 
Entendo por materiais parietais os recursos didáticos utilizados na transmissão de conhecimen-
tos escolares, suspensos nas paredes e observados pela turma em simultâneo, como um espe-
táculo. Auxiliam o professor nas exposições coletivas e nas demonstrações, inclusive 
laboratoriais, servindo de guia ou substituindo quando o material era insuficiente. Auxiliavam os 
alunos chamados a demonstrar conhecimentos perante o professor e os colegas. 
Quadros parietais são imagens construídas como mapas, nos mesmos suportes e materiais e 
sendo criados de modo semelhante. Contêm imagens reais ou idealizadas ilustrando cenas na-
tural e realisticamente, destacando plantas, animais, minerais e momentos dos quotidianos.  
 

    
 
 Quadro parietal sobre astronomia da Educational Productions, 1967 
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Imagens parietais são imagens constituídas por desenhos/pinturas ou fotografias, utilizadas sus-
pensas na parede e de modo análogo ao dos quadros parietais. A diferença é a menor elabora-
ção. 
 

  
Imagem parietal do relevo dos Dardanelos início do século XX. 

 
 Os quadros parietais, tão divulgados e utilizados desde o século XIX até à década de setenta 
do século XX, constituíram uma realidade presente no quotidiano escolar, um pouco por toda a 
parte. Sucessivas gerações de estudantes, por todo o mundo, foram convivendo e aprendendo 
com eles e ainda hoje aqui e ali sobrevivem em novas edições/reedições, mas trata-se de uma 
actividade absolutamente residual, sem grande expressão nas práticas lectivas quotidianas. Em 
alguns casos migraram para novos suportes, nomeadamente para comunicações por power 
point. Se tal sucedeu foi pela sua utilidade e forma de captar a atenção, transmitindo conheci-
mentos naturalmente. A sua génese correlaciona-se com a da presença de imagens no quotidi-
ano escolar, nomeadamente nos manuais que completavam, por vezes eram as mesmas 
imagens em ambos os suportes. Este princípio de que as imagens ajudam a aprendizagem e 
facilitam a comunicação vem dos primórdios da sociedade moderna e interliga-se com a ideia 
de ensino natural, ou seja em que a aprendizagem se faz naturalmente sem grande esforço do 
aluno. Já na antiguidade se ensinava naturalmente conversando sobre os objetos e as coisas 
que se mostravam aos jovens. Passar daí para as suas imagens foi um passo. 
 

     
Quadro parietal sobre o Corpo Humano, meados do século XX 
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Um momento fundador no percurso da imagem para o interior da escola moderna, dando à 
cultura visual um importante papel adjuvante no campo por excelência da cultura escrita que é 
a escola construída pela modernidade e que chega aos nossos dias, foi a atividade pedagógica 
de Coménius, com as suas implicações didáticas e a conceção de materiais visuais para uso es-
colar. Cauly, autor dum livro sobre ele, apelidou Comenius de pai da pedagogia moderna, foi 
esse o título da sua obra. Esta designação foi-se generalizando e parece que “pegou” sendo 
hoje utilizada mesmo por quem não conhece bem a obra deste pensador. Sem dúvida que Co-
ménius, retomando os grandes modelos da antiguidade, foi um percursor da pedagogia moder-
na. Ele pensou a arte de ensinar de modo simultaneamente reconhecido e desconhecido, pois a 
sua vasta obra não foi, muito traduzida. Em português apenas existe a Didáctica Magna. (Cauly, 
2009:9). Com Comenius encontramos, creio eu, um momento fundador da pedagogia moderna 
e também da didática. Tentou encontrar a melhor metodologia para ensinar tudo a todos, como 
escreveu no subtítulo da sua Didática Magna. Em 1658, publicou o Orbis sensualium pictus (su-
cessivamente reeditado até ao século XIX) com um conjunto de gravuras para ensinar os jo-
vens. 

   
Excerto do Orbissensualium pictus, verwsão inglesa, visível na internet (Cf. To all the Little Mas-
ters and to all the Little Misses,Special Collections, University of Melbourn, 2012) 
 
 É para mim também um momento crucial na utilização da imagem em contexto escolar. A po-
derosa imagem penetrava decisivamente no templo da cultura escrita, a escola. Pouco depois 
(cerca de dois séculos), quando as técnicas de gravura se generalizaram e a industrialização 
começou a abarcar tudo, os quadros parietais foram a continuação do caminho por ele iniciado, 
partilhando-lhe a intenção didáctica de, pelo exemplo da imagem, se ensinar naturalmente, até 
porque existe uma tendência em acreditar no que se vê.  
Tal como defendi em 2004, o século XIX foi o século, ou um dos séculos, da imagem (o século 
XX prosseguiu-o transformando-se no da informação. Existiram três linhas de enquadramento 
da génese e circulação dos materiais parietais de ensino. [Cf. Lopes (2004).] 
Primeiro, o recurso pedagógico a imagens, sobretudo parietais, como meios tecno-didáticos de 
ensino enquadrou-se num vastíssimo movimento de ligação entre ciência e a prática que inva-
diu o quotidiano ocidental. Foi um constituinte fundamental da modernidade, traduzido em 
inúmeras invenções técnicas. As novas técnicas aplicadas ao ensino são parte duma época em 
constante evolução tecnológica. As exposições universais foram o repositório do esplendor in-
dustrial da modernidade e os materiais escolares lá estiveram também expostos como produto 
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da industrialização e duma certa tecnologização do quotidiano. Dali até às salas de aulas foi um 
movimento relativamente rápido.  
 

    
 Quadro nº2 da Colecção Today and Tomorrow, meados do século XX 
 
 
Segundo, existe uma profunda influência dos ideais do positivismo na sociedade oitocentista, 
com marcas ao longo do século XX. Era a continuação lógica dum espírito de cientificização ori-
ginário do renascimento e com grande expressão nos homens do iluminismo. Esse movimento 
foi paralelo e muito influenciador do da constituição do aparelho escolar moderno. O positivis-
mo forneceu um contexto científico concretizador, onde a seriação, catalogação e busca do co-
nhecimento total, cientificamente inquestionável, criaram condições para o aparecimento duma 
grande variedade de imagens, quadros e mapas parietais, divulgando essa mentalidade e tor-
nando propícia a sua utilização nas escolas.  
 

    
 

 Quadro parietal, coleção Dr. H, primeiro quarto do século XX. 
 
Terceiro, a criação, nesse século, do ensino secundário moderno, com um desenho curricu-
lar/disciplinar próprio. Em Portugal surgiu e desenvolveu-se o Ensino Liceal (o poderoso Império 
do Meio, nas conhecidas palavras de Nóvoa, Barroso e Ó, de 2003), criando uma escola dividida 
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em disciplinas autónomas, sobretudo após 1895 com o regime de classe. António Nóvoa salien-
tou que “lentamente, a imagem austera de um lugar retirado do mundo vai ser enriquecido 
com alusões à ciência (físico-química, ciências naturais), à nação (quadros históricos) e ao 
mundo (mapas geográficos). A preocupação estética é acompanhada, sobretudo no ensino se-
cundário, por uma profusão de materiais didácticos, em particular mapas parietais” (Nóvoa, 
2005: 77). Os materiais que eu tenho trabalhado são maioritariamente provenientes do ensino 
liceal e os respeitantes a outros graus e níveis de ensino, pelo que observei obedecem aos 
mesmos princípios de conceção e circulação. 
 

    
Quadros de História de Portugal, 1918. 

 
 As imagens surgiram com duas funções. Por um lado a quantidade e variedade de exemplares, 
serviu uma estratégia de legitimação/justificação da existência dos vários ramos disciplinares no 
interior dos novos desenhos curriculares, criando uma imagem de erudição, rigor e cientificida-
de. Por outro lado ajudaram a criar uma ideia física de escola que perdurou enquanto aparato 
cénico-decorativo essencial. [Cf. Lopes (2004).] A escola moderna é a escola da sala disposta 
com as mesas e as cadeiras de frente para o professor, ator fundamental do processo educati-
vo, frequentemente com a sua mesa sobre um estrado qual palco do espetáculo diário. Vistos 
por este prisma, os mapas e quadros omnipresentes na decoração das salas de aulas, decoram 
o espaço tornando-o mais acolhedor e apropriado ao bom ambiente de aprendizagem. Além 
disso, permanecendo na parede vão permitir ao aluno uma certa autoeducação pela interioriza-
ção natural do que lá está explícito e implícito, formando o cenário natural, o aparato cenográfi-
co indispensável ao espetáculo da lição diária. E porque ensinar implicava deixar marcas ético-
morais pode-se dizer que são também aparato duma certa liturgia quotidiana que atua quando 
o professor os utiliza ou manda utilizar e quando permanecem apenas expostos na parede cap-
tando a atenção dos mais distraídos. A sua forma de atuar é pois natural, por que não forçada 
e os jovens habituam-se a fazer uma ideia das coisas tais como as observam, sem perceber que 
se trata de uma realidade construída profissionalmente para o efeito.  
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Quadro sobre posição defeituosa das crianças na escola, primeiro quartel do século XX. 
 
 
Entende-se frequentemente que uma realidade, só porque se faz uma imagem ou mapa dela, é 
assim, como se vê, esquecendo-se que ali está apenas uma visão dessa realidade, escolhida 
para a representar e que se trata de uma realidade que apesar do realismo é fabricada, não 
existe mesmo. Existe uma tradição de ilustração científica muito vincada no século XIX, com o 
imenso trabalho científico de recolha e catalogação. Muitos exemplares considerados são dessa 
época ou derivações posteriores, no mesmo espírito. Estes meios didácticos foram utilizados 
como forma de inculcar valores e regras morais ligados à pátria, às colónias, à família e à soci-
edade, entre outros. Captaram naturalmente a atenção, deslumbraram e ilustraram o pensa-
mento dos jovens, onde permanecia o seu impacto. 
Bem à maneira positivista de que em grande parte são herdeiros, na maioria dos exemplares, 
de qualquer das áreas científico-disciplinares que os utilizou, existe a procura da transmissão 
duma certa unidade do conhecimento. Procurou-se concebê-los de modo a que transmitissem a 
cada momento a totalidade do real, ou seja a existir em cada um o conhecimento total sobre o 
assunto. Tratava-se da exteriorização de uma certa conceção científica que em cada momento 
julga ter a chave do conhecimento na mão. Como se toda a investigação sobre o assunto ou 
tema já estivesse concluída e não fosse possível acrescentar mais conhecimento. Assim estes 
materiais foram concebidos plenos de detalhes e pormenores, incluindo generalizações, algu-
mas distorções, visões em simultâneo, cortes, etc. É uma forma de comunicação científica efi-
caz, na medida em que logra atingir os seus fins permitindo a visualização do que se pretende 
transmitir como verdade científica definitiva e incontestável. Saídos das mãos de artistas e ilus-
tradores científicos muito competentes, serviram uma estratégia pedagógica que atingiu os 
seus objectivos, ou seja que transmitiu uma ideia de ciência e conhecimento irrefutável que 
perdurou na memória de sucessivas gerações de alunos. 
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 Quadro parietal da colecção Jung Koch, finais do século XIX. 
 
 Foram maioritariamente provenientes de editoras de materiais didácticos em geral, onde fazi-
am parte de um todo global. As editoras trabalhavam com várias disciplinas e tipo de conteú-
dos, existindo uma teia de relações e colaborações internacionais entre autores e editores [cf. 
Lopes, (2004)]. Existe, como em outros materiais, uma circulação e difusão de ideias ao nível 
mundial. A maioria foi produzida noutros países, circularam e foram utilizados analogamente 
por toda a parte. São modelos oriundos de comunidades científicas globais, redes reprodutoras 
de conhecimento científico especializado, centradas em várias partes do Mundo.  
 

   
 
 Quadro de António Vallardi, sobre morfologia vegetal, meados do século XX.  
 
A investigação que concluiu com o meu trabalho de 2004, nomeadamente no arquivo do Passos 
Manuel, revela em grande parte todo esse percurso internacional. Quanto à sua origem a colec-
ção é bastante variada dependendo da área temático-disciplinar Em termos globais a maioria, 
60% (905), tem origem germânica, sendo provenientes de França 12% (180), de Inglaterra 9% 
(133) e de Portugal 7% (112). Existem também alguns vindos de Itália 2% (33), Estados Uni-
dos da América do Norte 1% (20), Suécia 0,6 % (10), Finlândia 0,5 % (8), Espanha 0,1% (2) e 
Áustria e Holanda 0,1% (1 de cada) ao que se devem juntar os restantes 8% (114) cuja origem 
é desconhecida, a maioria dos quais aparentando ser germânicos.  
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Gráfico – Principais origens dos exemplares parietais da Escola Secundária de Passos Manuel. 
 
Esta distribuição de origens é, a meu ver, natural pois a maioria dos exemplares estudados, 
76%, são de Ciências da Natureza e a sua concepção e fabrico por alemães foi de tal modo 
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vasta que seria impossível não se notar. Os exemplares germânicos chegaram a toda a parte, 
não sendo o caso português invulgar. M. Bucchi, por exemplo, refere que antes da Primeira 
Grande Guerra a maioria dos departamentos botânicos das universidades inglesas (os grandes 
rivais) tinham pelo menos um conjunto de exemplares parietais alemães e a colecção por ele 
estudada dum liceu de Trento é também maioritariamente germânica. (cf. Bucchi, 1998: 161) 
A análise da correspondência recebida e expedida do Liceu, desde o seu início no século XIX até 
à extinção nos anos 70 do século XX, revela bem esse percurso internacional dos materiais di-
dáticos. Após um início em que as dificuldades financeiras e as várias mudanças de instalações 
impediram um apetrechamento eficaz do liceu, a partir de 1908 a situação é de maior disponibi-
lidade orçamental, aumentando o número de aquisições, os contactos deixam de ser feitos 
através da Direcção Geral de Instrucção Publica e passam a ser por intermédio da Direcção Ge-
ral da Instrucção Secundaria, Superior e Especial. Diversificam-se a partir daí as aquisições exis-
tindo relações com firmas de grande relevo, como a A. Aubry, de Paris, a alemã K.F. Koehler, 
ou a portuguesa Tinoca Limited, representante de várias firmas estrangeiras. Em meados de 
1908 a Direcção Geral dá conta da chegada de material da casa Philips. Em 1910 realiza-se 
uma grande aquisição à casa A & F Van Neck, Fréres. Em 1912 recebem contacto da empresa 
Pestalozzi de Paris, com delegações em Nova Iorque e Londres, um dos maiores fornecedores 
de material de ensino quer de edição própria, quer da Educational View Company, da Keystone 
View Company e da A.E. Foote. A documentação demonstra um autêntico desfile de encomen-
das para o Liceu e surgem como intermediárias as portuguesas J.A. Tobino Tojeiro & C.ª, re-
presentante da casa Merck e a J.A. Ribeiro & C.ª, representante das firmas Leybold, Ströhlein e 
Leopold’s Nachfolger. As mais importantes fornecedoras do Liceu são agora as livrarias Aillaud e 
Bertrand e Aillaud, Alves & Cª que canalizam encomendas de toda a parte. Em Outubro de 
1913 chega, através da referida J.A. Tobino e Tojeiro & C.ª, um conjunto de caixas com produ-
tos vindos da E. Merck, de Darmstadt, mas enviados pela Vanbersie & John de Roterdão. Ainda 
em finais de 1913 a a Foote Mineral & Co., de Filadélfia, remete uma remessa dando conta da 
grande dificuldade em enviar encomendas para Lisboa. Ainda em 1913 é feita uma grande en-
comenda do mais variado material de Biologia, incluindo modelos e espécimes de plantas e 
animais, bem como alguns quadros parietais, à Empreza Lisbonense de Electricidade Ld.ª que o 
deveria ir buscar através do catálogo Biblioteca Paedagogia I9II, às casas K.F.Koehler de Leip-
zig, E. Zimmermann, Leitz e Vereinigte Fabriken für Laboratoriuns-Bedarf. Em 1914 a firma J. 
Coverley fornece minerais ao Liceu e a Agencia Technica e Commercial oferece a hipótese de 
intermediar as relações comerciais com as casas E Leybold’s Nachfolger, de Colónia, Max Kohl, 
de Chemitz, Officine Galileo, de Florença, Vereinigt Fabriken von Laboratórios – Bedarf, Ströh-
lein, Franz-Hugerahoff, Paul Bunge, de Hamburgo, E. Adnet, de Paris e Les Fils d’Emile 
Deyrolle, também de Paris. Entretanto, em clima de Guerra, as dificuldades de abastecimento 
iam-se avolumando e em 1914 a troca de correspondência entre o reitor e a K. F. Koehler, Bu-
chhandlung, de Leipzig dá conta do desaparecimento de uma importante encomenda com ma-
terial da editora de J.F. Schreiber. A casa Dr. F. Krantz, de Bonn, lamenta a impossibilidade de 
responder às solicitações, na conjuntura de então. Em meados de 1914 as empresas Pestalozzi 
e Foote Mineral Co. Solicitam pagamentos em dívida. Esta última era também utilizada pelo rei-
tor para a aquisição de catálogos de empresas fornecedoras de material escolar, preferencial-
mente americanas, agora que a guerra dificultava os contactos com firmas germânicas. A 
resposta surge logo que algum dinheiro minimizou a dívida do Liceu naquela empresa e aconse-
lhava a utilização de outras firmas de Filadélfia e a C. H. Stoelting Co., de Chicago que passou a 
fornecer o Passos Manuel. A partir de 1916 o liceu entra em contacto com um dos seus princi-
pais fornecedores de mapas geográficos a famosa editora George Philip and Son, Lt., através da 
empresa H. K. Lewis & C.º Lt., de Londres. É também adquirido mobiliário apropriado à Jules 
Rappa, Succ., de Genéve. Afastado o contacto constante com firmas germânicas, em conse-
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quência da Primeira Grande Guerra, a direcção do liceu virava-se para outras firmas europeias e 
norte-americanas. Em Abril recorda-se a Direcção Geral do Ensino Secundário que é necessário 
acabar de pagar o material adquirido em França. A situação económica evoluiu e a partir sobre-
tudo de 1928 o movimento normal de aquisições de material didáctico foi retomado inclusive 
com firmas alemãs. A 7 de Fevereiro foi pedida a isenção de direitos alfandegários para uma 
encomenda de mapas para o ensino da zoologia da casa F. Nathan e a 10 de Fevereiro foi pe-
dida igual isenção para duas encomendas, vindas de França da casa Fils de E. Deyrolle, uma 
com chapas de projecção e outra com quadros para o ensino da zoologia. A 7 de Maio foi pedi-
da a isenção para um atlas geográfico vindo da casa Justus Perthes, da Alemanha. Em 1939 foi 
adquirida à Livraria Enciclopédica uma colecção de Tableaux de leçons de Choses et de Langa-
ge, da Librairie Armand Colin. Em 1950 foi feita a aquisição de 5 mapas de Forest à Sá da Cos-
ta. Em 1957 são adquiridas à Coimbra Editora, uma colecção de mapas Ways to English e uma 
colecção General Service English Wall Pictures. Em 1958 são comprados mais 2 mapas de Fo-
rest à Livraria Sá da Costa e em 1959 mais 5. Em 1962 foi comprada uma colecção General 
Service English Wall Pictures, agora à Empresa Nacional de Publicidade. Em 1964 foram adqui-
ridos 7 mapas Justus Perthes e um globo político em conjunto com variado material de labora-
tório, de procedência variada, tudo à firma Tecnodidáctica. Em 1965 entre variado material é 
adquirido de novo à Tecnodidáctica um Planisfério de Justus Perthes e à Livraria Bertrand, uma 
colecção de 24 quadros Nouveau tableau d’élocution et de langage. 
Fica pois claro que as escolas portuguesas se apetrechavam através de variados fornecedores 
da Europa e da América do Norte bem como a existência de uma rede transnacional de circula-
ção e comercialização de materiais didácticos e pedagógicos que chegavam a Portugal do mes-
mo modo que a outros países. 
Se é evidente que os materiais parietais que se utilizaram entre nós, eram maioritariamente 
produtos internacionais produzidos profissionalmente por editores especializados. Também me 
parece claro que a sua utilização era feita de modo análogo ao que se fazia noutros países, 
dentro de um espírito de busca de actualização pedagógica. Na minha investigação divulgada 
em 2004 [cf. Lopes, (2004)] tentei demonstrar este aspecto, vejam-se alguns exemplos então 
assinalados. 
Registou-se que, por exemplo, no Collegio Militar usavam com bons resultados no ensino do 
Francês os quadros de Simonot, com a vantagem de representarem os costumes franceses. 
Estes quadros eram muito usados nas escolas alemães francesas e belgas, tirando os professo-
res grande vantagem de os utilizar não só na iniciação mas ao longo do curso, pois forneciam 
variados motivos de conversação. No entanto era necessário cuidado para não fatigar a memó-
ria do aluno com um uso exagerado. (cf. Botelho, 1904: 131- 133). Este autor, em 1911, publi-
cou uma obra intitulada Programmas: Livros e Material de Ensino, onde diz que sem ser 
indispensável o material de ensino era um valiosíssimo auxiliar na aprendizagem duma língua 
viva e que à muito que se reconheciam as vantagens dos quadros parietais para o ensino pois 
já Comenius dizia que o estudo do vocabulário se devia fazer em simultâneo com o da coisa 
que representava. O congresso de Paris de 1910 reafirmara a importância da presença deste 
material nas escolas. 
A Revista dos Liceus deu uma ajuda á renovação publicando em 1892 as palavras de José de 
Magalhães e Canto e Castro onde se defendia um novo ensino onde eram importantes os prin-
cípios de línguas estrangeiras. Era necessário dispor de selectas adequadas aos novos objecti-
vos e conteúdos. Em 1893 a revista começou a publicar as 10 conferências apresentadas na 
Sorbonne, um ano antes, por Michel Bréal. David Lopes afirmou que os usava porque a conver-
sação segundo o método directo fazia parte do estudo da língua do princípio ao fim. Este pro-
fessor numa turma de 2ª classe entre Janeiro e Março de 1899 tinha a quase totalidade das 
aulas preenchida com exercícios orais de poesia e com conversação baseada em quadros de 
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Hözel. Estes quadros serviam à aquisição de vocabulário e à prática de conversação. Os temas 
dos quadros eram, a cidade, a quinta, as estações do ano, etc. No fundo ele punha em prática 
com o método directo um dos princípios definidos por Mary Brebner, o do amplo uso de qua-
dros parietais nas classes mais elementares. Além de usar estes quadros na 2ª e 3ª classes, 
dava também atenção à geografia francesa usando quadros e mapas franceses. Maria José Sa-
lema afirmou que as aulas de David Lopes constituíram o melhor paradigma da inovação no 
ensino do Francês. (cf. Salema, 1993: 581) 
Segundo um método famoso, desenvolvido por Blackie, o professor devia partir de objectos 
cujo nome escrevia no quadro e só depois de muita repetição e prática oral é que se devia pas-
sar à escrita, mais tarde desenvolvia-se a escrita e só depois a gramática, de modo gradual. Os 
objectos podiam ser substituídos por imagens dos mesmos. Para os primeiros exercícios, para 
as leituras simples e depois as primeiras escritas podiam ser usados mapas simples, quadros, 
imagens de história natural, etc.. (cf. Howatt, 1984: 195-197)  
Tirado Benedí escreveu que o exame de lâminas e quadros com enumeração e descrição dos 
objectos representados, o descrever das relações ali presentes, as considerações de ordem es-
tética e moral podiam ser muito importantes no estudo das línguas pois davam origem a valio-
sos exercícios de expressão oral, redacção escrita e de vocabulário, ou seja de linguagem. A 
descrição dum quadro ou de uma lâmina devia compreender o objecto ou cena que representa, 
o autor, o tipo de assunto em termos artísticos, as personagens, a acção, as atitudes, etc.. (cf. 
Benedí, 1939, 112-115)  
Em 1933, na Labor, José Afonso Botelho da Silva Branco, professor orientador de estágios do 
Liceu Normal de Lisboa (Pedro Nunes) publicou um curioso contributo sobre planos de lições de 
Ciências Naturais chamando a atenção para os excessos de verbalismo e para a necessidade de 
colocar os alunos perante os próprios exemplares de plantas e animais, tornando o ensino mais 
atraente e interessante, pois nos primeiros anos a matéria não era difícil tudo dependia do mé-
todo utilizado para ensinar. Exemplifica com um plano tipo para a primeira classe sobre estudos 
elementares do gato doméstico. Afirma ter-se servido do Método indutivo de investigação cien-
tífica e heurístico de ensino, conjugados com o método genético. A actividade do professor era 
distribuída pelos cinco passos ou fases utilizadas no esquema de Herbart, Ziller e Rein, não des-
curando os novos conceitos de John Dewey. Estas lições deviam sempre partir dum caso con-
creto e acessível à observação e experiência que anima a actividade educativa com um 
profundo carácter genético e dinâmico. O ensino devia ser activo, eficaz e duradouro. Nesta 
lição pretendia-se relacionar intimamente as qualidades dum bom caçador com as do gato, a 
fim de descobrir até que ponto elas se harmonizavam. Como material era utilizado um gato vi-
vo, se não fosse possível, exemplares e quadros mostrando a estrutura física do animal, um 
pires com leite, um bocado de carne e biscoitos, estampas representativas do leão, tigre, leo-
pardo, pantera e outros felinos existentes em Portugal. (cf. Branco, 1933: 358-359) 
Em 1968, a revista Palestra, publicou um artigo que dá conta dum conjunto de colóquios sobre 
preparação didáctica dos professores de Ciências Naturais, orientados por Gabriel Laisné, pro-
fessor de Ciência Naturais no Liceu Lakanal, em Sceaux e presidente da Associação dos Profes-
sores de Biologia e Geologia de França, vindo ao nosso país através da ajuda da O.C.D.E. A 
terceira sessão teve lugar às 15 h. do dia 21 de Novembro de 1967 e foi dedicada à utilização 
do material didáctico. Entre o material didáctico a utilizar surgiam as cartas e os quadros de 
ensino. Para o conferencista não era concebível dar aulas sem ilustração. 
O Manual da UNESCO para o Ensino da Geografia, datado de 1965, foi uma referência para o 
ensino desta disciplina até aos nossos dias. Ali se defende que quando não é possível a deslo-
cação ao local, os mapas de grande escala são muito úteis para exercitar o espírito de observa-
ção dos alunos e que se conseguem melhores resultados estudando pormenorizadamente uma 
região limitada do que tentando tratar uma região maior. Quanto às ilustrações, fotografias e 

CD-ROM DE ATAS  | 5642 |  COLUBHE 2012



 

quadros segundo o manual são muito úteis nas aulas de Geografia por duas razões. Através das 
imagens as palavras, noções e conceitos que os alunos compreendiam vagamente ou a que não 
atribuíam significado, tornavam-se realidades. As apresentações visuais exercem um efeito es-
timulante nos alunos contribuindo para lhes despertar o interesse. Assim uma ilustração foto-
gráfica, quadro ou figura podem constituir o ponto de partida duma lição, oferecendo um meio 
de fixação da atenção 
Na viragem do século XVIII para o XIX e sobretudo entre 1860 e 1960 (Stach (2000): 199), os 
quadros parietais didácticos tornaram-se num meio fundamental, indispensável de ensino, inici-
almente entre germânicos mas rapidamente por toda a parte. Para o seu crescimento acelerado 
contribuíram a progressiva massificação da escolarização, exigindo cada vez mais materiais, o 
desenvolvimento das teorias didácticas e ideias pedagógicas, reclamando um ensino mais vivo, 
e a invenção da litografia que possibilitou tecnicamente a sua construção. O positivismo criou 
um espírito de época favorável ao seu incremento e construção. Designados internacionalmente 
como wallcharts, apresentaram-se não como materiais construídos mas como parte realidade 
científica que retratavam fidedignamente. A realidade era a inspiração, com base nos princípios 
da informação, conceptualização e educação estética, seleccionaram imagens adequadas aos 
fins em causa. Contudo, como também assinalou Reinhard Stach, apesar dos esforços didácti-
cos para apresentar o máximo de informação e para instruir os jovens com conceptualizações 
precisas da realidade, aconteceu frequentemente um extravasar do contexto e simplificações 
pouco realistas das complexidades apresentadas. Tentou-se frequentemente colocar a totalida-
de do conhecimento numa só imagem. Não foram apenas imagens de plantas animais e mine-
rais, foram no século XIX e XX importantes meios para o ensino/aprendizagem nos vários níveis 
de ensino de variadas áreas. São uma tecnologia que recorda continuamente o papel crucial da 
imagem na educação científica e na comunicação sobre ciência, em conjunto com a aparelha-
gem científica e a prática laboratorial que complementaram. Foram um importante elemento de 
ensino científico, apelando directamente de modo não-verbal e conseguindo ampla comunica-
ção com variadas audiências. W. Müller, citado por Massimiano Bucchi afirmou que os quadros 
parietais podem ser vistos como espelhos do espírito da época, pois capturaram pelo estilo e 
conteúdo o espírito dum período histórico. (Bucchi, 1998: 184)  
 

     
 Quadro nº 6 da coleção General Service English Wall Pictures, meados do século XX 
 
Como notas finais devo reafirmar que, sendo a escola moderna o local por excelência da cultura 
escrita não deixou de incorporar a cultura visual como complemento das atividades que ali se 
desenrolam e, de certo modo paradoxalmente, pois constata-se uma certa iliteracia visual por 
parte de muitos dos agentes no interior da escola, não deixou de desempenhar um papel fun-
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damental nomeadamente através dos quadros parietais. Estes são uma tecnologia desenvolvida 
no seguimento dos esforços de Coménius de utilizar imagens especificamente concebidas para 
melhor ensinar tudo a todos. No fundo é uma metodologia de ensino que tentou sempre ensi-
nar de modo natural, ou seja mesmo quando não se tem consciência de que se está a apren-
der. Deste modo independentemente das vicissitudes político-sociais de cada país a sua 
utilização foi análoga e generalizada e em feita em épocas bastante diferentes. O material di-
dático parietal usado nas escolas ao longo dos tempos é hoje uma forma de património históri-
co-cultural devendo associar-se-lhe os conceitos de material didático, património educativo, 
herança cultural e património histórico. Cabe à História da Educação enquanto campo científico 
de estudo dos materiais e quotidianos do ensino conservar, estudar, interpretar e divulgar este 
autentico tesouro patrimonial, é a isso que tenho vindo a dedicar uma boa parte do meu tempo 
nos últimos anos, sempre na esperança que outros se juntem a esta atividade.  
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Introdução e Problemática 
 

Na última década no Brasil o Ministério da Cultura – MinC – dispensou atenção especial 
à área da cultura imaterial do país, desenvolvendo, neste sentido, políticas públicas de 
patrimônio e o respectivo registro e salvaguarda de determinadas práticas culturais. 

Em 2008, a Capoeira, prática corporal de jogo-luta de origem brasileira, foi registrada 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – como Patrimônio Cultural 
Imaterial do Brasil, através do registro das Rodas de Capoeira no Livro das Formas de Expres-
são e do Ofício dos Mestres de Capoeira no Livro dos Saberes. 

Neste cenário, consequentemente, um dos fatores que veio a baila foi a busca pela 
melhor compreensão sobre a transmissão e respectivos processos educativos destas práticas, 
proporcionando um vasto campo de atuação para os pesquisadores de diferentes áreas, dentre 
elas, a Educação. 

Por outro lado, o campo da História da Educação tem cada vez mais debruçado seu 
olhar em práticas não escolares da educação, na transmissão de conhecimentos e cultura nos 
mais diversificados grupos sociais. Isto ganha significância na medida em que se compreende 
que a educação é realizada dentro de um mosaico de atividades e interações sociais. 

Neste sentido, por ser campo do conhecimento que ainda necessita de maiores 
investigações, não é de se estranhar que a literatura existente nesta área seja insuficiente para 
se compreender tais fenômenos. Compreender as utilidades, os significados e as influências dos 
aspectos materiais envolvidos na transmissão de uma prática cultural é um fator fundamental e 
determinante para se conhecer os processos educativos envolvidos em qualquer fenômeno 
sociocultural em que habite uma relação de ensino-aprendizagem. 

Sob esta perspectiva, torna-se imperativo aprofundar as pesquisas que envolvem os 
processos pedagógicos envolvidos na transmissão de práticas culturais como a da Capoeira. No 
caso desta, por ser um patrimônio brasileiro, ainda se faz necessário compreender melhor como 
este saber foi transmitido ao longo da história, para que, deste modo, se possa desenvolver um 
plano de preservação eficaz, visto que, um dos aspectos essenciais em planos de salvaguarda 
de patrimônios culturais imateriais é a transmissão (UNESCO, 2003). 
 
 
 
Objetivos 
 

Este trabalho tem como objetivo investigar a cultura material da Capoeira a fim de 
compreender o processo de ensino-aprendizagem do jogo-luta no Rio de Janeiro no século XIX, 
propiciando o aprofundamento e o maior conhecimento da prática hodierna desta como uma 
cultura imaterial e patrimônio, e seus respectivos processos pedagógicos no decorrer da 
história. 
 
 
Metodologia 
 

O pouco que se pesquisou, mesmo que de forma não específica, sobre os aspectos 
materiais presentes na transmissão da Capoeira no século XIX no Rio de Janeiro pode ser 
verificado nos estudos de Soares (1999 e 2002) e de Araújo (1997 e 2005), autores que, em 
razão de contribuições relevantes para a historiografia, serviram como base nesta investigação. 
Deste modo, a fim de oferecer maior embasamento à construção do estudo, este também se 
valeu de fontes primárias do período estudado, como ofícios do Arquivo da Marinha, do Acervo 
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Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e registros policiais e processos judiciais encontrados no 
Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro.  

Contudo, por serem elementos documentais importantes e que contribuem com outra 
perspectiva e leitura em pesquisas sobre cultura material da Capoeira, principalmente quando 
somadas a outros documentos durante a investigação, foram utilizadas fontes iconográficas 
como, por exemplo, Augustus Earle (in ARAÚJO & JAQUEIRA, 2008), Briggs (in Turazzi, 2002), 
Kalixto (1906) e Rugendas (1998). 

Apesar de não abordar a Capoeira como patrimônio, este artigo apoiou-se em VASSALO 
(2008) que aborda esta temática na medida em que estes referem-se às relações de transmis-
são e simbologias de culturas imateriais. Do mesmo modo, por ser a Capoeira entendida como 
uma cultura imaterial, este trabalho não se deterá nesta perspectiva, e sim, tecerá as relações 
da cultura imaterial e material da Capoeira. Para isso, além do autor citado acima, serão investi-
gados textos do IPHAN (2011) e da UNESCO (2003), por serem organizações responsáveis por 
políticas públicas e pesquisas nesta área, os quais fundamentam princípios essenciais utilizados 
para se discutir o assunto. 

Os referenciais teóricos foram analisados por meio de interpretações de suas diferentes 
abordagens e enfoques, buscando as contribuições científicas que estes puderam somar. As 
fontes tiveram um tratamento qualitativo e interpretativo, e o cuidado de uma crítica interna 
referente ao conteúdo e significado da fonte ou documento, com o objetivo de verificar até que 
ponto apresentam coerência com as informações sobre o mesmo fato ou fenômeno colhidos em 
outras fontes, ao mesmo tempo em que se buscou entender o diálogo construído entre as 
fontes secundárias e primárias. A construção e a exposição dos argumentos foram 
desenvolvidas e apresentadas de forma cronológica e progressiva, relacionando os diferentes 
elementos e acontecimentos, obedecendo a uma sequência temporal e um encadeamento 
lógico. 

Destarte, ao adentrar neste campo foi necessária uma delimitação conceitual sobre 
cultura material: neste artigo não se abordou esta sob a perspectiva de um patrimônio material 
como define a UNESCO, concepção também compartilhada pelo IPHAN, e sim sob o conjunto 
de instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que são associados às práticas, 
representações, expressões, conhecimentos e técnicas pertencentes a um determinado grupo 
que possui um saber específico de um modo de fazer e de uma forma de expressar uma cultura 
imaterial, que é transmitida aos seus pares por uma pedagogia própria. 

Este artigo teve o recorte temporal definido ao século XIX. No início deste período 
constata-se o início da ocorrência da Capoeira no Rio de Janeiro e no Brasil e, ao final do 
mesmo, a prática da capoeira já era considerada crime, sendo fortemente reprimida. Já a 
definição da cidade do Rio de Janeiro como delimitação geo-social para a pesquisa se deu em 
razão da quantidade e qualidade das fontes, e por ser o local onde ocorreram os primeiros fatos 
e a maior ocorrência na história do jogo-luta da Capoeira no período proposto para a pesquisa. 
 
 
Desenvolvimento 
 

O corpo deste artigo seguiu uma estratégia de abordagem pelas diferenças das 
nuances da cultura material da Capoeira. Após uma interpretação preliminar do autor deste 
trabalho, optou-se por enquadrá-la em quatro aspectos: lugares, indumentárias, música e 
armas. Sob este entendimento, por mais investigada e analisada de modo separado a cultura 
material da Capoeira, estas análises não foram estanques, e sim enredadas para uma maior 
compreensão do fenômeno, pois tais partes compõem todo um arcabouço com o qual se pôde 
começar a interpretar e entender o mosaico da dinâmica do sistema de ensino-aprendizagem 
da Capoeira. 
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Lugares 
 
A Capoeira se proliferou endemicamente nos portos como no Rio, Bahia e Recife, sendo 

os portos durante todo o período Colonial e Imperial brasileiro, o canal de saída e entrada de 
tudo o que vinha de além-mar e, justamente, onde a capoeiragem mais se desenvolveu e dis-
seminou. Os portos sempre foram locais onde se pode verificar práticas de lutas de acordo com 
as especificidades culturais. 

 É sabido que, no Brasil, os marinheiros de diversas nacionalidades eram considerados 
um tipo turbulento e perturbador da ordem nas ruas, embriagando-se facilmente. No início do 
século XIX, no Rio de Janeiro, frequentemente se socializavam aos negros e escravos, propici-
ando outros tipos de relações e trocas culturais e de informações (SOARES, 2002, p. 85, 86, 
268 e 269). 

Pode-se afirmar que o local onde houve contato certo e diversificado entre homens do 
mar e capoeiras foi o Arsenal da Marinha (ibidem, 2002, p. 302 e 303). O Arsenal da Marinha foi 
um dos principais locais de aglutinação de presos por capoeira na primeira metade do século XIX 
- como Soares (2002) demonstrou em seu trabalho - que também deixou de ser apenas um local 
de punição e passou a ter “um papel central na socialização escrava e nas trocas entre escravos e 
homens do mar” (SOARES, 2002, p. 275), como é possível constatar: “Sem o menor aviso, o sol-
dado deu uma cabeçada no tal Joaquim”1. O soldado em questão era um dos que guardavam os 
sentenciados do vasto complexo prisional que era o Arsenal de Marinha, local para onde eram 
remetidos a maior parte dos presos por capoeira no segundo quartel do século XIX. A esse respei-
to Soares afirma que a cabeçada, golpe típico da capoeiragem escrava da primeira metade do 
século XIX, presente entre os soldados no meio militar, é reflexo da longa presença dos capoeiras 
no presídio do Arsenal de Marinha da corte no Rio de Janeiro (ibidem, 2002, p. 248). Abaixo, figu-
ra de presos por capoeira que serão castigados. Nota-se que as vestes do escravo acorrentado 
são praticamente idênticas às do escravo que carrega o instrumento para o chicoteamento. Inclu-
sive, os dois têm as mesmas características de traços na pele do rosto: 
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Figura 1: “Negros que vão levar açoutes”, 1832-1836, Briggs (TURAZZI, 2002). 
 

 A presença de marinheiros em terra após o escurecer chegou a ser proibida em 1831, 
apesar de não surtir efeito. A noite era o horário preferido tanto para marujos como para os 
capoeiras se reunirem e perpetrarem outras atividades. Vários fatores, como o recrutamento, 
aproximavam capoeiras e marinheiros (ibidem, 2002, p. 290). Como afirma Soares, “Muitas ve-
zes, o capoeira e o marujo habitavam o mesmo indivíduo” (2002, p. 290): 

 
Ontem às 9 horas da noite foi preso no meu distrito o preto Firmino, 
que diz ser forro e praça de marinheiro a bordo da Escuna de Guerra 
Itaparica por estar com outros pretos em capoeiragem, de que está 
ferido na cabeça, e já o mandei curar e o remeto a V. Exc. para que, 
sendo verdade o que diz, lhe dê o destino e, quando não, o fará re-
gressar para este juízo a se fazerem as indagações necessárias.2 

 
 
É possível que este ferimento na cabeça seja derivado do recebimento ou da aplicação 

de uma cabeçada, golpe clássico da capoeira neste período, indicando a prática do jogo-luta. 
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Soares (1999) desenvolveu a teoria de que a divisão entre as Maltas de capoeira, com 
seus respectivos territórios, em Nagôs e Guaiamuns era ligada à divisão entre escravos – afri-
canos – e livres ou libertos – crioulos. A área de Santa Rita e Candelária seria o ponto central 
para os crioulos ou livres. Este autor afirma que é possível que a presença de marinheiros, de 
várias nacionalidades, esteja relacionada a isso (ibidem, 2002, p. 320). Deste modo, é possível 
considerar a grande influência da marinhagem no desenvolvimento da capoeira. 

D. João VI foi quem abriu os portos brasileiros ao comércio estrangeiro, propiciando 
uma grande troca de informações com outras culturas de diferentes nações. Antes disto, es-
trangeiros nem sempre eram bem-vindos, sendo que muitas tripulações não podiam sequer 
desembarcar. Soma-se à este fato a política do governo português de isolamento do interior 
das capitanias, resultando em ignorância e falta ou atraso de comunicação com o restante do 
mundo e seus respectivos acontecimentos. Desde a terceira década do século XVIII abrir estra-
das era proibido por lei, impedindo a comunicação entre as capitanias pelo sertão, no intuito de 
dificultar o contrabando de ouro e pedras preciosas e ainda facilitar a fiscalização. Neste senti-
do, é compreensível verificar o transporte por poucas estradas e principalmente pelos portos, 
mais fáceis de fiscalizar (GOMES & NOGUEIRA, 2008). Eram nos portos onde se encontrava 
informação e a possibilidade de comunicação com o mundo e encontro de pessoas, práticas e 
culturas. 

Na figura 2 observa-se uma concentração de militares no Cais Pharoux em 1893, no Rio 
de Janeiro, devido a Revolta da Armada, pois como já visto, a Capoeira estava presente no 
meio militar desde o início do século XIX (SOARES, 2002). 

 

 
Figura 2: Cais Pharoux, 1893, Rio de Janeiro (RIO, 2007). 

 
É importante considerar ainda que no início da colonização do Brasil os portos mais im-

portantes, além de o do Rio de Janeiro, eram o de Recife - em Pernambuco, o de Salvador - na 
Bahia e, no início da colonização, o de São Vicente em São Paulo. Mas foi somente no início do 
século XIX no Rio de Janeiro que a capoeira se manifestou inicialmente e de forma mais inten-
sa. A cidade do Rio de Janeiro era um dos portos mais bem localizados no mundo, pois propici-
ava a ligação e o comércio com diferentes partes da América, a Europa, a África, Índias 
Orientais e as ilhas dos mares do sul (MARY DEL PRIORE In: GOMES & NOGUEIRA, 2008). 

Os navegadores, além de ligar diferentes partes do Brasil, poderiam ter trazido desde 
técnicas de lutas europeias à africanas, e também do oriente, considerando que a Índia, além 
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de ser vista como o berço das artes marciais junto com a China, era rota e caminho para estes 
navegantes. A rota de navegação para a Índia passava por boa parte do litoral da África, conti-
nente o qual deve-se levar em conta ser o berço das civilizações, e que também poderia ser 
considerado como berço das práticas de combate corporal. Quanto a uma influência chinesa, é 
oportuno lembrar que chineses estiveram no Brasil para o plantio de chá no Jardim Botânico na 
época de D. João VI. Os portugueses com suas viagens às Índias também já acrescentavam 
alguns traços orientais na cultura brasileira. 

Como a cidade do Rio de Janeiro era um centro cosmopolita, do qual sua cultura irradi-
ava para o restante do país, é possível pensar que a Capoeira do Rio de Janeiro, além de ter 
sido exportada por meio do mar carioca para outros lugares do Brasil, pode ter também catali-
zado um processo comum de consolidação da Capoeira como expressão e manifestação de luta 
em outras capitais e cidades do Brasil ao longo do século XIX. Outro ponto que deve ser apro-
fundado em futuras pesquisas é a possibilidade de presos na capital do Império advindos de 
outras regiões do Brasil, principalmente após as revoltas ou levantes, terem levado o conheci-
mento do jogo-luta da capoeira do Rio de Janeiro para outras províncias brasileiras, ao retorna-
rem para suas terras (LUSSAC, 2009). 

De acordo com Gil Cavalcanti (2008), o Mestre Gil Velho, no século XIX, “diversos mo-
vimentos ligados ao universo portuário apresentaram formas de organização identitária e terri-
torial semelhantes. Eram as gangues de rua, movimentos sociais anárquicos que tinham como 
ponto de conexão o porto”. 

  
A capoeira do século XIX, no Rio, com as maltas de capoeira, e em 
Recife, com as gangues de rua dos Brabos e Valentões, foram movi-
mentos muito semelhantes aos das gangues de savate (boxe francês) 
em Paris e das maltas de fadistas de Lisboa do século XIX (CAVAL-
CANTI, 2008). 

 
O autor comenta que, além de serem cidades metropolitanas portuárias, proporcionan-

do a troca de ideias e influências entre nichos socioculturais parecidos, há várias semelhanças 
entre a Capoeira do Rio de Janeiro e de Recife, desde a indumentária, aos gestos e golpes típi-
cos da capoeiragem, e inclusive no modo de organização identitária e territorial semelhantes - 
em maltas, como eram denominadas as gangues – por estarem inseridos em contextos e reali-
dades similares (ibidem, 2008). Cavalcanti (2008) entende que os estudos sobre o desenvolvi-
mento da Capoeira devem abarcar as realidades contextual e histórica dos sujeitos, criadas sob 
a perspectiva identitária e territorial. 

 Outro ponto interessante quando se fala na relação Capoeira e portos é o termo ginga, 
que significa balanço e provém da marinhagem. Inclusive, é sabido o uso comum de facas e 
outras ferramentas e utensílios similares por marinheiros, o que poderia sugerir a fácil absorção 
das armas brancas curtas de corte por parte dos praticantes da capoeira, principalmente no Rio 
de Janeiro do Século XIX. Outra explicação para a preferência por armas brancas curtas de cor-
te era o seu fácil e rápido manejo, por sua periculosidade e a possibilidade de ocultação ou dis-
persão da mesma. Todos estes fatores contribuem para a construção de um cenário onde a 
cultura material do lugar está intimamente ligada aos artefatos e fazeres próprios do local e dos 
respectivos sujeitos. 

Os portos e seus arredores seriam, portanto, segundo a maioria das evidências, os ber-
ços originários da Capoeira, de sua eclosão, e até os seus centros de irradiação. Poderia a Ca-
poeira ser praticada durante algum momento de folga dos trabalhadores do porto, da estiva, 
como jogo, simulação de luta e ainda com imbricações sociais mais específicas, como a delimi-
tação de espaços geográficos, físicos, temporais, de trabalho, no amor, nos grupos, nas hierar-
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quias, entre outros. No início do século XIX, o Cais do Valongo no Rio de Janeiro, era o local 
onde desembarcavam os escravos – “africanos novos” – recém chegados da África através dos 
navios negreiros, e também onde estes ficavam de quarentena até poderem ser vendidos na 
Cidade Velha. O Cais do Valongo estava localizado nas proximidades da Freguesia do Sacra-
mento – área de grande concentração de comércio e da população escrava do Rio e “centro 
nervoso” de atuação das maltas de capoeira (SOARES, 2002, p. 177): 

 
As regiões circunvizinhas ao cais, como o morro do Livramento e as 
ruas próximas, mantinham forte população africana negra, liberta ou 
livre, razão por que seriam conhecidas futuramente como “pequena 
África” do Rio de Janeiro. Esta ausência indica que a capoeira não 
fosse, talvez, um espaço aberto para o boçal ou o africano novo, mas 
um patamar que só podia ser alcançado pelo ladino, ou crioulo já fa-
miliarizado com a sociedade escravista colonial (ibidem, 2002, p. 177 
e 178). 

 
Deste modo, Soares ratifica a Capoeira do início do século XIX no Rio de Janeiro, com o 

seu conjunto de fazeres e saberes de sua época, como um tipo de prática social, impregnada 
por elementos de identidade cultural, fatores agregatórios e de pertencimento social, aos quais 
conduzem ao raciocínio de ser a Capoeira realmente uma prática cultural eminentemente brasi-
leira, visto os próprios africanos recém chegados serem obrigados a alcançar um ‘patamar’ para 
fazerem parte do círculo sociocultural da capoeiragem. 

A Capoeira era a expressão do inconformismo escravo no Rio de Janeiro durante todo o 
século XIX, principalmente na primeira metade deste período. Este inconformismo era encon-
trado em outros locais da cidade além da zona portuária e tinha características próprias que a 
prática do jogo-luta da Capoeira envolvia: 

 
A capoeira escrava tinha várias faces. Ela era também o lúdico, a 
brincadeira, o jogo, embora a natureza da documentação produzida 
sobre o fenômeno pouco revele a respeito deste ângulo. Por outro la-
do, ela era também um jogo de posições estabelecido no interior da 
comunidade negra-escrava da cidade, expresso no controle dos chafa-
rizes – ponto de encontro inevitável dos cativos da cidade – e, depois, 
das praças públicas. Um jogo mortal, que, nas décadas de 1830 e 
1840, era decidido principalmente à noite, quando grande parte dos 
habitantes e senhores da cidade estavam em suas casas e apenas as 
patrulhas policiais interferiam no silêncio noturno, de quando em vez 
interrompido pelo dobre dos sinos do “Aragão” (SOARES, 2002, p. 575 
e 576). 

 
A figura 3 retrata o Chafariz do Largo de Santo Antonio inaugurado em 1723, hoje Lar-

go da Carioca, um dos principais e mais centrais pontos de encontro e aglomeração da massa 
escrava urbana desde a sua existência: 
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Figura 3: Chafariz do Largo de Santo Antonio, 1723, Rio de Janeiro (RIO, 2007). 

 
Assim como a zona portuária, as ruas e praças públicas, os chafarizes eram pontos im-

portantes de encontro. Disputados pela classe escrava e por capoeiras, era comum a instalação 
de postos de guarda próximo aos chafarizes, dentre outras medidas tomadas pela ordem e se-
gurança pública – como é possível encontrar em ofício de 25 de fevereiro de 1836. 

 
Por esta ocasião tenho novamente a representar a V. Exc. o que já 
representei em ofício de 11 de março a respeito da necessidade que 
há de uma guarda por pequena que seja no chafariz denominado La-
garto justamente no 2º quarteirão, onde os negros capoeiras continu-
adamente ali vão fazer desordens.3 

 

 
Figura 4: “Refrescos no Largo do Paço - 1834-1839”, Debret (2008). 

 
Na figura 4 é possível notar a guarnição militar que vigiava o Largo do Paço, inclusive, 

para reprimir práticas como a capoeira, pois naquele local havia ocorrências do jogo-luta da 
capoeira, conforme se pode constatar na obra de Soares (2002). Um outro costume dos capoei-
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ras do Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX é a escalada das torres das igrejas para 
badalar os sinos, em um gesto e demonstração de habilidade, coragem e masculinidade, não 
raros sendo os acidentes fatais. Mas de acordo com Soares, as informações sobre este “disposi-
tivo típico da capoeira escrava” desaparecem completamente na segunda metade do século XIX 
(2002, p. 240). 

Ao analisar este comportamento, além de ser uma ação que envolvia alto grau de peri-
go, denotando coragem e ousadia, a qual poderia ser um rito de passagem ou uma simples 
prova de masculinidade, esta ação também significava o desafio à ordem e a ‘dominação’ de 
um símbolo de poder: o alto da torre de um prédio da Igreja Católica, onde, geralmente, ficava 
seu maior símbolo – a cruz – e também, o sino – que controlava as horas e momentos dos dias 
e, inclusive, os anúncios festivos, os toques de recolher, entre outros avisos e comunicados. 

Já no início da segunda década do século XIX, a Capoeira podia ser encontrada até em 
regiões periféricas da cidade do Rio de Janeiro, longe do centro urbano, evidenciando sua 
grande zona de ocorrência, mesmo que de forma mais esporádica: “João e Manuel, aparente-
mente crioulos, foram presos jogando capoeira em frente à fábrica de pólvora, na ‘Alagoa’. Ca-
da um recebeu cem açoites”4. Para se ter uma ideia da distância do centro da cidade, a fábrica 
de pólvora em questão funcionava em um prédio que pode ser encontrado atualmente dentro 
do Jardim Botânico. 

Ao longo do século XIX a Capoeira gradualmente ocupou os espaços da cidade do Rio 
de Janeiro. Desde os mais afastados aos mais movimentados e desejados pela escravaria urba-
na. Presente nas relações de poder entre grupos, os lugares aos quais habitava forneceram as 
condições para forjar sua cultura e identidade. 

Os portos, canais de entrada e saída para o mundo, propiciavam uma grande troca de 
informações – em geral, em ‘primeira mão’, de culturas e de toda a sorte de mercadorias e ma-
teriais. O porto é o lugar onde tudo chegava primeiro, influenciando sobremaneira o comporta-
mento daqueles que por ali transitavam, entre eles, os capoeiras. 

Deste modo, os lugares podem ser entendidos como ativos e importantes fatores de 
cultura material no desenvolvimento da prática cultural da Capoeira. O cotidiano nos portos, 
nos chafarizes – ponto de encontro das freguesias, nas praças e ruas forjaram a cultura urbana 
da Capoeira e, respectivamente, os modos de fazer e os saberes envolvidos nas práticas destes 
sujeitos. 

 
 
Indumentárias 

 
 Os capoeiristas dos dias de hoje sempre se reportam ao passado da Capoeira no intuito 

de fundamentar suas ações, seu modo de ser e, inclusive, quanto ao uso de determinados 
materiais. Não é por acaso que o lenço de seda, utilizado pelos capoeiras do Rio Antigo para 
proteção do pescoço contra o corte das navalhas ou a corda que amarrava as calças dos 
escravos, hoje sejam usados como símbolo em ritual de passagem de hierarquia por alguns 
grupos de Capoeira. Os exemplos de utilização neste sentido são muitos. 
 Vassalo afirma que a “... noção de patrimônio parece estar intimamente relacionada à 
de propriedade, seja ela de um indivíduo ou grupo social, e também à de herança, o que 
implica na sua transmissão e continuidade ao longo do tempo ...” (2008, p. 1). Deste modo, 
justifica-se a busca pelo entendimento de como e o quê desta herança é e foi transmitida ao 
longo do tempo. 

No Rio de Janeiro do século XIX a indumentária da escravaria urbana detinha certos 
detalhes que podiam ser percebidos como comuns aos capoeiras. Eram fitas, barretes e penas 
coloridas, chapéus, entre outros que podem ser percebidos nas fontes primárias em que 
aparece a prática do jogo-luta da Capoeira: “Manoel Angola foi preso com um barrete e fitas 
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vermelhas, jogando capoeira.”5; “Manuel Angola de Custódio de Tal, por ser encontrado com 
um barrete e fitas encarnada jogando capoeira ...”6; “José Calabar foi preso jogando capoeira 
com uma pena branca na cabeça”7; “Antonio Cassange desafiou para cabeçadas o ‘paisano’ 
Antônio Moreiro portando uma fita de cor na mão”8. 

A utilização destes elementos em seu vestuário poderia ocorrer por inúmeros motivos 
os quais se poderia especular, como a ausência ou carência de peças na indumentária, o desejo 
de se parecer ou de se igualar aos seus pares mais bem sucedidos ou mesmo à classe 
escravocrata, entre outros. Mas os aspectos simbólicos e representativos envolvidos nestes 
aspectos materiais poderiam também portar significados mais profundos. Soares cita Thompson 
& Cornet, os quais afirmam: “Cristóvão Cassange foi preso por estar jogando capoeira e trazer 
dois chapéus cravados de alfinetes com as pontas para fora. Eles se assemelham aos minkise, 
figuras sagradas da arte congo, que afastam maus espritos” (THOMPSON & CORNET apud 
SOARES, 2002, p. 148). Isto sugere que os escravos reconfiguravam seus aspectos de 
representação simbólico-material africanos com os artefatos os quais tinham acesso. 

Jogar Capoeira portando fitas poderia ser algum tipo de identificação ou código para se 
praticar algo reprimido, ou mesmo, para a identificação de seus pares entre grupos sociais. 

Os chapéus até os dias atuais são importantes elementos na indumentária de alguns 
capoeiristas, e sempre estiveram presentes na composição da vestimenta dos capoeiras. Eram 
itens desejados: “João Benguela deu uma cabeçada em um livre para furtar-lhe um chapéu”9. 
Soares afirma que no final de 1819 aumenta o número destes crimes (2002, p. 150). 

 Os chapéus eram inclusive utilizados também pelas mãos como escudo de defesa 
contra armas brancas e também para ludibriar o olhar dos adversários quando em uma peleja, 
assim como se faz hoje em dia na Capoeira, conforme é possível perceber na figura abaixo. 
Esta retrata uma briga de negros no Rio de Janeiro, não sendo possível afirmar que a 
representação do artista, necessariamente, retrata uma contenda entre capoeiras. 
 

 
Figura 5: “Negros brigando nos Brasis” ou, no título original, “Negroes fighting, Bra-

zils” de Augustus Earle, 1822 (ARAÚJO & JAQUEIRA, 2008, p. 80-88).10 
 

O fato de um dos negros estar segurando o seu chapéu pode denotar uma certa preo-
cupação em proteger o mesmo, pois o chapéu neste período na Corte tinha um aspecto de 
identidade, pertencimento e status na escravaria urbana, assim como a cor encarna-
da/vermelha, cujo um dos negros vestia, remetia à certos simbolismos africanos, conforme o 
estudo de Soares (2002). 

As indumentárias descreviam o status social, a função, entre outras características do 
povo. Mas só após a metade do século XIX, podem ser percebidas as diferenças entre as 
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indumentárias dos Capoeiras, quando estes as assumem em suas roupas, cintos, calçados e 
chapéus (idem, 1999). Estas diferenças são características de identidade de grupo que 
dialogam também com a prática do jogo-luta, como é o caso das cores que identificam as 
maltas e o corte das calças que facilitam os movimentos dos golpes. 

Mas na litografia de Rugendas (figura 7), onde a capoeira é representada, as 
indumentárias dos sujeitos representados não apresentam elementos tão distintivos, os quais 
se poderiam identificar grupos definidos ou mesmo maltas, conforme se pode constatar nas 
décadas finais do século XIX no Rio de Janeiro, quando as cores encarnada e branca 
identificavam as duas maltas rivais de capoeira (SOARES, 1999). Isto reforça a teoria de que o 
período de formação das maltas de capoeiras no Rio de Janeiro realmente se deu a partir da 
metade do século XIX. 

As indumentárias dos capoeiras no Rio de Janeiro sofreram muitas modificação no 
decorrer do século XIX, conforme se pode auferir observando a figura do artista Kalixto, onde já 
figuravam os calçados, cintos, lenço de seda, calças e camisas mais elaboradas. 
 

 
Figura 6: “A Lamparina” (KALIXTO, 1906). 

 
 As indumentárias continuam sofrendo modificações até hoje. Os elementos materiais do 
passado podem ser verificados no presente, portando significados de identidade cultural. A 
mesclagem entre a moda, os usos e os costumes de determinado período com a utilidade e 
praticidade das indumentárias para a prática da Capoeira se aperfeiçoou com o tempo, 
proporcionando um rico repertório de significados e utilidades destes materiais. 
 

 
Música 

 
O francês Charles Ribeyrolles, que viveu de 1812 a 1860, esteve no Brasil possivelmen-

te a partir de 1835 e teceu um interessante relato, no qual talvez estivesse retratando cenas da 
cidade de Salvador. Mas segundo o historiador Carlos Eugênio Líbano Soares, este cenário pode 
não ser a Bahia, e sim, fazendas do interior do Rio de Janeiro, que serviram de campo para as 
observações e onde Charles Ribeyrolles se estabeleceu e morreu: 
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No sábado, à noite, finda a última tarefa da semana, e nos dias santi-
ficados, que trazem folga e repouso, concedem-se aos escravos uma 
ou duas horas para a dança. Reúnem-se no terreiro, chamam-se, 
agrupam-se, incitam-se e a festa principia. Aqui é a capoeira, espécie 
de dança pírrica, de evoluções atrevidas e combativas, ao som do 
tambor do congo. Ali é o batuque, com suas atitudes lascivas, que o 
urucungo acelera ou retarda. Mais além é uma dança louca, com a 
provocação dos seios e das ancas. Espécie de convulsão inebriante a 
que chama de lundu (RIBEYROLLES apud ABREU, 2005, p. 37). 

 
Constata-se que, em um mesmo local, havia a presença de muitas práticas concomitan-

temente, proporcionando rica troca de informações e cultura entre os sujeitos e suas respecti-
vas práticas. Esta troca de informações era fundamental para ações e formas de luta e defesa 
contra a opressão escravista. 

Esta referência acima fornece margens de especulações sobre a relação do Tambor do 
Congo e a pratica da capoeira naquele período, o que merece um maior aprofundamento em 
pesquisas. O tambor é um instrumento musical também constatado na litografia Jogo de Capo-
eira de Rugendas (figura 7). 

 

 
Figura 7: Jogar Capoëra ou danse de la guerre, 1822-1825 (RUGENDAS, 1998). 

 
As palavras de Ribeyrolles, as quais afirmam que a prática de danças eram concedidas 

nas folgas, parece contradizer a do pesquisador Passos Neto, o qual afirma que as mesmas 
eram proibidas repreendidas (2001). Mas nota-se que, quando tais manifestações eram permi-
tidas, em uma política de aliviamento de tensões sociais, também eram de certa forma vigiadas. 
A proibição de práticas de escravos como as danças não era uma regra. O aspecto relacional 
entre permissão e proibição é muito mais complexo e não pode ser analisado fora de uma con-
textualização sob vários fatores. Contudo, no mesmo período em que Charles Ribeyrolles teceu 
suas considerações e que Rugendas retrata um tambor na litografia Jogar Capoeira, o então 
Chefe de Polícia Eusébio de Queirós ordena a reconstrução do pelourinho da cidade11, que ha-
via sido extinto em 183012, e propõe a Câmara Municipal que o Código de Postura da cidade 
proíba tambores nas danças de ruas de escravos13. 
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Mas a presença deste instrumento musical não era deixada de lado em relatos de ofí-
cios policiais na segunda década do século XIX no Rio de Janeiro, principalmente quando na 
presença do tipo social do capoeira, agravado por ‘ajuntamento’: “Leão Angola, escravo de José 
Pedro de Sousa, por ser encontrado em ajuntamentos de capoeiras, achando-se-lhe um tambor 
pequeno”14. Assim como na litografia de Rugendas, o tambor pode representar o instrumento 
agregador para se formar uma ‘roda’, um ‘ajuntamento’, para o jogo da Capoeira. O tambor 
pequeno pode sugerir a facilidade para leva-lo à qualquer lugar, devido ao peso reduzido se 
comparado com os grandes tambores, e para poder escondê-lo, a fim de se livrar da repressão. 

No Rio de Janeiro, como mencionado anteriormente, a capoeira poderia ser praticada 
junto às batucadas, aos lundus e a outras práticas e festas profanas. Mesmo assim, a verdade é 
que não existe diretamente nenhum termo lingüístico africano empregado na Capoeira, apesar 
de a própria língua portuguesa conter muitos destes termos. 

A respeito disto está a incorporação do uso do berimbau na capoeira, também chamado 
de urucungo, que antigamente era utilizado por vendedores e ambulantes, e em outras expres-
sões como no caso do batuque à que Charles Ribeyrolles se referia, e que atualmente é o ins-
trumento símbolo da capoeira, tendo sido incorporado à esta somente no início do século XX, 
quando veio se tornar o seu principal instrumento musical, incorporado, inicialmente, a Capoei-
ra na Bahia (ABREU, 2005, p. 59; ARAÚJO, 2002, p. 111). Atualmente, há quem diga que não 
há roda de capoeira sem berimbau e, até mesmo, que a capoeira não pode ser praticada sem 
tal instrumento ou sem um acompanhamento musical. 

Soa até contraditório o fato de uma roda de capoeira em tempos atuais ser considerada 
fora dos ‘padrões tradicionais’15 se for realizada sem o berimbau, mas com outros instrumentos, 
inclusive o tambor, possivelmente um dos primeiros a serem incorporados a pratica da arte-
luta. 

 
 
Armas 

 
“Pedro Benguela, encontrado no Largo da Carioca jogando capoeira com uma navalha 

de ponta”16 em 30 de setembro de 1812, sofreu o primeiro de castigo de açoites registrado por 
uso da navalha no jogo-luta da Capoeira. Esta cena seria corriqueira por todo o século XIX no 
Rio de Janeiro. Navalhas, facas, estoques, sovelões, paus, pedras, e possivelmente outras pe-
ças, foram largamente utilizadas pelos capoeiras. Isto pode ser constatado em inúmeras fontes. 

Ao longo do tempo estes aprimoraram não só a habilidade em seu manuseio, mas tam-
bém, nas outras necessidades pertinentes para o seu uso, como por exemplo, ao precisar se 
livrar destas armas: “Pena para José Angola de Manuel da Lapa por ser encontrado no largo da 
Carioca jogando capoeira com uma navalha aberta na mão, que atirou fora quando foi pre-
so...”17. 

Muitas destas habilidades, estratégias e experiências foram desenvolvidas pelo contato 
com a marinhagem e também militares, como já visto. O desafio ao poder instituído e a pro-
blemática na segurança pública fizeram com que ao final do século XIX a capoeiragem e o uso 
de armas ou qualquer instrumento capaz de produzir lesão corporal constassem no novo Código 
Penal de 1890. 
 
 
Considerações finais 

 
Pôde-se entender que o conhecimento, pelos capoeiristas, dos lugares em que 

atuavam, era fundamental para a realização da prática, na medida em que a respectiva 
dominação do referido território era fator de identidade de grupo e de status social e estratégia 
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de sobrevivência e proteção. Todo este conhecimento produzido e reproduzido se moldou e 
fortaleceu-se em estratégias de defesa, e ataque, e de contra poder às ações de coação e 
inibição do poder institucionalizado através do século XIX no Rio de Janeiro. 

As indumentárias descreviam o status social, o ofício, entre outras características do 
povo. Mas só após a metade do século XIX, podem ser percebidas as diferenças entre as 
indumentárias dos capoeiras, quando estes as assumem em suas roupas, cintos, calçados e 
chapéus. Estas diferenças são características de identidade de grupo que dialogam também 
com a prática do jogo-luta, como é o caso das cores que identificam as maltas e o corte das 
calças que facilitam os movimentos dos golpes. 

Na mesma medida a atividade do jogo, simulacro pedagógico da luta, por várias vezes 
foi identificada junto à música, caracterizando o elemento lúdico da prática, apesar de não se 
verificar algum elemento musical próprio e característico da Capoeira. Contudo, era comum a 
apreensão de instrumentos musicais portados pelos capoeiras, mesmo estes se utilizando de 
estratégias para evitar tal apreensão, como a utilização de pequenos instrumentos, fáceis de 
transportar e esconder, como um tambor pequeno, por exemplo. 

Estratégias parecidas foram verificadas a fim de evitar prisão pelo porte de arma 
branca. As armas, apesar de proibidas, poderiam ser encontradas com pessoas de certos ofícios 
que as requeriam e, principalmente, com marinheiros. A Capoeira foi uma prática que sempre 
transitou no território dos homens do mar e possivelmente vários conhecimentos foram 
trocados com pessoas de diferentes partes do mundo. Nos documentos investigados é comum 
encontrar prisões pelo porte e ataque com diferentes tipos de armas, demonstrando o grande 
repertório material bélico que os capoeiras detinham. 

Neste trabalho procurou-se investigar os sentidos desta cultura material, pensando os 
processos múltiplos educativos da Capoeira também pelas coisas, pelo material, entendendo a 
utilidade – dimensão prática – e os signos – dimensão simbólica – desta cultura material, de 
suas representações, de suas simbologias e dos indícios das ações e utilizações destas coisas. 

Deste modo, este estudo ilumina parcialmente a complexa relação dos sujeitos que 
desenvolveram o modo de fazer a Capoeira – cultura imaterial – com os objetos, materiais e 
ambientes que compuseram a cultura material do jogo-luta no Rio de Janeiro no século XIX, e 
suas respectivas simbologias, bem como o seu modo de transmissão e aprendizagem. 

Pôde-se constatar que este trabalho contribui de forma preliminar a fim de que a partir 
de tais análises, possa-se começar a discutir tal temática. 
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11 Ofício 47-2-45 de 1834, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 
12 Ofício 47-2-44 de 1830, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 
13 Ofício 6-1-25 de 1833, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 
14 Códice 403, Vol. 2, 1817-1819, Arquivo Nacional. 
15 Observar os estudos sobre as Tradições Inventadas de Hobsbawn & Ranger (2006). 
16 Códice 403, Vol. 1, 30/9/1812, Arquivo Nacional.  
17 Códice 403, Volume 2, de 1º de Março de 1820, Arquivo Nacional. 
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Nos finais do século XIX as pressões constantes dos sectores liberais no sentido de formar mis-
sionários adequados às circunstâncias africanas e a propaganda republicana, criaram uma con-
juntura convergente tendente à reforma do Colégio das Missões, a única instituição nacional 
vocacionada para a formação missionária nas colónias portuguesas. Foi precisamente essa tare-
fa que Pinheiro Chagas, ministro da Marinha e do Ultramar, entregou a Luciano Cordeiro, em 
finais da década de 80, no sentido de apresentar à Comissão de Missões do Ultramar uma aná-
lise da situação das missões em Angola, Cabo Verde, Guiné e Padroado do Oriente. Luciano 
Cordeiro analisou a documentação recebida dos governadores na secretaria do Ultramar entre 
1853 e 1880, e concluiu “que seria necessário reorganizar inteiramente o Colégio das Missões, 
subordinando esta como outras instituições, a uma organização geral dos diversos serviços ine-
rentes ao Padroado português no ultramar e dotando de condições sérias de acção moral, ins-
trutiva e política, sob o aspecto dos interesses não somente religiosos, mas portugueses e 
científicos” (AMP, 1889: 1). Contudo, para que esta cooperação pudesse resultar seria necessá-
rio reformar o seminário de Cernache do Bonjardim, “tornando-o apto para a formação de bons 
missionários africanos”, os quais deveriam receber uma “suficiente instrução de ciências natu-
rais, noções de ciências médicas, de agricultura, de vários ofícios, bem como das línguas africa-
nas” (AMP, 1889: 1-2). 

Em função dos relatórios apresentados por Luciano Cordeiro, Manuel Pinheiro Chagas de-
cide visitar o Real Colégio das Missões e estudar a melhor solução. Em 1884, no preâmbulo do 
decreto de 3 de Dezembro, apresenta ao Rei a fundamentação para a reforma estatutária. Pi-
nheiro Chagas sabia que esta reforma dependia dos meios financeiros e materiais que tinham 
sempre faltado à instituição, pelo que decide realizar melhoramentos no edifício, garantindo, 
através de um empréstimo do Banco de Portugal, a quantia suficiente para que o Colégio de 
Cernache saldasse as suas dívidas e pudesse investir na formação dos missionários. O executor 
da reforma de Pinheiro chagas foi o Cónego Dr. António José Boavida: nomeado superior da 
instituição 1885 manteve-se na direcção da instituição até à sua morte, em Agosto de 1910, e 
durante o seu mandato de 25 anos o Colégio das Missões Ultramarinas de Cernache do Bonjar-
dim entra num período de estabilidade e relativo progresso: recrutaram-se novos professores 
para as diversas cadeiras que constavam do novo plano curricular, a biblioteca foi reequipada, o 
museu e as salas de aulas apetrechadas com equipamento e material didáctico moderno. Os 
planos de estudo, em vigor desde 1871, sofreram alterações profundas. O curso preparatório, 
com a duração de seis anos, até então constituído pela aprendizagem do “Latim”, “Francês”, 
“Inglês”, “Concani”, “Aritmética e geometria”, Retórica, oratória sagrada, literatura clássica (es-
pecialmente portuguesa)”, “Filosofia racional e moral e princípios de direito natural”, “História e 
geografia (com especialidade nas colónias)”, “Princípios de física e química (com aplicação nas 
artes)”, “Introdução à história natural” e “Princípios de higiene pública e de economia domésti-
ca”, foi ampliado. Assim, em 1884, foram-lhe acrescentadas quatro disciplinas “de carácter ex-
perimental, de acordo com as pedagogias mais inovadoras e modernas” da altura: “Física e 
química (praticada nos laboratórios)”, “História natural (apoiada em colecções mineralógicas e 
botânicas)”, “Etnografia e agricultura (apoiada em colecções etnográficas e de produtos agríco-
las coloniais)” e “Fotografia (oficina)”. Quanto ao curso Superior do Colégio das Missões Ultra-
marinas, com a duração de 3 anos, constituído até 1885 pelo estudo da “ História sagrada e 
eclesiástica”, “Teologia fundamental”, “Dogmática especial”, Teologia moral”, “Teologia sacra-
mental e pastoral”, “Direito canónico e eclesiástico”, foi cumulado pela disciplina de “Ciências 
médicas (estudo auxiliado por manequins e plantas anatómicas)”(AMPU,1872; AMP, 1889-
1891). 

O cónego Boavida obteve ainda do ministro das Obras Públicas a concessão da mata con-
tígua ao Colégio, para o estabelecimento de um posto de cultura de plantas medicinais do con-
tinente e das colónias, assim como de um horto-viveiro de plantas tropicais destinado ao 
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desenvolvimento de actividades de investigação e experimentação com espécies botânicas au-
tóctones das colónias. O apoio do governo foi acompanhado de parcerias com outras institui-
ções de ensino, nomeadamente a Universidade de Coimbra e a Academia Real de Belas Artes. 
Com efeito, numa acta do conselho geral do Colégio das Missões Ultramarinas, o superior agra-
dece ao ministro da Marinha a oferta de livros e mapas geográficos; ao director do jardim botâ-
nico da Universidade de Coimbra, o apoio na preparação das colecções botânicas e zoológicas 
que irão equipar o museu da instituição; ao director da Academia Real das Belas Artes a oferta 
de modelos em gesso e cartão para a nova aula de desenho. No quadro das iniciativas ligadas à 
organização, reforma e fortalecimento do Colégio das Missões Ultramarinas enquanto instituição 
de formação de missionários, a acção do Cónego Dr. António José Boavida orientou-se sobretu-
do pela necessidade de dar execução a um ensino mais prático e experimental e pela preocu-
pação em dar visibilidade ao trabalho missionário realizados nas colónias, chegando a ser criada 
para o efeito uma tipografia e uma escola de telegrafia. A publicação dos Anais das Missões 
Ultramarinas, de que foi director entre 1888 e 1891, reflecte também um esforço de organiza-
ção do acervo legislativo e documental, de carácter oficial ou informal, permitindo compreender 
as circunstâncias que envolveram as decisões metropolitanas e a sua execução nas províncias 
ultramarinas. A pouco e pouco consegue triplicar o número de alunos e obter os recursos ne-
cessários ao pleno funcionamento do colégio, nomeadamente que o legado de D. Mariana de 
Áustria fosse entregue, em 1904, e na totalidade à instituição de Cernache. Durante o seu 
mandato, pelo menos até 1905, foram ordenados 162 padres enviados em missão para o ul-
tramar.  

Nesta apresentação procuramos documentar o património cultural que representa, na 
sua globalidade, o Colégio das Missões Ultramarinas em Cernache do Bonjardim. Nesta mostra 
estão incluídas imagens relativas à arquitectura e ao espaço envolvente do seminário, bem co-
mo dos materiais didácticos e equipamentos que se encontram armazenados nos laboratórios, 
salas de aula, oficinas e bibliotecas do edifício centenário. Através destes documentos redesco-
bre-se a história desta instituição única no espaço nacional, ligando-a a vestígios materiais que 
nos falam de quotidianos escolares, de práticas pedagógicas e de percursos escolares: instru-
mentos científico-didácticos, quadros parietais, mapas e cartas de navegação, espécimes desti-
nados ao ensino da geologia, da biologia e da botânica coloniais, etc. Associada à extensa 
documentação escrita, em especial a que foi publicada nos Anais das Missões Portuguesas Ul-
tramarinas e nos Anais das Missões Portuguesas, a riqueza material destas imagens remete-nos 
para um conjunto de problematizações: a relação dos materiais com os seus locais de produção 
(as casas editoras, produtoras e distribuidoras); a relação destes materiais com os planos de 
reforma destinados a dotar a instituição da capacidade científica e técnica defendida pelas mo-
dernas teorias de colonização; os métodos de ensino e as inovações pedagógicas utilizadas nos 
processos de ensino-aprendizagem; a correlação dos materiais com as disciplinas escolares; a 
circulação dos modelos pedagógicos e dos discursos científicos no espaço metropolitano-
colonial e o modo como estes discursos foram convocados para construir uma representação do 
universo colonial (Lawn e Grosvenor, 2005; Lawn, 2009). É certo que a materialidade em si não 
permite, tout court, aduzir das práticas pedagógicas. Mas ao ensaiar uma contextualização das 
aprendizagens nos espaços e com os materiais didácticos que produziram historicamente os 
quotidianos escolares dos missionários, estamos mais perto de compreender a história da for-
mação científica e os processos de construção da identidade dos alunos do CMU. O inventário 
do património cultural pertencente ao Colégio das Missões Ultramarinas torna possível construir 
um conhecimento mais aprofundado da acção missionária portuguesa nos territórios coloniais 
africanos (e em Timor) e até certo ponto oferece elementos de análise que permitem contestar 
as críticas frequentemente desferidas contra os “padres de Cernache”, quer durante a Monar-
quia, quer durante a I República, segundo as quais os alunos seriam objecto de uma formação 
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excessivamente teológica, demonstrando falta de conhecimentos científicos e práticos que pu-
dessem rivalizar com a acção dos missionários das congregações estrangeiras. Recolectores 
incansáveis de artefactos de toda a espécie, a verdade é que os “padres de Cernache” amplia-
ram as colecções botânicas, geológicas e zoológicas recebidas da reforma de 1885 e, apesar 
dos excessos republicanos (e de tantos outros), preservaram o património do qual hoje damos 
uma notícia sumária, deixando-nos um legado incomparável para a história da educação coloni-
al portuguesa. 
 
Anais das Missões Portuguesas Ultramarinas. Nº 1 (1º trim. 1867)- Nº 21 (1º trim. 1872). Bra-
ga: Tipografia Alvaiazarense. 
Anais das Missões Portuguesas. António José Boavida (Dir.). Vol. 1 (1889)- Vol. 3 (1891). Cer-
nache do Bonjardim: Lisboa: Tipografia Nacional. 
Lawn, Martin & Grosvenor, Ian (Eds.). (2005). Materialities of Schooling. Design, Technology, 
Objects, Routines. Oxford: Symposium Books. 
Lawn, Martin (2009). Modelling the Future: exhibitions and the materiality of education. Oxford: 
Symposium Books. 
Grosvenor, Ian; Lawn, Martin & Rousmaniere, Kate (eds.). Silences and Images: the social his-
tory of the classroom. New York: Peter Lang. 
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Tema  
A comunicação apresenta os instrumentos de pesquisa elaborados para a pesquisa no 

acervo bibliográfico de duas bibliotecas históricas não-circulantes das Escolas Estaduais Carlos 
Gomes e Culto à Ciência na cidade de Campinas, Brasil. Trata-se de uma reflexão sobre os pro-
cedimentos de organização das bibliotecas históricas destas duas instituições centenárias da 
cidade. Assim, o tema da abordagem é a organização e catalogação das bibliotecas históricas 
das escolas Carlos Gomes e Culto à Ciência de Campinas. Em especial, o esforço do trabalho 
tem o sentido de discutir a validade dos critérios de pesquisa e de avaliar as ações atualmente 
em prática em ambas as bibliotecas.  

 
Objetivos 
O objetivo da apresentação é, por um lado, discutir as estratégias de construção dos 

instrumentos de pesquisa desenvolvidos para a organização e catalogação das bibliotecas das 
duas escolas. Por outro lado, a comunicação tem a finalidade de mostrar os resultados produzi-
dos nos dois últimos anos do trabalho de organização reiterada desses acervos e avaliar os seus 
critérios. Fundamentalmente, a preocupação é refletir a respeito das opções que a equipe tem 
feito para organizar e catalogar os acervos históricos das Bibliotecas das escolas Carlos Gomes 
e Culto à Ciência. A pesquisa que motivou estas iniciativas desenvolveu-se no âmbito da re-
construção da história dessas duas bibliotecas escolares, sobretudo, perceber como foram cons-
tituídas, geridas e a transformações ao longo de um século. Nesse sentido, busca-se um 
entendimento do conjunto de práticas, ações e experiências de conformação das bibliotecas das 
escolas Carlos Gomes e Culto à Ciência. 

 
Âmbito Cronológico 
O âmbito cronológico da pesquisa se organiza pela data de criação das escolas Culto à 

Ciência, em 1873, e Carlos Gomes, em 1903, e pelo período de abrangência dos acervos biblio-
gráficos não-circulantes, que se estende até a década de 1990. Portanto, o recorte cronológico 
envolve edições e coleções publicadas entre fins do século XIX e fins do século passado. Esse 
intervalo de tempo, no entanto, foi provisoriamente segmentado a partir da periodização que o 
campo da história da educação e da leitura no Brasil tem operado. É dizer que identificamos um 
período de predominância de obras de caráter enciclopédico entre 1880 e 1920, um intervalo 
de vigência de séries didáticas e de leitura infantil e obras adaptadas entre 1920 e 1950, em 
boa parte vinculada ao movimento de renovação educativa dos anos 1920 e 1930 e, finalmente, 
um período entre 1950 e 1980 em que se pareceu transformar a biblioteca escolar num impor-
tante repositório mercantil de certas casas editorias e de coleções subvencionadas pelo poder 
público. 

 
Metodologia 
No modo de proceder a pesquisa, a primeira preocupação esteve em reunir os itens bi-

bliográficos em um mesmo local e organizá-los em estantes, ainda que provisórias, por área de 
conhecimento. Nesse sentido, o cuidado com a materialidade dos livros e impressos se impôs e 
as proposições de Roger Chartier (1989), acerca da edição e dispositivos de leitura, informaram 
a reelaboração dos instrumentos de pesquisa. Assim, as marcas de origem, aquisição e leitura, 
presentes nos livros, definem uma série de indícios dos usos que caracterizam a biblioteca de 
uma escola. Mas o principal desafio para a compreensão da história das bibliotecas das escolas 
Carlos Gomes e Culto à Ciência tem sido perceber-lhes a organização. Temos feito o levanta-
mento das datas de publicação, dos registros de carimbo e das coleções para produzir uma es-
tratificação do material por períodos. A idéia permitiu operacionalizar estratégias de 
classificação interessadas em produzir uma periodização do acervo capaz de indicar as caracte-
rísticas de constituição do acervo. A partir de uma organização preliminar dos volumes por 
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áreas disciplinares, realizada de acordo com a Base de Dados Manes, com sede na Universidade 
nacional de Educação à Distância (UNED), Espanha, mas também, considerando indicadores 
mais gerais como a Classificação Geral de Dewey (CDD), sistema pelo qual foram organizados 
os acervos em pauta, como consta nos antigos fichários. Outro indicativo é a Classificação De-
cimal Universal (CDU), um sistema internacional de classificação de documentos, utilizado por 
muitas bibliotecas e que acompanha a organização da biblioteca de manuais escolares do 
CEINCE, Centro Internacional de Cultura Escolar, na Espanha, que desenvolveu adaptação des-
se sistema, enquanto o MANES, procedeu adaptação do Programa Win/ISIS da UNESCO, para a 
catalogação de bibliotecas, aos manuais escolares.  

O segundo aspecto dos procedimentos de pesquisa diz respeito à abordagem da histó-
ria interna da escola. Nessa tarefa, os manuais utilizados nas escolas converteram-se num obje-
to de investigação necessário, o que tem mostrado que nas bibliotecas escolares, os livros tanto 
trazem as marcas da presença do sujeito1 quanto são indícios do controle doutrinário do profes-
sor e do trabalho escolar2. O estudo dos dispositivos de difusão dos saberes e do ensino da lei-
tura permite compreender algo das relações que uma biblioteca circunscreve na escola. Dessa 
outra perspectiva, o trabalho de pesquisa realizado nas bibliotecas das escolas Carlos Gomes e 
Culto à Ciência trata dos aspectos gráficos do escrito, dos sublinhados, das marginálias e das 
dedicatórias. A série de indícios que se vem reunindo a partir dessa abordagem configura os 
registros através dos quais a pesquisa põe à prova suas interpretações sobre a história das bi-
bliotecas das escolas Carlos Gomes e Culto à Ciência. 

 
Fontes 
As fontes da pesquisa são os livros e periódicos dos acervos e os registros das bibliote-

cas. Isso significa, por um lado, trabalhar com um conjunto diversificado de publicações edita-
das entre as décadas de 1870 e 1990 e toda sua série de inscrições e marcas de uso e de 
leitura. Por outro lado, trata-se de analisar as fichas de catalogação produzidas para o tomba-
mento dos livros. Portanto, vem sendo estudado desde a documentação técnico-administrativa 
até o acervo bibliográfico propriamente, com seus diferentes gêneros textuais e vestígios de 
leitura e uso.  

 
Conclusão 
Ainda provisórias, as conclusões de pesquisa apontam haver uma sobreposição de 

acervos em cada uma das bibliotecas escolares. É notável a existência de conjuntos específicos 
de literatura, manuais didáticos, periódicos e coleções editoriais que se reportam a modelos de 
educação, escola e culturas diferentes. Nesse sentido, os livros identificados e organizados du-
rante a pesquisa constituem indícios relevantes das transformações que as escolas Carlos Go-
mes e Culto à Ciência sofreram durante o último século de história. Sobretudo, parece-nos 
preciso sublinhar que o trabalho de rastreamento dos suportes materiais já foi realizado, após a 
reunião dos itens bibliográficos no mesmo espaço. Agora, apuram-se os sentidos dos vestígios 
com a finalidade de compreender a organicidade do material encontrado. De outra parte, a or-
ganização do acervo bibliográfico e sua catalogação impuseram desafios de ordenação e produ-
ção de instrumentos de pesquisa e descrição que se procurou superar com a elaboração de 
uma ficha de catalogação capaz de determinar além da datação e dos elementos de editoração 
do acervo, as marcas do uso dos livros numa biblioteca escolar. Carimbos, dedicatórias e mar-
cas de leitura estão permitindo perceber as relações que a biblioteca mantinha com a escola e 
seus alunos e professores. Desse ponto de vista, os livros interessaram tanto pelo conteúdo que 
organizam quanto como artefatos materiais que são. Nessa altura da pesquisa, as conclusões 
que consolidamos resultam principalmente da análise do lugar do livro na cultura escolar. 
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Como um toque de clarim na madrugada clara de uma 
vida nova, os hinos e as canções cívicas, de um civismo 
puro e sadio, aprendidos com alegria nas escolas espa-
lhar-se-ão festivamente pelos céus do Universo1. 
 

Heitor Villa-Lobos 
 

As Canções Escolares focalizadas, no presente estudo, fazem parte do repertório consti-
tuído para o projeto de canto coletivo conhecido no Brasil como Canto Orfeônico, desenvolvido 
pelo músico e educador Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e adotado oficialmente no ensino públi-
co brasileiro. A proposta musical-pedagógica foi implantada em 1930 e tornou-se obrigatória 
por meio do decreto número 19.890, em 18 de abril de 1931, na capital da República. Depois se 
multiplicou por todos os estados brasileiros em estabelecimentos de ensino primário e secundá-
rio. A Constituição de 1934 tornou por décadas o Canto Orfeônico uma disciplina obrigatória nos 
currículos escolares nacionais. 

Na Era Vargas, para a implantação e ampliação da disciplina Canto Orfeônico, houve a 
necessidade da organização de materiais didáticos específicos que se desdobraram em novos 
materiais da cultura escolar. O Maestro2 brasileiro, com o objetivo de atender à demanda da-
quele período, sistematizou as canções num conjunto de coletâneas. Dentre outros cancioneiros 
pedagógicos desse período, no presente artigo focalizam-se as Canções Escolares do Canto Or-
feônico - Volume I. Vale destacar que o primeiro volume da coleção aqui em questão, de 1940, 
está dividido pelas seguintes temáticas: Canções de Ofício, Canções Militares, Canções Patrióti-
cas, Canções Escolares e Canções Folclóricas.  

As peças da categoria Canções Escolares, de um modo geral, são de execução mais 
simples devido à finalidade sinalizada no próprio tema da seção. Em outras palavras, essas mú-
sicas foram compostas e direcionadas à necessidade de repertórios para serem cantados por 
alunos, ainda pequenos ou muito jovens, em seu dia a dia nas escolas. Enquanto as músicas 
dos outros agrupamentos são mais difíceis pelo seu caráter performático – uma vez que essas, 
musicalmente mais apoteóticas, eram utilizadas nas grandes concentrações orfeônicas – as 
Canções Escolares possuem letras e construções melódicas bem acessíveis para utilização no 
interior das instituições de ensino. Portanto, acredita-se que estas eram composições mais liga-
das à cultura escolar do período, à rotina e ao interior das comunidades educativas, em geral 
com poesias e paisagens sonoras vinculadas à organização do tempo e do espaço escolar. As-
sim, a partir desse recorte, neste estudo são valorizadas as peças da coleção entendidas como 
mais expressivas para uma reflexão sobre a cultura material da escola.  

Nessa direção, os pensamentos de alguns autores são fundamentais como interlocução 
teórica. Juntamente com Swanwick (1991), compreende-se que as escolas são importantes 
agentes no processo de transmissão da música como um discurso cultural no qual os alunos são 
herdeiros de um conjunto de valores e práticas. E, por meio dessa linguagem artística, as crian-
ças e os jovens podem aprender conteúdos significativos e construir competências relevantes 
para a vida, além de serem habilitadas para participações em atividades musicais cotidianas. 
Esse pressuposto do campo da educação musical pode ser articulado à ideia de Abreu Junior 
(2005), quando se compreende que existe uma cultura material no ambiente escolar patentea-
da não somente no caráter concreto dos objetos, mas, igualmente, revelada no e pelo emprego 
desses objetos que são um esteio material sinalizador de subjetividades. 

Assim, com os conceitos de Swanwick (1991) e Abreu Junior (2005), busca-se no pre-
sente estudo investigar uma prática musical, o Canto Orfeônico como um discurso cultural e 
seus desdobramentos nos objetos e utensílios escolares, tais como: instrumentos e hinários. 
Nessa direção, juntamente com Mignot (2010), entende-se que a cultura material da escola é 
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impregnada de registros, evidências de um cotidiano passado, agendas educativas de outrora 
que sinalizam o currículo explícito ou oculto e a cultura que se transmite ou se produz. 

Então, a partir dos pressupostos mencionados, investe-se numa reflexão sobre possíveis 
cruzamentos das práticas de canto coletivo com os objetos e suas marcas, levantando-se as 
seguintes questões: como o Canto Orfeônico – Volume I, elemento que integrou a cultura ma-
terial da escola na Era Vargas, foi constituído? De que maneira as Canções Escolares sugerem e 
podem ter influenciado as relações dos orfeonistas com o espaço escolar e outros elementos da 
cultura material da escola?  

Para responder às questões mencionadas, no primeiro tópico deste texto há análises do 
Canto Orfeônico - Volume I, como suporte de um discurso cultural e dos empréstimos de técni-
cas investigativas e pedagógicas internacionais utilizadas na sua construção. O Hinário, em si, é 
entendido como um elemento da cultura material da escola, uma vez que esse cancioneiro foi 
publicado em forma de livro e distribuído nas instituições de ensino. Seguem então na segunda 
seção deste artigo, algumas reflexões sobre as letras e as estruturas musicais – perpassando 
por elementos como ritmo, melodia, harmonia e timbre das músicas –, as quais compõem a 
seção Canções Escolares.  
 
O CANTO ORFEÔNICO – VOLUME I: UM ELEMENTO DA CULTURA MATERIAL DA ES-
COLA 
 
A obra pedagógica de Villa-Lobos, aqui em questão, é constituída por peças criadas pelo próprio 
Maestro e por outras que foram catalogadas em seu estado natural e depois arranjadas para a 
execução no ambiente escolar, sempre endossadas pelo Conservatório. Em todas as edições do 
Hinário, há o registro nas capas: obra “Aprovada pela Comissão Nacional do Livro Didático do 
Conservatório Nacional de Canto Orfeônico”. Assim, percebe-se a forte ligação da obra musical-
pedagógica com a Instituição, com uma função referencial, também chamada de curricular ou 
programática, na qual o livro didático pode ser uma tradução de um programa, um “suporte 
privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário dos conhecimentos, técnicas ou habilida-
des que um grupo social acredita que seja necessário transmitir às novas gerações” (CHOPPIN, 
2003, p.553) 

Inicialmente o Hinário foi confeccionado e publicado pelos Irmãos Vitale Editores, pois o 
Conservatório Nacional de Canto Orfeônico3 funcionava no 7º andar do Edifício Piauí, situado na 
Avenida Almirante Barroso, nº 72, Rio de Janeiro. Um espaço físico pequeno, insuficiente para 
abrigar a coordenação de um ambicioso projeto musical-pedagógico de abrangência nacional. 

Em 1942, pouco tempo depois de sua fundação, houve um movimento de ascensão que 
culminou na transferência do Conservatório para a Praia Vermelha, ocupando andares do impo-
nente prédio localizado no número 350 da Avenida Pasteur, que atualmente é utilizado pelo 
Instituto Benjamim Constant. 
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Figura 1 – Villa-Lobos, Vieira Brandão e a turma de alunos de1945 na escadaria do 

Conservatório Nacional de Canto Orfeônico4. 
 
Ocupar um prédio bem localizado, com amplas instalações e imponente fachada, como 

sugere essa imagem, parece materialmente demonstrar a consolidação do projeto musical pe-
dagógico de Villa-Lobos, que no mesmo local criou uma editora que passou a publicar o cancio-
neiro, com gráfica própria e um curso de formação artífice. A Formação de Músico Artífice, de 
acordo com a Lei Orgânica do Ensino do Canto Orfeônico, foi criada para atender aos propósitos 
do projeto musical e era organizada da seguinte maneira:  
 

1.º Período 
 
  Cópia de Música 
1) Cópia em papel liso e com pentagrama. 
2) Execução de matrizes para mimeógrafo.  
 
   Gravação Musical 
1) Preparação de chapas de chumbo para gravação. 
2) Tiragem de provas de chapas. 
3) Gravação. 
 
  Impressão Musical 
1) Impressão em mimeógrafo. 
2) Reprodução de cópias heliográficas. 
 
2.º Período 
 
  Cópia de Música 
1) Cópia em papel vegetal. 
2) Execução de matrizes para mimeógrafos.  
 
   Gravação Musical 
1) Gravação 
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  Impressão Musical 
1) Impressão em máquina rotativa. 
2) Reprodução de cópias em Rotofóto. 
 
    (VILLA-LOBOS, 1946, p.564) 

 
Assim, percebe-se que a primeira edição do Canto Orfeônio – Volume I, em 1940, foi 

publicada, pela editora Irmãos Vitale, num contexto em que o Maestro e sua equipe de trabalho 
sentiam falta de profissionais na área gráfica para cópias de textos, gravações fonográficas e 
impressão de partituras, devido ao aumento da necessidade de publicações de materiais que as 
práticas orfeônicas demandavam. Nas palavras do educador musical: 

 
Sendo flagrante em nosso meio a carência de músicos-artífices espe-
cializados nos serviços de cópias, gravação e impressão de música em 
todas as suas modalidades, não só para as casas editores de música 
como para o ensino de Canto Orfeônico, em particular e que, como é 
do conhecimento de todos, essa falta de profissionais acarreta maior 
encarecimento dos referidos serviços, tornando mais onerosa a publi-
cação de músicas no Conservatório Nacional de Canto orfeônico, este 
estabelecimento, necessitando para a sua secção de pesquisas, de 
uma equipe de gravadores e copistas, instalou o curso de formação 
de músico-artífice. Este curso tem por fim preparar profissionais tecni-
camente habilitados para os trabalhos acima mencionados. (VILLA-
LOBOS, 1946, p. 564) 
 

Segundo as palavras de Villa-Lobos no Boletim Latino Americano de Música (1946), não 
foi difícil a implantação da gráfica e dos cursos para uma publicação dentro dos moldes deseja-
dos pelo Conservatório. Ambas as criações eram principalmente justificadas pelas reduções de 
custos inevitáveis com as produções, pois a Instituição dirigida pelo Maestro também era res-
ponsável por fornecer as partituras, em forma de livros, para os professores de todo Brasil. As-
sim, a segunda edição do Canto Orfeônico – Volume I, distribuída nas escolas públicas 
brasileiras e vendida para as instituições privadas, foi impressa pelo próprio Conservatório. Fato 
que insinua custos mais baixos para maior divulgação da obra pelo país, o apoio do Governo ao 
projeto e o fortalecimento das práticas orfeônicas no Brasil.  

Vale destacar que o Maestro brasileiro teve contato com o Canto Orfeônico na França, 
país berço desse método de educação musical, onde existia uma editora exclusiva, com gráfica 
própria para a produção dos hinários. Nesse sentido, pode-se pensar que Villa-Lobos, ao im-
plantar uma gráfica orfeônica no Brasil, utilizou modelos semelhantes aos adotados pela cultura 
material escolar francesa. Assim, juntamente com as idéias de Mignot e Gondra, percebe-se que  
 

No movimento de constituição do Estado Nacional é possível evidenci-
ar empréstimos e diálogos com modelos internacionais nos mais di-
versos domínios. No campo da instrução, este fenômeno também é 
observável na produção das instituições educativas, na legislação edu-
cacional, nos livros estrangeiros, nas traduções, no modelo de im-
prensa, matérias pedagógicos, métodos de ensino e até vocabulário 
empregado. (MIGNOT e GONDRA, 2010, p.7) 

 
  Ainda nessa perspectiva de contrapontos com modelos internacionais, também se en-
tende que o Canto orfeônico – Volume I é produto de uma divisão do Conservatório que seguia 
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métodos semelhantes às pesquisas musicais húngaras. Heitor Villa-Lobos trabalhava com um 
grupo de músicos que se dedicava especificamente ao Centro de Pesquisas Musicais, visando ao 
resgate da expressão musical legitimamente brasileira, ao recolhimento de material folclórico, à 
catalogação de obras de autores brasileiros e à restauração das canções cívicas. (GOLDEM-
BERG, 1995) 

A maior parte do material didático-musical é constituída por um repertório predominan-
temente à cappella5, constatação que demonstra a forte ênfase do Conservatório na prática 
vocal, não exigindo que o Estado empregasse altos recursos na compra de instrumentos, mas 
apenas direcionasse investimentos na aquisição de coleções de livros voltadas para o canto co-
letivo. Provavelmente, uma motivação financeira que levou à utilização ou até mesmo a uma 
adaptação metodológica de muitas técnicas semelhantes às desenvolvidas pelo músico húngaro 
Kodály.  

Kodály, por exemplo, associou seu trabalho pedagógico às pesquisas sobre o folclore do 
seu país. E, segundo os relatos do educador musical Viera Brandão6 numa palestra, em 1969, 
sobre o perfil pedagógico de Villa-Lobos, o Hinário em questão pode ser entendido como con-
sonante às ideias do educador musical húngaro. 

Para Brandão, 
 

Pretendia ele [Villa-Lobos] despertar nos ouvintes a consciência do va-
lor positivo do nosso folclore na criação de uma personalidade nacio-
nalista na música brasileira. Isso numa época em que a maioria dos 
nossos compositores estava envolvida pela poderosa influência da cri-
ação musical européia [...]. Assim é que afirmamos que o educador 
foi uma resultante da vivência do compositor, preocupado em pesqui-
sar no folclore nativo toda a expressividade da alma do brasileiro. Em 
sua genialidade, absorveu o substrato de todas as manifestações da 
natureza selvagem, dos cantos tradicionais, da ingênua filosofia do 
nosso caipira, da melancolia do negro brasileiro. Enfim seu espírito, 
como uma antena receptora de extraordinária sensibilidade, reuniu 
todos estes elementos e plasmou a síntese da verdadeira música bra-
sileira. (BRANDÃO, 1969, p.124)7 

 
Assim como na proposta kodalyana, percebe-se que o Canto Orfeônico – Volume I – 

que circulava nas escolas brasileiras, nas bibliotecas e nas mãos dos professores de música – 
reverberava as investigações lideradas por Villa-Lobos no Centro de Pesquisas Musicais do Con-
servatório. O grupo de pesquisa realizava seu trabalho por meio de viagens para catalogação de 
peças nos diferentes estados brasileiros, de maneira semelhante às viagens que o músico hún-
garo realizou, no interior do seu país, para registrar a música em seu estado puro, original, con-
forme cantada pelos camponeses.( GOLDEMBERG, 1995) 

No século passado, as pesquisas realizadas nas viagens de Kodály foram significativas e 
eram consideradas como referência de pesquisa em música, porque, juntamente com o folclo-
rista Béla Vikár (1859-1945), inovaram ao desenvolverem e aperfeiçoarem avançadas técnicas 
investigativas com rebuscados detalhamentos científicos, ao registrarem, editarem e classifica-
rem as canções nacionais, considerando suas especificidades.  

Vale destacar o fato de Béla Vikár ter inovado ao ser o primeiro pesquisador em todo o 
mundo a utilizar em suas investigações científicas os recursos fonográficos de Edison para regis-
trar seu objeto de pesquisa – as canções húngaras – em cilindros de cera; técnica mais tarde 
também utilizada no Brasil para construção dos hinários escolares. 
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Assim percebe-se que o Canto Orfeônico – Volume I, como um elemento da cultura ma-
terial da escola, é fruto de “uma busca por operar mudanças na educação nacional, tomando 
como parâmetro experiências realizadas no estrangeiro” (MIGNOT, GONDRA, 2007, p.8). Pelo 
que parece, Villa-Lobos fez como os “educadores de um modo geral e reformadores, em espe-
cial, [que] lançaram mão de uma série de estratégias para se aproximarem do que havia de 
mais moderno em termos de educação.” (Idem) Em outras palavras, o livro didático em questão 
era portador de empréstimos das técnicas consideradas como mais avançadas do período. 

Se, por um lado, na captação de repertório, o Centro de Pesquisas Musicais funcionava 
como o modelo europeu; por outro lado, o Centro de Coordenação responsável pela divulgação 
do repertório orfeônico também procedia na perspectiva de intercâmbio, porém num contexto 
interno. Era a divisão que promovia, por meio de reuniões semanais, a “formação continuada” 
dos professores especialistas em canto orfeônico. Os docentes já formados, dos diferentes es-
tados brasileiros, e os alunos candidatos ao magistério da disciplina Canto Orfeônico encontra-
vam-se para debater sobre questões pedagógicas e fazer leituras de novas peças de canto 
coletivo para as escolas. Ou seja, no Centro de Coordenação os educadores musicais aprendiam 
como fazer uso dos itens da cultura material da escola; dos hinários publicados pelo Conserva-
tório, com o conteúdo selecionado pelo Centro de Pesquisa, e dos espaços físicos. 

Em outras palavras, a utilização do Hinário no Conservatório fazia as canções reverbera-
rem nas instituições de ensino, na medida em que nas reuniões os professores tinham contato 
com o repertório que deveria ser utilizado nos dias festivos, nas concentrações orfeônicas e no 
cotidiano escolar. Assim, percebe-se que “há de fato uma cultura material na escola que se ma-
nifesta vivamente pela concretude não só dos objetos, mas, também, das práticas empreendi-
das com esses (e através desses) objetos.” (ABREU JUNIOR, 2005, p. 146) 
 
AS CANÇÕES ESCOLARES: DA PAISAGEM SONORA À CULTURA MATERIAL 
 

Na prática musical-pedagógica, na utilização do Canto Orfeônico - Volume I, dentre ou-
tras peças, as Canções Escolares eram mais ligadas ao cotidiano escolar. Musicalmente parece 
que a escola nessa categoria foi considerada como um lugar específico. 

 
Do mesmo modo que o templo designa um território litúrgico que 
provoca um comportamento especificado, a escola delimita um es-
paço que requer igualmente determinados comportamentos e ati-
tudes geradoras de valores. (FERNANDES, 2005, p. 20). 

 
Nesse sentido, em termos relacionados ao objetivo aqui proposto, percebe-se que as 

Canções Escolares foram construídas com especificidades ligadas à rotina escolar, o que não 
acontece nas outras modalidades do Hinário, nas quais muitas peças folclóricas e regionais são 
frutos das catalogações da equipe de pesquisa do Conservatório associadas aos arranjos do 
músico brasileiro responsável pelo projeto. As Canções Escolares não foram coletadas na cultu-
ra popular, mas compostas com fins específicos. Isso insinua certa intencionalidade, talvez a 
principal do cancioneiro, pois as canções em questão são as primeiras do livro, muitas delas são 
marchas – ritmo que é mencionado no subtítulo da obra: “Marchas, Canções e Cantos marciais 
para Educação Consciente da unidade de tempo.” –; além de formarem a maior categoria do 
Hinário, pois o cancioneiro é composto por 41 músicas e suas respectivas poesias, e o grupo 
aqui investigado, com 12 peças, compõe 29,3% do total.  
 

1- Meus brinquedos – Música de Júlia Dickie, arranjo de H. Villa-Lobos; 
2- Vamos crianças8 – arranjo de H. Villa-Lobos; 
3- Vamos companheiros – do livro Alvorada de F. Losano, arranjo de H. Villa-Lobos; 
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4- Carneirinho de algodão – letra de Sylvio Salema, música de H. Villa-Lobos; 
5- Soldadinhos – poesia de Narbal Fontes, música de Sylvio Salema, arranjo de H. Vil-

la-Lobos; 
6- Marcha escolar (meu sapinho) – letra e música de Sylvio Salema, arranjo de H. Vil-

la-Lobos; 
7- Marcha escolar (volta do recreio) – letra de Catarina Santoro, música de E. Villalba 

Filho, arranjo de H. Villa-Lobos; 
8- Marcha escolar (ida para o recreio) – arranjo de H. Villa-Lobos; 
9- Marcha escolar (passeio) – arranjo de H. Villa-Lobos; 
10- Marcha escolar (vocalismo) – arranjo de H. Villa-Lobos; 
11- Canção escolar – música de Assis Pacheco; 
12- Dia de Alegria – letra de Catarina Santoro, música de H. Villa-Lobos. 

 
Meus Brinquedos, a primeira peça da categoria (e também a que abri o hinário), 

apresenta, numa linguagem que se pretende infantil, regozijo, alegria e diversão articulada com 
um elemento comum do universo da criança: uma bola “macia e grande”. Na primeira pessoa 
do singular, as crianças cantavam: 

 
Meus Brinquedos9 
 
Eis a minha bola 
Que gosta de pular; 
É macia e grande, 
Comigo vem brincar. 
 
Nan! Nan! Nan! Nan! Nan!  
Nan! Nan! Nan! Nan! Nan!  
 

 Nessa peça, percebe-se a criança chamando a um dos elementos da cultura material 
para a brincadeira. Quase sempre presente na escola, a bola macia e grande pode representar 
no contexto escolar: saúde, energia, informalidade e “possibilidades de atividades que provo-
cam valiosas experiências corporais, enriquecedoras da cultura corporal das crianças em geral”. 
(MARTINELI, FUGI, MILESKI, 2009, p.256). 

Entretanto, na sequência, logo na segunda peça, Vamos Crianças, há referências ao 
canto e à alegria como elementos inerentes ao “trabalho”. Dessa maneira, nas atividades esco-
lares sons como “hum-hum-hum!, Lá-lá-lás!, ah-ah-ahs!” perpassam a paisagem sonora como 
marcas da leveza do mundo infantil de outrora ao lado do trabalho, como um dever escolar. 
Assim, depois da chamada com a bola, mencionada na primeira canção, as canções que se-
guem são vinculadas aos deslocamentos dentro dos espaços escolares. A canção Vamos Cri-
anças, pelo que parece, podia ser utilizada para qualquer tipo de mudança de espaço no 
interior das instituições de ensino. 

 
Vamos Crianças10 
(3 vozes infantis) 
 
Vamos crianças alegres a cantar 
Vamos depressa contentes trabalhar 
 
Hum! Hum! Hum! 
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Na canção supracitada, numa perspectiva bastante semelhante às Canções de Ofício, 
outra categoria do cancioneiro, há referências ao trabalho como um momento de alegria, que 
faz muito bem para a coletividade e dignifica o homem. Portanto, parece que com as Canções 
Escolares o Maestro pretendia construir a representação do trabalho como algo relevante desde 
a infância. Dessa maneira, as Canções Escolares referem-se à criança, cuja profissão é ser es-
tudante, e transforma os utensílios escolares, os uniformes e os brinquedos em instrumentos de 
trabalho.  

Dentre as canções da temática em questão, encontram-se outras marchas que têm co-
mo objetivo a organização dos deslocamentos de rotina para espaços escolares pré-
determinados. Nessa perspectiva, são bastante significativas a ida e a volta ao recreio aqui ana-
lisadas, por serem momentos em que as crianças gozavam de certas liberdades. Por exemplo, 
na canção Marcha Escolar – Ida para o Recreio –, de Villa-Lobos, pode-se perceber a pos-
tura que os docentes esperavam dos orfeonistas como transeuntes dos corredores escolares. 
 

Marcha Escolar11 
(Ida para o recreio) 

 
Vamos colegas, 
Findo é o estudo 
Esqueçamos tudo 
Vamos recrear 
Todos em alas 
Como bons soldados 
Bem perfilados 
Já marchar, marchar! 

 
Todos alerta, 
De cabeça erguida, 
Posição correta, 
Vamos dois a dois 
Em linha certa, 
Todos aprumados, 
E bem ritmados, 
Caminhemos, pois! 
 
Todos em fila, 
Num alegre bando, 
A’ vóz do comando, 
Marchemos, assim! 
No campo aberto, 
Como é bom a gente 
Ir livremente, 
Recrear, enfim! 

 
Encontra-se, nos primeiros versos do texto da canção, o recrear como uma aparente 

valorização da autonomia. E, nos versos que seguem, bem como nas segunda e terceira estro-
fes, imperativos referindo-se a comportamentos uniformes, insinuando que a tal liberdade deve-
ria ser experimentada pelos alunos nos espaços escolares de maneira padronizada: “Todos 
alerta”, “Todos aprumados”, “Todos em filas” e “Bem perfilados”. Ou seja, uma mensagem na 
perspectiva da disciplina, chamando os alunos “A’ vóz do comando” no momento do intervalo. 
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 Na Marcha Escolar – Volta do Recreio, encontram-se referências às representações 
patrióticas associadas aos sinais sonoros que aparecem na introdução12 e na coda13 vocal de 
oito compassos, na forma de melisma com a sílaba lá e no final das estrofes com a sílaba tim. 
Nesses trechos, Villa-Lobos parece arranjar a peça com ferramentas musicais onomatopaicas, 
que simulam os objetos da cultura material da escola que são utilizados para sinalizar de manei-
ra sonora a organização do tempo. 
 

Marcha Escolar14 
(Volta do Recreio) 
 
La! La! La-la! La! La! La! La-la! La! 
La! La! La-la! La! La! La! La-la! La! 
 
Quando o sinal nos tornar a chamar, 
Para as salas depressa voltar 
Vamos! Crianças! Vamos! 
Quando o sinal tocar! 
Tim! Tim! Tim! Tim! Tim! 

 
Nosso dever bem sabemos cumprir 
E direito as lições preparar! 
Eia! Avante! Eia! 
A pátria adorar! 
Tim! Tim! Tim! Tim! Tim! 
 
Quando o sinal nos chamar! 
Tim! Tim! P’ra estudar! 
Vamos todos bem depressa 
Eia! Crianças! Quando o sinal tocar! 
 
La! La! La-la! La! La! La! La-la! La! 
La! La! La-la! La! La! La! La-la! La! 
Ei! 

 
 A Marcha Escolar – Volta do Recreio parece uma chamada ao trabalho, os sons dos 
sinais escolares dessa canção sugerem dinâmica e agilidade na volta do recreio, representações 
do dever a ser cumprido depois do descanso, que leva à edificação para “A pátria adorar”. A 
melodia da canção em questão – que simula, com Tim! Tim! Tim! Lá! Lá! Lá!, os sons emitidos 
pelo sinal da escola, que pode ser um aparelho elétrico ou um sino – parece reforçar as ordens 
contidas nas letras; as lições e os demais trabalhos escolares como um instrumento de adora-
ção à pátria, ou seja, o estudo/dever como versão infantil de um caminhar rumo ao progresso.  

Assim, a canção “soa” como um sinal de ativação das diferentes percepções e dos mo-
vimentos necessários para desenvolver as atividades escolares, para o dever ser “bem” cumpri-
do e as lições serem preparadas “direito”. Ou ainda, num paralelo com o trabalho – uma 
bandeira do governo de Getúlio -, como as sirenes das fábricas ou de outras indústrias, onde a 
hora é bem marcada: “Quando o sinal tocar!”. 
 A canção intitulada como “Soldadinhos” é a quinta peça do primeiro volume. O título 
no diminutivo remete às representações do tamanho, da estatura dos pequeninos e, portanto, 
objetivava remeter ao mundo infantil e ao campo da afetividade. 
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Imagem da partitura da canção Escolar Soldadinhos15  

 
 A leitura da poesia dessa canção revela versos que tratam das representações e valores 
da força. Nessa canção, os elementos da linguagem escrita não são os que mais evidenciam as 
representações da cultura material da escola. Na verdade, os elementos musicais, combinados, 
sugerem um conjunto discursivo que possivelmente geravam ancoragens relevantes aos objetos 
educativos e à construção da ideologia nacionalista na Era Vargas.  
 Em relação à composição musical da peça Soldadinhos, por um lado, percebe-se na 
música em si, acima disposta graficamente em forma de partitura, que há semelhança das célu-
las e fragmentos rítmicos nos compassos 2, 4, 6 e 8 com o “toque de caixa”, utilizado pelas 
bandas militares, o que evidencia o foco na figura do soldado – título da peça –, como exemplo 
de bom cidadão que dá a vida pela pátria, de prontidão no serviço, de postura ereta e de disci-
plina impecável, numa “marcha contente e feliz” de educação coletiva. Por outro lado, nota-se 
que ao cantá-la representavam-se os sons dos instrumentos musicais por meio da voz. Mesmo 
com a ausência desse instrumento musical de percussão bastante útil no processo de musicali-
zação, no que tange ao aspecto rítmico, a caixa16 e seus sons eram “presentes” como instru-
mento musical pedagógico. 
 Outras representações militares também aparecem no aspecto musical da peça. Além 
do ritmo de marcha e da melodia da segunda voz, que é repleta de onomatopeias que parecem 
o rufar dos taróis, – “Prr-rá! Pra!” –, dos desfiles de 7 de setembro, há combinações melódicas 
na primeira voz, em forma de arpejos, que se assemelham a execução do toque de clarim, o 
que forma um efeito sonoro de textura marcial comum às bandas sinfônicas militares.  
 
CONCLUSÃO 
 

Enfim, percebe-se nas análises aqui propostas, que o hinário Canto Orfeônico – Volume 
I tornou-se um utensílio da cultura material da escola e, num estudo de suas duas primeiras 
edições, pode ser entendido como um elemento que demonstra a consonância do projeto musi-
cal villalobiano com o governo de Getúlio Vargas, uma vez que o Estado investiu de maneira tal 
que o hinário deixou de ser publicado por uma empresa privada para tornar-se uma produção 
exclusiva do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico que, em 1942, passou a editar e im-
primir com maquinário próprio e pelos artífices especializados formados no interior da Institui-
ção, além de divulgá-lo e distribuí-lo por escolas de todo o país, como no modelo francês, que 
era referência mundial de orfeonismo. 
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Em outra esfera, nas técnicas fonográficas e nos parâmetros investigativos, também se 
percebe a tomada de modelos internacionais, seja na abordagem folclórica e nacionalista do 
cancioneiro, seja na maneira de registrar e catalogar as músicas, práticas bem próximas as 
húngaras criadas por Kodály. E, mesmo em contextos culturais bastante diferentes, as técnicas 
do educador húngaro podem ser consideradas relevantes no Brasil, na medida em que possibili-
taram um intercâmbio cultural dos estados brasileiros, pois, a partir desse modelo, o Hinário 
disseminava as partituras das canções nas escolas das diferentes regiões do país. Dessa manei-
ra, a obra pedagógica de Villa-Lobos, ao chegar às escolas, levava as diferentes manifestações 
culturais do Brasil, provendo um intercâmbio cultural. 

Entretanto, diferente das canções folclóricas, as peças da categoria Canções Escolares 
insinuam vestígios das vivências musicais das crianças em “verdadeiros” pelotões. Percebe-se, 
ao cantá-las e analisá-las musicalmente, que era viável a execução de momentos cívicos no in-
terior dos prédios e pátios escolares, sem a presença de instrumentos, nos simples deslocamen-
tos diários de rotina. A paisagem sonora, gerada pela textura e pelo caráter marcial dessas 
canções, como sugere a música, fazia as crianças sentirem-se no ambiente musical das bandas 
sinfônicas, como numa parada militar infantil, seja na entrada ou na saída da escola, seja na ida 
ou na volta do recreio. Enfim, nessa perspectiva, o Canto Orfeônico – Volume I, por meio das 
Canções Escolares, além de ser um elemento da cultura material escolar, parece que era capaz 
de simular no dia a dia os instrumentos musicais geralmente ausentes no patrimônio de muitas 
comunidades escolares do período. Enfim, por meio dele, a voz, como um toque de clarim, po-
de ter sido utilizada para suprir as carências materiais nas aulas de música. 
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1 Boletim Latino-Americano de Música, Rio de Janeiro, fev.1946. 
2 Doravante os termos com letra maiúscula referem-se aos seguintes elementos: Conservatório e Institui-
ção – ao Conservatório Nacional de Canto orfeônico; Maestro - ao músico Heitor Villa-Lobos; Hinário e 
Cancioneiro - ao Canto Orfeônico - Volume I. 
3 Instituição que foi criada para o controle da formação dos professores legalmente habilitados para atuar 
como educadores musicais, em todo território nacional, e para produzir o material didático do projeto 
pedagógico musical villalobiano. 
4 Imagem do acervo do Museu Villa-Lobos. Seção: fotografias. 
5 Expressão que designa a música coral cantada sem acompanhamento instrumental. (GROVE, 1994, p.4) 
6 Virtuoso pianista – revisor da obra de Heitor após a separação da sua primeira esposa Lucília Villa-
Lobos – que aparece na foto ao lado do Maestro, Vice-diretor do Conservatório Nacional de Canto orfeô-
nico que respondia pela instituição nos longos meses de ausência de Villa-Lobos, quando estava em turnê 
pela Europa e Estados Unidos da América. 
7 PRESENÇA de Villa-Lobos. Rio de Janeiro, MEC, DAC, MVL, 1970. 
8 Há peças em que os autores não são mencionados no Hinário, apenas consta o nome de Villa-Lobos 
como arranjador. 
9 VILLA-LOBOS, Heitor. Canto Orfeônico. Rio de Janeiro, 1940, p. 4. (p.4) 
10 VILLA-LOBOS, Heitor. Canto Orfeônico. Rio de Janeiro, 1940. 1.º volume (p.5) 
11 VILLA-LOBOS, Heitor. Canto Orfeônico. Rio de Janeiro, 1940. 1.º volume (p. 16 – 17) 
12 Seção preparatória, geralmente em andamento lento, acrescentada como início de um movimento ex-
tenso. O conceito é antigo, mas o termo está associado principalmente à música dos períodos clássico e 
romântico. Em alguns casos, a introdução é tão importante que a palavra é incluída no título da obra. 
(GROVE, 1994, p. 4)  
13 A última parte de uma peça ou melodia; um acréscimo a um modelo, um forma padrão. Na fuga, a coda 
é o material musical que surge após a última entrada do sujeito e, na forma sonata, o que vem após a re-
capitulação. (GROVE, 1994, p.205)  
14 VILLA-LOBOS, Heitor. Canto Orfeônico. Rio de Janeiro, 1940. 1.º volume (p. 14 - 15) 
15 VILLA-LOBOS, Heitor. Canto Orfeônico. Rio de Janeiro, 1940. 1.º volume (p. 8 -9) 
16 Caixa, tarola, tarol caixeta clara ou, na designação original em inglês, snare drum é um tipo de tambor 
bimembranofone composto por um corpo cilíndrico de pequena seção, com duas peles fixadas e tensio-
nadas através de aros metálicos, com uma esteira de metal, constituída por pequenas molas de arame co-
locadas em contato com a pele inferior que vibram através das ressonâncias produzidas sempre que a 
pele superior é percutida, produzindo um som repicado, característico das marchas militares. (GROVE, 
1994) 
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Focar a cultura material não é um exercício de êxtase 
perante o passado, mas um processo de 
questionamento, que nos leva dos objectos, sua 
proveniência e autoria aos sujeitos que os produziram, 
deles se apropriaram e ou utilizaram em contextos 
educativos (Felgueiras, 2012, p. 79). 

Introdução  
No quadro da renovação dos estudos em história da educação, o conceito de cultura material, 

como assinala Maria João Mogarro (2010, p. 91), tem mostrado «possuir fortes potencialidades para 
a compreensão da escola e dos sistemas educativos, permitindo estudar dimensões ignoradas até aos 
anos noventa». Das três dimensões da cultura escolar assinaladas por Agustin Escolano (2000, pp. 
202-203) – a empírica, a científica e a política –, a primeira é, em sua opinião, «basicamente 
etnográfica e objectiva-se nos registos que dão conteúdo aos museus pedagógicos e centros de 
memória da educação, hoje no auge em todo o mundo». Em artigo recente, Juri Meda (apud Frago, 
2011, p. 7) defende o uso da expressão história material da escola, em detrimento de outras que 
remetem, para o campo da etnografia, o estudo dos espaços educativos, do mobiliário, material 
pedagógico e uma extraordinária panóplia de objectos feitos, para e na escola. Na verdade, como 
salienta Escolano (apud Souza, 2012, p. 71), «os objectos pedagógicos são signos que expressam 
características da escola, de suas estruturas, processos e resultados», perspectiva que alarga o 
objeto da história da educação, abrindo-o ao olhar e às metodologias de outras áreas do saber. É, 
pois, na perspectiva de uma história material da escola que nos propusemos estudar os objetos que 
ficaram da atividade da Escola Industrial e Comercial de Aveiro.  

Desse modo, são três os objectivos deste estudo. Após a catalogação do que resta do conjunto 
de trabalhos feitos por alunos desta instituição centenária e demais material pedagógico, importa 
aprofundar o conhecimento das peças reunidas, nas suas relações com a actividade lectiva, com as 
correntes artísticas e com os gostos dos tempos da sua realização, bem como com as actividades 
industriais e artesanais da região, onde a cerâmica se destaca desde muito cedo e, de certo modo, 
molda a oferta educativa durante décadas. Naturalmente, não esquecemos os indivíduos, tanto os 
professores e mestres, como os alunos que assinaram a maioria das peças preservadas. 
Pretendemos, igualmente, criar condições para a valorização, divulgação e preservação deste 
importante património material da educação – agora num contexto educativo bem diferente daquele 
que o produziu –, não deixando de reflectir, todavia, sobre as razões da preservação, especialmente 
das peças de natureza artística e decorativa, em detrimento das que mais se relacionam com a 
produção industrial. Por fim, no âmbito deste IX Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, 
queremos submeter à apreciação dos historiadores interessados nesta problemática as nossas 
propostas de preservação e de valorização deste importante património educativo.  
Restos heteróclitos da história de uma escola  

Para o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, heteróclito significa «composto de partes que 
pertencem a estilos ou géneros diferentes», ou «constituído por elementos variados, pouco 
homogéneos». De facto, é essa a condição destes objectos, que não são propriamente uma 
«coleção», pois não chegam a ser uma ou mais séries. São objetos únicos. Une-os apenas o facto de 
terem sido feitos por alunos e professores desta escola, ao longo de muitas décadas, a que se junta 
algum material pedagógico adquirido pela escola.  

É difícil conhecer as motivações da preservação destes objetos ao longo de um século. É 
possível que tenham sido guardados pelos professores da escola, durante décadas, talvez porque os 
terão considerado «essenciais para uma narrativa do passado» (Felgueiras, 2012, p. 74). Segundo 
um dos antigos alunos, muitas dessas peças foram levadas em 1956, ano da passagem da escola 
para as novas instalações, para decorar as paredes da escola. E adianta: «era a nossa casa. É natural 
que quiséssemos tê-la com os nossos trabalhos». São, pois, produto da atividade da escola, em que a 
oficina disputava à sala de aula e à biblioteca o lugar central de transmissão de saber e de produção 
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de cultura.  
Em 2006, depois de um longo e paciente trabalho de inventariação, foi publicado um Catálogo 

desses trabalhos realizados por mais de uma centena de alunos da Escola Industrial e Comercial de 
Aveiro – actual Escola Secundária Dr. Mário Sacramento –, ao longo de décadas, e que, há décadas, 
têm decorado as paredes de salas e corredores desta instituição educativa.  

No conjunto, a referida publicação (Corga, Moreira, & Tavares, 2006), denominada Arte pelos 
Antigos Alunos – editada particularmente com o apoio de três empresas cerâmicas e outras 
instituições  locais –, reúne fotografias de 163 peças da autoria de 115 alunos desta escola. Algumas 
peças têm a mesma assinatura, enquanto outras, a grande maioria, não estão assinadas ou datadas. 
Há, ainda, peças de gesso que serão restos de uma coleção adquirida com fins pedagógicos.  

Estes trabalhos foram realizados em circunstâncias diversas, mas na sua maioria parecem ter 
sido o resultado do trabalho das aulas ou de exames finais. Em alguns casos, são originais, mas o 
maior número, naturalmente, é constituído por cópias de obras clássicas da arte ocidental e, 
especialmente, por cópias de trabalhos de artistas cerâmicos locais, então no activo, ou de originais 
de autores já falecidos, expostos em locais públicos ou não. 

A sua distribuição por decénios revela uma muito irregular representatividade, embora o 
elevado número de peças não datadas – 68 no conjunto –, inviabilize leituras seguras a partir desses 
dados. Se nos situarmos apenas nas peças cerâmicas, verificaremos que, das 104 existentes, não 
estão assinadas 28, isto é, cerca de 25%. Sem um bom conhecimento de cada peça, temos 
dificuldade em arriscar atribuições. De qualquer modo, com data expressa, verificamos que, de 1898 
a 1930 – tempo em que a Escola foi dirigida pelo seu primeiro professor, Francisco Augusto da Silva 
Rocha (1864-1957) –, há três dezenas de peças. Atravessaram todas as mudanças de espaços físicos 
em que a escola esteve instalada, mercê de diversas vicissitudes, o que é notável, e faz-nos pensar 
nos acasos ou nas razões por que foram sendo salvaguardadas. Nas décadas seguintes, o maior 
número pertence ao período de 1931 a 1940 (23) e ao de 1951-1960 (29); dos anos 40 há 3 peças, 
dos anos 60, 8 e dos anos 70 e 80, outras oito peças.  

Já a sua distribuição tipológica e pelos materiais utilizados, a relação dos trabalhos revela 
números diferentes:  

39 pratos cerâmicos, assinados por 31 alunos (4 peças não assinadas); 
20 vasos ou jarras diversas, assinados por 14 alunos e 1 aluna (3 peças não assinadas);  
10 pequenas esculturas cerâmicas, assinadas por 6 alunos (4 peças não assinadas);  
35 painéis de azulejos figurados, assinados por 21 alunos e 6 alunas);  
09 placas cerâmicas relevadas, não assinadas nem datadas;  
05 tapetes e bordados, não assinados nem datados, e  
40 peças de gesso, assinadas por 34 alunos e 2 alunas (3 peças não assinadas); 
05 «Moldes de Dresden», sem data. 
A primeira evidência é que, não obstante estarmos perante este significativo número de peças, 

muito se perdeu, pelo que, como amostra, está longe de ser uma boa réplica do intenso e muito 
variado labor de cerca de um século de actividade desta instituição do ensino industrial e comercial, 
em Aveiro. Outro aspeto a salientar é o facto de a cerâmica ser responsável pela maioria das peças – 
113; em número, só se lhe aproximam as peças em gesso (40). O pouco que sabemos sobre a 
história da escola e da região permite-nos afirmar que a indústria cerâmica foi a principal beneficiada 
pela formação desta escola. Não nos surpreende que assim seja, pois a cerâmica tem tradições de 
séculos nesta região, rica em matéria-prima, como atesta um significativo número de publicações de 
eruditos locais, historiadores e arqueólogos. Na sua obra maior, A cerâmica portuguesa, José Queiroz 
(1907, p. 176) afirma que «como região cerâmica, Aveiro deve ser uma das mais antigas de 
Portugal». 

Depois da fundação da Fábrica de Porcelana da Vista Alegre (1826), da Fábrica de Louça da 
Fonte Nova (1882) e da Fábrica de Telha de Jerónimo Pereira Campos & Companhia, Limitada 
(1896), inicia-se o canto do cisne das velhas olarias que vão sobrevivendo algumas décadas mais à 
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custa do gosto de um público que se ocupa das actividades do campo e compra preferencialmente 
em feiras (Rodrigues, 1997). O crescimento urbano abre novas oportunidades às fábricas de cerâmica 
decorativa, de louça e azulejo, e às fábricas de telha (o fabrico de tijolo é mais tardio). Mesmo a 
construção civil não dispensa um sem número de peças decorativas nos beirais, nos telhados e nas 
chaminés, como ainda se pode ver em muitas casas da região.  

Mas se havia matéria-prima, não existia mão-de-obra qualificada, como foi bem realçado pelos 
diversos empresários presentes no Congresso da Indústria Cerâmica, realizado no Porto, em 1882 
(Rodrigues, 1993, p. 38). É esta a razão por que, desde os anos 1880, a Fábrica de Porcelana da 
Vista Alegre e a Fábrica de Louça da Fonte Nova exercem pressão junto do poder central para o 
estabelecimento de uma escola industrial: era grande a falta de pintores e de modeladores, mas 
essas empresas não queriam suportar os custos do investimento na sua formação... Fazem-no em 
1884, no contexto da reforma do ensino industrial, e, em 1889, ano do centenário da revolução 
francesa. Mas a conjuntura depressiva dos anos 90 não permitiu a criação da escola em condições 
favoráveis, sendo instituída por decreto, em 28 de Outubro de 1893, não uma «escola industrial», 
mas tão-somente uma «escola de desenho industrial», de iniciativa autárquica, alojada nas exíguas 
instalações do Asilo-Escola Distrital de Aveiro, que a Câmara Municipal de Aveiro recebera 
(contrariada), pelo Decreto de 24 de Dezembro de 1892 (Rodrigues, 1996).  

Portanto, desde o início da sua existência, a cerâmica está presente na vida da escola, como 
poderíamos dizer de outra forma: desde a sua fundação, a Escola Industrial e Comercial de Aveiro 
está intimamente relacionada com o meio em que se afirma. Nasce de uma necessidade que sentiam 
as duas mais importantes empresas cerâmicas da região – a Fábrica de Porcelanas da Vista Alegre e 
a Fábrica de Louça da Fonte Nova. Depende, em alguns períodos, do apoio das fábricas de cerâmica 
decorativa e azulejos (Fábrica Aleluia, Empresa de Louças e Azulejos, Fábrica Olarias, etc.). É no seu 
seio que se formam os «artistas» das mais diversas «artes» que iriam marcar indelevelmente a 
paisagem urbana da cidade e o gosto de gerações.  

Mesmo assim, importa salientar que, na sua maioria, as fábricas de louça e azulejo decorativo 
nunca tiveram um mercado amplo para os seus produtos, razão por que se viram forçadas quase 
sempre a produzir também peças para outros fins, nomeadamente para a construção civil, não 
conseguindo, por essa razão, constituir um corpo estável e especializado de pintores e de 
modeladores. Os melhores eram disputados pelas diversas fábricas que se iam estabelecendo.  

Entre os nomes dos alunos que assinam as peças reunidas, há alguns de artistas conhecidos, 
com obra de relevo. Isso mostra a importância que a escola teve na região. Os restantes, a maioria, 
só um trabalho paciente os poderá resgatar do esquecimento. Recordamos, entre os mais 
conhecidos, o nome de Vasco Branco, escritor, ensaísta, cineasta e ceramista, autor de diversos 
trabalhos de grande qualidade e monumentalidade dispersos pela cidade de Aveiro. Mas existem 
nomes de artistas das empresas cerâmicas, como os dos modeladores e escultores Silvério Francisco 
Damas e João Calisto, recentemente desaparecidos. Do segundo, há inúmeras esculturas de elevada 
qualidade artística, como o busto de Silva Rocha, na posse da família (apud 2008, p. 66). 

Se, nas primeiras décadas, a Escola se relaciona especialmente com as fábricas da Vista Alegre 
e da Fonte Nova, como dissemos, a partir dos anos 30, no domínio da cerâmica, essa relação é quase 
exclusivamente dominada pela Fábrica Aleluia, o que se nota, em especial, nos painéis de azulejos 
figurados, permitindo confirmar a natureza da produção desta unidade cerâmica, nomeadamente no 
azulejo de figura avulsa e no de padrão. Na verdade, as peças reunidas na Escola Industrial e 
Comercial de Aveiro testemunham, ainda que de forma incompleta, o importante papel que esta 
escola desempenhou na formação de uma numerosa mão de obra, em que se destacam alguns 
artistas de mérito, em diversos domínios da cerâmica, da criação e produção de tectos e diversas 
peças de gesso.  

Francisco A. da Silva Rocha enumera, em alguns documentos, as áreas onde foram nascendo 
nomes incontornáveis das artes e ofícios do início do século XX, para lá da pintura e da modelação 
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cerâmica, como a arte do ferro, da cantaria, da marcenaria, da marchetaria, da carpintaria e da arte 
de estucador, actividades de que nos ficaram escassos testemunhos. Falta inventariar o mobiliário da 
escola; falta inventariar o ferro forjado, como importa não esquecer o importante património 
escultórico disperso pelos cemitérios da região (baixos relevos e pequenas esculturas), da autoria dos 
mestres canteiros António de Freitas & F.º, sem falar das inúmeras peças dispersas pela cidade. Mas 
a maioria dos exemplares está em coleções particulares de familiares desses alunos e professores. 

Como dissemos, é ainda muito reduzido o conhecimento que temos das peças inventariadas. 
Tanto no que mostram, como no que escondem, tanto no que testemunham, como no que desafiam. 
A sua arrumação por afinidades formais – existem algumas belas peças Arte Nova –, por datas, por 
autor, etc. deixam-nos ainda no campo da descrição que, não raras vezes, encobre a falta de estudo 
e de ideias. A avaliar pelos contactos que fizemos nas últimas semanas com antigos alunos, o 
trabalho de inventário terá de continuar em colecções particulares, nas fábricas cerâmicas e nos 
espaços públicos da cidade e da região, procurando perceber a escola por dentro e nas suas relações 
com o meio, pelo que o presente texto mais não é que uma primeira tentativa de compreensão do 
conjunto. Carecemos da biografia de cada um dos objetos em apreço, uma biografia, como refere 
Viñao Frago (2011, p. 12), com recurso ao testemunho oral, à coleção particular e ao documento 
escrito, do arquivo da escola ou da imprensa local. Como estes objetos não entraram no circuito 
comercial, a sua biografia situa-se entre o momento da sua criação e da apreciação pelo professor, 
primeiro, e a sua  exposição na escola, até hoje. Mas esses objetos constituíram o currículo dos seus 
criadores, que mais tarde foram pintores, modeladores, ceramistas, etc., em diversas empresas na 
região. Dão-nos a compreender inúmeros fenómenos. 

Assim, não espantará que a «colecção» estudada não contenha pequenas peças de serralharia 
e de metalomecânica, sectores onde a escola desempenhou um papel de relevo, especialmente 
durante os anos 50-60 – em 1956-1957, começa a funcionar o curso de Formação de Serralheiro 
(Dias, 2006) –, a «época de ouro do crescimento económico», e até em parte da década de 70, 
período em que se afirmam diversas empresas que têm na Escola Industrial e Comercial de Aveiro o 
apoio fundamental para a formação dos seus jovens aprendizes. Disso é bom exemplo a Metalurgia 
Casal, empresa que, desde 1964, produziu motores e motorizadas. De manhã, os seus aprendizes 
praticavam na escola da empresa; de tarde trabalhavam ao lado de um oficial e, à noite 
frequentavam a Escola Industrial e Comercial de Aveiro (Rodrigues, 1994).  

Atendendo à natureza e ritmos da nossa industrialização, compreende-se que tenham sido 
preservadas apenas as peças consideradas «artísticas», sendo esquecidas as que mais de perto se 
ligavam com a produção industrial. Não era por acaso que a Escola Industrial e Comercial de Aveiro 
continuava a formar «artistas», a elogiar o trabalho artesanal, numa época marcada por um 
extraordinário fascínio pela máquina e pela produção em série. Em 1956, pode-se ler nas páginas do 
semanário aveirense Litoral: «Em boa verdade, o produtor doméstico, a pequena oficina, a fabriqueta 
do tipo familiar figuram hoje como anacronismos face aos ritmos estonteantes da produção moderna. 
O funileiro, o caldeireiro, o sapateiro, o oleiro são, nos nossos tempos, espécimes raros, relegados 
para o esconso de ruelas antigas, peças veneráveis no vasto museu sociológico actual; ficaram 
esmagados sob o enorme peso da concorrência da Fábrica, já que as suas mãos e o seu engenho, 
ainda que muito estimáveis, não puderam suster a violência do fabrico em série, da estandardização 
do produto vendido a baixos preços e acabado com esmero pela máquina, sábia, vertiginosa, 
incansável – omnipotente!».  

Mas se ainda é escasso o conhecimento que temos deste extraordinário acervo de artes 
decorativas, as «artes  menores» que William Morris defendia (2003, p. 24) – «esse grande corpo de 
arte com o qual os homens procuraram, ao longo dos tempos, embelezar o seu quotidiano» –, menos 
sabemos ainda como o preservar, como assegurar que continuará a interpelar o presente o futuro.  
E o futuro: dispersão ou valorização? 

Neste momento, quando decorrem as obras de requalificação da Parque Escolar, estas peças 
correm o risco de desaparecer, como, de resto, aconteceu com um número indeterminado de 
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documentos do arquivo. O facto de não existir um qualquer espaço físico para o arquivo, a pouca 
atenção dada a esse enorme acervo documental, reunido ao longo de cerca de 120 anos de 
atividade, com a entrada da referida empresa na escola, fez com que se perdessem diversos 
documentos, como reconheceu a direcção da escola. A memória da escola está a ser mutilada. 
Tememos que o mesmo venha a acontecer às peças em apreço, não obstante a existência do 
inventário consignado no Catálogo publicado (Corga et al., 2006). 

Julio Bérrio classifica os museus da educação em cinco tipos: escola-museu, museu histórico 
escolar, museu da educação, museu pedagógico e museu/laboratório de história da educação (apud 
Felgueiras, 2012, p. 81). Na verdade, nenhuma destas categorias se aplica a estes objetos. 
Poderíamos pensar numa sala-museu, um pouco à semelhança da escola-museu de Bérrio que, como 
sublinha Margarida Louro Felgueiras (2012, p. 81), tem «claras afinidades com a história local, 
durante largo tempo menorizada, mas hoje considerada de grande importância para o 
desenvolvimento cultural e identitário das localidades». Assim, em vez de pensarmos num museu 
local ou regional, que está absolutamente fora de qualquer possibilidade, parece-nos que a criação de 
uma sala-museu seria a solução para dar futuro a estes objetos do passado da antiga Escola 
Industrial e Comercial de Aveiro. Pelos depoimentos de alguns ex-alunos, se existisse um espaço 
desses, construído sobre um projeto sólido, um projeto de futuro, o acervo cresceria, pois alguns 
gostariam de ceder à escola objetos particulares que têm na sua posse e que, também aí, correm o 
risco de dispersão. Uma sala-museu seria, em nosso entender, a solução para acondicionar a maioria 
dos objetos desta escola, podendo aí ser colocados outros objetos que preservassem a memória da 
escola que foi.  

Mas aqui reside o maior problema: a escola mudou de natureza, não mais é uma escola 
industrial e comercial. Desse modo, compreende-se que estes objetos possam gerar narrativas, mas 
não conseguirão facilmente desencadear práticas, criação. Como fazer destes objectos uma realidade 
viva, ancorados entre a memória e a criação? Como salienta Guilherme de Oliveira Martins (2009,  p. 
55), a propósito do Património cultural em geral, «a sua preservação obriga ao conhecimento da 
História, ao recurso rigoroso às melhores técnicas de conservação, à inteligência da ligação ao 
presente e à capacidade inovadora». Também a mudança de nome – em 2002 passou a denominar-
se Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Dr. Mário Sacramento – e a renovação etária do 
corpo docente irão diluir as origens da instituição. E agora, com a alteração dos espaços, a 
conservação destes objetos torna-se mais difícil, porque, até aqui, estavam mais ou menos nos locais 
onde foram sendo colocados. Com as transformações introduzidas, estes objetos tornar-se-ão 
estranhos. O seu valor semiológico fica reduzido. Não dizemos isto com melancolia. Estamos 
conscientes de que «o melancólico não sabe aquilo que perdeu, o coleccionador não sabe aquilo que 
ganhou» (Guillaume, 2003, p. 59). Sentimo-nos preocupados com o destino deste património. 

A preservação desta «coleção» numa sala-museu poderia constituir um instrumento de luta 
contra a homogeneização, a harmonização indiferenciada e a dominação do presente desmemoriado, 
tornando esta escola secundária diferente, dotando-a de outros meios de comunicação com o meio. 
Importava, pois, fazer dessa sala-museu que sugerimos o ponto de encontro entre o passado e o 
futuro. Essa sala-museu poderia trazer à escola aqueles que ainda se emocionam com esses objetos, 
para eles objetos de sutura, mas, para nós, que chegámos depois, esses objetos, na sua grande 
heterogeneidade, podem ajudar-nos a «esquivar à violência do efémero» (Guillaume, 2003, pp. 29-
42). Assim, propomos uma preservação, não como um fim em si mesmo, tanto numa perspectiva 
museísta, como numa perspectiva histórica, mas como um instrumento de comunicação, capaz de 
acionar a memória e favorecer a imagem da escola. Diferenciando-a.   

Como salienta Guilherme de Oliveira Martins (2009, pp. 48-49), «a falta de memória histórica 
leva-nos pelos caminhos perigosos da repetição trágica da violência cega. Que é a decadência senão 
a confusão entre a memória e a repetição? Que é a barbárie senão a falta de memória?».  
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Nessa procura de rumos, em cada fase da luta pela 
educação nacional, constroem-se escolas cuja arquite-
tura reflete talvez melhor do que qualquer outra cate-
goria de edifícios, as passagens mais empolgantes de 
nossa cultura artística; os recursos técnicos que tive-
mos à disposição; as idéias culturais e estéticas domi-
nantes; tudo condicionado a um projeto nacional de 
desenvolvimento. Conhecendo estas passagens pode, 
a arquitetura brasileira, não só valorizar corretamente 
os sucessos dos pontos nodais de sua história, como 
escolher caminhos novos. (Vilanova Artigas, 1970) 

 
O presente trabalho é resultado parcial da pesquisa de doutorado que vem sendo desenvolvida 
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Partindo da arquitetu-
ra dos edifícios das principais escolas públicas implantadas entre os anos 1890 e 1920 no Esta-
do de São Paulo, pretende-se identificar e discutir o universo e a natureza dos bens que 
integram o patrimônio histórico e cultural das escolas públicas, explorando o conjunto de bens 
culturais comuns presentes nessas instituições escolares: para além da arquitetura de seus edi-
fícios, a materialidade de seus acervos documentais e museológicos. Tão rico e importante con-
junto de bens que mesmo após décadas de uso e inúmeras mudanças na organização do 
ensino e na política educacional permanecerem remanescentes na escolas. 
 
Muitas são as atividades humanas que se desenvolvem dentro de um espaço e de um tempo 
determinado. Assim também acontece com o processo de ensinar e aprender. A educação pos-
sui uma dimensão onde o espaço, em conjunto com o tempo, forma um elemento básico da 
atividade educativa. Nesse sentido, um dos edifícios públicos mais emblemáticos da presença 
do Estado no cotidiano da sociedade, bem como uma das principais referências na paisagem 
urbana em todas as cidades, a ESCOLA constitui-se uma das tipologias arquitetônicas mais sig-
nificativas seja para a história da arquitetura paulista e brasileira seja para a história da educa-
ção. O prédio escolar é, provavelmente, um dos edifícios mais perenes no cenário urbano, a 
partir do qual se pode estabelecer uma visão sobre a evolução da arquitetura pública e os pro-
cessos transformadores da sociedade.  
 
No Brasil, e neste trabalho concentrando-se no Estado de São Paulo, a atividade de projetar e, 
consequentemente, de construir edifícios específicos para abrigar escolas teve sua importância 
e consequente expansão principalmente a partir do advento da República. Desde as duas últi-
mas décadas do século XIX políticos e educadores passaram a considerar indispensável a cons-
trução de espaços exclusivamente edificados para a educação e o serviço escolar: "o termo 
"escola", além de se aplicar à instrução ministrada a um grupo de alunos, passa a referir-se a 
um espaço especializado com características apropriadas à sua função." (Souza, 1998)  
 
O prédio escolar deveria exercer uma função educativa no meio social, estabelecendo a impor-
tância da escola e o espaço por ela ocupado. Para Engelhardt (1934) as construções escolares 
deveriam estar aparelhadas para desempenhar bem seu papel. Não bastaria ensinar a ler, es-
crever e contar, mas transformar o aluno para sua participação na sociedade. Além de ajustar a 
planta do edifício escolar às necessidades do programa educacional, as escolas deveriam ser 
aparelhadas com recursos como o rádio, o cinema e a televisão, incorporando fatos correntes 
na educação das crianças e de adultos, ampliando as possibilidades de conhecimento do mundo 
ao redor: "cada escola deve ser o ponto de irradiação de caminhos que levem o estudante a 
participar das atividades da vida real e sobre elas refletir." 
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Vários foram os estudos produzidos e publicados sobre a arquitetura escolar paulista adotam 
uma classificação semelhante para a produção arquitetônica dos edifícios escolares, considera-
da significativa seja para a história da educação seja para a própria história da arquitetura pau-
lista. Destacamos aqui os primeiros trabalhos publicados em forma de artigo, que sintetizam o 
quadro da arquitetura escolar no Estado de São Paulo. 
 
Artigas (1970) é o primeiro arquiteto a esboçar uma divisão cronológica para a produção arqui-
tetônica escolar. São quatro os períodos distintos que marcaram o desenvolvimento da arquite-
tura escolar paulista: 1) as primeiras escolas do período republicano, a maioria delas com 
solução espacial de grande simplicidade, simétricas e com programas humildes, com exceções 
como a Escola Normal de São Paulo e outras escolas normais no interior; 2) as escolas constru-
ídas em São Paulo nos anos de 1936 e 1937, primeiros exemplares que refletem o debate sobre 
a modernização dos métodos de ensino; 3) o período do Convênio Escolar, firmado entre o Go-
verno do Estado e a Prefeitura da Cidade de São Paulo, cujos destaques foram os projetos ela-
borados por Hélio Duarte e Eduardo Corona, prédios escolares modernos, com um programa 
arquitetônico enriquecido, incluindo espaços reservados para serviços sociais e administrativos; 
4) os projetos do Fundo Estadual de Construções Escolares - FECE, marcados pela construção 
de um grande número de salas de aula para atender a população que ainda se encontrava fora 
da escola.  
 
Na década de 1980, o arquiteto Hugo Segawa (1986) retoma as questões da experiência paulis-
ta no campo da arquitetura escolar, assim classificando os diferentes momentos da produção 
arquitetônica escolar: as construções da 1.ª República, entre 1890 e 1920, considerados os 
primeiros edifícios projetados para funcionarem como escolas; as construções da década de 30, 
principalmente no período compreendido entre 1934 e 1937, resultado das revisões dos precei-
tos da arquitetura escolar e a introdução de conceitos modernos para as construções; a arquite-
tura moderna dos anos 50 e o Convênio Escolar; os anos 60, o FECE e os projetos do IPESP; a 
fase da Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo - CONESP, a partir de 
1976. Nessa mesma linha cronológica, várias outros estudos e publicações foram realizados 
posteriormente, pautando-se nas características formais dos edifícios escolares construídos a 
partir do final do século XIX.  
 
O patrimônio arquitetônico escolar da 1.ª República 
 
Se nos primórdios da colonização as construções jesuíticas - os colégios e os seminários - po-
dem ser consideradas as primeiras manifestações de uma arquitetura para a educação no Bra-
sil; durante o Império, a escola pública foi, na maioria das vezes, a casa do professor ou 
espaços cedidos por igrejas, prédios comerciais ou de particulares. Tanto as condições das ins-
talações físicas das salas quanto recursos como mobiliário e material didático eram, em grande 
parte, precários.  
 
Até meados do século XIX praticamente não foram projetados e construídos edifícios especifi-
camente para abrigar escolas. Somente no final do século XIX, com a instauração da República 
e com a expansão e reorganização de estruturas administrativas do governo, a instrução públi-
ca passou a ser considerada uma das principais atribuições do poder público, cabendo a cada 
Estado a implantação de suas redes de ensino. A política de construções escolares implantada 
pelo regime republicano no Estado de São Paulo promoveu a construção de prédios escolares 
como símbolos da importância atribuída a educação, ao progresso e as realizações do governo: 
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A arquitetura escolar pioneira das escolas paulistas é 
produto de um momento em que o país se moderniza 
com rapidez. Essas transformações passam pela alte-
ração da ordem política, pela renovação cultural e pe-
lo recrudescimento das relações de intercâmbio entre 
o Brasil e as nações hegemônicas do final do século 
XIX. [...] Fruto de muita vontade política e de rudi-
mentar estrutura técnica e administrativa, é uma ar-
quitetura desbravadora, pioneira. Uma arquitetura 
caracterizada pela experimentação, por tentativas que 
têm por consequências algumas fórmulas quase inva-
riáveis de enfrentar o desafio das construções escola-
res. (WOLFF, 2010) 

 
Os primeiros prédios escolares passaram a ter características próprias que os diferenciavam de 
outros edifícios públicos e particulares, representando um espaço específico destinado a realiza-
ção de atividades e práticas pedagógicas. Tornam-se marcos na paisagem urbana, ponto de 
referência seja para seus usuários, seja para toda a comunidade. A monumentalidade dos pro-
jetos das escolas normais e de alguns grupos escolares, a riqueza de ornamentos e de detalhes 
nas fachadas desses edifícios escolares representam, ainda nos dias atuais, a importância atri-
buída à escola nesses primeiros anos da República. A localização da escola e suas relações com 
o entorno, o traçado arquitetônico do edifício, seus elementos simbólicos próprios ou incorpora-
dos e sua decoração correspondem a padrões culturais e pedagógicos que pode influenciar a 
formação do aluno. Essa dimensão simbólica do edifício escolar também é fortemente apontada 
como fator de uma ação educativa no meio social, dentro e fora dos seus contornos.  
 

A arquitetura escolar é um elemento cultural e peda-
gógico não só pelos condicionamentos que suas estru-
turas induzem, [...] mas também pelo papel de 
simbolização que desempenha na vida social. [...] A 
escola projetaria seu exemplo e influência geral sobre 
toda a sociedade, como um edifício estrategicamente 
situado e dotado de uma inteligência invisível que in-
formaria culturalmente o meio humano-social que o 
rodeia. (VIÑAO FRAGO, 1998) 

 
Os grupos escolares foram os primeiros edifícios a estabelecer essa relação. Apesar da presença 
marcante na paisagem, poucas eram as exigências programáticas, limitavam-se quase que ex-
clusivamente as salas de aulas. A arquitetura desses primeiros grupos escolares buscou aliar 
racionalidade econômica e funcionalidade a padrões estéticos. A adoção de projetos-tipo foi o 
procedimento adotado pelo Diretoria de Obras Públicas (órgão público que permaneceu respon-
sável pelas construções dos edifícios escolares até a década de 1960), considerando a necessi-
dade de construir rapidamente um grande número de edifícios para atender o número de 
crianças que se encontravam fora da escola. Grande parte dos projetos foram desenvolvidos 
pelos arquitetos Ramos de Azevedo, Victor Dubugras, José Van Humbeeck, Manuel Sabater, 
João Bianchi, Carlos Rosencrantz, Mauro Alvaro de Souza Camargo, Achiles Nacarato e Cesar 
Marchisio.  
 
Em geral, apenas o tratamento da fachada e a ornamentação diferenciavam os projetos entre 
si, além da adequação dos edifícios aos diferentes perfis de terrenos, solução viabilizada através 
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da utilização de porões altos. Em geral, não havia preocupação com a implantação dos edifícios 
no terreno, no que diz respeito a melhor orientação do prédio quanto à insolação das salas de 
aula. A concepção dos projetos foi claramente inspirada em modelos europeus, resultando em 
edifícios de feições predominantemente ecléticas, com elementos do repertório neogótico e ne-
oclássico também deixaram suas marcas em alguns dos projetos elaborados nesse período. 
(RAMALHO; WOLFF, 1986).  
 

 
Grupo Escolar do Brás 

Fonte: CÔRREA; MELLO; NEVES, 1991 

 
Grupo Escolar de Piracicaba 

Fonte: CÔRREA; MELLO; NEVES, 1991 

 
Com relação a distribuição interna dos espaços, a sala de aula é o principal ambiente pedagógi-
co da escola pública, resultado, desde a sua implantação, da metodologia de transmissão do 
saber do professor para os alunos. Organizada internamente para orientar a atenção dos alunos 
para o professor, os bancos escolares, na maioria das vezes fixados no piso, eram (e em quase 
totalidade continuam sendo) alinhados em fileiras de frente para o quadro negro. Em muitas 
escolas, junto ao quadro, existiam tablados para manter o professor em um nível mais elevado 
que o restante dos alunos, demonstrando a superioridade de quem detém o conhecimento. 
 

Grupo Escolar Marechal Deodoro 
Fonte: Álbum da 3.ª Conferência de Educação, 

1929 

Grupo Escolar de Santana 
Fonte: Álbum da 3.ª Conferência de Educação, 

1929 
 
Programas arquitetônicos mais complexos, que contemplavam espaços específicos como, biblio-
tecas, laboratórios, oficinas e ginásio, que resultaram em edifícios de grandes dimensões e tra-
tamento formal mais requintado foram destinados às escolas normais, como a tradicionalmente 
conhecida Escola Normal da Capital - a Escola Normal Caetano de Campos, projetada pelo ar-
quiteto Ramos de Azevedo. Comparados aos prédios dos grupos escolares, são edifícios impo-
nentes e majestosos, lembrados constantemente pela sua monumentalidade. 
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Escola Normal Caetano de Campos 
Fonte: Álbum da 3.ª Conferência de Educação, 

1929 
 

Escola Normal de São Carlos 
Fonte: Álbum da 3.ª Conferência de Educação, 

1929 
 

 
Os prédios escolares projetados e construídos no período compreendido entre 1890 e 1920 
formam um conjunto reconhecido como "as escolas da Primeira República", edifícios que se 
tornaram marcos na paisagem das cidades onde foram construídos, referência de escola para 
várias gerações.  
 
Mais do que buscar reconhecer sobre o espaço físico da escola as influências das idéias peda-
gógicas, visto que ao longo do século XX o edifício escolar pode receber toda a sorte de prática 
pedagógica dentro de um programa arquitetônico muitas vezes mínimo, a arquitetura dos pré-
dios escolares se traduz como materialização da presença do Estado e de seus propósitos de 
contribuir para a formação da sociedade. Segundo Mayume Lima (1995), arquiteta que por 
muitos anos se dedicou à melhoria da escola pública no Estado de São Paulo: 
 

O prédio escolar se confunde com o próprio serviço 
escolar e com o direito à educação. Embora colocado 
no rol dos itens secundários dos programas educati-
vos, é o prédio escolar que estabelece, concretamen-
te, os limites e as características do atendimento. E é 
ainda esse objeto concreto que a população identifica 
e dá significado. 

 
Para além do patrimônio arquitetônico escolar 
 
Para além da arquitetura dos edifícios escolares, outros testemunhos materiais significativos da 
trajetória das escolas também estão presentes em seus arquivos, suas bibliotecas, em alguns 
pequenos museus escolares; e ainda em tantos outros espaços da escola; configurando um 
conjunto de valor histórico e cultural para a história da própria instituição, da arquitetura e da 
educação brasileira. A arquitetura escolar é, sem dúvida, um marco na paisagem urbana e uma 
referência direta quando falamos em ESCOLA, mas outros importantes elementos se manifes-
tam no universo do patrimônio escolar, como mobiliário, materiais didáticos, equipamentos de 
laboratórios, instrumentos musicais, livros, documentos e fotografias, entre tantos outros itens 
presentes no espaço escolar.  
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Entende-se por arquivo o conjunto de documentos produzidos e acumulados organicamente ao 
longo das atividades desempenhadas por uma determinada pessoa ou instituição. A biblioteca, 
por sua vez, é um órgão colecionador. É formada a partir da seleção de materiais produzidos 
por diferentes fontes, como editoras e jornais. Sua organização é baseada em sistemas pré-
determinados e universais, exigindo, para sua organização, um conhecimento desses sistemas e 
do conteúdo específico de cada item a ser catalogado. O museu, também órgão colecionador 
de objetos selecionados e provenientes de diversas fontes, possui um caráter mais informativo, 
educativo e cultural (BELLOTTO, s.d). No caso dos acervos das escolas, as peças museológicas, 
mesmo que não façam parte de um museu em si, podem refletir o perfil e a funcionalidade de 
uma entidade, passam a ser carregadas de significados intrínsecos e específicos, fornecendo 
importantes informações aos pesquisadores. 
 
Questões relativas à preservação do patrimônio histórico e cultural das escolas vem se tornando 
cada vez mais presente em debates e iniciativas de instituições públicas e privadas, tanto no 
Brasil quanto em outros países do mundo, principalmente a partir dos anos 1990. Essa situação 
tem propiciado a (re)descoberta da arquitetura e dos acervos históricos escolares, contribuindo 
seja para as pesquisas em história da arquitetura e da educação, seja para a conscientização e 
a sensibilização da comunidade escolar e da sociedade em geral sobre a importância da preser-
vação desse patrimônio. De uma forma geral, existem duas vertentes distintas abordando essa 
temática: por um lado, pesquisas relativas à concepção e ao valor histórico da arquitetura dos 
edifícios destinados às escolas; por outro, registros sobre a necessidade de salvaguarda, orga-
nização e preservação dos documentos e outros elementos da cultura material escolar como 
fonte de pesquisa para a história da educação. Apesar das diferentes abordagens, todos os es-
tudos indicam a importância desse patrimônio para a construção e preservação da história das 
escolas, da educação paulista e brasileira. 
 
Se por um lado os estudos já realizados sobre a arquitetura escolar em São Paulo demonstra-
ram a importância dos edifícios escolares no panorama da arquitetura paulista e brasileira - e 
ainda assim vários desses edifícios, apesar de muitos já terem sido restaurados, continuam 
apresentando problemas de conservação - por outro lado, vários estudos sobre a importância 
da cultura material escolar que vem sendo realizados principalmente por parte dos pesquisado-
res em história da educação. Assim como apontam para a importância dos acervos escolares 
para a história da educação, também registram o descaso e a precariedade dos acervos em 
muitas escolas: documentos, mobiliário e objetos dispersos ou perdidos, eliminados sem crité-
rios, mal organizados ou empilhados em locais sujos, úmidos, mal iluminados e muitas vezes 
infestados por pragas.  
 
Várias iniciativas para a preservação do patrimônio escolar vem sendo realizadas por parte de 
universidades e instituições públicas em São Paulo e outros Estados do Brasil. Além das propos-
tas para a organização dos acervos escolares, há também uma preocupação com a implemen-
tação de projetos pedagógicos envolvendo a comunidade escolar no resgate e na preservação 
do patrimônio de suas escolas.  
 
Independente de uma política pública oficial que norteie a preservação do patrimônio escolar, 
são vários os registros de escolas no Estado de São Paulo que procuram manter a qualidade 
dos espaços escolares, além de preservar, organizados ou não, acervos de caráter documental, 
bibliográfico e museológico. Para o futuro das pesquisas em História da Arquitetura e História 
da Educação, a organização e preservação desses acervos representam um novo conjunto de 
fontes documentais a serem exploradas para além dos projetos arquitetônicos. 
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Entretanto, em pleno século XXI, como podemos trabalhar com questões preservacionistas 
frente ao desafio do crescimento e expansão do ensino e da melhoria da qualidade das escolas 
públicas? É possível conciliar espaços e equipamentos escolares do final do século XIX e início 
do século XX com as novas demandas da educação? Sabemos que não se trata de tudo preser-
var e nem tudo descartar. Como percorrer o caminho para o futuro sem, todavia, esquecer o 
passado? A preservação do patrimônio histórico escolar não deve dissociar arquitetura, espaço 
escolar, mobiliário, documentação, equipamentos e outros bens. É preciso compreender a di-
nâmica das atividades escolares e nelas buscar a formação de futuras gerações conscientes 
sobre o valor do patrimônio histórico e cultural. 
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Introdução 
 
O interesse que nos impulsiona à elaboração deste artigo é refletir sobre a conservação dos 
arquivos escolares e a preservação de documentos a partir dos relatos de alguns secretários 
escolares, que atuam em escolas da rede publica e do ensino privado, localizadas na cidade de 
Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil, no período entre 1990 e 2000, além de um secretário 
aposentado que trabalhou durante 37 anos nesta profissão, respectivamente em três colégios 
da cidade lócus desta investigação. 

 
Tal intuito torna-se imperativo, sobretudo pelas preocupantes informações que temos colhido 
sobre a preservação ou descarte de documentos escolares que, grosso modo, podemos dizer 
que são parte do que tomamos como a história da vida escolar no referido município, cuja 
guarda e conservação se nos afigura extremamente precárias, haja vista o que a maioria das 
informações revela, que, embora circule tardiamente no meio dos educadores, o discurso da 
conservação de arquivos e preservação de documentos ainda há um grande desconhecimento 
sobre este assunto. Este desconhecimento é uma atitude que gera algumas consequências para 
o pensamento e ação das gerações futuras, caso não tenham acesso aos referidos arquivos.  

 
Atualmente exige-se uma atenção maior para com os documentos escolares. Em tempos não 
muito distantes, na maioria das escolas do município de Senhor do Bonfim, como 
provavelmente na totalidade ou quase totalidade dos municípios do Semi-Árido1 baiano em 
particular e do Estado da Bahia em geral, o tratamento dado a estes arquivos não era objeto de 
cuidados nem de preocupação, uma vez que o destino natural dos chamados “papéis velhos” 
era o fogo, quando as intempéries e outras ameaças não faziam sua obra mediante inundações, 
extravio, roubo, traças etc.  

 
No geral, porém, o descarte destes documentos costuma acontecer por etapas que vão desde a 
seleção do que se considera útil ou supérfluo até a decisão pela manutenção ou eventual 
incineração. A triagem é feita, num primeiro momento, mediante uma seleção de documentos 
por data (provavelmente não por assunto) e, logo em seguida, a separação, sendo este 
material guardado por um período de cinco anos em algum armário ou arquivo que toma o 
nome de “ arquivo morto”; logo após cumprir o período determinado, os supostos documentos 
imprestáveis são incinerados. 
 
Estes são os motivos, que nos levam a considerar o trabalho dos secretários, os documentos e 
arquivos escolares como patrimônios material e imaterial da escola, razão pela qual inserimos 
este estudo no “eixo sete”, que trata do Patrimônio e museologia educativa: mobiliário, 
equipamento, materiais didáticos, iconografia. 
 
A abordagem oral e a observação participante foram por nós usados como procedimentos 
metodológicos iniciais. Os relatos dos que lidam diariamente com este tipo de documentos e o 
seu respectivo arquivamento são na verdade testemunhos de um segmento da comunidade 
escolar, anônimo, que diuturnamente em seu trabalho cuida a sua maneira, da documentação 
que constitui o conhecimento histórico oficial da Instituição; ainda que o façam de forma 
artesanal, automática, o que demonstra uma prática adquirida como ofício, através de outros 
servidores que por ali passaram. 

 
È importante também esclarecer que no percurso da investigação, precisamos replanejar as 
nossas ações devido à ampliação do número de escolas e secretários entrevistados, ficando 
assim a composição das fontes: dois secretários de escolas de grande e médio porte, 
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pertencentes à rede estadual, uma secretária de escola de médio porte da rede municipal, uma 
secretária de escola de grande porte pertencente à rede privada, além de um secretário escolar 
aposentado. 

 
A partir dessas considerações e dos relatos destes secretários (as) escolares, esta pesquisa nos 
leva a refletir a respeito de como é que são tratados os arquivos e os seus documentos 
escolares, nos aspectos da conservação e preservação e o que pensam os secretários sobre o 
seu ofício? Para colaborar com esse nosso objetivo, tomamos como referencia Le Goff (1996) e 
seu estudo sobre história e memória, a Lei Nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispões 
sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como outros trabalhos publicados 
em forma de artigos. 

 
Os arquivos escolares: um acervo de memórias 
 

A Lei Nº 8159 de 8 de janeiro de 1991, do Brasil, em seu Art. 2º, considera como 
arquivo, “[...] os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades 
específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a 
natureza dos documentos.” As Instituições escolares em seu cotidiano tanto recebem quanto 
emitem uma considerável quantidade de documentos para órgãos públicos e ou pessoas 
jurídicas e físicas. Estes documentos, a julgar pelo grau de importância, devem ser catalogados 
e organizados em arquivos, sendo que a sua administração de certa maneira passa pelo crivo 
da legislação, que normatiza e orienta a gestão dos documentos em vários aspectos desde a 
tramitação, o acondicionamento, o descarte até o acesso por parte do público para pesquisa ou 
consultas, como sugere a Lei. 

Art. 3º Considera-se gestão de documentos o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas à sua produção, tramitação, uso, 
avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a 
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 
 

Os arquivos escolares também se constituem em dois tipos: o público e o privado; no 
primeiro o conjunto de documentos é produzido e recebido por órgãos públicos, por isso são 
considerados arquivos de total interesse público. Para Medeiros (2003) “Embora a lei geral não 
diga expressamente, os arquivos escolares, naquilo que dizem respeito aos atos decorrentes de 
múnus publico, são de interesse público.”, e poderão ser utilizada pelo público com a finalidade 
de consulta, produção de conhecimentos acadêmicos e culturais dentre outros, como assegura 
o Art. 4º da Lei Nº 8.159/91.“ Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de 
arquivos,[...]”.  

 
Os secretários escolares: os guardiões da memória da escola 
  
No trabalho dos secretários escolares está a preservação da memória da escola, o que nos 
levou inspirados por Le Goff (1996), a dar-lhes o título de guardiões dos arquivos. Para este 
historiador, os homens-memória da sociedade sem escrita, eram responsáveis pela transmissão 
dos códigos, fragmentos de mitos e vivencias que ao serem reconstituídas pelas narrativas, 
tinham um papel importante na manutenção da coesão dos grupos. Transpondo essa função 
para os secretários escolares, transferimos para eles o papel de guardadores não dos códigos 
mnemônicos, como os guardiões de Le Goff, mas como guardiões da memória escrita- os 
documentos correntes, intermediários e permanentes, produzidos pela escola e seus membros 
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alunos, professores e dirigentes. 
 

Ainda tecendo sobre o trabalho dos secretários escolares, registramos que uns apresentam 
maior segurança ao se referirem as atividades que desenvolvem; eles são conscientes do seu 
papel, um arsenal de práticas adquiridas através das vivencias como os funcionários mais 
velhos, e amadurecidos com o passar do tempo, lidando diariamente com esta função. Outros 
secretários bem mais jovens se encontram em período de aprendizado e adaptação ao trabalho, 
vão a cada dia aprendendo artesanalmente a lidar com este ofício. Na conversa com os 
secretários, sobre o gerenciamento dos arquivos, percebemos que a normatização não é 
conhecida por quem lida nas secretarias e consequentemente a lei não é aplicada e nem 
cumprida; nem sempre o tratamento destinado aos documentos obedece ao que é sugerido na 
Lei. As Instituições escolares, especialmente as recortadas por nós neste estudo, não 
demonstram conhecimento sobre a legislação que regulamenta a gestão de documentação; não 
há cursos formativos para auxiliar estes profissionais, o que os faz aprender a cuidar dos 
documentos por força da prática diária, através de funcionários antigos ou das circunstancias do 
momento. 

 
Na maioria das escolas, as mais antigas de grande e médio porte, por nós visitadas, os arquivos 
ainda são aqueles grandes armários de madeira e vidro, relativamente bem conservados, 
resistindo ao tempo e aos cupins vão contando parte da história da Instituição e de si mesmos. 
Estes móveis/arquivos, dispostos em salas nem sempre específicas para as funções de uma 
secretaria, se tornam aos olhos do pesquisador um grande atrativo, uma vez que permitem 
lembrar que ali se encontram documentos que podem ser inspiradores de grandes descobertas. 
Nem sempre bem cuidados, nem sempre organizados de forma correta, provavelmente pela 
falta de conhecimento sobre a lida com os arquivos, ou pela negligencia/indiferença causada 
pela insatisfação pessoal de quem se encontra á frente de uma função desse porte, uma vez 
que “ [...] o trabalho é cansativo e é preciso que o funcionário seja bastante organizado para 
colocar todos os arquivos em seus devidos lugares”(GB). 

 
Na luta entre o esquecimento e a memória, os arquivos escolares são as arcas que mantém 
recolhido em suas prateleiras e armários a historia das instituições escolares; em virtude desta 
função os arquivos também podem ser considerados como os guardiões da memória destas 
Instituições, e através deles podemos conhecê-las de tal maneira que é possível, em qualquer 
tempo, retratar a sua linha de pensamento, a sua organização, as práticas e as suas relações 
com os órgãos superiores ou outras instituições e pessoas físicas representativas da 
comunidade.  
O trabalho na secretaria: competência, dedicação e organização. 
 
Os secretários avaliam como bom o trabalho com os arquivos e documentação, demonstram 
que há identificação, reconhecem a sua função como algo de grande importância, mesmo reco-
nhecendo que é cansativo, e de extrema responsabilidade. “É um trabalho bom, só que é bas-
tante cansativo, mas me identifico com essas tarefas, pois já trabalhei em outros setores mais 
me identifiquei com a secretaria”. (R.I.). Para um dos entrevistados, a função de secretário em 
tempos anteriores, era muito valorizada, “Eram poucos alunos em vista de hoje em dia, além do 
mais os alunos respeitavam o secretário, [ele] também era autoridade na escola, assim como o 
diretor, além do que o corpo docente colaborava muito”.(JM) 
Em outro depoimento, a entrevistada destaca o prazer de realizar este tipo de trabalho, alegan-
do inclusive que trocou a sala de aula pela secretaria da escola, “Sempre gostei de trabalhar na 
secretaria, mesmo tendo lecionado por muito tempo”. Em outro momento fala da sua relação 
conflituosa com a direção da escola. “ Já tive momentos difíceis aqui nesta secretaria, na ges-
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tão passada a diretora queria que eu queimasse alguns documentos, por isso brigávamos muito 
e eu não fazia essas loucuras que ela mandava, tirando isso, adoro o que faço”. Este é um fato 
corriqueiro entre a secretaria e a direção em muitas instituições, a lida com documentos às ve-
zes gera alguns desconfortos, ao ponto de ocorrerem transferências de secretários para outras 
escolas, além de ser também um motivo para a descontinuidade do trabalho com os arquivos, 
uma vez que a pessoa que sai não deixa informações sobre o trabalho e quem assume muitas 
vezes não tem experiência. 
Com a chegada, contudo, das novas tecnologias – especificamente dos microcomputadores – os 
documentos ganharam outro lugar de memória, pois agora se guardam em meio eletrônico, 
virtual (mais facilmente manipuláveis, classificáveis e encontráveis), projetos, ofícios, fotografi-
as, e-mails, livros, vídeos, dentre outros; dessa maneira, mais um lugar de acondicionamento 
se concretiza, porém a memória tecnológica também corre outros riscos de descarte, e desta 
vez não através do fogo – mas com um simples apertar acidental de uma tecla, podem-se per-
der anos de trabalho e de documentação produzida.  
Como são guardados os documentos escolares? 
 
É fácil notar que as secretarias escolares tem muita preocupação com a documentação de alu-
nos, professores e funcionários, “ os documentos são todos guardados em pastas na secretária, 
cada aluno possui a sua pasta. Nessas pastas são contidos documentos dos pais e dos alu-
nos,por exemplo: comprovantes de residência, Plano de saúde, Certidão de nascimento, Fotos, 
boletins entre outros. Para Vidal (2005. p.20) “as secretarias de escolas mantêm cuidadoso re-
gistro da vida escolar de alunos e professores, atualizando com frequência os arquivos corren-
tes.”  
Poucas pessoas têm acesso a este conjunto de documentos, em virtude dos arquivos onde es-
tão depositados, permanecerem fechados a chave, que fica sob os cuidados do secretário, que 
muitas vezes dificulta a consulta dos pesquisadores que necessitam destas fontes para seus 
estudos e pesquisas. Não são todas as escolas que permitem o acesso aos seus arquivos, esta 
queixa é constante principalmente entre os alunos da graduação, quando precisam de dados 
para elaboração das propostas de estágio ou até de levantamento para diagnóstico das turmas 
em que realizarão a sua prática. 
Algumas escolas já estão vivendo o advento das tecnologias, as mais modernas já dispõe de 
laboratórios informatizados e as secretarias já lidam com documentos armazenados nas memó-
rias dos computadores. Outras em processo de informatização se encontram no momento de 
classificação e escolha dos documentos para serem digitalizados, deixando de lado para o ex-
purgo os documentos considerados intermediários. “ [...] nós temos o arquivo ativo, já é todo 
informatizado e o inativo, está sendo informatizado agora, ta vendo esta bagunça aqui? É por 
isso, agora é tudo virtual.” 
A modernização destes espaços vem sepultando a velha prática artesanal de preservação que 
segundo uma das entrevistadas consiste em guardar “todos os documentos [...] em armários, 
separados em pastas por ordem alfabética na seguinte ordem: concluintes do ensino funda-
mental, concluintes do ensino médio, não concluintes”. Para Vidal (2005), a documentação his-
tórica e os documentos produzidos nas salas de aula, não recebem o mesmo tratamento. “os 
primeiros sofrem destruição progressiva em virtude da má conservação, os segundos encon-
tram na lixeira o seu destino.” (p.22). 
A possibilidade de conhecer através de documentação depende sobremaneira do trabalho dos 
secretários escolares que, conhecedores ou não da função de arquivistas, aprendem-na na 
maioria das vezes por conta própria, sem capacitação qualificada, e mesmo assim conseguem 
compreender o valor de se manter preservada toda e qualquer documentação. Os arquivos 
“[...] trazem sempre a expectativa de descoberta, a possibilidade de novos caminhos e podem 
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até imprimir novos direcionamentos ao trabalho, apontando para novas interpretações.” ( 
Miguel, 2007, p.31.).  
 
O descarte dos documentos: “apenas as cadernetas de chamada são queimadas...”. 
 
 Preocupante é a perda de documentos a partir do descarte, ainda hoje a incineração é a ma-
neira mais usada para retirar da circulação àqueles que não fazem parte dos documentos cor-
rentes. Para uns secretários e em algumas escolas, “todos os documentos da escola são 
guardados. Quando os documentos já estão com uma data avançada são retirados da sala da 
secretária e colocados em outra sala”. Ainda na fala deste entrevistado os documentos que re-
gistram tanto o histórico da escola, quanto os registros pedagógicos, aguardam a sua digitaliza-
ção e logo após o seu descarte. “podemos encontrar documentos desde a fundação da 
instituição. Ressaltando que nessa sala são encontrados diários e outros documentos, e a esco-
la esta colocando todos esses documentos no sistema para não correr o risco de perder algum 
documento.” 
Em outras instituições, o arquivo morto é ainda o local de descarte, uma espécie de descanso 
que antecede a incineração. De uns tempos para cá, esta prática tem sofrido várias críticas e 
alguns pesquisadores têm sugerido formas de reaproveitamento desta documentação que por 
ser intermediária não poderia ter maiores ligações com o conjunto dos documentos correntes e 
tão pouco com os chamados de permanentes. 
Outro depoimento fala da incineração dos diários de classe, sob a alegação da ausência de es-
paço físico na escola para guardar este material. “apenas as cadernetas de chamadas são 
queimadas, por causa que (sic) o colégio não possui espaço suficiente para guardar todos os 
documentos.” Os diários de classe bem que poderiam fazer parte dos arquivos de documentos 
permanentes, pois contem os registros da frequência dos alunos, as notas referentes as avalia-
ções além dos conteúdos trabalhados pelos professores diariamente, daí a constitui-se numa 
documentação valiosa para os pesquisadores que investigam sobre a pratica pedagógica em 
sala de aula. 
Pouquíssimas escolas não descartam os seus documentos, umas utilizam a digitalização como 
forma de preservar e outras fazem uma classificação, destinando parte do material para o ór-
gão público que gerencia as unidades escolares e a outra restante segue guardada nos arquivos 
permanentes. 

As pastas dos alunos, diários e os documentos dos professores tam-
bém são catalogados, uma parte vai para DIREC2 (xérox) e o restante 
vai para o expurgo da escola. A única coisa que fica aqui nos arquivos 
(se vc quiser eu mostro agora) é a frequência e o diário de notas dos 
alunos que é tudo arquivado aqui mesmo 
 

 Outro colégio possui arquivos desde a sua inauguração, todos os livros de atas são guardados 
em armários, na secretaria da escola e integram o conjunto de documentos históricos, que se 
inclui entre os permanentes; não correndo o risco de serem descartados como as cadernetas. 
Para os interessados em fazer uma arqueologia das praticas pedagógicas nesta escola, esta é 
uma má notícia, uma vez que as fontes que contribuem para o desenho do cotidiano das salas 
de aula desaparecem desta maneira.  
 
Considerações finais:  
 
Com este artigo, iniciamos um estudo que por muito tempo, nos dará subsídios para maiores 
investigações a respeito dos arquivos escolares e do trabalho dos secretários de escolas do 
Município de Senhor do Bonfim. Este esforço inicial abriu um espaço, que nos dará 
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oportunidade de criar conhecimentos novos, sobre este lugar da escola, cuja importância é vital 
para o funcionamento dela; além de trazer para a luz o trabalho dos secretários em sua lida 
diária com a documentação e os arquivos das escolas.  
A observação utilizada neste estudo inicial serviu para complementar as lacunas deixadas na 
coleta dos relatos. Os procedimentos que utilizamos nos permitiram um contato mais direto 
com a realidade em estudo, uma vez que este lugar é o que menos aparece no universo da 
escola. Este contato direto nos permitiu reorientar os aspectos pré-escolhidos para compor a 
coleta de informações. 
Através da observação neste caso, nos fez perceber que é possível obter, entre outras coisas, 
inúmeros registros fotográficos dos arquivos e de todo o espaço físico. Para Minayo (2007), “a 
observação participante pode ser considerada parte essencial do trabalho de campo na pesqui-
sa qualitativa. Sua importância é de tal ordem que alguns estudiosos a consideram […] como 
um método que, em si mesmo, permite a compreensão da realidade”. 
Com este estudo, esperávamos conseguir o máximo de informações sobre o tratamento dado 
aos documentos, sobre as formas de seleção, descarte e acondicionamento, nestas escolas 
escolhidas. O resultado desta investida, nos garante a busca de novas evidencias, e novas 
construções, sobre os arquivos e o trabalho dos secretários escolares. 
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NOTAS 
                                                
1 O Semi-Árido brasileiro é um dos maiores, mais populosos e também mais úmidos do mundo. 
Estende-se por 868 mil quilômetros, abrangendo o norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo, os sertões da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí e uma parte do sudeste do Maranhão. Vivem nessa região mais de 18 milhões de 
pessoas, sendo 8 milhões na área rural. A precipitação pluviométrica é de 750 milímetros 
anuais, em média. Em condições normais, chove mais de 1.000 milímetros. Na pior das secas, 
chove pelo menos 200 milímetros, o suficiente para dar água de qualidade a uma família de 
cinco pessoas por um ano. http://www.febraban.org.br/arquivo/destaques/destaque-
fomezero_semiarido.asp Acessado em maio de 2012. 
 
2 DIREC- Diretoria Regional de Ensino e Cultura. 
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Visando revitalizar suas atividades de guarda, pesquisa e comunicação inerentes a um 
museu o Memorial da UFRPE, em 2009, articulou o projeto de pesquisa e extensão “Memorial 
da UFRPE: Educação, Memória e Patrimônio Histórico.” Este teve como objetivo estratégico po-
tencializar as ações da equipe de trabalho do Memorial, dando utilização plena ao acervo do-
cumental e aos recursos materiais já disponíveis em sua sede. A presente comunicação: 
apresenta os referenciais teóricos utilizados para organizar os objetos e documentos do acervo 
deste museu; descreve como a exposição “UFRPE: ensino, pesquisa e extensão” foi produzida; 
e argumenta sobre algumas interpretações acerca das práticas educativas desenvolvidas na 
universidade em diferentes momentos. 

História e Museu 
As práticas de preservação e difusão da memória são cada vez mais comuns nas socie-

dades contemporâneas. Elas atendem ao movimento que historiadores como Jaques Le Goff 
(1996) descrevem como uma tecnificação, uma profissionalização dos processos de guarda e 
difusão dos elementos simbólicos que unem os grupos sociais. Nas sociedades modernas a 
memória coletiva, antes transmitida através da tradição oral, passa a ser registrada e documen-
tada, produzida por especialistas detentores das técnicas e da autoridade de articular os enun-
ciados sobre o passado.  

“A evolução das sociedades na segunda metade do século XX clarifica a importância do 
papel que a memória coletiva desempenha. Exorbitando a história como ciência e como 
culto público, ao mesmo tempo a montante enquanto reservatório (móvel) da história, 
rico em arquivos e em documentos/monumentos, e a aval, eco sonoro (e vivo) do tra-
balho histórico, a memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades de-
senvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento, das classes dominantes e 
das classes dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e pe-
la promoção.” (Le Goff, 1996, p. 475) 
Para fundamentar este raciocínio, Maurice Halbwachs lembra que a memória individual, 

entendida como a capacidade cognitiva de evocar elementos materiais ou simbólicos ausentes, 
é enriquecida pela memória coletiva. Esta última é produzida e difundida pelos depoimentos 
que os sujeitos autorizados enunciam através de diferentes lugares sociais. Reconhecida como 
narrativa legítima do passado de um grupo social, a memória coletiva atua como elemento 
constituinte de uma identidade social. Nesse momento, para além de lembrança de um passado 
que já se foi, a memória social aponta para as potencialidades de um futuro que se deseja 
construir.  

“Cada grupo tem sua história. Neles distinguimos personagens e acontecimentos – mas 
o que chama a atenção é que, na memória, as semelhanças passam para o primeiro 
plano. No momento em que examina seu passado, o grupo nota que continua o mesmo 
e toma consciência de sua identidade através do tempo.”(Halbwachs, 2006, p. 108) 
Para autores como Lúcia Lippi Oliveira (2008), as políticas culturais da memória partem 

da definição dos objetos culturais significativos para aquela comunidade de sentidos. Uma vez 
selecionados, estes objetos se tornam metáforas que dizem aos membros da comunidade quem 
é “nós” frente ao “outro.” Este conjunto de objetos culturais, materiais e imateriais, herdados 
pelos contemporâneos, passaram a constituir o patrimônio histórico das comunidades. Para Ma-
ria Cecília Londres Fonseca (1997), este processo implica em atribuir aos objetos um valor sim-
bólico que originalmente não lhes pertencia. Ou seja, ao escolhermos um objeto para o acervo 
de um memorial estamos retirando-o de seu contexto original para lhe atribuir outra funcionali-
dade: a de evocar o passado em um discurso articulado para este fim. 

Ao problematizar a força dos processos educativos sobre os sujeitos, Carlos Rodrigues 
Brandão (1981, p. 75) nos lembra que “como outras práticas sociais constitutivas, a educação 
atua sobre a vida e o crescimento da sociedade em dois sentidos: 1) no desenvolvimento de 

CD-ROM DE ATAS  | 5723 |  COLUBHE 2012



 

suas forças produtivas; 2) no desenvolvimento de seus valores culturais.” Os processo educati-
vos levam os sujeitos se apropriarem dos saberes da sua comunidade. De forma muito mais 
potente, as instituições de memória – como os museus – ao exporem objetos materializam as 
experiências e se tornam espaços de formação da memória que cada sujeito constrói sobre sua 
comunidade. 

A montagem da exposição 
A montagem da exposição “UFRPE: ensino, pesquisa e extensão” se estabeleceu em 

simultâneo as tarefas de reorganização do espaço físico do Memorial da UFRPE. Com a reforma 
da Casa Ivan Tavares – construção situada no campus universitário que serviu de residência ao 
professor e sua família em meados do século XX – foi feita a transferência do acervo para este 
espaço. Ali foram definidas as salas para a reserva técnica, para a administração e para as ex-
posições. 

No próprio processo de acomodação dos objetos, alguns foram selecionados e agrupa-
dos para a montagem da exposição. Assim foram construídas séries de objetos que dizem res-
peito ao tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. No que diz respeito ao ensino foram 
selecionadas cadeiras escolares e retroprojetores. No tocante a extensão foram agrupadas fotos 
e documentos em papel que registram ações de extensão. Já a pesquisa é materializada atra-
vés de instrumentos como teodolitos e microscópios, entre outros objetos. Em todos estes gru-
pos é possível ver objetos que cumpriam a mesma função em diferentes momentos da 
universidade e que encontram similares ainda em uso na universidade. A intenção da exposição 
foi justamente possibilitar o reconhecimento tanto das permanências das práticas sociais como 
das transformações técnicas que permitiram novas práticas de ensino, pesquisa e extensão. 

Ao longo do processo de organização do acervo de documentos e objetos contamos 
com a participação ativa de um grupo de estudantes de graduação dos cursos de licenciatura 
em história e pedagogia. Inicialmente descrentes da importância das suas ações estes estudan-
tes, a partir do contato com os objetos e das atividades de formação teórico-práticas, foram se 
apropriando das técnicas de conservação e dos referenciais do campo do patrimônio. De tal 
forma que entendemos que esta ação ainda contribuiu para a formação de professores sensí-
veis a questão patrimonial. 

Objetos contrapostos 
Os objetos expostos permitem aos visitantes perceber a trajetória histórica da UFRPE 

desde sua fundação em 1912 até os anos mais recentes. Para exemplo de comparação é possí-
vel citar alguns objetos da exposição como as cadeiras das salas de aula. A figura 1 mostra 
uma cadeira da década de 1960, já a figura 2 apresenta outra utilizada atualmente na universi-
dade. Expostas em uma fila 6 cadeiras de diferentes momentos – e contrapostas a cadeiras do 
conselho superior – estes objetos ajudam o visitante a refletir sobre as condições de estudo nas 
salas de aula. 

figura 1                         figura 2 

CD-ROM DE ATAS  | 5724 |  COLUBHE 2012



 

Já os teodolitos datados da década de 1920 (figura 3) e 1980 (figura 4) – assim como 
outros objetos da exposição – materializam as possibilidades técnicas que diferentes gerações 
de pesquisadores, professores e alunos da universidade tiveram para produzir e transmitir co-
nhecimentos. 

figura 3          Figura 4 
 
Fotos e documentos impressos sobre as ações de extensão, como a figura 5 – que re-

trata uma parte de uma fazenda modelo montada para ser local de formação de pequenos pro-
dutores rurais – expõem aos visitantes a diversidade das ações promovidas pela universidade 
para atender demandas e necessidades da comunidade.  

Figura 5 
Lendo o passado das coisas 
A ação junto ao Memorial e a montagem da exposição “UFRPE: ensino, pesquisa e ex-

tensão” possibilitou a reabertura do espaço destinado a guarda, a pesquisa e a divulgação da 
história da universidade. A montagem de um discurso, grafado com objetos e documentos, so-
bre os diferentes momentos do ensino superior nesta instituição se estende, por analogia, ao 
ensino superior abrindo o olhar do visitante para a história da educação. 

Visualizar cadeiras, objetos de pesquisa e fotos – entre outros objetos – tem permitido 
propor a comunidade acadêmica uma reflexão sobre a instituição em que estão, sobre as carac-
terísticas do ensino superior, sua transformação no tempo e seus desafios no tempo. Uma visita 
a um museu histórico é sempre uma breve viagem no tempo. Um tempo que foi, mas também 
um tempo que vem a ser. 
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Introdução 

No século XIX, devido ao grande desenvolvimento científico e tecnológico, operou-se uma revo-
lução no que diz respeito à comunicação visual e, em particular, à circulação das imagens cien-
tíficas e técnicas. Para esse facto contribuiu a invenção da Fotografia, que teve diversas 
contribuições pioneiras: Hércules Florence (1804 – 1879) no Brasil, Nicéphore Niépce (1765 -
1833), Louis Daguerre (1787-1851) e Hippolyte Bayard (1801-1887) em França e Fox Talbot 
(1800 – 1877) na Inglaterra. 
Em 1839, no decurso do discurso que apresentou à Academia das Ciências em Paris, François 
Arago (1786-1853), prestigiado físico francês, considerava com grande sentido de previsão, o 
contributo que teriam para as Ciências e as Artes os trabalhos de Daguerre e Niépce relativos à 
descoberta da Fotografia. Arago atribui-lhe um papel documental e de auxiliar indispensável ao 
cientista. Sucessivos progressos técnicos e científicos encorajaram a prática fotográfica em vá-
rias ciências. No início, a utilização da fotografia no papel de auxiliar documental da Ciência é 
entendida segundo Jules Janssen (1824-1907), eminente astrónomo francês, como a “retina do 
cientista”. A evolução da técnica fotográfica acabará por ter uma influência considerável no do-
mínio das aplicações científicas e até industriais. A fotografia, para além de representar o real, 
visível ou invisível, passa a ser incluída no protocolo experimental científico, conservando, no 
entanto, a sua vertente documental e pedagógica. 
O progresso da Ciência depende do seu ensino e da disseminação da informação científica, que 
é expressa sob a forma de textos e imagens1. Com a invenção da fotografia, o ensino, a circula-
ção e difusão da Ciência, quer entre as sociedades científicas, quer a nível da sua popularização, 
sofreu consideráveis modificações. É neste contexto que surge a nossa investigação que tem 
como objetivo principal compreender como foi ensinada a fotografia nas cadeiras de Química e 
Física de uma importante instituição de ensino do séc. XIX, em Portugal: a Escola Politécnica de 
Lisboa (EPL), num contexto mais alargado que é “Fotografia Científica: estudo da instrumenta-
ção e dos processos físico-químicos no período século XIX - início século XX”2. 
A Escola Politécnica começou por funcionar com biblioteca, observatório astronómico, gabinete 
de física, laboratório de química, gabinete de história natural e jardim botânico, além de outros 
espaços comuns. 
A colecção do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa contém instrumentos científicos 
usados no século XIX e início do século XX, que são testemunho das atividades de ensino e de 
pesquisa da Escola Politécnica de Lisboa durante o período estudado. No arquivo histórico e na 
biblioteca deste Museu existem facturas, catálogos de instrumentos científicos, programas das 
cadeiras, cadernos de alunos, manuais de química e física que documentam a atividade científi-
ca e pedagógica da época. 
 

 

O ensino da Química e da Física na EPL: 
 

A EPL surge como referência obrigatória na História da Educação, pois foi durante mais de um 
século um dos poucos locais em Portugal, onde era possível estudar ciências a nível superior, 
em particular química e física. Foi o “berço escola” de muitos dos nossos cientistas, estadistas, 
médicos e professores, do final do século XIX e início do séc. XX.  
Depois do encerramento em 1759 da Universidade de Évora, devido à expulsão dos jesuítas de 
Portugal, a Universidade de Coimbra passou a ter o exclusivo do ensino superior. Foi neste con-
texto que a Escola Politécnica de Lisboa foi instituída por Decreto de 11 de Janeiro de 1837, 
ficando sob a tutela do Ministério da Guerra com Visconde Sá da Bandeira, à altura, Ministro 
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Interino deste Ministério. Somente em 1859, por carta de Lei de 7 de junho, passou esta Escola 
para a dependência do Ministério do Reino3. 
Foi então a Escola Politécnica definida como uma instituição de ensino superior científico minis-
trando matérias preparatórias para engenharia civil e militar e outros oficiais cuja preparação 
exigia uma certa qualificação técnica, e também um curso completo, o 5º curso, constituído por 
todas as matérias professadas naquela Instituição, a qual fornecia uma sólida e eclética cultura 
científica, apesar de nunca a esta Escola ter sido reconhecido o direito de oferecer aos seus 
estudantes graus académicos tradicionais tais como, bacharelato, licenciatura e doutoramento. 
Até à criação em 1911, das Universidades de Lisboa e do Porto, a obtenção dos graus académi-
cos era um privilégio exclusivo da Universidade de Coimbra. Os primeiros lentes eram, quase na 
totalidade, professores da Academia Real da Marinha, que foi extinta pelo mesmo diploma de 
1837 que criou a nova Escola. 
O programa curricular da Escola Politécnica compreendia dez cadeiras onde destacamos para 
este estudo, a “5.ª Cadeira” – Física Experimental e Matemática e a “6.ª Cadeira” – Química 
Geral e Noções das suas Aplicações às Artes”. A partir da passagem da Escola Politécnica para a 
tutela do Ministério do Reino em 1859, foram criadas duas novas cadeiras: Geometria Descritiva 
e Química Orgânica. Mais tarde em 1898, a 5.ª cadeira foi dividida em duas: Física Experimen-
tal e Física Matemática4. 
Sendo os lentes das cadeiras, os responsáveis pelos programas e pelo tipo de aulas existentes, 
apresentamos na tabela 1 e na tabela 2 uma síntese sobre quem foram os lentes proprietários 
da cadeiras de Química e de Física, o tempo de regência e as suas publicações, bem como as 
obras a que faziam referência para nos permitir compreender melhor a implementação do ensi-
no da fotografia nas cadeiras de Química5 e de Física6. 
 

Lente 
6.ª Cadeira Química Orgânica 

e Análise Química Publicações 

Próprias 
Obras Aconse-

lhadas Lente 

Substituto 
Lente Pro-

prietário 

Lente 

Substitu-
to 

Lente Pro-

prietário 

Júlio Máximo de 

Oliveira Pimen-

tel 

(1809 – 1884) 

 

 1837- 1859  1859 -1864 

1839 - “Curso de Quími-

ca Elementar” 

1850-52 - “Lições de 

Química Geral”, 3 vol. 

ROSE 

CHANCEL e 

GERHARDT 

CAHOURS  

PELOUZE e FREMY 
BERTHELOT7 

Joaquim Fra-

desso da Silvei-

ra (1825 - 1875 

) 

1844 - 18538    

 

1844 – “ Manual do 

Curso de Química Ele-

mentar” 

 

Joaquim Antó-

nio da Silva 

(1830 - 1860) 

1853 - 18559      

José Alexandre 

Rodrigues 

 

1856 - 1860 
 

1860 - 1865 

 

 

 

   

António Augusto 

de Aguiar 

(1838 – 1887) 

1861- 1866 1866 - 1887   

 

1868 - “Curso Elementar 

de Ciências Físico-
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naturais” com J. J. Ro-

drigues 

Agostinho Vi-

cente Lourenço 

(1826 – 1893) 

  1862 - 

1864 
1864 - 1893  

CHANCEL e 

GERHARDT (1874) 

NAQUET (1867) 

José Júlio Ro-

drigues 

(1845 – 1893) 

1867 - 1887 1887 - 1893 
1867- 

1887 
 

1868 - “Curso Elementar 

de Ciências Físico-

naturais” com A. A. 

Aguiar 

PELOUZE e FREMY 

(1865) 

Enciclopédia de 

FREMY (1881 e 

1889) 

Dicionário de 

WURTZ (1874) 

CAHOURS (1874) 

Eduardo Burnay 

(1853 - 1924) 
1890 - 1893  1890-1893 

1893 - 

191110 

1888 - “Introdução ao 

Estudo da Química” 

 

 

 

Achilles Macha-

do 

(1862 – 1942) 

 1896 - 

191111 
  

1892 - “Química Geral e 

Análise Química”12 

1896 – “Apontamentos 

de chimica : 6ª cadeira/ 

coordenados por Achilles 

Machado”13 
 

OSTWALD (1893) 

LOTHAR MEYER 

(1893)  

BERTHELOT(1897) 

CHROUSTCHOFF 

(1894) 

Tomás Cabreira 

(1865 – 1918) 
 

1896 - 1911  1896 - 

1911 
  GAUTIER (1895) 

Tabela 1 - Lentes das Cadeiras de Química da EPL (adaptado de PERES 200614) 
 

 

Lente 

5ª Cadeira 
Física Experi-

mental 
Física Matemática 

Publicações 

Próprias 
Obras Acon-

selhadas Lente 

Substituto 
Lente Pro-

prietário 

Lente 

Substitu-
to 

Lente 

Propri-

etário 

Lente 

Substituto 
Lente 

Proprie-

tário 

Guilherme 

Pegado 

(1803 – 

1885) 
 

 1837-186015   

  1837 – “Lições 

de physica expe-

rimental e ma-

temática” 

1849 – “Esboço 

de physica geral 

e suas principais 

applicações” 
 

 

Fradesso 

da Silveira 

(1825 – 

1875) 

1844 - 

185316 
1861 - 1875   

  1848 – “Lições 

de Óptica” 
 

1861- “Aponta-

mentos para um 

DAGUIN e 

GANOT18 
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Curso de Physica 

extrahidos das 

Licções do 

Ex.mo Sr. Fra-

desso da Silveira 

na Escola Poly-

technica”17 

Joaquim 

António 

da Silva 

(1830 - 

1860) 

1855 - 1860    

  

  

Adriano 

Augusto 

Pina Vidal 

(1841 – 

1919) 

1862-1875 1875-1898  1898-

191119 

   

1862 –

“Apontamentos 

de um Curso de 

Physica, profes-

sado na Escola 

Polytechnica” 
 

1874 – “Tratado 

Elementar de 

Óptica”  
 

1867 – “Curso 

de Physica da 

Escola Polyte-

chnica” e “Curso 

Geral de Physi-

ca”20 
 

Jamin 

Carlos 

Morais de 

Almeida 

(1843-

1919) 

1878 -1898     1898-

191121 
 

João de 

Almeida 

Lima 

(1859 -

1930) 
 

  1899 - 

1911 
 1899 - 

191122 

 

  

Tabela 2- Lentes das Cadeiras de Física da EPL23 
 

 

 

 

O Ensino da Fotografia nas Cadeiras de Química da EPL: 
 

Dos programas consultados24 verifica-se que a fotografia foi introduzida na 6ª Cadeira ainda na 
regência de José Alexandre Rodrigues, no ano lectivo de 1864/65. No ano lectivo de 1872/73 o 
programa dedicado à fotografia era mais vasto e incluía também noções de processos fotome-
cânicos. Este facto é devido a ser o lente proprietário António Augusto de Aguiar e o lente subs-
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tituto José Júlio Rodrigues que na altura se encontrava a organizar a Secção Fotográfica da Di-
recção Geral dos Trabalhos Geodésicos, Topográficos, Hidrográficos e Geológicos do Reino, ofi-
cialmente criada em 15 de Novembro de 1872, instituição considerada como referência a nível 
internacional na área dos processos fotográficos e fotomecânicos25. 
O primeiro manual de Química da Escola Politécnica para apoio ao ensino data de 183926 (figu-
ras 1 e 2) e é da autoria do lente proprietário da 6ª Cadeira Júlio Oliveira Pimentel. A organiza-
ção deste volume seguia outros manuais de química da época, versando a teoria dos 
equivalentes e descrevendo as propriedades de várias substâncias. Relativamente à prata o au-
tor descreve algumas das suas propriedades que são importantes para a compreensão da quí-
mica fotográfica: a possibilidade de formar amálgamas, a sua afinidade com o enxofre com 
formação do sulfureto de prata e ainda a decomposição do cloreto de prata pela acção da luz 
solar. Quanto aos iodetos, Pimentel refere: 

(...) certos ioduretos podem até ser decompostos pela acção da luz, tal é por exemplo o de 
prata, que a esta propriedade deve o papel que representa na celebre invenção de Daugerre 
(o Dauguerrotypo) [sic] para fixar as imagens no foco da camara escura, e tornar permanen-
te a representação dos objectos, que ali desenha a luz.. 

Pelo descrito acima não existe dúvida que o assunto era introduzido logo em 1839 nas aulas de 
química l e embora seja uma referência breve, é de realçar a actualidade do ensino na altura. 
Quanto ao manual de Pimentel de 1850/5227, onde o lente descreve muitos dos trabalhos práti-
cos de Química, encontramos mais algum desenvolvimento, referindo a fotografia em papel e a 
propriedade dos “saes de protoxido de prata” escurecerem quando expostos à luz, afirmando 
que é nesta propriedade que se baseiam os processos fotográficos.  
Relativamente aos livros seguidos e aconselhados pelos lentes de Química não nos foi possível 
encontrar nenhum desenvolvimento no de Chancel e Gerhardt28, o que pensamos ser óbvio, 
pois trata-se de um livro de Análise Química Quantitativa; já no manual de Naquet29 da mesma 
época, «Principes de Chimie Fondée sue les Theories Modernes» podemos encontrar a descri-
ção das propriedades do colódio e o seu papel na produção de fotografia sobre vidro. É no livro 
de 1865 de Pelouze (1807 – 1867) e Fremy (1814 a 1894) «Traité de Chimie Générale, Analy-
tique Industrielle et Agricole», vol. III30, que podemos encontrar um capítulo denominado 
«Photographie, Gravure Héliographique, etc». Os autores começam por fazer uma resenha his-
tórica referindo Daguerre, Niépce, Talbot, Bayard, Fizeau, Becquerel, Molard, Le Gray, Niepce 
de Saint-Victor, Poitevin, Lerebours, Davanne, etc. De seguida expõem a química referente aos 
processos fotográficos. 
Na década de 1880 sob a direcção do químico francês Edmond Fremy, foi publicada a Enciclo-
pédie Chimique em 94 volumes, obra aconselhada para as aulas de Química da EPL. O volume 
V foi publicado em 1889 e é da autoria de Pabst, químico principal do laboratório municipal de 
Paris. Este volume de 462 páginas tem como propósito, segundo o autor dar a conhecer a Físi-
ca e a Química relacionadas com a fotografia. O autor considera que esta deve ser considerada, 
tal como a espectroscopia, um ramo da ciência. 
Pabst31 descreve cada um dos principais processos fotográficos e fotomecânicos conhecidos na 
altura, apresentando variantes dos mesmos, explicando todos os procedimentos de revelação, 
fixação, viragem, protecção, etc. No final ainda indica algumas aplicações da fotografia. Este 
livro estava perfeitamente actualizado contendo bibliografia relevante para a época32. 
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Fig. 1 - Página de rosto do livro “Curso de 
Chymica Elementar professado na Escola Poly-

technica”33 

Fig. 2 – Página com referência ao Daguerreó-
tipo “Curso de Chymica Elementar professado 

na Escola Polytechnica” 
 

Em 1889, o lente proprietário da 6ª Cadeira, José Júlio Rodrigues, apresentou um projecto de 
remodelação dos espaços reservados para a Química, de modo a melhorar o funcionamento 
destes, do ponto de vista do ensino e do equipamento34. As obras e o reequipamento do labo-
ratório foram finalmente autorizados, tendo decorrido entre 1888 e 1890. Segundo August W. 
Hofmann (1818-1892) o laboratório químico da EPL podia ser considerado um dos melhores da 
Europa, como consta de uma carta dirigida pelo químico ao professor da 6ª cadeira, a 17 de 
Agosto de 189035: 

Monsieur e très cher collègue, 
Je ne puis pas quitter Lisbonne sans vous témoigner ma reconnaissance pour l’accueil ai-
mable que je dois à vous et à M. Lourenço. Il m’est à la fois un plaisir et un devoir de vous 
dire l’impression qui a produit sur moi la visite à l’École Polytechnique de Portugal. J’ai été 
étonné de trouver un établissement scientifique de premier ordre, dont tout pays aurait droit 
d’être fier. 
J’admire surtout les laboratoires et l’amphithéâtre de chimie. Ayant construit les laboratoires 
des universités de Bonn et de Berlin, je crois posséder quelques connaissances des institu-
tions chimiques, et je n’hésite pas d’affirmer que je ne connais pas un laboratoire mieux ins-
tallé pour l’enseignement et pour la recherche. Les salles de travail et l’auditoire 
commandent une profusion d’espace, d’air et de lumière que je n’ai pas rencontrée souvent 
ailleurs. Permettez en outre d’ajouter que je ne me rappelle pas un laboratoire ou on a réus-
si à combiner d’une manière semblable l’élégance et l’utilité. 
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Hoffman refere ter sido responsável pelos laboratórios químicos alemães de Berlim e Bona. Es-
tes foram referidos em “Les Laboratoires de Chimie” da Encyclopédie Chimique de Fremy. Neste 
volume de 188136, os autores (Henrivaux, Girard e Pabst) analisam laboratórios químicos euro-
peus: Budapeste, Bona, Berlim, Leipzig, Viena, Munique, Genebra, Aix-la-Chapelle, Mulhouse e 
o laboratório municipal de Paris. É possível encontrar na descrição destes laboratórios e nas 
suas plantas alguns espaços reservados para actividades de óptica. No caso do de Genebra é 
referido que na zona da cave existia uma sala para trabalhos de fotomicrografia. No laboratório 
de Paris existia uma câmara escura para trabalhos de fotografia, espectroscopia, polarimetria e 
fotomicrografia, onde era uma usada uma câmara com disposição vertical (figura 3).  
O laboratório de Gratz possuía uma câmara escura para fotometria e espectroscopia. Em Buda-
peste não aparece descrita a existência de uma câmara escura mas existia uma sala de projec-
ções; nos outros laboratórios analisados não é referido claramente a existência de um espaço 
para a câmara escura e prática da fotografia, embora na nossa opinião, isso pudesse acontecer, 
como era o caso do Laboratório de Aix-la-Chapelle, que possuía uma pequena sala interior ao 
lado da sala das balanças, a que se dava o nome de “Laboratório de Física” e uma “Sala para 
Fotometria”. Estes espaços, poderiam perfeitamente funcionar como câmara escuras. Igual-
mente, o laboratório de Berlim construído por Hoffmann possuía um espaço para fotometria. 
Nesta enciclopédia é referenciada uma câmara escura pertencente ao laboratório da Escola de 
Farmácia de Paris. 
 

 

Fig. 3 – Material usado no Laboratório Municipal de Paris37 
 

 No final deste volume, Fremy refere a importância de existirem salas independentes dos labo-
ratórios para algumas valências, nomeadamente, a sala das balanças, a biblioteca e a câmara 
escura que deveriam ser próximas do laboratórios mas isoladas de vapores.  
Pela consulta de uma planta da época do laboratório Químico da Escola Politécnica (figura 4) 
verifica-se que após as obras, além da área geral destinada às aulas de química, existiam espa-
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ços de preparação, com separação entre as áreas destinadas à química orgânica e à inorgânica, 
uma sala para as colecções, um gabinete para o preparador e uma sala de leitura para os alu-
nos, uma câmara escura para experiências fotométricas, uma pequena sala de experiências e 
trabalhos químicos especiais, um gabinete para o director do laboratório e uma sala com insta-
lação especial para fotografia, representada na planta com o número X, “X – Installation spécia-
le de Photographie”, situada numa zona por debaixo do anfiteatro. 
 

Fig. 4 - Imagem do Laboratório de Química Mineral com anfiteatro e anexos (tradução do origi-
nal), Planche I, Lithographia da Imprensa Nacional, 1891 (cortesia do Serviço de Biblioteca e 
Documentação, Museu de Ciência da Universidade de Lisboa)38 
 

Pela análise dos programas das cadeiras de Químicas e pelos documentos referentes às despe-
sas efectuadas constata-se que foi nos anos 1860 que a fotografia terá sido iniciada na EPL do 
ponto de vista das aulas de laboratório / demonstração. Tal se poderá dever à maior facilidade 
dos processos na altura com a grande disseminação da técnica fotográfica para obtenção de 
positivos em albumina, mas também com as nomeações de António Vicente Lourenço e de An-
tónio Augusto de Aguiar como professores de Química. Aguiar publicou em 1867, no Jornal de 
Sciencias Mathematicas Physicas e Naturaes um artigo onde propôs algumas melhorias ao pro-
cesso de colódio seco de Russell: «Quelques observations sur le procedé photographique au 
collodion sec de M. le Major Russell»39, o que demonstra o seu interesse no assunto.  
Pela análise dos documentos referentes à despesa efectuada, verifica-se que uma grande parte 
destes foi assinada por ele, como lente responsável. Destaca-se a compra de uma máquina fo-
tográfica estereoscópica da marca Dallmeyer, em 1865, como se pode ver pelo documento (fi-
gura 5) que ainda existe no espólio do MCUL (figura 6). 
 

CD-ROM DE ATAS  | 5736 |  COLUBHE 2012



 

Fig. 5 – Documento de despesa referente à compra de uma máquina fotográfica Dallmeyer para 
a 6º Cadeira40  

 

Em 1862 Agostinho Vicente Lourenço (figura 7) elaborou um relatório sobre a necessidade de 
adquirir material para a cadeira de «Chimica Organica e Analyse Chimica»41, recentemente cria-
da. É possível ver num documento de Dezembro de 186342, que foi pago a Lourenço uma des-
pesa efectuada por ele em Paris, onde são referidos instrumentos fotográficos. 
Também nas despesas de Outubro de 1864 se encontram referências a material adquirido rela-
cionado com a prática experimental da fotografia, tal como: «Nitrato de prata em chapa, (…), 
Pinceis pª photographia, (…); lanterna para photographia; Verniz»43. 
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Fig. 6 – Máquina fotográfica de J. H. Dallmeyer, Londres, MCUL1284 (fotografia de M. Peres, 
cortesia MCUL) 

 

 

Fig. 7 – Medalha comemorativa com o busto de A. V. Lourenço, MCUL0463 (fotografia de C. 
Salema, cortesia MCUL) 

 

Em Abril de 1865 foi pago a António Augusto Aguiar, lente da 6.ª Cadeira, uma despesa onde 
era referido papel albuminado e hipossulfito de sódio, necessários para a impressão e estabili-
zação das fotografias44. Também em várias facturas aparece referência à compra de ovos, que 
foram possivelmente usados para a produção de provas positivas em papel albuminado. Em 
Setembro do mesmo ano foi paga a A. A. de Aguiar uma despesa onde estava incluída a com-
pra de 12 vidros para fotografia, e um pano preto, entre outros artigos45 e em Julho de 1866 
uma despesa onde está referido o nitrato de prata fundido, papel fotográfico e vidros para fo-
tografia46.  
Em 1889 foi adquirida uma câmara fotográfica para a Química. É nossa opinião que a câmara 
adquirida em 1889 terá sido a câmara fotográfica H. Mackenstein (figura 8). Este fabricante 
estabeleceu-se em 1872 em Paris, mas apenas em 1888 iniciou a venda de máquinas fotográfi-
cas.  
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Fig. 8 – Câmara fotográfica H. Mackenstein, MCUL1283 (fotografia de M. Peres, cortesia do 
MCUL) 

 

 

O ensino da fotografia nas cadeiras de Física da EPL: 
 

A análise dos programas de Física da EPL47 revela que o ensino da óptica sempre esteve pre-
sente no programa da 5ª Cadeira. Tal já é visível no programa de 1837 implementado pelo len-
te Guilherme Pegado. Embora esse ano tenha sido anterior à descoberta da fotografia, verifica-
se que os princípios ópticos necessários para compreensão desta, já eram leccionados a propó-
sito do funcionamento da câmara escura. 
No programa do ano lectivo de 1856/7 e 1860/1 os conceitos ópticos relacionados com a foto-
grafia e a própria estereoscopia estavam presentes. Já no programa de 1872/3 existem vários 
conceitos relacionados com iluminação artificial, algumas noções de fotoquímica e também o 
funcionamento de instrumentos ópticos, como é o caso da câmara escura. É de realçar que nos 
programas de 1877/8 constam dois trabalhos práticos relacionados com instrumentos de pro-
jecção e com máquinas fotográficas. Uma década depois, já no ano de 1886/7 há um maior 
desenvolvimento na exploração de conceitos associados à fotoquímica, mas também relaciona-
dos com instrumentos ópticos, nomeadamente, com as máquinas fotográficas e os estereoscó-
pios. 
Analisando os documentos de despesas realizados nos livros e pastas das “Contas da Escola 
Polytechnica”, disponíveis no Arquivo do MCUL, é possível encontrar pistas sobre o que se com-
prou para o Gabinete de Física, embora muitas vezes, as despesas não se encontrem descrimi-
nadas, especialmente a partir do período de regência de Silveira, onde apenas aparece quase 
sempre «pelo custo de diversos instrumentos de Physica» ou equivalente. Destacam-se as des-
pesas iniciais com as câmaras escuras e as lanternas mágicas. Nos anos 1850 parece ter existi-
do um interesse pela Daguerreotipia e a fotografia em papel, demonstrado pela compra de 
livros sobre fotografia, mas também na compra em Março de 1853, de «Um pé de Daguerreóti-
po com charneira pª todos os movimentos, pª trabalhar no campo»48. Em Julho do mesmo ano, 
terá sido feita a aquisição de «Duas vistas de daguerreótipo sobre vidro, pª o estereoscópio 
dióptrico»49. 

CD-ROM DE ATAS  | 5739 |  COLUBHE 2012



Na segunda década dos anos 1850 as despesas parecem revelar terem sido realizadas algumas 
experiências em fotografia, com aquisição de uma câmara fotografica, materiais e reagentes 
para fotografia. Em 1861 destaca-se a despesa assinada por Fradesso da Silveira de «Por en-
saios fotográficos para o curso de Física»50 que nos parece evidenciar não só que, este assunto 
era abordado nas aulas de Física, mas era também explorado do ponto de vista de trabalho 
laboratorial. Em 1862 volta a existir uma despesa de «gratificação a um photógrapho e despa-
cho de uma camara escura»51. A estereoscopia parece estar patente também nas compras rea-
lizadas nos anos de 1853, 1860 e 1861, o que está de acordo com o programa leccionado. 
O primeiro manual de Física de que temos conhecimento data de 1849 «Esboço de physica ge-
ral e suas principais aplicações»52 embora, segundo Gomes53, o professor Guilherme Pegado 
tenha mandado imprimir as suas «Lições de physica experimental e matemática», a partir de 
1837. No livro de 1849 não encontramos qualquer desenvolvimento de óptica, possivelmente, 
por existir desde o ano anterior as «Lições de Óptica» de Fradesso da Silveira54. 
Em 1861, quando se inicia a regência da 5ª cadeira por Fradesso da Silveira (figura 9), são re-
produzidos os apontamentos das suas aulas, «Apontamentos para um curso de physica na Es-
cola Polytechnica / extrahidos das licções de Joaquim Henriques Fradesso da Silveira»55. 
 

 

Fig. 9 – Reprodução de um retrato do professor Fradesso da Silveira56 
 

No manual de 1861, Silveira dedica um capítulo à óptica, onde descreve vários instrumentos, 
relacionados com a fotografia ou afins, como é o caso do porta-luz, do helióstato, da câmara 
obscura de gaveta (figura 10), ou de prisma, do megascópio, do microscópio solar, da câmara 
lúcida. Nesta publicação são apresentados os princípios da lanterna mágica e da fantasmagoria. 
Pela análise das despesas feitas, verifica-se que alguns dos instrumentos referidos por Silveira 
foram adquiridos no período anterior ou durante o período da sua regência, nomeadamente o 
microscópio solar, a lanterna mágica, a câmara escura e o helióstato. 
Sobre fotografia, Silveira refere: «Arte photographica – Formar na câmara imagens perfeitas 
era muito, fixar as imagens formadas é ainda mto mais, e consegue-se pela photographia. Em 
outro logar trataremos desta arte q. reclama estudo especial». 
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Fig. 10 - Página do manual de Fradesso de Silveira sobre instrumentos de óptica57 
 

Ainda na regência de Fradesso da Silveira e posteriormente na de Pina Vidal (figura 11), come-
çaram a publicar-se vários volumes do «Curso de Physica da Escola Polytechnica», da autoria 
de Pina Vidal, sendo no final do século redigidos já com a colaboração do lente Carlos Moraes 
de Almeida.  
 

 

Fig. 11 – Reprodução de um retrato do professor Pina Vidal58 
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Foi igualmente publicado por Pina Vidal, em 1874, um extenso livro sobre óptica, «Tratado 
elementar de óptica»59, com 412 páginas. Aqui, o lente refere os vários tipos de luzes artificiais 
que poderiam ser usados em fotografia, como a lâmpada de magnésio (figuras 12 e 13), e os 
reguladores fotoeléctricos de Duboscq e de Foucault. 
 

Fig. 12 – Lâmpada de magnésio (VIDAL 1874) Fig. 13 – Lâmpada de magnésio, MCUL3818 
(Fotografia de C. Carvalho, cortesia 

MCUL)60 
 

Vidal descreve o porta-luz e o helióstato (figuras 14 e 15) que podiam ser usados para dirigir a 
luz solar para experiências de óptica, como a espectroscopia ou a fotografia. 
 

Fig. 14 – Porta-luz, MCUL0081 (fotografia de 
M. Peres, cortesia do MCUL) 

Fig. 15 – Helióstato de Silberman fabricante 
Salleron, MCUL122361 (fotografia de M. Peres, 

cortesia do MCUL) 
No capítulo sobre os instrumentos de projecção, Vidal62 explica o funcionamento das câmaras 
escuras e descreve o funcionamento das máquinas fotográficas. No capítulo sobre a dispersão 
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da luz, explica as «Acções Chimicas da luz»: descreve a descoberta de Niépce, que refere como 
“Arte Photographica”; a acção da luz sobre os compostos binários de metais pouco oxidáveis, 
como a prata, o mercúrio, o ferro e a platina. Indica ainda que a acção da luz é «reductriz»; 
refere que Alexandre-Edmond Becquerel conseguiu em 1842, isolar as radiações, obtendo um 
espectro com um prisma e uma lente de flint, recebendo-as sobre papel sensibilizado, demons-
trando por processos fotográficos, que existiam outras radiações além do visível. Refere ainda a 
nomenclatura de “raios continuadores” para as radiações, como o vermelho que apesar de não 
serem actínicos, conseguem reforçar a acção fotoquímica, uma vez começada. Aos raios actíni-
cos, deu o nome de «excitadores». 
Em 1895 Pina Vidal publica de novo o «Tratado Elementar de Óptica»63 em dois volumes dife-
rentes. O volume I dedicado à Óptica Geométrica e o volume II à Óptica Física. Os instrumen-
tos que apresenta relacionados com a fotografia são essencialmente os mesmos e com as 
mesmas descrições que no tratado de 1874. Relativamente ao capítulo da «Dispersão da luz» 
volta a explicar a descoberta de Niépce, mencionando na edição de 1895 o processo fotográfico 
com o betume da Judeia. Faz breves referências à imagem latente e à função dos reveladores.  
No volume II apresenta um apêndice ao capítulo V do volume I, a que dá o nome «As Novas 
Irradiações». Neste apêndice Vidal explica a produção dos Raios X, e o facto de estes raios 
atravessarem corpos que são opacos à luz. Escreve Vidal: «Os raios X reduzem, como a luz e as 
irradiações ultra-roxas, os compostos instáveis de prata. Esta importante propriedade permite 
obter imagens radiographicas das sombras dos corpos opacos àqueles raios.» 
Quatro fotogravuras ilustram este capítulo64. Duas radiografias foram obtidas pelos capitães 
Monteiro e Cerveira no laboratório da Escola do Exercito e duas obtidas pelo fotógrafo Bobone. 
É de referir que estas radiografias tentam mostrar a diferente opacidade de vários materiais à 
radiação X. Destaca-se a estampa II onde são apresentadas radiografias de vários materiais, 
como por exemplo do vidro de óculos, e de um diamante verdadeiro e uma imitação, mostran-
do neste caso as diferenças entre os dois especímenes (figura 16 (3 e 4))65. Algumas proprie-
dades físicas dos raios X e as disposições experimentais necessárias para a sua obtenção são 
igualmente abordadas. 
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Fig. 16 – Radiografia de vários objectos (A. Bobone 1895) (fotografia de M. Peres, cortesia da 
Ac. de Ciências de Lisboa) 

 

Estava incluído no programa da 5ª cadeira, o ensino da Meteorologia. Podemos encontrar no 
manual de Pina Vidal de 1869, Curso de Meteorologia”66, a descrição de instrumentos de registo 
fotográficos, nomeadamente do baropsicrógrafo (figura 17). 
 

 

Fig. 17 – Baropsicrógrafo da EPL67 
No espólio do Museu da Ciência da Universidade de Lisboa (MCUL) podemos ainda encontrar 
uma vasta colecção de instrumentos relacionados com a fotografia que devem ter feito parte 
das aulas de Química ou de Física da EPL, como o visor estereoscópio de Duboscq (figura 18), o 
visor estereoscópio do tipo americano (figura 19), a máquina fotográfica “N.3A Folding Pocket 
Kodak Model B-2” e um tanque de revelação também da Kodak (figuras 20 e 21).  
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Fig. 18 - Visor Estereoscópico 
Duboscq68, MCUL2272 (fotogra-

fia de M. Peres, cortesia de 
MCUL) 

Fig. 19 - Visor estereoscópio com fotografias, 
MCUL0901 (fotografia de V. Teixeira, Cortesia de MCUL) 

 

Fig. 20 - Câmara fotográfica Nº3A Folding Pocket 
Kodak Model B-269, MCUL0977 (fotografia de J. 

Salta, cortesia de MCUL) 

Fig. 21 – Tanque de revelação Kodak, 
MCUL3364 (fotografia de M. Peres, cortesia 

de MCUL)70 
Considerações finais: 
 

Pela investigação efectuada parece evidente que a Escola Politécnica de Lisboa estava a par do 
que se passava na Europa relativamente à fotografia, tendo introduzido, desde a sua invenção 
em 1839, esta técnica nas suas práticas lectivas, tanto na química como na física. O espólio 
instrumental e a documentação existente no Museu de Ciência da Universidade de Lisboa são 
testemunhos desta afirmação. 
Mais tarde, já na década de 1860, houve um investimento grande na EPL, especialmente no 
ensino da física, o que parece estar relacionado com a criação do Observatório Meteorológico 
Infante D. Luís, onde se fazia investigação com recurso ao uso de instrumentos de registo foto-
gráfico, sendo os seus directores, professores de física na EPL.  
Após as obras efectuadas no laboratório de Química, este adquiriu condições excepcionais para 
a prática de trabalhos de fotografia, superiores às dos grandes laboratórios químicos da Europa. 
A este facto não é alheio o interesse e os estudos efectuados pelo professor José Júlio Rodri-
gues, autor de várias publicações sobre fotografia e processos fotomecânicos. 
No entanto, na área da fotografia, os manuais dos professores da EPL ficam um pouco aquém 
de outros manuais de Química e de Física publicados em França e em Inglaterra. Tal não é de 
estranhar, pois a maioria dos alunos da EPL prosseguia os estudos nas Escolas do Exército e da 
Marinha, onde existiam aulas teóricas e práticas de fotografia71, podendo, deste modo, apro-
fundar estas áreas científicas e técnicas. 
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Film Tank Developing Instructions. Rochester: Eastman Kodak Company. 

71Costa, F. (1900). Instruction Publique en Portugal: L' École de l'armée de Lisbonne. Lisboa: 
Exposition Universelle de Paris / Section Portugaise e Soares, J. A. (1900). Instruction Pu-
blique en Portugal: L´École Navale de Lisbonne. Lisboa: Exposition Universelle de Paris / Sec-
tion Portuguaise. 
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Introdução  
 

Pretende-se com esse trabalho apresentar aos pesquisadores o acervo fotográfico do 
Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. É nossa intenção destacar os itens 
que o constituem, as temáticas encontradas nas imagens, sua relevância, bem como elencar 
algumas possibilidades do uso do acervo para pesquisas em História da Educação.  

A historiografia produzida na área de História da Educação tem estimulado o debate 
sobre a importância de se ampliar o leque das fontes documentais, suas contribuições para o 
entendimento histórico da escola e, consequentemente, o alcance dessa instituição na formação 
cultural de nossa sociedade. Souza (2007) nos apresenta um panorama das discussões que en-
volvem o termo cultura material escolar, e que este se revela um tema em “desbravamento”, o 
qual muitas definições conceituais e procedimentais vêm sendo, gradualmente, lapidadas.  

São reconhecidos como “cultura material escolar” todos os itens existentes em uma ins-
tituição educacional, em seus diferentes suportes informacionais que, de alguma forma, contri-
buem para o entendimento de sua trajetória. São vistos como fragmentos do passado inseridos 
no universo escolar, oferecendo amplas possibilidades de abordagens teóricas e metodológicas 
para a pesquisa histórica. Partindo da definição de Escolano Benito (2010a, p.14):  

La cultura material de la escuela es una espécie de registro objetivo 
de la cultura empírica de las instituciones educativas, distinta de la 
academia y de la política. Élla puede ser valorada como es el expo-
nente visible, y tras su lectura el efecto interpretado, de los signos y 
de los significados que exhiben los llamados objetos-huella, así como 
también las representaciones que los replican o acompañan, fuentes 
intuibles y manejables em las que há quedado materialidade la tradi-
ción pedagógica (Escolano Benito, 2010a, p.14).  

Percebe-se, intuitivamente, a partir de leitura de diversos textos, que grande parte da 
historiografia em educação construiu suas análises, preferencialmente, por meio do estudo dos 
documentos escritos, em especial aos discursos de intelectuais, debates entre reformadores da 
educação, conteúdo de periódicos educacionais e planos políticos etc.. Essa primazia do docu-
mento escrito, principalmente os discursos pedagógicos e políticos, segundo Escolano Benito 
(2010a, p.15) demonstra uma valorização desses registros em detrimento de outros suportes 
informacionais. Como consequência dessa opção muitas das práticas, vivências e relações, não 
perceptíveis por meio dos documentos oficiais, eram esquecidas. 

Felgueiras (2005, p. 88 e 96) aponta duas dimensões da constituição da escola: materi-
al e imaterial. Esta perspectiva reafirma a importância de se consultar fontes antes relegadas a 
segundo plano, como por exemplo, as narrativas de história oral, os registros iconográficos, 
fotos, objetos tridimensionais etc.  

A utilização de outros itens da cultura material como fonte histórica, trouxe, segundo 
Escolano Benito (2010a, p.15), uma importante mudança de abordagem de pesquisa, que levou 
ao entendimento das práticas e modos empíricos de produção de pesquisa sobre a cultura es-
colar. Vindo ao encontro dessa definição, Fiscarelli (2006, p.7) lembra que esses artefatos 
“constituem signos e incorporam em si inúmeros significados, sentidos, modos de ver a escola-
rização e o mundo”.  

 
Sobre o uso da fotografia como documento histórico 
 

O trabalho busca compreender a fotografia como fonte documental e/ou objeto investi-
gativo. Portanto, seguem abaixo algumas considerações sobre o uso de fotografia em pesquisas 
históricas. 
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Com a ampliação da ideia de fontes documentais entre os pesquisadores surgiram in-
vestigações voltadas aos materiais iconográficos. Para Vidal (1994, p.128), as fontes visuais 
tinham, até o início da década de 1990, seu uso limitado à complementação ou ilustração de 
informações atestadas por documentos mais “confiáveis”.  

A dificuldade em ler e interpretar informações não escritas é, na opinião de Kossoy 
(1989, p. 23), uma das causas do desprestígio da fotografia como fonte de pesquisa em histó-
ria. Pois, para a compreensão das imagens há a necessidade de se obter conhecimento sobre 
os seus elementos constitutivo tais como: o assunto para o qual a foto se volta, conteúdo esté-
tico apresentado pelo fotógrafo, tipo de tecnologia empregada etc.. Portanto, não se trata, 
apenas, de olhar somente a imagem em si. O autor esclarece que há uma forma errônea de 
interpretação desse documento, pois ele é, muitas vezes, considerado “testemunho da verda-
de”. Sobre isso diz o pesquisador: 

Assim como as demais fontes de informação históricas, as fotografias 
não devem ser aceitas imediatamente como espelhos fiéis dos fatos. 
Assim como os demais documentos elas são plenas de ambiguidades, 
portadoras de significados não explícitos e de omissões pensadas, cal-
culadas, que aguardam pela competente decifração. (Kossoy, 1993, p. 
14).  

A produção de uma imagem está marcada pela mentalidade, ideologia e subjetividades 
de uma época. E como toda “representação” refletirá tanto os objetivos ocultos da confecção 
do registro, quanto às interpretações de seus expectadores. Bencostta (2011, p. 406) indica 
que existe na fotografia elementos e significados que aparentemente não despertariam um in-
teresse histórico imediato. No entanto, o autor aponta que “ao contrário”, a foto “possibilita 
narrar novas histórias, construir outras identidades, outros passados”. Fotografias têm o poder 
de “fundar uma memória”. O pesquisador pede por mais sensibilidade no momento da decodifi-
cação das imagens, de modo a tornar histórico, aquilo que, aparentemente, não significa muita 
coisa.  

A utilização dessa fonte informacional exige uma revisão dos métodos de análise duran-
te a investigação, o que torna indispensável uma observação mais aguçada do contexto históri-
co de sua produção. Sob essa perspectiva é necessário entender a fotografia como suporte da 
memória, uma construção social criada com intencionalidade, que se impõe à posteridade. Isso 
significa que “as imagens de ontem não são neutras, mas produzidas com o objetivo de legar 
ao futuro certas representações do presente” (Abdala & Vidal, 2005, p.179). 

Para aqueles que constroem seus trabalhos a partir do documento fotográfico, Leite 
(1988, p.24) ressalta que se considerem as condições de sua criação, percebendo-a como um 
artefato delimitado pela tecnologia e pela estética. Kossoy (apud Abdala & Vidal, 2005, p.179) 
indica o estudo do conteúdo das imagens como uma forma de acessar informações relevantes 
para a identificação do seu registro.  
 
O Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo (Arqui) e o seu acervo 
histórico. 
 
 Apresentamos aqui o histórico de constituição do Memorial e as características de seu 
acervo fotográfico, demonstrando um panorama do estado de suas fotograficas e as suas pos-
sibilidades de investigação.  

As ações desenvolvidas para a preservação do patrimônio escolar concretizam-se es-
sencialmente por meio da manutenção de arquivos, criação de centros de documentação, ela-
boração de exposições, constituição de museus, e realização de projetos de história oral, entre 
outros. Todas estas buscam o resgate da memória escolar. Souza (2007, p. 173) argumenta 
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que essas experiências vêm sendo tema de reflexões acadêmicas e têm estimulado a realização 
de estudos diversos. Iniciativas desenvolvidas na Espanha, Portugal e Brasil, com o objetivo de 
preservação de suas heranças educativas, são elogiadas por Felgueiras (2005, pp. 97-98). 

Nos estudos em História da Educação são constantes as reclamações sobre a ausência 
ou falta de organização dos arquivos escolares e a precariedade na conservação dos itens re-
manescentes do passado. Nas instituições escolares, os responsáveis por esses arquivos, nem 
sempre possuem condições materiais e formação profissional para atender adequadamente as 
demandas dos pesquisadores no acesso à informação. Dificuldades maiores existem com cole-
ções em formatos diferenciados, como no caso das fotografias, que requerem um trabalho par-
ticularizado de tratamento, identificação e contextualização.  

O acervo fotográfico do Memorial Arquidiocesano aparece no cenário da pesquisa em 
História da Educação como grata exceção, pois se constitui como espaço para amplas possibili-
dades investigativas, oferecendo estruturas físicas e materiais que facultam acesso simplificado 
à coleção. 

O Colégio Marista Arquidiocesano tem sua origem vinculada ao Seminário Episcopal de 
São Paulo (1856) primeira instituição da capital paulista voltada à formação de padres. Sob o 
nome Colégio Diocesano, a partir de 1858, passa a oferecer instrução para jovens leigos católi-
cos. No ano de 1908, com a elevação da diocese da cidade de São Paulo para arquidiocese, 
passa a ser administrado pelos Irmãos Maristas, congregação francesa criada em 1817 pelo 
Padre Marcelino Champagnat.  

Dedicado à educação dos filhos da elite brasileira vindos de todo o país, durante 110 
anos seu funcionamento fora dividido em dois regimes: internato e semi-internato (extintos no 
ano de 1968). Na maior parte de sua trajetória atendeu exclusivamente o gênero masculino, 
aceitando as primeiras alunas na década de 1970. Atualmente possui 3.500 alunos no ensino 
regular, na faixa etária dos dois aos dezessete anos, além de oferecer atividades culturais e 
esportivas à comunidade e ao público externo. É considerada a mais antiga instituição educaci-
onal privada em funcionamento na cidade de São Paulo. 

As comemorações do sesquicentenário do colégio, e centenário da gestão Marista, em 
2008, incentivaram a realização de um projeto dedicado à salvaguarda de itens vinculados à 
memória escolar, que previa, inclusive, a construção de um espaço expositivo sobre a história 
institucional a partir das fontes documentais. 

No ano de 2007, com a implantação do Memorial, foram definidas como linhas de atua-
ção iniciais: a preservação do suporte material, sua organização e o acesso pela comunidade. O 
Memorial tornou-se, posteriormente, parte integrante da Biblioteca, e com isso foram traçados 
outros objetivos: preservar e oferecer a documentação à pesquisa, fazer uso da documentação 
como instrumento pedagógico para atividades educativas e culturais, preservar itens que estão 
fisicamente integrados ao cotidiano escolar.  

Dentro dessa trajetória, o Arqui reuniu expressivo acervo sobre sua trajetória. Essa do-
cumentação é marcada pelos reflexos das políticas educacionais brasileiras e ideias pedagógicas 
adotadas, bem como pelo movimento de divulgação do ensino católico nos últimos dois séculos. 
Por conta de diversos trabalhos realizados junto ao acervo foi possível identificar mais de 30 mil 
itens nos mais diversos suportes, que já foram abordados em outro estudo (Braghini, Pedro & 
Piñas, 2010, p.623)1. 

Neste artigo a atenção concentra-se especificamente na coleção de fotografias do Me-
morial, que possui mais de 20 mil imagens, que abordam o cotidiano escolar e suas personali-
dades, registros esses que datam do final do século XIX aos dias atuais.  

Por seu apelo e quantidade, os registros fotográficos ocuparam um papel de destaque 
no projeto de preservação da memória, tendo em vista as comemorações institucionais. O fas-
cínio que tais imagens despertam nos expectadores é amplamente reconhecido e explorado em 
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exposições, sites e materiais comemorativos. Em Abdala & Vidal (2005, p. 178) encontramos 
elementos que nos indicam que essa particularidade não é local: “em nossa sociedade ocular 
(centrada nos apelos da visão e da visibilidade) a fotografia exerce uma poderosa atração sobre 
aqueles que a miram”.  

Para a comunidade escolar, detentora da memória a ser preservada, a imagem não é 
entendida somente como registro, mas também é considerada “comprovação” literal e inquesti-
onável de seu passado. Neste sentido também recorremos à Bencostta (2011, p. 400) quando 
este nos explicita que “tais registros são objetos culturais que guardam fortes vínculos entre a 
memória dos personagens da escola e a memória da própria instituição”. Apontamos a partir 
daqui os conjuntos fotográficos à disposição dos pesquisadores no Memorial. 

As ações iniciais de organização do acervo do Memorial priorizaram os trabalhos com as 
fotografias. Primeiramente foi realizado um tratamento documental constituído por etapas de 
avaliação, higienização e acondicionamento, para a preservação adequada do suporte informa-
cional. Posteriormente foram feitos os levantamentos para a identificação dos registros, o que 
possibilitou um trato metodológico mais assertivo em relação à abordagem do investigador di-
ante da imagem. 

Na primeira avaliação diagnóstica, realizada entre março e maio de 2006, foi traçado o 
perfil desse acervo: cerca de 20 mil registros fotográficos classificados em estado de conserva-
ção bom ou excelente; aproximadamente 90% em suporte papel (álbuns temáticos, fotos sol-
tas, retratos); 10% em suporte digital (CDs e DVDs); 70% das fotografias estavam sem 
identificação (supostamente pertencente até a década de 1950). 

Essa documentação foi entregue pela secretaria escolar e diretoria à equipe responsável 
pela implantação do Memorial, sem que se percebesse alguma linha de organização temática 
e/ou datações. O tratamento dos registros fotográficos escolares, a partir de critérios arquivísti-
cos, mostrou-se imprescindível. Num primeiro momento, a imagem foi tratada somente a partir 
de sua singularidade, como relíquia, o que colocou em primeiro plano o seu caráter estético e 
afetivo. Essa opção nos remeteu a Kossoy (1989, p. 28) quando este se referiu à fotografia co-
mo “fragmento selecionado do real”, que necessita de outras imagens que lhe atribuam senti-
do. Portanto, as fotos foram inseridas num novo arranjo, uma série que, pelo olhar do 
pesquisador, são tornadas documento histórico (Vidal, 1994, p. 130). 

 A representação fotográfica necessita de uma leitura que se faz também pelo confron-
to com outros suportes informacionais. A identificação do acervo iconográfico do Memorial Ar-
quidiocesano foi possível por meio do cruzamento de dados presentes em outras fontes 
documentais.  

Um exemplo dessa ação foi a comparação entre as fotos avulsas e o conteúdo do pe-
riódico Echos do Colegio Marista Arquidiocesano de São Paulo, anuário impresso entre 1908 e 
1963. Como publicação, ela era dirigida às famílias dos alunos internos, tinha a função de 
“prestar contas” sobre as atividades realizadas ao longo do ano letivo. Por meio dessa ação, foi 
possível perceber algumas condições históricas para a confecção de variadas fotografias.  

Desde o seu primeiro número percebe-se que não foram economizados recursos com 
fotógrafos. Essa informação é importante, pois Leite (1988, pp. 28-29) nos indica que, no pas-
sado, nem todos os momentos da vida eram dignos de serem retratados, somente os cuidado-
samente selecionados, que refletiam, mesmo que em traços muito tênues para nosso olhar, as 
relações, posicionamentos e ideais do grupo retratado.  

O evento retratado segundo Souza (apud Bencostta 2011, p. 403), é “expressão da or-
dem escolar”. Segundo o autor, mais do que as questões técnicas envolvendo o registro foto-
gráfico, estão explícitas as organizações hierárquicas, as relações de gênero e subordinação, e 
as formas de poder que constituem o universo escolar de um determinado período. Portanto, é 
significativo que os responsáveis pela escola tenham se preocupado em registrar tantos mo-
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mentos da rotina escolar, num período em que o ato de se fotografar não era uma ação ordiná-
ria.  

A existência de outros documentos que utilizaram essas fotografias também facilitou o 
trabalho de identificação das imagens. Os processos de equiparação definitiva do colégio ao 
Colégio D. Pedro II (elaborados entre 1933 e 1940), pré-requisito para que autoridades gover-
namentais atestassem a excelência pedagógica do estabelecimento de ensino, são repletos de 
fotografias. Parte do acervo foi constituído por meio da retiradas de imagens de outras publica-
ções internas, editadas entre as décadas de 1960 e 1990 (revistas, fanzines, jornais estudantis 
e informativos). Ali foram apresentadas imagens pontuais, cujos originais se perderam. 

O acervo é composto também por álbuns com constituições muito distintas. Alguns or-
ganizados tematicamente, com preocupações cronológicas, apresentando legendas ou anota-
ções, dentre eles destacam-se: construção do edifício do colégio na Vila Mariana (um dos mais 
detalhados por apresentar discrição, inclusive cronológica, das etapas de edificação), formatu-
ras, campeonatos esportivos, torneiros de futebol e quadros de formandos. Há também outros 
casos em que as imagens foram coladas de forma aleatória e sem preocupação estética, apa-
rentemente montados somente para se evitar a perda do suporte  

Um esforço foi dispensado nos levantamentos para a identificação de alunos, professo-
res e personalidades presentes nas imagens. Demanda legítima e determinada pela comunida-
de escolar que esperava uma construção da memória escolar por meio de sua presença nas 
imagens. Implicitamente, essa forma de organização acabou pautando a necessidade dessa 
mesma comunidade em afirmar o seu prestígio social, ao se apresentar em conjunto com figu-
ras ilustres que, na condição de alunos ou convidados, frequentaram esses mesmos espaços 
escolares.  

Analisando as fotografias a partir dos eventos, temáticas e personalidades, surgem 
também questionamentos sobre a intencionalidade e motivações que resultam no registro. Re-
flexão que se estende aos usos individuais e coletivos inseridos na imagem. 

As etapas de trabalho desenvolvidas junto acervo, envolveram também o agrupamento 
de registros considerando o tipo de evento, a partir de tema e data. As informações levantadas 
foram inseridas num software com interface web e se realizou uma digitalização, por amostra-
gem, com a finalidade de preservar e divulgar o acervo ao público em geral.  

O trabalho sistemático junto aos documentos possibilitou a percepção de aspectos que 
colaboraram para a cristalização de um imaginário visual sobre a escola, ainda hoje evocado. A 
presença desses valiosos registros revela a variedade de práticas do universo escolar e oferece 
múltiplas possibilidades de investigação e pesquisa.  

 
Apresentação de possibilidades de investigação a partir do acervo fotográfico e situ-
ação atual em relação ao seu uso por pesquisadores. 
 

O quadro abaixo foi elaborado propondo quatro subdivisões quanto à natureza do even-
to retratado, os tipos de registros e as projeções de temas para análise. Evidentemente que o 
trabalho de pesquisa não se encerra nos itens abaixo apontados, dependendo da criatividade 
do investigador para que outros estudos possam ser realizados. 

Quadro1 
Acervo fotográfico2: Colégio Marista Arquidiocesano de S.Paulo 

 
Natureza do 

evento 
Registros Possibilidades de pesquisa 

 
 
 

• Turmas de alunos e profes-
sores;  

• Construção das representa-
ções da escola; 
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Efemérides • Recordações de ex-alunos; 
• Retratos de Irmãos; 
• “Carômetros” de turmas; 
• Quadros de honra e prê-

mios;  
• Visitas de personalidades 

públicas;  
• Solenidades cívicas; 
• Formaturas 
• Cerimônias religiosas; 
• Campanhas religiosas e soli-

darias. 
 

• Transformações no corpo 
docente e discente;  

• Perfil de alunos e professo-
res;  

• Hierarquias e papéis soci-
ais; 

• Valores que permeiam a ro-
tina escolar;  

• Excelência acadêmica; 
• Meritocracia e emulação; 
• Formação para o civismo; 
• Rituais escolares; 
• Formação das elites; 
• Catolicismo e relevância ao 

corpo da Igreja (paulista); 
• Educação pelo princípio 

evangelizador.  

 
 
Formação curri-
cular e não curri-
cular 

• Alunos em sala de aula; 
• Campeonatos e equipes es-

portivas; 
• Atividades artísticas e cultu-

rais; 
• Excursões e estudos do 

meio; 
• Feira de ciências e exposi-

ções; 
• Festivais, gincanas e brinca-

deiras; 
• Formação militar; 

 

• Educação dos sentidos; 
• Educação do corpo; 
• Ensino de educação física; 
• Modalidades esportivas e 

suas praticas; 
• Torneios esportivos interco-

legiais; 
• Ensino de música e musica-

lização; 
• Grupo de teatro e ensino de 

artes dramáticas; 
• Atividades extra-aulas. 
• Dança e corpo de baile; 
• Ambientes de aprendizado 

extra-escolares; 
• Produção de aluno; 
• Adequação do educando ao 

discurso sobre Pátria; 

 
 

Organizações 
auxiliares na 
escola 

• Associação dos antigos alu-
nos; 

• Grêmio estudantil; 
• Grupos estudantis de forma-

ção religiosa; 
• Associação de pais e mestre; 

 

• Projeção social do aluno; 
• Participação juvenil no meio 

estudantil e social;  
• Militância religiosa;  
• O conceito de juventude; 
• Família e a escolarização; 
• Presença da família no pro-

cesso de aprendizado; 
• As transformações do papel 

da mulher; 

 
 
 
 

• Edifício do colégio (bairro da 
Luz);  

• Construção da sede atual 
(bairro da Vila Mariana); 

• Técnicas construtivas;  
• Transformação dos bairros; 
• Crescimento da cidade de 

São Paulo;  
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Estrutura  
material escolar  

• Dependências do colégio; 
• Salas de aula, matérias e 

mobiliários. 

• Adequação dos edifícios es-
colares; 

• Estrutura material das esco-
las;  

• Qualidade de ensino; 
• Instrumentos e tecnologias 

para o ensino; 
• Determinações para o fun-

cionamento das escolas; 
• Transformações nos usos 

dos espaços; 
• Currículos; 
• Os ambientes de aprendi-

zado na escola; 
• Recursos didáticos e sua 

utilização. 
Fonte: Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo (2012). 
 

Incentivou-se o uso do acervo dentro da comunidade escolar, atendendo essencialmen-
te dois grupos com perfis e objetivos distintos. No primeiro encontram-se antigos alunos, do-
centes e colaboradores que desejavam retomar suas trajetórias individuais e que, com ou sem 
intencionalidade de pesquisa scrito senso alimentaram uma memória coletiva. O outro grupo 
era composto por educadores do próprio colégio que utilizaram as imagens em suas aulas, com 
as mais diferentes finalidades pedagógicas (do uso ilustrativo, até a reflexão sobre a sua repre-
sentação, por exemplo). Internamente, houve também, formações nas áreas de história da 
educação e história oral, preservação, arquivos e museus escolares.  

Simultaneamente realizou-se a divulgação do acervo ao público externo, acadêmico, 
por meio da participação em eventos (congressos, fóruns, seminários etc.). A singularidade da 
coleção de fotografias, e sua pertinência, para a investigação histórica foi apreciada pelos pes-
quisadores e como reflexo disso a utilização dessas fontes tem sido significativamente amplia-
da.  

Atender a públicos tão diferentes (acadêmicos e comunidade escolar) e com necessida-
des tão distintas, exigiu percepção e sensibilidade para com as projeções que esses dois grupos 
fazem sobre o uso do suporte documental. Isso pode ser objeto de estudo de um próximo tra-
balho. 

Ao contrário de muitos arquivos com acervos fotográficos o Memorial está inserido na 
comunidade que não só o alimentou, mas que o alimenta ainda nos dias atuais, e isso traz ou-
tra dimensão de responsabilidade para com a preservação da memória. Os artefatos e registros 
que compõe o patrimônio de uma escola possuem importante função social. Atualmente, eles 
podem subsidiar o trabalho do pesquisador acadêmico, mas, primordialmente, acabam fortale-
cendo a identidade escolar em meio à comunidade sendo itens importantes à construção de 
uma memória coletiva e expressão daquilo que o grupo compreende como educação.  

Por fim, é necessário indicar a importância do acervo fotográfico do Memorial dentro de 
uma dimensão patrimonial. Felgueiras (2005, pp. 92-97) esclarece que o conceito de patrimônio 
antes associado à nação, atualmente vincula-se à ideia de humanidade. Dessa forma a origem 
do movimento para a preservação da cultura material escolar relaciona-se também com a ne-
cessidade de reconstrução de identidades, realidade vivenciada, principalmente, em países que 
passaram por regimes antidemocráticos. 
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Essa linha de argumentação também é partilhada por Escolano Benito (2010a, pp. 25-
26), ao perceber que o resgate da cultura material escolar possui estreita relação com a cida-
dania. Principalmente ao reflertimos sobre a seguinte frase: “Sabemos quienes somos, y segu-
ramente también adonde vamos, porque podemos recordar” (Borges apud Escolano Benito, 
2010a, p. 25). Trata-se de pensar que, no exercício de fundar uma memória escolar, o uso do 
acervo do colégio está estimulando o aprendizado voltado à salvaguarda de bens históricos, 
pensando no prolongamento de ideais democráticos e cidadãos, como ações que são conteúdos 
escolarizados.  

Espera-se que as ações aqui apresentadas, amparadas também pela receptividade insti-
tucional, viabilizem a médio e longo prazo a ampliação dos usos desse acervo por pesquisado-
res da área de História da Educação. Também buscamos o uso do acervo por investigadores de 
outros campos de investigação acadêmica, bem como, pela comunidade escolar capacitada me-
todologicamente para tal fim, levando a cabo, em ação, o que nos aponta a expressão de Esco-
lano Benito (2010):  

El patrimônio escolar es un bien para ser expuesto publicamente y pa-
ra ser visto por todos. Construir y comunicar los valores de la memo-
ria es desde luego uma responsabilidade pública, pero constituye al 
tempo uma tarea em la que los académicos han de desempeñar uma 
importante función (Escolano Benito, 2010a, p. 26). 
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1 Museu escolar: composto por mais de 800 peças dentre as quais estão instrumentos de laboratório, mo-
delos anatômicos de seres vivos, exemplares de mineralogia, animais taxidermizados, entre outros. Mui-
tas delas produzidas pelas empresas Maison Deyrolle, Max Kohl e Bender; publicações: revistas e 
boletins institucionais, tendo por destaque, o anuário Echos do Colégio Arquidiocesano (1908-1963), O 
Arquidiocesano (1952-1961), Boletins da Associação de Pais e Mestres (1961 a 1983), e publicações 
estudantis (décadas de 70 e 80); registros escolares: livros de matrícula, cadernetas de consumo dos alu-
nos do internato, atas de exames, atas de congregações religiosas estudantis, entre outros, que datam de 
1856 até 1970.  
 
2 Para visualizar os arquivos digitais das fotografias que compõe o acervo fotográfico acesse: 
www.marista.org.br/memorialarqui  
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Introdução 
 
 O Grupo de Pesquisa em História e Memória da Educação – GRUPEHME1– foi criado em 
2001 e, desde então, seus membros já desenvolveram inúmeros projetos de pesquisa no cam-
po da história da educação. Na maioria dos projetos concluídos ou em andamento, seus/suas 
pesquisadores/as, acadêmicos/as e colaboradores/as têm buscado alcançar a história das insti-
tuições escolares públicas e privadas do extremo sul catarinense. Em decorrência das investiga-
ções realizadas, ao longo do tempo, atividades também foram desenvolvidas, buscando 
organizar e preservar fontes de pesquisa. 
 No final de 2008, ao avaliarem o percurso investigativo trilhado no campo das institui-
ções escolares, seus membros concluíram que seria importante atuar de forma mais incisiva na 
preservação do patrimônio escolar em função do processo significativo e, ao mesmo tempo, 
temeroso de destruição de fontes documentais, iconográficas e museológicas que colocam em 
risco a memória da educação escolar.  

A partir dessa deliberação, foi desenvolvido um projeto para a captação de recursos a 
fim de implantar o Centro de Memória da Educação do Sul de Santa Catarina (virtual) – CE-
MESSC. O referido centro engloba 24 (vinte e quatro) escolas estaduais, sendo 11 (onze) delas 
localizadas nos municípios que fazem parte da Associação dos Municípios da Região Carbonífera 
- AMREC2, 11 (onze) da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense - AMESC3 e 5 
(cinco) da Associação de Municípios da Região de Laguna – AMUREL4 
 Além das preocupações com a preservação do patrimônio escolar que motivam as ativi-
dades de pesquisa realizadas pelo GRUPEHME, desde a sua implantação, a ideia de que a uni-
versidade tem a função de “difundir a cultura humana, mas de fazê-lo com inspiração, 
enriquecendo e vitalizando o saber do passado com a sedução, a atração e o ímpeto do presen-
te” (TEIXEIRA, 1998, p. 87) tem sido a pedra basilar do CEMESSC.  

Diante do exposto, o objetivo central deste artigo é apresentar as motivações e o pro-
cesso de implantação do CEMESSC, além das possibilidades de pesquisa no campo da história 
da educação, a partir do acervo nele agrupado. 
 
Entre a empiria e a teoria: as motivações para a implantação do CEMESSC  
 
 Os arquivos escolares têm sido lócus de muitas pesquisas, no campo da história da 
educação, nos últimos anos. Parafraseando Nora (1993), pode-se afirmar que tais arquivos são 
“lugares de memórias” visto que neles a memória social se ancora e pode ser alcançada pelos 
sentidos, porque adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas e, além disso, neles a 
memória coletiva, ou identidade, expressa-se e revela-se. 

Ao se aproximar de outros campos de conhecimento, como a história social e a cultural, 
a história da educação vem sofrendo um processo de alargamento dos temas abordados que, 
aos poucos, contribuiu para a ampliação do uso das fontes, uma vez que os documentos oficiais 
mostram-se insuficientes para o conhecimento das práticas realizadas no cotidiano escolar e 
suas nuances. Neste sentido: 
 

Com o alargamento dos temas abordados pela História da Educação 
[...], os pesquisadores foram, aos poucos, também ampliando o uso 
das fontes. Tal como ocorreu em outros domínios da História, os his-
toriadores da educação incorporaram a idéia de que a História se faz 
a partir de qualquer traço ou vestígio deixado pelas sociedades pas-
sadas, e que, em muitos casos, as fontes oficiais são insuficientes pa-
ra compreender aspectos fundamentais: é difícil, por exemplo, senão 
impossível, penetrar no cotidiano, da escola de outras épocas somen-
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te através da legislação ou de relatórios escritos por autoridades de 
ensino. (LOPES; GALVÃO, 2005, p. 81). 

 
 Porém, os arquivos escolares são vítimas recorrentes da cultura do descarte, pois não 
há o hábito da guarda da materialidade produzida nas escolas. Muitos estabelecimentos quei-
mam papéis antigos com a justificativa de que são “velhos”. Guarda-se muito pouco dos regis-
tros oficiais. Em geral, ficam aqueles produzidos pela administração escolar que contém 
apontamentos da vida estudantil de discentes.  

A cada nova gestão que assume a escola, vários documentos são descartados com o 
argumento de que é preciso se fazer uma faxina. Muitas vezes, o que não vai para o lixo fica 
“guardado” em péssimas condições, é o que acontece com os documentos que são alocados no 
“arquivo morto”, por exemplo. Os suportes documentais, em sua maioria, encontram-se corroí-
dos por pragas, jogados em ambientes úmidos sem ventilação, cheios de poeira e em meio aos 
equipamentos em desuso e aos produtos químicos utilizados nas escolas, ou seja, esses aca-
bam reunidos no “arquivo morto”, ficando em verdadeiros depósitos ou, até mesmo, em locais 
de difícil acesso.  

Muitos deles estão em vias de desaparecer, literalmente se desmanchando, por falta de 
condições de preservação, desconhecimento por parte dos gestores e gestoras e, certamente, 
por escassez de uma política pública voltada à preservação do acervo escolar. Todavia, a situa-
ção fica ainda mais gritante quando se trata dos utensílios e artefatos escolares. Sobre esta 
realidade Vidal e Silva (2011, p. 26) constatam que:  

 
 

Tornou-se recorrente na socialização de trabalhos feitos com acervos 
desta natureza reclamações e desabafos sobre as más condições de 
acesso, a frágil organização da massa documental, a escassez de 
exemplares que possam testemunhar as práticas escolares. De todo 
modo, situação ainda mais “dramática” acomete os artefatos e utensí-
lios escolares que na maior parte das vezes foram descartados para 
dar lugar a novas aquisições ou por terem se tornado obsoletos na ro-
tina escolar. Se por um lado livros e documentos impressos, ainda que 
escassos, são mais facilmente encontrados os exemplares de cartei-
ras, lousas, globos, quadros parietais, abecedários e uniformes prati-
camente desapareceram da cena pública. Mesmo em escolas 
consideradas ícones de uma época, na maioria das vezes, restou a 
edificação, quando não foi sugada pela especulação imobiliária. (VI-
DAL; SILVA, 2011, p. 26). 

 
 Diante desse quadro preocupante, o GRUPEHME decidiu pela implantação do CEMESSC, 
a partir da obtenção de recursos, por meio da aprovação de projeto junto ao CNPq5. Trata-se 
de um centro virtual que abarca as escolas mais antigas da rede pública estadual do extremo 
sul catarinense. Nele estarão disponíveis documentos digitalizados, além de imagens de antigos 
objetos e das atuais arquiteturas escolares.  

Em meio aos objetivos do CEMESSC, destacam-se: colaborar para o fortalecimento de 
uma cultura científica voltada à história da educação junto às comunidades escolares; oportuni-
zar a (re)construção da história dos educandários; proporcionar experiências educativas para 
que as comunidades escolares se sensibilizem sobre a importância da preservação do patrimô-
nio escolar e, por último, ampliar o número de pesquisas acadêmicas, no campo da História da 
Educação, em nível de graduação e pós-graduação lato e strictu sensu. 
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 Além das preocupações com a preservação do patrimônio escolar que motivam as ativi-
dades de pesquisa realizadas pelo GRUPEHME, desde a sua implantação, a ideia de que a uni-
versidade tem a função de “difundir a cultura humana, mas de fazê-lo com inspiração, 
enriquecendo e vitalizando o saber do passado com a sedução, a atração e o ímpeto do presen-
te” (TEIXEIRA, 1998, p. 87) tem sido a pedra basilar do CEMESSC, pois, concorda-se com Aní-
sio S. Teixeira, ao afirmar que:  
 

A função da universidade é uma função única e exclusiva. Não se tra-
ta somente de difundir conhecimentos. O livro também os difunde. 
Não se trata, somente, de conservar a experiência humana. O livro 
também a conserva. Não se trata, somente, de preparar práticos ou 
profissionais de ofícios ou artes. A aprendizagem direta os prepara, 
ou, em último caso, escolas muito mais singelas do que universidades. 
Trata-se de manter uma atmosfera de saber, para se preparar o ho-
mem que o serve e o desenvolve. Trata-se de conservar o saber vivo 
e não morto, nos livros ou no empirismo das práticas não intelectuali-
zadas. Trata-se de formular intelectualmente a experiência humana, 
sempre renovada, para que a mesma se torne consciente e progressi-
va [...]. O saber não é um objeto que se recebe das gerações que se 
foram, para a nossa geração, o saber é uma atitude de espírito que se 
forma lentamente ao contato dos que sabem. A universidade é, em 
essência, a reunião entre os que sabem e os que desejam aprender. 
(TEIXEIRA, 1998, p. 87-88).  

 
 A decisão pela implantação do CEMESSC sustentou-se na ideia de que as mídias digi-
tais, tendo como ambiente a internet, oportunizam a democratização das informações e são 
cada vez mais reconhecidas como um importante recurso a fim de assegurar o acesso a docu-
mentos, muitas vezes, inacessíveis, podendo promover a construção de reflexões acerca dos 
educandários e suas culturas materiais e imateriais6. Neste sentido, as mídias digitais, a partir 
do acesso cada vez maior à internet, têm possibilitado consultas a sítios criados com o objetivo 
de preservar e divulgar fontes e documentos, ampliando significativamente as possibilidades de 
pesquisa nos acervos de história da educação. 
 A opção por um centro virtual também se pautou no pressuposto de que os documen-
tos e objetos não devem ser retirados das escolas, pois, deste modo, o GRUPEHME não estaria 
contribuindo para uma cultura de preservação e valorização do patrimônio escolar.  
 O CEMESSC foi concebido na perspectiva da história da educação, segundo a qual se 
busca a valorização de todos os sujeitos envolvidos no processo de escolarização, com vistas a 
oferecer visibilidade às experiências esquecidas pela história oficial.  
 Entre as várias possibilidades de pesquisa no campo da história da educação, acerca 
dos acervos escolares, é possível localizar fontes que permitem a reconstituição da cultura ma-
terial escolar das instituições educativas. 
 
Algumas reflexões sobre a contribuição da mídia digital e as pesquisas no campo da 
história da educação 
 
 Nos últimos anos, os/as historiadores/as da educação têm se deparado, cada vez mais, 
com documentos digitalizados em suas práticas investigativas. Para Valente (2005, p. 187), isso 
vem ocorrendo devido ao fato de que “são os problemas relativos à preservação do patrimônio 
documental e sua progressiva deterioração que vêm motivando iniciativas em todo o mundo de 
elaboração de bibliotecas e acervos virtuais”.  
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 São várias ações, dentro e fora do país, financiadas por universidades, governos e ór-
gão de fomento. Entretanto, é preciso lembrar que, além da preocupação em preservar o pa-
trimônio escolar, esse movimento está ligado aos novos desafios lançados às pesquisas de 
história da educação.  
 De acordo com Razzini (2008), os anos de 1990 foram férteis na organização de bancos 
de dados informatizados, contudo, havia restrições quanto ao acesso, que foram sendo supera-
das com a introdução de novas tecnologias.  
 

Quando se tornou possível o desenvolvimento de bancos de dados em 
plataformas para a internet, com linguagens e transmissão de dados 
cada vez mais rápidos e leves, enquanto máquinas, programas e su-
portes de armazenamento ficavam cada vez mais potentes e capazes 
de guardar e transmitir quantidades imensas de dados. (RAZZINI, 
2008, p. 141-142).  

 
 A experiência moderna digital tem levado à anuência de que a digitalização é uma das 
alternativas mais eficientes e seguras para se guardar e consultar amplas quantidades de do-
cumentos, uma vez que ela converte imagens do papel para arquivos em meio eletrônico. Neste 
sentido, não se pode negar as vantagens do armazenamento em meio eletrônico, tais como: 
“redução de áreas de arquivamento, redução no tempo de recuperação da informação, rapidez 
para atualização dos dados, possibilidade de acesso por mais de um usuário, possibilidade de 
manter cópias de segurança” (MARTINS, REINEY, PIRES, 2010, p. 3-4). Entretanto, é preciso 
saber que não existem somente vantagens nesse processo, as desvantagens são as “constantes 
mudanças de mídia com custos associados imprevisíveis, obrigatoriedade da existência de equi-
pamento e software para recuperação do dado, e inexistência de valor jurídico” (MARTINS, 
REINEY, PIRES, 2010, p. 3-4).  
 Mesmo reconhecendo as vantagens e desvantagens da digitalização de documentos, há 
de se considerar que se trata de um mecanismo bastante importante para o desenvolvimento 
dos estudos na área da história da educação, principalmente no que diz respeito à possibilidade 
de acesso por vários pesquisadores/as. Valente (2005), ao comungar dessa ideia, pondera:  
 

 
Essa forma de trabalho busca romper com práticas de pesquisa indivi-
duais que, após utilizarem materiais e documentos, selecionados cui-
dadosamente, para dar sustentação empírica às teses, dissertações e 
monografias, abandonam essas fontes à sua própria sorte, dificultan-
do sobremaneira o seu uso por outros pesquisadores. Desse modo, a 
todo tempo, torna-se necessário refazer o trajeto que pode levar a 
tais materiais. Porém, nem sempre é possível encontrá-los uma vez 
mais nas mesmas condições de utilização, tampouco nos mesmos lu-
gares. Explica-se: processos de deterioração, mudanças físicas de lo-
cais de guarda, por exemplo, apagam, às vezes por completo, o 
caminho de acesso aos documentos. (VALENTE, 2005, p.177).  
 

 A digitalização preserva o original, evitando o seu manuseio e disponibiliza o conteúdo a 
um grande número de pesquisadores e pesquisadoras. Porém, se faz necessário banir a noção 
de que a digitalização deva “conduzir à relegação ou à destruição dos objetos impressos do 
passado”, como aponta Chartier (2002, p. 28): 
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[...] com as possibilidades e promessas da digitalização, a ameaça de 
outra destruição não se afastou definitivamente. Como leitores, como 
cidadãos, como herdeiros do passado, devemos, pois, exigir que as 
operações de digitalização não ocasionem o desaparecimento dos ob-
jetos originais e que seja sempre mantida a possibilidade de acesso 
aos textos tais como foram impressos e lidos em sua época. (CHAR-
TIER, 2002, p. 29).  

 
Além da observação de Chartier (2002), é preciso lembrar que o acesso aos documen-

tos pela web “não substitui o contato pessoal e único do pesquisador com as fontes e docu-
mentos” (RAZZINI, 2008, p. 147). Mesmo, reconhecendo as vantagens da digitalização dos 
documentos, tem-se consciência das barreiras que ainda poder-se-á encontrar futuramente, 
uma vez que:  
 

Os processadores, os programas, os suportes, enfim, todo o aparato 
informático está constantemente em mutação, o que obriga uma con-
tínua atualização da parafernália digital, sob o risco de não haver mais 
como consultar um determinado documento armazenado num suporte 
antigo. (RAZZINI, 2008, p. 147).  

 
No processo de implantação do CEMESSC não se tem abandonado a importância da 

preservação dos suportes das fontes documentais, iconográficas e museológicas. Inspirados em 
Chartier (2002), os membros do GRUPEHME vêm desenvolvendo algumas atividades a fim de 
contribuir para sensibilizar as escolas sobre a preservação da materialidade no próprio ambiente 
escolar. 

 
 
 

 
O Centro de Memória da Educação do Sul de Santa Catarina – CEMESSC e o processo 
de implantação 
 
 Iniciou-se inventariando as primeiras escolas públicas da rede estadual do sul de Santa 
Catarina. Após a identificação da localização dessas, fizeram-se as visitas in loco com o objetivo 
de apresentar o projeto do CEMESSC às equipes gestoras e solicitar autorização para que os 
prédios escolares, mobílias e objetos fossem fotografados e os documentos (textuais e icono-
gráficos) digitalizados.  

O CEMESSC engloba 27 (vinte e quatro) escolas estaduais localizadas nos municípios da 
AMREC, AMESC e AMUREL.  

Nem todas as cidades que compõem as microrregiões foram envolvidas e, consequen-
temente, nem todas as escolas mais antigas. O critério de escolha pautou-se na data de criação 
e emancipação dos municípios, ou seja, priorizaram-se os municípios com maior tempo de exis-
tência ou emancipação.  
 Uma observação importante faz-se necessária, as condições de guarda do acervo esco-
lar diferem de escola para escola, algumas guardaram apenas os documentos que fazem parte 
do arquivo corrente, outras não descartaram documentos considerados de teor mais histórico, 
mantendo muito material no “arquivo morto”, apesar das condições insalubres. Com o intuito 
de realizar a digitalização dos acervos documentais, foi necessário selecioná-los. Mesmo enten-
dendo que todos possuem valor histórico, em virtude do limite de tempo e de pessoal, foram 
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escolhidos alguns exemplares por décadas, principalmente, no que diz respeito aqueles de cu-
nho mais administrativo, como livros de chamada, de notas, entre outros. 
 Para que fosse possível digitalizar os documentos de diferentes dimensões e tipologias, 
com o uso de equipamentos mais adequados, após a seleção, estes foram deslocados para a 
Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina – UNESC, com autorização prévia das escolas, 
mediante um Termo de Compromisso7. Na sequência, os documentos foram pré-classificados 
em grupos específicos. 
 A etapa seguinte foi a da compactação das imagens digitalizadas, técnica que reduz o 
tamanho para armazenamento e transmissão na internet. Atualmente, os documentos e ima-
gens estão sendo catalogados por meio de uma planilha elaborada por profissionais da área de 
biblioteconomia, os quais atuam na Biblioteca Central da UNESC. As informações contidas nas 
planilhas serão lançadas no sistema de busca que utiliza o software Pergamum - Sistema Inte-
grado de Bibliotecas, empregado pela biblioteca da instituição. Nem todos os documentos tex-
tuais e iconográficos serão disponibilizados na íntegra, via web, ou seja, conteúdo 
acompanhado da imagem, alguns contaram apenas com as informações a seu respeito e a 
imagem não será veiculada.  
 Além das cópias digitais disponíveis na página virtual do CEMESSC, os/as pesquisado-
ras/as terão a possibilidade de entrar em contato com elas na íntegra em suporte (DVD), que 
fará parte do acervo do Centro de Documentação da UNESC - CEDOC. Paralelamente a esta 
etapa, a página virtual do CEMESSC está sendo construída por profissionais contratados da área 
de informática e design gráfico e, assim que for concluída, será disponibilizada na internet para 
acesso. A página do CEMESSC ficará hospedada no site do MUESC, mais especificamente em 
uma de suas unidades, ou seja, no Centro de Documentação – CEDOC. 
 Como as fontes textuais, iconográficas e museológicas originais pertencem às escolas e, 
consequentemente, ao poder público estadual foi formalizado um convênio entre a UNESC e a 
Secretaria do Estado de Santa Catarina, que permite a veiculação das informações e imagens 
na página do CEMESSC8.  
 No ano de 2011, o GRUPEHME também pôde contar com recursos do Instituto de Pes-
quisas Econômicas Aplicadas - IPEA – para implementar algumas atividades vinculadas ao pro-
jeto do CEMESSC9, tendo como principal objetivo sensibilizar a comunidade acadêmica e escolar 
sobre a preservação do patrimônio escolar. No mesmo ano, foi organizado o III Colóquio Histó-
ria e Memória da Educação com o tema “Cultura, Patrimônio Escolar e Desenvolvimento”. Com 
a mesma finalidade, foi ofertada uma oficina sobre organização e preservação dos acervos es-
colares para equipes diretivas das escolas abrangidas pelo CEMESSC. 
 Também foi ofertada a disciplina “Cultura, Patrimônio Escolar e Desenvolvimento Naci-
onal”10, no Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESC, tendo como uma das referên-
cias, para os trabalhos finais, as fontes disponíveis no acervo do CEMESSC. Todas essas etapas 
só foram alcançadas a partir do envolvimento dos membros ativos do GRUPEHME, além dos/as 
bolsistas de iniciação científica financiados por programas de pesquisa da UNESC e CNPq11. Sem 
a participação efetiva e comprometida desses/as acadêmicos/as, o projeto não estaria cami-
nhando rumo à sua finalização. 
 
O CEMESSC enquanto lócus de pesquisa: possibilidades para os estudos sobre a cul-
tura material escolar 

 
Apesar da forte cultura do descarte ou da guarda de documentos em ambientes total-

mente insalubres, foram encontrados muitos que resistiram às intempéries do tempo, como: 
fotografias, hinos e históricos escolares, livros de matrícula, cadernos de desenho, fichas de 
alunos, livros-ponto. Somam-se a esses documentos vários livros de atas de: reuniões pedagó-
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gicas, conclusão de cursos, das APPs- Associações de Pais e Professores, dos Centros Cívicos, 
dos Grêmios Estudantis, dos Caixas Escolares, das Associações das Bibliotecas, dos Clubes Agrí-
colas, dos Clubes de Leitura, dos Jornais Escolares, dos Pelotões da Saúde, das Ligas da Bon-
dade, das Ligas Pró-língua Nacional, de Exames Finais entre outros.  
 As fontes textuais, iconográficas e museológicas identificadas e digitalizadas ou fotogra-
fadas, apresentam-se como “vestígios”, “pistas”, “zonas privilegiadas” como coloca Ginzburg 
(1989). Mas, é importante ressaltar que “o historiador se vê com a tarefa de reconstruir o que 
‘não existe mais’, o que se configura em um movimento que é sempre problemático e incomple-
to, e que só pode proporcionar uma representação do passado”. (MENEZES, 2006, p. 67). 

O acervo digital do CEMESSC abre a possibilidade de inúmeras pesquisas no campo da 
história da educação, entretanto, “as mídias digitais fornecem filtros para as informações que se 
busca, mas quem propõe as buscas, faz a filtragem e cruzamentos de dados e atribui significa-
dos a eles é o pesquisador”. (RAZZINI, 2008, p. 148).  
 Este acervo informará sobre a vida escolar, mais precisamente sobre a cultura escolar e 
práticas escolares, constituídas em diferentes movimentos históricos, em distintos lugares. No 
entanto, isso só materializar-se-á se os/as pesquisadores/as lançarem questões a esse conjunto 
de documentos. As análises não devem partir do “horizonte documental”, e sim do “horizonte 
histórico”, ou seja, de problemas históricos, pois o trabalho documental e o trabalho de pesqui-
sa são faces da mesma moeda, como afirma Menezes (1999). 
 Um documento só se torna um documento histórico, quando o pesquisador o problema-
tiza, interroga-o, buscando transformá-lo de um indício, para problemas históricos. Além disso, 
todo documento, seja ele escrito, oral, iconográfico ou material, é um monumento. Para Le Goff 
(2003), todo documento tem em si um caráter de monumento, pois não existe memória coleti-
va bruta. “O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 
sociedade que o fabricou segundo as relações de força que aí detinham o poder”. (LE GOFF, 
2003, p. 545). 
 Os documentos, sejam eles oficiais ou não, não são portadores da verdade, devem ser 
problematizados e cotejados com outras fontes uma vez que: 
 

O cruzamento e confronto das fontes poderá também ajudar no con-
trole da subjetividade do pesquisador. É uma operação indispensável. 
Há uma expressão antiga que diz bastante do incansável trabalho que 
se há de ter com o entretecer do problema, com as questões formu-
ladas e a ida às fontes: “da bigorna à forja, da forja à bigorna”. (LO-
PES; GALVÃO, 2001, p. 93). 

 
 Apesar de o CEMESSC não ter sido colocado ainda na web, seu acervo tem sido alvo de 
pesquisas acadêmicas, sejam de iniciação científica, monografias de conclusão de curso, dis-
sertações ou projeto de pesquisa vinculado a grupos de pesquisa, alguns concluídos e outros 
em andamento. Entre as monografias de conclusão de curso estão: “Liga da Bondade nas es-
colas públicas estaduais do sul de Santa Catarina (1953 a 1970): Prescrevendo regras de civili-
dade”, da acadêmica do Curso de Pedagogia Mariane Rocha Niehues (2011), “Experiências 
estudantis inscritas nas atas dos Centros Cívicos: Santa Catarina (1967-1992)”, de Gilmara Du-
arte Plácido, acadêmica do Curso de História. 
 Na pesquisa em andamento de mestrado de Marli Vitali, que tem como objeto de pes-
quisa o movimento estudantil secundarista de Criciúma, na década de 1960, o acervo do CE-
MESSC também será um dos arquivos a serem investigados. 
 Recentemente, um grupo de pesquisadores/as, entre ele/elas as professoras que coor-
denam o CEMESSC, aprovaram um projeto de pesquisa no âmbito Edital MCT/CNPq/MEC/CAPES 
nº. 02/2010 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, tendo como problema central os 
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conhecimentos que a memória escolar, salvaguardada pela tecnologia digital, pode suscitar so-
bre as práticas escolares das escolas públicas do sul de Santa Catarina, tendo como lócus os 
documentos digitalizados das escolas estaduais da AMREC. Os/as pesquisadores/as lançaram 
questões aos documentos a partir dos focos de pesquisa dos grupos de pesquisa aos quais fa-
zem parte, bem como à Linha de Pesquisa “Educação, Linguagem e Memória” do Programa de 
Pós-Graduação em Educação/UNESC. As problematizações versam sobre os seguintes temas: os 
livros de leitura e sua recepção; as regras de civilidade e a educação escolarizada; o uso da 
memória, resguardada por meio de registros junto às escolas, para o estudo da língua; a cons-
trução da identidade nas atas da Liga Pró-Língua Nacional e, por último, a sensibilidade ambi-
ental na experiência pedagógica dos Clubes Agrícolas implantados na região sul de Santa 
Catarina na década de 1940. 

Esses estudos apresentam-se como as primeiras indagações lançadas aos documentos, 
mas certamente outras pesquisas emergirão, no campo da história da educação, fomentadas, 
principalmente, pelo acesso virtual aos documentos.  
 A partir do acervo do CEMESSC, é possível lançar vários olhares, uma vez que ele pode 
ser comparado a um caleidoscópio, pois permite várias abordagens. É possível, por exemplo, 
em uma pesquisa de cunho historiográfico, extrair dos documentos aspectos da cultura material 
das escolas envolvidas. Mas, para fazer esse exercício, é preciso construir um objeto de pesqui-
sa no campo da história da educação que tenha como “pano de fundo” compreender aspectos 
da materialidade da escola. 
 Como já apontado, se o descaso com a massa documental das escolas é algo recorren-
te e de conhecimento dos/as pesquisadores/as da história da educação, as coisas se complicam 
mais ainda quando se trata de ter artefatos e utensílios escolares como fontes de pesquisa, 
pois: 
 

A dificuldade em localizar os elementos dessa cultura material escolar 
tem levado pesquisadores a buscar indícios da materialidade da escola 
e da escolarização em um leque alargado de fontes. Não apenas vem 
sendo revisitada a documentação escrita, como a documentação oral 
e iconográfica [...]. (VIDAL; SILVA, 2011, p. 32).  

 
 O mundo material, ou melhor, os vestígios materiais oferecem um terreno fértil para a 
compreensão da materialidade das relações que são construídas historicamente no cotidiano da 
escola e fora dela. Entre esses vestígios, encontram-se os documentos textuais, iconográficos e 
museológicos, que fazem parte do patrimônio escolar, os utensílios escolares – mobiliários, ma-
teriais pedagógicos, manuais didáticos e tantos outros-, bem como a arquitetura dos edifícios 
escolares. Neste sentido, o CEMESSC representa um “canteiro fértil” do qual poderão germinar 
inúmeras pesquisas voltadas à cultura material escolar, entre outras.  
 
Considerações Finais 
 
 Com a implantação do CEMESSC, espera-se contribuir para o fortalecimento da cultura 
de valorização da história dos estabelecimentos escolares por parte de todos os segmentos das 
comunidades escolares, ou seja, gestores/as, professores/as, funcionários/as, alunos/as e pais.  
 É importante ressaltar que preservar os acervos documentais dessas instituições não 
desobriga da responsabilidade em contribuir para a preservação dos documentos impressos e 
de objetos escolares, por isso a necessidade de se pensar em ações que atuem no campo da 
preservação do patrimônio escolar, sensibilizando os vários sujeitos para a guarda da materiali-
dade produzida nelas. Um dos retornos desse trabalho é o fato de perceber que, de alguma 
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forma, muitas delas envolvidas já se encontram sensibilizadas quanto à importância da cultura 
material escolar na história da educação. 
 Além de dar visibilidade às experiências construídas no espaço escolar em diferentes 
espaços e temporalidades, o CEMESSC possibilitará o envolvimento dos diferentes sujeitos da 
comunidade escolar, no processo de reconstrução da história dos educandários abarcados pelo 
projeto.  
 O CEMESSC não só preservará, em meio digital, o acervo documental e material das 24 
(vinte e quatro) escolas da rede estadual de educação do sul de Santa Catarina, mas será um 
meio eficaz para a divulgação destas fontes, tanto para o meio acadêmico, quanto para a co-
munidade escolar. 

No âmbito acadêmico, o CEMESSC suscitará projetos de iniciação científica, trabalhos de 
conclusão de curso e dissertações no campo da História da Educação.  
 Implantar o CEMESSC em meio virtual não resolverá o problema do descaso com os 
acervos escolares, por isso os membros do GRUPEHME oferece oficinas aos representantes das 
escolas envolvidas sobre a guarda e conservação de documentos. Mas, além da preservação 
em meio digital e a orientação às equipes gestoras sobre a importância de postura em relação 
ao patrimônio escolar, é preciso que sejam lançadas políticas públicas voltadas para a preserva-
ção da cultura material escolar a médio prazo, caso contrário, os vestígios que ainda restam das 
experiências escolares desaparecerão, impedindo que sejam reconhecidas e resignificadas pelos 
seus sujeitos.  
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1 O GRUPEHME conta, além de fomento externo, com recursos da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Extensão/UNESC e está cadastrado no CNPq. Suas líderes são as professoras dou-
toras Giani Rabelo e Marli de Oliveira Costa. 
2 Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, 
Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga. 
3 Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro 
Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do 
Sul e Turvo. 
4 Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, Grão Pará, Gravatal, Imaruí, Imbituba, Jaguaru-
na, Laguna, Pedras Grandes, Rio Fortuna, Sangão, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, São Mar-
tinho, Treze de Maio e Tubarão. 
5 Este projeto vem sendo desenvolvido desde março de 2009. Ele conta com recursos do CNPq 
(Edital MCT/CNPq nº. 42/2007 – Difusão e Popularização da C&T) e da Universidade do Extre-
mo Sul Catarinense – UNESC, por meio de programas de apoio à pesquisa.  
6 Por cultura material escolar entende-se o conjunto de artefatos, cuja existência, uso e signifi-
cado estão vinculados historicamente ao processo de escolarização. Já por cultura imaterial es-
colar compreendem-se os bens culturais intangíveis, abrangendo as expressões culturais, as 
tradições. Os saberes escolares, os modos de fazer, as formas de expressao, as celebrações, 
festas, músicas, costumes que circulam no ambiente escolar são manifestações desta cultura.  
7 Neste termo, foram listados todos os documentos para que, no ato de entrega, ocorresse a 
conferência. 
8 Termo de convênio Nº 19.010/2011-1. 
9 Cátedras IPEA/CAPES para o desenvolvimento – Chamada Pública 001/2010. 
10 Disciplina ofertada no PPGE/UNESC, no segundo semestre de 2011, tendo como ministrantes 
as professoras doutoras Giani Rabelo e Marli de Oliveira Costa, ambas vinculadas ao 
PPGE/UESC. 
11 Mariane Rocha Niehues (Curso de Pedagogia), Gilmara Duarte Plácido (Curso de História), 
Cíntia Gonçalves Martins (Curso de História), Taise Figueiredo (Curso de História) e Vanessa 
Corrêa Cordeiro Cloth (Ensino Médio - CEDUP). 
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Esta comunicação tem como intuito refletir acerca do processo de implantação do Cen-
tro de Memória do Ensino Militar da Universidade da Força Aérea Brasileira (CME-UNIFA), pri-
meiro centro de referência da história do ensino militar na América Latina. Criado em 2010, o 
CME inscreve-se num esforço institucional da Aeronaútica Brasileira no sentido de contribuir, 
não somente para a recuperação dos registros documentais acerca da história militar no país, 
mas também no sentido de viabilizar a recuperação de uma memória coletiva da instituição, de 
suas práticas e culturais, dos seus fazeres pedagógicos de formação, instrução e educação. 
Nessa perspectiva, o CME-UNIFA tem como objetivo buscar interagir com instituições congêne-
res e com pesquisadores associados ao campo da história da educação e áreas afins, visando 
desenvolver estudos e pesquisas de caráter histórico na área da história da educação militar.  

Assim, a parceria institucional desenvolvida com o Diretório de Pesquisa Núcleo Inter-
disciplinar de Pesquisas em História da Educação e Infância da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (NIPHEI-UERJ) potencializa-se como ideia-força que se objetiva na construção subs-
tantiva de um plano diretor de ações de intercâmbio acadêmico-científico orientado, por um 
lado, pelo trabalho sistemático de mapeamento horizontal dos fundos arquivísticos sob a guar-
da da UNIFA, e por outro, na capacidade de fazer circular informações, socializando e publici-
zando conhecimentos e saberes, salvaguardando as memórias individuais e coletivas e o 
patrimônio histórico-cultural existente.  

A recuperação e democratização da informação como repto de construção social do co-
nhecimento sobre as diferentes história(s) do ensino militar no Brasil, da Colônia à República. A 
pesquisa de prospecção histórica dos fundos arquivísticos, em grande parte constituída de acer-
vos históricos sobre o ensino militar da aviação civil e miliar brasileira, procura primar pelo prin-
cípio do respect des fonde do qual nos chama atenção Heloisa L. Bellotto (1984, p.30), 
mantendo o agrupamento de origem dos registros documentais existentes, obdecendo o arran-
jo inicial de onde vieram e respeceitando sua organicidade, o que nos ajuda na elaboração das 
tabelas de sua temporalidade. Cabe-nos ressaltar que os registros documentais sob a guarda e 
proteção do CME-UNIFA são oriundos das três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáuti-
ca, contando com diferentes arranjos, periodizações e temporalidades. Esses acervos históricos 
abrangem um período relativamente extenso da história do Brasil que remonta à época colonial, 
sendo compostos de atas, livros raros, manuais didáticos de auxílio à instrução, filmes, micro-
filmes, fotografias, desenhos, livros de visitas, livros de memória, pinturas, mobiliário escolar, 
peças tridimensionais, periódicos, mapas, planos de aula, legislações, relatórios confidenciais, 
coleções científicas, coleções didáticas, entre outros suportes documentais.  

Em especial, os fundos fotográficos estão sendo organizado pelo Projeto de Pesquisa e 
Extensão Memória Fotográfica da Educação Fluminense, projeto integrado ao NIPHEI-UERJ. 
Ainda sobre esses fundos fotográficos, que reúne um vasto volume documental, em fase de 
identificação e catalogação, podemos dizer que os mesmos ajudam a (res) constituir parcela 
significativa da história do ensino militar, nas décadas de 1910 a 1930 do século XX, preceden-
tes à constituição da Força Aérea Brasileira e seu Ministério em 1941. Exemplo disso são os epi-
sódios relacionados à Intentona Comunista de 1935 e aos diversos assuntos pertinentes a 
Segunda Grande Guerra Mundial como a formação da Força Expedicionária Brasileira e a Missão 
de Patrulhamento do Atlântico Sul. Essas imagens fotográficas podem ser entendidas como pa-
limpsesto, um texto inicial que recobre o segundo que precisa ser compreedido em sua meta-
morfose para além do que fulgura, constituindo também narrativas sobre a história. (Rouanet, 
1990, p.15) 

 Nesse sentido, estamos a desenvolver a produção de filmes de curtas metragens (do-
cumentários) com os recursos da história oral, incluindo depoimentos de época dos sujeitos 
construtores do ensino militar. O CME-UNIFA vem aceitando doações do Exército, da Marinha 
do Brasil, incorporando também acervos do Museu Aeroespacial, do Centro de Documentação e 
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Histórico da Aeronáutica, das escolas militares sediadas no Campo dos Afonsos, da Academia 
da Força Aérea, dentre outras instituições. Igualmente, está sendo realizada campanha para 
doação de material pedagógico junto aos militares da ativa e da reserva da Aeronáutica. A nos-
sa “operação historiográfica” no sentido empregado por Michel de Certeau (1982, pp.65-119) 
procurar articular teoria e empiria na construção do método de organização documental, tendo 
por finalidade ajudar a refletir sobre o pluriverso da história da educação, em particular, no que 
diz respeito às práticas culturais e seus dispositivos pedagógicos de regulação do ensino e das 
atividades de educação militar. Programas e currículos que se complementaram na formação 
educacional militar consubstanciado através de suas escolas, de suas práticas escolares, dos 
livros e dos periódicos educacionais aplicados e lidos em sala de aula, das relações entre edu-
cação militar e profissionalização.  

Com efeito, a produção, a acumulação e a disponibilização à acessibilidade de consulta 
dos acervos históricos mecionados abriga um espaço privilegiado para o desenvolvimento e a 
difusão de estudos e de pesquisas acerca dos saberes pedagógicos instituídos e instituintes ao 
longo do processo de institucionalização do ensino militar no país. O que nos convida também 
ao aprofundamento e a ampliação das discussões teórico-metodológicas acerca dos eixos temá-
ticos “patrimônio”, “memória” e “história do Brasil”. Assim, o CME-UNIFA em conjunto com o 
NIPHEI-UERJ vem tematizando um amplo repertório de questões-problema oriundas dos deba-
tes acadêmicos sobre o campo historiográfico da história da educação, da antropologia e da 
história, confugurando-se não somente como lugar de estudos e de pesquisas sobre objetos do 
conhecimento da história militar formulado a partir dos embates teóricos do campo da história 
da educação, mas também como território importante na historicização da educação brasileira e 
de suas práticas de ensino e modelos pedagógicos de intervenção na formação educacional 
militar.  

Todavia, ainda há muito que fazer: o acervo histórico em organização encontra-se sem 
condições adequadas de acondicionamento documental. Nesse sentido, está sendo realizado 
pelo Comando da Universidade da Força Aérea esforço de aparelhamento técnico operacional 
do CME para prover condições adequadas de acondiciomento da documentação existente. Para 
esse intento, contamos com o apoio do Museu Aeroespacial e do Centro de Documentação e 
Histórico da Aeronáutica. Iniciamos no segundo semestre de 2011, o mapeamento e o levanta-
mento sistematizado da documentação, envolvendo a identificação, a seleção, a catalogação e 
a digitalização dos registros documentais. Em nossas considerações, pontuamos a importância 
da organização de Centro de Memória do Ensino Militar como um instrumento a serviço da soci-
alização e da democratização da informação, da defesa à acessibilidade e ao exercício perma-
nente do direito à liberdade da pesquisa histórica em acervos militares o que nos possibilita 
compreender em parte o papel de formação exercido por diferentes modelos culturais pedagó-
gicos em voga no país em diferentes épocas.  

Assim, a participação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro através do Núcleo 
Interdisciplinar de Pesquisas em História da Educação e Infância no presente projeto de imple-
mentação do CME-UNIFA complementa nosso esforço acadêmico-científico no sentido de valori-
zar a recuperação da informação e sua dissiminação, contribuindo para aprofundar a discussão 
acerca da cidadania e de como pensarmos a identidade nacional em sua herogeneidade, em 
particular, os aspectos militares dessa formação identitária.  

Desta forma, o CME-UNIFA estabelece três eixos centrais de atuação, do ponto de vista 
metodológico, a saber: (a) prospecção histórica dos acervos documentais a partir da higieniza-
ção, da identificação, da catalogação, do arranjo e da digititalização; (b) proteção e preserva-
ção das fontes documentais; (c) desenvolvimento de atividades de pesquisa histórica sobre 
temátocas apontadas por esses acervos históricos. Ressaltando que, nesse momento, as referi-
das fontes estão sendo manuseadas no sentido de servirem como fonte de pesquisa para a rea-
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lização de monografias de graduação, dissertações e teses de doutoramento na área de história 
da educação.  

De fato, a organização e a socialização das informações acerca desses registros docu-
mentais sob a guarda do CME-UNIFA constitui uma importante possibilidade de consulta para a 
ampliação e enriquecimento de futuras abordagens sobre a temática que engloba a história do 
ensino militar e outros temas afins, a exemplo da infância empobrecida e menorizada, da pro-
fissionalização de jovens, enfim, de uma gama diversificada de assuntos que podem nos ajudar 
a problematizar as políticas públicas de formação educacioal no país em diferentes períodos 
históricos da formação social brasileira. Nesta perspectiva, cabe-nos recuperar a evocação das 
forças culturais complexas e dinâmicas de onde elas próprias emergiram como nos assertiva 
Stephen Greenblatt (1991, p. 54) Assim, a criação do CME-UNIFA inscreve-se de reflexão histó-
rica, da abertura de arquivos, da circularidade e do intercâmbio com redes sociais de educação. 

Importante também salientar que o Centro de Memória do Ensino Militar articula-se ao 
Projeto de Extensão Memória Fotográfica da Educação Fluminense que tem como interesse 
contribuir para a recuperação da memória fotográfica da educação no Estado do Rio de Janeiro, 
buscando apreender através da identificação, catalogação, digitalização e análise das fontes 
fotográficas existentes eminstituições escolares e afins, a dinâmica das representações sociais 
reveladas pelo e no processo de escolarização fluminense.  

Como nos sugere Turazzi (1998), as mais diversificadas formas de criação e de repre-
sentação da identidade de umpovo ou de umgrupo social determinado ou de umlugar. Neste 
aspecto, a fotografia como prática social constrói, no terreno da linguageme da produção dis-
cursiva, uma narrativa que pretende comformatos e significações variadas, alargar os sentidos 
da visão na sociedade contemporânea. A fotografia para alémde materializar as apropriações de 
imagens do passado e do presente, familiariza o momento apreendido, pedagogicamente, cons-
truindo valores e ideologias, por vezes, contraditórios. O dito e não dito interagemna formula-
ção discursiva da fotografia fazendo emergir diferentes visões do acontecido pela lente do 
fotógrafo. (Orlandi, 1993) Assim, o Projeto busca aprimorar os procedimentos da pesquisa 
emtorno do levantamento sistemático das fontes fotográficas sobre a história da escolarização 
fluminense, possuindo como periodização, os dois primeiros quartéisdo Brasil Republicano.  

Assim, repertório investigativo do CME-UNIFA alude os problemas do processo de esco-
larização militar, a produção e a difusão pedagógicas da gestão educativa militar em suas práti-
cas culturais do social. (Burke, 1995) Estas práticas culturais são reveladoras de um modelo de 
organização social, econômica e política da educação numa dada época. A fotografia como uma 
expressão visual da realidade social, tece uma história, como nos assertiva José de Souza Mar-
tins (2009), sendo, ao mesmo tempo, imaginário social. 

Em primeiro, o projeto reside na importância em concebê-lo enquanto umprojeto que 
busca (a) recuperar a memória da história da educação fluminense através dos registros visuais 
da fotografia da escolarização; (b) propor a criação de instrumentos de gestão e controle de 
informações acerca da fotografia como fonte e objeto da pesquisa histórica emhistória da edu-
cação; (c) Socializar e democratizados os conteúdos imagéticos, no sentido de possibilitaremo 
acesso às informações de cunho educacional de interesse público, compreendendo esses pres-
supostos como essenciais para viabilizar a pesquisa da fotografia da escolarização fluminense, o 
projeto procura colocar-se emdefesa da elaboração de uma política de gestão, de circulação da 
informação e de conhecimentos sobre o lugar social da fotografia dos sujeitos escolarizados.  

Em segundo, o projeto está sendo capaz de envolver emtorno de suas demandas, pro-
fessores-pesquisadores e alunos e alunas de graduação e pós-graduação, emgrande parte, vo-
luntários, no trabalho árduo da pesquisa de campo que, priorizando a apreensão das 
informações contidas nas imagens fotográficas, busca perceber o contexto histórico e o mo-
mento cultural de sua elaboração como mensagem. Emterceiro, o projeto emquestão incide 
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sobre a produção de uma leitura sociológica, antropológica e histórica educacional da fotografia 
sobre a escolarização fluminense, compreendendo as ambigüidades, os confrontos, as experi-
ências e a genealogia das lógicas que governamo conhecimento dos outros no quotidiano dos 
sujeitos ditos escolarizados. (Pierre e Marie-claire Bourdieu, 2006)  

Segundo Maurício Lissovsky (1980), três perspectivas da apreensão das fontes fotográ-
ficas devem ser levadas em conta: o conteúdo de imagem, o fotógrafo e a tecnologia utilizada, 
amplia, as possibilidades de interpretação de uma época e dos sujeitos nela envolvidos. Pois 
bem, o projeto conjunto CME-UNIFA possui como orientação teórica e metodológica compreen-
der os registros documentais fotográficos da educação fluminense, na perspectiva do processo 
de escolarização, considerando as reflexões teóricas da história da cultural do social. Desta for-
ma, entendemos o percurso da pesquisa enquanto umtrabalho contínuo de articulação entre 
teoria e empiria, conduzindo, permanentemente, o retorno do método emtorno de si mesmo. 
(Cardozo, 1979) Pensando com Michel De Certeau (1982;1993) e Roger Chartier (1985;2002), 
buscamos um exercício metodológico da leitura que contemple uma “operação historiográfica” 
dos registros fotográficos emquestão, buscando transpor as fronteiras entre o dado e o criado, 
articulando história a umlugar socialmente construído.  

Assim, a apreensão da fotografia como representação da modernidade educativa, repu-
blicana, incide na percepção das formas da modernização da escola e de seus sujeitos e dos 
fundamentos comportamentais nela contidos. Incide tambémemcompreender as estratégias e 
os objetivos políticos educacionais institucionalizados através e pelas dinâmicas das reformas 
estruturais da educação, pública e privada, pelos qual a sociedade fluminense vivenciou nas 
décadas de 1900 a 1950.  

Pois bem, recuperar as informações acerca das relações entre discurso e poder na es-
colarização dos sujeitos incide interrogar o processo de criação das realidades sociais e as rela-
ções entre discurso e poder na invenção do sujeito escolarizado. (Boom, 2004) Três eixos 
constitutivos da pesquisa fazemparte da organização e da execução do projeto: o mapeamento, 
a identificação, a catalogação das fontes fotográficas encontradas; o segundo, o trabalho de 
problematização do objeto e do discurso historiográfico; o terceiro, a circulação das informa-
ções encontradas via organização de guia de fontes, banco de dados, exposições, seminários, 
Web Site, entre outros instrumentos de socialização da informação. 

Por esse procedimento conjunto, o CME-UNIFA em convênvio com o Laboratório Inter-
disciplinar de Estudos e Pesquisas em História da Educação e Infância e o Projeto Memória Fo-
tográfica da Educação Fluminense tem como interesse comum: (a) constituição de um Banco 
de Dados das Imagens Fotográficas dos Acervos pesquisados; (b) Organização e divulgação de 
uma página Website conjunta das pesquisas, visando Produção/Edição/publicação de DVD do-
cumentários sobre aspráticas educativas militares, em especial da aviação na Base Aérea do 
Campo dos Afonsos; (c) Organização de Eventos; (d) Publicação do Guia de Fontes dos Acer-
vos; (f)Produzir, conjuntamente, ações interativas entre grupos de pesquisa institucionais e e 
interinstitucionais, focalizando a realização de encontros, seminários, colóquios, congressos, 
exposições, cd, roms, vídeos, documentários, etc.  

Desse modo, o projeto vema tuando no incentivo às práticas de ensino aprendizagem 
circunstanciadas pelo exercício da pesquisa histórica. Assim, apropriação, produção e rculação 
de saberesm na pesquisa histórica em históriada educação e infâncianos dois primeiros quartéis 
da experiência republicana flluminense fazem parte do trabalho pedagógico da pesquisa com as 
imagens fotográficas da escolarização. A pesquisa com as imagens fotográficas da escolarização 
fluminense e das atividades mitares de ensino tem mobilizado os pesquisadores militares e das 
Universidades não somente na formulação crítica acerca dos conteúdos dos acervos imagéticos 
encontrados, mas também em relação às iniciativas de guarda e de oproteção dos mesmos. 
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Sendo assim, a produção, a acumulação e a disponibilização à consulta dos acervos his-
tóricos sob a guarda do Centro de Memória constituir-se num espaço privilegiado para o desen-
volvimento e difusão de estudos e de pesquisas no âmbito da história da educação e áreas 
afins, colaborando, desta forma, para o aprofundamento e a ampliação das discussões teórico-
metodológicas acerca dos eixos temáticos patrimônio, memória e história republicana. Nesse 
esforço, busca-se, sobretudo, estabelecer interfaces com outras áreas do conhecimento, a 
exemplo, da história da ciência, da antropologia educacional e da museologia. Assim, o Centro 
de Memória vem tematizando um amplo repertório de questões-problema oriundas dos debates 
científicos acadêmicos (Vidal, 2005; Faria Filho, 2011; Camara, 2011) sobre o campo historio-
gráfico da história da educação.  

Concordando com José Maria Jardim, o objetivo fundamental e primeiro de constituição 
de arquivos públicos está na preservação sistemática dos documentos governamentais, visando 
facilitar a eficiência das operações da administração pública, a pesquisa científica, à proteção do 
direito dos cidadãos e do desenvolvimento da identidade nacional, local ou regional baseado 
nos arquivos como memória coletiva da nação, do estado ou da cidade. (Jardim, 1991, p. 15) 

No caso específico da UNIFA, o Centro configura-se não somente como lugar de estu-
dos e de pesquisas sobre objetos do conhecimento da história militar formulado a partir dos 
embates teóricos do campo da história da educação, mas também como território importante 
na historicização da educação brasileira e suas práticas de ensino e seus modelos pedagógicos 
de intervenção na formação educacional militar. Este movimento requer problematizar discursos 
e práticas relativos aos poderes instituídos e instituintes, estratégias e táticas concebidas e seus 
processos históricos, bem como superfícies e zonas abissais que envolvem a produção do co-
nhecimento. (Certeau, 1992, p. 66) 

Em especial, salientamos que os fundos fotográficos estão sendo pesquisados, de 
forma conjunta, com o Projeto Memória Fotográfica da Educação Fluminense, projeto de 
extensão da UERJ integrado ao NIPHEI-UERJ. Sobre esses fundos, destacam-se registros 
históricos que recuperam visualmente a constituição do ensino aeronáutico das décadas de 
1910 e 1920 precedentes a constituição da Aeronáutica em 1941, onde se encontram 
fotografias que ajudam a revelar importantes passagens da história republicana. Exemplo disto, 
episódios relacionados à intentona comunista e a Segunda Grande Guerra Mundial que 
necessitam ser problematizados. Estas imagens fotográficas são hipertextos. Constituem-se 
narrativas que nos possibilitam produzir documentários com os recursos da história oral 
(Ferreira; Figueiredo, 2006), incluindo depoimentos de época.  

Dessa forma, esforço conjunto de intercâmbio e de parcerias no aprimoramento e 
refinamento das reflexões teórico-metodológicas sobre o manuseio de novas tecnologias e da 
produção de novas abordagens. Não à toa, o Centro de Memória vem instrumentalizando novas 
redes de disseminação, de integração do conteúdo dos fundos pesquisados à história da 
educação militar no país. Valeu-nos dos procedimentos de levantamento, de sistematização, de 
seleção, de leitura e de análise das fontes documentais que constituem os fundos arquivísticos. 
Até o presente momento cerca de mais de vinte e cinto mil documentos estão sendo 
pesquisados na perspectiva de produção de um primeiro guia de fontes destes acervos 
históricos.  

Por este aspecto, aceitando as provocações de Roger Chartier (1988, p.41) a experi-
ência com o levantamento de fontes e com sua problematização teórica, mesmo que prelimi-
nar e precária, tem nos ajudado a “capturar” a mentalidade coletiva que regeu o ensino 
militar e suas práticas pedagógicas, bem como as representações sociais acerca da moral éti-
ca da época, sem que estes sujeitos sociais se apercebessem disto. No choque entre a cons-
ciência e o pensamento nos foi possível apreender, do ponto de vista teórico, os esquemas e 
os conteúdos de pensamento orientou cartesianamente o conhecimento militar.  
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Pois bem: entender o enredo que compõe dos modelos pedagógicos e de formação 
docente em curso no Brasil contemporâneo (Carvalho, 2003, pp. 121-161) e modernizador 
implica em reconstituirmos os itinerários científicos da história republicana protagonizou o 
processo de transição/conciliação da ordem escravocrata para o liberalismo, em finais do sé-
culo XIX e início o XX. Nesse sentido, tem razão Chartier (2002, p.144) quando nos rememora 
a necessidade de compreender os dispositivos de poder que, em certa medida, qualificam-se 
como sendo coercitivos, disseminadores, coerentes, organizados e automáticos, enfim, estra-
tégias e táticas dos poderes instituídos, conforme nos ver Michel de Certeau (1994, p.97), 
para organizar o coletivo. 

O presente projeto do Centro de Memória do Ensino Militar justifica-se pela necessidade 
de promover a recuperação dos fundos arquivísticos que compõem o acervo histórico militar da 
Força Aérea Brasileira, objetivando promover a recuperação do referido acervo, o treinamento e 
a capacitação profissional de pessoal técnico-científico. Sendo assim, este projeto pretende atu-
ar e contribuir para a ampliação do acesso à pesquisa histórica no país. Outra justificativa diz 
respeito à importância desse projeto para autonomização do campo científico brasileiro no que 
tange à recuperação e a problematização da história militar no Brasil contemporâneo. Por esse 
aspecto, mobiliza-nos o desejo de viabilizar esforços no sentido, não só de socializar os conhe-
cimentos produzidos, mas participar do processo de articulação entre teoria e empiria na cons-
trução do objeto científico. (Cardozo, 1979, p.31) 

Observe-se, inclusive, que Centro de Memória a partir das experiências de pesquisa 
realizadas junto ao Núcleo interdisciplinar de Pesquisa em História da Educação e Infância - 
UERJ vem ampliando o leque de discussões teórico-metodológicas em torno das problemáticas 
abordadas pelas pesquisas já realizadas e em andamento sobre temáticos pertinentes ao cam-
po da história da educação. O que objetivou a integração do Núcleo Interdisciplinar de História 
da Educação ao NIPHEI-UERJ, ampliando os espaços de problematização de nosso objeto de 
estudo. A discussão teórica de autores como Roger Chartier (1988 e 2002), Michel de Certeau 
(1982), Jacquel Revel (1989), Peter Burke (1992 e 2002), P. Bourdieu (1999), entre outros do 
campo da história cultural, vem alargando a compreensão e a dimensão material da produção e 
da reprodução social em relação aos objetos de nossas pesquisas. Este procedimento metodo-
lógico abre possibilidades de enfrentamento teórico dos objetos a serem estudados.  

Para além do trabalho sistemático com as fontes de pesquisa, o Centro de Memória 
constitui-se como sendo um centro de referencia desses acervos. E, mais, constitui no campo 
da história da educação, uma primeira experiência da Força Aérea Brasileira em parceria com 
Universidade Pública, tendo por intenção promover a organização de acervos históricos milita-
res produzidos, gestados e sob a guarda militar no país. Assim, a produção de multimídia de 
natureza didático pedagógica envolve algumas estratégias de execução, configurando-se como 
possibilidade efetiva de difusão de diferentes culturas.  

Outro aspecto significativo é a possibilidade de se socializar o acesso às fontes de pes-
quisa, mas também às possibilidades de ampliação dos conhecimentos acerca do espaço esco-
lar, da história das vestimentas, dos uniformes, da caligrafia, dos manuais escolares, dos 
materiais escolares, dos métodos de ensino, dos prédios escolares, dos museus escolares, do 
cinema escolar, dos museus escolares, das instituições de atendimento à infância criminalizada 
e outros aspectos que nos permitem penetrar na historicidade dos objetos e das práticas edu-
cativas. Desta forma, o CME-UNIFA em parceria LIEPHEI-UERJ possui como intuito congregar 
professores-pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação em educação e demais áreas 
do conhecimento, perscrutando intensificar, do ponto de vista interdisciplinar e interinstitucio-
nal, intercâmbios que possibilitem a circulação de pesquisadores em história da educação, inter-
locutores capazes de instigar reflexões de conceito e de método, como também suscitar o 
aprofundamento do debate historiográfico.  
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O Centro de Memória visa contribuir para o aprofundamento teórico-metodológico das 
atividades de pesquisa e de extensão acadêmicas, de iniciação científica, de aperfeiçoamento e 
pós-graduação articulando, de forma interdisciplinar, saberes e práticas docentes. Deste modo, 
o Centro de Memória atua no incentivo às práticas de ensino-aprendizagem circunstanciadas 
pelo exercício da pesquisa histórica e da arqueologia dos saberes, objetivada na formação, pro-
dução e circulação de saberes na pesquisa em história da educação e história militar. Com base 
nos trabalhos realizados tenciona-se imbricar um esforço de conexão entre teoria/empiria que 
se constituirá a partir da participação de alunos e alunas da graduação e pós-graduação em 
educação e áreas afins.  

Não obstante, investimos na constituição de um habitus de pesquisa científica que nos 
ajuda a ampliar os trabalhos empírico e teórico de investigação acadêmicos-científico. O Centro 
de Memória espera ampliar seu raio de ação no sentido criar uma dinâmica operacional capaz 
de envolver pesquisadores de história da educação e história militar e os de diferentes áreas de 
formação profissional, bem como bolsistas de iniciação científica, extensionistas, preocupados 
com a gestão documental. Este aspecto contribuirá, sobremaneira, para a construção de uma 
reflexão histórica capaz de rever e (re) significar os sentidos consolidados e as interpretações 
cristalizadas no campo da historiografia educacional. Não à toa, compreendido na heterogenei-
dade dos suportes dos documentais em pesquisa. O itinerário escolhido pelo projeto de exten-
são procura recuperar o sentido-feito da educação fluminense por diferentes ângulos e olhares 
da fotografia: da sociedade como um todo e do Estado, buscando focalizar a pluralidade das 
práticas sociais que interagem no espaço social urbano e rural da cidade.  

Desta forma, o projeto de extensão pretende programar suas atividades de pesquisa e 
extensão a partir de três vieses de atuação:  

a) o do mapeamento horizontal e preliminar das fontes documentais envolvendo os 
fundos em questão, considerando como primeira fase, o levantamento sistemático dos acervos 
históricos militares, buscando, sobretudo, recuperar, preservar e socializar as informações acer-
ca do patrimônio documental encontrado. Neste âmbito, o projeto visa atuar no sentido de sis-
tematizar as informações sobre a natureza dos suportes documentais encontrados no que diz 
respeito à quantificação, as datas-limites, as condições de armazenamento, condições de guar-
da e os riscos de perda parcial ou total da informação. Dessa maneira, preconiza não somente a 
identificação dos acervos fotográficos encontrados dispersos e sem tratamento adequado, mas 
também discute e propõe junto aos órgãos competentes medidas de proteção e preservação.  

b) o do estabelecimento de intercâmbio técnico-operacional com os órgãos governa-
mentais e não governamentais, buscando captar recursos permanentes e de material de con-
sumo para o Projeto, promovendo o diálogo permanente com outros projetos direcionados ao 
resgate da história da educação fluminense, podendo vir a instituir ações conjuntas em defesa 
do patrimônio militar fotográfico fluminense. Como interesse de intercâmbio buscou constituir 
interfaces com o Laboratório de Imagens da Educação da UERJ; o Centro de Memória da Edu-
cação da FEUSP; o Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia 
e de Ciências da Educação da Universidade do Porto; o Centro de Referência da Educação do 
Município do Rio de Janeiro; o Museu da Vida da FIOCRUZ; o Museu Histórico Nacional, entre 
outras instituições civis;  

Neste aspecto, o Projeto objetiva contribuir para a construção de conhecimentos sobre 
a temática da preservação patrimonial, atuando no aprimoramento da pesquisa histórica aca-
dêmica, preservando acervos e instrumentalizando formas de organização, disseminação das 
informações, facultando o direito e o acesso à cidadania. A sistematização das informações 
acerca dos acervos pesquisados tem como importância a proteção do direito do cidadão à iden-
tidade nacional e a luta persistente contra o esquecimento.  
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Sobre o acervo fotográfico podemos dizer que a partir do levantamento preliminar do 
acervo fotográfico da UNIFA identificamos, entre outras imagens, fundos fotográficos que re-
montam dos primeiros voos de aerostação realizados em 1910, da criação do primeiro Aeram 
Club Brasileiro em 1911, presidido por Alberto Santos Dumond, da criação da Escola Brasileira 
de Aviação instituída em fevereiro de 1914. Importante sinalizar os fundos fotográficos acerca 
da Revolução Constitucionalista de 1932, da Intentona Comunista de 1935 e do vasto acervo 
referente ao período de constituição e participação da Força Aérea Brasileira na II Grande Guer-
ra Mundial. Assim, o projeto busca contribuir para a (re) escrita da história da educação relativa 
ao ensino militar no Brasil, objetivando propiciar novas interpretações acerca dos conteúdos 
imagéticos e seus suportes. O levantamento de fontes iniciado pelo Centro de Memória em par-
ceria com o NIHEI-UERJ, considera os aspectos ressaltados por Belloto (1991) quando se refere 
à conservação dos acervos documentais como política de Estado a favor da democratização da 
informação e da defesa da cidadania liberal. 

O arquivo tem a corresponsabilidade do processo de re-
cuperação da informação, em benefício da divulgação científica, 
tecnológica, social e cultural, bem como do testemunho jurídico 
e histórico. Estes objetivos são alcançados com a aplicação de 
procedimentos técnicos diferentes o material de distintas ori-
gens. O arquivo é o órgão receptor (recolhe naturalmente o 
que produz a administração); no acervo os conjuntos documen-
tos estão reunidos segundo sua origem e função, isto é, suas 
divisões correspondem ao organograma da respectiva adminis-
tração; os objetivos primários são jurídicos, funcionais e admi-
nistrativos; os secundários são culturais e de pesquisa histórica; 
a fonte geradora é única. Em arquivo raramente o documento 
tem valor separadamente, é sempre como parte do todo a ele 
relacionado que deve ser tomado. Exclui-se o sentido de cole-
ção: papéis reunidos obedecendo a critérios científicos, artísti-
cos, de entretenimento, ou quaisquer outros que não os 
funcionais/administrativos.( BELLOTTO, 1991, p.2) 

 
Como bem pontua Burke, os historiadores ao lidar com pontos de vistas coletivos 

permitiriam uma interpretação do conflito em termos de um conflito de interpretações. E, nesse 
sentido, permitiriam que as "vozes variadas e opostas" fossem novamente ouvidas. O historia-
dor necessita, como o romancista, praticar a heteroglossia. E o que significa praticar hetero-
glossia? Significa deslocar a idéia de que a história é portadora de um sentido único para 
perceber o mundo através de uma estrutura de convenções, esquemas e esteriótipos, enquanto 
entrelaçamento que varia de uma cultura para outra.  

O ato interpretativo das fontes é posto à prova: implica em problematizar a teoria, 
saltar os obstáculos que dificultam o diálogo entre teoria e empiria, estabelecendo um processo 
de reflexão crítica acerca da construção do conhecimento. Este esforço teórico de ir além da 
simples enunciação, é um exercício de fôlego que o historiador deve abraçar no ato de mergu-
lhar nos interstícios do texto com o qual trabalha, de precisar sua busca, aceitar o repto de 
romper com o tagarelar no texto, apostar na criatividade da turbulência e no desconforto.  
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O “baloiço” assim chamado por permitir baloiçar de facto, mas não é o vulgarmente denomina-
do baloiço. Dúvidas foram existindo acerca de uma designação adequada, chegando a ser pro-
posta uma alteração para “trepa-trepa” (Ata da assembleia dos alunos, 1975), mas não vingou. 
Está no recreio do Externato Fernão Mendes Pinto, em Lisboa. Outrora no meio de uma caixa 
de areia, limitada por um murinho de tijolo e cimento, hoje em dia permanece no mesmo sítio, 
embora assente num pavimento sintético, sem a caixa de areia, pois assim o exige a nova legis-
lação. Antes era o único equipamento fixo lúdico / desportivo / educativo existente desde a 
fundação do externato em 1967, o que lhe conferia um lugar de destaque, sendo um polo atra-
tivo para as crianças da infantil e alunos da primária. Agora, apesar de ter perdido o estatuto de 
exclusividade das estruturas fixas para diversão no pátio do colégio, ainda sobressai e convida 
as crianças do pré-escolar e os alunos do primeiro ciclo ao divertimento.  
 
Que aprendizagens proporcionou este baloiço? Que competências desenvolveu? Que experiên-
cias se viviam nos intervalos? Que recordações deixou? São questões que pretendo explorar 
nesta comunicação. 
 
Fotografia 1 – Baloiço em 1969 com caixa de 
areia 

 

(Arquivo particular)

Fotografia 2 – Baloiço em 1974 
 

 
(Arquivo particular) 

Fotografia 3 – Baloiço em 2012, assente em 
piso sintético 

 
 (Arquivo particular) 

Fotografia 4 – Um aluno no baloiço (s/d)  

 
 (Arquivo particular) 

 
 
Esta construção é em ferro, como que três escadas unidas, duas verticais presas ao chão e uma 
horizontal que une as outras pelas extremidades superiores (fotografia 3). Durante muitos anos 
pintado de verde-escuro, atualmente de azul turquesa e amarelo (fotografia 3), sempre foi mui-
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to apetecido e requisitado (fotografias 1 e 6). Subiam-se os degraus na vertical e havia quem 
ficasse por aí, reunindo coragem para chegar ao cimo numa próxima vez. Outros, mais atrevi-
dos e / ou ginasticados chegavam ao topo, de onde avistavam grande parte do pátio, podendo 
observar as várias brincadeiras que aconteciam simultaneamente. Era um posto sobranceiro, 
quase como uma torre de menagem de um castelo ou cesto de gávea de um navio, de onde se 
avistavam / avistam os colegas e amigos (ou não), sentindo-se o conforto dado por uma posi-
ção cimeira, algo distante, mas nem sempre segura (fotografia 4). É que ninguém estava a sal-
vo de uma escorregadela, de um puxão vindo de baixo, um empurrão do lado ou uma 
ultrapassagem dos mais ousados trapezistas (fotografia 8). Mas, em momentos de sorte, podia 
permanecer-se apoiando os pés nos degraus verticais mais elevados, seguro debaixo dos bra-
ços pelo primeiro degrau horizontal, ou então atrever-se a ficar sentado na escada horizontal, 
onde se podia baloiçar as pernas e os pés, gozando a sensação de estar acima do chão (foto-
grafia 2). Os mais aventureiros, geralmente mais velhos, penduravam-se de cabeça para baixo, 
baloiçando o tronco e a cabeça (fotografia 8), havendo quem terminasse esse malabarismo com 
uma cambalhota, caindo de pé (ou não) na areia, preparada para amortecer as inesperadas 
quedas. Por vezes, a aterragem atingia quem se deliciava nas brincadeiras na areia, usando 
pás, baldes, formas ou simplesmente as mãos para escavar e construir (fotografia 1). Este es-
paço térreo, maioritariamente ocupado pelos mais novos, também era aliciante e desafiava a 
imaginação fértil de quem se inicia nas artes de explorar o mundo. Além das entretengas indi-
viduais, a área era repartida com crianças de diferentes idades, que muitas vezes se convidam 
a participar nas atividades dos colegas que estavam ao lado, fomentando um convívio alargado 
(fotografias 2 e 6). A partilha proporciona negociações ou cedências, pois “a galinha da minha 
vizinha é melhor que a minha”. Simultaneamente, a vida não parava no mundo acima das suas 
cabeças, de onde podia cair um objeto inesperado, como um sapato, ou haver uma aterragem 
de emergência que exigia um treino de evacuação que se ia aperfeiçoando com o tempo. 
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Fotografia 5 – Alunos, professores e pessoal 
não docente em pose no baloiço (s/d) 

(Arquivo particular) 
 
 
 

Fotografia 6 – Pequeno grupo a brincar na 
areia por baixo do baloiço (s/d) 

(Arquivo particular) 

Fotografia 7 – Brincadeira de roda com o ba-
loiço vazio no fundo (s/d)  

 
  (Arquivo particular) 

Fotografia 8 – Aluno no baloiço (s/d) 

 
 (Arquivo particular) 

 
Que critérios eram estabelecidos? Que regras eram negociadas? Penso que para além do diver-
timento que proporcionou, o baloiço foi permitindo uma vivência de cidadania e fomentando 
práticas de democracia.  
 
O Externato Fernão Mendes Pinto está aberto desde setembro de1967 (Livro de atas da socie-
dade, 1967 – 2011; Alvará provisório nº 606, 1967), data quase coincidente com a fundação do 
Movimento da Escola Moderna em Portugal (MEM), em 1966,  
 

por transformação do Grupo de Trabalho de Promoção Pedagógica 
constituído no Sindicato. (…) A partir da sua constituição, o trabalho 
teórico e prático desenvolvido em Portugal foi operando a deslocação 
do modelo de uma “Pedagogia Freinet” para um modelo contextuali-
zado teoricamente pela reflexão dos professores que o vêm desenvol-
vendo” (Niza, 2007, p. 125) 

 
Foi ainda em 1966 que o MEM se associou à Federação Internacional dos Movimentos de Escola 
Moderna (FINEM).  
Este colégio dedicado “ao ensino infantil e primário, segundo a linha pedagógica do Movimento 
da Escola Moderna” (Folheto publicitárioa, s/d), opta pela “pedagogia moderna por ser este o 
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caminho para o êxito do ensino e de uma formação verdadeiramente humana” (Folheto publici-
táriob, s/d), tendo sido o local escolhido para a realização de um dos primeiros estágios desse 
movimento, em abril de 1976, (Henrique, 1992). Este modelo educativo propõe construir e re-
criar diariamente 
 

um movimento travejado por invariantes: a) Os conteúdos escolares 
radicam na vida (dos alunos e da sociedade); b) Os processos de 
aprendizagem pressupõem a expressão livre e as atividades explora-
tórias como motor e arranque de uma iniciação científica e uma livre 
intervenção estética; c) A organização democrática dos meios huma-
nos e materiais no ato pedagógico impõem a gestão cooperativa (Ni-
za, 1992b, p. 8). 
 
A pedagogia é feita dessas coisas do quotidiano, das pequenas coisas. 
Os grandes milagres da pedagogia ocorrem para resolver problemas 
concretos da educação concreta, situada, autêntica. Sempre que fu-
gimos do nosso viver a pedagogia não se afirma, não se realiza, não 
faz avançar a cultura (Nizaª, 1992, p. 33). 

 
Defendendo uma interação sociocentrada na educação escolar, preocupa-se com o desenvolvi-
mento da pessoa como ser social, valorizando as suas interações em grupo, entre pares e com 
adultos. Seguindo esta perspetiva, parece-me que o baloiço e a caixa de areia que o ladeou 
durante muitos anos podem ser vistos como contributos válidos para atingir esses objetivos, na 
medida em que proporcionam experiências diversificadas, “coisas do quotidiano”, como referido 
por Sérgio Niza (citação anterior). Por ser único e muito apetecido, havia que estabelecer prio-
ridades. Teoricamente, todos tinham direito a disfrutar dele, embora na prática adquirissem 
mais direitos os primeiros a chegar, ou os mais fortes, ou os mais persistentes, ou… Sendo uma 
das preocupações do MEM “formar as crianças e os jovens para a intervenção democrática 
através de uma atividade democrática exemplificante” (Niza, 1992, p. 7), no caso do baloiço os 
alunos estavam tão preocupados com a gestão das vagas para lhe acederem, que elegeram 
esse assunto para ser abordado numa das suas assembleias. Assim sendo, um ponto da ordem 
de trabalhos da assembleia dos alunos de 28 de janeiro de 1975 foi o baloiço. Nesse dia, deba-
teu-se não só uma denominação mais adequada, como referido anteriormente, mas também a 
regulamentação do seu uso. Na ata pode-se ler que foi  
 

aprovada a proposta que fixa o número dos meninos que lá podem 
estar. São 3 de cada vez e não podem permanecer lá mais de 15 m. e 
que a professora de serviço se encarregue de verificar o seu bom fun-
cionamento. (Ata da Assembleia dos Alunos, 1975). 

 
Por outro lado, este baloiço pode igualmente ser visto como um contributo para “a educação 
escolar assente na qualidade da organização participada que a define como sistema de treino 
democrático” (Niza, 2007, p.126), na medida em que, sendo alvo da vontade da maioria, expõe 
os alunos a uma disputa, que exige cedências e negociação. E, se é verdade que os pequenos 
se faziam ouvir e respeitar, também alguns dos mais velhos zelavam por assegurar uma rotati-
vidade, sem deixar monopolizar tal equipamento. Deste modo, ajuda a preparar os futuros ci-
dadãos para o ambiente que se vive  
 

numa sociedade de desigualdades tão profundas, (…) em que a pala-
vra de ordem é a competição desenfreada (…) gerando a ideia de que 
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todos somos, fatalmente potenciais inimigos, (…) contrapomos o úni-
co modo dignificante de convivência que é a colaboração e a entrea-
juda: solidariedade e na vida pela cooperação educativa (Niza, 1992b, 
p. 7). 

 
É, no entanto, interessante verificar que recorrem a um adulto para supervisionar o cumprimen-
to da decisão, embora essa tivesse sido tomada pelos alunos. Se foi cumprida esta deliberação, 
não o posso afirmar com certeza. Mas as fotografias posteriores testemunham que a apetência 
por este equipamento continuou a ser grande, excedendo o número de três utilizadores previs-
to.  
Ainda tomando como exemplo a acessibilidade ao baloiço, esta depende da tomada de consci-
ência da realidade, que neste caso corresponde ao querer usufruir desse equipamento. E, se há 
crianças mais rápidas e ágeis, outras são mais fortes fisicamente e outras ainda possuem maior 
poder argumentativo. “Por negociação se procede à construção dialogante dos valores e dos 
significados das práticas culturais e científicas em que radica o desenvolvimento e a educação” 
(Niza, 2007, p. 127). Assim, há que negociar para se encontrar uma solução. Por outras pala-
vras, está presente o trabalho cooperativo, o respeito pela diferença, a valorização da autono-
mia das crianças e pela sua intervenção no meio que os rodeia, pressupostos do MEM.  
 
Ao longo do quase meio século de longevidade, houve mudanças no Externato Fernão Mendes 
Pinto. Para além das inerentes à história do país e à conjuntura global, na direção do colégio 
podem identificar-se três períodos diferentes: 1º- desde a fundação até 1995, entregue ao gru-
po dos professores ligados à fundação, embora se verificassem alterações (Ivone Coutinho, Ma-
ria José Rau, Maria de Lurdes Varela e Maria Helena George); 2º - de 1995 até 2002, onde o 
colégio é dirigido pelas duas professoras que o adquiriram na época (Maria José Correia de Oli-
veira e Maria José Delgado de Oliveira); 3º - de 2002 até à atualidade, ficando nas mãos dos 
atuais diretores pedagógicos (Maria Licínia Ferreira e Luís Ferreira) (Alvará nº 1866, 1968). 
Apesar destas modificações, este externato manteve continuidades, entre as quais os níveis de 
ensino infantil / pré-escolar e primária / primeiro ciclo, bem como a opção em seguir o modelo 
pedagógico proposto pelo MEM. Há materiais pedagógicos utilizados desde o início que ainda se 
encontram nas salas de aula como materiais pedagógicos de matemática, mobiliário escolar, 
entre outros, o mesmo acontecendo com algumas práticas educativas. Assim, não é estranho 
que ainda exista o baloiço. Mesmo com maiores exigências impostas pela legislação que prote-
ge as crianças, mesmo tendo perdido a caixa de areia que o rodeava e lhe delimitava um espa-
ço próprio, por ser pouco higiénica, também ele resistiu às alterações. Continua a convidar à 
brincadeira e a fomentar aprendizagens pessoais, sociais e cívicas. 
 
As fotografias são testemunhos ricos, pois “the photography image had truth – value, it was 
self-evidence and evidence of the ‘real’; it was a witness, and had documentary status” 
(Grosvenor, 1999, p. 85). As existentes nos arquivos da instituição e pessoais são fontes que se 
revestem de um interesse particular para o estudo do baloiço, uma vez que foi um local muitas 
vezes escolhido como cenário, tanto para fotografias individuais (fotografia 4), como em peque-
no grupo (fotografia 6) ou mesmo para a fotografia anual de conjunto de todos os alunos, pro-
fessores e pessoal não docente da escola (fotografia 5). Na maioria retratam os alunos em 
ambiente natural, nomeadamente no recreio a brincar. Naquelas tiradas à volta do baloiço, as 
crianças aparecem sorrindo, envolvidas nas brincadeiras que escolheram. À partida são imagens 
que traduzem uma vivência feliz. No entanto, um olhar mais atento pode levar a pensar no pe-
rigo que espreitava, pois a sobrelotação daquele espaço e o caráter atrativo do mesmo, podia 
resultar em incidentes menos agradáveis. Se houve muitos acidentes ou não, desconheço por 
hora. Outra questão para a qual ainda não tenho resposta é o baloiço aparecer no fundo, com-
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pletamente vazio, embora as crianças estejam envolvidas noutras atividades como em jogos de 
roda. Será que existiria uma inibição temporária de modo a possibilitar a participação noutras 
atividades? 
 
Segundo Freinet (1973), 
 

Ponha-se essa criança num meio vivo, se possível comunitário, com a 
possibilidade de se entregar às actividades que lhe são próprias. Che-
ga então às refeições, ou antes das refeições, cheia de fome. (…) Se 
o aluno não tem sede de conhecimentos, se não tem qualquer desejo 
pelo trabalho que se lhe apresenta, será na mesma trabalho perdido 
«empurrar-lhe» pelos ouvidos as demonstrações mais eloquentes. (…) 
Provocar a sede, mesmo por meios indirectos; (…) suscitar um apelo 
interior, para o alimento desejado. (…) Há aspiração e não atonia ou 
repulsão. As aquisições fazem-se, então sem intervenção anormal da 
nossa parte. (Freinet, 1973, pp. 27 e 28) 

 
São raras as fotografias em que os alunos estão em pose, o que nos permite aproximar da rea-
lidade passada, possibilitando reavivar a memória dos atores envolvidos, bem como as suas 
representações sociais do baloiço. Talvez o recreio e o ambiente que se gera à volta do baloiço 
proporcionem um meio indireto (como referido por Freinet em cima), que suscite um apelo in-
terior a uma vida em democracia, criando uma apetência pela cidadania, sem que esta lhe seja 
imposta.  
Outro aspeto interessante são os adultos quase ausentes das fotografias, sejam professores ou 
outros e, até à data, não encontrei nenhuma em que estivessem em destaque. No entanto, foi 
a um adulto que os próprios alunos reunidos em assembleia entregaram a responsabilidade de 
regular o acesso ao baloiço, como atrás mencionado. Teria de haver supervisão por parte de 
alguém mais velho, embora não esteja retratada. Assim sendo, a opção tomada pelo externato 
e comunicada ao(s) fotógrafo(s) poderá ter sido no sentido de valorizar a criança e as suas 
aprendizagens. 
Geralmente, todos os anos também era tirada uma fotografia de grupo, onde alunos, professo-
res e pessoal não docente posavam em conjunto, mas sem nenhuma ordem ou formatura, mis-
turando-se numa amálgama difícil de decifrar sem auxílio de uma lupa. Estes dados cruzados 
com os obtidos através de outras fontes, como os testemunhos orais ou os materiais didáticos, 
permitirão chegar a conclusões mais completas.  
 
Os dados obtidos através da análise das fontes referidas anteriormente, cruzados com os dos 
testemunhos orais de alunos e professores, permitirão chegar a conclusões mais completas, 
uma vez que “as novas perspectivas de pesquisa histórica não se centram apenas na materiali-
dade dos factos, mas também nas comunidades discursivas que os interpretam e os inscrevem 
num espaço e num tempo” (Mogarro, 2005, p.13). O MEM “caracteriza-se por uma forte tradi-
ção de transmissão oral da sua cultura”, razão que reforça a importância de “recolher as «fa-
las» das pessoas que foram erguendo esta estrutura pedagógica [MEM], pois a explicação das 
propostas pedagógicas e de formação pode estar nas pessoas que as constroem” (González, 
2002, p.15). 
As práticas e as vivências escolares são difíceis de captar. Um texto, por mais completo que 
seja, não as consegue reproduzir com fidelidade; as entrevistas, mesmo que rodeadas de todas 
as precauções, ocorrem entre seres humanos; as fotografias gravam momentos e selecionam 
enquadramentos, ignorando os contextos espácio-temporais mais amplos; os objetos do quoti-
diano, mesmo os bem conservados, raros têm legendas e ficam sujeitos a quem os interpreta. 
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“A valorización de las fuentes materiales de la história de la escuela, excluídas hasta no hace 
muchos años del património educativo por su subestimación frente a los testimonios de la cul-
tura letrada, supone um giro epistemológico y social importante” (Benito, 2007, p. 15). Deste 
modo, esta comunicação pretende ser um contributo para o estudo da materialidade histórica 
da escola, pois “the ways that objects are given meaning, how they are used, and how they are 
linked into heterogeneous active networks, in which people, objects and routines are closely 
connected, we hope that a richer historical account can be created about the ways that school 
works” (Lawn & Grosvenor, 2005, p. 7).  
 
A complementaridade entre as diversas fontes parece ser o caminho que reúne mais condições 
para uma reconstituição mais aproximada da história deste baloiço, com pelo menos quarenta e 
cinco anos de experiências para contar. É nesta linha que me proponho continuar a investigar 
para ajudar a descobrir uma história deste colégio. 
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- Captar as representações sociais do recreio da escola, através das vivências, afectos e memó-
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INTRODUÇÃO  
O estudo ora proposto sobre a Sala da Memória Amália Xavier de Oliveira, localizada 

na Escola Estadual de Educação Profissional Professor Moreira de Sousa, tem como objetivo com-
preender a importância desta sala no atual contexto de dispersão do acervo histórico e pedagógi-
co da antiga Escola Normal Rural. A escassez de fontes para dar conta do fazer educativo e a 
importância dessa escola na formação da juventude local faz surgir à perspectiva de discutir a 
relevância histórico-cultural e educacional da criação desta sala. Para tanto, pretende-se estabele-
cer um diálogo com a sociedade, através de entrevistas com ex-alunos, ex-professores, ex-
diretores, entre outros atores sociais e instituições de ensino que possam enriquecer este diálogo. 

A pesquisa insere-se, portanto, no campo museológico e da história da educação. 
A utilização das fontes em suas várias formas, papéis, fotografias, entre outras, requer uma 
explicação sobre a necessidade de selecionar aquele material, uma vez que as intenções inves-
tigativas são influenciadas por questões do presente. É importante ressaltar a necessidade de 
ultrapassar a descrição do documento evoluindo para uma história interpretativa, que se torna 
mais eficaz dentro de um referencial teórico capazes de reunir informações e fazer as conexões 
possíveis a partir de uma boa problematização.  

Inserida nos estudos de história da educação, a pesquisa realizada pode ser classificada 
como uma abordagem qualitativa, compreendendo-a como uma modalidade de pesquisa utili-
zada pelas ciências humanas, possuindo especificidades em relação ao objeto de estudo. Entre 
essas especificidades, Lima e Mioto (2007) destacam a sua historicidade, ou seja, o objeto pode 
ser “localizado temporalmente, podendo ser transformado” (p. 38); o fato de que os sujeitos, 
em geral, podem lhe dar sentidos e não apenas o pesquisador; “o pesquisador identifica-se 
com” (p. 39) esse objeto; possui uma ideologia intrínseca ao passo que também “se submete e 
resiste” (p. 39) a ideologias extrínsecas; e é essencialmente qualitativo, uma vez que a sua rea-
lidade nunca pode ser apreendida completamente por teorização acerca dela. 

Em relação à obtenção de dados para a pesquisa faremos uso de entrevistas semiestru-
turadas, através das quais pretendemos conhecer a opinião de ex-alunos, ex-professores, ex-
diretores, pesquisadores e demais instituições que venham a se interessar pela Sala da Memó-
ria. De acordo com Andrade (2003, p. 146), a entrevista semiestruturada “[...] constitui um ins-
trumento eficaz no recolhimento de dados fidedignos para a elaboração de uma pesquisa, 
desde que seja bem elaborada, bem realizada e interpretada”. 

Na concepção de Marconi e Lakatos (2005) a entrevista é uma forma de conseguir in-
formações por intermédio de conversação de natureza profissional, conforme o objetivo do as-
sunto ou problema; e semiestruturada, para que o pesquisador possa acrescentar suas 
perguntas de acordo com o desenvolver do encontro. 

Entre outros objetivos, as entrevistas serão consideradas um suporte para dar visibili-
dade ao trabalho que ora pretende-se realizar, em busca de concretização desta ação. Estabe-
lecendo um diálogo com a sociedade, especialmente com os atores sociais citados, busca-se 
além da doação de documentos e objetos relacionados à escola, possibilitar a institucionalização 
desta ideia através do diálogo que será realizado com a sociedade. 

O método utilizado na elaboração desse estudo é o documental, que tem como principal 
fonte de dados jornais, diários, relatório anua, atas do grêmio estudantil, fotografias, documen-
tos de secretaria, livros e publicações científicas.  

O estudo das relações entre a Sala da Memória Amália Xavier de Oliveira e a histó-
ria da educação na cidade de Juazeiro do Norte-CE é um campo no qual há muito a pesquisar 
através de estudos oral e documental. É preciso não só reconstruir as trajetórias dos atores que 
contribuíram na construção ou institucionalização da educação na cidade, como também, com-
preender como essa construção poderia ser melhor debatida, incorporada e transformada em 
cultura e ações educacionais, no sentido de preservação do acervo histórico pedagógico.  
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A sala não deve ser vista como mera reunião de informações, mas uma forma mais 
aprofundada de conhecimento que poderá evoluir para a produção de instrumentos de pesqui-
sa, tal como, guias, inventários, espaços de encontro e pesquisa que facilitem a elaboração e 
divulgação de acervos contribuindo para diminuir a dispersão de informações. Nesta medida, 
proporcionar o encontro de pesquisadores que se interessam pela cultura material e imaterial 
das instituições escolares. É desta forma que se observa com esperança o esforço de vários 
professores para criação deste Centro de Memória e de Documentação Escolar através de ações 
de coleta, compilação e preservação de acervos documentais de forma geral. 

Ao iniciar a reflexão sobre a sala de memória, criada no início do ano de 2007, obser-
vou-se que existia um pequeno volume de documentos no arquivo, em relação ao que fora 
produzido nos quarenta anos de seu funcionamento: jornais, diários, relatório anual, atas do 
grêmio estudantil, fotografias, documentos de secretaria, livros, entre outros que se referem 
aos arquivos da escola e que continuam sob importante vigilância dos professores responsáveis 
pelo funcionamento da sala. Tudo está organizado, mas, sem um adequado tratamento ou pre-
servação, enquanto outros documentos ainda estão em acervos particulares. Tanto os arquivos 
desta como de outras escolas, especialmente da rede pública, são destruídos ou se encontram 
em vias de ser extraviados porque não há uma política de preservação arquivista e de pesquisa 
para os mesmos.  

A região do Cariri tem dado inestimável contribuição com as suas histórias para a for-
mação de grandes pesquisadores e elaboração de pesquisas. Para que esses estudos continuem 
se realizando com mais eficiência precisa-se de uma política de preservação e criação de acer-
vos, contendo a história das nossas escolas. Somente assim, será possível estabelecer um diá-
logo com essa documentação que revela a nossa experiência de escolarização.  

A perspectiva da pesquisa histórica atual lança o pesquisador em um caminho cada vez 
mais permeado de sensibilidades e singularidades para que ele possa compreender as diferen-
tes práticas institucionais, constituídas nesse campo que é o da história e o da educação. Surge, 
então, a nova história e com ela a necessidade de focalizar o seu interesse contemplando todos 
os homens, para além dos grandes homens e grandes eventos políticos.  

Ao percorrer uma história de algumas décadas como ex-aluna e professora deste esta-
belecimento de ensino ocorreu a possibilidade de reencontrar professores e colegas que fizeram 
parte dessa trajetória, motivada por razões afetivas inicialmente, o que permitiu encontrar em 
minhas lembranças e em conversas com colegas de trabalho que iniciaram junto comigo a von-
tade de projetarmos um espaço de encontro de gerações. 

O artigo apresentado traz a perspectiva de discutir a relevância histórica, cultural e 
educacional da criação da Sala de Memória Amália Xavier de Oliveira. Esta foi pensada com o 
objetivo de resgatar a história da Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte-CE, atual Escola 
Estadual de Educação Profissional Professor Moreira de Sousa, suas tradições e sua importância 
para a região do Cariri, constituindo uma tentativa de rememorar momentos relevantes para a 
formação da sociedade juazeirense. 

Podemos articular a ideia de museu e educação repensando sobre o papel da sociedade 
em situação na qual passamos por uma crise de memória, acreditando nos resultados positivos 
que têm na institucionalização dessa memória para o processo educacional ao fazermos um elo 
entre cultura e educação. Assim, a criação de um museu como representação de uma determi-
nada cultura, está a serviço da sociedade e permite participar da formação da consciência das 
comunidades, situando suas atividades em um quadro histórico que permite esclarecer os pro-
blemas atuais, ligando o passado ao presente (BARÃO apud ABREU; FERREIRA JÚNIOR, 2007). 

A Escola Normal Rural, como é conhecida, por ser uma instituição onde funcionou du-
rante muitas décadas o Curso de Formação de Professores, que congregava alunos de todas as 
classes sociais, representa ainda hoje um marco de desenvolvimento em todos os campos 
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(econômico, político e social). A sua instalação se deu no ano de 1934 e até hoje é considerada 
o berço da emancipação cultural da terra do Padre Cícero. 

A Sala da Memória encontra-se instalada no espaço em que funcionou a primeira dire-
toria da Escola Normal Rural, ocupada inicialmente pelo Diretor Plácido Aderaldo Castelo e, pos-
teriormente, por Amália Xavier de Oliveira. Este ambiente escolar foi transformado por volta dos 
anos de 1970 no Centro Cívico Carneiro de Mendonça (A ESCOLA NORMAL RURAL DE JUAZEI-
RO DO NORTE ... 1984). 

 Com a extinção deste centro a sala ficou inativa por alguns anos, passando a ser ocu-
pada desde 2007 pela sala em referência. Salienta-se que o prédio da antiga escola constitui 
um espaço amplo, onde se encontram sete salas de aula, um auditório, uma praça e um pátio 
de recreação, cujo espaço ainda aparece em sua arquitetura original. Criar esta cultura de pre-
servação do patrimônio seria uma forma de evitar a desnecessária e crimonosa demolição do 
prédio, como já foi cogitado por uma das gestoras da Coordenadoria Regional de Desenvolvi-
mento da Educação (19 ª CREDE) de Juazeiro do Norte-CE, através também do ex-prefeito da 
época para erguer um prédio de aspecto mais moderno.  

O interesse pela idealização deste artigo que vai discutir aspectos culturais da Sala da 
Memória retrata a necessidade de dar continuidade a história de vida desta instituição de ensi-
no, através de objetos e de depoimentos de pessoas que foram, de certa forma, responsáveis 
pela construção deste espaço educativo. Assim, propõe-se criar um lugar de preservação da 
memória, visando à constituição de uma cultura de preservação de acervos bibliográficos e do-
cumentais. Portanto, o objetivo ultrapassa a necessidade de criação desta sala.  

A Sala de Memória Amália Xavier de Oliveira foi criada por uma equipe de professores 
não só da Escola Estadual de Educação Profissional Professor Moreira de Sousa, como também de 
outras instituições de ensino, que têm como objetivo estabelecer uma relação consciente entre o 
homem e o seu patrimônio histórico-cultural. Está sendo revitalizada através das professoras Qui-
téria Lúcia Ferreira de Alencar Ribeiro e Carmen Lúcia Tomás Bezerra. A revitalização desta sala 
tem como proposta transformá-la em um espaço no qual suas informações, através de objetos, 
documentos e manifestações culturais, se convertam em patrimônio de utilização pública. 

A partir do exposto resta indagar: Como essa construção poderia ser mais debatida, in-
corporada e transformada em cultura e ações educacionais, no sentido de resgate e preserva-
ção do acervo histórico pedagógico da Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte-CE? 

Compreender a importância da criação da Sala da Memória Amália Xavier de Oliveira no 
atual contexto de dispersão do acervo histórico pedagógico da Escola Normal Rural. Para alcan-
çar tal objetivo faz-se necessário compreender os aspectos teóricos e práticos da constituição 
de um Museu Educacional; observar a organização da Sala da Memória e os aspectos metodo-
lógicos da documentação do acervo histórico pedagógico; refletir sobre o papel social deste 
museu na sua possibilidade de resgate de fontes e articulação de pesquisa e de pesquisadores. 

Inserido no campo da história da educação este trabalho busca o verdadeiro significado 
da criação da Sala da Memória Amália Xavier de Oliveira, no sentido de promover a formação 
da memória individual e coletiva daqueles que participaram desse processo social, político e 
educacional representado pela Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte-CE. 

É possível articular a ideia de museu e educação repensando sobre o papel da socieda-
de a qual vem enfrentando uma crise de memória, acreditando nos resultados positivos que 
têm na institucionalização dessa memória para o processo educacional ao fazermos um elo en-
tre cultura e educação. Assim, a criação de um museu como representação de uma determina-
da cultura, está a serviço da sociedade e permite participar da formação da consciência das 
comunidades, situando suas atividades em um quadro histórico que permite esclarecer os pro-
blemas atuais, ligando o passado ao presente (BARÃO apud ABREU; FERREIRA JÚNIOR, 2007). 
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Pretende-se transformar a Sala da Memória em um espaço com infinitas possibilidades 
de construção e reconstrução da educação, ultrapassando as paredes da escola em busca da 
concretização de seu papel social. É necessário pensar o museu não como um lugar de curiosi-
dades, mas como algo vivo, estabelecendo um diálogo com o público, criando um espaço para 
o pensamento crítico e criativo, capaz de motivar os visitantes. 

Há a necessidade de colocarmos a escola, através do museu, em um espaço de media-
ção cultural, trabalhando para a construção de outra noção de espaço e tempo. Considerando o 
museu um espaço de educação informal, rompe-se com a visão de ser apenas um recurso pe-
dagógico para professores e alunos. É importante afirmar que tanto os museus quanto as esco-
las têm que mudar sua visão. Esta Sala da Memória nasce com a tarefa de renovar seus 
serviços pedagógicos, pois pretende oferecer um conjunto de ações que contemple o perfil de 
todos os públicos frequentadores, desde seus alunos até os professores e pesquisadores, esta-
belecendo programas educativos permanentes que atribuam historicidade aos objetos expostos, 
se desvinculando de uma simples relação de contemplação. 

Busca-se relacionar o campo educacional e museológico, com o objetivo de estabelecer 
uma relação de consciência entre o homem e seu patrimônio, levando em consideração aspec-
tos como: o legado de outras gerações e a formação de um referencial identitário. Portanto, os 
bens culturais devem ser preservados e, para isso, é necessário educar. 

Através da Sala da Memória, o trabalho evidencia uma verdade indiscutível, a impor-
tância que a instituição de ensino teve e tem para a sociedade local. Meneses (1992) afirma 
que falar de patrimônio é também falar de valores, os quais são sempre atribuídos e historica-
mente marcados. Para o autor, devemos considerar quatro categorias de valor, capazes de ope-
rar na definição do significado cultural de um bem: os valores cognitivos, os formais, os afetivos 
e os pragmáticos. Os valores cognitivos estariam associados à possibilidade de conhecimento; 
os formais trariam as propriedades materiais dos objetos físicos e suas funções estéticas; os 
afetivos seriam a representação das relações subjetivas dos indivíduos com espaços, estruturas 
e objetos; já os pragmáticos, estariam vinculados aos valores de uso. Além disso, ainda pontua 
que paralelamente à indagação dos valores das coisas é indispensável destacar as suas repre-
sentações sociais (ideologias, aspirações e expectativas), que são as matrizes destes valores. 
Estas representações e os respectivos “patrimônios culturais” não podem ser abstratamente 
apresentados, mas devem ter lugares sociais definidos. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Gonçalves (2003, p. 121-2) assinala: 
 

Os patrimônios culturais são estratégias por meio das quais grupos 
sociais e indivíduos narram sua memória e sua identidade, buscando 
para elas um lugar público de reconhecimento, na medida mesmo 
em que as transformam em ‘patrimônio’. Transformar objetos, estru-
turas arquitetônicas e estruturas urbanísticas em patrimônio cultural 
significa atribuir-lhes uma função de ‘representação’, que funda a 
memória e a identidade. [...] Os patrimônios são, assim, instrumen-
tos de constituição de subjetividades individuais e coletivas, um re-
curso à disposição de grupos sociais e seus representantes em sua 
luta por reconhecimento social e político no espaço público. 

 
Reunir este acervo antes disperso, hoje em lugar específico dentro do próprio estabeleci-

mento de ensino, foi a proposta inicial para colher e reorganizar documentos para que oficialmen-
te contassem a história daqueles que tiveram a honra de legitimar o processo educacional de uma 
cidade que se desenvolvia com características diferentes das demais, criando assim meios efica-
zes para o desenvolvimento educacional, beneficiando a população através do acesso à educação 
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(OLIVEIRA, 1984) . Este era o sonho daqueles que souberam repousar no limiar do momento, 
retirando dele condições necessárias para oferecer à cidade de Juazeiro do Norte-CE um futuro 
promissor, e a educação era o elemento propulsor deste progresso (SOUZA, 1984). 

A Sala da Memória Amália Xavier de Oliveira é oportuna e necessária, tendo em vista o 
momento em que se busca redirecionar a educação através dos cursos profissionalizantes. 
Acredita-se que, por ocasião das mudanças de comportamento da sociedade, a inserção de va-
lores e necessidades em atender os jovens no mundo do trabalho, restará ainda nesta institui-
ção este espaço como uma luz que iluminará o caminho de novas gerações.  

Em cinco anos de funcionamento da referida sala registram-se visitas dos mais variados 
públicos, desde professores da própria instituição de ensino, elaborando projetos para passar a 
história da escola à comunidade cujo tema abordado inicialmente foi: “Escola Normal Rural e 
Centro Educacional Professor Moreira de Sousa: entre o passado e o presente”, remetendo a 
mais profunda análise e conhecimento desta instituição de ensino. Destaca-se ainda a visita de 
alunos e professores de faculdades como: Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade 
Estadual do Ceará (UECE), Universidade Regional do Cariri (URCA), dentre outras para a reali-
zação de trabalhos acadêmicos, ex-alunos em busca de construir um referencial identitário.  

A Escola Normal Rural ficou conhecida por ter sido extemporânea, por antecipar valores 
na época ainda sonhados por educadores e posto em prática nesta instituição de ensino, situa-
da na zona sul do Estado do Ceará, em Juazeiro do Norte.  

Revisitando os conceitos em relação à temática museu e educação como meios de pre-
servação do patrimônio, determina-se o debate sobre as suas contribuições e implicações na 
história da educação local. Segundo Hobsbawm (1998) as fontes são documentos que fornecem 
informações para a compreensão de um fenômeno que somente é transformado em fonte pela 
indagação do pesquisador, portanto, não é a origem da história, mas, o ponto de partida para a 
pesquisa, levando o pesquisador a descobrir e explicar o passado e, assim, construir um elo 
com o presente.  

O próximo passo será dar continuidade na busca de novos entrevistados. Para tanto, 
será realizada uma nova consulta aos dados da Escola, embora se saiba das dificuldades na 
preservação de documentos escolares em nosso país (WERLE, 2002). E assim, rastreando um 
tempo que, apesar de muito distante, mas ainda vivo na memória daqueles que fizeram parte 
da sua história, e tendo em vista um contexto determinado, o presente trabalho busca contribu-
ir com o campo da educação sob o prisma da micro História. Acontecimentos considerados irre-
levantes podem conduzir à luz das mais variadas situações. Como afirma Revel (1989), o social 
não deve ser encarado apenas como um objeto investido de propriedades próprias, mas como 
um conjunto de inter-relacionamentos em contínuas adaptações. 

 
CONCLUSÃO 

Ao refletir sobre a história retroativa referente às mudanças implementadas na edu-
cação, acredita-se na possibilidade de encontrar elementos que evidenciem até que ponto as 
marcas do passado, no que concerne à trajetória da Escola Normal Rural, foram socialmente 
construídas. Assim, busca-se as relações sociais que lhe serviram de base e, por essa razão, 
faz-se necessário analisar mais documentos que comprovem a significativa importância daque-
les que não só idealizaram, mas que, principalmente, edificaram e construíram a história dessa 
instituição de ensino.  

Nesta etapa, embora haja motivação para fazer comentários importantes sobre a cri-
ação e revitalização da Sala de Memória Amália Xavier de Oliveira, análises e reflexões prelimi-
nares podem ser consideradas precipitadas. Mesmo assim, anuncia-se um rico manancial de 
expectativas para novas descobertas.  
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Comungando o pensamento de Bosi (2004), conclui-se que reviver o passado, viven-
ciado por pessoas simples, que são atores vivos da história, é diferente da oficialidade que se lê 
nos livros. As pessoas mais velhas contam suas histórias e sofrimentos vividos por elas. Estas 
lembranças se prendem a lugares antigos. A desconstrução desse espaço, o rompimento brusco 
desses lugares afetivos, retira dos moradores o significado maior da vida em comunidade, rou-
bando-lhes as lembranças mais longínquas e o sentido das pedras da cidade. Mas, desafiando 
as leis impostas pelos homens traz de volta e às coloca em seu lugar de origem; e esse lugar 
renasce repleto de alma, com suas lembranças políticas, suas recordações de trabalho, os cân-
ticos de suas igrejas e ruas, seus seresteiros das madrugadas. Toda essa opressão é penetrada 
pela alegria do concreto. 
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Durante alguns anos entrava para lecionar na Sala do Coral, local no qual acontecem 

atualmente as aulas de Educação Musical, e lembrava-me dos livros velhos guardados no armá-
rio encostado na parede do fundo. A rotina das aulas e outras pesquisas adiaram o momento 
em que decidi debruçar-me sobre esse precioso material. Empoeirados, depositados de forma 
desalinhada e embaralhada, empilhados nas prateleiras de um antigo armário de madeira e 
vidro, encontrei os livros que passei a folhear para conhecer um pouco mais a cerca das práti-
cas de educação musical que eles poderiam revelar. Esses livros são manuais escolares de mú-
sica pertencentes ao acervo de Educação Musical da Unidade Centro do Colégio Pedro II, no Rio 
de Janeiro, e apresentam uma possibilidade ímpar de se conhecer um pouco mais sobre os sa-
beres musicais mobilizados nas práticas pedagógicas e musicais da arte dos sons nessa institui-
ção. 

Esse texto é, portanto, uma primeira aproximação que faço no sentido de tecer refle-
xões sobre esses livros guardados. Nessa abordagem inicial, objetivo analisar os manuais de 
música, observando os processos de produção, de circulação e de recepção, tal como nos pro-
põe Roger Chartier (1988). 

Ao analisar as fontes, observo diversos aspectos do conteúdo dos textos impressos: os 
assuntos privilegiados; os elementos constitutivos da música; os elementos de escrita musical e 
de cultura musical; seja de âmbito mais erudito como o popular ou folclórico; as práticas musi-
cais propostas e o repertório a ser praticado nas aulas e atividades musicais. São importantes, 
também, os aspectos relacionados à materialidade dos manuais escolares, pois possibilitam re-
velar e analisar as práticas pedagógicas nas aulas de música, a formação dos professores de 
música e os usos desse material, já que apresentam diversas marcas e apontamentos. 

Sendo assim, o que importa, como recomenda Armando Petrucci (2003), é olhar para a 
documentação escrita impondo-lhe uma série de problematizações, ou seja, indagar sobre: 
quem escreve , quando escreve e de que lugar, com que técnicas, onde redige, como, quem é 
o autor e quais os objetivos que o levam fazer uso da palavra escrita e impressa. Assim, busco 
ampliar as possibilidades de compreensão dos usos e práticas pedagógicas musicais relaciona-
das a essas fontes escritas. 

O foco principal de análise são os manuais editados nas décadas de 1930 a 1950, jus-
tamente por causa da importância que a Educação Musical no Brasil desempenhou nesse perío-
do e pelos fortes indícios da participação do Colégio Pedro II como um dos pólos que 
implantaram o Canto Orfeônico e contribuíram para a difusão da metodologia proposta pelo 
compositor Heitor Villa-Lobos. 

Assim, indago sobre que editoras publicaram esses livros, quem foram os autores, em 
que cidades foram publicados, que indícios revelam da distribuição e das escolas que utilizaram 
esses livros, que dispositivos editoriais apresentam que permitam refletir sobre as práticas de 
leitura dessas obras. 

Os discursos, as práticas e as representações, recorrendo a uma proposição de Antonio 
Castilho Gómez (2003) também são objeto desta análise. Reflito, portanto, sobre qual o conte-
údo impresso, o que era valorizado pelos autores quanto a conteúdos musicais e extra-
musicais, que práticas musicais e pedagógicas permitem apreender, como são utilizadas pelos 
autores imagens e representações, dentre outros aspectos. 

 
 

Os livros guardados no armário da Sala do Coral 
 
O acervo de Educação Musical da Unidade Centro é constituído de instrumentos musi-

cais, partituras, apostilas, discos, CDs, livros e armários para guarda do material. Há, também, 
muitos papeis, diários de classe, modelos de provas, cópias de trabalhos aplicados nas aulas, 
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partituras, letras de músicas impressas, em fim, uma diversidade de documentos sem cataloga-
ção e necessitando serem melhor selecionados e organizados. 

Dentre tantas opções de materiais didáticos, os livros chamaram-me a atenção e des-
pertaram meu interesse inicial. Dentre os livros estão cancioneiros, hinários, livros de cantos 
religiosos, de cantos pátrios, de cantos folclóricos, livros de solfejos e teoria musical, livros de 
prosódia, programas de ensino secundário e superior e até a obra emblemática que o composi-
tor Heitor Villa-Lobos elaborou para ser utilizada nas aulas de Canto Orfeônico, o Guia Prático: 
estudo folclórico musical, com arranjos para duas ou mais vozes de temas folclóricos e pátrios. 

Para a presente análise, selecionamos as obras publicadas entre 1930 e 1950, mas é 
possível encontrar livros datados das décadas posteriores e sem data. Não foi encontrado, en-
tretanto, livros com data anterior às décadas de 1930, o que nos leva a supor que esses livros 
pertenceram, ou foram guardados, pelos professores que trabalharam a partir desse período. 
Como o critério temporal foi importante e delimitado, não consideramos as publicações do 
acervo que não estavam datadas. Para corroborar a hipótese de que esses livros pertenceram a 
professores que lecionaram no Colégio Pedro II, alguns exemplares contêm assinatura ou dedi-
catória manuscrita para Laura Dale Pinto que foi professora da Unidade Centro. 

 

Quadro 1: Livros de Educação Musical da Unidade Centro do Colégio Pedro II  
AUTOR TÍTULO EDITORAÇÃO 

ARICÓ JUNIOR, V Canto da Juventude V. 1. São Paulo, Rio de 
Janeiro: Irmãos Vitale, 
1953 

ARRUDA, Yolanda de Qua-
dros 

Elementos de Canto Orfeônico 2ª. ed. revista e ampliada. 
São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1951 

ARRUDA, Yolanda de Qua-
dros 

Cantos Infantis: para uso das esco-
las normais 

São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1953 

COMISSÃO Arquiocesana 
de Música Sacra do Rio de 
Janeiro 

Hosana: coleção de cantos sacros Rio de Janeiro: Oficinas de 
Santa Cecília, 1948 

FONSECA, Arnaldo Sodo-
ma 

Noções de Prosódia Musical: para 
uso dos Conservatórios de Canto 
Orfeônico 

Rio de Janeiro, [s.ed.], 
1952 

INSTITUTO Nacional de 
Estudos Pedagógicos 

Música para a Escola Elementar Rio de Janeiro: INEP, 1955 

LACOMBE, Laura Jacobina; 
BEVILACQUA, Octavio 

Vamos Cantar: teoria e canto or-
feônico segundo o programa oficial: 
segunda série – curso ginasial 

São Paulo: Editora do Bra-
sil, 1951 

LIMA, Florêncio de Almeida A música e o canto orfeônico no 
curso secundário: 1ª. e 2ª. séries 

Rio de Janeiro: Baptista de 
Souza & Cia, 1954 

LIMA, Florêncio de Almeida A música e o canto orfeônico no 
curso secundário: 3ª. e 4ª. séries 

Rio de Janeiro: Baptista de 
Souza & Cia, 1954 

MASSON, Agnes Leckie; 
OHANIAN, Phyllis Brown 

God’s Wonderful World: a unique 
and joyous songbook for children: 
for home, kindergarten and Sunday 
school use 

New York: The American 
Library World Literature, 
1954 

SIQUEIRA, José Música para Juventude: segunda 
série 

Rio de Janeiro: Companhia 
Editora Americana, 1953 

SIQUEIRA, José Música para Juventude: segunda 2ª. ed. Rio de Janeiro: 
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série Companhia Editora Ameri-
cana, 1954 

SIQUEIRA, José Música para Juventude: terceira 
série 

Rio de Janeiro: [s. ed.], 
1953 

SIQUEIRA, José Música para Juventude: quarta sé-
rie 

Rio de Janeiro: [s. ed.], 
1953 

SIQUEIRA, José Música para Juventude: primeira 
série 

Rio de Janeiro: Companhia 
Editora Americana, 1954 

RIBEIRO, Dora Pinto da 
Costa 

Coletânea de Brinquedos Cantados V. 1. Rio de Janeiro: Esco-
la Nacional de Educação 
Física e Desportos da Uni-
versidade do Brasil, 1955 

RIBEIRO, Dora Pinto da 
Costa 

Coletânea de Brinquedos Cantados V. 2. Rio de Janeiro: Esco-
la Nacional de Educação 
Física e Desportos da Uni-
versidade do Brasil, 1955 

UNIVERSIDADE do Brasil – 
Instituto Nacional de Músi-
ca 

Programa de Ensino e Exames: 
aprovados pelo Conselho em sessão 
de 28 de junho de 1926 

Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1930 

UNIVERSIDADE do Brasil – 
Escola Nacional de Música 

Revista Brasileira de Música V. IX, 1943 

UNIVERSIDADE do Brasil - 
Escola Nacional de Música 

Programa de Piano: cursos de for-
mação de professores, formação 
profissional, aperfeiçoamento, pós-
graduação 

Rio de Janeiro: Universi-
dade do Brasil, 1952 

VILLA-LOBOS, Heitor Solfejos: originais e sobre temas de 
cantigas populares para ensino de 
canto orfeônico: adotado nos cur-
sos do serviço de educação musical 
e artística da prefeitura do Distrito 
Federal e no Ex-ternato Pedro II 

V. 1. São Paulo: Mangio-
ne, 1940 

VILLA-LOBOS, Heitor Guia Prático: estudo folclórico musi-
cal 

V. 1. São Paulo, Rio de 
Janeiro: Irmãos Vitale, 
1941 

Os livros foram editados por 12 diferentes empresas situadas em três cidades, sendo 
uma mostra da centralização de editoras polarizadas entre as cidades do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, considerando os livros guardados no colégio. 

 

Quadro 2: Relação de Editoras 
EDITORAS QUANTIDADE

Irmãos Vitale (SP/RJ) 2 
Companhia Editora Nacional (SP) 2 
Oficinas de Santa Cecília (RJ) 1 
INEP (RJ) 1 
Editora do Brasil (SP) 1 
Baptista de Souza & Cia (RJ) 2 
Companhia Editora Americana (RJ) 5 
American Library World Literature (NY) 1 
Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil 2 
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(RJ) 
Imprensa Nacional (RJ) 1 
Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil (RJ) 2 
Mangione (SP) 1 
s. ed. (RJ) 1 

 

Apenas duas editoras, Irmãos Vitale e Mangione, eram editoras exclusivamente de mú-
sica e as demais editoras trabalhavam com publicações relacionadas com a Educação e outras 
áreas, ou seja, apesar de uma demanda criada pelo projeto de canto orfeônico para a impres-
são de partituras, o acervo apresenta mais livros editados por empresas que atendiam ao mer-
cado editorial para a área de Educação em geral que propriamente as editoras específicas da 
área de Música. Não se trata de uma generalização, mas uma constatação do que foi encontra-
do dentre os livros conservados. 

Apesar da polarização entre as duas principais cidades do país no período. observa-se 
no quadro abaixo, entretanto, que a grande maioria das editoras, 17 dentre as 22, estavam 
concentradas no Rio de Janeiro. 

 

Quadro 3: Relação de cidades de origem das Editoras 
CIDADES DAS EDITORAS QUANTIDADE 

Rio de Janeiro 15 
São Paulo 4 
São Paulo, Rio de Janeiro 2 
New York 1 

 

Se considerarmos que esse acervo pode ser representativo de um universo editorial de 
maiores proporções, podemos inferir que essas duas cidades eram as principais localidades 
produtoras de livros destinados às escolas, professores e alunos de canto orfeônico. Por outro 
lado, o acervo demonstra pouca circulação de publicações de outros locais, com uma única ex-
ceção para o livro publicado em Nova York, Estados Unidos da América. 

Para se ter uma noção da distribuição temporal das edições, o quadro 4 apresenta o 
quantitativo de livros pelos anos de publicação. 

 

Quadro 4: Anos das publicações 
ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE 

1930 1 
1940 1 
1941 1 
1943 1 
1948 1 
1951 2 
1952 2 
1953 5 
1954 5 
1955 3 

Se foi conservado apenas um livro datado na década de 1930, o quantitativo cresce pa-
ra 4 livros na década de 1940 e para 17 na década de 1950. O maior número de obras nessa 
última década pode indicar uma consolidação do mercado voltado para o canto orfeônico, mas 
também pode ser uma marca do processo de aquisição e conservação de livros que as profes-
soras que trabalharam no colégio adotaram. 
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Apesar de 7 publicações de autoria institucional (Universidade do Brasil e o Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos, Comissão Arquidiocesana de Música Sacra do Rio de Janei-
ro), os autores dos livros do acervo são de músicos e professores de canto orfeônico. Na publi-
cação de Dora Pinto da Costa, muito embora ela exercesse a profissão de professora de 
Educação Física, há a colaboração de diversas professoras de músicas e compositoras, como a 
compositora Cacilda Borges Barbosa. A presença feminina se faz notar não apenas como auto-
ras principais das obras, mas também como autoras de letras de músicas nos cancioneiros, 
compositoras das músicas, colaboradoras e autoras de artigos em revista. 

Quadro 5: Autores das publicações 
AUTORES QUANTIDADE

ARICÓ JUNIOR, V. 1 
ARRUDA, Yolanda de Quadros 2 
COMISSÃO Arquidiocesana de Música Sacra do Rio de Janeiro 1 
FONSECA, Arnaldo Sodoma 1 
INSTITUTO Nacional de Estudos Pedagógicos 1 
LACOMBE, Laura Jacobina; BEVILACQUA, Octavio. 1 
LIMA, Florêncio de Almeida 2 
MASSON, Agnes Leckie; OHANIAN, Phyllis Brown 1 
SIQUEIRA, José 5 
RIBEIRO, Dora Pinto da Costa 2 
UNIVERSIDADE do Brasil – Instituto Nacional de Música. 1 
UNIVERSIDADE do Brasil – Escola Nacional de Música 2 
UNIVERSIDADE do Brasil – Escola Nacional de Educação Física e Des-
portos 

2 

VILLA-LOBOS, Heitor 2 
Vicente Aricó Junior, escreveu diversas publicações para canto orfeônico, teoria musical, 

músicas para piano e o método de solfejo Bona, que foi amplamente utilizado e ainda encon-
trado à venda no mercado editorial de música. A publicação mais conhecida de Yolanda de 
Quadro Arruda foi o livro que consta no acervo estudado com temática relacionada ao canto 
orfeônico, sendo ainda encontrada no mercado à venda a 23ª. edição do livro Elementos de 
Canto Orfeônico, comprovando sua ampla circulação. Arnaldo Sodoma da Fonseca foi professor 
de Prosódia no Conservatório de Canto Orfeônico, tendo trabalhado na equipe de Villa-Lobos 
nessa instituição. Laura Jacobina Lacombe também desenvolveu trabalhos na área de educação 
e educação musical. Octavio Bevilacqua, Florêncio de Almeida Lima, José Siqueira e Heitor Villa-
Lobos, além de compositores foram fundadores da Academia Brasileira de Música, criada por 
esse último em 14 de julho de 1945. 

Os títulos das publicações utilizam palavras que indicam o conteúdo da obra e o público 
para o qual se destinava a publicação. Nesse sentido são recorrentes palavras que fazem refe-
rência ao canto, à música, à escola, à juventude e ao canto orfeônico. Esses títulos podem ser 
compreendidos como mais uma estratégia editorial visando uma circulação dessas publicações 
em determinados espaços, instituições e a identificação de um público específico: escolas, con-
servatórios, professores, alunos e demais profissionais relacionados ao projeto do Canto Orfeô-
nico. Os segmentos escolares também são destacados, tais como, escola normal, escola 
elementar, curso ginasial, curso secundário, primeira série, curso de formação de professores, 
aperfeiçoamento e pós-graduação. Um colégio, entretanto, é destacado, o Externato Pedro II, 
atual Colégio Pedro II, que durante muito tempo foi referência para os programas escolares no 
país. 

 
Quadro 6: Títulos das publicações 
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Canto da Juventude 
Elementos de Canto Orfeônico 
Cantos Infantis: para uso das escolas normais 
Hosana: coleção de cantos sacros 
Noções de Prosódia Musical: para uso dos Conservatórios de Canto Orfeônico 
Música para a Escola Elementar 
Vamos Cantar: teoria e canto orfeônico segundo o programa oficial: segunda série – curso 
ginasial 
A música e o canto orfeônico no curso secundário: 1ª. e 2ª. séries 
A música e o canto orfeônico no curso secundário: 3ª. e 4ª. séries 
God’s Wonderful World: a unique and joyous songbook for children: for home, kindergarten 
and Sunday school use 
Música para Juventude: primeira série 
Música para Juventude: segunda série 
Música para Juventude: terceira série 
Música para Juventude: quarta série 
Coletânea de Brinquedos Cantados 
Programa de Ensino e Exames: aprovados pelo Conselho em sessão de 28 de junho de 1926 
Revista Brasileira de Música 
Programa de Piano: cursos de formação de professores, formação profissional, aperfeiçoa-
mento, pós-graduação 
Solfejos: originais e sobre temas de cantigas populares para ensino de canto orfeônico adota-
do nos cursos do serviço de educação musical e artística da prefeitura do Distrito Federal e no 
Ex-ternato Pedro II 
Guia Prático: estudo folclórico musical 

A recepção e o uso dessas publicações são muito mais difíceis de identificar. O fato de 
esses livros terem sido encontrados em um armário na sala junto com outros materiais pedagó-
gicos utilizados pelos professores de música da Unidade Centro do Colégio Pedro II, já é um 
indício de que guardar esses livros teve importância para algumas pessoas, seja para utilização 
em aulas, durante o processo de formação ou aperfeiçoamento profissional. Uma forma de co-
nhecer melhor essas publicações e seus usos é analisar a materialidade das obras, pois há que 
considerar que: 

 
não existe nenhum texto fora do suporte que o dá a ler, que não há 
compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que não dependa 
das formas através das quais ele chega ao seu leitor (CHARTIER, 
1988, p. 127; 1994, p.45). 

 
Sendo assim, as estratégias que os autores e editores utilizam nos livros podem revelar 

as intenções de uso e as práticas de leitura implícitas. O significado que um leitor estabelece 
por meio da leitura, não se restringe às intenções do autor do texto. Para se estabelecer signifi-
cados de textos, há que estar inserido em um conjunto de relações que envolvem o texto es-
crito pelo autor, as estratégias do editor e a ação criativa empreendida pelo leitor. Um mesmo 
texto pode ser apreendido de diferentes formas dependendo dessa ação criativa e de como o 
leitor se relaciona com os elementos utilizados pelo autor e pelo editor. Em resumo, há que se 
considerar o texto, as diferentes características do objeto que serve de suporte para o texto e 
as práticas de leitura e escrita que se fazem dele (CHARTIER, 1994, p. 41-45). 

Assim, observo que os livros do acervo, apesar de apresentarem marcas do tempo, co-
mo páginas com colorido envelhecido, poeira acumulada, pequenas perfurações causadas por 
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insetos, não trazem muitos indícios de uso. Os livros estão em excelentes condições de conser-
vação, o que poderia indicar um bom cuidado com o manuseio e a conservação, mas a impres-
são é de que, a maioria deles, foi guardada no armário e tiveram pouca utilização. Há, 
entretanto, algumas exceções que podem ser bem significativas. É o caso do livro Guia Prático, 
de Heitor Villa-Lobos que apresenta dobras na lateral, a costura das páginas não está muito 
firme, e há espaço entre as folhas na parte central indicando que o livro foi muito manuseado. 
Há também anotações à lápis, com indicações de instrumentos de percussão para acompanhar 
um determinado arranjo, como no caso da música Na Baia Tem, que no início da partitura está 
escrito a palavra chocalho e no compasso 7 há a inscrição indicando o uso de clavas. Outro tipo 
de anotação que essa obra apresenta é um círculo à lápis na numeração de algumas músicas. 
Pode-se inferir que essas músicas foram cantadas ou estudadas pelo usuário do livro. 

 
 
 

Por uma tipologia para as publicações 
 
Com a intenção estabelecer uma tipologia dos livros do acervo, identifiquei característi-

cas em comum a algumas obras. 
 

Quadro 7: Tipologia dos livros do acervo 
TIPOLOGIA QUANTIDADE 

Manuais para Canto Orfeônico 11 
Cancioneiros 5 
Livros para Professores 4 
Hinários 2 

Não causa estranhamento o maior quantitativo de manuais escolares para canto orfeô-
nico, pois o período analisado é justamente o período no qual o projeto de Villa-Lobos foi im-
plantado no país. De fato, a música nas escolas viveu nesse período uma grande efervescência 
nunca antes alcançada cumprindo, politicamente, a função de propagar um modelo e valores 
educacionais que ganharam destaque a partir da década de 1930, e que não foi esquecido por 
aqueles que viveram este período, seja como alunos ou como professores. 

Para Villa-Lobos, nenhuma outra arte exerce, sobre as camadas populares, influência 
tão poderosa como a música e, em seu projeto, ela deveria concorrer para o levantamento do 
nível artístico e da Independência da Arte no Brasil (VILLA-LOBOS, 1937, p. 10). Sua crença no 
poder da música para a construção de um país melhor, de uma juventude melhor era um fio 
condutor em seus discursos. Como seu projeto esteve baseado no canto coletivo, principalmen-
te o canto a cappella, os cancioneiros tiveram grande importância para subsidiar o trabalho dos 
professores de música, que consultavam essas obras em busca de repertório para ser trabalha-
do com seus alunos. 

Em menor número, encontramos os livros que continham algum tipo de informação es-
pecífica para professores, seja em sua formação inicial ou continuada. Por fim, foram encontra-
dos dois livros com hinos religiosos. Esse pequeno número de obras com canções e textos da 
religião católica indicam uma circulação desse pensamento na escola, contudo, acredito que 
esses livros não eram utilizados nas aulas e sim faziam parte do acervo de algum professor, 
uma vez que o Colégio Pedro II é uma escola laica desde a sua fundação. 

Vejamos, então, cada um desses grupos. 
 

Quadro 8: Cancioneiros 
ARICÓ JUNIOR, V. Canto da Juventude V. 1. São Paulo, Rio de Janei-

ro: Irmãos Vitale, 1953 
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ARRUDA, Yolanda de Quadros Cantos Infantis: para uso das 
escolas normais 

São Paulo: Companhia Edito-
ra Nacional, 1953 

RIBEIRO, Dora Pinto da Costa Coletânea de Brinquedos 
Cantados 

V. 1. Rio de Janeiro: Escola 
Nacional de Educação Física e 
Desportos da Universidade do 
Brasil, 1955. 

RIBEIRO, Dora Pinto da Costa Coletânea de Brinquedos 
Cantados 

V. 2. Rio de Janeiro: Escola 
Nacional de Educação Física e 
Desportos da Universidade do 
Brasil, 1955. 

VILLA-LOBOS, Heitor Guia Prático: estudo folclórico 
musical 

V. 1. São Paulo, Rio de Janei-
ro: Irmãos Vitale, 1941 

Os cancioneiros são livros de coletâneas de canções com letras das músicas, autores e 
partituras. Alguns cancioneiros apresentam versões para apenas uma voz, em outras há músi-
cas para uma, duas, três ou quatro vozes. É muito comum, também, os arranjos para vozes 
iguais. 

Os ritmos, intervalos melódicos, formas musicais e diversos elementos encontrados nas 
músicas de matriz da cultura popular brasileira, utilizados pelos compositores dessas obras, e 
em especial, no Guia Prático, de Heitor Villa-Lobos, são evidências de como o nacionalismo mu-
sical se caracterizou nas canções e em outras composições dos músicos desse período de das 
práticas musicais escolares sonorizadas por essas canções. 

 
Quadro 9: Manuais para Canto Orfeônico 

ARRUDA, Yolanda de 
Quadros 

Elementos de Canto Orfeônico 2ª. ed. revista e amplia-
da. São Paulo: Compa-
nhia Editora Nacional, 
1951 

INSTITUTO Nacional de 
Estudos Pedagógicos 

Música para a Escola Elementar Rio de Janeiro: INEP, 
1955 

LACOMBE, Laura Jacobi-
na; BEVILACQUA, Octa-
vio. 

Vamos Cantar: teoria e canto orfeônico 
segundo o programa oficial: segunda 
série – curso ginasial. 

São Paulo: Editora do 
Brasil, 1951. 

LIMA, Florêncio de Al-
meida 

A música e o canto orfeônico no curso 
secundário: 1ª. e 2ª. séries. 

Rio de Janeiro: Baptista 
de Souza & Cia, 1954. 

LIMA, Florêncio de Al-
meida 

A música e o canto orfeônico no curso 
secundário: 3ª. e 4ª. séries. 

Rio de Janeiro: Baptista 
de Souza & Cia, 1954. 

SIQUEIRA, José Música para Juventude: segunda série. Rio de Janeiro: Compa-
nhia Editora Americana, 
1953 

SIQUEIRA, José Música para Juventude: segunda série. 2ª. ed. Rio de Janeiro: 
Companhia Editora Ame-
ricana, 1954 

SIQUEIRA, José Música para Juventude: terceira série. Rio de Janeiro: [s. ed.], 
1953 

SIQUEIRA, José Música para Juventude: quarta série.  Rio de Janeiro: [s. ed.], 
1953 

SIQUEIRA, José Música para Juventude: primeira série. Rio de Janeiro: Compa-
nhia Editora Americana, 
1954 
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VILLA-LOBOS, Heitor Solfejos: originais e sobre temas de 
cantigas populares para ensino de canto 
orfeônico: adotado nos cursos do servi-
ço de educação musical e artística da 
prefeitura do Distrito Federal e no Ex-
ternato Pedro II 

V. 1. São Paulo: Mangio-
ne, 1940 

Esses livros foram redigidos e publicados objetivando sua utilização pelos professores e 
alunos nas aulas de Canto Orfeônico, ou seja, a partir do projeto que instituiu sua obrigatorie-
dade. 

Heitor Villa-Lobos, compositor carioca, apresentou em 1930 um projeto de Educação 
Musical à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, com o apoio do interventor federal 
João Alberto (FUKS, 1991, p. 102). A prática do canto orfeônico, já era encontrada nas escolas 
paulistas, com iniciativas de Fabiano Lozano e João Batista Julião (FUKS, 1991, p. 100), porém, 
no Rio de Janeiro, Villa-Lobos desenvolveu através do Serviço de Educação Musical e Artística 
(SEMA), criado por Anísio Teixeira no Departamento de Educação da Prefeitura do Distrito Fe-
deral. O projeto teve apoio do próprio presidente Getúlio Vargas, que utilizou o Departamento 
de Imprensa e Propaganda para oferecer sustentação às iniciativas do compositor (HORTA, 
1994, p. 187). Percebe-se um grande número de ações que ficou conhecido como o movimento 
do Canto Orfeônico no qual incluíram, em proporções nunca antes vistas no país na área de 
educação musical, ações para a formação de professores, aprovação de uma legislação de obri-
gatoriedade do canto orfeônico nas escolas, publicações de livros, boletins, partituras, e diver-
sos outros impressos e a organização de grandes concentrações de crianças e professores 
cantando hinos e canções em cerimônias cívicas (SANTOS, 1996, p. 1-2). Apesar de certo cará-
ter de pioneirismo que o projeto do Canto Orfeônico de Villa-Lobos simbolizou, esse tipo de 
canto coletivo, associando nacionalismo de cunho disciplinador já era encontrado nas práticas 
musicais das escolas brasileiras. É o caso das atividades desenvolvidas por João Gomes Júnior, 
que, já em 1912, reformulou o ensino de música nas escolas de São Paulo, adotando, inclusive 
o manossolfa, canto guiado pelas mãos de um condutor, nas práticas escolares (FUKS, 1991, p. 
100). 

Uma importante característica observada nos manuais de canto orfeônico é a alternân-
cia de textos teóricos, definindo e exemplificando algum conceito musical ou elemento de escri-
ta musical, com partituras para o canto a cappella. É o caso do livro de autoria de Laura 
Jacobina Lacombe e Octavio Bevilacqua, Vamos cantar: teoria e canto orfeônico. Outro tipo in-
clui questionários a serem aplicados aos alunos com perguntas solicitando definição dos concei-
tos trabalhados. As questões encontradas não exigiam muito do aluno além de repetição do 
texto do livro, seguindo uma sequência linar do que já havia sido lido pelo aluno. O livro de Jo-
sé Siqueira, Música para a Juventude, em quatro volumes, atende a esse tipo de organização. 
Os conteúdos dessa publicação têm um grande aprofundamento e extensão de informações 
sobre todos os temas abordados: teoria musical, solfejo, biografia de autores de hinos oficiais, 
biografias de compositores brasileiros, folclore musical brasileiro, instrumentos musicais, física 
do som, acústica, contraponto, harmonia, estética, história da música. Apesar desse caráter 
muito conteudista, ou seja, prioriza a memorização de informações, há diversos exercícios de 
leitura rítmica e melódica e apreciação musical de obras de compositores consagrados no reper-
tório de música erudita. 

Encontra-se, também, indicações para os professores, atendendo, provavelmente, a 
uma demanda pela formação desse professorado, já que muitos deles haviam sido habilitados 
para o magistério em cursos de curta duração (FUKS, 1991, p. 113). O livro Música para a Esco-
la Elementar, publicação do INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos), é um exemplo 
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com seção mais direcionada para os professores, contendo dados sobre a legislação que regia 
projeto de canto orfeônico na década de 1940. 

Sabe-se que, além de livros editados para o trabalho dos professores e alunos de canto 
orfeônico, existiram outras publicações com grande circulação e também encontradas no acervo 
estudado, editadas pelo SEMA. Eram boletins utilizados para fornecer informações para orientar 
os professores de canto orfeônico em suas aulas, além das indicações do repertório a ser ensi-
nado para a participação dos alunos nas grandes concentrações orfeônicas que fizeram parte 
do projeto villalobiano. Outros nomes ligados a este setor e ao Conservatório de Canto Orfeôni-
co figuram dentre os autores de textos nesses boletins como: Sylvio Salema Garção Ribeiro, 
Ceição de Barros Barreto e Florêncio de Almeida Lima, para apenas fornecer alguns exemplos. 
Apesar de a análise ter considerado apenas os livros encontrados no acervo, destaca-se aqui a 
importância desses Boletins para a circulação das ideias, práticas musicais, repertório e concei-
tos trabalhados nas aulas de canto orfeônico. A presença de diversos exemplares desse tipo de 
publicação pode ser compreendida como mais um elemento que evidencia como o canto orfeô-
nico esteve presente no colégio. Outro indício do intercâmbio entre o SEMA, o Conservatório de 
Canto Orfeônico e o Colégio Pedro II são as fotos emolduradas que fazem parte da decoração 
de uma das paredes da Sala do Coral nas quais figuram o compositor. Uma foto especial apare-
ce o músico ao centro, ladeado pelas professoras e alunas do Colégio Pedro II, estas últimas 
vestidas com o uniforme de gala, em visita a esse conservatório. 

Quadro 10: Hinários 
COMISSÃO Arquiocesana de 
Música Sacra do Rio de Janei-
ro 

Hosana: coleção de cantos 
sacros 

Rio de Janeiro: Oficinas de 
Santa Cecília, 1948 

MASSON, Agnes Leckie; 
OHANIAN, Phyllis Brown 

God’s Wonderful World: a 
unique and joyous songbook 
for children: for home, kin-
dergarten and Sunday school 
use 

New York: The American Li-
brary World Literature, 1954 

São livros com cantos religiosos, que podem apresentar partituras das músicas, partitu-
ras de canto gregoriano e texto litúrgicos. Os hinários do acervo pesquisado eram todos desti-
nados de cantos para a Igreja Católica. 

O Colégio Pedro II, apesar de ter sido originado de um Seminário para órfãos, sempre 
foi uma escola laica, desde sua fundação em 1837. Acredito, entretanto, que os livros encon-
trados faziam parte do acervo particular de D. Laura Dale Pinto porque há dedicatória para ela, 
no livro de Agnes Masson e Phyllis Ohanian e seu nome escrito no livro Hosana. 

 
Quadro 11: Livros para Professores 

FONSECA, Arnaldo Sodoma Noções de Prosódia Musical: pa-
ra uso dos Conservatórios de 
Canto Orfeônico 

Rio de Janeiro, [s.ed.], 
1952 

UNIVERSIDADE do Brasil – 
Instituto Nacional de Música. 

Programa de Ensino e Exames: 
aprovados pelo Conselho em 
sessão de 28 de junho de 1926 

Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1930 

UNIVERSIDADE do Brasil – 
Escola Nacional de Música 

Revista Brasileira de Música V.IX, 1943 

UNIVERSIDADE do Brasil - 
Escola Nacional de Música 

Programa de Piano: cursos de 
formação de professores, forma-
ção profissional, aperfeiçoamen-
to, pós-graduação 

Rio de Janeiro: Universi-
dade do Brasil, 1952. 
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Um último grupo é claramente voltado para a utilização apenas dos professores, por se 
tratar de programas de cursos, periódico com artigos escritos por professores de nível superior 
e livro com conteúdo de prosódia em aprofundamento que não era compatível com o trabalho 
em nível secundário. 

Os livros do acervo estudado revelam práticas musicais e escolares de um período de 
grande atividade na educação musical dos jovens. A voz era o principal recurso para a prática 
musical, como demonstra o elevado número de diferentes partituras para canto uníssono, a 
duas ou mais vozes. Os exercícios de manossolfa também eram utilizados para o canto coletivo, 
no qual determinada posição da mão e dedos indicava uma nota da escala musical a ser canta-
da. O professor estabelecia o tempo de emissão das notas e a sequência que iria configurar 
uma melodia ou uma mera sequencia de notas sem que necessariamente formassem uma me-
lodia significativa. Assim, o canto coletivo era utiliza do, também para disciplinar os alunos, pois 
para cantar a nota correta deveriam olhar para as mãos do professor. Essa atitude disciplinar 
seria exigida durante as concentrações orfeônicas que chegaram a ter mais de 1000 alunos 
cantando em conjunto. O repertório de hinos oficiais (Hino Nacional Brasileiro, Hino à Bandeira 
do Brasil, Hino à Independência e Hino à Proclamação da República), as canções pátrias, cujas 
letras evocavam o amor à pátria e o dever de servir à nação, as marchas em compassos biná-
rios e ritmos que conduzissem a unidade na movimentação durante desfiles e em cerimônias de 
cunho patriótico, são outros pontos que marcam o caráter do nacionalismo que vigorou no pe-
ríodo dos manuais analisados. 

As canções patrióticas, a prática da manossolfa, os solfejos, os hinos, estão presentes 
nos relatos dos ex-alunos que retornam ao colégio para visitá-lo e lembrar os momentos ali vi-
vidos. D. Elza Wyllie, em entrevista à Interlúdio: Revista do Departamento de Educação Musical 
do Colégio Pedro II, conta como em suas aulas seus alunos cantavam entusiasmados: Serve 
teu Brasil com brio, cumpre sempre o teu dever... Depois de cantarolar e explicar como fazia o 
canto a duas vozes, D. Elza conclui com certo tom de saudosismo: “esse canto a cappella da-
quele tempo era muito bonito” (ROCHA, 2010, p. 88. 

 
 

Considerações Finais 
 
Conhecer aspectos da Educação Musical desta instituição pública de ensino secundário, 

que já completou 174 anos de ensino musical ininterrupto em uma escola de formação básica, 
demonstra como a música esteve presente na educação, no cotidiano dos alunos, dos professo-
res e dos funcionários desta instituição que por muitos anos foi considerada a referência para 
oficialização de programas de ensino e um importante parâmetro para modelos de educação 
para todo o Brasil. Este estudo confirma, portanto, a importância e riqueza deste pequeno, mas 
significativo patrimônio escolar, constituído ao longo da carreira daqueles professores de músi-
ca do Colégio Pedro II que trabalharam na Unidade Centro, sobrevivendo à diversos desloca-
mentos de armário para armário, de sala para sala, favorecendo descartes e perdas, mas que 
oferecem dados relevantes e possibilitam pensar sobre como as propostas de políticas publicas 
e práticas de educação musical se concretizaram nas salas de aulas, nos corredores, nas sono-
ridades dos cantos patrióticos, dos solfejos e músicas que ecoaram dentre os espaços do antigo 
prédio da Rua Larga. 
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O CEMI 
 
 O Centro de Memória Institucional (CEMI) do Instituto Superior de Educação do Rio de 
Janeiro (ISERJ) surgiu de uma iniciativa minha de conhecer a História institucional e a ela não 
poder ter acessibilidade. 
 Propus ao Diretor Geral, em 2005, depois de várias tentativas de acesso aos documen-
tos institucionais, compartilhadas por servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAE-
TEC), para abrir um Centro de Memória Institucional, onde guardar todos os documentos 
institucionais de quaisquer suportes, de modo a organizá-los e acessibilizá-los a quem desejasse 
conhecer a História do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro.  
 Aceito o projeto, a Direção Geral do ISERJ providenciou uma sala, no Torreão do prédio 
central, e um funcionário, professor de História1. Nossa tarefa era a de buscar os documentos 
institucionais de diferentes suportes, em cada setor da unidade escolar.  
 Não foi uma fácil empreitada. A instituição ocupa um espaço geográfico de 38 mil me-
tros quadrados e, à época, seus elevadores não funcionavam2. Ao mesmo tempo criamos um 
blog e um site3 na internet que davam notícias a pesquisadores de diferentes lugares (Brasil, 
Portugal, Estados Unidos, França, Haiti, México, etc.)4 sobre os documentos, que estávamos 
localizando e guardando para acessibilidade, no arquivo. 

 Essa visualização permitiu que muitos outros documentos chegassem ao CEMI, oriun-
dos das famílias de ex- professores e ex-alunos, falecidos, que não desejavam desfazer-se do 
material considerado valioso por quem antes os guardava. Assim o CEMI recebeu cadernos es-
colares da década de 1930, trabalhos de alunos, livros produzidos por professores, provas esco-
lares, fotos, etc. Foram doados ao CEMI, de 2006 a 2010, os seguintes acervos de professores 
da instituição: Francisco Mozart do Rego Monteiro, Orminda Isabel Marques e várias ex-alunas. 
Os arquivos compreendiam: documentos pessoais profissionais manuscritos (a partir de 1916) 
que incluem as atividades profissionais desenvolvidas no âmbito do magistério e as campanhas 
em prol do analfabetismo, os elogios funcionais recebidos de Adolfo Bergamini e Anísio Teixei-
ra; fotos, obra (publicada e “em boneca”, esta última com indicações manuscritas do Prof. Lou-
renço Filho), trabalhos de alunos; cadernos escolares (1932 a 1935), fotos de formatura, provas 
escolares (1939 a 1946), livros de memória, etc.  

Tinha-se, então, um problema a ser solucionado para que o CEMI pudesse dar certo: a 
rivalidade dos servidores da instituição. Os funcionários e professores da Secretaria de Estado 
de Educação do Rio de Janeiro (SEE), servidores a que estava vinculada a instituição até 1997, 
continuaram trabalhando no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro quando este foi 
transferido à vinculação da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro 
(SECT), passando a compor a rede de escolas e institutos superiores da Fundação de Apoio à 
Escola Técnica (FAETEC). Os professores e funcionários da SEE, acreditando que o Instituto 
fora “tomado” por outra secretaria de estado, inviabilizaram qualquer tentativa de professores e 
funcionários da FAETEC conhecerem a história e a memória institucional, escondendo documen-
tos e dificultando seu acesso durante longos e penosos anos, o que tem prejudicado, no meu 
entendimento, a instituição. 
 À medida que o CEMI ganhava confiança dos funcionários da Secretaria de Educação 
como um lugar onde se (res) guardava documentos escolares, foram entregues ao setor apon-
tamentos, em algum momento, descartados por administrações nomeadas pela Secretaria de 
Estado de Educação do Rio de Janeiro,5 que haviam sido resgatados das caçambas de lixo, por 
estes funcionários, que os levaram para suas casas de modo a preservá-los por acreditarem ser 
valiosos. 

Também foi feita parceria do CEMI com um site nos Estados Unidos6, onde as fotos de 
ex-alunos ali disponibilizadas, também passaram a fazer parte do acervo do CEMI. Desta forma, 
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o CEMI recebeu um grande número de documentos imagéticos, originalmente acervos pessoais, 
já digitalizados, para o acervo. 
 O CEMI nunca teve nenhum financiamento para que pudesse funcionar. Eu não tinha a 
escolaridade necessária (doutorado), e ainda não a possuo, para habilitar-me a fazer projetos 
institucionais junto às agências de fomento. Houve uma tentativa, em 2007, de uma professora 
doutora da UERJ que fez um projeto para restauração de documentos do CEMI que não foi 
aceito pela direção do ISERJ. Houve, também, uma exposição, em 2009, financiada por agência 
de fomento, como parte de um Congresso Internacional de História da Educação, no entanto, 
exceto a exposição de seu acervo, o CEMI não recebeu nada em termos de benesse, nem 
mesmo restauro de material ou, ainda material para limpeza do acervo. 
 Todos os materiais até hoje utilizados no CEMI são aqueles usualmente comprados para 
a unidade escolar, apesar das especificidades do setor, e/ou foram adquiridos por quem traba-
lhava no setor. Após minha saída do CEMI, o que ocorreu em janeiro de 2012, a coordenação 
do Centro de Memória coube a uma bibliotecária contratada; não há mais dias designados e 
horários de abertura do setor ao público e todos os acessos ao conjunto arquivístico por pes-
quisadores externos devem ser solicitados burocraticamente, sem data prevista para atendi-
mento. 

Ainda que o conjunto arquivístico, de diferentes suportes possibilite novas fontes 
historiográficas, o que atualmente tem sido objeto da atenção de vários historiadores (SOUZA e 
VALDEMARIM, 2005; MOGARRO, 2006; MOGARRO e MARTINS, 2010; NUNES, 1992; NUNES e 
CARVALHO, 1993), desde os Analles, na década de 1990, porque estimulam o olhar 
diferenciado do pesquisador sobre o indivíduo e suas ações no contexto escolar que o cerca, o 
rico conjunto arquivístico sobre a formação de professores de uma escola centenária corre o 
risco de perder-se. 
 
História institucional nos diferentes suportes 
 

A constituição de bibliotecas e de arquivos forneceu, assim, os mate-
riais da história (LE GOFF, 1990, p.10) 

 
A história institucional começa a ser contada no CEMI em um documento manuscrito de 

capa vermelha, denominado Acta de Inauguração. A abertura deste livro encadernado é assinada 
por Benjamin Constant, que também apõe sua assinatura nas demais páginas, no alto à direita, 
legitimando a escrita. O documento relata que foi destinado a inauguração da Escola Normal da 
Corte. Nesta ata, datada de 5 de abril de 1880, após um espaço significativo, começam as assina-
turas. Assinam a ata Álvaro Joaquim de Oliveira, Antonio Pompeu de A. Cavalcante, José Rodri-
gues de Azevedo (ilegível), Dr. Arnon Ferreira das Neves Armando, Henrique Valentim (ilegível), 
Arthur Otto Higgins, Bacharel João José Dias (ilegível), Maria do Carmo de Paula Menezes, Ida 
Angélica Dunham, Alcina da Motta e Silva, Seraphina Augusta Gonzaga, Maria Carolina Alves de 
Azevedo, Rosa Paula de Viterbo Pereira, Honorina Gabriella Pereira, Sebastião (ilegível), José An-
tonio Gomes, Raul d`Ávila Pompéia, Aristides Leonardo Pereira dos Santos, Maria Christina Ande-
rett Corrêa, Maria do Carmo (ilegível) B. de Castro, Antonio Borges de Castro, Thereza Barreto 
Montebello, Antonio (ilegível), Álvaro Soares d´Andrea, Francisco Ignácio Ferreira, Manoel (ilegí-
vel) de Araújo Silva. Curiosamente os demais presentes ao evento não assinam, o que provavel-
mente fariam no espaço em branco, antes das assinaturas ali apostas.  

Há escrituras que, intencionalmente, forjam a memória de alguém ou de algo, perpetu-
ando, com este registro, aquilo que se acreditava devesse ser lembrado, ou melhor, que não 
pudesse ser esquecido. O ato de preservação da lembrança não é espontâneo ou inconsciente, 
mas deliberado para servir a alguém ou um grupo com um fim determinado (POLLACK, 1992). 
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É assim, por exemplo, quando um determinado escrito, ou imagem, estabelece uma memória, o 
que parece ter acontecido com a Ata de Inauguração da Escola Normal da Corte.  

Verificando o livro da Porta, documento manuscrito que identifica, por dia, as matrículas 
e as turmas a partir do ano de inauguração, encontrei, dentre os alunos, aqueles cuja assinatu-
ra constava do Livro de Inauguração. Por outro lado, confrontando este documento com Relató-
rios da Escola Normal, guardados no Arquivo Nacional brasileiro, pude observar que a ata pode 
ter sido uma escritura, feita por Benjamin Constant, de modo a deixar, entre os papéis da Esco-
la Normal, um que representasse o evento fundador da instituição, com seu nome associado ao 
fato. A crítica de um fato histórico resulta da interpretação do historiador e o documento não 
pode ser encarado apenas como monumento de fatos acabados e findos, merecendo uma aná-
lise e confrontações (LE GOFF, 1990), o que fiz muitas vezes, para entender documentos e co-
locá-los em condições de acessibilidade ao pesquisador, e, com a Ata de Inauguração, em 
especial.  

Esta ata, assim como ofícios, livros de designação de professores, as atas da Congrega-
ção e dos exames práticos e outros documentos textuais, permitem que seja possível ao pes-
quisador adentrar no mundo cotidiano da Escola Normal da Corte, tomar conhecimento de seus 
conflitos, das discussões e do posicionamento da Congregação de seus professores e invadir, 
através do Regulamento e do Programa de Ensino, textos impressos, o cotidiano da formação 
de professores na Escola Normal da Corte. Assim, sobre tal temática, já foram produzidos arti-
gos (SANTOS, 2008, 2008ª; BRAGA, 2010, UEKANE, 2005, 2008) e dissertações (UEKANE, 2009 
e SANTOS, 2011a) que tiveram por fonte tais documentos. 

Se for desejo, e objeto, do pesquisador, o conhecimento da Escola Normal do Distrito 
Federal, ofícios, Regulamentos, Portarias, Correspondências do período republicano, desde o 
Governo Provisório, estão disponíveis para o manuseio e consulta. Eu mesma, em diversos arti-
gos, pude utilizar os documentos textuais do CEMI para contar a história da Escola Normal 
(COELHO, 2007 e SANTOS, 2008a, 2011a, 2011c). 

A criação, em 1932, do Instituto de Educação ensejou, também, um número razoável 
de pesquisas (LOPES, 2007 e BRAGA, 2009) usando como fontes os documentos manuscritos e 
impressos, que estabeleceram diferenciadas interpretações sobre a instituição e personagens 
que dela fizeram parte. 

Também à disposição de historiadores um rico acervo documental sobre a Universidade 
do Distrito Federal (UDF)7 , apresenta, dentre inúmeros documentos, a formação de professo-
res de Matemática (DASSIE, 2008) na Escola de Ciências, com a atuação relevante do professor 
Euclides Roxo nesta tarefa e a constituição da Biblioteca universitária, com decisiva influência 
francesa, o que demonstram os inúmeros relatórios do bibliotecário Gastão Cruls e as doações 
de mais de 90% das obras ali depositadas obtidas nos catálogos franceses através de sua em-
baixada no Brasil, seja do Governo em França, seja de instituições e pessoas físicas. (SANTOS, 
2012). 
 
A cultura escolar nos arquivos 
 

A preocupação com a problemática da cultura escolar despontou no 
âmbito de uma viragem dos trabalhos históricos educacionais e de 
uma aproximação cada vez mais fecunda com a disciplina de história, 
seja pelo exercício de levantamento, organização e ampliação da 
massa documental a ser utilizada nas análises, seja pelo acolhimento 
de protocolos de legitimidade da narrativa historiográfica. (VIDAL e 
FARIA FILHO, 2004, p. 139) 
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 As fontes do Centro de Memória Institucional do ISERJ, devido à preservação e acessi-
bilidade do acervo documental até 2012, tem sido uma possibilidade concreta de encontro de 
fontes, ainda não utilizadas por pesquisadores, para narrativas e ressignificações da memória.  

O acervo percorre a história da instituição que já foi Escola Normal da Corte (1880-
1889), Escola Normal do Distrito Federal (1890-1932), Instituto de Educação (1932-1960), sede 
da Universidade do Distrito Federal (1935-1939), Instituto de Educação do Estado da Guanaba-
ra (1960-1975), Instituto de Educação do Estado do Rio de Janeiro (1975-1997) e hoje é desig-
nado Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro (1997-...).  

Estas fontes têm permitido o estudo acadêmico de pesquisadores e novas descobertas 
historiográficas. Assim, podemos citar, por exemplo, o uso do cotidiário8 da Escola Primária de 
1932, mostrando as dificuldades cotidianas no recém-instalado Instituto de Educação, dirigido 
por Lourenço Filho, para implementar o paradigma da Escola Nova (BRAGA, 2008). 
 Por outro lado, não apenas os documentos textuais permitem ao pesquisador a imersão 
em um tempo diferente do seu para fazer uma narrativa plausível. Os documentos magnéticos, 
os imagéticos, os iconográficos, permitem, neste conjunto arquivístico, dados preciosos que 
podem, e por vezes até o fazem, suscitar novas ressignificações de modo a criar novos cami-
nhos para a pesquisa historiográfica. Neste caso estão os documentos dos Museus de Equipa-
mentos e Instrumentos Escolares e do de História Natural que já permitiram estabelecer que, 
no ISERJ, está parte do acervo do Pedagogium (SANTOS, 2012b), até então em lugar desco-
nhecido pela historiografia. (BASTOS, 2002). 

 Também os Gabinetes de Física e Química puderam ter a história de sua implantação e 
financiamento contada em um cruzamento de fontes textuais e iconográficas do CEMI que lan-
çaram luz a ações, até então desconhecidas, do então Ministro de Instrução Pública, Correios e 
Telégrafos, Benjamin Constant Botelho de Magalhães junto a Escola Normal (SANTOS, 2009a). 
 Cadernos escolares, provas, carteiras escolares da Escola Primária do Instituto de Edu-
cação e da UDF, periódicos de alunos (GRANATO, 2009), tem possibilitado vislumbrar práticas 
metodológicas e disciplinares, sonhos e expectativas com a difusão do acervo dentre inúmeros 
pesquisadores de universidades (UERJ, PUC-RJ, UFRJ, Universidade do Texas, Universidade do 
Porto, UNICAMP, USP, etc.) assim como a incursão em novas fontes de pesquisa, trazendo luz 
para o cotidiano da escola que durante mais de cento e trinta anos forjou sua cultura escolar 
nos inúmeros documentos de diferentes suportes abrigados, hoje, no CEMI. 
 
Conclusão 
 O CEMI tem possibilitado, durante os quase sete anos de sua existência, que a historio-
grafia que investiga a formação docente na cidade do Rio de Janeiro, possa conhecer, em deta-
lhes ainda a serem investigados, a cultura escolar da Escola Normal da Corte, da Escola Normal 
da Capital Federal, da Escola Normal do Distrito Federal, do Instituto de Educação, da Universi-
dade do Distrito Federal, do Instituto de Educação do Estado da Guanabara, do Instituto de 
Educação do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. 
 O rico conjunto arquivístico da formação de professores desta instituição, que já ocu-
pou espaços geográficos distintos na cidade do Rio de Janeiro e já foi designada por vários no-
mes, vem acumulando, desde 1880, uma cultura escolar diferenciada e, até a abertura do CEMI 
inexpugnável, ou acessível a poucos, que nesta aventura investiam. Estes documentos têm con-
tribuído para, em sendo o CEMI um lugar de memória, no sentido de Nora (1993), tornar aces-
sível a “história que não é mais”(ibidem,p.9). 

Assim, o acervo do CEMI, composto de artefatos de diferentes suportes e de documen-
tos textuais, manuscritos e impressos, têm possibilitado novas incursões historiográficas o que, 
sem dúvida, enriquece e completa algumas lacunas da história da educação, especialmente no 
que tange à formação de professores no Rio de Janeiro. 
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Existe a preocupação com a manutenção do acervo, assim como com sua acessibilidade 
aos pesquisadores, pois que não há interesse da atual direção da instituição para tal. É, no en-
tanto, com esperança que, tornando público o rico acervo existente, este possa ser preservado, 
ainda que pela instituição mantenedora da unidade escolar, que recentemente tem incentivado 
a abertura de centros de memória nas escolas e institutos superiores da rede da Fundação de 
Apoio à Escola Técnica (FAETEC). 
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vínculos políticos sem maiores compromissos com a história e memória institucionais. 
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informação. 
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A presente pesquisa, situada no campo da História da Educação, leva-nos a buscar a 
recuperação dos aspectos da história e memória da Baronesa Eufrásia Teixeira Leite através de 
sua trajetória entre suas residências no Brasil séc.XIX em Vassouras Estado do Rio de Janeiro, 
na Chácara da Hera, tornando-se no séc.XX, Museu Casa da Hera e em seu belo palacete na 
Rua Bassano em Paris, onde nos dias de hoje percebe-se um prédio.  

A cidade de Vassouras é o cenário que viu surgir à figura de Eufrásia Teixeira Leite, 
desta forma, será possível observar e então constituir, que lugar de memória sobre si, a Baro-
nesa pensou em constituir. 

A trajetória de vida de mulheres ricas no século XIX, na sociedade brasileira, podemos 
perceber que a posse de patrimônios por essas mulheres possibilitou que exercessem algum 
domínio sobre suas próprias vidas, escapando do tradicional papel reservado ao feminino, isto 
é, sobretudo, o governo da casa e um conjunto de ofícios manuais. O caso de Eufrásia Teixeira 
Leite, neta dos poderosos barões de Itambé e de Campo Belo, ambos vassourenses, expressa o 
papel do poder econômico na mudança do tratamento que a sociedade possibilitava a determi-
nadas mulheres. 

A sociedade brasileira, em meados do século XIX, preservava e demarcava os limites 
institucionais para a atuação das mulheres, independente de sua origem financeira. As mudan-
ças processaram-se de formas variadas, ainda que o estatuto jurídico e social da mulher tenha 
permanecido bastante inalterado até o século XX, como é o caso da participação política formal, 
via o direito do voto e de ser votada, por exemplo, (Melo e Marques, 2001). 

No entanto, as pesquisas indicam que o universo das práticas sociais que envolviam a 
questão dos direitos da mulher é mais plástico do que os termos estritos da legislação, e o 
exemplo da sinhazinha fluminense Eufrásia Teixeira Leite é paradigmático dessa questão. Ela 
viveu de forma diferente de grande número de mulheres de sua época, o que pode ser com-
preendido, em parte, pelo falecimento dos pais que transformou Eufrásia e sua irmã Francisca 
Bernardina em herdeiras de uma fortuna acumulada pelo pai e sua família. 

Eufrásia jamais se casou, tendo administrado seus bens com notável talento, multipli-
cando seu patrimônio durante sua longa vida e o usufruto da riqueza garantiu-lhe a emancipa-
ção econômica (Catharino, 1992).  

Podemos observar dois momentos nesse percurso, o acesso à fortuna familiar em 1872 
e sua viagem para a França, onde firma as bases de sua independência e, o final da vida, 
quando deixou parte de sua fortuna para os desvalidos de Vassouras, local de seu nascimento e 
origem de sua fortuna, assim como para os pobres e desvalidos de Paris. 
Eufrásia Teixeira Leite nasceu rica em 1850, em Vassouras, no vale do Paraíba fluminense, no 
momento do auge da cafeicultura. Era neta, pelo lado paterno, do barão de Itambé (Francisco 
José Teixeira) e, pelo materno, do barão de Campo Belo, da família Correa e Castro (Laureano). 
Seu pai, Joaquim José Teixeira Leite (1812-1871), advogado, diplomado pela Faculdade de Di-
reito de São Paulo, foi um grande comissário de café, atuando na compra/venda e financiamen-
to da lavoura cafeeira regional. Sua mãe, Ana Esméria Correa e Castro, descendiam da 
poderosa família Correa e Castro, possuidora da fazenda Secretário. As duas famílias chegaram 
às terras fluminenses vindas de Minas Gerais. 

O contexto histórico geográfico do município de Vassouras lhe confere um papel de 
destaque no início do século passado, como núcleo da aristocracia rural fluminense devido à 
lavoura cafeeira. As origens históricas neste espaço\tempo nos remetem a algumas questões: 
como a Educação é percebida nesta época, uma vez que devido ao elevado poder aquisitivo dos 
Barões, prestigiava-se mais a educação europeia, do que a educação oferecida no Brasil, em 
especial, na região. 
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Procuramos pensar na leitura que uma mulher como Eufrásia Teixeira Leite construiu 
sobre sua cidade natal, a ponto de deixar parte de seu legado para as áreas da educação e sa-
úde da cidade. 
A dama dos diamantes negros, como era conhecida, foi educada inicialmente na Corte, em Vas-
souras, e, mais tarde,na Europa (fato comum aos filhos das famílias mais abastadas naquele 
período). Quando retorna a Vassouras, com um “novo” olhar, se preocupa com o desenvolvi-
mento da cidade no campo educacional, valorizando a cultura local, conforme consta em seu 
testamento. 

Entre 1874 e 1928, Eufrásia viveu em Paris com apenas duas estadias no Brasil no perí-
odo. Na capital francesa, viveu em um palacete na Rua Bassano, 40, no centro financei-
ro/comercial da cidade, próximo ao Arco do Triunfo, zona nobre da capital. 
Podemos destacar a partir dos estudos de Melo (2004), que Eufrásia teve uma educação alta-
mente sofisticada e que ao decorrer de sua vida manteve o interesse pela leitura e pelas artes. 
O que acreditamos tenha colaborado na sua capacidade gestão. Melo (2004) destaca que Eu-
frásia possui uma grande biblioteca, em sua residência de Vassouras, RJ a Chácara da Hera, 
cujo acervo se dividia entre as obras herdadas de seu pai e de outros títulos adquiridos no de-
correr de sua vida. 
  Cf. Catharino (1975), uma pequena parcela do montante de sua fortuna foi deixada em 
testamento para os pobres de Paris, onde viveu por mais de quarenta anos. 

Entre seus bens havia uma biblioteca composta de 890 volumes. Mantidos hoje sob a 
guarda do Patrimônio Histórico Nacional no Museu da Casa da Hera, na cidade de Vassouras, o 
que representam uma extraordinária fonte de conhecimento sobre os possíveis interesses de 
leitura de uma mulher rica dos finais do século XIX. 

Desta forma, intentaremos fazer uma reflexão sobre a própria trajetória de Eufrásia, 
suas expectativas e os impactos ocorridos no contexto sócio histórico cultural da sociedade vas-
sourense a partir do seu legado. 

Quanto à biblioteca pertencente à Eufrásia, Mello (2004) busca responder às perguntas: 
quem lia o que se lia e qual o significado de se possuir uma biblioteca tão específica, 
no século XIX? Pretendeu avançar na questão de que a mulher de elite pode ter sido educa-
da, no Brasil, da mesma maneira que um homem – Os conhecimentos específicos de história, 
literatura, línguas, conhecimentos matemáticos e estatísticos foram fornecidos a certa categoria 
de mulher - a mulher rica a quem cabia um papel de comando e de futura direção, ainda que 
da” casa”. Trabalhou com a hipótese, de que foi a influência de tais livros e educação que cons-
truíram o comportamento de Eufrásia e lhe conduziram a atuação e o desenvolvimento de um 
conjunto de ações ao longo da vida. 

Focalizando estes aspectos, procuraremos perceber as conseqüências que estes ele-
mentos ocasionaram nas práticas de leitura e escrita da Baronesa, sua integração e interação 
no capital financeiro, sobressaindo-se nestes “mundos”. ”Diferentes letramentos ao longo do 
tempo, diferentes letramentos no nosso tempo”. 

Eufrásia herdou de seu pai, o advogado, o deputado provincial, o homem de letras, 
maçom e banqueiro, Joaquim José Teixeira Leite a quase totalidade dos volumes. Ao analisar a 
composição da biblioteca (onde se destacam assuntos a ele ligados) como pela menor quanti-
dade de volumes adquiridos após 1872, data da morte de seu pai, levam a esta conclusão. Li-
vros publicados entre 1872 e 1930 estão em número inferior aos que já existiam naquela 
biblioteca e que datavam do início do século XIX. Entretanto, Eufrásia não se desfez da bibliote-
ca após a morte do pai e a manteve por cinquenta anos até a sua morte. Eufrásia manteve e 
cuidou da biblioteca até o final de sua vida, com oitenta anos de idade embora tenha vivido por 
muitos anos em Paris, a Rua Bassano, numero 40, no quarteirão chique próximo ao Champs 
Elisée. Na correspondência travada entre ela e sua empregada Conceição, escrita de Paris, in-
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daga constantemente se havia sido colocado “remédio” nos livros e nas formigas que invadiam 
a chácara e atacavam a horta e o pomar daquela bela residência (Melo 2004). 

É extraordinariamente variada a composição dessa biblioteca. Possuindo quase 900 vo-
lumes, sendo 90% em francês, destacam-se os livros sobre história da França e história geral, 
sobre teatro, principalmente o teatro dos autores clássicos como Plauto, Sêneca. Seguem-se os 
livros de literatura francesa, inglesa, italiana e alemã, os livros sobre direito, as coleções de leis, 
as Ordenações Filipinas, os Tratados, as coleções de Anais do Parlamento, Relatórios dos Presi-
dentes de Província, estatísticas, tarifas, biografias, política, teses de medicina e de direito, co-
lonização e agricultura, seguros, balanços, economia política, história geral e do Brasil, 
almanaques (principalmente o conhecido como Laemmert) e discursos feitos na Assembléia 
Legislativa e na Câmara Imperial. Ainda encontramos livros que expressam conceitos filosóficos, 
muitas vezes até antagônicos entre si e muitos de inspiração e autoria da maçonaria. Cerca de 
doze autores maçons estão ali na biblioteca. Além dos livros a biblioteca apresenta diários com 
anotações comerciais e apontamentos sobre a família Teixeira Leite, uma coleção do Jornal do 
Comércio entre 1840 e 1863 e importantes mapas.  

Certamente poucas pessoas no Brasil tiveram uma biblioteca tão selecionada sob o pon-
to de vista literário. Numa época em que existiam poucas livrarias e estas somente na Corte, 
possuir tais coleções significa verdadeiramente espíritos cultos e amantes das letras. Ali estão 
as obras primas da literatura universal dos séculos XVII, XVIII e XIX. Alinham-se também gran-
des Tratados ou Ensaios de literatura francesa, e da literatura italiana. Do século XVII os três 
maiores expoentes do classicismo francês estão representados em coletâneas de obras comple-
tas: De Corneille, de Racine, e deMoliére. Soma a essas obras de Voltaire, Rousseau, Diderot. 
Na literatura os destaques são Goethe, Schiller, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Alfred de Mus-
set, Flaubert, Balzac, entre outros. Merece destaque também as obras de Benjamim Constant, e 
Montesquieu . A literatura escrita em inglês é muito menor, mais limitada e específica: Shakes-
peare, Edgar Allan Poe, Walter Scott, Charles Dickens. Um escritor em língua inglesa com bas-
tantes obras na biblioteca é Fenimore Cooper, romancista americano (1789-1851) autor de 
aventuras e reconstituições pitorescas dos costumes dos nativos indígenas. Há também inúme-
ras revistas. Destaca-se: L‘ami de la Maison revista hebdomadaria ilustrada, Paris, 1856 e há 
também um livro de culinária francesa Le Cuisinierdes Cuisiniers: 1000 recettes de Cordon-bleu, 
por Jourdan Lecointe, Paris, 1856. 

Sobre o Brasil o conhecimento literário é bem menor. O conhecimento sobre o Brasil é 
mais técnico, estatístico, geográfico, administrativo, econômico e político. As principais obras ali 
encontradas, sobre o Brasil, todas em francês são: de Francisco Adolfo de Varnhagen, Vespuce 
et son premier Voyage, Paris, 1858; SituationSociale, Politique et Économique de 
l’EmpireduBresil de Pereira da Silva, Rio, 1865; La retraite de laLagune, de Alfredo d’Escragnolle 
Taunay, Rio, 1871. Há ainda, em português: Instruções para se conhecer e tratar ocholera-
morbo dirigidas aos senhores fazendeiros por C. Luiz de Miranda, Rio, 1855 e muitas teses de 
Medicina e de Direito defendidas aqui no Brasil. Relatórios dos presidentes da Província do Rio, 
anais do Parlamento, Receitas e Despesas da Província do Rio de Janeiro, o conhecido almana-
que Laemmert, Estatísticas sobre o Comércio do Império do Brasil nos anos 1845 – 1853 37 
números da Revista Trimestral do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 40 números da 
Revista popular, 22 números da revista Auxiliadora da Indústria Nacional. 

Melo (2004) busca com esses inventario desvelar formas de analisar a vida de Eufrásia, 
em um período onde a leitura exercia um papel tão fundamental. 
 Levantar os livros que eram de sua predileção pode fornecer indícios das suas vontades e de 
sua personalidade, o que contribui para a construção do nosso estudo. 

Assim sendo, podemos observar que Eufrásia viveu em um ambiente de estímulo a lei-
tura, onde provavelmente foi incentivada a ler. Do inventário da biblioteca percebem-se as 
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marcas “civilizadas” nos gostos, nas atitudes e nas aspirações. Eufrásia manteve uma casa con-
fortável, com móveis de luxo, com tapetes e cortinas, com candelabros e um belo piano de 
cauda, com louça brasonada e jardins, próprios dos costumes franceses da época. Respirava a 
cultura, a literatura, a moda, os hábitos, a comida francesa, lia e admirava o romantismo literá-
rio que impregnou grande parte o século XIX, demonstrando possivelmente o nível de seu le-
tramento. 

Nesta perspectiva, ficam sugeridas algumas questões, dentre as quais podemos citar: 
os impactos da presença de Eufrásia no cotidiano vassourense, e a Casa da Hera, um museu de 
histórias, de memórias e de um patrimônio histórico imperial da maior importância para a cultu-
ra nacional. 
Palavras-Chave: Gênero, memória, patrimônio histórico. 
 
Referencias: 
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tência. Rio de Janeiro: 1975. 
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A importância da imagem no ensino da História 
As imagens no ensino da História são centrais. Ao percorrermos os inventários dos mate-

riais didáticos do ensino liceal/secundário, constituídos nos arquivos das próprias instituições de 
ensino ou elaborados por instâncias centrais, como é o caso do Inventário e Digitalização do 
Património Museológico de Educação, promovido e alojado no sítio da Secretaria Geral do Minis-
tério da Educação, constatamos que a disciplina de História enferma de uma enorme uniformi-
zação: quase todos os materiais se resumem a imagens. A todas estas se devem juntar 
também aquelas que estão incluídas nos manuais escolares para o ensino da disciplina e que, 
não poucas vezes, repetem ou reforçam as incluídas nos quadros parietais, álbuns, diapositivos, 
fotografias, slides, entre outros. Foi com base nesta constatação que decidimos debruçar o nos-
so estudo sobre o material didático por excelência do ensino da História: a imagem. 

Assim, este enorme manancial de imagens afigura-se-nos, para já, organizado em dois 
grandes grupos: as imagens textuais, ou seja, aquelas que os documentos verbais incluem e 
que permitem retirar visualidades sobre os períodos estudados e que basicamente se encon-
tram alojadas nos manuais escolares para utilização no ensino da disciplina; as imagens visuais, 
sejam elas fotografias, representações desenhadas ou pintadas, objetos apresentados como 
reproduções de outros usados ao longo da história e ainda mapas, que localizam as ações hu-
manas no espaço. A diferença inicial entre elas reside no facto de umas se encontrarem agre-
gadas a um texto escrito e manterem com ele alguma relação direta, enquanto as segundas 
surgem desligadas de uma explicação textual fixada, ainda que o seu conteúdo, o local e o te-
ma sob os quais se encontram arquivadas (álbum, coleção, caixa…) também indiciem já um 
discurso sobre elas. Além deste, aquando da sua utilização em sala de aula, existiria o discurso 
oral, construído pelo professor, para enquadrar e dar sentido às imagens exploradas nas aulas. 
Assim, em todas estas imagens, parecem-nos existir dois traços fundamentais: o serem subsidi-
árias de uma narrativa (fixada num texto escrito ou verbalizada oralmente) subjacente e o de 
serem apresentados como verdade. Têm, portanto, um carácter de ilustração e de prova. 

Além disso, no caso do ensino da História, as imagens não são tratadas como processos 
construtivos e raramente são questionadas como produtos, porque a sua presença serve justa-
mente para reforçar narrativas históricas que as suportam. Assim, esse princípio de verdade 
assenta numa crença socialmente enraizada que lhes permite funcionar como uma comprova-
ção imediata e absoluta. Para a História, a captação do olhar por imagens traduz-se em sínte-
ses de acontecimentos humanos. O seu não questionamento pode ser facilmente identificado 
no uso da fotografia. Esta não é vista como aquela inquietante presença de fragmentos vividos, 
parados no tempo, embalsamadas nele, como diria, Roland Barthes, em Câmara Clara (1980). 
Ela é tomada como índex, associada ao ‘ser que aí está’ para mostrar que existiu, inserida por-
tanto na crença social naturalista de que é possível representar a realidade por imagens fide-
dignas e que estas em tudo se assemelham aos próprios acontecimentos. Este regime de 
semelhança, a mimesis (imagem como cópia da realidade), imperou igualmente na pintura an-
tes do século XIX e da prática generalizada da fotografia. Deste ponto de vista, o signo fotográ-
fico não seria mais do que a preservação de um momento no tempo, o aspeto mais material do 
mesmo, o elo físico entre o objeto e a sua imagem, a lucidez de o visualizar e a racionalidade 
positiva de o poder provar. Obscurece-se, portanto, a noção de que uma fotografia não passa 
de um ponto de vista entre milhares de outros possíveis, fotografados ou não, vividos no pre-
sente, no passado ou no futuro. Para a História ensinada, a situação é semelhante. Não se 
mostra um mapa como uma representação esquematizada de espaços. Estas localizações car-
tográficas não aparecem verdadeiramente historicizadas. A cartografia teve ao longo da história 
formas de representação muito diversificadas: a passagem das realidades tridimensionais para 
as representações cartográficas planas e para modelos diferentes de mapa precisou de uma 
longa e continuada habituação do olhar para esquemas matematizados de representação, até 
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chegarmos à complexa abstração de um mapa, com as codificações de escalas e proporções, 
de signos de representação da altitude e longitude... Tudo isso exigiu um trabalho de constru-
ção que, em geral, não é referido. Esse esquecimento da sua matriz construtora conduz à per-
ceção de que o mapa é natural. No ensino da História, ele é tomado como o próprio espaço que 
representa, como a sua verdade absoluta. Ele serve para fazer funcionar uma narrativa que 
indica como foi aqui, mecanismo que toma a substituição pela presença ilustrativa de um tem-
po, de um povo, de uma civilização. 

A imagem como instrumento didático da história não prossegue um caminho de constru-
ção intelectual, porque não é colocada na posição de ser desmontada, mas sim de discurso au-
toritário que se impõe. A forma de permitir aos alunos uma verdadeira reflexão em torno de 
uma fotografia seria estimulá-los a pesquisar as técnicas usadas na captação da imagem e nou-
tras possíveis formas de o realizar, verificar se estas técnicas teriam condições de funcionar em 
determinado tempo histórico e porquê. Era, igualmente, necessário pensar o ângulo de obser-
vação em que ela foi tirada e de compará-la com outra série de imagens do mesmo aconteci-
mento ou de acontecimentos similares. Era também importante situar a fotografia no contexto 
específico em que foi realizada, inserida, montada, se fez parte de uma coleção ou de uma mo-
da, estilo, género, para perceber a sua significação no momento em que foi produzida. Conviria 
ainda refletir sobre o sujeito que hoje a observa, porque as suas referências, aquelas que lhe 
permitem ver a imagem, não são as mesmas dos que a viram na época em que a produziram. 
Este distanciamento cultural, na nossa época, é significativo mesmo quando nos separa apenas 
uma década da sua produção. Partir, portanto, do princípio de que ela foi objeto de seleções 
diversas na sua produção e de que estas opções tiveram intenções social e historicamente mar-
cadas. E, para além disto, tomar consciência de que os nossos olhares estão marcados por “en-
ciclopédias pessoais” que nos permitem ler imagens, não daquilo que lá se encontra, mas 
daquilo que podemos ver. Ora, geralmente, não é esta a exploração didática das imagens usa-
das no ensino da História e, como tal, voltamos a afirmar, conservam-se as suas funções de 
suporte à narrativa, de ilustração e de prova documental. 

Partindo destes princípios, o objetivo deste estudo é resgatas as imagens que foram utili-
zadas como recurso didático no ensino da História, no último ano do ensino liceal, agregadas no 
manual Curso de História da Civilização Portuguesa de Martins Afonso, utilizado em Portugal 
como texto único do sétimo ano liceal do ensino secundário entre o início da década de cin-
quenta do século XX, até à eclosão do 25 de abril de 1974, a que se sucedeu o processo de 
democratização do país. Numa época em que os recursos didáticos da História não eram muito 
abundantes, sobretudo se tivermos em conta os parcos recursos com que lidavam os professo-
res dos liceus de província, bem como a imprensa e a os meios audiovisuais não tinham o im-
pacto que hoje têm, as imagens contidas no manual eram o principal meio de levar os alunos a 
concretizar, na medida do possível, as realidades em torno das quais se estudava nas suas au-
las. 

O presente estudo encontra-se integrado no âmbito do projeto da FCT “Educação e Pa-
trimónio Cultural”, coordenado por Maria João Mogarro, com vista ao resgate do património 
material do ensino, muito do qual associado ao ensino das disciplinas escolares. No caso da 
História, como vimos, esse património material, embora quase todo subordinado à iconografia, 
não deixa de ser significativo e, sobretudo, muito fértil do ponto de vista investigativo. 

 
 
 

A reforma curricular e os novos programas no pós II Guerra Mundial 
O manual que nos propomos estudar surgiu no contexto da reforma educativa liderada 

pelo ministro da educação Pires de Lima nos anos de 1947/8. Terminada a II Guerra Mundial e 
destruídos os regimes autoritários beligerantes, Salazar necessitava de dar mostras inequívocas 
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aos vencedores de que o seu regime ia no sentido da abertura, o que o leva a uma revisão da 
Constituição e ao anúncio de eleições no final do ano de 1945. A reforma educativa vem na 
mesma senda, procurando eliminar os excessos nacionalistas da reforma operada em 1936 por 
Carneiro Pacheco, altura em que o contexto internacional ainda era favorável ao enaltecimento 
patriótico e totalitário. 

Os diplomas que reorganizam o ensino liceal são publicados no ano de 19471 e reservam 
à História um lugar considerável ao longo do percurso dos alunos pelos anos do ensino secun-
dário. No caso do curso complementar, aquele em que vigorou o manual a que nos dedicamos 
neste estudo, o ensino era feito em dois anos (6.º e 7.º), por disciplinas, e separado por alí-
neas, que os alunos deveriam escolher consoante os estudos superiores que desejavam poder 
prosseguir. Das oito alíneas existentes, a História figurava em cinco2, com a duração homogé-
nea de quatro tempos semanais. 

Refeita estrutura curricular, o novo ministro teria também que reformular os programas 
escolares em vigor, o que vai acontecer um ano depois3. A organização do ensino da História 
seguia a tradição verificada até aí no ensino secundário: no curso geral estudava-se História 
geral, mas intercalada com a História de Portugal, o que era uma novidade nestes ciclos, ambas 
alvo de um profundo processo de eliminação de pormenores, datas e acontecimentos, visto que 
a simples memorização passava a ser pouco considerada nos métodos de ensino do legislador. 
Quanto ao curso complementar, era composto por um primeiro ano, dedicado ao estudo da 
História Geral da Civilização, em que de modo reflexivo e interpretativo se percorriam todos os 
grandes períodos da História da humanidade; o segundo ano do curso complementar versava 
sobre a História Geral da Civilização Portuguesa, que percorria a História de Portugal das ori-
gens à atualidade de então. I República. No final do curso complementar, cada aluno deveria 
ainda elaborar um trabalho de dissertação individual ou leve ensaio4, cujo tema seria da sua 
livre escolha, para depois ser lido e comentado na aula. Esta tarefa final individual e de refle-
xão, para avaliação dos alunos, apenas tem paralelo nas propostas de Fidelino de Figueiredo 
(aplicadas em 1918) a propósito da História Local. Com este trabalho final, em jeito de mono-
grafia final do ensino secundário, os alunos poderiam manifestar a preparação alcançada ao 
longo dos anos do liceu. 

Estes programas surgidos após a II Guerra Mundial representam a primeira tentativa de 
desideologização do ensino da disciplina de História dos liceus. Influenciados pelos ventos de 
mudança, os responsáveis pelos ensinos secundário optam por uma História «mestra da vida», 
mais interpretativa do que factual e mais inócua, ainda que continuassem a existir alguns temas 
e expressões denunciadores de algum comprometimento político, sobretudo na época contem-
porânea, que ganhava cada vez mais terreno. Os métodos pedagógicos propostos sofreram 
nova atualização e visavam a construção de uma escola mais dinâmica e ativa, convidando-se 
os professores a utilizarem a sua liberdade de organização das aulas, de acordo com a sua for-
mação cultural, o que significava não o fim do controlo do ensino da História, mas um aligeirar 
da vigilância que até aqui se mantivera estreita.  

Durante mais de vinte anos, sobretudo no caso do curso complementar, manter-se-ão em 
vigor estes programas de História, com ligeiríssimas alterações5. Trata-se do caso de maior lon-
gevidade entre todos os programas do ensino secundário português até aos dias de hoje. Es-
tranho é que se desconheça a autoria deste programa. Parece ter sido escrito pelo metodólogo 
do Liceu Pedro Nunes. Dr. Reis Machado, com o auxílio do então professor estagiário Dr. Joel 
Serrão, embora esta informação não tenha sido ainda confirmada na sua totalidade6. 

Sob o signo do «livro único»: O curso de História da Civilização Portuguesa 
Para os novos programas foi necessário elaborar novos manuais escolares e debruçar-se 

sobre as políticas de manuais escolares. A política de livro único que vinha a ser seguida desde 
a Reforma de 1936 é mantida na Reforma de 1947/48, a cargo de Pires de Lima. 
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Os compêndios escolares deverão circunscrever rigorosamente as matérias dos pro-
gramas e só poderão ser adotados depois de aprovação obtida em concurso aberto 
pelo Ministério da Educação Nacional. Para o ensino de cada disciplina nos diferentes 
anos de um ciclo será adotado em todos os liceus o mesmo livro, que poderá ser divi-
dido em tomos, um para cada ano. 

É neste contexto que surge o manual de História de Martins Afonso, autor há muito liga-
do à escrita para os estudantes liceais. Curiosamente, o seu maior sucesso como autor de tex-
tos para o ensino liceal foi alcançado com o livro que se destinava a Organização Política e 
Administrativa Nação, livro único também até 1974. No campo da História são conhecidas as 
suas polémicas com A.G. Mattoso, a propósito da publicação da sua História de Portugal Resu-
mida (1941), no contexto do «livro único» da Reforma de Carneiro Pacheco. 

O novo manual para o 7.º ano do curso liceal de Martins Afonso ganha o estatuto de livro 
único a partir de 1956. Trata-se de um manual que não se distancia muito das práticas positi-
vistas esclarecidas, desde logo, no preâmbulo, onde se aclara a conceção de História: A Histó-
ria, considerada como ciência, tem uma finalidade mais alta: conhecer para prever e prover, e é 
precisamente nesse sentido que reside o seu alto valor normativo7. No entanto, como o novo 
programa propunha o estudo específico da civilização, o autor pode aligeirar o estudo dos acon-
tecimentos e privilegiar novas áreas económicas, da cultura, do ensino, da sociedade e da as-
sistência, denunciando já uma influência das novas correntes historiográficas vinda de França, 
cujos princípios não lhe eram completamente estranhas8. 

Em relação às ilustrações apresentadas, o manual apresenta uma grande diversidade, à 
partida muito difícil de fazer prever, numa época em que se esparraria recursos mais homogé-
neos. Encontramos aí representados desde edifícios, a páginas de livros, passando por objetos 
de arte achados arqueológicos e outros que estariam disponíveis para alunos e professores ex-
plorarem em sala de aula. Sem dúvida um passo importante no caminho do desenvolvimento 
dos manuais escolares, uma vez que, mesmo quando comparados com outros manuais de His-
tória do mesmo período, não há dúvida que se pode desde logo constatar um claro avanço e 
modernidade, 
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Introdução 
 
O presente trabalho insere-se na linha de pesquisa do patrimônio educativo e da cultura 
material escolar. A principal intenção é a investigação das políticas públicas referentes à 
aquisição do mobiliário escolar para equipar o novo prédio construído para funcionar a Escola 
Normal de Curitiba, no Estado do Paraná. O período estudado data de 1922, fundação do novo 
prédio, até 1936 quando a escola normal passou a denominar-se Escola de Professores. Além 
disso, essa pesquisa pretende verificar as prioridades pedagógicas para esta modalidade de 
ensino, nos anos de 1920/1930, uma vez que os mobiliários escolares traduzem as práticas 
pedagógicas e as políticas de formação de professores 
A partir da Revolução Industrial, as condições de trabalho e o incentivo à produtividade foram 
objetos de inúmeros estudos provocando, também, a evolução dos equipamentos e dos 
mobiliários em geral. Portanto, design, usabilidade, versatilidade, antropometria, adequação 
dos espaços e mobiliários utilizados pelas sociedades modernas oportunizaram a união da arte 
e técnica de confecção dos objetos utilitários. 
A Educação também não ficou imune a todas essas mudanças. A modernização da escola e a 
difusão de um projeto pedagógico capaz de dar respostas aos novos problemas postos 
acompanharam o movimento revolucionário, a partir do fim do séc. XIX. O reflexo disso foi a 
difusão da escola pública, gratuita e laica, bem como a renovação dos métodos de ensinar e 
aprender. 
A padronização dos conteúdos e a proposta de uma nova metodologia a ser desenvolvida por 
um professor, em uma classe seriada, com novos equipamentos pedagógicos e um manual 
didático que possibilitasse a aprendizagem dos alunos, constituíram-se na principal 
característica da educação brasileira a partir do final do século XIX. 
A incorporação do método intuitivo de aprendizagem, em substituição ao método mútuo, trouxe 
também a necessidade de uma nova organização espacial da escola, incluindo novos mobiliários 
e materiais pedagógicos. Nessa conjuntura, o Estado do Paraná acompanhou as principais 
reformas educacionais ocorridas no país. Principalmente, assumiu como principal modelo as 
reformas de São Paulo e as propostas de formação docente. 
Neste estudo, os acervos consultados foram: os discursos, as mensagens oficiais, os desenhos 
dos mobiliários escolares, os ofícios da administração pública, os relatórios e mensagens dos 
governadores, as fotografias e artigos dos jornais e periódicos da época. 
Algumas das referências teóricas dessa pesquisa foram ABREU JR (2002) e VERCELLI (2002), 
sobre os objetos e a formação da escola brasileira no século XX; SOUZA (2008), sobre a cultura 
material escolar e a organização da escola republicana brasileira; BERGSON (1999), sobre a 
relação entre matéria e memória, JULIA (2001) e PESEZ (2001) e seus estudos sobre a cultura 
escolar e cultura material e MOLES (1982) sobre a semiologia do objeto. 

 
A Escola Normal do Paraná, localizada na cidade de Curitiba. 

 
A primeira proposta de criação da Escola Normal do Paraná1 foi em 1870 com a justificativa de 
melhorar o ensino no Estado. O curso teria a matrícula gratuita, duração de dois anos divididos 
em dois períodos, ou seja: “em horas diferentes; uma para alunos mestres e outra para alunas 
mestras: de modo que haja completa separação” (PARANÁ, p.11, 1870). A pesquisadora Blanck 
Miguel (2008)2 afirma que a escola não chegou a funcionar, sendo recriada somente no ano de 
1876, pois, anteriormente, o Estado não dispunha de recursos para sua manutenção. 
Portanto, a formação dos professores teve início oficialmente em 12 de abril de 1876, pela Lei 
n.º 456, que institui a Escola Normal e o Instituto Paranaense (antigo Liceu e, posteriormente, 
Ginásio Paranaense), na cidade de Curitiba. Ambos funcionavam no mesmo estabelecimento 
até 1922, quando a Escola Normal funcionou em prédio e instalações próprias. 
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No início do século XX, a cidade de Curitiba crescia e diariamente novas construções 
preenchiam as ruas do centro. Requintados palacetes foram erguidos valorizando áreas de 
antigas chácaras e loteamentos, ampliando, assim, os limites do quadro urbano. A foto abaixo 
apresenta a cidade de Curitiba nas décadas iniciais do século XX. O registro, tirado do alto da 
torre da Catedral em direção ao lado sul da cidade, apresenta a região descampada. No canto 
superior direito localiza-se a atual Praça Rui Barbosa, próxima ao local em que foi construída a 
Escola Normal de Curitiba, na década de 1920 (CORREIA, 2004). 

 

 
FIGURA 01 - VISTA DA CIDADE DE CURITIBA, INÍCIO DO SÉCULO XX 
FONTE: ACERVO CASA DA MEMÓRIA DE CURITIBA 

 
A construção do edifício da Escola Normal pensado exclusivamente para atender as suas 
necessidades pedagógicas se deu na década de 1920. A escolha do terreno foi estratégica, pois 
já tinha muita circulação na época. A imprensa divulgou esta escolha através do jornal Diário da 
Tarde, de 1920, no artigo intitulado “A nova Escola Normal”: 

 
Está definitivamente assentado pelo governo estadual que o edifício 
para a Escola Normal será construído á Rua Aquidaban, nos terrenos 
da propriedade do Estado, onde atualmente tem sua caserna o Tiro 
Rio Branco. 
Não podia ser melhor o lugar determinado, porquanto, situado no 
centro da cidade e em uma das suas melhores ruas, satisfaz a toda a 
população e permite o aproveitamento daquele grande terreno para 
um fim altruístico e de grande beneficio social. 
Sabemos que o governo já mandou fazer a planta do novo edifício 
que ali vai ser levantado e que, alem de ser um prédio suntuoso, terá 
todas as comodidades necessárias a um estabelecimento daquela 
natureza. 
Dada a necessidade que existe da completa separação do Gymnasio e 
Escola Normal, a construção do novo edifício terá inicio dentro de 
pouco tempo, sendo possível que esteja pronto o funcionamento da 
Escola até o mês de Abril do próximo ano. (DIÁRIO DA TARDE, jul. 
1920) 

 
O terreno da Escola Normal tinha, como limite, duas ruas importantes, que proporcionavam 
uma visualização completa do edifício e permitiam muitas possibilidades de acesso. A entrada 
principal se dava pela Rua Aquidaban (atual Emiliano Perneta), assim como a fachada da 
escola. A entrada lateral tinha acesso pela Rua Voluntários da Pátria. Esses acessos foram 
projetados em virtude da boa localização do terreno. 
A foto abaixo mostra a inauguração da Escola e tem como destaque principal o “suntuoso 
prédio”. Este foi o único espaço público até 1926 construído para a formação de professores e 
normalistas do Paraná. 
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O Edifício da primeira sede própria da Escola Normal de Curitiba representa também uma 
“insígnia ou figura”, segundo a leitura de Calvino, pois “sua forma e o lugar que ocupa na 
organização da cidade bastam para indicar a sua função”, no centro da cidade de Curitiba em 
uma localização privilegiada. (CALVINO, 2009, p. 18) 

 

 
FIGURA 2 - PALÁCIO DA INSTRUÇÃO ESCOLA NORMAL, DATA 7 DE SETEMBRO DE 1923. 
FONTE: ACERVO MEMORIAL LYSIMACO FERREIRA DA COSTA 

 
 

O campo de estudo do mobiliário escolar: o caso da Escola Normal do Paraná. 
 
O mobiliário escolar era uma fonte de preocupação dos educadores paranaenses Essa 
afirmativa pode ser observada nos relatórios dos inspetores de ensino, do inicio do século XX. 
Além de um novo edifício era preciso uma renovação dos equipamentos pedagógicos das 
escolas. 
Este mobiliário está diretamente ligado às práticas pedagógicas, ou seja, os objetos escolares 
carregam em si o contexto em que uma determinada atividade educativa se desenvolveu. Daí a 
importância das pesquisas desta temática para o entendimento da História da Educação de uma 
sociedade. Podemos afirmar que as memórias embutidas nos objetos escolares nos apontam 
indicações de uma prática e possíveis direcionamentos pedagógicos que, por muitas vezes, as 
fontes impressas não conseguem revelar. 
Desse modo, os fundamentos dessa pesquisa analisam o móvel sob três dimensões conceituais: 
a materialidade, a tecnologia e a intencionalidade da implementação dessa cultura material na 
Escola Normal, fontes para entender os caminhos da formação de professores no estado do 
Paraná. 
Quanto à materialidade, ou seja, os diversos suportes em que os mobiliários foram construídos 
e a sua composição no espaço escolar deve ser refletida não como objetos em si, mas como 
objetos com uma determinada finalidade social, no contexto da sala de aula. Tal como 
desenvolvido por Henri Bergson (1999), na terceira parte de sua obra “Matéria e memória”, a 
materialidade de um objeto se dá em um tempo vivido, real, concreto. Não significa apenas 
tocar a realidade material, mas, também, ser tocado por ela, revelando o que realmente esses 
objetos significaram para os homens. 
Quanto à tecnologia, a pesquisa discute as duas opções na escolha da aquisição dos mobiliários 
da Escola Normal, quais sejam: os adquiridos para mobiliar as escolas paulistas e os mobiliários 
manufaturados pela Empresa Móveis CIMO, localizada em Rio Negrinho (SC), próximo a 
Curitiba. 
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Do ponto de vista da intencionalidade da escolha dos mobiliários, estes revelam as 
interferências destes objetos no fazer pedagógico, quais as experiências desenvolvidas e as 
orientações científicas para o currículo do curso de formação de professores. 
Outro conceito importante na orientação desta pesquisa é o de cultura material escolar, pois 
contribui para a compreensão da composição do espaço escolar, assim como identifica as 
diretrizes educacionais adotadas pela escola. Os estudos de Rosa Fátima de Souza (2008) 
trouxeram novas possibilidades de investigações sobre a cultura material no Brasil. A autora 
destaca que o olhar para novas dimensões do universo educacional como: edifícios, mobiliários, 
utensílios, materiais pedagógicos, manuais e etc., se constituem como instrumentos mediadores 
da ação educativa e elementos estruturais para o funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino. (SOUZA, p. 10, 2008).  
Rosa Fátima Souza afirma que em torno da cultura material escolar foram instituídas práticas 
discursivas, modos de organização pedagógica da escola, consolidação do método de ensino, 
constituição de sujeitos e práticas, aspirações de modernização educacional e significados 
simbólicos (idem). A representação em torno da composição desse novo modelo de Escola 
Normal, que se consolidou na República, tornou-se um símbolo na formação de professores no 
Brasil. 
O estado de São Paulo, nesse mesmo período, foi visitado por autoridades de ensino 
paranaense, por ser um modelo de oferta de ensino público em larga escala. As propostas 
pedagógicas, as construções escolares e também o mobiliário foram destaques nos relatórios 
de professores. Destaca-se aqui o caso da professora Carolina Pinto Moreira, designada para 
uma viagem a capital do estado de São Paulo, em 1907. A professora destacava que a cidade 
era “reconhecidamente a metrópole brasileira do ensino primário”: 

 
Obedecendo a tais indicações comecei o meu trabalho na escola 
Modelo, que é uma dependência da Escola Normal, e da qual, 
conforme verifiquei, posteriormente, são fiel reproduções os Grupos 
Escolares. (PARANÁ, 1907, p.10) 

A professora descreveu suas impressões com muito entusiasmo, ressaltando os métodos de 
ensino aplicados e a organização dos grupos escolares e da Escola Normal. Acreditava que 
muitas das situações encontradas poderiam servir para as futuras organizações do ensino 
primário no Paraná. Para a professora, as três condições principais que ajudariam na fundação 
e no funcionamento dos grupos escolares no Estado eram: “1º o prédio, 2º o mobiliário, 3º o 
corpo docente” (Idem, p. 10). Com relação ao mobiliário escolar, ressaltava que a higiene das 
escolas dependia, em grande parte, do mobiliário nelas usados3.  
Nessa viagem a São Paulo, Dona Carolina trouxe dois exemplares de bancos e carteiras 
escolares do “typo americano”. Compara a situação que se encontrava o Paraná e a 
necessidade da substituição completa do mobiliário em todas as escolas. Posicionando-se a 
favor da compra do mobiliário americana complementou que “por preço baratíssimo poderá o 
Governo obter mobiliário americano para todas as escolas do Estado, mandando-o vir da 
América do Norte (...)” (Idem, p. 11). 

  
É tão importante, Sr Presidente, a questão de higiene nas escolas, 
onde devem ser desenvolvidas harmonicamente as forças intelectuais 
e as faculdades físicas, que em diversos países dos mais adiantados já 
se exige que os candidatos ao professorado demonstrem 
conhecimentos desenvolvidos de higiene publica. Quer isto dizer que 
não pode haver boa pedagogia sem hygiene (...) 
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Si a dotação de bom mobiliário as nossas escolas, de uma só vez, for 
de muito ônus aos cofres do Estado, seja ella feita parceladamente 
em dois ou três anos, com tanto que seja completa e definitiva, 
mesmo porque, sem isto, (...), seria imperfeita qualquer reforma do 
ensino. (idem) 

 
Com relação ao mobiliário escolar, ressaltava-se que a higiene das escolas dependia, em grande 
parte, dos equipamentos nelas usados. As figuras abaixo mostram o estudo dos desenhistas de 
móveis do Estado Americano de West Virgínia, com relação à postura desejável para que o 
aluno tivesse conforto e atenção necessários para a aprendizagem. 

 
FIGURA 3 - CARTEIRA E CADEIRA DE UMA ESCOLA EM WEST VIRGINIA 
FONTE: WEST VIRGINIA. (1910) SCHOOL ARCHITECTURE. 
 
As carteiras e cadeiras “tipo americana” tinham a flexibilidade e possibilidade de adaptação de 
acordo com a altura de cada aluno. No manual de Arquitetura Escolar de West Virginia (1910) o 
autor ressaltava que estes ajustes estavam de acordo com os preceitos da nova medicina e os 
estudos do movimento higienista do final do século XIX. 
 

 
FIGURA 4 – SALA DE AULA DE UMA ESCOLA EM WEST VIRGINIA 
FONTE: WEST VIRGINIA. (1910) SCHOOL ARCHITECTURE 
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No ano de 1920, o relatório do Inspetor de Ensino Cezar Pietro Martinez apresenta ao 
governador do Estado a situação precária do mobiliário escolar em todas as escolas do estado 
do Paraná. Neste mesmo documento apresenta uma lista dos materiais e mobiliários comprados 
para equipar algumas escolas. 
 

Com grande prazer vimos satisfeito o nosso pedido e tratamos de 
adquirir material existente no mercado, ao mesmo tempo que 
fazíamos encomendas às fabricas de móveis, de tipos de mobiliários 
escolar cômodos e elegantes. (RELATORIO, 1920, p. 18) 
 

No relatório apresentado pelo Inspetor Geral de Ensino, em 1924, destaca-se um item dedicado 
especificamente ao “Mobiliário escolar” (Idem, p. 47) onde apresenta os tipos de mobiliário 
comprados para os grupos escolares e as escolas normais. O inspetor deixa claro que o material 
a ser utilizado nos grupos escolares seria do “tipo mais simples, de proporções reduzidas ao 
estritamente necessário”. Para as Escolas Normais foram pensados em um “tipo de mobiliário 
mais fino, todo de imbuia escolhida”. (Idem, p. 48) Segue a descrição das carteiras adquiridas: 

As carteiras são individuais, assentadas sobre pés de ferro moveis, 
com banco separado também móvel para o seu ajuste, conforme o 
tamanho do aluno. Os espaços que se separam são calculados para 
tornar cômodo o trabalho do aluno e o aproveitamento da sala que 
deve permitir o livre transito do professor e do escolar em todas as 
direções, respeitados os espaços maiores da frente e da direita, onde 
estão os quadros negros, para que possam permitir a chamada da 
classe ao trabalho de leitura pelo método analítico, ou ao estudo de 
Geografia na carta mural. (...) 
Os pequenos armários, de fácil transporte, afastados da parede, não 
permitem que se ocultem objetos desnecessários e inconvenientes, 
que só servem para encher e enfeiar as salas de aula. E as elegantes 
carteiras, de linhas severas, dispostas em filas rigorosamente iguais e 
paralelas, pacientemente acabadas, mostrando o capricho das veias 
que se desenham na superfície da madeira envernizada com esmero, 
dão a sala de aula uma impressão de suavidade e convidam o aluno a 
ter todo o cuidado, para que nada se estrague, e desse modo, o 
ambiente pode dar sempre a ideia de novo tão agradável a vista e a 
própria alma que ali vai (...) (Idem, p. 49) 
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FIGURA 6 - SALA DE AULA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ, EM 1953. 
ACERVO: IEPPEP 
 
Se comparados aos móveis e as condições físicas das instalações do Ginásio Paranaense, pode-
se afirmar que, em termos de conforto ambiental e adequação do espaço, os alunos, 
finalmente, estariam em melhores condições de aprendizagem. Apesar da sobriedade das salas, 
os relatos e as fotos comprovam que agora seria possível organizar salas especiais para cada 
uma das disciplinas escolares. O inspetor continuava a descrever a compra do mobiliário 
escolar:  

Consegui fabricar todo o mobiliário em oficinas desta capital, inclusive 
as ferragens e os tinteiros de nickel que são encaixados na madeira. 
A marcenaria dos srs. Salvador Maida & Filho, de acordo com a 
grande fundição dos srs. Muller & Irmãos, mandaram um dos tipos 
dessas carteiras para a Exposição do Rio de Janeiro, carteiras que foi 
premiada e que despertou verdadeiro interesse, razão porque aqueles 
industriais receberam inúmeros pedidos de proposta para 
fornecimento, vindos do Rio e de muitos Estados do Norte. (…) (idem) 
 
 

Observando as fotos IPPEP, pode-se concluir que alguns desses móveis também foram 
adquiridos de uma fábrica especializada em materiais escolar. A Cia de Zipperer e Jung, donos 
de serraria que deu origem à CIMO, esta ofertava vários tipos de móveis, dentre eles carteira e 
cadeiras escolares: 

Com a inauguração da ferrovia em 1913 surgiu a indústria Moveleira 
em Rio Negrinho. A partir de 1914 surge a Jung & Cia, de propriedade 
de Jorge Zipperer e Willy Jung, precursora da Móveis Cimo S/A, que 
projetou Rio Negrinho a nível internacional como a "Capital dos 
Móveis”. Fabricava móveis para cinemas e auditórios, onde conquistou 
o monopólio do mercado. Diversificou com móveis escolares, 
mobiliando faculdades federais no Brasil todo, móveis para escritórios, 
móveis para quarto, salas, conjuntos estofados de qualidade 
inquestionável (BRIGONI, 2004) 

 
 
 
Nas décadas de 50 e 60, agora sob a denominação de “Móveis Cimo” (Companhia Industrial de 
Móveis), tornou-se a maior fábrica de móveis da América Latina. Chegou a ter filiais em 
Curitiba-PR, Rio Negrinho e Joinville-SC, representantes no Brasil e exterior. No catálogo 
abaixo, da Cia de Móveis, algumas das sugestões de carteiras e cadeiras escolares foram 
adquiridos não só para as escolas normais como para alguns grupos escolares. 
A fabricação de diversas linhas de móveis, manufaturados em "imbuia", pautava-se por um 
padrão simples, mas confortável e de grande durabilidade. Além disso, os catálogos ofereciam 
poltronas para cinemas e teatros, caracterizados pelo design de linhas retas acompanhando os 
principais modelos da época. 
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FIGURA 78 - CATÁLOGO DE MODELOS E PREÇOS DE MÓVEIS. (S/D) 
FONTE: CIA. INDUSTRIAL DE MÓVEIS 
 
A figura 9 mostra que a biblioteca se diferenciava do restante dos ambientes da escola. Os 
móveis seguiam uma linha mais leve, entretanto, o local de leitura exigia sobriedade na 
disposição dos móveis e na decoração. 

 
FIGURA 8 - BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ, EM 1953. 
ACERVO: IEPPEP 
As salas ambientes do Instituto de Educação do Paraná mostravam a importância dada a cada 
uma das disciplinas curriculares, vide figuras 10 e 11. Observa-se que os professores e alunos 
tinham acesso aos materiais pedagógicos que estavam visivelmente dispostos nos armários. 

 
FIGURA 9 - LABORATÓRIO DE HISTÓRIA NATURAL DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO 
PARANÁ, S/D. 
ACERVO: IEPPEP 
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FIGURA 10 - LABORATÓRIO DE QUÍMICA. INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ, EM 1953. 
ACERVO: IEPPEP 
 A Indústria Reunidas de Madeiras, que deu origem à CIMO, também projetava armários 
que possibilitavam a exposição de vidrarias e materiais. Deste modo, o método intuitivo poderia 
ser desenvolvido, pois os alunos poderiam interagir com os materiais e realizar praticamente os 
conteúdos trabalhados. 
 

 
FIGURA 11 - CATÁLOGO DE MODELOS E PREÇOS DE MÓVEIS. (S/D) 
FONTE: CIA. INDUSTRIAL DE MÓVEIS 
 

  

 
 
Até meados da decada de 1920, o mobiliário ainda refletia a organização rígida e estática de 
ensino dominado pela ordem e disciplina. A compra do mobiliario escolar para as escolas nor-
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mais inicia mudanças nas práticas pedagogicas, possibilitando ao aluno maior mobilidade, con-
forme apresentado anterioremente. No relatorio do inspetor de ensino as carteiras eram indivi-
daus com banco separados para o “ajuste, conforme o tamanho do aluno” (Relatório, 1924, p. 
46).  
O mobiliario das escolas normais inovaram no quesito de mobilidade, pois as mesas e cadeiras 
eram indepensentes, portanto não parafusadas ao chão. Inicia-se o uso mais flexivel e adaptá-
vel do layout da sala de aula e uma possibilidade de variedades de atividades. 
 
 
Considerações 
 
As principais conclusões da pesquisa mostram que além da construção do edifício, em 1922, os 
mobiliários foram cuidadosamente escolhidos, por meio de inúmeras visitas e discussões entre 
professores paranaenses e paulistas. Constam nos relatórios e nas fotografias da inauguração 
da escola o refinamento das mobílias, principalmente das salas destinadas ao Diretor e aos 
Professores. 
Além disso, a própria disposição dos mobiliários das salas de aula mostram que um novo 
direcionamento para a formação de professores se implementava, segundo as exposições de 
motivos para a compra dos equipamentos, pois afirmavam que o poder público do Estado não 
mediria esforços para o bem-estar dos professores e dos alunos. Em última instância, esta 
medida estaria ligada às novas diretrizes para a formação de professores do Estado do Paraná. 
Por outro lado, durante os anos seguintes a indústria moveleira também desenvolveu um 
sistema de produção em massa, que erxerceria influência permanente sobre o processo de 
design: a padronização de peças de fácil montagem. 
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Nas décadas de 1920 e 1930 no Brasil a educação esteve em debate, sendo a função 
educativa dos museus um dos temas em questão. As ideias e propostas em defesa de um ensi-
no prático, concreto, em circulação desde finais do século XIX, consubstanciaram-se em meto-
dologias e práticas pedagógicas que não foram exclusivas da escola, mas que foram também 
experimentadas e desenvolvidas em museus, existentes dentro e fora de estabelecimentos de 
ensino. Uma das preocupações centrais dos que se dedicaram a essa temática dizia respeito à 
inserção do museu na sociedade a partir da compreensão desta instituição como espaço de ci-
ência, agente de formação e de transformação social.  

No Brasil, os museus construídos no século XIX e início do XX ao tratarem da criação, 
preservação e difusão do que, a partir da década de 1930, passou a ser denominado de patri-
mônio cultural – material e imaterial – da sociedade brasileira, buscaram cumprir essas funções 
para servirem como referência cultural e histórica da nação em construção.  

Nesse contexto, quais foram as reflexões, opiniões e propostas apresentadas por espe-
cialistas e professores sobre a função que deveriam desempenhar os museus no plano da edu-
cação? Por onde e como circularam essas ideias e como se processou o debate? Qual era a 
situação dos museus escolares propostos por autoridades e governantes? De que forma os mu-
seus se inseriram nesse debate e como incorporaram essas ideias e propostas às suas práticas?  

Na intenção de responder a essas questões analisamos diferentes tipos de documentos, 
da ordem da prática e do discurso, com o objetivo de situar o debate sobre a função dos mu-
seus no processo mais amplo de educação em curso na sociedade brasileira, nas décadas de 
1920 e 1930. Tomamos como fontes para análise, quadros murais e coleções didáticas de histó-
ria natural produzidos pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, distribuídos para estabelecimen-
tos de ensino de diferentes níveis no Brasil e no exterior, e publicações – conferências, livros e 
periódicos – que, à época veicularam reflexões, opiniões e propostas a respeito dessa temática. 
 
Por um estudo curioso da vida: conhecendo a natureza através de coleções didáticas 
e de quadros murais 
 

A partir do século XIX, os museus assumiram grande importância no cenário brasileiro, 
particularmente no que se referia à pesquisa, educação e ao ensino das ciências. Nas décadas 
de 1920 e 1930, o Museu Nacional do Rio de Janeiro produziu e distribuiu coleções didáticas e 
quadros murais relativos à área de Ciências Naturais para serem utilizados por professores e 
alunos de todos os níveis de ensino, em gabinetes de História Natural, em museus escolares ou 
em museus pedagógicos, em todo o país. Essas coleções foram confeccionadas com base em 
concepções de ensino e aprendizagem que, à época, defendiam um ensino prático, concreto e 
experimental, que demandava novas práticas educativas nas escolas.  

A produção e distribuição de material pedagógico relativo às ciências naturais pelo Mu-
seu Nacional a partir de 1890 buscaram atender a objetivos complementares: facilitar aos esta-
belecimentos de ensino o acesso e o uso desses materiais, evitando sua importação e, assim, 
possibilitar que a instrução nas escolas fosse feita por intermédio de objetos que procurassem 
representar a natureza, o homem e a cultura do Brasil, contribuindo para um maior conheci-
mento e afirmação da nação em construção.  

Nesse sentido o Museu Nacional buscou atender demandas de diversos segmentos da 
Instrução Pública, confeccionando coleções didáticas para utilização nas escolas de todo o país 
e, a partir de 1919, as seções do Museu Nacional iniciaram a confecção de quadros parietais de 
história natural, de acordo com suas especialidades.  

Essa produção tinha por objetivo fornecer aos estabelecimentos escolares de todos os 
níveis de ensino material didático visual, com objetos, imagens e informações referentes a co-
nhecimentos elementares de zoologia, botânica, geologia e antropologia para serem utilizados 
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em sala de aula ou para comporem os museus escolares e os pedagógicos e os gabinetes de 
História Natural existentes nesses estabelecimentos.  

A preparação dos espécimes que deveriam fazer parte das coleções, assim como os es-
tudos e pesquisas de interesse de cada uma das seções do Museu Nacional eram realizadas em 
seus próprios laboratórios, onde se reuniam professores, cientistas, preparadores e desenhistas, 
entre outros profissionais, em sua maioria, funcionários do Museu Nacional. 

As coleções didáticas de história natural variaram em suas características de acordo 
com a natureza dos exemplares que as compunham, podendo ser de espécimes vegetais, mine-
rais ou animais. Sua produção exigia um conjunto de técnicas específicas para cada tipo de ma-
terial, assim como pessoal especializado no trabalho de preparação e composição de cada uma 
das peças que iriam compor a coleção. 

A distribuição de coleções didáticas destinadas a estabelecimentos de ensino nos anos 
de 1919 e 1920 (quadro 1) permite verificar o papel social do Museu Nacional como centro de 
produção de conhecimento, em atendimento às demandas por material didático de ciências em 
quase todas as regiões do país, com maior incidência no estado do Rio de Janeiro. 

 
Quadro 1. Distribuição de coleções didáticas, por estado da Federação. 
Ano Estado da  

Federação 
Estabelecimentos 
de ensino (nº) 

Ano Estado da Fe-
deração 

Estabelecimentos 
de ensino (n°) 

 
 
1919 

Rio de Janeiro 22
 
 
1920 

Rio de Janeiro 20 
São Paulo 1 São Paulo 4 
Minas Gerais 3 Minas Gerais 3 
Rio Grande do 
Sul 

1 Rio Grande do 
Sul 

5 

Santa Catarina - Santa Catarina 2 
Paraná - Paraná 1 
Bahia 1 Bahia 1 
Alagoas 1 Alagoas - 

Rio Grande do 
Norte 

1 Rio Grande do 
Norte 

- 

 Pará 3 Pará 1 
Fonte: Relatórios Anuais do Museu Nacional, anos de 1919 e 1920. 
 

Quanto aos quadros murais, foram produzidos 14 exemplares (quadro 2) entre 1919 e 
1922, sendo reproduzidos e distribuídos em grande quantidade para estabelecimentos de ensi-
no em todo o Brasil e para o exterior, até o ano de 1942.  

 
Quadro 2. Coleção de mapas murais produzidos pelo Museu Nacional entre 1919 e 1922, por 
área de conhecimento, temática e respectivos números dos exemplares. 
 

Área Temática Número do exemplar 
Antropologia Ordem dos Primatas 1 e 2 

 
Zoologia 

Mamíferos 1 e 2 
Aves 3, 4 e 5 
Répteis e batráquios 1 
Peixes 1 

Geologia Rochas eruptivas 1 
Rochas sedimentares 2 

 Classificação das plantas 1 
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Botânica Morfologia externa e interna 
da folha 

2 

Caule e raiz. 3 
Total 14 exemplares 

 Fonte: Acervo da Biblioteca do Museu Nacional/UFRJ. 
 

Intitulada Quadros Elementares de História Natural do Brasil organizados pelo Museu 
Nacional do Rio de Janeiro, a coleção foi produzida nas seções do Museu sob a orientação de 
seus diretores, projetados e confeccionados por equipe de especialistas, dentre eles professo-
res, auxiliares e desenhistas-calígrafos. Foram compostos sobre folha de papel amidoado, em 
tamanho e formato padrão, todos com 0,80 X 1,00, com imagens, em desenho e pintura em 
aquarela, e breves textos explicativos sobre conhecimentos elementares de história natural. 
Exemplares da coleção de quadros murais de história natural foram distribuídos em escolas das 
redes pública e privada de ensino, para escolas religiosas e laicas.  

Cartas, ofícios e comunicados, que compõem a documentação disponível no Museu Na-
cional/UFRJ, foram redigidos pelos estabelecimentos de ensino e endereçados a esta instituição 
nas décadas de 1920 e 1930 solicitando a remessa de materiais didáticos, dentre eles coleções 
didáticas e quadros murais, em grande parte para compor museus escolares em fase de organi-
zação.  

  
O museu em debate na Associação Brasileira de Educação (ABE) e na imprensa 
 

Na Iª Conferência Nacional de Educação (1927) dentre as 112 teses apresentadas, 4 
trataram diretamente do uso de novas tecnologias na educação e de atividades escolares a se-
rem desenvolvidas de acordo com novos métodos, práticas de ensino, instrução e educação na 
perspectiva da pedagogia da Escola Nova. 

Dentre essas teses, uma de maior interesse para esse trabalho tratou da organização 
dos museus escolares, sendo apresentada pelo professor da Escola Normal Secundária de Curi-
tiba (Paraná), Nicephoro Modesto Falarz, defensor de uma educação que tivesse por finalidade 
principal formar cidadãos conscientes de seus deveres para com a pátria, responsáveis por seu 
progresso e aproveitamento de suas riquezas, sendo o professor o principal responsável por 
despertar nos alunos, através do ensino, sentimentos de patriotismo e de nacionalismo. 

Para ele, concorriam para alcançar esse fim atividades como viagens-científicas, visitas 
aos centros de atividade econômica, excursões científico-naturais, além daquelas desenvolvidas 
no museu escolar e nos laboratórios existentes na escola que, ao serem organizadas pelos pro-
fessores, permitiriam aos alunos desenvolver “a faculdade de observação, a fixação da atenção 
e da memória, a coordenação das observações ou a experimentação própria, a elaboração de 
conclusões pessoais e outras vantagens práticas”, propiciando aos alunos “o maior conhecimen-
to do seu país, das suas riquezas, da sua vida e costumes, da sua história”. 

Assim, os museus escolares, em sua opinião, tinham grande valor na medida em que 
deveriam servir para desenvolver as aptidões da criança, por seu contato direto com as coisas 
que pudessem por sua natureza ilustrar as lições, através de coleções bem organizadas, com-
pletas e bem conservadas com representações da “localidade, da pátria, do mundo e da natu-
reza em geral com seus três reinos”. 

Além de coleções didáticas com objetos da natureza, sugeria que nos museus escolares 
constassem álbuns fotográficos, quadros históricos e diversas vistas dos panoramas mais belos 
do país, modelos de máquinas e aparelhos, como telefone, telégrafo, automóvel, armas de fo-
go, coleções de artefatos das indústrias locais, dos produtos agrícolas, etc.. Para ele, o museu 
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funcionaria como um verdadeiro laboratório onde o aluno deveria proceder como um “operoso 
freqüentador” e não como mero visitante.  

Algumas considerações apresentadas pelos conferencistas no primeiro encontro nacio-
nal da ABE defendiam idéias em circulação sobre o tipo de educação pretendido e como a cri-
ança deveria vivenciar o processo de aprendizagem de forma concreta, saindo da condição 
passiva e passando a ocupar a centralidade absoluta no processo educativo.  

Considerando que a aprendizagem deveria partir dos sentidos para chegar à intelecção, 
privilegiar o conhecimento do que era próximo para atingir o distante, o concreto para alcançar 
o abstrato, o método intuitivo deveria abrir as portas da escola para a introdução de um grande 
conjunto de objetos a serem observados e tocados pelas crianças em seu processo de aquisição 
de conhecimentos. 

As idéias que circulavam e moviam os debates sobre educação nos anos de 1920 e 
1930 foram divulgadas pela imprensa da época através de revistas especializadas em educação, 
dentre elas, A Escola Primária e A Educação, ambas editadas no Rio de Janeiro, mensais, pro-
vavelmente com algum alcance nacional, na medida em que aceitavam assinantes de demais 
estados brasileiros.  

A primeira era dedicada à temática que lhe deu título. Foi publicada pela Sociedade 
Anonyma, no período entre 1916 e 1938, cabendo à diretoria da Sociedade a aprovação dos 
artigos a serem publicados. Foi organizada em três seções: Ideias e fatos; A escola; Lições e 
exercícios. A segunda dedicada à defesa da instrução pública no Brasil foi publicada no período 
entre 1922 e 1925 e dirigida por seu fundador, José Augusto de Bezerra de Medeiros, e Heitor 
Lyra da Silva, um dos fundadores da Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1924. Dentre 
seus colaboradores destacam-se Afrânio Peixoto, Bertha Lutz, Manoel Bonfim, Heitor Lyra.  

A revista A Educação, em sintonia com algumas das teses que foram apresentadas e 
debatidas nas Conferências Nacionais de Educação, publicou artigos que sinalizavam para uma 
perspectiva de materialização do ensino: a necessidade de se fazer uma educação concreta, 
científica, não devendo “porém, o mestre, usar de linguagem abstrata, mas, concretizar e obje-
tivar sempre a lição, para que a criança possa intuitivamente compreendê-la”1.  

Com relação ao museu escolar, as revistas A Educação e A Escola Primária, assim como 
as teses apresentadas na I Conferência lhe fazem referência inúmeras vezes, tanto nos títulos 
como também no corpo de textos e artigos publicados, apresentando-o como elemento articu-
lado ao ensino objetivo na instrução primária. 

 
O ensino, porém, deve basear-se na observação. Sempre que possí-
vel, o estudo se fará objetivamente, apresentando o professor às cri-
anças, arbustos, flores, frutos, insetos, pássaros etc., do material 
existente no museu escolar (A ESCOLA PRIMARIA, 1925, p.136). 
 

Na década de 1920, os museus escolares passaram a fazer parte da agenda dos gesto-
res da instrução pública, não só na capital da República, mas em outros estados brasileiros, 
como é possível ver em notícia publicada sobre a Instrução para o ensino primário e secundário 
no estado de Sergipe:  

 
A Assembléia Legislativa decreta: 
Art. 1º - É o governo autorizado a reformar a atual organização do 
ensino primário, adotadas as seguintes bases: 
(...) 
XV – (...) Os mestres e os alunos poderão constituir também um mu-
seu escolar, especialmente aplicado ao ensino com aspectos das ciên-
cias físicas e naturais. (A EDUCAÇÃO, 1923, p. 557).  
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A função dos museus em publicações de professores  
 

O livro Organização de Museus Escolares, escrito pela professora Leontina Silva Busch, 
publicado em 1937, resultou do curso de prática de ensino, oferecido no ano de 1936 a 203 
“professorandas” da Escola Normal Padre Anchieta, localizado no bairro do Brás, na cidade de 
São Paulo, tendo por temática a organização de museu didático.  

Ocupando nessa época o cargo de Assistente da Seção do Curso de Formação Profissi-
onal de Professores para o qual havia sido incumbida três anos antes a professora Leontina le-
cionou, sucessivamente em duas Escolas Normais, dentre elas a Padre Anchieta. Com esse 
livro, pretendeu exprimir o desenvolvimento teórico-prático que foi dado ao curso.  

Com prefácio assinado pela própria Leontina, apêndice e índice, o livro foi organizado 
em cinco partes intituladas: “Os museus escolares e a legislação escolar paulista”; “material 
para um museu”; “O museu de Escola Normal”; “Jogos aplicados ao ensino”; “Quadros para 
ensino de linguagem, com exercícios de observação de imagens e escrita”.  

Em seu prefácio destacou as razões que a levaram a publicação do livro. Em primeiro 
lugar, o compromisso com a divulgação do trabalho de organização do museu didático desen-
volvido pelas alunas durante o curso. Em segundo, afirmar “a quantos venham a ler-nos e o 
tenham olvido”, a existência na legislação escolar brasileira da instituição de museus de classe, 
de escola e central, “cuja função auxiliar do bom ensino pode ser poderosíssima, desde que 
saibam utilizá-los”. Por último, apelar aos “altos administradores do ensino público em todos os 
estados brasileiros” para que tornassem realidade os museus escolares.  

O propósito do livro, segundo sua autora, foi o de contribuir para preencher uma lacuna 
existente na educação da época - a falta de museus nas escolas -, considerando ser esta uma 
das causas da deficiência do ensino de cunho intuitivo, predominante nas “milhares” de escolas, 
principalmente nas matérias de Ciências Aplicadas, Geografia, História, Cálculo e Linguagem, o 
que, para ela, implicava no mau aproveitamento do tempo, do esforço do professor e do dinhei-
ro aplicado na instrução pública. 

Defensora do método intuitivo como melhor forma de ensinar e da existência de mu-
seus escolares como uma das principais estratégias para sua efetivação, a professora Leontina 
em seu curso e livro buscou justificar e defender suas convicções apoiando-se nas determina-
ções oficiais do governo, apresentando uma pesquisa realizada sobre a legislação escolar do 
Distrito Federal e em diversos estados brasileiros, demonstrando a preocupação dos “reorgani-
zadores do ensino primário” no sentido de “prover as escolas desse precioso órgão facilitador 
do ensino intuitivo que é o museu escolar” (BUSCH, 1937, p. 11). 

Reproduzindo dispositivos de regulamentos de ensino que instituíam ou recomendavam 
a criação de museus escolares nos estabelecimentos de ensino, principalmente os da instrução 
primária, nas décadas de 1920 e 1930, como melhor forma de atender às novas concepções em 
educação, Leontina remeteu-se às reformas educacionais desenvolvidas no Distrito Federal por 
Fernando Azevedo (1927 - 1930) e por Anísio Teixeira (1931 – 1935); em Minas Gerais, por 
Francisco Campos (1927 - 1930); ao Código de Educação do estado de São Paulo (Decreto n. 
5.584/1934); aos Regulamentos da Instrução Pública (Decreto n. 2.383/1929) do estado do Rio 
de Janeiro e de Sergipe (Decreto n. 867/1924); ao Regulamento do Ensino Primário e Normal 
(Decreto n. 4.2.18/1925) da Bahia; ao Regulamento Geral do Ensino (Decreto n. 1438/33) do 
estado do Piauí; ao Regulamento para o Ensino Primário (Decreto n. 252, 1932), do Maranhão.  

Ao final dessa apresentação, a professora registrou suas conclusões sobre a realidade 
dos museus escolares nos estabelecimentos de ensino: 

 
(...) podemos com grande satisfação, afirmar que nossas leis e regu-
lamentos de ensino dispõem sobre a organização de museus escola-
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res. Mas não bastam os preceitos regulamentares. É mister dar corpo 
à lei, traduzindo em realidades proveitosas, aquilo que ela dispõe. 
Que surjam logo os primeiros museus escolares, incentivados pelo 
governo, pelo professorado e pelos amigos da escola! (BUSCH, 1937, 
p. 19).  
 

Ao advertir quanto a não execução da legislação no que se referia à criação de museus 
escolares, a professora Leontina ressentia-se de sua não implementação e afirmava a necessi-
dade de “dar corpo à lei”, buscando para isso mobilizar diferentes agentes: o governo, os pro-
fessores e os “amigos da escola”.  

O museu foi também uma das temáticas tratadas no livro de Francisco Venâncio Filho2, 
intitulado A Educação e seu aparelhamento moderno, em parte, escrito em 1938 e publicado 
em 1941. Foi organizado em sete capítulos, intitulados: “Brinquedos”; “cinema”; “Rádio”; “Fo-
nógrafo”; “Viagens e excursões”; “Os museus”; “Os livros”.  

Como um guia de informações, essa publicação teve como objetivo divulgar para os 
professores e para o público em geral o que denominou de aparelhamento escolar, ou seja, as 
novas tecnologias disponíveis para serem incorporadas na educação, resultando na ampliação 
do potencial de comunicação e, assim, de informação.  

Chamou a atenção do leitor para a importância do uso dessas inovações em países de 
larga escala territorial, como o Brasil, onde poderiam desempenhar um papel fundamental na 
medida em que permitiam por à serviço da educação instrumentos de longo alcance, possibili-
tando uma ampliação da comunicação e da obra educacional, em paralelo com a que se encon-
trava em andamento, realizada pela escola.  

Além dessas tecnologias, destacou outros meios e atividades úteis à educação, como os 
brinquedos infantis, através do qual se inicia a atividade da criança; as excursões e passeios, 
apontando as dificuldades encontradas comumente para sua realização; os museus, já em sua 
época com uma diversidade de especialidades; mas, principalmente chamou atenção para 
aquele a que adjetivou como “o grande educador, o grande fator da educação”, referindo-se ao 
livro, demonstrando a importância que a ele atribuía.  

Organizou o livro dedicando um capítulo para cada um desses “fatores de educação”, 
fazendo um histórico de sua criação e utilização; relacionando os exemplares existentes e apre-
sentando as possibilidades para sua aquisição, suas ponderações sobre as formas possíveis de 
uso e os cuidados que deveriam ser tomados, considerando as vantagens e desvantagens de 
seu emprego, além de citar bibliografia existente sobre o assunto ao final de cada capítulo.  

Na parte destinada aos museus, considerou a modernização pela qual vinham passando 
essas instituições, tornando-se cada vez mais “casas de educação” ao alcance de todos e “a 
qualquer momento”, destacando para isso as novas técnicas de exposição e mostruários onde 
os cuidados com a arrumação das coleções, o uso de cores e forma dos letreiros, dentre outros 
elementos, deveriam ser devidamente cuidados, buscando por parte dos organizadores uma 
maior comunicação entre o museu e o público visitante.  

Passando pela Europa, Estados Unidos e América Latina comentou sobre os diversos 
museus, jardins botânicos, zoológicos e planetários existentes, seus tipos e especialidades, des-
tacando como elemento de comparação os que se encontravam no Brasil, particularmente o 
Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Museu Paulista e o Museu Goeldi, em Belém do Pará que 
segundo ele se encontravam bem equipados e organizados, em nada devendo aos grandes mu-
seus no exterior, ao que parece, buscando estimular o leitor à sua visitação.  

No entanto, foi o “museu técnico” o que ganhou por parte de Venâncio Filho uma aten-
ção especial, na medida em que o considerou como o mais novo tipo surgido, como represen-
tação das maiores escolas técnicas do século XX, resumindo em pequenos espaços, em plena 
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função, todos os mecanismos e técnicas de seu tempo, reunindo instrumentos científicos e fer-
ramentas de diferentes ofícios, representações do mundo contemporâneo, industrial e tecnoló-
gico.  

Como exemplo desse tipo de museu, citou e descreveu o Conservatoire des Arts et Mé-
tiers, criado em Paris em 1794, durante a Revolução Francesa; o Museu de Ciências de South 
Kensington, com sua origem na Exposição Universal de Londres, em 1851; o Museu de Ciências 
e Tecnologia de Munich, iniciado em 1903, considerado por ele o maior de todos os museus 
desse tipo, inaugurado em 1922, conhecido como Deutsches Museum; o Rockfeller Center, em 
Nova York. 

Em todos eles chamava a atenção para a dinâmica e a interatividade que cada uma das 
peças expostas procurava estabelecer com o público, através de mecanismos e técnicas moder-
nas, que ao colocá-las em movimento permitia aos visitantes identificar seus elementos de 
composição, ver e entender o funcionamento, se instruir sobre as funções, não apenas pela 
observação das máquinas e outras tecnologias em exposição, mas também através de informa-
ções claras, muitas vezes apresentadas em forma de cursos e conferências populares oferecidos 
pelo museu aos interessados. 

Destacou também a intensa e permanente relação educativa desses museus com as es-
colas, sempre repletos de crianças e estudantes de diversos níveis de ensino, que aprendiam se 
divertindo, podendo tocar as peças, conhecendo e aprendendo através das coleções expostas e 
das informações disponibilizadas, muitas vezes complementadas com projeções fixas e anima-
das.  

Valorizando os museus pedagógicos que se encontravam espalhados em muitas cidades 
pelo mundo, Venâncio Filho procurou sustentar a tese que se constituíram no lugar em que o 
professor encontraria as informações mais completas e precisas, permitindo escolher tudo o 
que precisasse, de acordo com suas necessidades. Como exemplo, citou os museus existentes 
nas cidades de Dresde, Berlim, Montevidéu e recordou o Museu Pedagógico Central criado com 
a Reforma do Ensino Federal, de 1928, na cidade do Rio de Janeiro, organizado pelo professor 
Everardo Backeuser, não mais em funcionamento no momento da escrita do seu livro.  

Por fim, considerando que os museus poderiam vir a ser no Brasil grandes escolas de 
educação popular, concluiu o capítulo com uma descrição pormenorizada dos principais museus 
brasileiros criados nos séculos XIX e XX, dentre eles a Casa de Rui Barbosa e o Museu do Insti-
tuto Histórico na cidade do Rio de Janeiro; o Museu de Ouro Preto (MG); o Instituto Arqueoló-
gico, Histórico e Geográfico de Pernambuco; o Júlio de Castilho, de Porto Alegre (RS) e o Museu 
Paranaense. 

Presente em conferências, periódicos e livros especializados no campo educacional, a 
relação entre museu e pedagogia também repercutia dentro do Museu Nacional do Rio de Ja-
neiro, como se pode observar na produção de Bertha Lutz3. 

 
A função dos museus por uma especialista  
 

Nas duas primeiras décadas do século XX o Museu Nacional do Rio de Janeiro buscou 
atender a seus objetivos institucionais relacionados à pesquisa, organização e divulgação de seu 
acervo. Para isso, investimentos por parte do Museu Nacional, com apoio do governo, foram 
feitos no sentido de enviar funcionários em viagens pelo Brasil e ao exterior, particularmente à 
Europa e aos Estados Unidos da América do Norte, para conhecerem as novidades que circula-
vam sobre museus: organização, ações educativas e iniciativas junto ao público. Dentre esses 
funcionários a Secretária do Museu Nacional, Bertha Lutz, realizou viagens percorrendo estados 
brasileiros (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) para inspecionar museus escolares (1920) 
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e cinco outras ao exterior, sendo quatro aos Estados Unidos (1920, 1922, 1925 e 1932) e uma 
à Europa (1929).  

Em suas viagens aos Estados Unidos (1921, 1922, 1925 e 1932) Bertha Lutz participou 
de congressos, realizou atividades referentes ao estudo de botânica, promovendo intercâmbio e 
permuta de espécimes da flora e materiais etnográficos; colheu idéias novas sobre organização 
de hortos botânicos e obteve informações sobre os métodos de divulgação do ensino da agri-
cultura e da economia doméstica naquele país. (MIRANDA, 2008, p. 16).  

Aproveitando as viagens, procurou dar continuidade às suas pesquisas sobre educação 
em museus investigando os métodos inovadores de preparo de material para mostruários e de 
organização dos mesmos, bem como sobre os métodos de divulgação do ensino de História 
Natural pelos museus norte-americanos, principalmente entre a população escolar.  

Além desses estudos procurou conhecer melhor a organização de museus especializa-
dos dirigidos para o público infantil, realizando visitas aos museus desse tipo existentes em 
Brooklyn e em Boston (1925). Considerando sua importância para o desenvolvimento da obser-
vação e de estímulo ao conhecimento da criança, manifestou seu desejo para que museus se-
melhantes fossem introduzidos no Brasil, onde devido à “porcentagem de analfabetos, seriam 
mais instrutivos do que as bibliotecas populares para crianças”4.  

Em 1929, Bertha Lutz foi a Europa em missão oficial a fim de conhecer o ensino domés-
tico e os museus, especialmente os da Alemanha, França e Bélgica, reunindo conhecimentos 
que acrescidos aos que foram realizados em viagem aos Estados Unidos em 1932, contribuíram 
para sua formação como especialista em museus.  

Durante suas viagens Bertha Lutz procurou registrar suas impressões sobre o funcio-
namento dos museus no exterior. Em relatório de viagem, intitulado A função educativa dos 
Museus norte-americanos, organizado após sua estada nos Estados Unidos durante dois meses 
e meio, com visitas a 58 museus, em 20 cidades, entre elas Nova York, Saint Louis e Chicago, a 
especialista escreveu sobre os museus de forma mais completa. Neste documento procurou 
apresentar as características dos museus modernos norte americanos e suas práticas educati-
vas, destacando as possibilidades e potencialidades dos museus para a educação popular.  

Essa viagem foi possível graças a um prêmio oferecido a Bertha pela Carnegie Corpora-
tion e Endowment for Internacional Peace, por intermédio da União Pan-Americana e da Asso-
ciação Americana de Museus, em reconhecimento ao seu empenho nos estudos realizados 
sobre museus e teve por objetivo estudar os departamentos e serviços educativos mantidos por 
museus norte-americanos.  

Enriquecido com fotografias, panfletos e folhetos reunidos por Bertha Lutz durante a vi-
agem, o relatório foi organizado com uma introdução, seguida de cinco capítulos onde apresen-
ta considerações sobre a evolução dos museus e o museu em si; enfatiza a metodologia 
educativa do museu, com especial atenção para a educação visual; trata dos educandos, dos 
educadores e da mulher no museu, considerando ser ele uma instituição que deveria manter 
relações com as escolas; classifica as ações educativas. Além das considerações finais, inclui 
uma bibliografia composta por livros e periódicos escritos por especialistas em museus, num 
total de 163 obras, dentre eles 53 autores norte-americanos, sendo em sua maioria publicações 
relacionadas à educação em museus.  

No capítulo intitulado “educandos e educadores”, Bertha Lutz destaca a atenção e o ca-
rinho dos museus norte-americanos com pessoas de todas as faixas etárias, mas especialmente 
aos “tolhidos por defeitos físicos”, como os cegos, surdos-mudos e paralíticos. Dizendo-se emo-
cionada ao presenciar uma visita de crianças cegas a um dos museus visitados, declara que 
“não pode haver missão mais nobre e generosa do que proporcionar conhecimentos do mundo 
exterior a um grupo de crianças cegas ou alegrar os surdos pela contemplação das grandes 
obras de arte do mundo” (LUTZ, 2008, p. 67).  
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Ratificando suas considerações sobre a organização e o funcionamento de parte dos 
museus escolares por ela visitados no Brasil no ano de 1920, em um dos itens do relatório de 
1932, Bertha Lutz, em sintonia com especialistas em museus nos Estados Unidos, ela condenou 
o museu escolar. Para tanto, argumentou que a organização das exposições, quando não reali-
zadas de forma científica, por especialistas e técnicos competentes, conduzia a resultados insa-
tisfatórios sendo, muitas vezes, entregue ao abandono o material que os estabelecimentos 
escolares recebiam, como é possível ler em trecho de seu relatório:  

 
Condenados os museus escolares 
É um fato incontestável e muito interessante que o museu escolar se 
acha em fase de evolução regressiva. Dizem as autoridades no assun-
to, que a organização de museus por instrutores não especializados, 
não conduz a resultados satisfatórios e que a doação de material dos 
estabelecimentos de ensino é condenável, porque no maior número 
de casos, o material permanece em abandono. [...] se o museu esco-
lar não for dirigido por técnico muito capaz, degenera em coleção de 
curiosidades composta de espécimes sem nexo. [...] Filio-me à escola 
que proscreve inteiramente os museus escolares (LUTZ, 2008, p. 98). 

 
Algumas considerações  
 

As pesquisas até aqui desenvolvidas permitem afirmar que a função educativa do mu-
seu fez parte da pauta de discussões e de propostas veiculadas em diferentes instâncias da so-
ciedade – órgãos de governo, associações, conferências, imprensa, museus – sobre o papel 
social que esta instituição deveria cumprir no âmbito da educação no início do século XX; assim 
como era desenvolvida por um dos principais centros de ciência do Brasil no início do século XX 
- Museu Nacional -, materializada em coleções didáticas e quadros murais sobre ciências natu-
rais, produzidos e distribuídos para compor gabinetes e museus escolares, servindo de suporte 
em práticas pedagógicas desenvolvidas em estabelecimentos de ensino de todos os níveis. 

Apesar da concordância de professores, cientistas, especialistas em museus, técnicos 
em educação, entre outros intelectuais, quanto à importância do papel educativo dos museus 
para a sociedade; a compreensão quanto aos procedimentos e formas de como suas ações de-
veriam ser desenvolvidas e praticadas foram polêmicas, considerando as dificuldades implicadas 
em sua operacionalidade e nas concepções sobre museus que se afirmavam e circulavam em 
âmbito internacional. 

No Brasil, nas décadas de 1920 e 1930, apesar de iniciativas por parte de autoridades 
de governo, de alguns estabelecimentos de ensino e museu no sentido do desenvolvimento de 
ações educativas voltadas para atender às demandas do público escolar, uma de suas possibili-
dades, a criação de museus em estabelecimentos de ensino, ainda não era uma realidade.  
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A utilização de materiais didáticos visuais para fins pedagógicos, empregando tecnolo-
gias de reprodução de imagens, constituiu-se em uma prática afirmada e generalizada em paí-
ses da Europa e da América, inclusive no Brasil, a partir de uma pedagogia do olhar, 
consagrada nas exposições universais ocorridas na segunda metade do século XIX. A essa for-
ma de apreender o mundo à volta, corresponderam concepções de educação que implicaram na 
elaboração e no desenvolvimento de novos métodos e práticas de ensino, dentre eles o chama-
do método intuitivo. 

A divulgação de conhecimentos relacionados à natureza, à indústria e as artes para ins-
trução do público foi um dos principais motivos que levaram à organização das exposições uni-
versais. Essa tendência à abertura das exposições para um público mais amplo foi assumida 
também pelos museus da Europa, sendo que no início do século XX a ideia de museu enquanto 
órgão voltado para a “educação do povo” já era uma realidade nos Estados Unidos da América 
do Norte1.  

De acordo com essas tendências e práticas, o Museu Nacional do Rio de Janeiro na 
primeira metade do século XX criou e desenvolveu ações, dando continuidade à sua política 
institucional dirigida para a divulgação da ciência e popularização da educação no Brasil. Para 
tanto foi necessário criar um conjunto de materiais que servissem como veículo de informação 
e como instrumental para a instrução. Dentre outros recursos, produziu coleções iconográficas 
– gravuras, diapositivos e filmes – sobre a natureza e as gentes do Brasil, para serem utilizadas 
por professores em aulas, cursos e conferências ministradas em estabelecimentos de ensino e 
nas dependências do próprio Museu.  

Esse conjunto de materiais didático-científicos com finalidades pedagógicas é objeto de 
estudo deste trabalho, que tem por objetivo valorizar os museus e sua importância social, atra-
vés da investigação sobre ações desenvolvidas pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro nas dé-
cadas de 1920 e 1930, período em que a função educativa dos museus ganhou destaque nos 
debates sobre educação.  

Essa escolha se justifica na medida em que esses artefatos estiveram diretamente en-
redados na educação, na cultura e nos processos de ensino-aprendizagem de seu tempo, for-
necendo informações significativas para o estudo desses aspectos sociais. Compondo hoje parte 
do patrimônio científico e educacional do Museu Nacional do Rio de Janeiro, essas coleções for-
necem pistas sobre práticas educativas desenvolvidas nas primeiras décadas do século XX. 

Compreendendo serem esses materiais fruto de um determinado tempo e espaço soci-
al, trabalhamos com a compreensão de que foram confeccionados pelo Museu Nacional do Rio 
de Janeiro em um contexto de institucionalização da educação, racionalização da pedagogia e 
formação da nação brasileira. 

Distribuídos e utilizados para servirem de suporte pedagógico para novas práticas de 
ensino-aprendizagem, principalmente no estudo de Ciências Naturais, esta materialidade encon-
trava-se em sintonia com propostas de educação e concepções de museus em consolidação no 
mundo ocidental e no Brasil, desde final do século XIX, que defendiam um ensino baseado na 
observação e na experimentação, distanciando-se do estudo livresco e humanístico até então 
predominante.  

Cabe também destacar que nesse período em países europeus e nos Estados Unidos da 
América o caráter público da educação já havia se afirmado, na medida em que o Estado tomou 
consciência da importância da educação como instrumento de afirmação e legitimação do pró-
prio Estado.  

Para a realização deste trabalho utilizamos como fontes de pesquisa, além das próprias 
coleções de filmes, diapositivos e gravuras, um conjunto de documentos produzido pelo Museu 
Nacional no período em estudo, particularmente os relatórios de Diretoria e da Seção de Assis-
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tência ao Ensino (SAE), responsável pela função educativa do Museu, a partir de 1927, quando 
de sua criação. 

Nas pesquisas realizadas nos relatórios anuais organizados pela SAE, prestando contas 
à diretoria do Museu Nacional quanto às atividades nele desenvolvidas, encontramos informa-
ções sobre as temáticas das aulas e conferências ministradas e os cursos oferecidos e suas res-
pectivas datas; os professores e funcionários do Museu Nacional, responsáveis pelas práticas 
educativas desenvolvidas; as escolas participantes e o número de professores e alunos presen-
tes em suas atividades; os materiais utilizados, dentre eles, diapositivos, filmes e gravuras.  

A consulta a esses registros permitiu organizar quadros demonstrativos, quando já não 
os encontramos prontos, para efeito de melhor visualização, leitura, análise e compreensão do 
movimento operado no plano educacional do Museu Nacional. Além disso, junto a outras infor-
mações sobre as atividades desenvolvidas pela SAE, com detalhamento dos trabalhos realizados 
e dos materiais produzidos e colocados à disposição daqueles que buscavam seus serviços, foi 
possível dimensionar o seu funcionamento e o que os agentes do Museu Nacional consideravam 
que deveria ser oferecido para a instrução dos professores e o ensino da História Natural nos 
estabelecimentos de ensino.  

A partir da pesquisa realizada foram elaboradas as seguintes questões, que serviram de 
orientação para a elaboração deste trabalho2: quais razões levaram o Museu Nacional a se in-
vestir ou ser investido da função de produzir materiais didáticos para o ensino das Ciências Na-
turais? Quais suas intenções? Porque a opção por produzir materiais didático-científicos do tipo 
visual? Quais imagens compunham essas coleções de filmes, diapositivos e gravuras? O que 
representavam? Como foram produzidos esses materiais? Quais as temáticas mais recorrentes? 
Como foram utilizados? Quais concepções de educação nortearam sua produção?  

A busca por respostas nos remete ao exercício de pensar as práticas educativas como 
fruto de um tempo histórico; elaboradas e promovidas por agentes sociais, em geral, atuantes 
em instituições com inserção na educação; limitadas e determinadas por recursos tecnológicos 
existentes e disponíveis à sua época; dirigidas para atender a determinadas demandas sociais e 
a interesses próprios das instituições que as criam e promovem. 

 
 
Ações educativas do Museu Nacional do Rio de Janeiro 
 

Criado por D. João VI em 1818 com o objetivo de propagar conhecimentos e estudos 
das ciências naturais3 no Reino do Brasil, o Museu Real teve como uma de suas funções o estu-
do das riquezas naturais, avaliando potencialidades para benefício do comércio, da indústria, 
das artes4, em consonância com os interesses mercantis portugueses.  

Ao longo de sua trajetória institucional, para atender a seus objetivos foi necessário que 
o Museu Real -, após a independência do Brasil (1822) denominado Museu Imperial e Nacional 
-, com o apoio do governo, criasse e organizasse um conjunto de medidas e ações relativas ao 
processo de produção do conhecimento sobre as riquezas naturais existentes. Nesse sentido, as 
equipes do Museu procederam à exploração do território brasileiro, coleta e reunião de materi-
ais pertencentes à flora, fauna, geologia do Brasil e artefatos produzidos pelos povos que aqui 
habitavam; assim como passaram a desenvolver o estudo científico desses materiais, promo-
vendo análise, classificação e ordenação de acordo com critérios válidos à época.  

No sentido de propagar os conhecimentos produzidos sobre ciências naturais e riquezas 
existentes o Museu Nacional criou estratégias de difusão desse conhecimento para a comunida-
de científica, nacional e internacional, e para o público interessado, desenvolvendo ações edu-
cativas que permitissem conhecer mais e melhor as riquezas nacionais.  
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Para atender a essa política de difusão o Museu Nacional no século XIX e na primeira 
metade do século XX atuou como uma das mais significativas agências do governo no campo 
científico promovendo um conjunto de ações educativas dirigidas a públicos diversificados.  

Nesse sentido, ofereceu cursos e conferências públicas; publicou revistas – Archivos do 
Museu Nacional (1876 – 2005); Revista Nacional de Educação (1932 – 1934) e Revista do Mu-
seu Nacional (1944 – 1945) -; participou de exposições nacionais e internacionais; organizou 
visitas para que o público tivesse acesso e conhecesse o acervo do museu; produziu materiais 
didáticos de História Natural para serem utilizados por professores e alunos nas dependências 
do Museu Nacional e em estabelecimentos de ensino de diferentes níveis em todo o Brasil.  

A fim de servirem de suporte e veículo de comunicação para as práticas educativas de-
senvolvidas pelo Museu Nacional ao longo de sua trajetória institucional, foram criados diferen-
tes materiais como livros, mapas, catálogos, coleções didáticas, revistas, filmes, diapositivos, 
entre outros, alguns deles examinados neste trabalho.  
 
 
O cinema educativo em ação no Museu Nacional do Rio de Janeiro 

 
No início do século XX, na opinião de Hobsbawn (1995), em seu livro A Era dos Extre-

mos, as duas únicas artes de vanguarda foram o jazz e o cinema, ambas oriundas mais do No-
vo que do Velho Mundo. Para ele, estas marcas da modernidade na vida cultural do mundo 
ocidental foram afirmadas a partir da Iª Guerra Mundial (1914 – 1919). 

O Rio de Janeiro contando, em 1910, com quase um milhão de habitantes era uma ci-
dade de muitas novidades. Após as reformas urbanas ocorridas nos primeiros anos do século 
XX terem posto fim a febre amarela, o turismo cresceu. Na cidade proliferaram teatros e foram 
inaugurados cinematógrafos, tornando-se o cinema o grande entretenimento da época para a 
elite carioca e para seus visitantes.  

No Brasil, nos anos de 1920, o cinema comercial entrou em fase de expansão, apesar 
de ser produzido ainda de forma artesanal devido à falta de recursos técnicos e maiores inves-
timentos. Em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande 
do Sul muitos foram os pioneiros do cinema nacional, enfrentando a concorrência do cinema 
norte-americano que predominava nas salas de projeção do país.  

As origens do cinema educativo no Brasil estão diretamente ligadas às ideias pedagógi-
cas em circulação no mundo ocidental no início do século XX, defendidas por cientistas e edu-
cadores que, dentre outras, acreditavam e defendiam ser a imagem e o cinema, assim como o 
rádio, os mais eficientes meios para promover a popularização da educação. Dentre esses inte-
lectuais, destacam-se Roquette-Pinto, Fernando de Azevedo, Humberto Mauro, Francisco Ve-
nâncio Filho, Lourenço Filho, Venerando Graça, Sérgio Barreto Filho, entre outros.  

Esses educadores impulsionaram os debates sobre o cinema educativo, realizando ex-
periências e escrevendo artigos para revistas pedagógicas como A Escola Primária; Educação; 
Escola Nova; Revista Nacional de Educação; Boletim da Educação e para revistas cinematográfi-
cas como a Cinearte. Através desses impressos, analisavam as características e o potencial do 
novo instrumento de difusão de informações que poderia se transformar em importante auxiliar 
do ensino, defendendo a utilização do cinema e suas potencialidades na sala de aula. No ano 
de 1930, Jonathas Serrano e Francisco Venâncio Filho escreveram o livro Cinema e Educação e, 
em 1931, Joaquim Canuto Mendes de Almeida publicou Cinema contra cinema. 

Instrumentalizar a educação através de novas tecnologias e recursos visuais e sonoros 
foi um dos desafios postos a alguns educadores no Brasil que, para além das dificuldades mate-
riais e econômicas encontradas para sua efetivação, enfrentaram grande resistência, principal-
mente do meio letrado, que via o uso popular das imagens e do cinema com pré-conceito, 
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considerando-o perigoso, sob o ponto de vista moral, pela capacidade de influenciar negativa-
mente os espectadores, podendo levá-los a práticas nocivas à sociedade.  

Assim considerado, foi preciso que existisse o controle e o domínio sobre a exibição de 
filmes, através da ação de órgãos de censura, assim como de sua institucionalização, sob a tu-
tela do Estado. Nesse sentido, durante o governo de Getúlio Vargas foram criados a primeira 
Comissão de Censura de Cinema em 1932, sendo Roquette-Pinto seu diretor e sua sede locali-
zada no Museu Nacional e, em 1936, o Instituto Nacional de Cinema (INCE), órgão do Ministé-
rio de Educação e Saúde, tendo como ministro Gustavo Capanema.  

Oficialmente, no Brasil, o cinema educativo foi instituído em dois momentos significati-
vos: em 1928, quando Fernando de Azevedo como Diretor da Instrução Pública do Distrito Fe-
deral estabeleceu seu emprego em todas as escolas do Rio de Janeiro5 e, em 1932, quando 
através do Decreto 21.240, tornou-se obrigatória a exibição de filmes educativos nas salas de 
projeção de todo o país, como instrumento para a divulgação do conhecimento científico. 

Além dessas iniciativas, outras contribuíram para a popularização de novas tecnologias de 
reprodução de imagens e seus usos na educação. Por exemplo, no ano de 1929 foi realizada na 
cidade do Rio de Janeiro, na escola José de Alencar, no Largo do Machado, a Primeira Exposição 
de Cinematografia Brasileira, sob a responsabilidade de Jonathas Serrano e Venâncio Filho. Esse 
evento foi extremamente significativo para a futura criação do INCE e para que o público, particu-
larmente os professores, conhecesse as mais inovadoras técnicas de projeção e de recursos visu-
ais, possíveis de serem utilizados nas escolas no sentido de facilitar o ensino-aprendizado, como 
por exemplo: episcópios, diascópios, aparelhos de projeção de 16 mm e de 35 mm.  

Importante também foi a participação de Roquette-Pinto na afirmação do cinema edu-
cativo. Acreditando na potencialidade do uso das imagens no processo educativo, organizou no 
Museu Nacional, em 1910, a primeira coleção de filmes científicos da Pathé, originários da Co-
missão Rondon. Tinha por objetivo, através dos recursos da imagem cinematográfica, disponibi-
lizar ao público a informação científica e popularizar a educação.  

Segundo Rangel (2007), a produção antropológica de Roquette-Pinto procurou construir 
uma visão ‘positiva’ da mestiçagem brasileira, refutando as noções de inferioridade racial e ét-
nica, apresentando como razões para o fracasso civilizatório do Brasil as precárias condições de 
vida às quais o homem do sertão estava submetido. Por essa razão, buscou trazer a público o 
conhecimento sobre as populações do interior do Brasil, suas vidas e suas culturas.  

De forma pioneira, em 1912, Roquette-Pinto filmou Os Nhambiquaras, primeira película 
sobre temática indígena no Brasil, baseado na viagem pelo sertão brasileiro, na Serra do Norte, 
em Mato Grosso, quando integrou a Comissão Rondon. Dirigiu outros filmes e participou nos 
roteiros de Descobrimento do Brasil (1937) e Argila (1942), produzidos por Humberto Mauro. 
Compreendia o cinema como meio de documentação, reprodução e divulgação do conhecimen-
to por parte daqueles que conheciam e dominavam suas técnicas. 

Nos museus norte-americanos a criação de seções ou departamentos especializados pa-
ra atender ao público, principalmente o escolar, a partir da década de 1920, foi uma das formas 
de afirmação de sua função educativa. Essa tendência foi observada pela bióloga do Museu Na-
cional e especialista em museus, Bertha Lutz, em suas viagens realizadas aos Estados Unidos 
(1922, 1925, 1932), tendo como um de seus objetivos investigar os programas educativos dos 
museus norte americanos. 

Em seus relatórios, Bertha comentou sobre conversas e entrevistas realizadas com che-
fes das seções e departamentos educativos existentes nos museus visitados, observando que, 
em sua maioria, as ações educativas desenvolvidas por eles estavam cada vez mais voltadas 
para o empréstimo de material e de colaboração com as escolas e que por essas ações exigirem 
uma organização aperfeiçoada afirmava-se uma nova tendência de criação de departamentos 
de serviço escolar e de museus anexos à Diretoria de Instrução Pública6.  

CD-ROM DE ATAS  | 5874 |  COLUBHE 2012



No início de sua gestão como Diretor do Museu Nacional, em outubro de 1927, Roquet-
te-Pinto criou de forma pioneira no Brasil, o Serviço de Assistência ao Ensino de História Natural 
do Museu Nacional (SAE), institucionalizando a prática educativa no museu. Atribuiu a ele as 
seguintes funções e finalidades, conforme registrado em relatório anual: oferecer cursos, pales-
tras e sessões com exibição de filmes para alunos de diferentes níveis de ensino; disponibilizar 
para os estabelecimentos de ensino material didático, por empréstimo e por venda; organizar 
cursos sobre História Natural com o objetivo de instruir professores interessados sobre técnicas 
referentes ao tratamento das coleções, preparando-os para atuarem em suas escolas com a 
organização de herbários, museus escolares e gabinetes de história natural, instrumentalizando-
os no uso de novas tecnologias visuais e sonoras; realizar a determinação e o tratamento do 
material didático educativo produzido anteriormente nas seções do Museu Nacional; fazer a 
preparação e a classificação das peças de museu, material colecionado pelos próprios alunos e 
professores.  

Ocupando-se dessas funções, a SAE assumiu o lugar de intermediário entre o Museu 
Nacional e os estabelecimentos de ensino, buscando estabelecer uma relação mais sistemática 
com as escolas, com alunos e professores, afirmando e ampliando sua função educativa, na 
intenção de atender ao que considerou ser seu objetivo maior: “pôr a ciência ao proveito da 
vida”7. 

Nesse movimento político e pedagógico, o Museu Nacional cada vez mais se apresenta-
va e buscava ser reconhecido como lugar de produção de conhecimento científico, mas também 
como instituição de educação, atuando na formação de alunos e professores; na preparação e 
fornecimento de material didático para o ensino, particularmente o de ciências naturais; abrindo 
suas dependências para a instrução. 
 
 
Imagens do Brasil no ensino das ciências naturais 
 

O movimento de frequência e uso da sala de cursos do Museu Nacional nos três primei-
ros anos de existência da SAE (quadro nº 1) foi registrado em seu relatório anual de 1929, 
através de um quadro comparativo, no qual é possível perceber o acentuado crescimento do 
número de escolas, alunos e professores entre os anos de 1927 e 1928 e o relativo decréscimo 
no número de alunos no ano de 1929; enquanto o uso de materiais fílmicos utilizados em aulas 
e cursos apresentava-se em permanente crescimento, substituindo gradativamente a utilização 
de gravuras.  

 
 

Quadro 1. Comparativo do movimento da Sala de Cursos do Museu Nacional nos três primeiros 
anos de sua existência. 
 

 1927 1928 1929 
Escolas 2 36 24 
Professores  5 25 22 
Alunos  959 4673 1415 
Diapositivos  365 1185 1291 
Gravuras  88 16 21 
Filmes em atos 10 35 50 
Aulas  13 46 38 
 Fonte: Relatório da Diretoria do Museu Nacional para o  

Ministério da Educação e Saúde, 1929.  
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Esta situação foi avaliada pelo Museu Nacional, neste mesmo relatório, como conse-

quência da aquisição nas escolas de grande número de tecnologias como projetores de imagens 
– episcópio; diascópio; epidiascópio; aparelhos de projeção de medida universal de 16mm e de 
35 mm -, aumentando a solicitação por parte dos estabelecimentos escolares de filmes e diapo-
sitivos da “coleção tipo” criada pela SAE para tornar mais eficiente o ensino da História Natural. 
Demanda que, possivelmente, pode ter sido uma das consequências da reforma da educação 
que se processava no Distrito Federal, promovida por Fernando de Azevedo.  

De acordo com dados encontrados neste mesmo relatório relativos ao atendimento 
prestado às escolas e aos estabelecimentos de ensino com o objetivo de fornecer aos professo-
res o material necessário à ilustração de suas aulas, é possível verificar que neste período ocor-
reram no Museu 35 aulas e conferências ministradas por professores do próprio Museu e de 
outras instituições, reunindo um número estimado de 1.419 alunos, dentre eles estudantes das 
escolas de nível secundário, da Escola Normal do Rio de Janeiro e do Exército. 

Dentre as aulas e conferências realizadas prevaleceram temáticas relacionadas à biolo-
gia - humana (41%), animal (23%), botânica (23%) -, e outras (14%), relacionadas à cidade 
do Rio de Janeiro; profilaxia da Febre Amarela; fronteiras e sertões do Brasil8; travessia da Áfri-
ca. Em todas elas foram utilizados recursos visuais, em torno de 21 gravuras, 20 filmes e 1.093 
diapositivos, estes produzidos pela SAE sob orientação de professores das seções de zoologia, 
botânica, antropologia e geologia do Museu Nacional.  

Os temas referentes às aulas, palestras e conferências ministradas no ano de 1930, em 
sua maioria, versaram sobre biologia – do homem, animal e vegetal – (9); geologia e geografia 
(2); Botânica (2); etnografia (1), até então pela primeira vez oferecida para alunos de curso 
secundário no Museu Nacional, quando foram exibidos no total 40 filmes de 35 atos, 486 diapo-
sitivos e 63 gravuras.   

Para atender às necessidades da SAE e serem disponibilizados para venda, no ano de 
1930 foram produzidos 690 diapositivos de diversos assuntos, dos quais 597 foram vendidos 
aos interessados mediante guia de pagamento efetuado no Tesouro Nacional conforme deter-
minavam as Instruções do Museu Nacional. Essa informação demonstra não só o interesse dos 
estabelecimentos de ensino pelo uso de material imagético relativo às Ciências Naturais em su-
as atividades pedagógicas, mas também o fato de já terem adquirido aparelhos necessários 
para projeção.  

No ano de 1932, a SAE mantendo seus serviços de atendimento às escolas públicas e 
particulares, bem como aos professores, atendeu a 19 estabelecimentos de ensino, com uma 
freqüência de 2.282 alunos, em um total de 135 aulas e conferências. Quanto ao material de 
ensino foram utilizados 832 diapositivos e exibidos 61 filmes educativos. Além disso, procedeu à 
preparação e determinação de 927 materiais científicos apresentados por escolas e professores.  

Compareceram ao Museu Nacional para utilização da Sala de Cursos e dos materiais de 
ensino disponibilizados pela SAE, 10 estabelecimentos de ensino e escolas primárias e secundá-
rias, em sua maioria do Distrito Federal, com 746 alunos e alunas, acompanhados de professo-
res e professoras, quando foram exibidos filmes educativos e um total de 638 diapositivos9.  

No ano de 1933, compareceram à Sala de Cursos do Museu Nacional, cerca de, 1.437 
alunos de diferentes níveis de ensino de 8 estabelecimentos escolares, em sua maioria da cida-
de do Rio de Janeiro. Num total de 49 aulas ministradas por 9 professores e professoras foram 
realizadas 68 exibições de filmes educativos e utilizados 455 diapositivos com temática científi-
ca, produzidos pelo Museu Nacional10. 

De acordo com dados disponíveis em relatório referente ao ano de 1934, o movimento 
da SAE foi de 25 conferências oferecidas a 1.308 alunos e visitantes, sendo utilizados 96 diapo-
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sitivos e exibidos 41 filmes; preparados e determinados 670 exemplares de História Natural a 
pedido das escolas e atendidas 35 pessoas que procuraram a seção. 

Para os professores da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1934, a SAE 
ofereceu curso de aperfeiçoamento de História Natural, constando de 99 aulas práticas e teóri-
cas ministradas pelo professor Roquette-Pinto. Dedicado ao estudo de museus e laboratórios, a 
matéria dada foi referente à fotografia, desenho de História Natural, botânica e zoologia.  

Nas aulas de fotografia foram tratados os seguintes assuntos: nomenclatura da máqui-
na fotográfica; manejo da máquina; escolha das diversas marcas de chapas e o modo de ope-
rá-las; focalização e iluminação dos objetos; niquelação; composição dos banhos e ação que 
exercem sobre a camada sensível das chapas expostas; impressão, revelação e cópia das pro-
vas. A todas as professoras foi ensinado praticamente a “focalizar”, “dar pose”, “revelar” e “co-
piar”.  

No ano de 1934, 40 professores estavam inscritos na 5ª seção para utilização da Sala 
de Cursos do Museu Nacional e dos materiais de ensino disponibilizados para suas aulas e con-
ferências. Destes, 16 compareceram com um total de 1.392 alunos, em 19 aulas, nas quais fo-
ram utilizados aproximadamente 39 filmes e 70 diapositivos, em sua maioria, relacionados à 
anatomia humana e botânica. Cabe destacar, pela primeira vez, a exibição de filmes sobre ín-
dios brasileiros –Indígenas e Carajás - para turmas de escolares11.  

Na intenção de criar um acervo imagético na SAE a direção do Museu Nacional no ano 
de 1929 procedeu à incorporação de 56 filmes científicos, com pesquisas desenvolvidas pelas 
seções de zoologia e de botânica, com predominância de temas relacionados aos estudos em 
microbiologia, anatomia animal, entomologia, fauna e flora marinha e fluvial.  

Com esse mesmo objetivo, no ano de 1930 entraram um aparelho de projeções cine-
matográficas marca ‘Pathé Baby’ tipo pequeno, acompanhado de 30 filmes de 10 metros; 1 mi-
croscópio, marca Zeiss; 1 condensador para microscópio; 14 lâminas sobre histologia animal; 
81 peles de aves e de mamíferos; 31 frascos de diversos tamanhos, com rolhas esmerilhadas; 1 
ninho de pássaro e 2 exemplares de zoologia. 

Dos filmes entrados para o SAE apenas um – Criação de frutos – era de 2 atos, sendo 
todos os demais de 1 ato. De acordo com suas temáticas, podem ser distribuídos por áreas das 
Ciências Naturais da seguinte forma: zoologia (14); botânica (9); Antropologia e etnografia (4); 
Geologia e Geografia (3). Quanto às suas abordagens, em sua maioria, tratavam de aspectos 
naturais do Brasil, mas também de outras partes do mundo.  

No ano de 1932, entraram para a seção os seguintes filmes pertencentes à coleção do 
Ministério da Educação e Saúde Pública: Amoeba (negativo e positivo, 82 metros); Circulação 
do sangue (124 m); Vida das abelhas (169 m); O que diz um violino (215 m); Vida dos pássa-
ros (172 m); Garimpo de Mato Grosso (337 m); Viagem ao Roraima (1ª parte, 318 m; 2ª parte, 
323 m).  

Dentre os filmes utilizados nos cursos oferecidos no ano de 1933, poucos tiveram seus 
títulos registrados no relatório da SAE, sendo possível perceber a partir dos existentes a predo-
minância de temáticas relativas à botânica – Babaçu; Carnaúba, Movimento dos vegetais e 
plantas que capturam insetos -; zoologia – vida das abelhas -; outros – Mimetismo; Nos sertões 
de Mato Grosso. Apesar do reduzido número de registros relativos aos títulos cabe destacar que 
em todas as aulas ministradas foram utilizados filmes do acervo do Museu Nacional. 

Quanto ao acervo relativo ao material de ensino visual da SAE, no ano de 1933, por ini-
ciativa de Roquette-Pinto, foi incorporado o filme falado Amoeba – lição popular de microsco-
pia, produzido no Museu Nacional pela Cinédia. Foram também confeccionados e “montados 
convenientemente”, 635 diapositivos destinados à coleção de ensino e às escolas que os solici-
tassem para compra pelo gabinete fotográfico do Museu12. 
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Com o objetivo de fornecer dados oficiais ao Ministério da Educação e Saúde que per-
mitissem fazer um balanço das ações educativas realizadas pelo SAE junto às escolas e dar uma 
visão ampliada da função educativa do Museu Nacional durante toda a década de 1930 foi ela-
borado, no ano de 1940, na gestão da diretora Heloísa Alberto Torres, um quadro demonstrati-
vo (quadro 2), organizado com dados quantitativos anuais. 

 
Quadro 2. Demonstrativo das ações educativas desenvolvidas pelo SAE/Museu Nacional junto 
às escolas na década de 1930. 
 

Anos 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 
Escolas 19 20 19 33 18 20 18 34 7 17 11 
Aulas e 
conferên-
cias 

20 26 27 90 61 24 162 185 14 189 303 

Frequên- 
cia aluno  

2895 1845 2282 2229 1308 1234 2333 2185 433 1223 1372 

Diapositi-
vos utili- 
-zados em 
aulas  

 
497 

 
804 

 
832 

 
427 90 152 266 252 156 

 
172 

 
48 

Gravuras 
utilizadas 
em aulas 

 
63 

 
-- 

 
-- 

 
-- -- -- -- -- -- 

 
-- 

 
-- 

Filmes exi-
bidos 

51 24 
 

61 80 41 46 41 133 18 88 68 

material 
destinado 
às escolas 

 
 
1112 

 
 
1108 

 
 
927 

 
 
842 

 
670 

 
140 

 
39 

 
124 

 
55 

 
 
55 

 
 
813 

Fonte: Relatório Diretoria do Museu Nacional para o Ministério da Educação e Saúde,  
 1940.  
 
 

A escolha dos elementos que deveriam compor o quadro por parte de seus organizado-
res demonstra uma preocupação em registrar e destacar situações que, ao que parece, eram 
prioridade para as ações educativas da SAE e do Museu Nacional: a existência permanente de 
atividades pedagógicas dirigidas às escolas, através de aulas e conferências, com a presença de 
alunos e o atendimento às demandas escolares por material didático para uso pedagógico; a 
utilização de material, essencialmente imagético – gravuras, filmes e diapositivos – nas aulas e 
conferências com a utilização de novos recursos e tecnologias aplicadas à educação, particu-
larmente os relacionados ao cinema. 

A partir dos dados fornecidos pela diretoria do Museu (quadro 2) é possível verificar 
dois momentos distintos, correspondentes a um primeiro período de 1931 a 1937, durante as 
gestões de Edgard Roquette-Pinto (1926 – 1935) e Alberto Betim Paes Leme (1935 – 1938) e 
os primeiros anos da gestão de Heloísa Alberto Torres (1938 – 1955). Verifica-se que na passa-
gem de um para outro período ocorre uma acentuada queda no número de aulas e conferên-
cias, e, consequentemente, no número de escolas e alunos no Museu Nacional, assim como de 
materiais utilizados, voltando a crescer numericamente nos anos seguintes. 

Esse movimento talvez possa ser explicado pelo momento político de reorganização do 
Estado brasileiro, quando o governo federal, na presidência de Getúlio Vargas, deu início a um 
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período de ditadura, conhecido como Estado Novo (1937 – 1945) que, sem dúvida, repercutiu 
em suas agências, dentre elas o Museu Nacional, implicando em mudanças de seus quadros 
administrativos, alterando a composição interna e o conjunto das atividades realizadas. 

No que diz respeito aos materiais empregados em aulas e conferências destacam-se 
aqueles relacionados à imagem e ao cinema, através da prioridade do uso de filmes e diapositi-
vos, em detrimento da utilização da gravura, que foi deixando de ser empregada nessas ativi-
dades. A opção pela utilização desses materiais pode ser atribuída à variedade de material 
fílmico de caráter científico e educativo existente no Museu Nacional, em função dos investi-
mentos realizados pelo Diretor Roquette-Pinto na aquisição de máquinas e aparelhos de proje-
ção, bem como na produção de filmes e diapositivos para compor o seu acervo.  

Quanto à preparação e determinação de material pelo Museu Nacional para ser utilizado 
nas escolas é possível perceber um movimento decrescente, mais acentuado a partir do ano de 
1935, coincidente com a saída do professor Roquette-Pinto da Diretoria do Museu Nacional. O 
movimento decrescente também pode ser atribuído à aquisição de material de projeção pelas 
escolas, a partir de meados da década de 1930, o que teria colaborado para diminuir a deman-
da das escolas por coleções didáticas, quadros murais e outros materiais que poderiam ser vis-
tos e estudados através de projeções fixas e animadas na própria escola. 
 
 
Algumas considerações 
 

A partir da pesquisa realizada foi possível verificar que no início do século XX foi afir-
mado o uso de tecnologias de projeção de imagens por parte de professores em estabelecimen-
tos escolares de diferentes níveis de ensino, inaugurando novas práticas de ensino no Brasil, 
principalmente para o ensino de ciências naturais. Neste movimento o Museu Nacional do Rio 
de Janeiro se destacou como um de seus incentivadores, atuando como produtor de material 
didático imagético e na instrução de professores quanto ao uso de aparelhos de projeção.  

A importância atribuída ao uso de objetos e imagens como suportes para práticas pe-
dagógicas correspondeu a um conjunto de ideias e concepções de educação, em circulação no 
mundo ocidental, que defendiam um ensino prático e concreto, através do qual os estudantes 
deveriam desenvolver e adquirir conhecimentos a partir de suas próprias experiências com es-
ses materiais, a exemplo do que propunha o método intuitivo para a educação.  

Quanto ao material didático produzido por professores e técnicos do Museu Nacional 
para ser utilizado nos estabelecimentos escolares, ao empregar e reproduzir imagens sobre a 
natureza e as gentes do Brasil, ao que parece, buscou valorizar e ampliar conhecimentos sobre 
suas riquezas e culturas; desenvolver sentimento de orgulho, pertencimento e identidade naci-
onal, em sintonia com o processo de construção da nação, em curso. 
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Introdução 
 

O presente artigo tem como pressuposto relatar o papel desempenhado pelo CEIHE 
(Centro de Estudos e Investigações em História da Educação), particularmente sob o ponto de 
vista de sua inserção e luta pela preservação da memória escolar. Guardar/preservar/dispo-
nibilizar tem sido “o mote” de diversas reuniões, discussões e empenho de seus membros. 

Entre diversas preocupações, busca-se formar pesquisadores que investiguem temas 
em história da educação. Não aquela visão reducionista que entendia ter a história da educação 
como objetivo principal o estudo dos grandes sistemas públicos de educação, salientando 
particularmente a ação do estado, ou por outro lado, a história do pensamento pedagógico. No 
rastro das novas correntes historiográficas, novos objetos, novos problemas e novas 
abordagens dinamizavam nossas práticas. Agora temas como a cultura material escolar, a 
estrutura interna das escolas, seus programas e currículos, os manuais escolares, os agentes 
educacionais, estão nas nossas análises, assim como, os sistemas educacionais. Desse modo, o 
estudo de diversos teóricos se impôs ao natural. Preocupávamo-nos progressivamente em 
acompanhar o debate teórico-metodológico, incorporando categorias teorizadas de outras áreas 
das ciências humanas.  

Desse modo, entendemos serem altamente proveitosos para compreendermos as 
práticas cotidianas os estudos desenvolvidos por Julia (2001), e Frago (1995), sobre a “cultura 
escolar”. 

Há um bom tempo, Julia já percebia a imensa dicotomia entre dois tipos de produção 
na área da história da educação. De um lado, uma história institucional que se apóia mais em 
textos regulamentares ou normativos do que no funcionamento social das escolas, e que acaba 
em grande parte rejeitando para o lado da sombra a educação extra-escolar. De outro lado 
àquela história preocupada com o projeto e utopias dos grandes pedagogos. 

Ou seja, como nos fala Julia, devemos abrir a “caixa preta” da escola. 
 
Trabalhando principalmente sobre textos normativos, os historiadores 
da pedagogia tenderam sempre a superestimar modelos e projetos e 
a constituir, no mesmo lance, a cultura escolar como um isolamento 
(...). É de fato a história das disciplinas escolares, hoje em plena 
expansão, que procura preencher esta lacuna. Ela tenta identificar, 
tanto através das práticas de ensino utilizadas na sala de aula como 
através dos grandes objetivos que presidiram a constituição das 
disciplinas, o núcleo duro que pode constituir uma história renovada 
da educação. Ela abre, em todo caso, para retomar uma metáfora 
aeronáutica, a “caixa preta” da escola, ao buscar compreender o que 
ocorre nesse espaço particular (JULIA, 2001: 12/13). 

 
Frago (1995: 68), reitera que afirmar ser a escola uma instituição, é uma obviedade, 

assim como falar que existe uma cultura escolar. Precisamente por ser a escola uma instituição 
é que podemos falar de cultura escolar e vice-versa. O que resulta difícil é pôr-se de acordo 
sobre o que implica ser a escola uma instituição e sobre o que seja cultura escolar, ou se não 
seria preferível falar, no plural, de culturas escolares.  

Assim, se a educação cumpre um papel estabelecido pela sociedade, caracterizando-
se como uma instituição, pode-se dizer que certas práticas: atitudes, projetos, gestos, 
discursos, modelos, acabam cristalizando-se na escola. Essas culturas escolares nos termos 
definidos por Frago (1995: 68), nos possibilitam um outro olhar dos aspectos internos da 
instituição escolar, tais como: o espaço físico, o tempo escolar e as práticas discursivas. Do 
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mesmo modo, amplia a discussão, o debate, a forma e a maneira de ver, sentir e escrever a 
história da educação. 

O impacto atual da Nova História Cultural na área da educação não pode ser 
desconsiderado. Temas antes pouco abordados passam a serem valorizados: história da 
infância, das mulheres, da sexualidade, da leitura, etc. “Sentimentos, emoções e mentalidades 
também passam a fazer parte da História [...] a História se aproximou de ciências como a 
Antropologia e a Lingüística, que lhe propuseram novos olhares e novas ferramentas 
conceituais que possibilitaram um refinamento da análise” (LOPES & GALVÃO, 2001: 39/40). 
Por sua vez, antigos temas como: histórias das idéias pedagógicas, das instituições escolares, 
políticas públicas, ganham uma nova roupagem. 

 
A retomada de “velhos objetos” de investigação, sob perspectivas 
que, realçando-lhes aspectos antes descurados, tornam-nos “novos” 
aos nossos olhos, merece algumas reflexões. O primeiro ponto a 
sublinhar diz respeito a uma questão de fundo, que põe em relação 
esta retomada de “velhos objetos” e a demarcação de fronteiras entre 
história da educação e história cultural. Com efeito, esta demarcação 
é hoje especialmente problemática, na medida em que o campo 
tradicionalmente relegado à história da educação vem sendo 
progressivamente ocupado e redefinido pelas investigações da nova 
história cultural. A ênfase no estudo dos processos de circulação e 
apropriação culturais vem fazendo com que esta privilegie, como 
constitutivos de seu próprio campo de investigação, estudos 
relacionados a questões educacionais, que vinham de certa forma 
sendo relegados pela produção historiográfica anterior a uma situação 
de desprestígio intelectual e institucional (NUNES & CARVALHO, 1993: 
46). 

 
Não possuindo um campo por demais fechado, a história da educação tem 

progressivamente se apropriado de categorias de outras áreas das ciências humanas 
provocando um debate frutífero e instigante, e às vezes inovador. “Uma das marcas da História 
da Educação hoje é exatamente seu diálogo permanente com a produção historiográfica 
propriamente dita e seus arcabouços teóricos e metodológicos” (LOPES & GALVÃO, 2001: 44). 

O balanço feito em 1974 “Faire de l’histoire” sob a direção de Jacques Le Goff e Pierre 
Nora apontava o triunfo da Nova História. Enfim, fazer história anuncia a passagem de um 
paradigma onde a análise macro-econômica era essencial para uma história que focaliza os 
sistemas culturais compreendidos em um sentido muito amplo. (BOUTIER & JULIA, 1998: 27) 

Anos depois, os novos balanços feitos por: Jacques Le Goff, “A História Nova” (1978), 
“Dicionário das Ciências Históricas” (1986) de André Burguière (Direção) e “Passados 
Recompostos: campos e canteiros da história” (1998), organizado por Jean Boutier e Dominique 
Julia, mostram que já não era mais possível continuarmos tão crentes nas certezas afirmadas. 

A fragmentação da disciplina fez-se acompanhar de novas críticas, novas posturas, 
novas maneiras de fazer história. 

Frente a essas divergências, ameaças e rupturas, que papel a história ainda tem a 
desempenhar? Para Boutry (1998: 75), três atitudes audaciosas cabem ao historiador: a 
redescoberta do arquivo, ou seja, o resgate do documento; a tomada de consciência das 
especificidades da narrativa histórica; e por fim, a reintrodução da noção de sentido. 

Não é de agora que os historiadores se interrogam sobre o estatuto de sua própria 
disciplina (BOUTIER & JULIA, 1998). Pensar e refletir sobre as correntes historiográficas atuais, 

CD-ROM DE ATAS  | 5884 |  COLUBHE 2012



 

 

mesmo que “a priori” opte-se por uma, é dever de todo pesquisador preocupado com a 
compreensão do passado enquanto sujeito que busca compreender o presente. 

 
Mais do que nunca, o historiador pretende construir fatos “reais”, 
mesmo se essa verdade for parcial, imperfeita, por vezes 
insatisfatória. Não há trabalho histórico sem produção erudita de 
dados, apoiada em documentos que não podem assumir um sentido 
qualquer, ao sabor da subjetividade ou parcialidade do historiador. 
Mas nem por isso este abdicou de sua verdadeira ambição, que é a de 
dar sentido aos processos históricos (BOUTIER & JULIA, 1998: 51). 

 
Para Nunes & Carvalho (1993: 46) essa ocupação de território, bem como, a utilização 

das mais variadas fontes para fazer história, tem ocorrido de diversas maneiras. Como 
expressão de um interesse pela escola, enquanto uma das instituições mediadoras; pela 
importância que adquire para estudos sobre os usos dos bens culturais, a determinação 
rigorosa dos níveis de alfabetização e escolarização; pela produção maciça de informações 
sobre história do impresso e da leitura. Por último, mas não menos importante, a adoção de 
referenciais teóricos, como é o caso do conceito de “prática cultural”, acaba traduzindo-se em 
desafios metodológicos para a pesquisa em história da educação, especialmente no campo da 
história das instituições escolares. 

Se antes esses objetos de estudo eram de domínio exclusivo da história da educação, 
hoje a nova história cultural rompe com essa exclusividade e impõe um novo ordenamento no 
campo disciplinar. 

 
É sobretudo no campo da história das instituições escolares que o 
impacto da história cultural da sociedade é mais complexo. Não 
somente porque a escola se torna um objeto de grande interesse para 
ela, mas principalmente porque a massa de estudos produzida sobre 
questões de produção, circulação e apropriação culturais abre novas 
perspectivas e põe novos problemas à investigação. Isso implica, por 
um lado, que os resultados destes estudos sejam conhecidos e, 
quando for o caso, incorporados e, por outro, que procedimentos de 
análise sejam refinados de maneira a que se dê conta do modo pelo 
qual as práticas escolares funcionam enquanto dispositivos de 
transformação material de outras práticas culturais e de seus produtos 
(NUNES & CARVALHO, 1993: 49/50). 

  
Dentro do contexto atual, não cremos ter-se alcançado, ou ao menos ser possível 

definir qual é efetivamente o campo disciplinar da história da educação. “Pedagogia, ciências ou 
ciências da educação e, até mesmo, a negação de uma identidade epistemológica autônoma 
são algumas das posições encontradas na literatura” (BRANDÃO, 1998: 100). 

A aproximação com a Nova História Cultural, se por um lado o canto das sereias nos 
seduz profundamente, por outro lado, deve-se ser prudente como Ulisses. Saber utilizar as 
novas ferramentas da história cultural, sem, contudo cair num vale tudo científico, como alguns 
autores já têm alertado. 

São essas questões atuais e a preocupação de que se incorra numa salada de fruta 
epistemológica, que percebemos como o grande desafio da história da educação. A capacidade 
de produzir objetos de pesquisa pertinentes ao campo, sem perder, contudo o diálogo 
permanente, proveitoso e enriquecedor com as outras áreas do conhecimento. 
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1. As fontes: contar os fatos, escrever a história. 
 
O historiador atual sabe que é impossível reconstituir o passado tal qual ele um dia 

foi. Quando muito podemos recuperar facetas, partes de um todo muito mais complexo, 
dinâmico e pulsante. Por mais sério, competente, organizado e metódico que seja o 
pesquisador, as fontes que irá utilizar numa certa dose, já estão pré-estabelecidas, ou seja, no 
seu longo processo de manutenção e tentativa de preservação alguns documentos foram mais 
valorizados que outros, no geral, sobrevivem muito mais documentos de caráter oficial. Essa é 
uma das razões que durante muito tempo os historiadores da educação, construíram trabalhos 
que privilegiavam o institucional em detrimento da cultura escolar.  

Outros tipos de fontes, indiferente do seu valor intrínseco, muitas vezes são relevantes 
pela visão de sociedade que o pesquisador carrega. Outro aspecto a salientar-se é que certos 
documentos contam muitas vezes com uma margem de acaso, sorte, imprevisibilidade. Quem não 
gostaria de ter em mãos cartas particulares de professores do século XIX, ou quem sabe um rico 
acervo iconográfico retratando a escola, o pátio, a sala de aula, ou ainda, os cadernos escolares 
dos alunos. Às vezes, a sorte ajuda e isso não é só competência. Num país como o nosso, em que 
as condições de preservação são precárias, que as autoridades públicas e privadas muito pouco 
estão preocupadas, que a população como um todo está literalmente “se lixando” com o passado, 
cabe há alguns abnegados, enlouquecidos, fanáticos, a montagem de acervos ricos e essenciais 
para recontarmos aspectos da nossa educação pretérita. Pois de fato, há “uma história da 
educação ameaçada” (MAGALHÃES, 1996: 01). 

Nos dias atuais, a diversidade e variedade de fontes podem, num primeiro momento, 
deixar atônito um pesquisador despreparado, contudo, sabendo utilizar com critérios 
previamente estruturados, poderá ser de grande proveito essa “miscelânea” de documentos. 
Sabemos que, por si só, os documentos não falam, nem podemos fetichizar o seu valor, eles 
adquirem importância, ou até mesmo um grande valor, não apenas pela importância que 
possam ter, pelo ineditismo, e/ou por novos dados que possibilitam um novo olhar, tudo isso 
existe, mas acima disso estão às perguntas que iremos formular a esses documentos, que 
questionamentos, indagações. Devemos procurar aquilo que nem sempre vem explícito. Quem 
produziu o documento, com que objetivos? Como foi conservado ao longo do tempo; encontra-
se inteiro, fracionado, sofreu modificações, existem variantes; outros documentos similares 
podem corroborar o que foi dito ou então negar?  

Não devemos imaginar ser possível “alcançar a instituição em si, como se houvesse 
uma essência institucional a ser descrita [...] a história das instituições escolares não é um 
relato ou recitação de acontecimentos, mas uma narrativa com interpretação, releituras que se 
apresentam na dimensão de representação, de uma versão da história institucional” (WERLE, 
2004: 14/15). 

Mesmo sendo a história uma narrativa, conforme afirmativa de Chartier, e estando 
“abalada em suas certezas mais profundas [...] a realidade não deve mais ser pensada como 
uma referência objetiva, externa ao discurso, mas como constituída pela e na linguagem” 
(CHARTIER, 2002: 88). 

Nesse esforço de representação, no “sentido de tornar presente o que está ausente” 
(WERLE, 2004: 15). Essa busca de presentificação do ausente dá-se por meio das mais diversas 
provas: pistas, indícios, rastros, imagens, dados estatísticos, estatutos, entre outros 
documentos. 

O historiador vale-se de materiais para transformá-lo em história. Elabora uma 
manipulação que, como as outras, obedecem às regras. Transforma informações primárias em 
informações secundárias, transporta de uma região da cultura (as “curiosidades”, os arquivos, 
as coleções, etc.) para outra, a história. (CERTEAU, 2000: 79) 
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Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de 
transformar em “documentos” certos objetos distribuídos de outra 
maneira. Esta nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na 
realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo simples fato 
de recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao 
mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. Este gesto consiste em 
“isolar” um corpo, como se faz em física, e em “desfigurar” as coisas 
para constituí-las como peças que preencham lacunas de um 
conjunto, proposto a priori (CERTEAU, 2000: 81). 

 
Desse modo, fazer história é uma prática. E é nesta fronteira mutável, como explicita 

Certeau (2000: 78), entre o dado e o criado, e finalmente entre a natureza e a cultura, que 
ocorre a pesquisa. O ato de falar sobre o passado, de escrever a história, transforma o dado no 
construído. 
 
2. CEIHE: espaço de salvaguarda e preservação de memórias escolares 

 
Numa luta constante, numa batalha permanente, num desafio inimaginável, quase 

quixotescamente, um pequeno grupo de altruístas, conversando, trocando idéias, “prosando” 
ao ritmo e volteio do sempre presente chimarrão, cria no já distante ano de 2000, o CEIHE, isto 
é, Centro de Estudos e Investigações em História da Educação, vinculado à Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Pelotas. Buscava-se reunir um grupo de pesquisadores na 
área de história da educação. Sua concepção em grande parte esteve norteada pelos debates e 
abordagens desse campo, onde despontam temas como: história das instituições escolares, 
cultura escolar, cultura material escolar, impressos estudantis, manuais escolares, cartilhas, 
memórias de professores, etc.  

Em relação à organização e estrutura funcional, o CEIHE subdivide-se em dois setores 
com atuação relativamente diferenciada, mas estreitamente interligada: um Centro de 
Documentação, e um Centro de Pesquisa.  

Enquanto Centro de Documentação enfatiza a história da educação, em particular a 
história da educação da região. Neste sentido, procura: 

 
• Recuperar a memória da história da educação regional preservando todo o tipo de 

material e constituindo acervos documentais temáticos; 
• Disponibilizar um acervo documental (fontes impressas, manuscritas e iconográficas); 
• Constituir um acervo de dissertações e teses produzidas no campo da história da 

educação;  
• Reconstituir a materialidade das rotinas e do cotidiano escolar: carteiras escolares, 

mesas, lousas, lápis, canetas, palmatórias, cadernos escolares, manuais escolares, etc.; 
• Recolher e catalogar materiais doados por instituições ou pessoas; 
• Promover exposições e mostras sobre história da educação. 

 
Como Centro de Documentação, o primeiro grande desafio foi vencer o grande 

obstáculo da exigüidade do espaço físico. A Universidade Federal de Pelotas como de resto a 
maioria das universidades brasileiras, restringe-se de uma área física mais otimizada para as 
suas atividades. O CEIHE vem obtendo sucesso, embora de forma lenta. Desde 2001, o espaço 
físico tem sido ampliado, sendo que em 2004, outra área mais ampla foi cedida pela 
Universidade. Atualmente o acervo se constitui de alguns milhares de títulos, de modo especial, 
manuais e textos escolares que, sem dúvida, representam à história, o cotidiano, a rotina, as 
práticas do campo da educação escolar. O acervo encontra-se em processo de catalogação e 
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classificação no sistema Winisis, devendo estar disponibilizado em pouco tempo via on-line. 
Esta disponibilização virtual tornará o acervo ainda mais acessível, além de auxiliar na sua 
conservação e divulgação.  

Em relação à cultura material escolar, o acervo do centro de documentação 
disponibiliza ao grande público, carteiras escolares, ardósias, coleções de lápis, tinteiros, 
borradores, cadernos escolares, canetas, penas, estojos, flâmulas, boletins, cadernetas, 
materiais para as aulas de desenho, entre outros objetos que nos permitem compreender 
aspectos dessa cultura material (TAMBARA, 2005: 143). 

Enquanto centro de pesquisa, o CEIHE tem como objetivos: 
 

• Fomentar a pesquisa historiográfica; 
• Desenvolver investigações individuais e coletivas sobre diversos temas no 

campo historiográfico educacional; 
• Proporcionar pesquisas e estudos comparados; 
• Produzir trabalhos científicos e divulgá-los em diferentes fóruns; 
• Manter sessões de estudos de caráter teórico-metodológico; 
• Promover debates e seminários específicos; 
• Dar suporte aos alunos durante a fase de preparação de monografias, 

artigos, dissertações e teses.  
 
 

3. Pesquisa e comunicação de acervos escolares: o papel desenvolvido pelo 
CEIHE 

 
O trabalho desenvolvido pelo Centro de Estudos e Investigações em História da 

Educação (CEIHE) enquanto um Centro de Documentação e Pesquisa acaba tendo como base 
muitos dos princípios da Museologia, ciência que tem como um dos seus objetos de estudo a 
relação do homem com a cultura material. Segundo Chagas (2005:59) dentre estes princípios 
estão preservar, comunicar e investigar esses bens culturais, que foram selecionados por uma 
determinada sociedade e que ao serem reconhecidos como tal, devem ser preservados como 
herança patrimonial. É com base nestes princípios, e através de todo trabalho que vem sendo 
desenvolvido que o CEIHE acaba de certa forma, musealizando o seu acervo. Este processo de 
musealização diz respeito a toda trajetória que os objetos perpassam desde que começam a 
fazer parte de um acervo, passando pelos processos de seleção, documentação, conservação e 
comunicação.  
 

[...] a Museologia tem um espaço próprio de experimentação, análise 
e sistematização de seu objeto de estudo. Articula-se em função dos 
processos de musealização das referências patrimoniais que têm sido 
preservadas e tem potencialidade de transformá-las em heranças 
culturais. Por sua vez, estes processos estão voltados, especialmente, 
para a relação entre o Homem (público/sociedade) e o Objeto 
(coleção/patrimônio) em um Cenário (museu/território) (BRUNO, 
1997:14).  
 

É importante frisar que a musealização dos objetos faz com que estes percam a sua 
função primária e adquiram significado de bem cultural, de herança cultural que deve ser 
preservada, ao mesmo tempo em que são constantemente acrescidos de novos significados. No 
caso específico dos objetos que fazem parte do acervo do CEIHE, estes se transformam em 
documentos, processo que para Meneses (2005:40) é o eixo da musealização, e representam 

CD-ROM DE ATAS  | 5888 |  COLUBHE 2012



 

 

as memórias de uma época, de uma cultura, de antigos processos educacionais que não podem 
cair no esquecimento. Logo, é baseada nesta ideia que Cury (2005:25) atesta que “[...] como 
testemunho, o objeto deve ser preservado: preservar para ensinar, preservar para comunicar”.  

Dentro dessa perspectiva, destacam-se dois momentos que têm ocorrido de maneira 
periódica: a) o Encontro de História da Educação em Debate; e b) a Mostra de História da 
Educação em Pelotas. Estes são dois espaços privilegiados para o Centro, pois nos permitem de 
uma forma mais intensa evidenciar um trabalho que muitas vezes é realizado no recôndito das 
bibliotecas, escolas, institutos, acervos privados, que, em determinadas circunstâncias, 
obliteram o trabalho dos investigadores. 

Quanto às “mostras”, as temáticas privilegiadas, revelam a preocupação com 
temáticas específicas da história da educação da região, particularmente de Pelotas. Até o 
presente momento foram realizadas as seguintes mostras: 

 
1. História da Educação em Pelotas, 2001 
2. Cartilhas escolares na educação pelotense, 2002 
3. Os impressos da Faculdade de Educação (1970-2003), 2003 
4. Almanaques e álbuns na história da educação pelotense, 2004 
5. Mostra biblio-iconográfica: etnia e educação, 2011. 
 
Esta última ainda encontra-se em fase de apresentação, estando dividida em quatro 

exposições de curta duração: os afro-brasileiros, os teuto-brasileiros, os ítalo-brasileiros, e os 
luso-brasileiros. Nesse conjunto de etnias e educação, a mostra tem a preocupação de 
“mostrar” a enorme riqueza do material, desde impressos, manuais escolares, livros de leitura, 
cartilhas em alemão, italiano, e ainda cartilhas editadas em Portugal e no Brasil, cadernos 
escolares, atlas, etc. Ao total são mais de 2000 itens, entre obras didáticas e objetos da cultura 
material escolar. Por si só, demonstram a riqueza cultural da cidade de Pelotas e regiões 
limítrofes.  

A exposição é considerada com um dos principais meios de comunicar um acervo, 
sendo responsável por tornar os objetos acessíveis e ao mesmo tempo, por possibilitar a 
interação com o público. Planejar e organizar exposições requer além da pesquisa e dos 
procedimentos curatoriais, a seleção prévia dos objetos, o que demonstra que as exposições 
não são neutras, existindo sempre um discurso, uma linguagem que permeia sua concepção e 
planejamento.  

 
[...] é relevante apontar a exposição (discurso museológico) como o 
centro e a unidade de análise básica para a Museologia. [...] é 
pertinente apontar que a exposição possa ser o “espaço e tempo” 
deflagradores da socialização preservacionista do patrimônio, como 
também, “o espaço e tempo” convergentes para a aplicação do 
exercício museológico e a sistematização necessária (BRUNO, 
1997:18). 
 

Além disso, ela também possui um público-alvo, neste caso específico, definido por 
pesquisadores, estudantes e interessados em história da educação. Pensando neste público é 
que as exposições não devem ter apenas o objetivo da simples contemplação, mas sim, devem 
buscar reduzir o espaço existente entre o artefato e o indivíduo, entre o passado e o presente, 
deve ser uma experiência única que permita que uma pluralidade de significados sejam 
produzidos, expressos e compartilhados. São esses os objetivos esperados pelas exposições que 
estão sendo produzidas pelo CEIHE, que elas sejam espaços de interação, reflexão, e 
construção de conhecimento.  
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Considerações finais 
 

A criação de um Centro de Estudos e Investigações em História da Educação, ganha 
visibilidade e ênfase ao salientar o papel desempenhado não apenas em relação às 
possibilidades reais de desenvolvimento de pesquisa, mas também, pelo caráter de 
preservação, catalogação e divulgação do acervo constituído. 

Partindo-se do pressuposto que as diversas fontes são resíduos que nos permitem 
recuperar parte de nossa memória, sendo elas indicativos das representações de determinadas 
épocas, “releva de importância o desenvolvimento de uma preocupação intencional e coletiva 
com a geração, manutenção, organização, disponibilização e preservação das múltiplas formas 
de fontes” (SAVIANI, 2004: 09/10). 

Sabemos das precariedades de conservação de diversos arquivos por parte de nossas 
instituições (escolas, bibliotecas, institutos). Sabemos ainda a falta que sofrem para 
conseguirem condições razoáveis de preservação desses acervos. Conhecemos bem essa nossa 
realidade. Temos conhecimento de algumas iniciativas meritórias, tanto no que diz respeito à 
guarda, catalogação e cuidados na preservação, assim como a preocupação em disponibilizar 
esse material aos mais diversos pesquisadores. Mas, também sabemos que apenas boa vontade 
e empenho não são suficientes. Precisamos sim, de políticas sérias voltadas para a catalogação, 
conservação e acessibilidade desses acervos. E isso se faz com seriedade, responsabilidade, 
carinho, bom senso e recurso financeiros.  

Dessa forma, almejamos enquanto Centro de Documentação e Pesquisa engajado 
com a salvaguarda e a acessibilidade dos acervos escolares que carregam consigo a história da 
educação brasileira, continuar nesta saga de preservação articulando com diversas áreas do 
conhecimento, em específico com a Museologia. Dando seguimento aos projetos atuais, bem 
como implementando novas ideias a fim de consolidar o trabalho que vem sendo desenvolvido 
e assim, permanecer articulando formas de enfocar a importância de se preservar as memórias 
educacionais.  
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Conhecer os objetos históricos associados às aulas de Matemática é um importante 
contributo para a História da Matemática e do seu ensino. Esta comunicação centra-se nos ma-
teriais utilizados no ensino da Matemática nos liceus portugueses, ao longo do século XX. A par-
tir da legislação, dos manuais escolares, da imprensa pedagógica e de outros trabalhos 
documentais (como relatórios dos professores e as dissertações de Exame de Estado), procura-
se perceber quais foram as intenções, as recomendações e algumas das experiências desenvol-
vidas, que modelos foram construídos e/ou adquiridos e que instrumentos podiam ser utilizados 
no ensino e aprendizagem da Matemática. Para realizar este levantamento foram também im-
portantes as pesquisas efetuadas nas bases de dados de Património Museológico atualmente 
disponíveis, nomeadamente a do Ministério da Educação e da Ciência e a do Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa.  
 
O método de laboratório 

No início do século XX foi discutida a possibilidade de introduzir no ensino da Matemáti-
ca em Portugal a moderna orientação de utilização do “método de laboratório”, nome por que 
ficou conhecido o método exposto por John Perry, na reunião da Associação Britânica em 1901; 
um “sistema universal de ensino para todos os sectores da matemática elementar, uma pana-
ceia que arredaria, duma vez para sempre, todos os obstáculos da didáctica da especialidade 
mesmo para os alunos menos bem dotados” (Leitão, p.6).  

Ruy da Silva Leitão publica, trinta anos mais tarde, na Gazeta de Matemática (n.º22, 
1944), o seu relatório sobre como deveria ser dotado um Laboratório de Matemática. Antes da 
listagem dos modelos, instrumentos, utensílios e quadros murais a adquirir, apresenta as cara-
terísticas mínimas que a sala devia ter (capacidade, mobiliário, quadros, iluminação e água). Os 
modelos são indicados pela referência de catálogos, referentes à ilustração de teoremas (por 
exemplo, ao Teorema de Arquimedes e ao Teorema de Pitágoras), a propriedades geométricas 
(dos poliedros regulares, da esfera, cone e as suas secções, etc.) e trigonométricas (cálculo do 
círculo, seno e secante móveis, semicírculo trigonométrico para valores de funções, etc.). Na 
secção dos instrumentos e utensílios aparecem as réguas de cálculo; a máquina de calcular, 
permitindo as quatro operações fundamentais; as réguas graduadas, transferidores, compas-
sos, esquadros, planímetros, estojos de desenho. Noutra secção são enumerados os quadros 
murais a adquirir, alusivos aos números primos, inversos de determinados números e raízes de 
vários índices; quadros com a posição relativas de retas no plano, com gráficos de funções (po-
linomiais, trigonométricas, exponencial e logarítmica); retratos de matemáticos ilustres. Por fim, 
apresenta um número considerável de obras que deveriam constituir uma biblioteca, indicadas 
por áreas: Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria, Análise infinitesimal, Exercícios e 
problemas, Tábuas e tabelas, História, filosofia e pedagogia da Matemática e Diversos, estando 
nestes a intenção de realizar assinaturas de jornais ou revistas elementares.  

Ruy da Silva Leitão, professor de matemática dos liceus, explica que este método não 
se chegou a implementar, por um lado circunstâncias posteriores o impediram, por outro por-
que a experiência trouxe a convicção que do método não resultava o efeito que se aguardava: 

o método seria inaclimatável à mentalidade dos nossos alunos que 
tanto ou mais rapidamente, mas superficialmente por via da regra, lo-
gravam atingir uma determinada verdade, com uma demonstração ou 
uma simples figura no quadro, do que com um modelo, com instru-
mento por eles construído ou que lhes era facultado já feito, porque, 
e especialmente para os dos anos mais elementares, na aparelhagem 
necessária para a aplicação do método, viam mais o objecto curioso, 
o brinquedo, do que o raciocínio demonstrativo ou do que a proprie-
dade a verificar (p.6) 
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Nos documentos oficiais, é no Decreto 5:002 de 1918 que aparece pela primeira vez a 
referência a este método. Nas várias alterações aos programas que sucederam esta reforma, só 
em 1948 se encontra novamente a recomendação de que o professor deveria usar, o quanto 
possível, o “método de laboratório” (Decreto 37:112 de 22 de Outubro). Desta altura temos o 
testemunho do professor António Augusto Lopes, a dar conta da impossibilidade do emprego 
deste método. Do material didático referenciado nos programas, a utilizar nos primeiros dois 
anos do ensino liceal, por exemplo, vinha escrito que “cada aluno deve ter uma colecção das 
figuras planas que constam no programa e alguns sólidos geométricos, em cartão ou em ma-
deira. O liceu deve dispor de caixas de pesos e medidas, balanças de Roberval, provetas gradu-
adas, tesouras e qualquer outro material que o professor ache conveniente para bem cumprir 
este programa”. António Lopes comentou: “É verdade que o liceu dispõe (felizmente!) de algum 
daquele material, mas não em quantidade e em condições de ser utilizado nas aulas de mate-
mática” (Lopes, 1952, p.567). As orientações legislativas referentes à elaboração dos manuais 
escolares desta época, decorrentes da Reforma do Ensino Liceal de 1947, que estabeleceu o 
“livro único” para todas as disciplinas em todos os liceus do País, apresentavam soluções para o 
problema da falta de materiais e de condições para os construir (Teixeira, 2010, p.313). No 
manual do 1.º ano, por exemplo, vinham anexadas folhas de cartolina que continham planifica-
ções de vários sólidos geométricos e incluídos nos textos desenhos alusivos a experiências. 
 
Cosmografia 

No programa da disciplina de Matemática do Decreto 5:002 de 1918 é incluída uma no-
vidade curricular, a Cosmografia, “em conformidade com uma antiga tradição […] mal ficaria a 
um português desconhecer o papel que na nossa navegação desempenham e desempenharam, 
instrumentos simples tais como o astrolábio e outros” e recomendava-se que este estudo fosse 
feito usando o “método de laboratório”, devendo os alunos construir aparelhos simples e em-
pregá-los em medições de altura de astros, latitudes do lugar, direção do meridiano, etc.  

António Barbosa, professor de Matemática do Liceu Central de José Falcão de Coimbra, 
não levanta objeções a este método, pelo contrário, o estudo da Cosmografia “presta-se a um 
vasto campo de observações diretas com o emprego de instrumentos simples que outrora consti-
tuíram o único meio directo de observação e estudo da astronomia” (Barbosa, 1926, p.VI). Como 
prova da possibilidade de concretização das instruções curriculares e metodológicas, elabora um 
manual de Cosmografia onde inclui fotos de instrumentos construídos pelos seus alunos nas ofici-
nas do liceu, como por exemplo: o astrolábio náutico português (Fig.1), de latão, completamente 
executado pelos alunos, na aula de trabalhos práticos, e o astrolábio plano (Fig.2), de latão e 
alumínio, este construído por António Barbosa com o auxílio dos mesmos alunos.  

  
 Fig.1 Astrolábio náutico Fig.2 Astrolábio plano 

O professor informa ainda que no laboratório de Matemática do mesmo liceu existem 
outros instrumentos de cosmografia executados pelos alunos: o gnómon, o instrumento das 
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sombras, relógios de sol (de pedra, madeira e metal), a balestilha, o kamal, o quadrante, etc. 
Com as fotos destes instrumentos e ilustrações mostrando a maneira de os usar, foi constituída 
uma coleção de diapositivos que “por meio de projecções, se completa o estudo da cosmogra-
fia, empregando o método de laboratório” (Barbosa, 1926, p.VIII). Para cada um destes ins-
trumentos e outros ainda considerados, certamente adquiridos, tais como o sextante e o 
teodolito, no manual são apresentadas uma nota histórica, sua descrição e uso, ilustrações e a 
sua aplicação à resolução de problemas.  

O estudo da Cosmografia integrado nos programas da disciplina de Matemática vigorou 
por pouco tempo, em 1926 os programas foram reformulados e a Cosmografia desapareceu. 
Através da base de dados do Ministério da Educação e da Ciência constata-se que existem nos 
espólios das escolas alguns destes objetos históricos, associados também às disciplinas de Geo-
grafia e de Física, onde já se lecionavam e continuaram a ser lecionados conteúdos de Cosmo-
grafia. 
 
Modelos de Álgebra, Geometria e Trigonometria  

É com a cooperação da disciplina de Trabalhos Manuais que se encontram referências 
de construções de materiais para as aulas de Matemática (e de outras disciplinas) na década de 
1930. Fernando Lobo D’Ávila Lima, professor encarregue dos cursos de Trabalhos Manuais para 
alunos e de iniciação para professores no Liceu de Pedro Nunes (Lisboa), desde o ano letivo 
1930-31, apresenta na Gazeta de Matemática (n.º14, 1943) uma lista dos trabalhos efetuados 
para a disciplina de Matemática (Fig.3). Nesta época e em particular neste liceu, um dos três do 
País onde decorria a componente prática do curso de formação de professores do ensino liceal, 
os métodos de ensino eram um dos temas mais discutidos. Refira-se que a partir do ano de 
1934-35 era obrigatório os estagiários dos grupos 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º (onde se inclui os de 
Matemática) frequentarem os cursos de Trabalhos Manuais, um professor de um destes grupos 
poderia ser escolhido para lecionar esta disciplina (Teixeira & Pintassilgo, 2011, p.18). Através 
do Boletim do Liceu Normal de Lisboa (de Pedro Nunes) é possível identificar, em alguns anos 
letivos, quais os alunos e professores deste liceu e de outros, em regime livre ou não, frequen-
taram estes cursos e que materiais foram construídos nesses anos.  
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Fig.3 Lista dos modelos construídos (Gazeta de Matemática N.º14, p.11) 

Deste momento temos o testemunho do professor de Matemática José Jorge Calado, 
referindo-se ao método experimental. Na sua opinião “parece-lhe o mais conveniente para as 
primeiras idades escolares” (Boletim N.º9, 1935, p.280), referindo que muitos dos problemas 
geométricos e diferentes teoremas, resolvidos na aula de Trabalhos Manuais (por ele ou por 
estagiários), eram assim compreendidos e fixados com mais facilidade pelos alunos.  

Nos vários textos consultados vem a referência que os objetos construídos ficavam, no 
final de cada ano letivo, em exposição na Secção de Trabalhos Manuais do liceu. Procurei saber 
neste ex-liceu, agora Escola Secundária de Pedro Nunes, se estes modelos existem. Não existe 
um conjunto de objetos com denominação associada aos Trabalhos Manuais, nem à disciplina 
de Matemática, mas existem modelos deste tipo no espólio da escola.  
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Os instrumentos de cálculo 
Em todos os programas faz-se referência à utilização da Tábua de logaritmos nos cálcu-

los. Um livro com este título é constituído por tabelas de números já determinados (Fig.4), re-
sultantes da aplicação do conceito de logaritmo, estabelecido em inícios do século XVII para 
facilitar o cálculo de expressões numéricas longas e trabalhosas, uma vez que transforma mul-
tiplicações e divisões nas operações mais simples de adição e subtração. Durante séculos, estes 
livros foram o instrumento matemático fundamental e indispensável, tanto no ensino como na 
ciência. Atualmente facilmente se encontra uma Tábua, e suas várias edições, numa Biblioteca.  

 

 
Fig.4 Página da Tábua de Logaritmos (cinco decimais) (Fernandes, 1957) 

 No entanto, no início do século XX, as instruções pedagógicas dos programas decorren-
tes da já referida reforma de 1918 (Decreto 5:002), determinam que os alunos se habituem a 
manusear outro instrumento, a régua de cálculo. Por esta razão, o estagiário Braga Cruz (1923) 
escolhe para tema da sua dissertação para o Exame de Estado, na Escola Normal Superior de 
Coimbra: A Régua de Cálculo, resumo da sua teoria e da prática do seu manejo. No prefácio 
informa que:  

a régua de cálculo não é um aparelho novo, pois já no século passado 
eram aproveitados os seus serviços. Todavia, só nos últimos tempos o 
seu uso se tem generalizado e duma maneira assombrosa, para o que 
eficazmente têm contribuído as importantes modificações e aperfeiço-
amentos dos construtores que nos fornecem hoje, não um só modelo 
de régua de cálculo, mas diversos modelos apropriados a diferentes 
usos e até a diferentes profissões (p.7).  

A régua de cálculo continuou a ser um instrumento de grande utilidade, tanto no ensi-
no, como na técnica e na indústria. Este instrumento “não é senão uma tábua de logaritmos 
com três casas decimais” (p.13), escreveu Sebastião e Silva no seu texto sobre A teoria dos 
logaritmos no ensino liceal publicado na Gazeta de Matemática (N.º12, 1942). Embora com um 
grau de exatidão limitado, a suficiente para a maioria dos problemas práticos, era um instru-
mento de fácil transporte, rápido e versátil na realização dos cálculos.  
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Fig.5 Régua de cálculo 

No ensino liceal, o uso da Tábua de logaritmos continuou a ser o único instrumento de 
cálculo permitido nos exames liceais de Matemática. Aplicações da régua de cálculo no ensino 
da Matemática encontram-se, na década de 1960, nos textos-piloto de Sebastião e Silva, elabo-
rados no âmbito do Projeto de modernização do ensino da Matemática (proposta de reforma 
dos programas e métodos de ensino desta disciplina nos últimos dois anos do ensino liceal, que 
ocorreu nessa década, foram realizadas experiências e distribuídos textos aos alunos e profes-
sores das turmas-piloto). No Guia para os professores, Sebastião e Silva indica que “na primeira 
aula se deve começar (ou recomeçar) o uso da régua de cálculo, que põe o aluno em contacto 
directo com a ideia de aproximação” (p.53). Nos espólios das escolas a maioria das réguas de 
cálculo existentes são modelos desta época, em algumas delas existem em grande quantidade 
e de grandes dimensões para demonstração. Por exemplo, a régua de demonstração apresen-
tada na figura 5 pertencia ao Liceu de Camões e está neste momento incluída numa mostra de 
instrumentos de cálculo antigos, em exposição no Museu Nacional de História Natural e da Ci-
ência da Universidade de Lisboa.  

Na década de 1960 encontra-se também a informação de que foram criados três ins-
trumentos de cálculo inéditos: o Quadrante de Cálculo, o Calculador Analógico e o Radiciador 
Parabólico, pela professora de Matemática dos liceus Marília Monteiro. O primeiro foi construído 
no Laboratório Nacional de Engenharia Civil e exposto em salões de inventores, de Bruxelas em 
1963 (ainda em esquema) e de Lisboa em 1964, onde obteve primeiros prémios. Em missão 
oficial do Ministério da Educação Nacional, Marília Monteiro apresentou este instrumento em 
alguns liceus, institutos industriais e escolas técnicas das três cidades universitárias do País (La-
bor 233, 1964). O Calculador Analógico resultou de uma amplificação de uma das facetas do 
Quadrante de Cálculo, com vista a melhorar o grau de aproximação das leituras a efetuar e a 
valorizar a sua eficiência (Labor 234, 1964). Este foi galardoado com uma medalha de ouro no 
XIV Salão Internacional de Inventores, realizado em Bruxelas de 5 a 14 de Março de 1965. O 
Radiciador Parabólico foi apresentado no salão de inventores do ano seguinte (onde foi expos-
to, de 11 a 20 de Março de 1966), sendo concedido um diploma de medalha de ouro (Labor 
247, 1966).  

 

   
Fig.6 Quadrante de Cálculo, Calculador Analógico e Radiciador Parabólico 
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Marília Monteiro apresentou estes instrumentos em vários congressos nacionais e internacio-
nais, encontram-se vários textos da autora sobre estes instrumentos e com exemplos de aplica-
ção na resolução de problemas de cálculo numérico.  

Com a evolução tecnológica, na década de 1970, apareceram as calculadoras eletróni-
cas, instrumentos mais cómodos e precisos, com preços acessíveis, e rapidamente os instru-
mentos de cálculo até aí usados ficaram ultrapassados. Em Portugal, a partir da reforma de 
1991, encontram-se orientações metodológicas para o uso obrigatório das calculadoras eletró-
nicas nos programas da disciplina de Matemática, tanto no ensino básico como no secundário. 
 
Considerações finais 

Com este estudo procurou-se realizar um levantamento dos objetos associados à disci-
plina de Matemática, ao longo de quase todo o século XX, mais precisamente até à década de 
1970. Estes são mais do que o lápis e o papel, o giz e o quadro, e algum material de auxílio 
para o esboço de construções geométricas e a realização de cálculos, como por vezes se enu-
meram. Para os exames era apenas permitido usar “material de desenho: estojo [compasso], 
régua e esquadro” e a “Tábua de logaritmos”. Os documentos oficiais mostram a intenção de 
introduzir outros objetos e novos métodos de ensino nas aulas de Matemática. Na imprensa 
pedagógica, nos manuais e noutros textos produzidos por professores, verifica-se que nem to-
dos concordavam com as novas propostas, utilizar modelos que auxiliassem a visualização e 
compreensão de propriedades e dos teoremas seria para alguns apenas uma forma lúdica de 
tratar estes assuntos e sem efeitos produtivos. Outros professores demonstraram o contrário, 
na década de 1930, por exemplo, e como referi, para o ensino experimental da Matemática 
elementar, foram construídos modelos pelos estagiários do grupo e também pelo professor de 
Matemática José Jorge Calado, “cujo entusiasmo pela reforma do método de ensino se revelou 
quanto aos primeiros e se confirmou quanto ao último” (Boletim n.º10, p.123). 

Feito este levantamento, urge um olhar mais preciso dos objetos históricos existentes 
nas várias escolas, procurar referências, fotos e documentação nos seus arquivos e tentar per-
ceber se alguns dos modelos e instrumentos catalogados não terão sido construídos no âmbito 
da disciplina de Matemática. Refira-se que nas fichas técnicas da base de dados do Ministério 
da Educação e Ciência, numas nada têm escrito em relação ao fabricante, noutras os objetos 
ficaram associados ao ensino de outras disciplinas (à Geografia, à Física, ao Desenho ou sim-
plesmente à Astronomia, no caso específico da época que a Cosmografia fazia parte do pro-
grama de Matemática, alguns destes instrumentos não serão os que foram construídos pelos 
alunos?). Aprofundar e disponibilizar esta informação para estudantes e professores, bem como 
para comunidade em geral, será com certeza um dos próximos objetivos. 
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RESUMO 
 
O objetivo que recobre meus investimentos de pesquisa é escrever histórias de Educação Física 
em escolas públicas para crianças, após o advento da República estendendo-se pela primeira 
metade do século XX. Tais pesquisas tem acompanhado o advento e a afirmação dos grupos 
escolares como molde para a instrução da infância, interessando-se pelos desdobramentos, nas 
décadas seguintes, para o ensino de Educação Física, expandindo investigações de modo a 
abranger um conjunto de importantes ações, iniciativas e eventos que levaram à sua produção 
e afirmação como disciplina escolar.  
 
Que usos foram feitos de seu ensino, naquela temporalidade? Que práticas de ensino foram 
desencadeadas? Que formação de professores se estruturou para a sua docência? Que interes-
ses políticos envolveram e que tensões e lutas produziram entre os que a ela se dedicaram? 
Trata-se de um esforço para expandir investigações sobre a ação de protagonistas diversos – o 
Estado, os professores, os médicos, os militares, os intelectuais, dentre outros – para o que 
venho chamando de “cultivo de corpos de crianças” no ensino público primário. Neste movi-
mento reside o interesse de enriquecer o debate da historiografia da educação e da educação 
física no enlaçamento de questões relativas à infância, à escola e à educação física, diante das 
exigências da vida moderna.  
 
Integrando este investimento, apresento um dos resultados de pesquisas que realizei em Arqui-
vos e Museus do Rio de Janeiro durante meu Estágio de Pós-doutoramento, no CPDOC, o Cen-
tro de Pesquisa e Documentação em História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas, sob 
Supervisão de Ângela de Castro Gomes, com financiamento CNPq-CAPES.  
 
Nesta oportunidade, destaco a organização de um acervo de fotografias que indiciam a presen-
ça da Educação Física em escolas da cidade do Rio de Janeiro, nas três primeiras décadas do 
século XX. Este acervo pode ser traduzido como a montagem de um “álbum de fotografias”, já 
por si só importante como documento indiciário de histórias de educação física em escolas. 
Com ele pode-se examinar o que as imagens permitem ver, indagando-as, por exemplo, a res-
peito de representações sobre a infância, seus corpos, e as pretensões de cultivá-lo nas aulas 
de Gymnastica.  
 
Imagens são indícios do real, são representações que comportam discursos, e tornam-se, por 
isso, importantes documentos que ajudam na escrita de histórias de educação física, ajudando 
a compreender sua presença nas escolas freqüentadas por crianças. Elas também põem em 
circulação representações sobre a educação physica que se prescrevia para as crianças. Não se 
pode perder de vista, no entanto, que imagens (a fotografia, por exemplo), como todo docu-
mento, mentem, enganam, iludem, falseiam o real. Diana Vidal (1998) alerta para o dilema en-
tre o uso de imagem como ilustração, de um lado, e a ilusão da análise documental, de outro, 
que exige atenção para evitar incorrer em interpretações apressadas e desencarnadas.  
Na temporalidade em exame, o então Distrito Federal foi objeto de intervenções urbanísticas, 
higiênicas e educativas que impactaram a vida de homens, de mulheres e de crianças. Depois 
de passar de Corte Imperial a primeira Capital da República, em 1889, foi lugar de práticas di-
versas, conflituosas, nos tempos que se seguiram ao advento do novo regime.  
 
Tempos também de circulação de idéias, dentre as quais, a pretensão de substituir um povo 
considerado indolente por um povo civilizado, o que foi tentado com as levas de imigrantes eu-
ropeus, brancos todos; e um desejo de corrigir e endireitar os corpos toscos e empenados de 
habitantes, especialmente da população pobre, para neles implantar eficiência e eficácia, atribu-
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tos considerados indispensáveis ao progresso do país, tão distante quanto almejado. Inventar 
modos novos de existência, enfim.  
 
As escolas públicas foram lugares de disseminação de idéias como essas. A infância pobre, o 
alvo preferencial. Nelas, uma disputa pelos corpos das crianças, contra suas famílias, contra os 
vícios da rua. Conquistar seus corpos. Escolarizar seus corpos. Talhar seus corpos. A vida mo-
derna exigia. ‘Sobre seus corpos’, pequenos ainda, uma educação, um cultivo, uma aposta.  
 
Tentando flagrar este movimento, dediquei-me a procurar imagens desta educação physica da 
infância em escolas da cidade do Rio de Janeiro. Procura que levou-me ao rico acervo produzi-
do por Augusto Malta, fotógrafo oficial da Prefeitura do Distrito Federal por mais de 30 anos, de 
1903 a 1936. As fotografias reunidas neste trabalho pertencem a três acervos distintos: do 
CREP, o Centro de Referência da Educação Pública do Município do Rio de Janeiro; do AGCRJ, o 
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (Setor de Iconografia), e, finalmente, do MIS, o Mu-
seu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro.  
 
Contratado pelo Prefeito Pereira Passos, Augusto Malta documentou em fotografias, por quase 
quatro décadas, as ações administrativas da Prefeitura, incluindo as relacionadas à instrução 
pública. Sua produção é vastíssima, ultrapassando oitenta mil registros, de temas diversos rela-
cionadas à cidade, com larga utilização na imprensa, e por isso Malta é reconhecido como um 
dos primeiros fotojornalistas brasileiros (ABDALA, 2008, p. 84).  
 
Seus registros sobre a instrução pública são muitos, incluindo por exemplo obras de construção 
e cerimônias de inauguração de prédios escolares, situações de sala de aula, de pátios, de ga-
binetes, de oficinas, dentre muitos outros. Para este trabalho o que mais interessou foram as 
suas fotografias dedicadas à Gymnastica (ou exercicios physicos ou ainda educação physica) 
envolvendo crianças, e também as estudantes de diferentes Cursos Normais na cidade, futuras 
professoras.  
 
O vínculo de Augusto Malta com a Prefeitura é crucial para entender sua produção, e também 
sua estética. É uma fotografia documentária para servir de publicidade às ações da Prefeitura; 
uma fotografia de documentação social e política, produzida para ter usos e funções políticas. 
De um lado, o fotógrafo “ganha a vida”, exprimindo ao mesmo tempo “suas idéias” mas tam-
bém as idéias de uma época, ou, ainda mais, idéias da instituição a que serve. 
 
Nada parecia escapar às suas lentes. Malta teve a experiência histórica de ver e de fotografar 
no início do séc. XX. Seus registros constituem assim uma narrativa, a sua versão dos aconte-
cimentos. Pode-se então pensá-lo como fotógrafo que é também um mediador, um intelectual. 
Por este modo de o compreender, sua produção pode permitir a escrita de uma história (da 
Educação e da Educação Física, por exemplo) a partir da imagem fotográfica.  
 
Sua condição de fotógrafo oficial põe em evidência e exige examinar a relação entre fotografia 
e política. No caso, esta relação interessa mais quando se refere a uma política pública para a 
educação. É no interior desta política que a fotografia condensa uma prática escolar que pre-
tendia traduzir modernidade – a Gymnastica. Fundamental perceber então que ele produzia um 
discurso fotográfico politizado. 
 
Por outro caminho, é fértil também perceber as aproximações entre documento e arte, procu-
rando analisar o tratamento dado por ele à Gymnastica. Trata-se de pensar seu registro foto-
gráfico como documentário. Perguntar, então: o que ele narra sobre esta prática que tem sido 
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investigado pela historiografia? O que ele conta da escola? Da infância? Da política? Como o 
tempo histórico está ‘inscrito’ nas fotos? 
 
Expandindo, outro aspecto é o exame da fotografia como condensação do acontecimento (aqui, 
no caso, a prática escolar de Educação Física) no tempo da foto e sua relação com a política. 
 
É possível ainda pensar as fotografias de Malta como um ‘estetização’ da escola e da infância. A 
Gymnastica a que teriam sido submetidas as crianças aparece na câmara de Malta como prática 
de beleza e de harmonia. Representações que atendiam aos desejos que orbitavam em torno 
de uma perspectiva republicana (que se queria moderna) de educação.  
 
Localizar as imagens e produzir esse álbum de fotografias de Augusto Malta dedicadas à educa-
ção physica para crianças no Rio de Janeiro tem em vista, ainda, possibilitar a continuidade de 
investigações sobre a presença desta prática nas Escolas, para refinar a compreensão sobre 
representações a seu respeito postas em circulação no período em que se dá a sua inserção, 
afirmação e enraizamento nos programas escolares, na primeira República. 
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1. A descoberta do "Thesouro": fontes literárias para a recomposição da educação 
doméstica 

 
O presente estudo tem como foco um dos principais livros utilizados na educação femini-

na, durante o século XIX, intitulado Thesouro de meninas ou dialogos entre uma sabia aia e 
suas discipulas1, cuja tradução para o português já fazia parte do acervo da Livraria Garnier, no 
Município Neutro da Corte2, o Rio de Janeiro, em 1849. A autora, Jeanne Marie Leprince de Be-
aumont, tratava-se de uma preceptora francesa, cujos escritos demonstravam os conteúdos e 
métodos considerados mais eficazes para a preparação de suas discípulas ensinadas em suas 
próprias casas. 

O livro de Madame Leprince de Beaumont, composto originalmente em francês e publi-
cado pela primeira vez em 1758, foi muito conhecido e utilizado na educação de meninas em 
diversos países da Europa. De acordo com o padre Joaquim Ignacio de Frias, tradutor da obra 
para o português, em 1774, e autor do prólogo, o livro tinha uma dupla função pretendida pela 
autora: que as discípulas aprendessem o idioma francês, ao mesmo tempo em que “emendas-
sem os seus defeitos, fizessem hábito de virtude e enriquecessem os seus entendimentos”, tor-
nando-se “dóceis, obedientes e virtuosas”3. No prólogo, o autor ressalta, ainda, que a grande 
apreciação dessa obra estaria na forma da utilização dos contos de fadas, fábulas e histórias, 
que tornava os primeiros não “nocivos”, pois as crianças ficariam capacitadas para entender 
que um conto é “uma coisa fingida para entreter gente moça”, prevenindo-lhes “o mesmo dano 
que dos contos das amas, que só servem de perturbar-lhes a imaginação, e fazer-lhes conceber 
medo de coisas que de si são indiferentes”4.  

Assim, o objetivo central deste estudo é a investigação acerca da literatura pedagógica 
utilizada na educação doméstica, particularmente, o livro de Jeanne Marie Leprince de Beau-
mont, tendo em vista que seus ensinamentos configuram-se como um significativo exemplo 
daquilo que era considerado, nas palavras do padre Joaquim Ignacio de Frias, em seu prólogo, 
uma "obra que se encaminhasse a inspirar a virtude, e a esclarecer o espirito da gente moça" 
(1883, p. V), sendo portanto, "a mais útil que se podesse fazer para o bem do Estado, e para 
dar-lhe, em uma tenra edade, cidadãos illustres, é que me obrigou a fazer a traducção d'este 
pequeno livro" (Idem).  

Em um plano mais específico, a medida que se visualiza o "manual" de educação domés-
tica proposto pela preceptora francesa, também se recompõem aspectos não registrados dos 
ensinamentos e relações que ocorriam nas casas entre as preceptoras, ou "aias", e suas alunas, 
"discípulas". 

Com efeito, a análise da literatura pedagógica adotada neste tempo e contexto, especi-
almente na segunda metade do século XIX, permite a reconstrução do cenário educativo enfo-
cado, pois tais obras têm também a qualidade de pretender, fiel ou caricaturalmente, contar, 
exemplificar, criticar ou elogiar os costumes do período.  

A metodologia utilizada no estudo remete a uma pesquisa histórico documental, que se 
iniciou com a busca pela literatura pedagógica citada e anunciada como existente nos acervos 
das casas comerciais de livreiros da Corte brasileira, durante a segunda metade do século XIX. 
Para tanto, foram tomados como principais fontes de pesquisa, os periódicos da época, especi-
almente aqueles que se propunham a anunciar os livros constantes das casas comerciais dos 
livreiros estabelecidos na Corte Imperial e que costumavam expor, pelos jornais diários, as no-
vidades adquiridas e os volumes mais procurados para a educação de meninos e meninas. Os 
títulos encontrados foram investigados, revelando-se fundamentais tanto para desvelar quais 
eram as obras empregadas na educação de crianças e jovens, como para o entendimento do 
“pensamento”, “estatuto” e “espaço” ocupados pela educação doméstica e, especificamente, 
pelos mestres das casas.  
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Nesse sentido, ao analisar as histórias e os personagens utilizados para ensinar crianças 
e jovens, meninos e meninas, desvendam-se as concepções que envolviam a função da educa-
ção, sobretudo para as mulheres, perpassada pelos modelos relativos aos padrões existentes e 
as posturas do bem e do mal, do certo e do errado, presentes naquele período. Assim, ao in-
vestigar títulos que remetem à literatura pedagógica, anunciados pelas livrarias da Corte Impe-
rial, o estudo revela ainda aspectos do cotidiano dos agentes da educação doméstica, de 
maneira especial das preceptoras, seus procedimentos e práticas demonstrados nos livros pro-
duzidos, trazendo para a discussão algumas obras cuja finalidade era preparar pais e mestres 
nesta tarefa. 

A par do levantamento da literatura pedagógica frequentemente citada nas fontes pes-
quisadas, notadamente nos jornais do período investigado, e, provavelmente, utilizada por pais 
e mestres na educação de crianças e jovens, chegou-se ao livro de Madame Leprince de Beau-
mont, tomado como objeto nesta pesquisa, em meio a outros títulos anunciados pelas livrarias 
da Corte Imperial, no Brasil, na segunda metade do oitocentos.  

Cabe destacar que, além do livro de Madame Leprince de Beaumont, diferentes títulos 
reportavam-se à educação doméstica, entre eles, os livros escritos por Madame de Geslin, tam-
bém preceptora francesa, que educou diversas crianças filhas de famílias nobres. 

Para se estudar a obra de Madame Leprince de Beaumont, considerando-a como ampla-
mente difundida entre pais e mestres que educavam seus filhos na esfera privada e doméstica, 
e, dessa forma, tomando a literatura pedagógica, presente nas casas oitocentistas, como objeto 
de estudo, a fim de recompor aspectos desse contexto, especialmente relativos à educação 
doméstica feminina, recorre-se a Araújo5 (2000), quando afirma que “a ficção pode revelar, até 
certo ponto, a situação das mulheres na sociedade”, suas possibilidades e limites, ao exercer 
uma das poucas funções reconhecida como apropriada ao seu lugar social, a de professora nas 
casas de famílias.  

Monteiro6 (1998), em pesquisa semelhante acerca das preceptoras inglesas na literatura 
vitoriana, contribui, ainda, na constatação da análise literária como fonte de investigação, afir-
mando a “multifacetada representação da preceptora na ficção” como estratégia fundamental 
para a compreensão dessa figura no seu contexto histórico-cultural.  

Nesse sentido, o estudo de Thesouro de meninas ou dialogos entre uma sabia aia e suas 
discipulas parte da premissa que as obras de literatura pedagógica, constantes do acervo das 
livrarias existentes e que aparecem anunciadas nos jornais da Corte publicados na segunda me-
tade do século XIX, eram, comumente, usadas na educação doméstica praticada, tendo em 
vista a chamada colocada em tais anúncios: “Aos Srs. directores de collegios e pais de família”, 
o que indica ser este o público alvo dessas publicações. Assim como os diretores de colégios, os 
pais também escolhiam e compravam as obras que seriam utilizadas na educação realizada na 
casa. Além disso, a literatura franqueada aos filhos deveria ter o aval dos pais e, muitas vezes, 
era oferecida a crianças e jovens como uma forma de melhorar o seu comportamento, emendá-
las, ou para incutir-lhes ideias que eles julgavam essenciais.  

 
 

2. A educação doméstica, suas práticas e agentes: registros na literatura 
 
A educação doméstica foi, durante séculos, a forma mais recorrente utilizada para a edu-

cação de crianças e jovens, realizada por preceptores ou professores particulares, denominados 
como “mestres das casas”. Além disso, de acordo com nossos outros estudos (VASCONCELOS, 
2005; 2007; 2008; 2009), ter um preceptor ou professor particular era um diferencial social das 
camadas mais favorecidas da população, aproximando-as dos hábitos e costumes da nobreza, 
que se serviam de aias, aios, amas, amos e governantas e tutores para educar seus filhos e 
parentes.  
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Fernandes (1994, p. 200) acerca da realidade portuguesa, afirma, ainda, que “o ensino 
doméstico achava-se enraizado nos costumes nacionais”. Desde a primeira infância, na casa, 
enquanto as amas encarregavam-se das crianças na “primeira criação”, as aias “desempenha-
vam funções mais complexas”, ocupando-se da sua educação.  

No Brasil, copiada dos modelos estrangeiros, a prática de educar os filhos nas casas, ad-
quire a sua maior importância no oitocentos, aliada aos estatutos de modernidade e civilidade 
aspirados dos países tomados como referência, principalmente, da Europa ocidental.  

Tratando-se de uma prática utilizada pelas elites ao longo dos séculos, a educação do-
méstica torna-se, também, uma das principais ocupações da imprensa. Desde o seu apareci-
mento no século XV, são impressos manuais, compêndios e conselhos sobre a arte de criar e 
educar os filhos na esfera doméstica, especialmente, quando se tratava de príncipes e nobres 
(VASCONCELOS, 2006).  

A partir de então, inúmeras publicações na Europa, nos séculos XVI, XVII e, especialmen-
te, no século XVIII, sob a influência das “luzes”, vão se ocupar de apontar caminhos para essa 
forma de educação iniciada na infância, no espaço da casa e sob a sua estrita aquiescência. No 
século XIX, essa produção literária amplia-se, tornando-se mais popular e acessível às casas 
comerciais de livreiros, que também proliferam, incorporando novos títulos, particularmente, 
aqueles voltados para a função de literatura pedagógica.  

Os livros anunciados pelos jornais oitocentistas não estavam separados por assunto, nem 
mesmo pelo público a que estavam direcionados, encontrando-se obras infantis, compêndios, 
dicionários, romances, catecismos, aventuras, obras religiosas, clássicas e filosóficas mistura-
das, sendo a única classificação, referente à língua em que a obra estava escrita: português, 
francês, latim, grego e inglês. Dessa forma, sendo endereçadas aos diretores de colégios e aos 
pais de família, pode-se supor que o aspecto inicial mais importante na aquisição de um livro 
era o idioma em que estava escrito e, posteriormente, o seu conteúdo, que, provavelmente, 
cabia a quem comprava, analisar e verificar sua adequação à faixa etária e ao fim de utilização. 

Além disso, no Brasil, os preceptores estrangeiros, tanto para nortear a sua conduta pe-
dagógica, como para ensinar às crianças, utilizavam obras de seu país de origem e de seus filó-
sofos e pedagogos preferenciais. Portanto, ao verificar tais obras, é possível demonstrar parte 
da literatura pedagógica que, ao longo do século XIX, mesmo com as limitações próprias do 
contexto existente, estiveram presentes na educação doméstica, principalmente, publicações 
francesas, alemãs, inglesas e portuguesas, encomendadas aos livreiros da Corte e espalhadas 
por diversas regiões do Brasil, por meio dos mestres preceptores que carregavam consigo sua 
“bagagem” pedagógica, constituída de livros e manuais de como ensinar.  

Todavia, enquanto algumas eram consideradas obras clássicas, escritas muito antes do 
século em questão, outras apresentavam traços de vanguarda, demonstrando que a educação 
modificava-se não apenas no âmbito em que ocorria, mas, principalmente, na forma em que 
passava a ser entendida, distanciando-se dos modelos de manuais essencialmente destinados à 
educação doméstica, para compêndios direcionados à escola, ou seja, rompendo com a esfera 
privada doméstica e aproximando-se da esfera pública estatal. 

Composta, certamente, para a educação doméstica, tendo em vista o período e contexto 
em que é escrita, meados do século XVIII, a classe social a que se destinava, bem como a pró-
pria narrativa em si, que descreve "lições", sob a forma de diálogos, realizados no ambiente das 
casas, com as discípulas ouvindo os ensinamentos da preceptora/aia de uma delas, a obra The-
souro de meninas ou dialogos entre uma sabia aia e suas discipulas atravessou o século XIX 
como um ideal de literatura pedagógica destinada à educação feminina e, possivelmente, foi 
utilizada, nas "primeiras escolas", como assim prevê e aspira o tradutor português, padre Joa-
quim Ignácio de Frias, em seu prólogo, quando afirma: "desejo que com este pequeno serviço 
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veja eu daqui em diante saírem das primeiras escolas meninos, ainda tenros nos anos, mas 
provectos na virtude" (1883, p.VII, grifo meu). 

 
3. "Thesouro de meninas": ensinamentos da sábia aia a suas discípulas 

 
O que se sabe sobre Jeanne Marie Leprince de Beaumont é que era uma preceptora 

francesa, que ensinou durante dezessete anos em casas de várias jovens ladies, na Londres de 
1748 a 1770. De acordo com Machado (2008) Jeanne Marie nasceu em Rouen em 1711, filha 
de um escultor de imagens e altares, circunstâncias que teriam possibilitado a sua educação em 
um convento de freiras na Normandia. Casando-se com o marquês Grimard de Beaumont, ficou 
viúva muito cedo e, provavelmente, sem bens ou renda, pois teve que ganhar a vida trabalhan-
do como preceptora de crianças em famílias aristocráticas. 

 
De início ensinou num educandário de religiosas. Em seguida, tendo 
sido preceptora de princesas e já tendo publicado um romance para 
adultos, acabou emigrando para Londres (...), sempre encarregada da 
instrução de meninas da nobreza. (MACHADO, 2008, p.9). 
 

O gênero literário empregado pela autora, destinado à educação de meninas e, posteri-
ormente, em uma outra publicação, destinado a atender às necessidades educativas do público 
masculino, alcançou tal êxito que Madame Leprince de Beaumont "pôde então se permitir o 
inesperado luxo de recusar propostas de vários príncipes para ficar trabalhando para eles, como 
preceptora exclusiva de suas famílias" (MACHADO, 2008, p.10). 

A edição portuguesa de Thesouro de meninas ou dialogos entre uma sabia aia e suas 
discipulas, traduzida por Joaquim Ignacio de Frias e publicada em Portugal, primeiramente, em 
1774, indica ainda "o que liam as famílias da corte portuguesa, que usava o livro na educação 
de suas crianças e trouxe a obra para o Brasil, tanto no original como em tradução, quando 
dom João VI para cá se mudou em 1808" (MACHADO, 2008, p.8).  

A nova edição portuguesa, de 1883, é apresentada como,  
 

Dialogos entre uma sabia aia e suas discipulas nos quaes reflectem e 
falam as meninas, segundo o genio, temperamento e inclinações de 
cada uma, e representando-se os defeitos da sua edade, se mostra de 
que modo se podem emendar. Compreende tambem esta obra, Um 
compendio da História Sagrada, da Fábula e da Geographia, e alguns 
contos moraes para entreter as meninas agradavelmente, sendo, tudo 
escripto em estylo simples e proporcionado aos seus tenros annos. 
(BEAUMONT, 1883, p. I). 
 
 

No prólogo, o tradutor português demonstra ainda uma intensa admiração pela obra, 
conceituando-a como o primeiro livro que deveria ser dado a um menino ou a uma menina que 
desejasse aprender as letras, como era feito em Londres e Paris, ao invés de submeter as cri-
anças a outros saberes que só poderiam lhes fazer mal como aqueles "prejuizos, com que os 
paes, amas, e mestres lhe desordenavam o cérebro, e que se não acabavam com elles, ao me-
nos custavam muito a desarraigar-se-lhes na edade madura" (BEAUMONT, 1883, p. VII). 

Segundo o padre Joaquim Ignacio de Frias, a leitura levá-los-ia a “crear horror ao vicio” e 
às ações tidas como más, fazendo-lhes “amar a virtude, perder os maus habitos, e despir os 
prejuizos que beberam com o leite" (Ibidem, p. IX). Dessa forma, o tradutor português vê na 
obra indicada, o livro mais apropriado que já havia sido feito, bem como um remédio para os 
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males que, se deduz, eram causados pelas amas de leite e por outras pessoas não preparadas, 
com as quais as crianças conviviam desde tenra idade. A maneira de conter os danos causados 
era receber “os mais solidos principios para viverem christã e civilmente, sem hypocrisia e fana-
tismo” (Idem), aprendendo a conhecer Deus e os seus atributos e, 

 
o amor que lhe devem e ao proximo; a obediencia e respeito aos pa-
es, mães, e superiores; as relativas obrigações, que prescreve o direi-
to natural, tanto para com os que lhe são superiores, como para com 
os que lhes estão sujeitos; e isto não com razões metaphysicas, mas 
por factos certos, e tirados da História Sagrada. Ensina mais este pre-
cioso livro aos meninos a darem liberdade aos seus discursos, e a re-
flectir rectamente; e como nós n'aquellas edades fazemos mil 
perguntas, nascidas da nossa admiração, estas mesmas se acham 
n'estes dialogos com aquella simplicidade e singeleza, que produz o 
pouco uso do mundo; e como madame Leprince sabia que um menino 
póde aprender muito, se se lhe responde a tempo e prudentemente, 
não deixa pergunta alguma sem a sua resposta natural e clara. (BE-
AUMONT,1883, p. IX). 

 
O prólogo é finalizado recomendando-se a leitura aos pais, amas e mestres para que 

aprendam o “verdadeiro segredo da educação”, mostrando-lhes “em que deve consistir a ternu-
ra e indulgencia para com os filhos, alumnos, e discípulos” (Ibidem, p. X).  

A história contada inicialmente nesta obra é intitulada A Hospedaria das Tres Coroas, a 
qual é acrescentado o título Em Londres ou Noticia ácerca de Madame Leprince de Beaumont. 
As personagens são uma "senhora ainda moça, e de exterior decente e melancolico" (Ibidem, 
p. XIII), que ao final da narrativa é revelada como a própria Mme. Leprince de Beaumont, re-
conhecida por um hóspede do lugar; e "uma donzela órfã", educada num colégio cuja mestra 
morreu há dois meses, deixando-a desamparada, que busca, na Londres de 1748, um emprego 
de substituta em um colégio. A jovem órfã vê malogradas as suas tentativas, por conta de 
acharem-na muito moça para tal função e, devendo um mês de aluguel à estalajadeira, é posta 
para fora da hospedaria, momento quando é acolhida nos aposentos de Madame Leprince Be-
aumont, que, por influência do hóspede que a reconheceu, encontra um emprego de mestra de 
meninas, assim como um lugar de substituta em um colégio para a sua protegida.  

A narrativa demonstra não somente a utilização de preceptoras na educação doméstica 
para as filhas de famílias abastadas, como também a convivência dessa modalidade de educa-
ção realizada na esfera privada, com as escolas e os colégios que surgiam ou se consolidavam 
na Europa dos anos de 1700 (ARAÚJO, 1996). Nesse cenário, percebe-se que as funções de 
professora, em colégios, mesmo quando substituta, ou de mestras, quando se tratava da edu-
cação doméstica, estava designada para uma determinada condição feminina, ou seja, mulhe-
res não muito jovens ou velhas, mas que comprovassem experiência suficiente e conduta moral 
afiançada, para que lhes fosse confiada a educação de meninas ou meninos.  

Dando prosseguimento, o capítulo, a seguir, denomina-se Thesouro de Meninas e inicia 
com o diálogo entre as personagens Sensata, Babiolla e Espirituosa. Os demais capítulos são 
nomeados como diálogos numerados, e referem-se a conversas contendo temas variados, vol-
tadas para os ensinamentos da preceptora, ou aia, chamada Bonna, a sua aluna Sensata, ao 
redor das quais se reúnem as outras seis personagens, todas meninas com idades que variam 
de cinco a 13 anos, as quais, ao serem denominadas como Espirituosa, Mary, Carlota, Molly, 
Babiolla e Altiva, revelam, desde a sua apresentação no texto, a intenção pedagógica de Ma-
dame Leprince de Beaumont.  
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No decorrer do texto depreende-se que as aulas ministradas pela aia a suas discípulas, 
narradas por Madame Leprince de Beaumont, aconteciam normalmente à tarde, quando a me-
nina, em cuja casa trabalhava a preceptora Bonna, personagem central da narrativa, recebia as 
suas amigas para juntas escutarem as lições. Sensata, descrita com 12 anos, assim convidava 
as amigas para ouvir as lições da preceptora: "Se quiserdes, poderemos ir ao quarto da senhora 
Bonna, minha aia, que nos espera para tomarmos chá com ela" (BEAUMONT, 1883, p. 6). 

No sistema de educação doméstica presente na narrativa percebe-se ainda que cada 
mestre que atuava nas casas era pago por suas aulas e, em um dos diálogos apresentados en-
tre as meninas, uma delas queixa-se de que o dinheiro gasto todo o mês com o mestre de geo-
grafia, poderia comprar-lhe as “mais lindas coisas que houvesse”, que a entreteriam muito mais 
do que o mestre que a aborrecia “por morte” (BEAUMONT, 1883, p. 2), e, desde que o via, 
principiava, descontroladamente, a abrir a boca; dito isso à mãe, esta tê-la-ia repreendido, fa-
zendo-a aborrecer-se ainda mais com o mestre e com a geografia. 

As tais aulas de geografia, quando dadas pela aia, pareciam bem mais agradáveis, par-
tindo de histórias e envolvendo as meninas com exemplos concretos. Um dos relatos dessas 
aulas refere-se aos astros e aos movimentos da Terra:  

 
(...) Vedes aquele homem lá ao longe? E não vos parece ele um ra-
paz? E por que é isto, senão porque está distante? Quando nós vemos 
as coisas de longe, sempre nos parecem pequenas: e por isso a lua 
estando muito distante engana a nossa vista por causa da sua mesma 
distância. Vós direis que a lua está suspensa no ar, e que anda ou gi-
ra; porém sabeis vós que a terra, onde estamos, está também sus-
pensa no ar, e gira continuamente? (...) gira ela tão depressa, e tão 
igualmente, que vos leva consigo sem que vós percebais; e enquanto 
faz este giro, parece-vos que vedes correr o sol, que todavia fica fir-
me. E eis aqui o que faz o dia e a noite; pois como a terra gasta vinte 
e quatro horas no seu giro, quando ela nos traz para onde vemos o 
sol, é dia, e quando nos leva para outro lado, é noite.(...) O sol, me-
nina, luz sempre; mas quando ele se põe para nós, isto é, quando nós 
deixamos de o ver, nasce, ou aparece aos povos da América, que o 
começam a ver da sua parte. Ora os antigos não conheciam a Améri-
ca, e ignoravam que a terra fosse redonda e habitada toda em roda 
como eu vos vou mostrar em um globo (...). (BEAUMONT ,1883, p. 
295-297). 

 
As lições eram entremeadas por histórias bíblicas, que serviam para ilustrar os ensina-

mentos morais e inculcar valores, como a aula narrada a seguir, 
 

Deus é ainda tão justo, e tão inimigo dos maus, meninas, como o era 
naquele tempo; e se aqueles que desobedecem aos seus Mandamen-
tos não são sepultados vivos no inferno é certo que serão depois de 
mortos: o que deve imprimir nas nossas almas o aborrecimento da 
culpa, e o temor de Deus, e o pecado, segundo as palavras de Chris-
to: Não temais aqueles que não podem fazer mais que tirar a vida; 
mas temei aquele que pode perder o corpo e a alma, e precipita-los 
no inferno. (BEAUMONT ,1883, p. 303). 

 
Uma outra destacada preocupação da autora na narrativa de seus contos e fábulas era 

com a postura feminina diante do casamento, especialmente, a importância da submissão ao 
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desejo dos pais que, nessa matéria, eram considerados os únicos capazes de fazer as escolhas 
acertadas. A preceptora Bonna assim tratava o assunto: "A maior infelicidade que pode ter um 
filho é ser amaldiçoado por seu pai e sua mãe; fica exposto a esta infelicidade todas as vezes 
que amofina seus pais, desobedecendo-lhes, não lhes tendo respeito, e casando-se contra a 
sua vontade" (BEAUMONT, 1883, p. 102). Ao que sua aluna Espirituosa responde "e isto é bem 
certo: eu conheço muitas senhoras que casaram contra a vontade de seus pais, e são, segundo 
dizem, as mais infelizes que pode haver" (Idem). Para a preceptora, assim deviam pensar as 
discípulas: 

 
suponde que sois já maior de idade, e que um cavaleiro se enamora 
de vós; se isso for para bem, não vos dirá que vos ama, mas irá ter 
com vosso pai e mãe, e lhes dirá: Eu amo vossa filha; se quiserdes 
dá-la a mim por mulher, terei nisso muito gosto. Se pelo contrário es-
te homem quiser zombar de vós, dir-vos-á em particular que vos ama, 
e pedirá que não digais a vosso pai. (BEAUMONT, 2008, p.120). 

 
Cabe ressaltar que às preceptoras, aias e amas também é atribuído um papel fundamen-

tal na formação das crianças e jovens, cujas consequências se farão presentes por toda a vida. 
Tal assertiva pode ser constatada a medida que as preceptoras são personagens constantes em 
todos os contos e fábulas narradas por Madame Leprince de Beaumont. Tratadas como aias e, 
por vezes, como amas vê-se a atuação dessas personagens em todas as narrativas, desde res-
ponsáveis pelas más inclinações do "príncipe Amado", cuja ama "o tinha estragado, sendo ainda 
pequeno. (...) Dizia-lhe ela também a cada instante, que havia de vir a ser rei, e que os reis 
viviam muito felizes, porque todos lhes deviam obedecer e respeitá-los, e que ninguém os podia 
impedir de fazer o que quisessem" (BEAUMONT, 2008, p.48), passando pelos "mestres de todas 
as artes" dados "aos filhos do mercador muito rico" no conto da Bela e a Fera (Ibidem, p.71), 
até os mestres e aias incumbidos da educação dos príncipes "Fatal", "Afortunado", "Admirável", 
e das duas filhas da viúva, assim como tantos outros citados em contos com os mesmos no-
mes. 

A própria preceptora Bonna conta às discípulas suas desventuras como aluna, submetida 
a alguns mestres: 

 
Lembro-me que quando era pequena tinha um mestre de escrever 
bem mau, pois sempre me repreendia, ainda que eu me aplicasse 
com todo o cuidado. Este mestre era o flagelo, de que Deus se servia 
para castigar as minhas faltas; e quando eu não sabia a lição, dizia 
comigo mesma: hoje serei bem repreendida pelo senhor Jorge, que 
assim se chamava o mestre: então me punha a rogar a Deus, de todo 
o meu coração, que suavizasse o ânimo deste terrível homem. Ouvia 
Deus algumas vezes a minha súplica; mas a maior parte das vezes era 
castigada por escrever tudo mal. Queixava-se o mestre disto a minha 
mãe, a qual em castigo me deixava fechada em casa enquanto ela e 
minhas irmãs iam passear. (BEAUMONT, 1883, p. 310). 

 
O êxito literário de Madame Leprince de Beaumont, que culminou com a publicação de 

Thesouro de meninas ou dialogos entre uma sabia aia e suas discipulas, parece ter sido aprimo-
rado a partir de uma obra dedicada às crianças, publicada anteriormente pela preceptora, em 
1757, intitulada Le magasin des enfants (O armazém das crianças)7. Este livro, composto em 
quatro volumes, vai obter enorme divulgação em toda a Europa.  
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O armazém das crianças tem um prólogo da própria autora, em que a mesma explica a 
gênese de sua obra. Após sua experiência como educadora na Inglaterra, chegou à conclusão 
de que a negligência das crianças provinha do gênero de livros que lhes eram dados, por serem 
inadequados e aborrecidos para elas. Além de interessantes e apropriados à idade das crianças 
que os leem, segundo Madame Leprince de Beaumont, os livros deveriam servir para dar ensi-
namentos úteis, exemplificados da seguinte forma: enquanto as discípulas leem o conto do 
Barba Azul, a mestra dispõe do meio necessário para fazer compreender às meninas os incon-
venientes de um casamento feito por interesse, os riscos da curiosidade e “os males que podem 
vir do fato de não aceitarem um capricho do marido” (BRAVO-VILLASANTE, 1977, p. 71). 

O armazém das crianças ou Diálogos de uma directora sabedora trata-se de uma história 
na qual as crianças vão passear no jardim com sua aia, “a diretora de estudos”, “ou chamemos-
lhe antes preceptora” (Idem). Antes de merendar, a preceptora conta-lhes um conto, e depois, 
durante o passeio, observam as plantas e a natureza. Por vezes, o conto dá origem a reflexões 
morais ou sobre a história antiga; outras vezes, a menção a determinado lugar, faz com que a 
preceptora lhes dê explicações de caráter geográfico. Dedicado a meninos e meninas, é a partir 
dele que o estilo será aprimorado para a educação exclusivamente feminina. 

Madame Leprince de Beaumont escreveu e publicou outros livros, todos bastante divul-
gados, principalmente, na Europa da primeira metade do século XIX. Alguns deles foram, cer-
tamente, lidos por crianças brasileiras, tendo em vista que, tanto o original em francês, como a 
tradução para o português, constavam dos catálogos das livrarias da Corte, entre eles, Biblio-
thèque instructive de 1767, La nouvelle Clarisse de 1770, Le mentor moderne e Le Manuel de la 
jeunesse de 1773. 

 
Considerações finais 
 

A obra de Madame Leprince de Beaumont, bem como outras tantas de caráter pedagógi-
co, publicadas entre os séculos XVI e XIX, foram, provavelmente, bastante usadas na educação 
doméstica. Tais obras eram utilizadas para orientação dos mestres e nas aulas dadas a meninos 
e meninas, sendo escolhidas pelos próprios mestres, limitados às publicações existentes em 
cada país.  

Os mestres tinham liberdade de escolher as obras tanto para a sua condução pedagógica 
como aquelas que seriam lidas e estudadas pelos alunos. Algumas vezes, os próprios pais ad-
quiriam os livros para serem usados pelos filhos e, não raro, um mesmo livro era usado e ensi-
nava as primeiras leituras a duas, três ou mais gerações na família, pois a educação doméstica 
caracterizava-se, também, pela utilização da literatura existente na casa, nem sempre apropria-
da ao fim a que se destinava, ou pela literatura trazida pelo mestre. 

Em 1889, há um significativo aumento no número de exemplares de livros oferecidos pe-
las livrarias da Corte, principalmente, no que diz respeito a obras dedicadas às crianças. Os li-
vros infantis aparecem destacados, não só na diversidade de títulos, mas também no lugar que 
ocupam dentro do anúncio, indicando que as crianças já representavam um importante setor no 
consumo do material impresso produzido, ou, ainda, que havia muitos adultos interessados em 
oferecer ou trabalhar com as obras infantis. 

É notória, a partir da segunda metade do oitocentos, a mudança que vai ocorrendo no 
conceito de "livros colegiais". Dos compêndios, "catechismos", doutrinas e manuais menciona-
dos em 1849, quando, além destes, apenas as fábulas eram aceitas para a educação de crian-
ças e jovens, no final da década de 1880, já há uma grande diversidade de títulos que indicam 
uma literatura voltada para o entretenimento, para a fantasia, permitindo supor mudanças na 
concepção de literatura pedagógica e, pode-se afirmar, no próprio conceito que abrangeria a 
educação.  
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É nesse contexto oitocentista que Madame Lerprince de Beaumont é redescoberta no 
Brasil e consolida-se aqui como mestra da literatura pedagógica, a partir da publicação em Per-
nambuco, em 1861, pela Tipografia Santos & Companhia, da tradução de Thesouro de meninas 
ou dialogos entre uma sabia aia e suas discipulas, pelo cônego da Sé de Olinda, padre J. F. 
Santos.  

Os livros e as histórias derivadas dos escritos de Jeanne Marie Leprince de Beaumont irão 
povoar a imaginação de diferentes gerações, para além do limite dos séculos, sendo publicada, 
em 2008, uma nova edição de sua principal obra, com uma seleção de textos feita por MACHA-
DO (2008), que demonstra não somente a importância que a educação doméstica, seus méto-
dos e conteúdos tiveram no século XIX, que antecedeu a hegemonia da escola, bem como a 
permanência que os contos e fábulas criados e recontados por aquela autora alcançaram, de 
maneira especial, ao sobreviverem às profundas mudanças que ocorreram quando o conceito 
de educação aliou-se ao de escolaridade (MENDONÇA & VASCONCELOS, 2011). Como cita 
Nóvoa (1991, p.4) "educação não é necessariamente escolarização, (...) os três séculos da épo-
ca moderna são marcados em todo o Ocidente pelas conquistas da forma escolar em detrimen-
to dos modos antigos de aprendizagem". Os livros de Madame Leprince de Beaumont 
constituem-se num testemunho desta afirmação. 
 
                                                
1 Constante do catálogo de GARNIER IRMÃOS, livreiros, rua do Ouvidor, n. 69, anunciado como: “têm 
a honra de participar que acabão de receber um completo sortimento de livros classicos adoptados nas 
aulas deste imperio, os quais vendem por preços muito commodos”. Cf. Jornal do Commercio 
05/01/1849, p. 2. 
2 Município Neutro foi a designação da situação administrativa da cidade de São Sebastião do Rio de Ja-
neiro, entre 12 de agosto1834 e 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a república no Brasil. 
Na realidade o Município Neutro foi extinto oficialmente com a promulgação da Constituição de 1891, 
quando a cidade do Rio de Janeiro passou a ser chamada de Distrito Federal. 
3 BEAUMONT, Mme. Leprince de. Thesouro de meninas ou dialogos entre uma sabia aia e suas discipu-

las. Tradução do francês pelo Padre Joaquim Ignacio de FRIAS. 4 ed., 2 vols., Lisboa: Typographia e 
Lytographia Portugueza, 1883, p. VII-VIII. 
4Idem, p. VIII. 
5 Helena Costa de Araújo é autora de Tese de doutoramento publicada com o título de Pioneiras na edu-
cação: as professoras primárias na viragem do século: contextos, percursos e experiências, 1870-1933. 
6 MONTEIRO, Maria Conceição. Sombra errante: a preceptora na narrativa inglesa do século XIX. Tese 
de Doutoramento, UFF, Instituto de Letras, 1998. 
7 Obra traduzida para o português, também constante do catálogo da livraria de GARNIER IRMÃOS, rua 
do Ouvidor, n. 69. Cf. Jornal do Comércio 05/01/1849, p. 2. 
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O periódico católico Boletim da Comissão Nacional de Diáconos de janeiro/julho de 
1991 abria o nº 28 com a matéria “Diacônio Entristecido”. A reportagem notificava a morte trá-
gica, em acidente automobilístico, em 20 de março daquele ano, do diácono Ademi Pereira de 
Abreu. Essas são algumas palavras registradas no necrológio do pequeno jornal:  

O diácono Ademi Pereira de Abreu, que já ocupara anteriormente im-
portantes cargos junto à presidência da CND, iria agora, por mais 
quatro anos, dedicar-se, sobretudo aos contatos, diálogo e intercam-
bio teórico e prático com o Diaconato Permanente de vários países da 
Europa e da América Latina. [...] Falar em Ademí é lembrar um ho-
mem fogoso, criativo, cheio de iniciativas e de muita liderança. [...]. 
Os diacônios (arquidiocesano, regional, nacional e internacional) ser-
lhe-ão eternamente gratos. 
 

Ademi era chefe de família numerosa – oito filhos, mais dois agregados - servidor do 
Banco do Brasil desde a década de 1950, professor de língua inglesa, bacharel em Direito e en-
volvido, desde a juventude, com as lideranças da arquidiocese de Florianópolis (Santa Catarina, 
Brasil). Apesar das palavras elogiosas e registros sobre sua importância representativa junto ao 
movimento diaconal católico, brasileiro e latino-americano, Ademi era um homem comum.  

Quarenta e seis anos antes, o diácono referendado no periódico registrava numa página 
de seu diário:  

 
27-11-45 (3ª feira). Hoje só houve duas aulas, na 3ª tivemos de ir à ca-
tedral assistir uma missa contra o comunismo. As aulas encerraram ho-
je. De tarde fui ao Inst. Brasil EE.UU. resolver o negócio das revistas; 
saí lucrando. Depois passei pelo sapateiro, tirei o sapato da minha mãe. 
Mais tarde andei pelo comércio com ela. Às 5 horas fui ao cinema com 
a minha mãe, Joaquim e Francisco. O filme era abacaxi. Joaquim apa-
nhou por causa da Fernandina. As provas principiam dia 4. 
 

Nascido em 1929, filho de casal de poucas letras, a mãe, dona de casa, e o pai, “bar-
nabé” da prefeitura municipal de Florianópolis, Ademi cresceu na região da Prainha, no Morro 
do Bode, área central da cidade. Na condição de bolsista, estudou no Ginásio Catarinense, colé-
gio jesuíta destinado à formação das elites masculinas catarinenses. 

Na vida adulta, cultivava, concomitantemente, hábitos simples e sofisticados: vestia-se 
de forma despojada, quase que franciscana, circulava pela cidade a pé ou de bicicleta e era 
usuário do transporte coletivo urbano. Nos últimos anos de vida, residiu numa pequena casa no 
interior da Ilha de Santa Catarina, com acesso difícil e precário, por muitos meses sem energia 
elétrica e água encanada. Despojado de muitos signos da modernidade, ao mesmo tempo fazia 
viagens ao exterior; era assinante de revistas e jornais; consumidor de livros nacionais e es-
trangeiros; assinante da revista norte-americana Time e compulsivo leitor de literatura contem-
porânea em língua inglesa, especialmente a do gênero ficção científica. 

Após os rituais católicos em torno da sua morte, a família se reuniu. A viúva abriu ar-
mários e de lá retirou preciosos objetos familiares: álbuns de fotografias e caixas com escritos 
pessoais guardados por muitas décadas. A socialização dos álbuns de fotografias era prática 
ritualística nas datas comemorativas em que a família se reunia, como aniversários, festas pas-
cais e natalinas. Nas ocasiões, eram apresentados, analisados e interpretados entre os diferen-
tes familiares. Quanto ao conteúdo das caixas, foi uma surpresa para os filhos, noras, genros e 
netos: entre diplomas, certificados, desenhos, cartas, pequenas lembranças escolares e papéis 
dobrados, havia três pequenos diários íntimos do adolescente que Ademi fora um dia. Os três 
diários escritos entre novembro de 1945 e agosto de 1946, assim como os desenhos e lem-
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branças escolares, haviam sido guardados por muitos anos pela mãe do autor. Conforme Mig-
not (2003, p.5), “papéis amarelados pelo tempo guardam segredos, emoções, sonhos, expecta-
tivas, projetos, costumes e práticas. Testemunham do nascimento à morte”.  

Esta comunicação tem por objetivo analisar as escritas de si nos três pequenos diários, 
em particular sobre os rituais educacionais do estudante. Emprego aqui a expressão “rituais 
educacionais” para designar os registros não só relacionados ao universo escolar, mas também 
às estratégias que contribuíram para a ampla educação do jovem naquele período. Singular-
mente, a educação que vai para além dos muros do colégio, como as incursões pela biblioteca 
pública da cidade, as frequentes visitas ao Instituto Brasil-Estados Unidos, os registros de leitu-
ras diversas, o assíduo comparecimento às missas dominicais e às inúmeras sessões de filmes 
norte-americanos exibidos nos cinemas da cidade1. Os registros realizados nos meses seguintes 
ao término da IIª Guerra Mundial e início de um novo período democrático brasileiro estão 
acompanhados das anotações críticas de um leitor contumaz e cinéfilo que ali se formava.  

 
Os diários 

 
Figura 1. Capas dos Diários: à esquerda o Diário1; no centro, o Diário 2 e, à direita, o Diário 3. 

Acervo pessoal. 
 
Como forma de organização metodológica, busco enumerar cada um dos diários pela 

periodicidade: o mais antigo, Diário 1; o de férias, Diário 2 e aquele que se inicia em 19 de 
março de 1946, o Diário 3.  

O Diário 1 tem como suporte material um conjunto de pequenas páginas perfuradas e 
amarradas com barbante, medindo 8,5cm x 13,5cm, que indicam o aproveitamento de uma 
agenda telefônica impressa em inglês (Fig. 1, à esquerda). Tem sua escrita iniciada num do-
mingo de missa, cinema e arrumação de livros, o dia 4 de novembro de 1945. Termina numa 
quarta-feira, dia 9 de janeiro de 1946, entre a compra de peixe no mercado municipal, a procu-
ra mal sucedida por um livro no IBEEUU2 (Instituto Brasil-Estados Unidos) e os preparativos 
para uma aguardada viagem de férias a Orleans (SC), onde passaria, com seu irmão Joaquim, 
um mês na casa da irmã mais velha, Aurora. 

O Diário 2 é o aproveitamento de uma pequena agenda-brinde (Fig. 1, centro), com 
capa em couro, na cor azul-marinho, medindo 7,5cm x 11,5cm, e recebe um título: “Meu Diário. 
O que aconteceu na minha viagem para Orleães e em Orleães. (Não leia! É particular)” (Fig. 2). 
As primeiras anotações referem-se ao dia 3 de janeiro (antes mesmo do término do primeiro 
diário); as últimas, ao dia 18 de fevereiro de 1946, uma segunda-feira.  
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O Diário 3 (figura 1, à direita) é um bloco pautado, medindo 9,5cm x 19cm, com anota-
ções anteriores às do diário propriamente dito (contas, desenhos e rol de roupas). De acordo 
com Castillo Gomez (2001), os registros das agendas pessoais têm sua genealogia e, em muitos 
aspectos, podem ser comparados aos modernos livros de contabilidade e diários. Escrituras, 
como as encontradas no diário do jovem, abrem para outros registros que não aqueles propos-
tos inicialmente e que podem trazer detalhes da índole pessoal, de acontecimentos da vida e da 
sociedade vistos por seu signatário. As escrituras da capa, contracapa e de algumas páginas 
internas pequeno bloco pautado, transformado em “diário”, revelam os usos anteriores que 
Ademi e seus familiares fizeram dele. Entre os escritos, “minhas roupas”; “roupa suja”; contas 
matemáticas e pequenos desenhos. A contracapa denuncia a identificação do antigo proprietá-
rio do bloco - “Aluno: Joaquim Pereira de Abreu; 1ª série A - Para vocábulos de Português” - o 
irmão mais novo de Ademi. Iniciado em 19 de março de 1946, uma terça-feira, dia em que o 
jovem foi ao Ginásio, comprou livros do Murilo por Cr$ 30,00 e carregou pedras e tijolos. As 
escritas diárias se encerram em 6 de agosto de 1946, terça-feira: “Agora termino este Diário. 
Com boa noite me despeço de ti amor. FIM.”  

 

 
 

Figura 2. Primeira e segunda página do Diário 2. Acervo pessoal. 
 
Os diários de Ademi se inserem no rol das escritas ordinárias ou das escritas vulgares 

conforme Castillo Goméz (2001) e Vinão Frago (2001). Os autores evidenciam a importância 
desses documentos, que registram períodos decisivos das vidas das pessoas e análise de mani-
festações sociais dos séc. XIX e XX, além de também poderem revelar como um recurso contra 
o esquecimento de situações que mobilizam um grupo social restrito e a sociedade daqueles 
dias. Os registros, negligenciados pelos historiadores, somente nas últimas décadas, com a 
emergência dos novos objetos da história cultural e micro-histórica, ganharam status de prestí-
gio entre os pesquisadores. As escritas vulgares contidas nos diários íntimos do jovem Ademi 
são formas de expressão permeadas pelo simbólico de uma sociedade e de um tempo. De 
acordo com Antonio Viñao Frago: 

 
As escritas vulgares foram, em geral, uma das modalidades do escrito 
deixadas de lado pelos historiadores da escrita e da cultura. Esse con-
ceito requer uma clarificação. [...] Produto de práticas diversificadas, 
irredutíveis a um conjunto de indicadores, estas escritas não são in-
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cluídas nos inquéritos sobre práticas culturais. A sua análise requer 
outras formas de aproximação de índole etnográfica, uma abordagem 
centrada em espaços sociais circunscritos e em práticas bem defini-
das, assim como no encarar tais actos de escrita e do escrito como 
nós de relações geradas pelos mesmos e configuradas num espaço e 
num tempo determinado (VIÑAO FRAGO, 2001, p. 43-44).  

 
Celso Castro (2004), ao analisar O diário de Bernardina, jovem de dezesseis anos, filha 

do tenente-coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães, observa que “Bernardina sai pou-
co de casa, se é que o diário registra todas ou pelo menos a maioria de suas saídas” (p. 230). 
O diário registra acontecimentos de um mundo feminino e privado e das relações deste com os 
destinos da vida pública e política brasileira do final do século XIX. Diferentemente do diário de 
Bernardina, os diários de Ademi são permeados de registros de suas saídas e aventuras pelo 
mundo “fora de casa”. Enquanto que o diário de Bernardina traz informações preciosas sobre a 
conspiração “que levou ao golpe republicano de 1898 – a Proclamação da República, como o 
evento ficou conhecido [...]” (CASTRO, 2004, p. 230-231), os diários de Ademi registram a Flo-
rianópolis urbana dos anos quarenta do século XX e fazem parte do universo de um jovem des-
sa mesma década, afora apresentar outros espaços de sociabilidade para além da casa.  

Enquanto Castro (Ibid., p. 230) formula a questão norteadora da análise dos diários da 
moça do século XIX: “o que Bernardina fazia em casa?”, acrescento aqui outras questões que 
podem nortear as análises em torno dos três diários do moço brasileiro, como: O que Ademi 
fazia em casa? O que fazia na escola? O que fazia na rua? O que ele fez nas férias escolares do 
verão de 1946? Mais do que perguntar o que ele fazia nestes lugares, é perguntar o que ele 
escolheu para registrar nos diários, já que “a própria prática da escrita de si no suporte diário 
também resulta de um longo processo de constituição de si mesmo por parte do sujeito moder-
no” (HENRIQUE, 2009, p. 60). 

As atividades relatadas podem ser agrupadas em quatro grandes temáticas: Casa, Rua, 
Escola e Férias. Mais do que oposição entre casa/rua e escola/férias, as temáticas são e estão 
interligadas e são interdependentes.  

As descrições das sociabilidades edificadas em cada um dos espaços são minuciosas. 
Entre elas, estão as relacionadas ao colégio e às atividades afins, desde o encapar cadernos e 
livros, como os estudos com colegas e comentários sobre aulas, professores, exames e notas. 
As atividades que, pelas anotações, parecem dar mais prazer ao adolescente são as do flanar 
pela Florianópolis daqueles dias; os banhos de mar; os jogos de bola; as sessões de cinema; as 
horas passadas no IBEEUU, na Biblioteca Pública; as visitas aos amigos e familiares; a busca 
por livros e revistas como Seleções do Reader’s Digest; as idas ao açougue, ao armazém e ao 
mercado público municipal. É por este sentido dos diários íntimos que Márcio Couto Henrique 
(2009, p. 60) registra sua importância para a pesquisa antropológica e a dimensão social de 
seus estudos: 

 
Isso porque o conteúdo de um diário vai além do registro das experi-
ências individuais de seu autor, pois este escreve e fala para si mes-
mo a partir de sua inserção na sociedade e no tempo em que vive. 
Essa dimensão social dos diários tem sido observada pelos pesquisa-
dores ligados ao tema e apontada como uma das grandes riquezas 
desse tipo de fonte. 

 
Em casa 

Através dos registros, calcula-se que, além dos trabalhos domésticos – como carregar e 
cortar lenha, descarregar pedras, comprar carne, gelo e serragem, ajudar na lavagem do as-

CD-ROM DE ATAS  | 5928 |  COLUBHE 2012



 

soalho e das vidraças da casa -, além dos deveres escolares e estudos para as provas, o jovem 
Ademi lia. Lia muito. Vejamos alguns registros: 

 
 22-11-45(5ª feira). De tarde li um trecho do livro “E o vento levou” 
gostei.  
28-11-45(4ª feira). Vim de lá da casa do Henrique com o livro Tarzan 
no Centro da Terra. Achei bom.  
29-11-45 (5ª feira). As 10 horas fui em casa do Henrique levar o livro 
que eu havia trazido e pedir outro: Tarzan o Triunfante, muito bom.  
3-12-45 (3ª feira). Fui na casa do Henrique e do Murilio Belo, gostei 
muito da casa do Murilio. Trouxe de lá 3 livros. A tarde passei lendo. 
6-12-45(5ª feira). Fui no inst. B.EE.UU. e trouxe o livro “Trinta segun-
dos sobre Tókio”. Bom.  
29-12-45(sábado). Li o livro “a minha história” tirado do filme “A porta 
de Ouro” bom.  
31-12-45(2ª feira). Fui no armazém e depois fui ler. 
1-1-46 (3ª feira) Levantei-me tarde, li e andei. De tarde li outra vez. 
[...] Vim em casa comer e li um Gibi, que o filho do seu Silveira nos 
emprestou. 
2-1-46 (4ª feira) Tomei café e estava lendo quando o Marinho che-
gou, ele me convidou para irmos ao I.B.EE.UU. Aceitei o convite e fo-
mos até lá. Andei por aquilo tudo e retirei 3 revistas para ver em casa, 
voltei ao meio-dia. 
7-1-46 (2ª feira). Li um livro notável, aliás estou lendo [...] Ao findar 
o café acabei de ler o livro “Elli”. [...] resolvi ir ao I.B.EE.UU. Li e vi o 
programa. Ao terminar o cinema retirei um livro. 
9-1-46 (4ª feira) Fui no comércio a procura de um livro mas não en-
contrei o livro que queria, passei pelo I.B.EE.UU. e depois de espara-
fusar um pouco retirei uma revista. 
10-01-46 (5ªfeira). As 10 horas fui no I.B.EE.UU. e depois no comér-
cio comprar 2 seleções. 19/3/46 (3ª feira) Comprei livros no Murilho 
por Cr$30,00. 
20-5-46 (2ª feira) Ajudei o meu pai em pequenas coisas e li o livro 
Ivanhoé. 
22-5-46 (4ª feira) Passei a noite lendo um livro estranho, o autor 
Heggaid é um homem muito inteligente, incrivelmente sábio, mas não 
conseguiu passar todos os pensamentos para o papel, foi uma pena. 
31-5-46 (6ª feira) Fui a Biblioteca. Li um X-9 em casa do Toinho [...]. 
2-6-46 Domingo. Fui ao mercado e a missa. Vim cedo da missa e pas-
sei o resto da manhã lendo. 
5-6-46 (4ª feira) [...] Fui à biblioteca, vim em casa jantei3 e fui a con-
gregação, tive uma conversa sobre livros com o padre Werner. 
6-6-46 (5ª feira) Vim para casa, procurei a medalhinha e tirei umas 
manchas de tinta do paletó que pus ao encostar-me na parede da li-
vraria central. 
3-7-46 (4ª feira). Peguei um livro para ler e já estou adiantado no li-
vro. 
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Partindo dos registros, constata-se que são leituras variadas: livros, revistas e gibis. En-
tre as estratégias para manter as leituras diárias, estão os empréstimos de livros e revistas en-
tre os amigos da família. Há também inúmeros registros de frequência à Biblioteca Pública da 
cidade. Estas passagens se dão entre as idas e vindas do Ginásio Catarinense, mercado público, 
açougue ou casa de amigos. A frequência à Biblioteca ele faz em companhia dos primos e ami-
gos.  

 
 

Na rua 
Além do andar “daqui pra lá”, há, especialmente, registros de dezenas de filmes assisti-

dos pelo jovem. Conforme já citado, ele e a família tinham entrada franqueada nas sessões ci-
nematográficas. Vejamos alguns desses registros: 

 
4-11-45. Hoje é domingo; fui a missa e tomei comunhão; de tarde fui 
ao matiné no Ritz vi o filme “Roseiral Florido” e as 4 vi o filme “Idílio 
Perigoso” achei um ótimo filme de fundo psicológico com George 
Brent, Edi Lamar [...]. 
11-11-45 (Domingo). [...] Fui ao matiné no Roxy e a sessão das 4 ho-
ras no Ritz. Fiz os deveres e agora vou deitar. Nota: Eu acho que o 
Ritz depois que passou para as mãos do Jorge, está melhor. 
15-11-45 (quinta feira). Hoje não houve aula por ser o dia da procla-
mação da República. [...] De tarde fui no cinema no Ritz ver o filme: 
“Lily a teimosa” com Judy Garland e Van Heflin. (Fig. 4). 
24-11-45 (Domingo) Fui o cinema as 6 ½ no Ritz ver o filme Desde 
que partiste, achei-o mais ou menos. 
27-11-45 (3ª feira) As 5 horas fui o cinema com a minha mãe, o Joa-
quim e o Francisco, o filme era abacaxi. 
9-12-45 (Domingo) Não fui ao cinema de tarde. 
16-12-45 (domingo) Fui ao matiné no Ritz e depois no Imperial. Fui as 
6 ½ no Ritz com a Alda gostei muito do filme “Sua Alteza quer casar” 
com Olívia de Hairllane e Robert Curnings. 
21-12-45 (6ª feira) De noite fui ao cinema.  
22-12-45 (sábado) De tarde fui ao cinema. 
23-12-45 (Domingo) De tarde fui ao matiné. De noite fui ver o filme 
“Milagre da fé” com Glória Jean, ótimo. 
25-12-45 (3ª feira) Natal. Fui ao cinema assistir o filme “Modelos”, re-
gular. 
26-12-45 (4ª feira) De noite fui ao cinema ver o filme “Pelo vale das 
sombras”, gostei bastante. 
27-12-45 (5ª feira) De noite fui ao cinema com o pessoal grande da-
qui de casa. O filme não prestava. 
29-12-45 (Sábado) De noite fui ao cinema com o Sto. Abigar ver o 
filme “O horizonte perdido de Changri-lá” um filme que nunca esque-
cerei. Ótimo e com fundo psicológico. 
31-12-45 (2ª feira) Fui ao cinema com a minha mãe e a Dona Nina. O 
filme era bonzinho. Ao terminar o cinema fomos na praça, aonde en-
contramos o Pedro Bosco com a mãe e o Odi. Esperamos pela passa-
gem do ano, comemos e bebemos a vontade. 
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1-1-46 (3ª feira) Li a vontade. Só as 4 horas é que fui assistir o filme 
“A meia Luz” com Ingrid Bergman, Charles Boyer e Joseph Colten, foi 
um ótimo filme. A Ingrid trabalhou muito bem. 
2-1-46 (4ª feira) De noite não fui ao cinema. 
3-1-46 (5ª feira) O filme de hoje era bom. 
6-1-46 (Domingo) As 10 horas fui ao cine Ritz assistir o filme de Walt 
Disney ”Você já foi à Bahia?” foi ótimo. De tarde passei no Toinho e 
fui ao matiné no Imperial. [...] fui a sessão das 8 ½ no Ritz com a 
minha mãe e a tia Maria; o filme era o mesmo das 10 horas. 
8-1-45 (3ª feira) passei pelo cine Ritz vi o fim do filme, de lá e vim 
para casa. 

 
Figura 4. Diário 1 (15-11-45 e 16-11-45). Acervo pessoal 
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Figura 5. Diário 1 (19, 20, 21-11-45). Acervo pessoal. 

 
Identifica-se que Ademi chegava a assistir a três filmes no mesmo dia; assistia ao 

mesmo filme mais de uma vez e também registrava a passagem pelo cinema quando assistia 
“só o final do filme”. Além dos registros acompanhados por comentários sobre os filmes e ato-
res, ele também relata quando “não foi ao cinema”. Ao contrário de um suposto silêncio, esses 
registros revelam que o “não ir ao cinema” era algo que fugia à rotina dos domingos ou dos 
dias sem aulas. As sessões cinematográficas eram parte importante de seu cotidiano. 

Se Bernardina, em seu diário, relatou detalhes sobre a conspiração que mudou a histó-
ria política do Brasil, as escritas vulgares dos diários de Ademi também trazem registros sobre a 
vida política nacional. A primeira notícia dá conta da visita do candidato à presidência da Repú-
blica, Brigadeiro Eduardo Gomes, à Florianópolis: “18-11-45 (Domingo) Fui à missa e tomei co-
munhão, tomei café, joguei bola. Fui ao matiné, o filme era ‘Sonhando de olhos abertos’. O 
Brigadeiro Eduardo Gomes chegou hoje aqui, foram 112 carros esperá-lo na base.” O segundo 
registro é breve e significativo: “2-12-45 (Domingo) [...] Hoje é o esperado dia da votação.” 4  

 

 
Figura 6. Diário 3 (2-6-46 e 3-6-46). Acervo pessoal 
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Entre as anotações, algumas reflexões sobre sua percepção diante do trânsito entre o 
mundo da infância e o mundo de adulto, que o aguardava:  

 
13-5-46 (2ª feira) Dia dos meus anos. Fiz hoje, dia 13 de maio a bar-
ba pela Iª vez.  
1-7-46 (2ª feira) Começo de um novo mês e de uma nova semana, de 
uma nova vida também. Eu sou um homem, no físico e no espírito, 
portanto devo lutar para ser alguma coisa no futuro e realizar meus 
planos, vejo isso em tudo, compreendo em tudo por tudo, em casa, 
nas cartas, no cinema, em tudo! 
 

De forma aparentemente contraditória, encontram-se esses registros, dois meses após 
as reflexões sobre o “se tornar adulto”: 
 

28-7-46 (Domingo) [...] falei com os internos para o jogo de amanhã. 
Joguei na bagunça, eu e o Toinho brincamos bastante [...] 
29-7-46 (2ª feira) [...] De tarde, quase não me mexi pois estava bem 
cansado, só bem de tardinha é que brinquei de “mocinho” com o Toi-
nho, Valdir, Vilmar e Soní. 
30-7-46 (3ª feira) [...] De tarde vesti uma calça velha e brinquei de 
“mocinho” outra vez. (Fig. 7). 

 
Mesmo fazendo reflexões íntimas sobre o mundo adulto em que ele havia ingressado, 

as brincadeiras da infância daqueles dias eram registradas no seu cotidiano.  
 

 
Na escola 

Sobre aulas, exames, sabatinas e professores, são muitas as anotações, dentre as quais 
seleciono: 

5-11-45 Fui à aula – o professor Valdir mostrou as provas, tirei 7 – 
não prestei muito atenção por causa das próximas férias – tenho pre-
guiça. 
14-11-45 (4ª feira) Fui à aula, não houve as duas últimas [...] Ontem 
recebi o resultado das provas tirei conjunto 6,3 e fiquei precisando 
apenas de 2,5 em Inglês no “exame oral”. 
17-11-45 (sábado) Fui à aula, não houve a 3ª e por isso fui fazer gi-
nástica no pórtico.  
22-11-45 (5ª feira) Fui a aula, de lá fui visitar os navios de guerra que 
estavam no porto. 
28-11-45 (4ª feira) Houve prova de desenho, fiz o meu desenho e o 
do Toinho. 
24-4-46 (6ª feira) Fui a aula, o Balofa leu as notas. Tirei em 11º lugar 
o que é bem ruim. 
31-5-46 (6ª feira) Só houve as duas primeiras aulas, o resto foi para 
uns festejos religiosos. 
3-6-46 (2ª feira) Fui a aula, os professores procuraram matar o tem-
po. [...] De tarde fui em casa do Avez-vous, estudar matemática com 
ele, não gostei nada; de lá passei pela casa do João Maria, gostei bas-
tante. Em casa estudei mais matemática. (Fig. 6). 
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4-6-46 (3ª feira) [...] fui estudar mais matemática. Fiz a prova as 9 
½, foi mais ou menos.  
5-6-46 (4ª feira) Levantei-me cedo para estudar. Fui a prova de fran-
cês, o ponto foi fácil. Mas eu fiz a prova mais ou menos. 
7-6-46 (6ª feira) [...] Tomei café no ginásio e depois fui para o estú-
dio do padre Nunes. As 9 ½ fiz a prova de latim, foi uma boa prova. 
12-06-46 (4ª feira) Levantei-me cedo para fazer a prova de História, a 
última, graças a Deus! 
15-7-46 (2ª feira) [...] Fui a aula hoje e fiz duas sabatinas. 
22-7-46 (2ª feira) Levantei-me tarde, fui a aula, fiz sabatina de portu-
guês. De tarde tivemos de ir esperar o Cardeal Dom Jaime Câmara. 
31-7-46 (4ª feira) Dia de Santo Inácio de Loiola, houve missa solene 
as 8 horas, as 10 começaram os jogos, o torneio foi vencido pelo 
quadro do Lauro Soncine, que foi enormemente auxiliado pelo juiz e 
P. Nunes. 
1-8-46 (5ª feira) [...] Depois do p. secretário ler as notas e mais al-
guns festejos, as 9 ½ terminou tudo. 

 
Com exceção das atividades esportivas no Ginásio Catarinense, percebe-se, nos regis-

tros, que o mundo da escol era, na maior parte das vezes, o mundo da coerção, especialmente 
no que tange aos compromissos religiosos rotineiros ou eventuais. As expressões empregadas 
pelo jovem - “tivemos que ir a catedral” ou “tivemos de ir esperar o cardeal” - denunciam um 
“desprazer” em relação aos eventos obrigatórios dos rituais católicos, vinculados às atividades 
escolares. 

 
Nas férias 

No diário 2, observa-se, nas anotações do jovem, uma ruptura na rotina casa/ 
rua/escola. Em janeiro e fevereiro daquele ano, ele escreve sobre a casa e a rua de outros lu-
gares. No diário de férias, o flâneur troca os caminhos urbanos da capital por um janeiro de 
caminhos rurais da pequena Orleans, cidade do interior, no sul de Santa Catarina. Ali são es-
quecidas as obrigações escolares. Em Orleans, entre jogos de bola, pequenos trabalhos domés-
ticos, festas e caminhadas, o jovem relata mundos novos: a ferraria da vizinhança, a serralheria 
da família do cunhado Walter Hilbert, os passeios de fubica, os passeios a cavalo, os banhos de 
rio, açude e represa, as pescarias, os bailes, as idas noturnas à venda, o beber cerveja e um 
namorico de férias de verão.  

Os registros no diário de férias não se restringem à estada em Orleans, pois as férias 
continuaram em fevereiro nas visitas aos parentes de Imbituba, Garopaba e Araçatuba, outras 
localidades do litoral sul do mesmo estado. Ali são registrados o espaço dos engenhos de fari-
nha de mandioca, o armazém dos tios, os quintais e os pés de laranja, a companhia dos primos 
maternos e paternos, e alguns pequenos conflitos familiares.  

No conjunto das escritas de si, observamos o entusiasmo experimentado pelo adoles-
cente naquelas férias: os bailes, as “bebedeiras”, as passagens noturnas na venda, os encon-
tros com a namorada. São registros de rituais de passagem do mundo de menino do diário 
anterior, ao mundo dos homens adultos daqueles anos. Um dos exemplos é o decorrer de um 
sábado: 

 
19-1-46 (sábado). De manhã fiquei em casa. De tarde fui à Orleãs 
(sic) cortar o cabelo, comprar carne e outras coisas. Fui de fubica e 
voltei a pé. De noite depois da janta eu mais o Walter, nos apronta-
mos para ir um baile lá na colonia; tivemos ainda de ir buscar o Haine 
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e o Afonso. Fomos nós 4 em cima de 2 cavalos. O baile esteve bom 
p’rá caramba, vadiamos a valer, até arrumei uma namorada, a Santi-
na, uma menina bem bonitinha que mora em frente, vim de carreto 
com ela. Quando cheguei em casa era 4 ½. 
 

Um importante evento político nacional está registrado de forma minuciosa no último 
dia da estada em Orleans: as festividades realizadas na pequena cidade do interior catarinense 
para comemorar a posse de um novo presidente da República (Fig. 7). Assim registra o jovem: 

31-1-46 (quarta-feira) Fui acordado tarde, quando olhei, reparei que 
estava um dia bonito. O Walter não tinha ido trabalhar, pois era o dia 
da posse do Gaspar Dutra. Escutei a tomada de posse no rádio do seu 
Gôt [...]. As 10 horas começou o comício, que terminou as 10 ½. De-
pois do comício houve uma mesada de champanhe e cerveja, por 
conta do partido. Eu, Walter, Munde, Caluça, Ildemar, Otavio e Afon-
so formamos uma turma, a cerveja correu a olhos vistos. Depois da 
bebedeira, fomos ver o banquete que tinham oferecido ao Dr. Much 
no clube dos negros. Comemos doce a valer. As 11 ½ começou o bai-
le no clube dos brancos. A turma foi para lá e nela se incorporaram o 
João e Ernesto. O baile terminou as 2 ½, chegamos em casa as 3; ti-
vemos de tirar a roupa do Munde, pois ele estava bêbado. Assim ter-
mina minha estada em Orleãs (sic). 

 
 

 
Figura 7 - Diário 2. Páginas que relatam as festividades relacionadas à posse presidencial de 
Gaspar Dutra.  
 

A confraternização entre brancos e negros por ocasião da festa de posse presidencial se 
dá numa localidade supostamente marcada pelo predomínio da colonização de brancos euro-
peus5. Nas escritas, o autor menciona a presença do grupo de brancos no banquete dos ne-
gros, mas não menciona a presença dos negros no baile dos brancos. A confraternização entre 
negros e brancos da cidade seria costumeira? Ou a comemoração pela posse presidencial do 
general Eurico Gaspar Dutra teria sido uma exceção? Outros pontos podem ser levantados, co-
mo as formas de comemoração da posse presidencial numa pequena cidade do interior de San-
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ta Catarina e a mobilização popular em torno de tal acontecimento naqueles dias. Pode-se pre-
sumir que “o radio do seu Göt” reuniu algumas pessoas para ouvir a transmissão radiofônica 
dos protocolos oficiais e comentários da posse de um presidente eleito, após os quinze anos da 
ditadura Vargas (conforme citado na nota 5). 

A estada em Imbituba, no mês de fevereiro, revela que, mesmo com o aviso de adver-
tência na primeira página do diário, “Não leia! É particular”, as escritas foram lidas por uma tia. 
O jovem registra sua indignação ao descobrir o “bisbilhotar” dela ao dar pela falta de duas pá-
ginas do diário: 

 
10-2-46 (Domingo). De manhã andei de cá e para lá. Jantei em casa 
do tio Gercino e fui passear com a família dele na Vila Nova. Quando 
voltei a tia Ondina tinha lido o meu diário e tinha descoberto “coisas” 
que ela não gostou por isso arrancou as pag. que competiam ao dia 
2-2-46 e 3-2-46. (Fig. 6). 
 

O voyeurismo em busca de segredos revelam a curiosidade e a ilusão do “efeito verda-
de”, supostamente contido em todo diário, conforme Henrique (2009). A tia, ao ler as “verda-
des” e arrancá-las do diário, estava (ou supunha estar) apagando registros que jamais seriam 
confrontados ou serviriam de testemunho sobre acontecimentos percebidos “como verdade úl-
tima” pela parente. As páginas arrancadas revelam que a invasão de privacidade foi além da 
leitura e interferiu na história registrada daquelas férias escolares de verão. Tudo indica que o 
bisbilhotar foi repetido em casa, pois no Diário 3 há o seguinte registro: “(2-6-46) [...] O diabo 
que ler esta peste de diário, que vá a merda, pois é um sem educação, malcriado da conta”. 

 
Algumas considerações 

Diante dos relatos, verifica-se que os escritos ultrapassam a esfera da intimidade indivi-
dual, aquela da conversa consigo mesmo. Algumas reflexões sociológicas, históricas e antropo-
lógicas podem ser desenvolvidas a partir dos registros cristalizados nos três diários desse jovem 
comum, que se constituiu e foi constituído no adulto mencionado no necrológio do periódico 
católico. Entre o jovem dos diários e o adulto do necrológio há o vácuo próprio das contradições 
inerentes às histórias de vida, tanto das pessoas extraordinárias, como as das pessoas comuns. 
O léxico assistir de uma missa contra o comunismo utilizado pelo jovem Ademi, bem como a 
expressão tivemos de ir, revelam como algumas obrigações na socialização das novas gerações 
podem moldar, formar gostos e escolhas futuras. À medida que se tornava adulto, Ademi mais 
se aproximava da Igreja católica. Contraiu núpcias com uma jovem da mesma crença, filha de 
imigrante libanês, comerciante estabelecido na capital catarinense. Formou, juntamente com 
outros cinco jovens casais de tradicionais famílias católicas florianopolitanas, a primeira Equipe 
de Nossa Senhora de Santa Catarina - o movimento, criado na França em 1938, que se expan-
diu pela Europa e chegou ao Brasil em 1950.  

No primeiro semestre de 1964, como servidor do Banco do Brasil e presidente do sindi-
cato dos bancários de Santa Catarina - logo após o golpe militar que derrubou o governo de-
mocrático de João Goulart -, Ademi foi enviado, com a mulher e sete filhos, para uma cidade do 
interior do estado do Maranhão. A “Revolução” que Ademi apoiou como bom católico foi a 
mesma que o exilou, prendeu, torturou e “congelou” suas promoções funcionais como bancário, 
até sua aposentadoria, no final da década de 1980. 

Conheceu os Estados Unidos trabalhando como voluntário do Peace Corpus nos anos 
sessenta, para aprimorar a pronúncia do seu inglês. Lá ministrou, por alguns meses, cursos de 
português e cultura brasileira para norte-americanos. Era conhecido na cidade por ler andando 
pelas ruas, desviando de postes e obstáculos. Ainda nos sessenta anos se divertia com as leitu-
ras do Príncipe Valente, Ivanhoé e Tintin e Asterix, entre outras revistas em quadrinhos, adqui-
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ridas através dos correios ou trazidas na bagagem das viagens à Europa nos últimos anos de 
vida. 

Deduz-se que as escritas dos diários são documentos que revelam momentos da vida 
do jovem e da sociedade daqueles anos. Entre os significados de suas escritas, identificam-se 
as relações que produzia com seu mundo e, ao mesmo tempo, como era produzido por essas 
relações. Aqueles papéis guardados e amarelados pelo tempo não trazem de volta à vida o ho-
mem doce e austero que conheci em 1974. Diferente disso, e posso dizer que, mais que isso, 
esses papéis despertam minha sensibilidade para o jovem comum e desconhecido que ele foi 
um dia. Esse jovem comum, das escrituras vulgares, era meu sogro. 

 
                                                             
1 Seu pai, Idalino Pereira de Abreu, nas horas vagas (período noturno, sábados, domingos e 

feriados), trabalhava como porteiro na rede de cinemas da cidade - pertencente à família 
Daux, imigrantes libaneses residentes em Florianópolis - o que garantia entrada franqueada 
para o jovem e seus familiares nas sessões cinematográficas. 

2 “IBEEUU” é a forma pela qual o jovem se refere ao Instituto Brasil-Estados Unidos, escola de 
idiomas que difunde a cultura norte-americana no Brasil. 

3 Sempre que escreve “janta” ou “jantei”, ele está se referindo à refeição do meio-dia, o que 
denominamos “almoço” nos dias atuais.  

4 A eleição a que Ademi se refere é a décima quarta eleição presidencial brasileira e é conside-
rada a primeira eleição presidencial verdadeiramente democrática da história da nação, pois, 
embora os pleitos do período conhecido como “República Velha” fossem realizados de forma 
“direta”, as denúncias de fraudes eram recorrentes. No processo eletivo de 1945, o resultado 
foi aceito pelo conjunto dos partidos políticos e da sociedade civil de forma geral. Na eleição 
de 1945, pela primeira vez, as mulheres votaram para presidente da República no Brasil. O 
destaque dado ao evento pelo jovem Ademi confirma o marco histórico que a campanha elei-
toral e as eleições daquele ano representaram para a democracia brasileira. 

7 A partir da criação da colônia, em 1882, em Orleans (SC), foram distribuídas terras entre 
imigrantes italianos, alemães, letos e poloneses. Paralelamente desenvolveu-se a construção da 
estrada de ferro para atender principalmente à região carbonífera. O nome Orleans foi uma 
homenagem do conde D’Eu à região de origem de sua família na França. A história “oficial” 
disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Orleans (http://www.orleans.sc.gov 
.br/historia) não registra a existência de moradores negros, indígenas e/ou brasileiros de outras 
etnias no período anterior à criação da colônia. 
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem a finalidade de dar visibilidade ao resultado do projeto de pes-

quisa: “A mulher professora em assentamentos da reforma agrária: uma escrita que se faz his-
tória”, desenvolvido no período de dezembro de 2008 a dezembro de 2010, em 4 (quatro) 
assentamentos dos municípios de Açailândia, Cidelândia, São Francisco do Brejão e Senador La 
Rocque que ficam localizados ao Sudoeste do Estado do Maranhão.  

O objetivo da pesquisa foi de investigar como as relações de gênero na trajetória 
docente das mulheres professoras de assentamentos da Reforma Agrária da região Tocantina – 
MA tem se manifestado e suas implicações no percurso educacional, pessoal e profissional. A 
pretensão de dar voz a estas mulheres professoras e assim permitir o registro de sua história, 
que faz parte da história da educação do campo, deu-se através de estudo referente às vidas 
das professoras e às suas práticas no espaço escolar rural. Portanto, trabalhamos com trajetó-
rias de vida, reconstruídas, através dos relatos biográficos, testemunhos orais, que se definem 
como colocações e deslocamentos no espaço social, isto é, mais precisamente nos diferentes 
estados sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que estão em 
jogo no campo considerado.  

Este estudo estará sendo perpassado pela história das mulheres e das relações de 
gênero em relação ao tempo vivido por aquelas mulheres, encarando a intersecção da história 
de vida com a história da sociedade, e buscando esclarecer as escolhas, contingências e opções 
que se deparam nossos sujeitos. No que tange ao aporte teórico que sustenta a metodologia 
proposta para o trabalho com Histórias da Educação, e nesta com histórias de vida, baseamo-
nos nos procedimentais gerais da história nova, definida pelo aparecimento de novos proble-
mas, de novos métodos que renovaram os domínios tradicionais da história e o aparecimento 
no campo da história de novos objetos.  

O estudo contou com a contribuição dos seguintes autores: Moita (1995); Nóvoa 
(1995); Burke (2008); Perrot (2008); Josso (2010) e outros. Os sujeitos desta investigação são 
mulheres-professoras e foram selecionadas a partir de alguns critérios como: ser graduada ou 
graduanda de ensino superior; morar e trabalhar no assentamento; ter vínculo familiar com as 
questões sociais dos assentamentos e por último, a disposição de participar da investigação e 
contribuir para o registro da história das professoras em suas trajetórias educacionais. Isto foi 
possível pelo levantamento realizado nas Secretarias de Educação dos municípios e posterior 
constatação nas vilas dos assentamentos.  

A pesquisa foi realizada em três fases, nos seguintes períodos: 1ª fase: Dezembro 
de 2008 a Julho de 2009: Iniciamos a incursão nos municípios de São Francisco do Brejão, Ci-
delândia, Senador La Rocque e Açailândia, que integram as áreas de assentamentos da pesqui-
sa. Na visita à Secretaria de Educação de Cidelândia, foi possível levantar os nomes dos 
assentamentos que possuem escolas mantidas pelo governo municipal: Sol Brilhante I e II; 
Itaiguara; São Raimundo, conhecido como São Jorge, como também mapear nomes das pro-
fessoras que correspondiam aos interesses da pesquisa. Neste período, ainda fizemos visita à 
Secretaria de Educação de Senador La Rocque e constatamos o número de 08 (oito) assenta-
mentos pertencentes aquele município: Alvorada I, Alvorada III, Lagoa da Cigana, Pingo de 
Ouro, Belém, Novo Horizonte, Tabuleiro da Serra e Santo Antonio, e assim sendo possível le-
vantar os nomes das professoras dos assentamentos.  

A segunda (2ª) fase: Agosto de 2009 a julho de 2010 foram realizadas visitas e en-
trevistas com as mulheres-professoras da área de assentamento Vila Palmeira – São Francisco 
do Brejão e visita inicial nas vilas: Novo Horizonte – Senador La Rocque e Sol Brilhante II – Ci-
delândia. No mês de Fevereiro de 2010 foram realizadas as etapas das entrevistas nos assen-
tamentos Califórnia – Açailândia; Sol Brilhante II – Cidelândia e Novo Horizonte – Senador La 
Rocque e a 3ª fase: Agosto de 2010 a Dezembro de 2010 foi o período reservado para a elabo-
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ração do Relatório, Sistematização e prestação de contas do Projeto de Pesquisa à agência fi-
nanciadora.  

Desta forma, procuramos compreender como as relações de gênero poderiam in-
terferir na trajetória docente das mulheres em assentamentos da Reforma Agrária da região 
Tocantina – MA. Para isto, identificamos as dificuldades enfrentadas pelos sujeitos da pesquisa 
na busca de formação profissional, o que se tornou significativo para aprenderem enquanto 
profissional da educação, perpassando pela análise de suas representações sociais enquanto 
professoras em assentamentos.  

 
2. A MULHER-PROFESSORA E O ESPAÇO ESCOLAR EM ASSENTAMENTOSDA REFOR-
MA AGRÁRIA 

Descrever a trajetória destas mulheres-professoras nos obriga a contextualizar o 
seu modo de vida nos assentamentos da Reforma Agrária da região Tocantina do Estado do 
Maranhão. A maioria dos assentamentos da região apresenta indicadores sociais e econômicos 
bastante precários. Há uma diversidade de condições objetivas que tornam viável ou não aque-
la organização. Existem desde assentamentos com 10 (dez) famílias, até outros com mais de 
1.000 (mil). Quando não estão situados próximos de rodovias federais e estaduais, possuem 
acessos precários, mesmo impossíveis no período de chuvas. A maioria dos assentamentos pos-
sui Agrovilas com casas de alvenaria construídas pelo Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária – INCRA, em condições razoáveis. A energia elétrica, que até recentemente 
abastecia menos da metade dos assentamentos, hoje, a partir de programa federal, atinge a 
maioria. O saneamento é deficiente num bom número de Agrovilas em razão da devastação das 
matas e do esgotamento de córregos e fontes (MANZKE, 2009). 

No aspecto produtivo, os assentamentos da Reforma Agrária apresentam um qua-
dro bastante complexo, associando fatores econômicos, sociais e políticos. A maioria das comu-
nidades não possui renda própria, derivada da produção, mas sim oriunda de financiamentos 
das agências federais de fomento, da aposentadoria dos velhos e do trabalho fora do assenta-
mento: de mulheres, como domésticas em fazendas próximas e de jovens que migram para as 
cidades. Neste sentido, a condição da mulher-professora no assentamento é “privilegiada”, pois 
possui renda fixa e estabilidade funcional com o município. A produção agrícola mal dá para as 
subsistências das famílias e a cultura produtiva do assentado colide com a devastação dos re-
cursos naturais, o esgotamento dos solos, a falta de capital e de assistência técnica e de políti-
cas públicas voltadas ao atendimento dos mercados locais e regionais (MANZKE, 2009). 

A vida social no assentamento é bastante simples e determinada, na maior parte 
das vezes, por fatores econômicos externos. As atividades de lazer vão da caça e pesca, para 
homens, além do futebol e do bilhar. Já para as mulheres resumem-se aos cultos religiosos e as 
raras saídas do assentamento. As crianças praticam jogos e brincadeiras e freqüentam a escola 
e os jovens migram para as cidades para estudar e trabalhar. As escolas, em sua maioria, fun-
cionam em locais improvisados, cedidos ou alugados pelos moradores para as prefeituras muni-
cipais. As classes são multisseriadas e as professoras recebem formação continuada, embora 
sem materiais e recursos didáticos de apoio, o que limita o seu trabalho. As secretarias de edu-
cação dos municípios raramente supervisionam in loco as atividades desenvolvidas nestas esco-
las rurais. A merenda fornecida não possui qualidade e variedade em relação à fornecida na 
sede dos municípios (AMORIM, 2009).  

 
2.1. Sobre os percursos de escolarização e formação dos sujeitos da pesquisa 

Estudos atuais (Goodson 2008), Nóvoa (2000, 2010), Josso (2010), Dominicé 
(1990), e outros têm demonstrado que os dados sobre as vidas dos professores são um fator 
importante para os estudos de investigação educacional. No entanto ainda há resistências por 
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parte de muitos pesquisadores por rotularem esses relatos de demasiado subjetivos e idiossin-
cráticos. Isto, segundo Goodson, constitui um exemplo da utilização seletiva da “voz do profes-
sor” manifestada pelo pesquisador que só escuta o que quer ouvir.  

Partimos do entendimento, para este estudo, que as experiências de vida e o am-
biente sociocultural são a chave da pessoa que somos, do nosso eu e do quanto o nosso eu 
está embutido nossa vida profissional, na nossa experiência e no nosso ambiente sociocultural.  

Foram selecionadas 05 (cinco) professoras na faixa etária entre 20 a 57 anos, de 
naturalidades maranhenses. As referências aos sujeitos mulheres serão feitas com seus respec-
tivos nomes abreviados, conforme acordado com os mesmos: Angel (30 anos, casada, três 
filhos, professora, maranhense); Emma (33 anos, casada, professora, dois filhos, maranhen-
se); Deuza (27 anos, solteira, quatro filhos, professora, maranhense); Lucy (31 anos, casada, 
professora, dois filhos, maranhense) e Delzy (29 anos, professora, casada, dois filhos, mara-
nhense). 

Os percursos acidentados de escolarização dos sujeitos da pesquisa trazem as difi-
culdades enfrentadas pelas famílias de pouca renda e de origem camponesa, migrantes e em 
busca de uma melhoria de vida para suas famílias. Angel iniciou seu processou de escolariza-
ção no município de Grajaú-MA, então com sete anos de idade. Estudou até a 8ª série no muni-
cípio de Açailândia-MA, filha de trabalhadores rurais, seus pais preocupados com os estudos dos 
filhos, os manteve na cidade enquanto trabalham e viviam do que plantava no lote, localizado 
no município de São Francisco do Brejão, a 20 km de Açailândia, no assentamento João Palmei-
ra. Quando em 1997, recebeu o convite do pai para ir morar no assentamento para trabalhar 
com crianças, jovens e adultos. A mesma relembra o vivido:  

[...] em 1997, cheguei ao assentamento Vila João Palmeira. Com ape-
nas 17 anos de idade e muitos planos. Fui apresentada a Vânia, Leide 
Iracelí, Francinalva, Marlon e Linda. Linda seria a secretária da escola 
e os outros, professores. Fomos para uma semana pedagógica em 
São Francisco do Brejão. Ficamos durante a semana em uma casa 
alugada pela Prefeitura e fazíamos as refeições na casa da prefeita. 
Assim pudemos nos conhecer melhor. Francinalva e Leide nem chega-
ram a lecionar, pois não queriam morar em lugar que não tivesse 
energia e apesar dos esforços dos pais desistiram. 
 

A sua narrativa expressa já no primeiro momento a situação de infra-estrutura do 
assentamento, nessa época buscavam a regularização do assentamento junto aos órgãos com-
petentes e para isto tiveram apoio da Prefeitura da cidade de São Francisco do Brejão, e uma 
das primeiras medidas, do presidente da associação do assentamento José Audírio de Castro, 
com apoio da secretaria de educação foi organizar uma escola para as crianças. Juntamente 
com Angel outras filhas de trabalhadores com maior escolaridade foram convidadas a permane-
cer no assentamento para trabalharem como professoras, no entanto, nem todas levaram a 
cabo o desafio.  

De acordo com Emma, professora e atual diretora da escola, o coletivo de profes-
sores, presidente, prefeitura e comunidade fundaram a escola em 1997 e denominou-se de Es-
cola Municipal Airton Senna do Brasil, nome escolhido para homenagear o piloto de fórmula I, 
Airton Senna da Silva, já falecido. Inicialmente a escola funcionou num galpão de madeira de 
um cômodo e funcionavam todas as séries: pela manhã a alfabetização, 1ª e 2ª séries e à tarde 
3ª, 4ª e 5ª séries. Não havia cadeiras para as crianças e adolescentes, giz, quadro. Os alunos 
cediam às cadeiras de suas casas, e os professores utilizavam carvão para escrever nas paredes 
do galpão, para tanto destaca as pioneiras neste processo: Iracely Lima Barbosa; Marlon Rosa-
les, Vânia Lúcia Rocha da Silva e Ângela Maria Pereira Miranda. 
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A infra-estrutura física e pedagógica da maioria das escolas dos assentamentos da 
região Tocantina apresenta deficiências gravíssimas e comprometedoras para uma educação de 
qualidade. A maioria dos municípios e seus dirigentes veem os assentamentos de forma negati-
va, negando-lhes as condições mínimas de funcionamento. A educação camponesa, de uma 
forma geral, não apenas a dos assentamentos, mas também a dos povoados rurais do Interior 
do Maranhão e da região carecem de investimentos materiais e humanos, condição de emanci-
pação daquelas populações (MANZKE, 2009). 

O percurso de escolarização de Emma foi tardio em função de morar com seus 
pais num interior onde não havia escolas. Relembra com pesar as inúmeras dificuldades enfren-
tadas:  

 
Minha vida escolar foi muito difícil, minha família morava no interior e 
não havia escola próxima para que eu pudesse estudar. Devido isto 
mudamos para a cidade São Francisco do Brejão. Logo que chegamos 
à cidade minha mãe procurou a escola mais próxima, que era a escola 
Tobias Barretos e fui matriculada na 1ª série, sem está alfabetizada, 
devido minha idade está bastante avançada. Senti muita dificuldade, 
pois minha mãe é analfabeta e não tinha como me auxiliar nas tarefas 
escolares com tudo não conseguir acompanhar a turma e fiquei re-
provada. 

 
Contudo, mesmo sua mãe sendo analfabeta deu-lhe o apoio necessário para conti-

nuar os estudos, e assim o fez, ao concluir o magistério, fez concurso público para professora 
das séries iniciais do ensino fundamental para o município de São Francisco do Brejão e ficou 
lotada no povoado de Trecho Seco.  

Deuza, também professora do assentamento João Palmeira, iniciou seu processo 
de escolarização no município de Imperatriz, numa pequena escola da comunidade, com sete 
anos de idade. Ainda neste município, concluiu o ensino fundamental (8ª série), migrando com 
seus pais para as proximidades do município de São Francisco do Brejão, onde se concentrava 
um grande número de pessoas na ocupação de terras improdutivas. Assim diz o seu relato: 

 
No ano de 1997 cursei o primeiro ano do ensino médio em educação 
geral, o mesmo concluí já aqui em Brejão. Antes de terminar o ensino 
médio comecei a trabalhar como professora e, isto abriu a oportuni-
dade para cursar o magistério – patrocinado pela prefeitura da cidade.  

 
Já morando no assentamento, assumiu o desafio de exercer a função de professo-

ra: 
Iniciei como professora no assentamento no ano de 1999, contratada 
pela prefeitura. Foi um início muito difícil, pois eu não tinha magistério 
e era muito jovem; apesar da afinidade com a docência, o que moti-
vou foi à vontade de ser alguém capaz de trilhar os próprios cami-
nhos. 

 
As maiores dificuldades estavam nas idas e vindas do município de São Francisco 

do Brejão, onde funcionava o ensino médio, precisavam ir com qualquer transporte, na maioria 
das vezes muito precário e com estradas carroçáveis, passavam muito frio, sono e medo.  

Angel, ao chegar ao assentamento João Palmeira, não havia transportes para dar 
sequencia ao Ensino Médio, ficou um ano sem estudar, depois disto, com muita persistência de 
professores e alunos que também precisavam estudar, conseguiram junto à prefeitura um 
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transporte, embora muito ruim. Momentos difíceis também vivenciados por Deuza e Emma 
posteriormente, para conseguirem cursar uma faculdade.  

As adversidades não limitaram essas mulheres professoras a buscar realizar seus 
sonhos, principalmente em relação a uma formação para o exercício da docência. Ser filha de 
trabalhador rural, morar em povoados e vilas, ser mãe muito jovem, como no caso de Deuza, 
não foram motivos para lhes fazer desistir. Quanto à escolha de ser professora, constatamos 
que veio primeiro pela necessidade de colaborar com o pai junto à legalização da ocupação 
(Angel), como opção para exercer uma profissão (Emma) e por oportunidade (Deuza). No 
entanto, todas reconhecem que tiveram uma chance de se profissionalizar, melhorar economi-
camente e ter uma vida mais digna, como também proporcionar isso às suas famílias. E assim 
dizem em seus relatos:  

 
Hoje sou formada em Pedagogia e faço pós-graduação em Psicopeda-
gogia. ANGEL 
 
Conclui nível Superior, na área de Pedagogia. EMMA 
 
Fiz licenciatura em pedagogia e atualmente estou fazendo pós-
graduação. DEUZA 

 
As três professoras são atualmente concursadas pelo município de São Francisco 

do Brejão e fazem parte do corpo docente da Escola Airton Senna do Brasil. Reconhecem e va-
lorizam cada saber apreendido neste processo de formação, que para elas continuam no dia-a-
dia da escola, nas conversas com os colegas, com os pais, com os responsáveis pelas crianças e 
adolescentes, como também na experiência de vida de si mesmas e da própria comunidade. E 
não hesitam em afirmar que: 
 

[...] aprender nunca é demais, que o conhecimento é sempre impor-
tante seja ele o mais simples ou o mais complexo. ANGEL 

 
[...] a atividade profissional que escolhi requer sempre a busca por 
novos conhecimentos e técnicas que venham ajudar no cotidiano es-
colar. EMMA 

 
Ao longo desta minha trajetória como educadora, algo muito impor-
tante aprendi, ‘que todos nós somos capazes de conquistar nossos 
ideais, embora que tenhamos um ritmo e caminhos bem diferentes 
para alcançá-los.’ DEUZA 

 
Os processos de formação e escolarização das professoras do assentamento João 

Palmeira trazem em si as marcas da vida dos camponeses e pobres que não se diferenciam 
muito do restante do Nordeste brasileiro. No entanto, percebemos que esse grupo já apresenta 
características particulares, por possuir formação superior, o que representa um grande avanço 
para as condições sociais dos assentados e seus professores (AMORIM, 2009). Tiveram apoio 
familiar, seja da mãe, muito citada por Emma, quando diz que mesmo analfabeta, sempre a 
apoiava; o pai de Angel que tinha a educação como prioridade, e os pais de Deuza que tam-
bém a apoiavam nas suas decisões.  

A decisão pessoal e familiar de ingressar no magistério deve-se a ausência de al-
ternativas econômicas superiores no assentamento a partir da instrução. A condição feminina 
favoreceu suas inserções ou re-inserções nas comunidades a partir da atividade docente. Inici-
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almente como leigas e posteriormente como professoras concursadas dos municípios. Não hou-
ve política publica que contemplasse sua formação as professoras custearam com recursos pró-
prios seus cursos superiores. 

Estas mulheres-professoras embora não tivessem vivido toda sua infância e ado-
lescência no campo, junto com seus pais, a relação com a cultura do campo era subjacente às 
suas vidas, por isso não hesitaram em retornar ao campo para trabalhar no magistério e contri-
buir com seu desenvolvimento.  

No assentamento Sol Brilhante II, município de Cidelândia, conhecemos Lucy, pro-
fessora da escola do assentamento que possui 29 alunos entre crianças e adolescentes. Lucy é 
a única professora desta escola, que possui também um vigia e uma merendeira. A escola fun-
ciona no sistema multisseriado, ou seja, numa mesma sala funciona a alfabetização, terceiro, 
quarto e quinto ano do ensino fundamental, nos períodos matutino e vespertino. Está traba-
lhando como professora no assentamento desde 2008, através do concurso público feito pela 
Prefeitura Municipal de Cidelândia.  

Seu percurso de escolarização sofreu algumas interrupções, se tornou mãe muito 
cedo, aos 15 anos, ficou cinco anos sem estudar, contudo, pode contar com o apoio da mãe e 
das irmãs para dá sequencia aos estudos. A decisão de Lucy de tornar-se professora veio com 
o incentivo das irmãs, também professoras, uma delas trabalhou por cinco anos neste mesmo 
assentamento, onde mora sua mãe ainda hoje. Por isto, fez no ensino médio, o Magistério. Está 
casada há 11 anos e conta também com o apoio do marido. Faz referência a ele da seguinte 
forma:  

 
Ele sempre me apoiou pra estudar e nós dois trabalhando, aí quando 
ele tá de folga ele é quem fica em casa. Agora ele tá de férias e ele é 
quem cuida da casa, cuida das crianças pra mim estudar, mas são 
muitos os nossos obstáculos. 

 
Mas Lucy também relembra que não foi sempre assim, o período que ficou sem 

estudar foi por acompanhar seu marido que trabalhava na função de vaqueiro, em fazendas da 
região e lhe restavam os cuidados da casa, do marido e dos filhos. Foi quando, no penúltimo 
emprego do seu marido, já nas proximidades do município de Cidelândia, pôde retomar os es-
tudos. Hoje reside no próprio assentamento com seu marido, funcionário de uma empresa de 
reflorestamento, e seus filhos. 

É muito comum a renúncia à continuidade dos estudos pelas mulheres para pode-
rem acompanhar seus maridos em suas constantes mudanças e deslocamentos atrás de traba-
lho. Em alguns casos, como este de Lucy, houve a oportunidade de conciliar os interesses, o 
que não é comum. A condição de subalternidade da mulher a obriga a renunciar, na maior par-
te das vezes, ao estudo e à sua formação para o trabalho. O reconhecimento e valorização pro-
fissional, familiar e comunitário só ocorrem com o progresso no magistério, quando garante, 
através de concurso público, vínculo permanente com a prefeitura e renda, muitas vezes a úni-
ca certa na família.  

Atualmente está cursando o segundo período do curso de licenciatura em História, 
em Cidelândia, e assim retrata sua rotina: “todo dia quando saio da escola às 17h15min venho 
prá casa tomo banho, vou ali pra beira da estrada pegar o transporte para chegar à faculdade. 
Às 18 horas começa e a noite eu retorno no ônibus dos alunos”. Ela mesma investe na sua for-
mação, além do pagamento da mensalidade da faculdade, paga o transporte de ida, pois no 
seu retorno, vem no mesmo ônibus que traz os alunos que moram no assentamento e fazem o 
ensino médio na cidade de Cidelândia. É preciso coragem para seguir em frente, a mesma afir-
ma, mas sente-se ao mesmo tempo muito bem pelo trabalho que desenvolve e pela dedicação 
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que dispensa à sua profissão “eu tento sempre tá buscando mais conhecimento, por isso não 
tenho dificuldade em tá fazendo a faculdade pra adquirir mais conhecimento, pra que eu até 
esteja ajudando na minha comunidade, onde eu moro”.  

Apesar da melhora ocorrida nos últimos anos no funcionamento das escolas rurais 
no Estado do Maranhão, as dificuldades ainda são muito grandes para a oferta de uma educa-
ção de qualidade. A maioria das escolas, como ressaltado anteriormente, não possui prédios 
próprios, com infra-estrutura física e pedagógica. Houve muitos concursos públicos que fixaram 
nos assentamentos professores com formação superior identificados com estas comunidades, 
no entanto, mantém sua atividade de forma muito isolada. Há casos de laboratórios de informá-
tica sem uso pela falta de formação técnica e didática dos professores para operacionalizá-los. 

Participa de cursos de capacitação pelo município, embora na sua fala retrate que 
quando se trata de material de apoio, sua escola não recebe.  

 
[...] oferecem cursos de capacitação, mas assim, lá na hora é tudo 
muito teoria, na prática é outra coisa. Os cursos que vem é bom, eu 
participo, só que eles oferecem muita coisa que não vem pra cá [...] 
não atende, aí seja lá o que for lá você tem que trabalhar, é assim 
[...] nós vamos mandar tal material e é para fazer assim, mas é só lá, 
ou seja, [...] mas eu participei desse treinamento, mas o livro não 
chegou até a escola e eles não me repassaram.  

Contudo, Lucy percebe que sua atuação como professora vai além da mera 
transmissão de conhecimentos, procura manter uma relação amigável com os pais das crianças 
dividindo bem as responsabilidades e obrigações. Sente que a grande maioria entende bem o 
papel da professora e assume junto com ela o desafio de educar nestas adversidades.  

 
[...] eu me sinto assim honrada, hoje eu vejo a educação com outros 
olhos. Na minha família somos três irmãs e elas todas já são professo-
ras há bastante tempo, então eu tento me espelhar nelas, na força de 
vontade, nas lutas que elas já enfrentaram e enfrentam até hoje.  

 
A professora Delzy mora e trabalha no assentamento Novo Horizonte, município 

de Senador La Rocque-MA. Iniciou sua carreira como professora no ano de 2000, quando se 
mudou para aquele assentamento. É enfática ao afirmar que ser professora aconteceu por falta 
de opção, à época. Filha de trabalhadores rurais, seus pais trabalhavam na roça e deixavam os 
filhos no povoado para estudar. Assim relembra seu percurso de escolarização: 

 
Não lembro bem, mas acredito que foi com uns 11 anos que entrei na 
escola, por aí. Era muito difícil, foi no povoadozinho de Jenipapo. Co-
mecei estudar ali naquela escolinha, que ainda hoje existe. Funciona-
va em uma casinha, assim mesmo. Eu já comecei estudar com a 
idade avançada na faixa de 11 para 12 anos de idade. Meus pais mo-
rarem no centro, aí não tinha como vir e tal, então houve todas essas 
dificuldades. Aí ele deixava a gente ali na casinha e ia pro centro, es-
tudei lá até a quarta série.  

 
A família de Delzy passou pelo processo de migração, intra-regional, e viveram 

por cinco anos no Estado de Rondônia-RO, continuou seus estudos, concluiu até a 6ª série do 
ensino fundamental e retornaram ao Estado do Maranhão, então com 17 anos. Mas seus planos 
sofreram alterações, e assim diz seu relato:  

 

CD-ROM DE ATAS  | 5947 |  COLUBHE 2012



Eu cheguei pra fazer a 7ª e a 8ª aí eu casei, engravidei. Foi porque eu 
casei nessa época né, endoidei e aí casei. [...] parei de estudar um 
ano, depois continuei de novo a 7ª e a 8ª, aí foi toda essa dificuldade, 
mas consegui cursar a 7ª e a 8ª em Senador La Rocque.  

 
Foi nesta época que a convite do marido foi residir no assentamento Novo Horizon-

te, seus sogros possuíam um lote de terra e relembra que foi o início para se envolver com as 
questões sociais do assentamento e dos movimentos sindicais. Mesmo com filho pequeno fez o 
ensino médio, tele-sala, no município de Senador La Rocque, momentos difíceis e assim relem-
bra o vivido:  

 
[...] o que mais marcou foi na época que eu casei e engravidei. Sentir 
muitas dificuldades em estudar porque, tudo era mais difícil pra mim, 
tinha que ir ao ônibus superlotado e às vezes tinha que ir em pé, às 
vezes eu enjoava tanto lá que eu tinha que vir embora a noite no ôni-
bus do Amarante, eu chorava muito dentro do ônibus, mas nunca de-
sisti.  

 
Antes de concluir o ensino médio iniciou sua função de professora no assentamen-

to, contratada pelo município. Delzy viu nisto uma oportunidade e resolveu estudar novamente 
o ensino médio, agora magistério, para adquirir a habilitação necessária e atuar como professo-
ra: “aí depois que terminei a tele-sala do ensino médio, mesmo com um filho pra cuidar fui cur-
sar o magistério né, trabalhando aqui, recebendo pouquinho, mas resolvi pagar o magistério.” 

Ao concluir o magistério Delzy prestou concurso público, mas não foi aprovada. 
Porém não desistiu e no ano de 2000 fez outro concurso e foi aprovada pelo município de Se-
nador La Rocque. Atua deste então como professora de classe multisseriada, com crianças da 
alfabetização ao terceiro ano do ensino fundamental. Em 2004 iniciou o curso de licenciatura 
em Pedagogia, em busca de melhores condições salariais, resolveu investir numa formação su-
perior. A faculdade funcionava duas vezes ao mês, no município de Imperatriz, cerca de 50 km 
do assentamento Novo Horizonte. Iniciou-se outra batalha, principalmente por ser uma facul-
dade particular e não ter obtido apoio financeiro da prefeitura a que está vinculada. As despe-
sas com sua faculdade chegavam a 45% do seu salário como professora.  

Delzy ao refletir sobre seu percurso de formação e escolarização percebe o quan-
to se modificou e modificou seu trabalho em sala de aula, principalmente em relação a metodo-
logias de ensino, de forma que alcance as crianças e estas aprendam e se desenvolvam de 
forma significativa. 
  [...] antigamente eu quase não tinha metodologia pra trabalhar, e aí 

desde que eu comecei fazer o magistério já foi melhorando, aí agora 
com o curso de Pedagogia já melhorou, eu acredito, que uns 90%, 
porque estou sempre tentando atender as necessidades educativas 
dos meus alunos.  

 
Isto também é refletido na sua casa, na educação de seus filhos e na forma de 

conduzir sua vida na comunidade. Percebe que por ser jovem, mãe, professora e dona de casa 
é vista pelos adolescentes do povoado como alguém que não se acomodou pela condição soci-
al, econômica e de gênero, mas aceitou o desafio de romper o cerco e conquistar seu lugar na 
sociedade.  

No entanto, continua enfrentando desafios e denuncia em sua fala que a Prefeitura 
Municipal de Senador La Rocque ainda não construiu a escola do povoado, que caiu há tempos. 
Os problemas de infraestrutura física e pedagógica e a organização da rede municipal de ensino 
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não são as únicas dificuldades enfrentadas pelas professoras. Embora seu trabalho seja reco-
nhecido, existem muitas vezes resistências das famílias assentadas em relação ao mesmo. Cla-
ramente há um componente de sua condição de gênero quando Delzy fala que não “não 
consegue agradar a todos”. As resistências e a reprodução da subalternidade caminham juntas, 
alimentadas muitas vezes pelas próprias mulheres do assentamento, ‘desconfiadas’ da condição 
e posição social da mulher-professora. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do presente estudo, focado na trajetória docente de mulheres pro-
fessoras em assentamentos da Reforma Agrária da região Tocantina do Estado do Maranhão 
apresentam reafirmações de investigações científicas anteriores, a condição de subalternidade e 
de dificuldades instrucionais; e inovações, ao apresentar um quadro social dinâmico de mobili-
dade destes atores em um meio tão avesso a mudanças. A condição feminina continua sendo 
um fator limitador da mobilidade de mulheres trabalhadoras rurais. Frequentemente, conforme 
relatado, abandonam ou atrasam seus estudos para acompanharem os pais ou os maridos na 
busca de trabalho e, ou melhores condições de vida.  

Por outro lado, adquiriram visibilidade e respeito em suas comunidades, tornando-
se referência para os jovens em relação às possibilidades sociais da carreira educacional. Os 
depoimentos prestados, inclusive alguns com forte carga emocional pelas recordações, apresen-
tam diferenças e aproximações destas mulheres. Todas enfrentaram situações adversas para 
alcançarem sua formação inicial: falta de oportunidades, exigências do trabalho agrícola, difi-
culdades de transporte e outros.  
De outra parte, identificam-se na valorização da educação e do status adquirido a partir de sua 
carreira docente. O conhecimento científico adquirido equipou-as para o enfrentamento de no-
vas „lutas‟ em seu trabalho docente. A aquisição de informações sobre o funcionamento da 
sociedade e da capacidade da personalidade humana de aprendizagem e desenvolvimento, 
principalmente em relação às crianças e aos adolescentes.  

As representações sociais das mulheres professoras estão intrinsecamente ligadas 
as suas trajetórias pessoais e educacionais. Com uma única exceção, sentem-se reconhecidas e 
valorizadas por suas comunidades. Em seu desenvolvimento ontogenético, apropriaram-se dos 
conhecimentos formais e ascenderam individualmente para patamares superiores de possibili-
dades sociais. Têm consciência de seu papel multiplicador e referencial para as crianças, os jo-
vens e as mulheres do assentamento, particularmente. Da mesma forma, seu status familiar 
prosperou para o reconhecimento e a visibilidade. Simbolizam, dentro de um quadro geral de 
obstáculos e adversidades, o potencial de crescimento pessoal.  
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1 Introdução 
 
 

O propósito com este estudo é provocar uma reflexão sobre a institucionalização e de-
senvolvimento do Ensino Normal na cidade de Bananeira/PB, a partir da criação do primeiro 
curso normal no Colégio Sagrado Coração de Jesus em 1932. Consubstancia-se por teorias que 
embasam o ensino e a pesquisa em história e historiografia da educação, enfocando as temáti-
cas: cultura escolar e práticas pedagógicas, memória, história das instituições educativas, e, 
sobretudo história da formação docente e relações de gênero. 
 Trata-se de um trabalho que envolve pesquisa e extensão a partir de uma abordagem 
histórica e historiográfica da formação. A temática ‘formação docente’ impera nas discussões 
educacionais na atualidade, colocada como um grande desafio para o século XXI. Acreditamos 
que para compreender os dilemas e as questões em torno da formação docente hoje, é impres-
cindível examinar a história da formação docente no âmbito nacional, regional e local. 
 
 
1.1 O surgimento das Escolas Normais 
 
 

A ideia de formar os mestres para o ato de ensinar disseminou-se pela Europa no sécu-
lo XVIII, quando houve uma preocupação mais intensa com a formação de professores para o 
ensino público. Alguns fatores contribuíram para tal feito, tais como: a ascensão da burguesia, 
as ideias iluministas, o avanço das forças produtivas, o processo de urbanização e da expansão 
da educação pública. 

A criação das Escolas Normais foi determinante para a consolidação da formação de 
professores no ocidente, “por tornarem possível a constituição de um corpo de funcionários 
públicos treinados para exercer funções que antes eram monopólio do campo religioso ou de 
mestres despreparados que em geral exerciam o magistério como uma ocupação secundária” 
(VILLELA, 2008, p.29). 

O reconhecimento do ofício da docência se consolidou com a disseminação das escolas 
normais, instituições responsáveis pelo estabelecimento de um saber especializado e um con-
junto de normas que constituíram esse campo profissional. As Escolas Normais surgiram no 
cenário da história da educação brasileira na primeira metade do século XIX, associadas ao pro-
jeto de constituição do Estado-Nação moderno.  

Em 1835 foi fundada a primeira Escola Normal do Brasil em Niterói, pelo poder público, 
abrindo o caminho para as demais que foram instituídas nas capitais das províncias, a saber: a 
Escola Normal da Bahia criada em 1836 (só veio a funcionar em 1842); a de Cuiabá em 1842 
(fechada em 1945); a do Ceará, em 1845. A Escola Normal de São Paulo foi instituída em 1846 
e fechada por duas vezes (1867, 1878), após reinauguração em 1880, manteve suas atividades 
ininterruptas, tornando-se uma referência para as demais na Primeira República. Neste mesmo 
ano foi aberta a Escola Normal do Rio de Janeiro. Registra-se também a Escola Normal de Ser-
gipe (1870), Rio Grande do Norte (1874), Piauí (1864), Goiás (1882) e a Paraíba em 1885 
(AQUINO, 2002; KULESZA, 2008).  

As Escolas Normais, na sua maioria, consolidaram-se somente no século XX, a exemplo 
da Escola Normal de Natal, que foi instituída em 1908, juntamente com o Grupo Escolar Misto, 
tornando-se pioneira e modelar na formação docente do Estado do Rio Grande do Norte. A pro-
víncia da Paraíba, sob o comando do presidente Souza Bandeira instituiu a sua Escola Normal 
em 1885, a qual prosseguiu sem interrupção. Inicialmente criada como Escola Normal mista 
(1884) junto ao Liceu Paraibano, teve essa proposta rejeitada pelo então presidente que não 
hesitou em criar uma escola exclusivamente feminina, considerada ‘mais conveniente’ para o 
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exercício do magistério (Kulesza, 2008). Inicialmente frequentadas por alunos do sexo masculi-
no, na passagem do século XIX para o XX, já era predominante o número de moças nas escolas 
normais, bem como as mulheres já eram maioria no magistério primário público. As escolas 
normais tornaram-se redutos de moças que buscavam a instrução ou o trabalho remunerado, 
não só no Brasil, mas também em outros países, por fim o processo de feminização do magisté-
rio foi uma tendência mundial (APPLE, 1995; VIANNA, 2002). 

As Escolas Normais Oficiais instituídas, primeiramente nas capitais, seguiam orientação 
da legislação educacional de cada estado brasileiro até 1946. Estas escolas foram sistematiza-
das por meio da instituição de seus regimentos interno, e, tornaram-se referência para a orga-
nização de Cursos Normais criados no âmbito de cada localidade no interior das unidades 
federativas. 

Partindo desse pressuposto caminha-se na busca da historiografia da educação local e 
regional, focalizando nessa tessitura a reconstituição da história da formação docente no muni-
cípio de Bananeiras/PB, por meio “dos traços que foram deixados, dos vestígios não apagados 
que representam ou que dizem sobre a vida de homens e mulheres das sociedades passadas” 
(LOPES; GALVÃO, 2001). O ensino Normal no município de Bananeiras/PB originou-se no Colé-
gio ‘Sagrado Coração de Jesus’, dirigido pelas Irmãs de Santa Doroteia destinado a educação 
feminina. Esta instituição de ensino segue a filosofia pedagógica e educacional da Congregação 
criada por Paula Fransinetti em 1834, na Itália, e teve sua primeira escola fundada no Brasil no 
ano de 1866 (COLÉGIO SANTA DOROTÉIA, 2011). 
 
 
2 Definição do campo teórico 

 
 
A abordagem história por sua especificidade impõem algumas categorias de análise pa-

ra a sua problematização: gênero, religiosidade e classe social. Tais categorias se impuseram 
como lente condutora do olhar lançado sobre as evidências e perpassaram por todo o estudo 
dando sentido na interpretação das fontes. ‘Religiosidade’, por se tratar da história de uma ins-
tituição educativa confessional, e a de ‘gênero’, por ser essa instituição educativa pensada e 
organizada para a formação de mulheres, professoras primárias, portanto um lugar generifica-
do. Classe social porque o ‘Colégio Sagrado Coração de Jesus’, era uma instituição privada, por-
tanto voltada para moças de famílias com recursos financeiros. Busco compreender como a 
feminilidade e a religiosidade aprendida na sociedade era reafirmada na escola, por meio das 
práticas educativas e do currículo.  

Relativamente à compreensão da dimensão religiosa pondera-se que o Brasil é um 
país predominantemente Cristão e de maioria católica. Historicamente o catolicismo foi introdu-
zido aqui no século XVI em pleno contexto de Reforma e Contra-Reforma religiosa, e da coloni-
zação brasileira que desde o princípio vai sofrer a ação da catequese de várias ordens religiosas 
europeias, sobretudo os Jesuítas. O catolicismo foi imposto por meio de um forte processo de 
‘aculturação’, uma vez que as tradições e os costumes inculcados decorrem de um dinamismo 
externo, isto é, que vai do meio cultural do colonizador para a situação objeto da colonização. A 
aculturação vai permear a inserção do Brasil no mundo ocidental por meio de um processo en-
volvendo três aspectos intimamente ligados entre si: a colonização, a educação e a catequese 
(SAVIANI, 2008).  

O catolicismo ficou impregnado nas práticas culturais e educacionais do Brasil em de-
corrência da colonização e da herança portuguesa. Foi a religião oficial brasileira, desde a fun-
dação reafirmando-se na Primeira Constituição de 1824, perdurando por todo o império até 
1890, quando foi decretada a liberdade religiosa, reafirmada nas Constituições Brasileiras Re-
publicanas. Todavia, tendo sido, o catolicismo, a religião oficial do país por tanto tempo, torna-
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se também a mais aceita socialmente, de modo que a dissidência a ela poderia trazer transtor-
no à ascensão social. 

Cabe aqui pensar o universo religioso a partir da perspectiva feminista. No Brasil a re-
ligião católica implantada no contexto colonial, principalmente pelos jesuítas, os guias espiritu-
ais oficiais, tinha como maiores seguidoras as mulheres. Nesta perspectiva costuma-se afirmar 
que na sociedade brasileira a mulher é mais religiosa do que o homem, ideia que circula no 
censo comum, por vezes, confirmada por dados estatísticos de que as mulheres investem mais 
em religião do que os homens, acreditando-se que elas seriam ‘mais religiosas’ do que eles 
(ROSADO-NUNES, 2005). Entretanto os estudos destinados a religiosidade tem demonstrado 
que esta forma de pensar é equivocada, pois tanto no Oriente quanto no Ocidente, conforme 
Rosado-Nunes (2005, p. 363) 
 
 

as religiões são um campo de investimento masculino por excelência. 
Historicamente, os homens dominam a produção do que é ‘sagrado’ 
nas diversas sociedades. Discursos e práticas religiosas têm a marca 
dessa dominação. Normas, regras, doutrinas são definidas por ho-
mens em praticamente todas as religiões conhecidas. 

 
 

Os discursos e práticas religiosas têm a marca da dominação masculina imprimidas 
nas normas, regras e doutrinas que são definidas por homens em praticamente todas as religi-
ões conhecidas. As mulheres continuam ausentes dos espaços definidores das crenças e das 
políticas pastorais e organizacionais das instituições religiosas. O investimento da população 
feminina nas religiões dá-se no campo da prática religiosa, nos rituais, na transmissão, como 
guardiãs da memória do grupo religioso. 

Para este educandário convergiam as moças de famílias financeiramente bem favore-
cidas de vários setores da Paraíba como também de outros Estados como o Rio Grande do Nor-
te e Pernambuco. Era um lugar confiável e seguro para as famílias deixarem suas filhas sob-
regime de internato ou semi-internato. Ali residia a certeza de que as jovens seriam formadas 
seguindo os preceitos religiosos ao mesmo tempo em que incorporavam os atributos de uma 
mulher virtuosa e mão de família prestimosa. Tornar-se-iam as defensoras da moral, da tradi-
ção, dos princípios religiosos, e dentro dos padrões conservadores da época. 

A igreja católica, essencialmente patriarcal é pioneira e referência nesse ofício, a co-
meçar pelo simbólico modelo de família representado na Sagrada Família, que faz a transição 
entre o sagrado e o humano, assim como reforça a identidade familiar terrena. Por isso mesmo 
o Catolicismo tem investido fortemente na conservação do modelo nuclear de família para im-
por seus valores morais para a sociedade.  

O cristianismo tem oscilado em assemelhar a figura feminina aos modelos opostos: 
de ‘Eva’, a corruptora e ‘Maria’, a co-redentora da humanidade e da família, ressalta sua igual-
dade perante o homem e, sobretudo diante de Deus, dando-lhe um papel relevante de guardiã 
e propagadora dos preceitos cristãos.  

 
 
Sendo-lhe proibida a vida do sacerdócio, a mulher é chamada às prá-
ticas de piedade e ocupa um espaço qualificado na comunidade cristã. 
Elas se agregam em grupos – as viúvas, as anciãs, as diaconisas (sé-
culo II), as profetizas, as heréticas também, etc – e a ela se dirige a 
[...] o grande papel educativo dentro da família e o trabalho da ma-
ternidade como o mais específico da mulher (CAMBI, 1999, p. 134). 
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A igreja católica ao mesmo tempo em que atribui à mulher o papel de pecadora suge-
re também um lugar de submissão inculcando-lhe a culpa pelo pecado original, assim coloca as 
mulheres como responsáveis por todos os sofrimentos e males da humanidade. Da perspectiva 
do catolicismo, desde a origem do mundo, percebe-se uma submissão das mulheres em relação 
aos homens.  

Dessa forma a vida e o trabalho doméstico feminino são tomados por uma invisibili-
dade produzida culturalmente que durou por séculos seguidos. Isto provocou insatisfação e 
manifestação coletiva de protestos expressada pelo ‘movimentos feministas’, um processo que 
já vinha sendo gestado há algum tempo, principalmente em países como França, Estados Uni-
dos, Alemanha, Inglaterra e outros no final da década de 1960. No Brasil, é um campo de pes-
quisa relativamente novo, que tomou forma mais expressivamente nos anos de 1960/1970. 

O grande objetivo das estudiosas feministas, na primeira etapa do movimento, foi o 
de dar visibilidade àquela que foi ocultada, ou seja, romper com a segregação social e política a 
que as mulheres foram submetidas historicamente, que teve como consequência maior a sua 
invisibilidade como sujeito social, principalmente como sujeito do conhecimento. Nesta perspec-
tiva Louro (2011, p. 21, grifos da autora) adverte sobre a necessidade de  

 
notar que essa invisibilidade, produzida a partir de múltiplos discursos 
que caracterizam a esfera do privado, o mundo doméstico, como o 
verdadeiro universo da mulher, já vinha sendo gradativamente rompi-
da por algumas mulheres. [...] as mulheres das classes trabalhadoras 
e camponesas exerciam atividades fora do lar, nas fábricas, nas ofici-
nas e nas lavouras, [...] passaram a ocupar também escritórios, lojas 
e hospitais. Suas atividades, no entanto, eram quase sempre [...] con-
trolada e dirigidas por homens e geralmente representadas como se-
cundárias, muitas vezes ligadas à assistência, ao cuidado ou à 
educação.  
 
 

O movimento feminista busca superar o discurso naturalista de que cada sexo tem 
sua função, seus papéis, suas tarefas, e lugares determinados com qualidades e aptidões parti-
culares. “Aos homens, o cérebro, a inteligência, a razão lúcida, a capacidade de decisão. Às 
mulheres, o coração, a sensibilidade, os sentimentos” (PERROT, 1992, p. 177). 

Embora tenha tomado maior expressão, tanto no campo da ação como na pesquisa 
historiográfica, em meados do século XX, o feminismo no Brasil teve suas sementes germina-
das, ainda no século XIX, por mulheres como Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810 – 1885), 
norte-rio-grandense, considerada a primeira feminista do Brasil a defender, em seus escritos, 
não só o direito das mulheres mas também o dos índios e dos negros (DUARTE, 2005). Outras 
mulheres destacaram-se em ações pioneiras dedicadas a essa causa, em várias frentes: no 
exercício da docência, escrevendo poesia ou artigos de jornais e na defesa do sufrágio femini-
no. Entre as vozes silenciadas, surgiam brados destoantes do patriarcalismo na sociedade brasi-
leira nas últimas décadas do século XIX e nas iniciais do século XX. 

A necessidade de se pensar o feminismo numa perspectiva teórica incitou pesquisa-
dores(as) à construção do conceito de gênero como categoria científica que explicita as rela-
ções sociais entre os sexos, repensando também novos conceitos em torno das relações de 
poder. Por outro lado, o setor acadêmico prescindia de uma teoria que viesse explicar a ação da 
mulher como sujeito social e histórico (ALMEIDA, 1998, p. 40). 
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2.1 Da história das mulheres às relações de gênero 

 
 
No que se refere aos estudos do ‘gênero’ guiamo-nos pela definição de Scott (1995, 

p. 86) para quem “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas dife-
renças percebidas entre os sexos [...]. É uma forma primária de dar significado às relações de 
poder”. Sob esse enfoque, ‘gênero’ foi o termo usado para teorizar a questão da diferença se-
xual, questionando os papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens, sugerindo que 
qualquer informação sobre as mulheres, também é, necessariamente, relativa aos homens, por 
fazerem parte de um mesmo mundo (SCOTT, 1995). 

Seguindo as orientações de Scott (1995, p. 88), que sugere aos historiadores(as) rigor 
ao “examinar as fontes pelas quais as identidades generificadas são substantivamente construí-
das e relacionar seus achados com toda uma série de atividades, de organizações e representa-
ções sociais historicamente específicas”.  

Nessa direção, se dá a reflexão sobre os aspectos da história de uma instituição de 
formação de moças vista à luz dos estudos sobre religiosidade e das relações de gênero. Desta-
ca-se nesse processo, o exame da forma pela qual a cultura escolar desenvolvida no “Colégio 
Sagrado Coração de Jesus”, particularmente a formação de professoras, contribuiu para a cons-
trução de identidades generificadas. 

Este educandário, desde o princípio foi pensada e organizada para a instrução primá-
ria de meninas. Em 1932 teve a instituição do curso normal, a fim de que estas, já na mocidade 
pudessem dar continuidade aos estudos se formando para atuar no magistério primário. Trata-
va-se então de um reduto feminino, ou seja, o lugar para onde convergiam as meninas em 
busca de instrução e profissionalização.  

Os papéis e as funções atribuídas ao masculino e ao feminino são entendidos como 
uma construção social, histórica, cultural, elaborada sobre as diferenças sexuais. Portanto, a 
compreensão de gênero não se refere especificamente a um ou a outro sexo, mas às relações 
que são socialmente construídas entre eles, e que, por sua vez, estabelecem estreita ligação 
com as relações de poder, reveladoras dos conflitos e das contradições que marcam a socieda-
de. 

Entendemos que a apreensão das relações passado e presente é fundamental para 
compreendermos a dimensão da importância de uma instituição educativa para uma dada épo-
ca, em termos de sua dinâmica interna de desenvolvimento e das relações estabelecidas com a 
sociedade. Por isso mesmo, ao traçarmos a trama da história do “Colégio Sagrado Coração de 
Jesus”, equiparado a Escola Normal Oficial, leva-se em conta a sua instituição e os seus ciclos 
de vida, os componentes de sua cultura escolar professores(as), alunos(as), conhecimentos 
escolares, espaço escolar, currículo e o programa em suas diferentes configurações. 
 
3 Procedimentos metodológicos 
 

Consubstanciada nas temáticas relacionadas à pesquisa em História da Educação, espe-
cificamente na ‘história da formação docente e gênero, foi procedida a análise das fontes histó-
ricas documentais produzidas na época, e, de fontes orais a cerca da instituição dos Cursos 
Normais em Bananeiras/PB. Estas fontes, entendidas como testemunhos da história, registros 
das práticas educativas, sociais, culturais, políticas e econômicas, foram relacionadas entre si, 
evitando tratar uma ou outra como a mais verdadeira.  

Nesse processo foram privilegiadas as fontes orais, ou seja, os testemunhos de ex-
alunas do Curso Normal que se tornaram professoras, pois “a história oral além de promover o 
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entendimento de determinadas situações, permite dialogar com a comunicação pública” (MEI-
HY, 1996, p. 13).  

O fazer historiográfico, implica a análise e a interpretação dessas fontes à luz de uma 
teoria que possa respaldar as muitas informações que articuladas possibilitam a operação histo-
riográfica. Pois, a reconstrução histórica depende essencialmente das fontes, que são o ponto 
de origem, a base de apoio para a produção historiográfica (LOPES; GALVÃO, 2001). Além dis-
so, é dada visibilidade e voz aos sujeitos sociais que contribuem para o desenvolvimento da 
história da educação da cidade difundindo e valorizando a história e a cultura local. Entretanto, 
é importante considerar as recomendações de Pollak (1992, p. 204) ao enfatizar que “tanto as 
fontes orais como as escritas são representações e não reconstruções do real, nem uma nem 
outra pode ser tomada tal e qual ela se apresenta”. 

Para tanto foi realizada entrevista com 2(duas) ex-normalistas do Curso Normal minis-
trado no ‘Colégio Sagrado Coração de Jesus’, pois os testemunhos orais permitem a escuta de 
sujeitos que vivenciaram o processo histórico, pessoas que integraram o cotidiano desse edu-
candário, cujos relatos revelaram trajetórias de vida, histórias pessoais que se entrecruzam com 
a da instituição, destacando algumas referências do grupo, suas sensibilidades, por exemplo, o 
que, muitas vezes, a fonte documental escrita não nos permitiu apreender. Das entrevistas com 
as ex-alunas, Giselia Bezerra e Vinícia Santa Cruz, colhemos informações imprescindíveis sobre 
a inauguração do ensino normal e do seu cotidiano escolar nesta instituição. 
 
 
4 O Colégio Sagrado Coração de Jesus equiparado à Escola Normal Oficial 

 
 

As escolas religiosas, de caráter particular, a exemplo do Colégio Sagrado Coração de 
Jesus, disseminaram-se no Brasil no início do século XX e se caracterizaram por imprimir uma 
prática de ensino entranhada na religiosidade, na instrução e na formação da moral. 

Ao rememorar a juventude vivida na cidade de Bananeiras/PB, Giselia Bezerra nos in-
forma que as Irmãs Dorotéias chegaram nesta cidade em 1917, a cavalo, acompanhadas pelo 
Cônego Cristovão Ribeiro, pároco local, e recebidas pelo Dr. Antonio de Farias Coutinho e o Sr. 
Leopoldo Bezerra. As cinco religiosas ficaram hospedadas na casa paroquial, durante o período 
de edificação do colégio que teve incentivos de proprietários, intelectuais e de políticos locais. 
No ano seguinte foi dado início às atividades missionárias com a inauguração do educandário 
feminino (BEZERRA, 2011). 

O Colégio Sagrado Coração de Jesus mantinha alunas sob forma de internato, semi-
internato e externato, para atender a demanda de meninas advindas de vários municípios, in-
clusive da capital do Estado da Paraíba e de outros circunvizinhos. Tinha por base o ensino pri-
mário, cumprindo com rigor as matérias básicas, além do preparo de cultura geral (BEZERRA, 
2011). 

Assim como os demais internatos femininos do Brasil, esta instituição tornou-se um lu-
gar generificado. O currículo do Curso Normal assumiu contornos femininos, por meio da incor-
poração no seu programa de ensino de várias disciplinas voltadas para construção de 
identidades femininas circundantes na sociedade conservadora da época. Este curso era consti-
tuído de uma extensa estrutura com um arcabouço de conhecimentos destinados a formação 
da identidade feminina, a saber: Comportamento, Civilidade, Religião, Frequência, Música, Tra-
balhos Manuais, Ginástica, Piano, Violino, Pintura, Flores e Arranjos Domésticos. Isto pode ser 
analisado a partir dos boletins de uma aluna do curso, conforme as imagens abaixo, (BANA-
NEIRAS, 1938): 
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IMAGEM 1−Boletim anual do Curso Normal (1938) 
Fonte: Acervo particular de Giselia C.M. Bezerra 

 

 
IMAGEM 2− Boletim anual da aluna do Curso Normal do Colégio Sagrado Coração de 
esus de Bananeira/PB (1938) 
Fonte: Acervo particular de Giselia C.M. Bezerra 
 
Das 18(dezoito) disciplinas que compunha o currículo do primeiro e segundo ano do 

Curso Normal, 12(doze) delas veiculavam saberes e fazeres que confluíam para a formação do 
comportamento feminino preconizado na época: abnegação, docilidade, obediência, boas ma-
neiras, habilidade manuais, destreza na organização doméstica e zelo nos cuidados com a famí-
lia. Qualidades que eram cultivadas cotidianamente tanto pelas normas de funcionamento da 
escola, quanto na reprodução e inserção dos conhecimentos veiculados nas matérias escolares. 
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A formação clássica materializava-se nas disciplinas: Português, Francês, Matemática, Geografia 
Geral, Coreografia do Brasil e Desenho (BANANEIRAS, 1938). 
 Assim organizada permite vê-lo como um lugar social que é constituído e constituinte 
do gênero, ou seja, um lugar onde as práticas realizadas convergem para a construção de signi-
ficados baseados nas diferenças sexuais. Ali se reproduzem os símbolos culturais constituídos e 
constituintes do significado do que é ser feminino e do que é ser masculino numa determinada 
sociedade. A composição curricular distribuído em disciplinas voltadas para a formação da mo-
ral, do comportamento, da religiosidade e das artes domésticas. 

 

 
IMAGEM 3− Boletim do Curso Normal (1940) 
Fonte: Acervo particular de Giselia C.M. Bezerra 

 
Boletim de 1940 (Verso) 

 
IMAGEM 4 − Boletim anual da aluna do Curso Normal do Colégio Sagrado Coração de 
Jesus de Bananeira/PB (1940) 
Fonte: Acervo particular de Giselia C.M. Bezerra 
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Neste Boletim constam as disciplinas referentes ao terceiro e quarto ano do Curso Nor-

mal. Percebe-se nele o acréscimo de disciplinas clássica em substituição a algumas de formação 
do comportamento. Tais resultados correspondem ao terceiro ano do Curso e apresentam as 
disciplinas de formação pedagógica: “H. Natural e Hygiene; Pedagogia e Pedologia; Methodolo-
gia e Didacta” (BANANEIRAS, 1940) sem as notas correspondentes. Isto sugere que a formação 
pedagógica propriamente dita só ocorreria no último no ano do curso. Dessa forma prevalecia a 
formação do comportamento, das atividades domésticas e até mesmo a clássica e cultural em 
prejuízo da capacitação e dos saberes pedagógicos.  
 Os saberes veiculados constituem a cultura escolar transmitida a cada geração, definin-
do e reproduzindo comportamentos. Nesta perspectiva adotamos a acepção de cultura escolar, 
definida por Julia (2001, p.10, grifo do autor), 

 
 

[...] como um conjunto de normas que definem conhecimentos a en-
sinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem 
a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses com-
portamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que po-
dem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas 
ou simplesmente de socialização). 

 
 
Tratamos, nesse caso, das normas transformadas em práticas pedagógicas desenvol-

vidas na escola com vistas a não somente ensinar conhecimentos, mas, também, moldar e con-
formar comportamento, submetendo professores e alunos a um regime disciplinar transmitido 
por gerações seguidas. 
 Tudo isso nos remete a análise das relações entre magistério, formação docente e a 
moldagem de um comportamento feminino disciplinado e obediente, somente compreendido a 
partir dos estudos do gênero, ou seja, a interpretação de que numa sociedade patriarcal con-
servadora é atribuída lugares sociais a partir da condição sexual. 
 Assim sendo as práticas educativas nesta instituição eram pensadas e organizadas 
para a formação de mulheres professoras primárias, conforme afirma Giselia Bezerra (2011) “ao 
ingressar no Curso Normal tinha plena convicção de que estava me formando para trabalhar 
como professora, em busca de uma profissão, [...] embora os empregos dependessem de inter-
ferências políticas”. 
 Portanto, a história dos Cursos Normais e da Escola Normal de Bananeiras/PB, carac-
terizava-se como um lugar generificado, na medida em que desenvolve um modelo de educa-
ção a partir da diferença sexual, ou seja, especificamente para a formação da mulher 
professora, pautado principalmente pelo rigor e pela disciplina, imprimida cotidianamente nas 
práticas e normas, ou seja, a pontualidade, a formação religiosa por meio da aula de catecismo, 
pois as normalistas não tinham acesso a leitura da Bíblia, os desfiles cívicos, a severidade no 
uso do uniforme, as aulas de canto orfeônico e principalmente os conhecimentos pedagógicas, 
representadas nas disciplinas de Pedagogia e Pedologia (BEZERRA, 2011). Nesse sentido, Santa 
Cruz (2010) reafirma a rigorosidade das regras que regulamentava o cotidiano dessa institui-
ção. 

Na dinâmica das medidas da política educacional que articula as esferas nacio-
nal/regional/local, o Curso Normal, foi instituído inicialmente numa instituição privada no Muni-
cípio de Bananeiras/PB. Somente no decorrer da década de 1970, deu-se a criação do Curso 
Normal público, nas instalações do Colégio Estadual de 1º e 2º Graus, José Rocha Sobrinho, 
sob a denominação ‘Curso Profissionalizante Pedagógico’. Somente na década de 1980 foi insti-
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tuída a Escola Normal Oficial de Bananeiras por meio do Decreto Estadual 10.121 de 27 de de-
zembro de 1983. 
 
Considerações finais 

 
Ainda no século XIX, intelectuais e educadores preocupados com o desenvolvimento do 

Brasil republicano, especificamente o ensino e a formação do mestre, apontam para o reconhe-
cimento do trabalho docente em qualquer projeto de melhoria da nação. Portanto, a partir da 
instituição das Escolas Normais no Brasil o tema ‘formação do professor’ tem sido pontuado nos 
debates educacionais, ressalvando-se as singularidades de cada época histórica. 

As escolas normais traduziram-se em locais de formação da ‘identidade docente’ no 
Brasil, as quais trouxeram a marca do pioneirismo na profissionalização feminina para o exercício 
do magistério primário, desde o último quartel do século XIX. Muitas se consolidavam nas primei-
ras décadas do século XX, figurando também como centro de elevação cultural associada a for-
mação de professoras primárias. Certamente contribuíram para a ampliação da atuação da 
mulher: de uma vida circunscrita a esfera privada para o domínio público no exercício do magisté-
rio.  
 O Colégio Sagrado Coração de Jesus equiparado à Escola Normal Oficial, também co-
nhecido como “Escola das Damas” de caráter particular e religioso materializou-se em um lugar 
social constituído e constituinte do gênero, onde as práticas realizadas convergem para a re-
produção dos símbolos culturais significativos do que é ser feminino e do que é ser masculino 
numa determinada sociedade. A composição curricular distribuído em disciplinas voltadas para a 
formação da moral, do comportamento, da religiosidade e das artes domésticas. 

Para este educandário convergiam as moças de famílias abonadas de vários setores da 
Paraíba como também de outros Estados como o Rio Grande do Norte e Pernambuco. Era um 
lugar confiável e seguro para as famílias deixarem suas filhas seja na forma de internato ou 
não, uma vez que residia a certeza de que ali as jovens aprendiam os preceitos religiosos ao 
mesmo tempo em que incorporavam os atributos de uma mulher culta, virtuosa, refinada, mão 
de família prestimosa e professora confiável. Pois apta a repassar os valores religiosos e morais, 
circundantes socialmente para as novas gerações. 

A reconstituição de aspectos da história do Colégio Sagrado Coração de Jesus no muni-
cípio de Bananeiras/PB possibilitou a escrita e divulgação da história da formação docente deste 
município a partir da versão daqueles que foram partícipes dessa história. Isso possibilita a 
construção da identidade da profissão docente, bem como, da história da educação local, con-
tribuindo de forma decisiva para a construção da identidade cultural do povo dessa região, e 
por consequência para a História da Educação Brasileira. 
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As sociedades modernas são caracterizadas pela diversidade, fragmentação e pluralidade, 
pelo progresso e suas manifestações na área industrial, técnica e científica que, desde o século 
XVIII, orientam processos de transformações sociais, políticas e culturais como os de urbaniza-
ção, racionalização, secularização e democratização, a idéia de modernidade identifica-se desse 
modo com as características político-históricas e com o processo de formação, desenvolvimento 
e consolidação da sociedade capitalista-industrial. Nessa perspectiva, os modos de vida coloca-
dos em ação pela modernidade são resultado, especialmente, de uma profunda transformação 
das paisagens política e cultural no mundo moderno com sua abundância de culturas políticas.  

Os “anos dourados”, termo pelo qual é conhecido o período do nacional-desenvolvi-
mentismo que orientou a política de modernização econômica brasileira durante a década de 50 
e início dos anos 60, foram marcados por uma dinâmica evolutiva de ambigüidades históricas. 
Por um lado, um acelerado desenvolvimento da indústria de bens de consumo, amparada em 
investimentos estrangeiros e concentrada na região sudeste do país. Além disso, promoveu-se 
uma maior integração nacional, através da construção das rodovias que cumpriam o papel de 
canais de circulação comercial. A essa modernidade social, correspondeu também uma mudan-
ça nos costumes e, especificamente, nas expectativas profissionais de setores da população 
feminina, notadamente das jovens mulheres da classe média. Por outro lado, essas mudanças, 
entretanto, não atingiram homogeneamente todo o território brasileiro, algumas regiões, parti-
cularmente no Norte e Nordeste brasileiros, apesar de uma maior integração ao cenário político 
e econômico nacional, conheceram apenas reajustes parciais. 

 Assim sendo, nessas áreas, à uma modernização dos costumes e expectativas da popu-
lação feminina, correspondeu uma persistência de arcaísmos na estrutura sócio-econômica e 
política. Regiões como o Piauí e o Maranhão, foram palco de certa modernidade cultural sem a 
correspondente modernidade social. Com sociedades ainda fortemente marcadas pelo ruralismo 
econômico e social, bem como pelas práticas políticas coronelísticas e patriarcais, além das al-
tas taxas de pobreza e analfabetismo, as duas regiões situadas no meio norte brasileiro ainda 
não possuíam uma acentuada divisão social do trabalho, muito menos demandas sócio-
econômicas que oportunizassem à população feminina alternativas variadas à obtenção de dis-
tinção social e futuro profissional. A formação escolar, nessa realidade, significava, portanto, 
um importante espaço de aquisição do capital simbólico necessário ao reconhecimento social 
das mesmas (BORDIEU, 2005). 

As escolas normais brasileiras têm como característica desde suas primeiras iniciativas, 
serem parte dos sistemas provinciais os quais adotariam como padrão a ser implantado o mo-
delo europeu, particularmente o francês, influência da tradição colonial e precisamente devido 
ao caráter elitizante de formação cultural européia que se desejava imprimir ao projeto nacio-
nal. Embora seja inegável essa característica de transposição de nossas instituições discutido 
tão amiúde, os estudos e discussões propostos pela historiografia na atualidade é evidenciar 
igualmente, ou fortemente sua articulação com o contexto nacional e com as contradições in-
ternas de nossa sociedade. Assim, é possível afirmar que as primeiras iniciativas pertinentes à 
criação de escolas normais coincidem com a hegemonia do grupo conservador daquele contex-
to, resultando das ações por ele desenvolvidas para consolidar sua supremacia e impor seu pro-
jeto político.  

No Maranhão, a primeira Escola Normal, criada em 1874, é fruto da iniciativa privada 
mas subvencionada pelo governo. A trajetória da Escola Normal, bem como das normalistas, no 
início do século XX no Maranhão, inseriu-se nos procedimentos peculiares a um contexto em 
que tentava se equilibrar valores tradicionais, mudanças e projetos de desenvolvimento, elabo-
rados pelo ideário republicano. Logo, os discursos e ações dirigidos às mulheres, principalmente 
no referente à sua instrução, assumiram grande visibilidade, uma vez que sobre elas pesava a 
responsabilidade de formar, desde a tenra idade, o futuro cidadão republicano ( TOURINHO, 
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2011). No que concerne à estrutura curricular e a organização didática a exemplo das demais 
experiências no país o curso era extremamente simples apresentando, geralmente, um ou dois 
professores para todas as disciplinas e um curso de dois anos. Esta estrutura rudimentar inicial, 
já em 1905 apresenta-se mais complexa como mostra o “Regulamento da Escola Normal do 
Maranhão, dos Institutos que lhe são jurisdicionados e da Escola Modelo Benedito Leite”, o qual 
estabelecia entre outras coisas um curso de instrução geral, um curso de instrução técnica, uma 
escola de aplicação e um curso anexo à escola modelo para complementação de algumas disci-
plinas e ainda a criação de uma revista pedagógica. O curso tinha duração de quatro anos e as 
disciplinas envolviam o estudo da língua portuguesa e francesa, matemática, ginástica e uma 
disciplina denominada pedagogia (presente do 2º ao 4º ano de formação). 

Considerando o contexto do município de Timon nesse panorama e que 
 

 [...] no plano histórico, uma instituição educativa é uma complexida-
de espaço-temporal, pedagógica, organizacional, onde se relacionam 
elementos materiais e humanos, mediante papéis e representações 
diferenciados, entretecendo e projetando futuro(s) [...], através de 
expectativas institucionais. É um lugar de permanentes tensões, [...] 
no qual projetos são arquitetados e desenvolvidos a partir de quadros 
sócio-culturais(MAGALHAES apud GATTI JR., 2005, p.61-62)  
 

a Escola Normal Antonino Freire, configura-se para essa população feminina como o locus para 
a aquisição de certo capital científico associado a imediata possibilidade de inserção em um 
mercado de trabalho em processo de estruturação e ocupado essencialmente por mão-de-obra 
feminina. Capital científico convertido em imediato capital simbólico, portanto, capaz de possibi-
litar a uma parcela da população feminina timonense um necessário alicerce de distinção social 
sem comprometimento da imagem de feminilidade. Reforça essa afirmação o fato de que, a 
criação da Escola Normal na própria capital do Estado do Maranhão não havia de todo se con-
solidado (MOTTA;NUNES,2008).  

Essa realidade aplicava-se à cidade de Timon, em um período, sobre a qual recaía um es-
tigma resultante da posição marginal no território maranhense (entre outros fatores a longa 
distancia da capital São Luis) , como também por seus altos índices de pobreza e violência. Dis-
tante da capital do Maranhão, tinha em Teresina, capital do Piauí, sua referência enquanto mo-
delo e motor de desenvolvimento. Separadas, ou unidas, apenas pelo Rio Parnaíba, as duas 
cidades sempre mantiveram uma proximidade econômica e cultural. Tal fenômeno, manifesta-
se hoje em diferentes aspectos que constituem a sociedade timonense, mas é nas lembranças 
daquelas normalistas que se encontram nuances significativas desse processo. A análise de co-
mo se estabeleceu a relação entre a modernidade social e cultural da capital do Piauí e as mu-
danças no universo cultural e social timonense, através da atuação de suas normalistas, das 
representações por elas construídas assim como de suas trajetórias de vida permitiu identificar 
práticas que deixam transparecer uma identidade social, uma forma singular, própria, de estar 
no mundo, simbolizadora de um estatuto e conseqüente de uma posição, que definem a exis-
tência do grupo, classe ou comunidade (CHARTIER, 1990).  

O presente trabalho constitui-se parte de um contexto de investigação mais amplo que 
visa o resgate e a preservação do patrimônio cultural material e imaterial da educação timonen-
se, ainda em sua fase inicial, mas que estende sua ação em diferentes vertentes. Para o enfo-
que deste artigo foi selecionada a metodologia da história oral apoiada em fontes documentais 
e pictográficas. Como sujeito definiu-se uma representante das normalistas do período, a pro-
fessora Raimunda de Carvalho Sousa (Profª Mundoca), figura de grande reconhecimento local 
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pela atuação dinâmica e grande colaboração na defesa dos interesses da educação pública tan-
to no município de Timon-Ma quanto em Teresina-Pi.  

A jovem de família humilde iniciou seus estudos na Escola Normal Oficial do Piauí em 
1942, com a convicção de que esse era o caminho para uma vida melhor não só do ponto vista 
material como do ponto de vista social. A professora aponta em seus depoimentos que o estudo 
era sua única alternativa no que diz respeito a uma mudança em seu contexto social e nessa 
perspectiva a formação para o magistério era a mais viável e socialmente mais valorizada e 
consentida à mulher. Isso nos remete ao que Chartier (1990) afirma sobre a construção de uma 
dada realidade social e como as representações construídas, produzem estratégias e práticas 
que se impõem a outras e legitimam aos próprios indivíduos suas definições.À mulher naquele 
contexto se impunha uma encruzilhada: permanecer sob a tutela do homem (marido, pai) ou ir 
ao encontro de uma nova identidade delineada pela modernidade cultural e social que se avizi-
nha. Para aquelas que optaram pela segunda opção era necessário garantir a aquisição do capi-
tal simbólico condição de seu reconhecimento social e a escola, em especial a formação para o 
magistério, constituía-se nesse espaço privilegiado. A Profª Mundoca representa esse ideal mo-
derno na mulher timonense, incluindo suas contradições posto que no seu afã de ocupar um 
espaço até então novo, foi freada pela figura do matrimônio que a fez deixar a formação para o 
magistério já nos anos finais do curso em 1946, superando felizmente esse “obstáculo” e retor-
nando aos estudos em 1949 concluindo por fim em 1950. 

Do período em que foi aluna na Escola Normal Oficial, a professora destaca o rigor disci-
plinar e o respeito aos símbolos da escola e da nação. Os ritos de celebração também eram 
elementos marcantes no cotidiano da escola e contribuía para essa distinção social como práti-
cas identitárias das normalistas, tais como a solenidade de colação de grau, a ostentação de 
uma farda como forma de garantir distinção, identificando-as com a instituição, como parte de 
um conjunto de símbolos que tinha como objetivo principal projetar o ser normalista em um 
dado meio social, construindo marcos de diferenciação e espaçamento essenciais à existência 
deste novo sujeito que se projetava para além da existência do espaço específico da escola.  

 
Foto 1 Escola Normal Oficial – Teresina – PI - Foto oficial da turma de 1950 com o Paraninfo 
Dr. Pedro Conde  
FONTE: Arquivo pessoal Profª Raimunda Carvalho 
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Essas práticas identitárias são, segundo Bourdieu (2005) os elementos constitutivos de 
muitas das propriedades de uma classe social, considerando que uma classe não se define ex-
clusivamente por sua situação e posição na estrutura social mas, essencialmente 

 
 

[...] do fato de que seus membros se envolvem deliberada ou objeti-
vamente em relações simbólicas com os indivíduos das outras classes, 
e com isso exprimem diferenças de situação, e de posição segundo 
uma lógica sistemática, tendendo a transmutá-las em distinções 
significantes. É a independência relativa do sistema de atos e pro-
cedimentos expressivos, ou por assim dizer, das marcas de distinção, 
graças as quais os sujeitos sociais se exprimem, e ao mesmo tempo 
constituem para si mesmos e para os outros, sua posição na estrutura 
social (e a relação que eles mantêm com esta posição) operando so-
bre os “valores”(no sentido dos lingüistas) necessariamente vincula-
dos à posição de classe uma duplicação expressiva que autoriza a 
autonomização metodológica de uma ordem propriamente cultural. 
 
 

 
Portanto, a possibilidade de ser normalista e as implicações advindas dessa formação, 

para as moças da sociedade Timonense, é inserir-se num contexto de crença no progresso, de 
poder do conhecimento e a aposta num futuro diverso do presente na emergência de uma nova 
cultura técnico-urbana. Para a entrevistada a profissionalização tornou-se seu maior objetivo, 
sua trajetória profissional e de vida é marcada pela busca incansável de qualificação e amor à 
profissão escolhida. Sua atividade docente inicia-se mesmo antes de terminar o curso na Escola 
Normal como professora leiga na escola municipal D. Carlos D’amour, na cidade de Timon no 
ano de 1948, após sua formatura exerce profissionalmente o cargo de professora na escola 
municipal Tersandro Paz em Teresina em 1954.  

 
Passado uma década de sua primeira formação inicia o curso de Filosofia em Teresina, 

participa ativamente dos cursos de qualificação promovidos pelas agências do Estado na década 
de 60 entre eles o Programa de Assistência Brasileira Americana ao Ensino Elementar (PABA-
EE), no sentido de formar Supervisores de Ensino em Colatina (ES) em parceria com a CNEC e 
de acordos internacionais (MEC/USAID), nesse último o Piauí enviou para os Estados Unidos da 
América professores da Escola Normal “Antonino Freire” (da qual ela já era professora) com a 
finalidade de freqüentar cursos especiais, entre outros o de Alfabetização, que tinham como 
objetivo otimizar a formação de formadores das Escolas Normais. Nas décadas de 70 e 80 li-
cencia-se em Letras e Pedagogia respectivamente, pela Federação das Escolas superiores do 
Maranhão, em Caxias, hoje Universidade Estadual do Maranhão - UEMA 
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Foto 2- Grupo de professores piauienses e timonenses,curso de formação Washington - 1967. 
FONTE: Arquivo pessoal Profª Raimunda Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3 – Delegação do Piauí em Colatina 
(ES) 
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Em seu município de origem passou a destacar-se como profissional e educadora de refe-
rência sendo indicada como diretora do primeiro ginásio da cidade o Colégio Bandeirantes ( 
para o qual criou o brasão e a farda) assim como também da primeira escola de ensino médio 
Jacira de Oliveira e Silva. Do ponto de vista social, a Professora Mundoca com espírito inovador 
sempre esteve a frente de ações sociais educativas como orientação de grupos de jovens, cam-
panhas sociais e organização de eventos culturais, además de ter sido tesoureira do município. 
É membro da Academia de Letras do Leste Maranhense desde 2006. 

A trajetória da professora Raimunda Carvalho, aqui sumariada, e representando o ideal 
moderno da mulher timonense evidencia como a proximidade com o contexto da capital pi-
auiense oportunizou não só a ela como a tantas outras jovens do seu município o espaço de 
aquisição àquele capital simbólico inicialmente referenciado necessário ao seu reconhecimento 
social, reconhecimento esse que em seu caso específico consolidado pelo reconhecimento de 
sua extensa colaboração à comunidade como educadora e como cidadã. 

Muitas são ainda as lacunas para a composição desse mosaico, que é a memória da his-
tória da educação no município entretanto, é compromisso dessa pesquisadora e do grupo de 
estudos da Universidade Estadual do Maranhão estabelecer as diretrizes para o resgate desse 
patrimônio como legado à sociedade timonense.  
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Eu acho que essa é uma das coisas que eu tinha a las-

timar do ensino, a supressão da figura do inspetor es-

colar. Havia inspeção, havia cobrança (Serpa, In: 

Gaspar da Silva; Schüeroff. 2010, p.219). 

 
O estudo inscrito no eixo oito: testemunhos orais e memória da educação, objetiva in-

vestigar a representação1 que as professoras aposentadas preservam em suas memórias sobre 
a inspeção escolar e a vinculação desses, com a constituição de um sistema estadual de educa-
ção, na primeira metade do século XX, no Brasil, e de modo especial em Santa Catarina, ao sul 
do país, terras onde se associam esforços para constituição de uma escola laica, gratuita, obri-
gatória para todos, desejo gestado já na segunda metade do século XIX, lançando assim as 
bases para a intensificação do projeto de modernização e urbanização instaurado no país nas 
primeiras décadas do século XX. Esse projeto de expansão massiva da escola pública tinha co-
mo propósito formar o homem civilizado, necessário a um novo modelo de sociedade que se 
instituía.  

 
Partindo da crença de que a educação molda a nação e abre cami-
nhos para a civilização, a disseminação uniforme do modelo escolar 
torna-se condição necessária para garantir a todos uma educação 
pautada em valores culturais, morais e sociais capazes de manter e 
legitimar a ordem social e política constituída (Isobe, 2001, p.5). 

 
Os inspetores de ensino revelam-se figuras chave no processo de constituição do siste-

ma de ensino nacional e catarinense que objetivava incorporar o sentido de nação. A igreja e a 
família adotavam formas de socialização que moldavam o sujeito, porém, para esse grande pro-
jeto de homogeneização, a escola se apresentava mais eficiente. Assim, o Estado republicano 
intensifica e assume o papel de regular e normatizar as relações sociais. Gaspar (2004, p.4) 
assevera que no Brasil, “até o advento do Estado Novo, os estados gozavam de relativa auto-
nomia para organizar seus sistemas de ensino primário e, por certo, assim o fizeram”.  

Ao arquitetar um sistema de ensino, os dispositivos2 de controle, regulação e modaliza-
ção3são fundamentais, e essa incumbência foi exercida por um longo período pelos inspetores. 
As diferentes configurações assumidas pelo ocupante desse cargo, que oscilaram durante esse 
processo, revelam um jogo de ascensão e declínio, criação e extinção, continuidades e descon-
tinuidades que retrata um pouco da constituição do campo educacional nacional e também ca-
tarinense, além das disputas travadas. Bourdieu nos auxilia a compreender esse movimento 
uma vez que 

 
A existência de um campo especializado e relativamente autônomo é 
correlativa à existência de alvos que estão em jogo e de interesses 
específicos: através dos investimentos indissoluvelmente econômicos 
e psicológicos que eles suscitam entre os agentes dotados de um 
determinado habitus, o campo e aquilo que está em jogo nele 
produzem investimento de tempo, de dinheiro, de trabalho etc, (...). 
Todo campo, enquanto produto histórico, gera o interesse, que é 
condição de funcionamento (Bourdieu, 1990, p.p.126-128). 

Podemos identificar essa dinâmica nos testemunhos das professoras aposentadas e na 
bibliografia consultada. Esta incursão possibilita ter uma ideia de como paulatinamente forma-
tou-se um sistema de ensino hierarquizado e crivado de tensões. 

O texto explicita inicialmente as escolhas metodológicas adotadas. Na sequência, tra-
tamos da história da educação catarinense e tentamos localizar a presença do inspetor escolar 
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na constituição do campo educacional. Posteriormente, identificamos algumas impressões dei-
xadas pelo inspetor escolar na memória das professoras catarinenses aposentadas e traçamos 
algumas reflexões. Concluímos o artigo com algumas constatações possibilitadas pelo estudo. 
 
Por onde caminhamos... 

Lembro de quando vinham os inspetores. Eles pergun-

tavam tantas coisas que a professora nunca ensinava. 

(Oliveira, In: Gaspar da Silva; Schüeroff, 2010, p.271). 

  
 
Para organizar o estudo, adotamos como fonte de consulta excertos de entrevistas do 

livro, Memória Docente: Histórias de professores (1890-1950), organizado por Vera Lucia Gas-
par da Silva e Dilce Schüeroff. Ao analisar os testemunhos atentamos para as indicações de Luiz 
Vidigal (1996, p.76) o qual afirma que “o que se registra ou grava em cassete áudio não é a 
reprodução do passado tal como foi vivido. Mas tão só as lembranças e representações que os 
testemunhos conservam”. Os relatos das professoras aposentadas, então crianças no início do 
século XX, estão alicerçados na trajetória estudantil e profissional nas décadas que se sucede-
ram. Os testemunhos apresentam a ambivalência desse profissional que servia ao Estado4, mas 
também aos professores; era o temor deles, mas também seu porto seguro; era algoz, mas 
também vítima de uma imbricada relação que permeava a constituição de um sistema de ensi-
no que se delineou lento e gradualmente.  

Recorremos a algumas publicações de autores que tratam da questão e viabilizaram o 
acesso a um conjunto de reflexões importantes oriundas de diferentes fontes como: regimen-
tos, legislação, relatórios e jornais, que auxiliaram na composição do cenário histórico-social e 
na compreensão dos testemunhos das professoras aposentadas, que segundo Vera Lúcia Gas-
par da Silva (2010, p.33) revelam “práticas do cotidiano escolar que possivelmente não encon-
traríamos em outros suportes”.  

O estudo sistematizado ilustra alguns pontos que nos permite elaborar questões para 
melhor compreender a trajetória da inspeção escolar em território catarinense assim como a 
constituição do sistema estadual de educação. Para tanto formulamos as seguintes indagações: 
Qual a representação que as professoras aposentadas conservam em suas memórias sobre os 
inspetores escolares e qual a vinculação desse com a consolidação de um sistema estadual de 
educação?  

A seleção dos testemunhos nos auxiliou a desenhar um cenário por vezes destoante do 
idealizado nos projetos educacionais do período nos revelando contradições. Nesse sentido, a 
memória5 seletiva tende a querer alinhar o passado com as representações do presente, pois 
nela está em jogo o sentido de identidade individual e do grupo.  
  
Esboço de um cenário...  

Se hoje o inspetor tivesse que vir à escola, os alunos 

deveriam ser preparados para recebê-lo com salva de 

palmas. Inspetor tinha este luxo (Sandrini, In: Gaspar 

da Silva; Schüeroff. 2010, p.123). 

 
O testemunho das professoras aposentadas, então crianças no início do século XX, está 

alicerçado na trajetória estudantil e profissional nas décadas que se sucederam. As narrativas 
incorporam marcas de outros tempos. O entrecruzamento desses elementos compõe a repre-
sentação acerca da inspeção escolar.  

Retroceder aos anos oitocentos torna-se justificável, pois a efervescência do período 
(independência do Brasil, proclamação da república, abolição da escravatura) dissemina o em-
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brião das primeiras mudanças, que já se manifestavam na segunda metade do século XIX, o 
que lança as bases para a intensificação do projeto de modernização e urbanização instaurado 
no país nas primeiras décadas do século XX. 

No que se refere de modo pontual à questão da Inspeção Escolar, destacamos dois es-
tudos: o primeiro realizado por Rosemari Conti Gonçalves (2000), nomeado de Gênese da Dire-
toria da Instrução Pública na Província de Santa Catarina: 1830 – 1858. A dissertação aborda 
aspectos referentes aos primórdios da inspeção escolar e os trâmites de sua oficialização, eluci-
dando dimensões do processo histórico da gênese da instrução pública na Província de Santa 
Catarina. Além disso, identifica elementos de um movimento mais amplo, relacionado à forma-
ção do Estado Nacional brasileiro. Segundo o estudo, na primeira metade do século XIX, a ins-
peção escolar era de responsabilidade dos militares, religiosos, juízes de paz, fiscais das 
Câmaras Municipais, vereadores e delegados de polícia, esses detinham a prerrogativa de insti-
tuir e direcionar o ensino, pois esses eram os poucos letrados, que dispunham de elemento de 
distinção, (a leitura, a escrita e uma profissão) que os autorizava a impor ordem e respeito. 

Elaine Cristina Marcilo (2006) investiga “A ação da inspetoria geral da instrução pública 
na província de Santa Catarina no período de 1874 a 1888: a precariedade da inspeção escolar 
como instrumento para a uniformização do ensino”. Informa que após um período de extinção6, 
a Inspetoria é novamente habilitada, usufruindo de uma maior autonomia para conduzir a cons-
tituição e a administração do ensino catarinense. A Inspetoria guiou o processo fiscalizando, 
controlando, redirecionando e atuando como mediadora entre o aparelho governamental e o 
projeto de civilização. 

Neide Fiori7 (1975) destaca que em 1879 o presidente da província, Antônio Almeida 
Oliveira, argumentava que as leis da instrução pública em Santa Catarina “jaziam na maior con-
fusão”. Para superar essa dificuldade, o presidente da província elaborou o Ato de 29 de no-
vembro de 1879, no qual compilou toda a legislação do ensino em vigor e estabeleceu algumas 
determinações consideradas fundamentais. 

 
Segundo seu parecer, esta só apresentaria eficiência quando tivesse 
instrução secular, gratuita e obrigatória para todas as crianças em 
idade escolar; alunos de ambos os sexos educados juntos (co-
educação); ensino baseado em princípios científicos, que levassem o 
aluno a conhecer sua natureza, o mundo externo e a sociedade; ma-
gistério vitalício e formado em Escola Normal; eficazes meios discipli-
nares; boas e arejadas salas de aula; bibliotecas populares; escolas 
noturnas; livros; sistemas, compêndios e métodos de ensino unifor-
mes para toda a Província e anualmente sujeitas a revisão em Confe-
rências Pedagógicas (Fiori, 1975, p.61). 

 
Notadamente, no contexto apresentado, percebemos um esforço de se distanciar do 

período colonial e arcaico e avançar rumo à civilidade e à modernização, “a idéia de cidadão, de 
civilidade e de civilização liga-se umbilicalmente à idéia de cidade, civitas.” (Teive, 2008, p.91). 
Isso nos leva a pensar no processo de urbanização das cidades, no qual passa a operar toda 
uma série de transformações de ordem econômica, social, política. Nesse contexto a educação 
é erigida como a ferramenta que promoverá o sentimento de nacionalidade no povo. 

Segundo Fiori (1975), por volta de 1881, a inspeção dos estabelecimentos públicos e 
privados da instrução primária e secundária era de responsabilidade do Presidente da Província 
que contava com a colaboração de: Diretor de Instrução, Conselho (para todas as Províncias), 
Conselhos Municipais, Delegados Literários e Visitadores. Constituíam-se atividades inspetoras 
em Santa Catarina nesse período: “revisão de livros didáticos, análise de métodos de ensino, 
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coleta de informações estatísticas, parecer sobre requerimento do professorado, elaboração de 
relatórios, exame de alunos e professores, organização do orçamento de despesa com a instru-
ção pública.” (p.65). 

Nas referências consultadas, constata-se que, inicialmente, os encarregados da inspe-
ção escolar eram quase sempre homens sem a instrução adequada ao cargo. Como não eram 
remunerados, limitava-se a atestar a frequência dos professores e a matrícula nas escolas. Nes-
se sentido, estavam sujeitos à troca de favores e às manobras políticas da época.  

A escola catarinense continuava em condições precárias, apesar das tentativas de reor-
ganização do ensino público. A instrução pública era refém de uma confusão de leis e dispositi-
vos. Com a proclamação da república em 15 de novembro de 1889, surgiu “uma nova ordem 
política com diferentes valores políticos e sociais, os quais marcariam novos rumos para o ensi-
no público e particular” (Fiori, 1975, p84). 

Cabe registrar que não foram poucas as reformas empreendidas na última década da 
viragem do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, em terras catarinenses como a do 
Governo Manoel Joaquim Machado, de 1892; a do Governo Hercílio Pedro Luz, de 1894; a do 
Governo Gustavo Richard, de 1907 e a mais expressiva na avaliação de Fiori, a do Governo Vi-
dal Ramos, de 1911, essa de grande impacto. O estado adotava como estratégia o gerencia-
mento do aparelho escolar, e as transformações promovidas pelo advento da república 
aceleraram o processo de expansão da instrução púbica.  

Na Primeira República entra em pauta o Entusiasmo pela Educação, “composto por tra-
balhos ligados à pregação nacionalista e à crença no papel decisivo da educação do povo na 
resolução dos problemas da sociedade brasileira” (Teive, 2008, p.79). O esforço de instaurar a 
escola republicana, ancorada nos princípios da instrução primária universal e gratuita, num país 
com as dimensões continentais como o Brasil, constituía-se uma tarefa hercúlea, engendrada 
em ritmos e tempos diferenciados. Observamos que os estados seguiram organizando seus sis-
temas de ensino de forma própria e diversificada. 
  Entre os estados, São Paulo8 desponta com a Reforma Caetano de Campos, de 1892, 
que ofereceu subsídios para a Reforma empreendida pelo paulista Orestes Guimarães em 1911, 
em Santa Catarina, dezenove anos depois, durante a gestão do governo Vidal Ramos (1910 a 
1914), que desejava “fundar um novo tipo de escola, dar à mocidade um professorado cheio de 
emulação e estabelecer uma fiscalização técnica e administrativa real e constante9” (Fiori, 1975, 
p.91).  
 Orestes Guimarães esteve no comando da instrução pública catarinense no período de 
1910 a 1918, tendo empreendido uma reforma de base. Na análise de Moreira (1954, p.14), ele 
tinha como incumbência “criar um sistema educacional e não o de renovar ou continuar ou ex-
pandir algo já estabelecido”. Enfrentou também a difícil missão de resolver o problema do anal-
fabetismo e criar alternativas para a assimilação dos grupos étnicos estrangeiros. Ao contratá-lo 
em 1910, o Governador Vidal Ramos lhe incumbiu de uma série de atribuições que expressa-
vam um grande empreendimento, destacamos os elementos de ordem pedagógica como a qua-
lificação dos professores através da reorganização da Escola Normal, que em Santa Catarina foi 
criada em 1880 (Daros; Daniel, 2008). As escolas do Estado precisavam substituir o ensino mú-
tuo que preponderava e implantarem os princípios do ensino intuitivo da pedagogia moderna. O 
refinamento do sistema de ensino foi acompanhado de um conjunto de medidas reguladoras.  

“A Inspetoria passou a normatizar cada detalhe do cotidiano das classes públicas cata-
rinenses, por meio de uma série de documentos, regulamentos, pareceres e programas, os 
quais deveriam ser seguidos à risca” (Teive, 2008, p.102). O trabalho de inspeção se intensifica 
na gestão de Orestes Guimarães. A postura controladora e centralizadora de Guimarães marcou 
de forma decisiva as bases do sistema de ensino público estadual de Santa Catarina. Os princí-
pios filosóficos e a política educacional permearam a educação catarinense nos cinquenta anos 
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que se seguiram, assim como a representação dos inspetores escolares que povoa a memória 
das professoras aposentadas do Estado. 

A primeira Guerra Mundial provocou inquietações, que culminou no Brasil, com a revo-
lução de 1930. As ciências humanas desenvolveram-se, e o avanço da sociologia e da psicologia 
influenciou as reformas educacionais que almejavam se aproximar das inovações dos países 
europeus e americanos, com o propósito de se distanciar do modelo de uma educação tradicio-
nal. Segundo Fiori (1975), é intensificado os princípios da Escola Nova, com seu ensino ativo, a 
coeducação, a escola laica, obrigatória e gratuita defendida no Manifesto dos Pioneiros de 
1932. Em 1934 a aprovação da Constituição revela os sopros dos princípios democráticos.  

No entanto, em 1937 o Golpe de Estado põe fim às recentes conquistas e institui um 
regime autoritário e unitário sobre a égide de Getúlio Vargas; esse período denominado de Es-
tado Novo (1937 a 1945) deu continuidade à reorganização dos sistemas de ensino público, 
estaduais e municipais. Um pouco antes de ser instaurada a ditadura do Estado Novo, em 1935 
realiza-se a Reforma Trindade, implantada por Luiz Sanchez Bezerra da Trindade, intelectual 
responsável pela Diretoria da Instrução Pública.  

Em 1946 a reforma educacional10 é conduzida pelo florianopolitano Elpídio Barbosa, que 
dirigiu o ensino público catarinense entre dezembro de 1940 a 26 de dezembro de 1950. Fiori 
(1975) destaca no período o aspecto controlador e fiscalizador da inspeção escolar, demarcado 
entre os artigos 7 e 15, do Regulamento para o Serviço de Inspeção Escolar definido pelo de-
creto n. 3.733 de 12 de dezembro de 1946. A inspeção escolar ocupava um lugar de destaque 
na ação de reorganizar o ensino catarinense.  

Segundo Fiori (1975), pautado nas indicações de Anísio Teixeira, inicia-se um processo 
de descentralização da administração e da orientação pedagógica do sistema público de Santa 
Catarina. Ainda que a proposta não tenha se consolidado na íntegra, pode-se afirmar que inspi-
rou a criação das Delegacias de Ensino, nas primeiras regiões escolares, que descentraliza em 
1955 os serviços de inspeção escolar. Nesse processo de constituição de um sistema de ensino 
constatamos um progressivo movimento. 

Na década de 60, o Departamento de Educação foi transformado em Secretaria de Edu-
cação e Cultura, e Epídio Barbosa foi o assessor que conduziu a reestruturação, tendo, em 
1963, durante o governo de Celso Ramos, assumido o cargo de Secretário da Educação e Cultu-
ra do Estado de Santa Catarina. 

Segundo Fiori (1975), nesse contexto, em 1970, o cargo de inspetor escolar no estado 
foi então transformado em Coordenador Local de Educação, e os Grupos Escolares substituídos 
pelas Escolas Básicas, com oito anos de escolaridade obrigatória. Assim, a inspeção deixou de 
ser realizada nos moldes até então existentes.  

Na memória das professoras aposentadas, povoam lembranças desses tempos que 
constituem a história do ensino catarinense e de onde emergem as representações do inspetor 
escolar.  
 
Compondo memórias e histórias... 

 
Todo mês, quando eu era professor, tinha o inspetor. 

Ele fazia uma reunião, orientava a gente, o que se po-

dia fazer com isso, com aquilo, a forma de atender os 

alunos, dava muitas orientações. (Bonassa, In: Gaspar 

da Silva; Schüeroff, 2010, p.318) 

 
A imagem que melhor representa a relação entre a memória das professoras aposenta-

das e a história dos inspetores escolares em Santa Catarina é de um calidoscópio; na medida 
em que estabelecemos a interlocução com diferentes fontes e em períodos distintos, as ima-
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gens projetadas vão assumindo novos contornos, como o apresentado pelo Secretário Geral do 
Governo de Santa Catarina em 1918: 

 
O progresso do ensino público, entre nós, deve-se principalmente à 
inspeção escolar, sem a qual baixará fatalmente o nível de ensino. 
São os Inspetores que ensinam os professores das Escolas Isoladas o 
emprego de métodos mais aperfeiçoados, que verificam a observân-
cia do programa e do horário, que obrigam a instalação das escolas 
apropriadas; pela sua ação energética, são afastados os professores 
relapsos e incompetentes e aqueles que exerciam o magistério sem 
nenhuma vocação ou como um simples meio de vida. (Santa Catari-
na,1918, p.82) 
 

No excerto acima identificamos o que Isobe (2011) define como dispositivo de modelização do 
ensino, o qual assume um duplo sentido: constatamos a função modeladora do inspetor sobre a 
prática docente e a ação reguladora do governo, que procurava manter o processo educativo 
sob um olhar de permanente vigília, objetivando controlar e modelar os serviços de docência e 
da inspeção técnica conforme o modelo escolar que se instituía. A postura adotada por Orestes 
Guimarães durante sua atuação como inspetor na década de 1920 forjou um ideal de inspeção 
que dá contornos a representação de muitas professoras aposentadas. 
 

Por vezes, suas visitas de inspeção a uma escola duravam até cinco 
dias de atividade intensa; ao final desse tempo, ainda lamentava que 
não lhe tivesse sido possível realizar tudo o que era preciso fazer [...] 
Muitas vezes, foi em viagem a cavalo que Orestes Guimarães conse-
guiu inspecionar longínquas escolas rurais. E mais tarde, em seu car-
ro com motorista, conhecia muito bem as precárias estradas 
daqueles tempos. Costumava fazer então com que o veículo no qual 
viajava aguardasse um pouco longe do estabelecimento de ensino: 
gostava de chegar discreto, inesperado e assim surpreender a escola 
em seu mais autêntico funcionamento (Fiori, 1975, p. 98). 

 
 
Assim, em determinado momento, a presença do inspetor era temida, pois demarcava 

o lugar do não saber do professor, diante da inovação metodológica. Entretanto, ele também 
apresentava aos professores os novos conhecimentos e lhes oferecia referências para qualificar 
a educação catarinense, sendo um agente do estado, mas também uma referência a ser segui-
da pelos professores. Era ele quem “ministrava aulas-modelo aos professores, realizava a inte-
gração entre a escola e a comunidade, mediante reuniões com os pais de alunos e autoridades 
locais, e estimulava iniciativas do professorado, por ele consideradas eficientes” (Fiori, 1975, 
p.161) 

 
O trabalho dele era verificar como é que estava a escola. Fazia per-
guntas para as crianças. Ele dava uma aula naquele dia, que era para 
ver se estava de acordo com o plano de trabalho da gente. Eu rece-
bia o inspetor com medo. Ficava nervosa. Tinha medo de estar erra-
da, mas depois ele conversava com as crianças e ficavam todos bem 
contentes. Alguns tinham cara de bravos outros não. (Pacheco, In: 
Gaspar da Silva; Schüeroff. 2010, p.232)  
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A ação fiscalizadora era seguida por um parecer que passava a compor a escrituração 

das escolas, registrando, marcando e atestando a competência ou incompetência do professor, 
segundo os critérios definidos pela Inspetoria. Instaurava na relação entre inspetores e os pro-
fessores um sentimento ambíguo, o pânico mobilizado pela possibilidade de ter sua prática re-
chaçada, mas também a possibilidade de reconhecimento do trabalho pelo inspetor. A tensão 
instaurada regula o sentimento de amor e ódio que permeia a relação inspetor/professor. Os 
professores viviam a expectativa de conquistarem um prêmio, ou viverem uma situação de 
constrangimento, que nos remete à descrição de Isope, em seu estudo sobre a Inspetoria Téc-
nica em Minas Gerais.  
 

Aos “bons” professores, a Secretaria do Interior expedia ofícios de 
animação, concedia prêmios de viagem à capital, elogios em portaria 
e promoções. Para os “maus” professores, enviava ofícios de admo-
estação, repreensão de condutas e recusa aos pedidos de promoção 
ou efetivação no cargo do magistério. (Isobe, 2011, p.6) 

 
Constatamos que existem indícios de um projeto nacional de educação, e a dinâmica de 

normatização empreendida no estado de Santa Catarina também era adotada em outros esta-
dos, como Minas Gerais, que, na segunda década do século XX, contava com os serviços de 
Inspeção Técnica de Ensino. Isso nos leva a inferir que, embora os estados tivessem autonomia 
para organizar sua instrução pública, as estratégias de inspeção eram pulverizadas entre os 
diferentes estados do país. 

 Na árdua tarefa de modelar uma geração civilizada, fazia-se necessário modelar antes 
o professor, e os inspetores, por vezes, mostravam-se implacáveis, suscitando temores entre os 
professores como podemos constatar no excerto abaixo transcrito: 

 
Ah, meu sagrado, não me fala, era da gente ficar fria. Via o olho sal-
tar. Quando chegava, a gente ficava cega, ceguinha, vinham a inspe-
tora e a diretora. Então era muito cobrado o saber [...]. Quando a 
gente sabia que ela vinha visitar, a gente ficava doente. (Werner, In: 
Gaspar da Silva; Schüeroff. 2010, p.135)  

 
Em registros sobre as atividades da Inspetoria Técnica no estado de Minas Gerais, no 

início do século XX, além do controle que o estado exercia sobre os docentes materializados na 
ação mediadora dos inspetores técnicos, constatam-se também estratégias de conformação dos 
inspetores aos ditames do estado, ou seja, o inspetor era algoz, mas também refém do mesmo 
sistema. 

  
Quanto aos inspetores técnicos, o pagamento do salário só seria efe-
tuado mediante entrega dos relatórios quinzenais. Aqueles funcioná-
rios poderiam ainda ser processados, demitidos ou multados caso 
não cumprissem as determinações do governo e eram repreendidos 
quando demonstravam “noções falsas” em seus relatórios, contrari-
ando os métodos e processos oficiais do ensino. No período de 1911 
a 1912, por exemplo, foram expedidos aos inspetores regionais 317 
ofícios contendo ordens e detalhes de serviço por meio dos quais a 
Secretaria do Interior buscava modelizar os serviços da inspeção. 
(Isobe, 2011, p.6) 

 

CD-ROM DE ATAS  | 5981 |  COLUBHE 2012



 

Identificamos também, entre os depoimentos, destoando da imagem temerosa dos ins-
petores e predominantemente descrita pelos professores, gestos de admiração, em que “os 
inspetores eram formidáveis. Eles vinham, orientavam, ensinavam e faziam reuniões pedagógi-
cas.” (Ramos, In: Gaspar da Silva; Schüeroff. 2010. p.67)  

Constatamos que os inspetores escolares promoviam processos de socialização profissi-
onal entre os professores, que ocorriam nos momentos de reunião pedagógica e nas práticas 
de visitas às escolas, quando ministravam aulas-modelo para subsidiar os professores com no-
vas estratégias de trabalho. Isso, porém, revela “um sistema de ensino pautado no referencial 
da pedagogia moderna que se alicerçava na lógica da reprodução desse modelo por meio de 
dispositivos que promovessem a visibilidade e imitabilidade das práticas escolares” (Isobe, 
2011, p.1). Essa formatação deixava os professores à mercê das regulamentações que altera-
vam as práticas e encaminhamentos dos inspetores o que se desdobrava em novas orientações, 
que em tese deveriam alterar o trabalho do professor, de modo que podemos inferir que as 
relações inspetor/ professor estavam intimamente imbricadas na constituição do sistema de 
educação catarinense. 

 
Constatações provisórias... 

 
O inspetor não cobrava dos alunos, cobrava de nós professores. Às ve-

zes ele fazia umas perguntas para os alunos, mas tinha mais a ver com 

o professor. Com o professor ele olhava a chamada, verificava se o ma-

terial estava em ordem. Ele fiscalizava o serviço do professor. (Rosa. in: 

Gaspar da Silva; Schüeroff, 2010, p.92) 

       
As considerações preliminares aqui tecidas revelam as diversas formas de inspeção, 

com momentos de ascensão e declínio, reconhecimento e ostracismo. Os inspetores exerceram 
uma ação de controle e fiscalização, sendo reconhecidos nos depoimentos como agentes do 
governo. Em diferentes momentos, ora o cargo foi ocupado por pessoas sem qualificações es-
pecíficas; em outros momentos, consagraram os educadores que estavam à frente das refor-
mas educacionais no estado. 

A relação de temor e respeito que povoa o testemunho dos professores pode ter sua 
origem no descompasso implementado entre as práticas tradicionais existentes e os novos mo-
delos que se instauravam. Tendo como referência o contexto educacional explicitado por Fiori 
(1975), infere-se que a inspeção escolar refletia os dilemas enfrentados entre os ideais da esco-
la nova e a tendência ao centralismo e autoritarismo do sistema de ensino. 

Os estudos consultados ao longo da sistematização desse texto mostram que os inspe-
tores escolares tiveram uma importante contribuição no campo educacional e contribuíram para 
consolidação do sistema de ensino catarinense que seguiu em ritmos, tempos e condições dis-
tintas, revelando que o desejo de homogeneizar a educação percorreu tortuosos caminhos em 
terras catarinenses.  
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1 Adotamos nesse texto o conceito de “representações coletivas” definido por Roger Chartier 
(1991). 
2 Adotamos a perspectiva de Foucault, na qual se entende dispositivo como “[...] um conjunto 
decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 
decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filo-
sóficas, morais, filantrópicas [...] o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo 
é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos” (1993, p.244). 
3 A adoção do termo modelização inspirado nos estudos de Isobe (2011, p.1) refere-se as 
“estratégias de modelização da prática docente mobilizadas pelo governo do estado que 
procurava manter o processo educativo sob um olhar permanente, com intuito de intervir 
continuamente para instaurar novas práticas educacionais.” 
4 A questão sobre o estatuto social dos professores primários é tratada por Antônio Nóvoa 
(1991) em especial no texto: Para o estudo socio-histórico da gênese e desenvolvimento da 
profissão docente. Teoria e Educação. nº 4, Porto Alegre: Pannomica, p. 125-39. 
5 Le Goff (2003, p. 419) destaca que memória é um fenômeno individual e psicológico, a me-
mória liga-se também a vida social- oscila entre a presença e ausência da escrita, objeto do 
Estado conserva traços do passado e produz diversos tipos de documento/monumento (cole-
ções, registros escritos...) A apreensão da memória vinculada ao ambiente social e político que 
revela um certo modo de apropriação do tempo”.  
6 Segundo Fiori (1976), a Lei nº 685 de 24 de maio de 1872 extinguiu a Inspetoria Geral da 
Instrução Pública. A atividade passou a ser exercida por qualquer empregado provincial de 
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confiança da presidência, de forma que o que tinha uma grande probabilidade da inspeção não 
ser efetiva, uma vez que seria uma inspeção gratuita.“Deixou de existir a inspeção como uma 
estrutura hierárquica mais evoluída, conforme fora introduzida pelo Regulamento de 29 de abril 
de 1868”. (p.54). Em 1874, foi restaurado o cargo de Inspetor Geral da Instrução Pública. 
7 Os autores já referenciados serão nomeados apenas pelo sobrenome. 
8 Fiori (1975), indica que a reforma paulista que inspirou outras reformas pelos estados 
brasileiros recebeu influência da Escola Americana, fundada em 1871 em São Paulo. Era 
mantida pelas missões protestantes dos Estados Unidos e seguia a linha pedagógica norte 
americana.  
9 MENSAGEM apresentada ao Congresso Representativo do Estado em 23 de julho de 1991 pelo 
Governador Vidal José de Oliveira Ramos. Florianópolis, Gab. Typ. d’ O Dia, 1911. p.28. 
10 Fiori (1975) afirma que em janeiro de 1946 foram decretados dispositivos legais de ordem 
federal, que objetivava unificar a lei orgânica do ensino primário e ensino normal, em âmbito 
nacional. O propósito era o de estabelecer uma maior articulação entre o estado e a esfera 
federal, visando um maior dinamismo da administração primária e normal. Os professores 
catarinenses: Luiz s. B. Trindade, João Areão, Antonieta de Barros e Irmã Bernwarda Michelle, 
foram responsáveis por realizar o estudo que adaptava a legislação estadual a Lei Orgânica 
Federal do Ensino Primário, resultando no decreto estadual nº 298 de 18 de novembro de 1946, 
que aprovou a Lei Orgânica do Ensino Primário do Estado de Santa Catarina, que passou a ser 
constituído por duas categorias: Ensino Primário Fundamental, (destinado as crianças de sete a 
doze anos e abrangia dois cursos: o elementar de 4 anos de duração e o Complementar, que 
ministrava um ano de ensino) e Ensino Primário Supletivo (para crianças maiores de treze anos 
de idade). 
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INTRODUÇÃO: 
 
 No presente trabalho, procuraremos abordar uma das pesquisas vinculadas ao núcleo 
de Pesquisa e Extensão Centro de Memória Professor Armando Martins de Barros, da Universi-
dade Federal Fluminense, campus Angra dos Reis, Rio de Janeiro. O Centro de Memória tem 
como objetivo promover e integrar estudos e pesquisas voltados à reconstrução da memória 
histórica e sócio-cultural da região do Sul Fluminense, especialmente no que diz respeito à His-
tória da Educação. Para a realização deste trabalho, o Centro conta com acervos documentais e 
bibliográficos, cuidando, ainda de sua restauração, organização, conservação e divulgação, atu-
ando como centro de pesquisa e extensão na temática em tela. Discutiremos a relação memó-
ria-história, tendo como metodologia a história oral e a fotografia como fonte histórica. 
 
 
OBJETIVOS E ÂMBITO CRONOLÓGICO: 
 
 Apresentamos os resultados parciais da pesquisa Expansão do ensino primário e profis-
sional-agrícola na Costa Verde Fluminense (1930-1961), que tem como objetivo investigar o 
processo de expansão e interiorização da escola primária na Costa Verde do Estado do Rio de 
Janeiro (Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba), no período de 1930-1961, como contribuição à 
investigação do processo de expansão e interiorização da escola primária no Estado do Rio de 
Janeiro, no mesmo período. Neste trabalho, a partir de entrevistas com professoras leigas ou 
não na região da Ilha Grande, procuramos abordar o processo de profissionalização destas pro-
fessoras. 
 
 
METODOLOGIA: 
 
 A partir de meados da década de 1960, no Brasil, observa-se o desenvolvimento do 
processo de utilização das fontes orais nos estudos históricos, aumentando extraordinariamente 
o número de centros, revistas e associações que trabalham com História Oral em muitos países, 
principalmente nos EUA. Neste momento, havia a idéia de que a história oral seria uma forma 
de dar voz aos excluídos. Uma história engajada, militante, que questionava seus próprios mé-
todos e procedimentos. Embora tivesse questões em comum com as concepções historiográfi-
cas influenciadas pela História Nova, entre os historiadores não houve grande aceitação, 
principalmente na França, tendo se desenvolvido fora da universidade, na Inglaterra principal-
mente, o que deixa claro o papel predominante que exerce o documento escrito. Ferreira 
(1996) aponta a tensão entre acadêmicos e não-acadêmicos que trabalham com História Oral e 
como esta pluralidade pode gerar um rico diálogo. 
 No Brasil, a partir da década de 1980, muitas mudanças ocorreram com relação à pes-
quisa em História, como o aumento dos estudos contemporâneos, o uso da história do tempo 
presente, a revalorização do papel do sujeito, das abordagens qualitativas, a valorização da 
historia política e cultural, mostrando uma nova postura em relação ao uso de depoimentos, 
relatos e biografias. 
 Segundo Ferreira, há três formas de se conceber a História Oral:  

• Técnica, onde são ressaltadas as experiências com gravações, transcrições, conservação 
das entrevistas, aparato que as cerca (tipos de aparelhagens de som, formas de transcrição 
das fitas, modelos de organização de acervo). Geralmente são preocupações das pessoas 
envolvidas na constituição e conservação de acervos orais e de cientistas sociais que utilizam 
entrevistas de forma complementar. 
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• Disciplina, onde a História Oral é vista como uma área de estudos com objeto próprio e 
capacidade de gerar no seu interior soluções teóricas para as questões surgidas na prática. 
A idéia fundamental nesta concepção é que História Oral inaugurou técnicas específicas de 
pesquisa, procedimentos metodológicos singulares e um conjunto próprio de conceitos teóri-
cos. 
• Metodologia através da qual se estabelecem e se ordenam procedimentos de trabalho, 
realizando uma ponte entre teoria e prática. Esta concepção é defendida por Ferreira, para 
quem a História Oral não constitui disciplina, pois ainda recorre à teoria da história para 
pensar conceitos como, por exemplo, a relação entre história e memória, e a outras discipli-
nas como a filosofia, a teoria sociológica e a teoria psicanalítica. 

 Ao contrário da relevância dada ao documento escrito, a História Oral tem o testemu-
nho oral como o núcleo da investigação. A partir daí, surgem questões não colocadas para a 
concepção mais tradicional, como as relações entre escrita e oralidade, memória e história, tra-
dição oral e história. A História Oral possibilita esclarecer trajetórias individuais, eventos ou pro-
cessos que às vezes não tem como serem elucidados de outra forma. São registrados os mais 
diversos depoimentos: de analfabetos, de rebeldes, de mulheres, de crianças, de miseráveis, de 
prisioneiros, de loucos etc. Assim sendo, a importância da História Oral reside no fato de poder 
se resgatar histórias de movimentos sociais populares e de lutas cotidianas, encobertas ou es-
quecidas, que muitas vezes são versões menosprezadas pela História tradicional e oficial. Os 
documentos produzidos são singulares, pois representam o resultado do diálogo entre entrevis-
tador e entrevistado, entre sujeito e objeto de estudo. São fontes que trazem pontos de vistas 
pessoais, o que traz para o debate questões relacionadas à subjetividade, às emoções e ao co-
tidiano. 
 A chamada história do tempo presente, após muitos debates acadêmicos, passa a ser 
legitimada como objeto de pesquisa e de reflexão histórica. Até a década de 1960, via-se com 
desconfiança o estudo de tempos recentes, já que para alguns historiadores a distância do ob-
jeto no tempo garantiria um caráter de objetividade à pesquisa, pois não estariam vivendo as 
experiências que estariam pesquisando. 
 Conjugamos na nossa abordagem metodológica, as fontes orais com a fotografia co-
mo fonte histórica, bem como os documentos escritos. Ao propor o trabalho com a fotografia 
como fonte histórica, estamos considerando a fotografia como mediação (Ciavatta, 2001). 
 O trabalho conjugando documentos escritos, história oral, e fotografias permite des-
velar aspectos não explicitados na própria fotografia. Aqui se reconhece na fotografia, além do 
seu valor estético, o seu valor como documento produzido socialmente. Se para a historiografia 
era importante afirmar a necessidade do trabalho com novas fontes, sobretudo as não escritas, 
hoje este debate já está consolidado principalmente porque não se trata apenas de buscar no-
vas fontes, mas, sobretudo, de possibilitar a emergência de sujeitos que historicamente não 
deixaram seus próprios documentos escritos e neste sentido, estamos falando dos trabalhado-
res de todos os tempos.  
 Como proposta teórico-metodológica estaremos ainda utilizando as seguintes catego-
rias de análise: totalidade (Kosik e Ciavatta), essência e aparência (Kosik), fotografia como me-
diação (Ciavatta), documento/monumento (Le Goff), lugares de memória (Nora), 
intertextualidade (Mauad Essus e Ciavatta) e história oral (Ferreira). 

Compreendemos que projeto e memória social estão imbricados e dão significado à vi-
da dos sujeitos e, dessa forma, estão relacionados à constituição da identidade social. A memó-
ria é constituinte da própria identidade, quer seja individual ou coletiva, sendo fundamental no 
sentido de continuidade e de coerência de um grupo na reconstrução de si. Tanto a memória 
quanto a identidade são valores disputados em conflitos sociais que opõem grupos diversos, 
inclusive os familiares (Pollak). 
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 Do ponto de vista metodológico, cabe ainda destacar o papel da intertextualidade, na 
medida em que é necessário buscar outras visões sobre o mesmo objeto. Assim nossa pesquisa 
se estenderá a jornais e outros documentos que possam dar o contexto histórico-social e cultu-
ral das fotografias e das entrevistas orais. 
 
 
FONTES: 
 
Documentos orais, gerados a partir de entrevistas com professoras leigas ou não 
Documentos iconográficos, como fotografias. 
Documentos escritos, como jornais e fontes escritas secundárias (historiadores locais) 
 
 
A EDUCAÇÃO EM ANGRA DOS REIS: 
 
 A Educação em Angra dos Reis começou com as pregações religiosas nos aldeamentos 
jesuíticos no Ariró e Mambucaba e posteriormente na Vila de Nossa Senhora da Conceição da 
Ilha Grande com os Carmelitas e com os Franciscanos.  
 No século XVIII foi concedida licença para o Colégio da Companhia de Jesus instalar-se 
no Convento do Carmo em Angra dos Reis e no século XIX houve a instalação do Seminário de 
Jacuecanga.1 Passou a funcionar depois no Convento São Bernardino de Sena, com o nome de 
Liceu Provincial.2 
 No início do século XX, radicou-se em Angra dos Reis o primeiro professor diplomado 
pela Escola Normal de Niterói, José de Souza Lima. Também no início do século XX, foi criada a 
Escola de Nossa Senhora do Carmo para o ensino das primeiras letras, que segundo relato de 
Alípio Mendes, teve bastante influência num período considerado de decadência econômica na 
região, na qual sobreviveu uma ou outra escola masculina ou feminina, mantida pelo Estado. 
 Na década de 1930, houve vários cursos particulares, sendo o chamado “Curso Comer-
cial” o mais duradouro entre eles. Seus professores eram oficiais da marinha, frades do Con-
vento do Carmo, professores diplomados com grau superior vindos de outros municípios3. 
 Em 1942 foi nomeado o Dr. José Augusto Câmara Torres, à época estudante de direito, 
como técnico de educação da 22ª Região Escolar (Angra, Parati, Rio Claro e Mangaratiba). Nes-
ta região existiam as seguintes escolas, na década de 1940: Escolas dos Sindicatos da Estiva e 
da Resistência, Ginásio Souza Lima, Taperinha, Abraão, Monsuaba, Mambucaba, Freguesia de 
Santana, Matariz, Camorim, Frade, Francisco Leitão e a Escola Feminina.4 
 Em 1950 foi fundada a Escola Normal Everardo Backheuser e em 1952 a Escola Técnica 
de Comércio, com a cooperação do Deputado José Augusto Câmara Torres.5 
 De 1942 a 1954 foram criadas as seguintes escolas: Grupo Escolar Lopes Trovão6 com 
8 salas de aula, área coberta, considerada modelo de escola em 1945. Logo depois as escolas 
de Monsuaba, Itapinhoacanga e Camorim.  
 Os membros do Ateneu Angrense são uma fonte importante na pesquisa, principalmen-
te pelo envolvimento que possuem na preservação da memória em Angra dos Reis, com parti-
cipação importante na preservação do patrimônio histórico-cultural local. Além desta fonte, 
destacamos os memorialistas locais como Alípio Mendes e entrevistas existentes na Biblioteca 
Municipal concedidas pelo professor Jair Travassos, que exerceu os cargos de diretor do Colégio 
Estadual Dr. Artur Vargas (inaugurado em 1966), diretor do Departamento Municipal de Educa-
ção em 1977 e, posteriormente em 1981, a partir de uma reforma administrativa, Secretário 
Municipal de Educação. 
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HISTÓRIA DE VIDA DE UMA PROFESSORA 
 
 Marieta Xavier de Oliveira7, reside em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Em sua história 
de vida, às vezes, a memória lhe escapa, ou o que emerge se mistura a outros fatos. As filhas, 
presentes na entrevista, ajudam na reconstituição de uma trajetória tão rica em detalhes, sur-
presas, medos, coragem, invenção, criatividade, fé. As palavras, escapam para definir o que 
representa esta mulher na história de tantas outras pessoas. Talvez pudéssemos dizer que ela 
até é professora. 
 Se nos perguntássemos qual foi a formação que D. Marieta teve para o exercício desta 
profissão poderíamos responder que a experiência de vida a formou. Nascida na Ilha Grande, 
Angra dos Reis, teve acesso ao que poucos tinham: a possibilidade de aprender a ler e a escre-
ver. Na falta de professor, seu pai, Dustano Inácio Xavier e seu tio dividiam seu saber com as 
crianças da Ilha, inclusive Marieta, tendo possibilitado que estas crianças chegassem até a 4ª 
série primária (o que hoje seria o 1º segmento do ensino fundamental). “Ensinavam para que 
as crianças não ficassem sem aula”. Eles, também, estudaram na própria ilha. 
 Terminada a 4ª série, ela não saiu para estudar no “continente”, como se referem à 
parte de Angra dos Reis para além da travessia da Baía da Ilha Grande, como o próprio nome 
já sugere a sua dimensão territorial8. Continuava estudando em casa. Gostava de ler muito, 
mas também ajudava a família. Numa produção associada, seus pais e irmãos faziam melado, 
farinha de mandioca, plantavam feijão e café, socado no pilão. Produtos que eram vendidos em 
Vila de Dois Rios, na própria Ilha ou em Angra dos Reis, juntamente com o peixe pescado pelo 
pai. A menina caçula ia para a roça ajudar a capinar, pois “mexer farinha não era para criança”. 
Mas ao chegar a sua casa, ainda de mãos sujas, corria para pegar o livro para estudar. Sua 
mãe logo lhe dizia “Vai primeiro tomar banho e depois pega o livro” ou “Vai lavar a mão antes 
de ler” Certamente foi seduzida pela leitura. Mandava comprar livros em Angra dos Reis. Histó-
ria, História do Brasil, qualquer coisa, resume. 
 Brincava com as crianças, fazia bonequinhas de pano e roupinhas, que era a brincadei-
ra, pois “muitas não podiam comprar boneca para brincar”. Dava aula de catecismo: a fé é um 
elemento presente até hoje na sua vida. Muitas são as imagens de santos católicos na sala de 
sua casa. A oração era necessária para amenizar os limites e desafios impostos pelas contradi-
ções materiais da vida, pela natureza. 
 Tornou-se professora por contingência, assim como seu tio e seu pai. O que fora ensi-
nado por seu tio e aprendido nas suas leituras, seria agora dividido com outras crianças e jo-
vens da Ilha Grande. Na profissão substitui seu tio que não mais lecionava.  
 Criada na Praia da Parnaioca, lá casou-se aos 18 anos e foi morar na casa de seu sogro, 
na mesma localidade. Com seu sogro, Tertuliano, aprendeu, também por contingência, uma 
outra função social: a auxiliar na recuperação da saúde das pessoas. Quando alguém ia para a 
capital do estado do Rio de Janeiro, seu sogro solicitava a compra de substâncias para fabrica-
ção de remédios homeopáticos. Também leigo nesta atividade, utilizava-se de um livro sobre 
homeopatia. A qualquer hora do dia e da noite, pessoas batiam à porta solicitando remédio pa-
ra a mais variada gama de doenças. Numa localidade carente de médicos, este conhecimento 
era de relevância social. 
 Quando a visão já não ajudava, Tertuliano solicitava sua ajuda para a leitura do livro 
sobre homeopatia e a preparação correta das fórmulas, através da diluição das substâncias 
compradas em farmácia homeopática na capital do Rio de Janeiro. Marieta colocava a água 
mais as gotas de remédio, fazendo a diluição. Os remédios entregues por Tertuliano e Marieta 
eram todos gratuitos, manifestando a solidariedade com a comunidade carente de atendimento 
médico. Depois do falecimento de seu sogro, assumiu a integralmente a tarefa, estando dispo-
nível para a comunidade a qualquer hora do dia ou da noite. 
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 Ainda não nos foi possível saber qual a origem do livro. Apenas conseguimos perceber a 
penetração da homeopatia como uma alternativa numa comunidade isolada e rural.9 Bernadete, 
filha de D. Marieta, recupera a memória da história familiar. Ao que tudo indica, o livro pertece-
ra ao pai de Tertuliano, Antonio Alves de Oliveira. 
 Seu sogro hospedava padres e missionários que iam celebrar missa na Ilha Grande, 
porque a “casa de Tertuliano era grande” e estes momentos eram uma grande festa. Mas, do-
ente, Tertuliano pede para avisar na Vila do Abraão para que os padres não viessem. Marieta 
insiste que venham, desde que haja alguém para ajudá-la, já que os cuidados com o sogro nes-
te momento marcavam a sua dependência pois ela já não falava. Marieta, em sua religiosidade, 
mostra-se feliz em ter mantido a vinda dos dois padres e dos missionários: no quinto dia de 
adoecimento, seu sogro faleceu. Com a presença dos religiosos foi possível realizar a missa de 
corpo presente. Na sua resignação “isto tudo tinha que passar”. 
 Sua vida como mãe e mulher não foi das mais fáceis: teve seis filhos, a primeira meni-
na nasceu morta; a outra, com oito meses, nasceu e morreu em seguida e um “morreu de con-
vulsão dos dentes”, apesar do tratamento feito na Colônia de Dois Rios (Presídio na Ilha 
Grande). Dos que “vingaram” um faleceu há apenas dois meses. Suas duas filhas, Alice e Ber-
nadete, estão na entrevista, acompanhando a mãe. Bernadete também tornou-se professora. 
Hoje com 91 anos, D. Marieta nasceu em 1921, casou aos 18 anos, no início da década de 40. 
  Como a casa de seu sogro era muito grande, ele separou uma sala para que Marieta 
desse aula para as crianças e jovens, cedendo para a Prefeitura. Esta mantinha as carteiras e 
material. Marieta começou com 40 alunos, que tinham entre 10 e 18 anos. Alguns foram depois 
para a capital do estado em busca de melhores condições de estudo e trabalho. Tenta relem-
brar o que alguns fazem hoje e cita alguns nomes, mas sua nobre memória já não ajuda. Suas 
filhas também foram suas alunas. 
 Marieta torna-se professora da rede pública de uma forma peculiar. Um escrivão da 
cidade, de nome Casimiro Barra, estando na Ilha Grande a consulta se gostaria de fazer a prova 
para professora na Prefeitura. Ela fez a prova e passou, tornando-se professora da prefeitura de 
Angra dos Reis, na Parnaioca. 
 As aulas começavam às 8 horas e às 12 horas terminavam. À tarde, dava conta de todo 
o serviço da casa, preparação das refeições, “serviço fora não tinha”, assim ela considerava, 
como se as aulas não fossem serviço fora de casa. As séries eram diferentes, funcionando todas 
na mesma sala de aula, o que podemos chamar de classe multiseriada. 
 Quando precisava levar alguma documentação para a diretora da escola em Angra dos 
Reis (pois a direção ficava no continente) precisava caminhar 4 horas a pé, atravessando a Ilha 
Grande. Ia e voltava no mesmo dia para dar aula pela manhã. Quando fazia outro caminho, 
pelo Sítio Forte, chegava meia noite em casa porque precisava andar para pegar o barco, 
acompanhada de um filho ou garoto. O marido não podia ir. Quando vinha pelo Sitio Forte vol-
tava no mesmo dia, para dar aula. Quando vinha por Araçatiba precisava dormir na irmã.  
 Quando não fazia este trajeto a pé, fazia um outro trajeto de barco para Angra dos 
Reis, com o irmão. Muitas vezes precisavam atravessar o mar agitado na “canoa motor”. “Vinha 
para trazer papéis no Grupo [Escolar Lopes Trovão, primeiro grupo escolar da região]. Eu tirava 
água da canoa motor, me molhava toda, porque tinha que atravessar aquela baía [da Ilha 
Grande]”. Aqui aparece muito nitidamente o papel da religiosidade para as pessoas que preci-
sam lidar com a natureza indomada: “os dragons, pedras que parecem dragões assustavam e 
eu rezava muito, tenho muita fé”. Bernadete, sua filha, lembra que ficava na praia olhando o 
barco a balançar com as ondas bravias. Alguém jogava uma corda para puxar o barco, ajudan-
do a vencer a força das ondas. 
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 À noite, primeiro através da luz de uma lamparina e depois com lampião de vidro, lia 
seu livro e preparava a aula para o dia seguinte, corrigia os cadernos das crianças, preparava o 
“dever” que precisava passar. Deixava tudo pronto. 
 Todos chegavam juntos à escola, às 8 horas. Formava a turma, cantavam o hino nacio-
nal. Fazia o abecedário para eles aprenderem; passava cópia para cada série no quadro para 
que copiassem no caderno. D. Marieta inventou um jogo com a sequência do alfabeto. Cobria 
letra sim, letra não com um pedaço de papel e a criança precisava dizer qual era a letra cober-
ta.  
 Na matemática, ensinava tabuada, mandando que as crianças formassem para que fos-
sem arguídas. Quem acertava, saía, e quem não soubesse ainda ela orientava a estudar mais. 
Fazia como se fosse um jogo e ainda inventava melodias em que repetia, cantando 3x1=3, 
3x2=6, 3x3=9, 3x4=12, noves fora 3. Seu método de ensino utilizava uma tabuada toda canta-
da que os alunos saiam cantarolando e fixando o resultado. 
 Embora muito tenha aprendido sobre o exercício da profissão com seu pai e seu tio, 
procurava criar metodologias lúdicas. Ainda que seu pai usasse a palmatória, aplicada por um 
colega que acertasse a tabuada naquele que a errasse, Marieta foi capaz de inventar uma práti-
ca muito distinta e eficaz. Mesmo não tenho “levado bolo” quando criança, seu pavor era mani-
festo. Talvez por isso tenha buscado outras formas de fazer. 
 Assim, D. Marieta foi capaz de inventar outras formas de ensinar, utilizando o canto. 
Quando “trazia papéis para a diretora ver, ela corrigia e colocava tudo ótimo, graças a Deus”. 
Estes papéis a que se refere D. Marieta são o livro de freqüência e todo o material didático utili-
zado, desde os cadernos dos alunos até as provas: “Trazia as provas dos alunos para a diretora 
corrigir. Achava tudo bom.” Ainda “a diretora explicava as matérias e eu aprendia logo. Tinha 
memória boa, ela sempre achava bem. Tinha quadro grande. A diretora me ensinava e eu pas-
sava para eles”. 
 O marido de D. Marieta era pescador, possuía barco e pescava com rede. Era comum 
que alguém subisse na árvore, chamada “pau da espinha” e quando havia cardume dava sinal 
para que os pescadores lançassem a rede ao mar. Depois seu marido passou a ter um “cerco 
flutuante”. Os homens pescavam e como lazer jogavam futebol na Parnaioca, juntando pessoas 
de outras praias. As moças costuravam e trabalhavam. Todos plantavam café, farinha de man-
dioca, feijão, tangerina (não era poça) e laranja de todo tipo para vender em Dois Rios e em 
Angra dos Reis. “Havia muito peixe. Neste tempo havia muita gente, depois foram saindo para 
o Rio se empregar”. 
 Assim esta professora leiga, aprendeu a profissão com sua família, seu pai e seu tio, 
que também exerceram o ofício como professores leigos. A continuidade de sua formação era 
através dos livros que mandava comprar em Angra dos Reis e através das explicações que a 
diretora do Grupo Escolar Lopes Trovão, que ficava no continente, lhe oferecia. Tudo era su-
pervisionado pela diretora quando a professora levava os documentos (controle de freqüência e 
material didático) para que fosse visto. 
 É preciso ainda mencionar o pavor gerado pela Colônia Correcional de Dois Rios (presí-
dio), localizado na vila Dois Rios. Com as fugas dos presos, bem como com a crescente especu-
lação imobiliária na região, os caiçaras foram mudando para o continente. Quando havia preso 
fugitivo na mata, seu marido passava a noite acordado na janela, tomando conta dos barcos, 
necessários para saída da Ilha. D. Marieta várias vezes cruzou com presos fugitivos em seu ca-
minho. 
 Quando os presos (de alta periculosidade) fugiam, dois ou três policiais avisavam os 
moradores. Às vezes D. Marieta vinha a pé da Praia Grande até a Parnaioca e seu marido ficava 
muito preocupado com os presos no caminho, que entravam nas matas, de Araçatiba à Parnai-
oca. Segundo Alice, como não havia ninguém num certo dia para voltar com ela de Araçatiba, 
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sua filha (então com 20 anos) a acompanhou. Após passar a Praia da Longa, subiram e quando 
desceram para a Praia do Sul (havia levado seu cachorro), viram um homem subindo. Com a 
espingarda na mão, ela confirmou se a mãe também havia visto aquele homem que parecia ser 
um preso fugitivo. O homem passou com a cabeça baixa com um saco às costas, não olhando 
para elas. Alice perguntou se ele havia passado pela lagoa, ao que respondeu afirmativamente. 
Perguntou como estava a maré, se estava baixa ou alta, ao que ele respondeu que dava para 
passar. Depois que ele seguiu caminho. Insistindo, afirmou para sua mãe, D. Marieta que trata-
va-se de um preso e D. Marieta desconversando. A jovem resolveu dar um tiro com a intenção 
de espantar o preso. Depois de passarem pela lagoa, chegaram à Praia do Leste. Um policial 
conhecido, montado a cavalo, perguntou se estavam vindo sozinhas. Responderam que não 
apenas estavam sozinhas como haviam encontrado uma pessoa diferente [que não reconheci-
am como morador da Ilha]. O policial adverte que há preso fugido no mato. No dia seguinte, no 
Alto da Praia da Longa, ele foi preso e disse que havia encontrado duas mulheres e que haviam 
perguntado a ele se a lagoa estava baixa e se dava para passar. 
 Viver em meio àquela circunstância trazia um apreensão tamanha que Alice acrescenta 
mais um fato: o assassinato de uma jovem que fora passar o feriado de páscoa na Ilha Grande. 
A chuva havia estragado o sistema de captação de água de mina, através de bambus. Ela e o 
irmão precisaram descer até o poço para buscar água. O irmão retornou e ela não. Fora barba-
ramente violentada. Este crime chocou os moradores que conheciam a moça e se agarravam na 
fé frente a tanta insegurança. 
 
 
CONCLUSÃO: 
 
 A partir de entrevistas orais com a Professora Marieta Xavier Oliveira, hoje com 91 
anos, podemos compreender como alguns moradores, que tinham acesso à leitura e à escrita 
na Ilha Grande/Angra dos Reis, local de difícil acesso em relação ao continente, foram formados 
em serviço, atuando como professores. Assim, procuramos compreender o processo social de 
transformação de professoras leigas em professoras da rede pública de ensino de Angra dos 
Reis, e como se deu a formação em serviço no período pesquisado. 
 Para além do trabalho acadêmico, o encontro com D. Marieta nos revela a mulher forte 
e fora de série que ela é. Os detalhes de sua história de vida são essenciais para nos ajudar a 
dimensionar as dificuldades objetivas pelas quais passaram os primeiros professores da região.  
  
                                                
1 Prédio em ruínas, localizado próximo ao Instituto de Educação de Angra dos Reis – IEAR/Uff 
2 Entrevista Prof. Jair Natalino Espíndola Travassos concedida à professora Ana Maris de Figueiredo Ri-
beiro. Histórico Educacional de Angra dos Reis. Secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis, 
15 de outubro de 1998. p. 12 
3 Ibidem 
4 Entrevista com a Professora Ana Maris de Figueiredo Ribeiro, professora da rede pública de ensino e 
membro do Ateneu Angrense. 2011. 
5 Entrevista Prof. Jair Natalino Espíndola Travassos concedida à Professora Ana Maris de Figueiredo 
Ribeiro. Histórico Educacional de Angra dos Reis. Secretaria Municipal de Educação de Angra dos 
Reis, 15 de outubro de 1998, p. 7 
6 O prédio do Grupo Escolar Lopes Trovão, não tombado, até 2011 sediou a Coordenadoria de Ensino da 
Baía da Ilha Grande, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Educação. Como os trabalhos das Coorde-
nadorias foram reorganizados pelo Governo do Estado, o prédio hoje abriga a Defensoria Pública do Es-
tado em Angra dos Reis, sob protestos da população em passeatas. 
7 Entrevista Professora Marieta Xavier de Oliveira, concedida à Professora Rosilda Benácchio, 2012. 
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8 A Ilha Grande era chamada pelos índios Tupinambá de Ipaú Guassú e Ipaú Gussú, em Guarani, com 
seus 195 km2, 36 k, de comprimento e 13 de largura, com muitas ilhotas, enseadas e 102 praias. Suas 
montanhas vão até 1.031 metros de altitude. 
9 Ressaltamos que no Almanaque Laemmert, de 1848, consta um único consultório médico em Angra dos 
Reis, sendo homeopático. Apud IPANEMA, Marcelo de e IPANEMA, Cybelle de. Angra dos Reis no 
Segundo Reinado. Gazeta de Angra, Angra dos Reis, 1991. 
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Apresentação 
No contexto geográfico, sócio-econômico e educacional da realidade amazônica, toma-

se a cidade de Itaituba, PA, Brasil, como cenário para esta pesquisa. Durante o período da “fe-
bre do ouro”, nos anos de 1970 e 1980, Itaituba passou a ser a “terra prometida”, e nela cons-
tituiu-se uma experiência singular de exercício do ofício de educador.  

Nessa época, houve um salto populacional, e o município banhado pelo Tapajós tornou-
se centro de atração, sobretudo, de garimpeiros que buscavam encontrar o “Eldorado”. Foi essa 
a razão pela qual famílias inteiras de várias regiões do país migravam constantemente para o 
local. Em contexto de pobreza, de busca por melhoria de vida por meio do ouro garimpado, 
crianças viviam sem escolarização. As mulheres, que buscavam a sobrevivência na cidade, en-
quanto os maridos permaneciam em seu trabalho no garimpo, decidiram colaborar para resol-
ver o problema escolar: tornarem-se mestras para alfabetizar os pequenos, procurando 
resolver, ao mesmo tempo, seus problemas de sobrevivência.  

Este texto é o recorte de uma investigação que abrange as experiências vividas, as 
emoções, as dificuldades dessas mulheres que exerceram um ofício sem que tivessem a forma-
ção escolar para o magistério. Os objetivos do estudo são: descrever, contextualizar e analisar 
as memórias-lembranças das mulheres de garimpeiros que se tornaram professoras em Itaitu-
ba, PA, durante o ciclo do ouro; identificar o sentido que essas mestras leigas atribuem às ex-
periências vividas e evocadas em suas lembranças. Parte-se das questões: de quais saberes 
essas mulheres se valeram para exercer esse trabalho docente? Em que espaços e circunstân-
cias o realizaram? Qual o sentido dado às experiências vividas? Para respondê-las, apresentam-
se os pressupostos metodológicos da pesquisa: a justificativa da escolha pela história oral, com 
aporte em Fonseca (2006), Benjamin (1994) e Bosi (1994). Entende-se que o homem constrói 
sua história a partir do que ele narrar de situações vividas. Ao contar suas histórias ele se 
aprende e se apreende enquanto ser pensante, atuante e presente no mundo e nas relações 
que estabelece com outros homens  

Memória e lembrança estão intrinsecamente ligadas à corporeidade humana, uma vez 
que a própria percepção está impregnada de lembranças. Nessa perspectiva, lembrar significa 
emergir o que está imerso. Aos dados imediatos e presentes dos sentimentos, misturam-se mi-
lhares de pormenores da experiência passada. Infere-se, assim, que enquanto a lembrança é o 
registro das atividades as quais o homem atribui certo significado, a memória é uma atividade 
psicológica em que o passado, ao mesmo tempo em que vem a tona, atualiza-se na própria 
vida humana presente. Nessa perspectiva, a memória é uma reserva contínua e que dispõe da 
totalidade da experiência vivida, e refere-se ao acontecimento que emerge da consciência na 
atualização dos momentos vividos no passado. 

A abordagem escolhida é a qualitativa, como entendida por Brandão (2003). Nessa 
abordagem, a realidade é entendida como algo que não é externo ao sujeito, pois se valoriza a 
maneira própria de entendimento do individuo. Esse modo de investigar permite ao pesquisador 
uma gama de questionamentos e de interação com o campo estudado. Um dos fundamentos 
dessa abordagem está na convicção de que as pessoas, sujeitos interativos de uma pesquisa 
são confiáveis em seus saberes e valores, em seu modo de ser, de sentir e de pensar, desde 
que intencionalmente sincero e teórico-metodologicamente preparado, e seu principal instru-
mento é o pesquisador. Assim, busca-se o ambiente natural como fonte direta, a descrição das 
falas ouvidas e procura-se não extrapolar o corpus e o significado das narrativas.  

Na interpretação das narrativas, alguns aspectos demonstram a aproximação ao méto-
do fenomenológico. Nesse sentido, parte-se da afirmação de que o ponto-chave para que o 
sujeito passe a ver o mundo com o olhar fenomenológico é o ato reflexo, ou seja, o voltar-se 
sobre as experiências vividas e a consciência da trajetória percorrida vivenciando a experiência 
do outro e de si. Na análise, levam-se em conta as vozes de quem percebeu, concebeu, deu 
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sentido e viveu uma experiência peculiar; procuram-se as significações dos acontecimentos vi-
vidos pelas narradoras e preocupa-se com as intencionalidades e com aquilo que o outro quer 
dizer. As reflexões baseiam-se em Bachelard (1988) e sua comentadora Abreu-Bernardes 
(2010) para os quais é necessária a determinação de uma consciência do “vivido” que, como 
toda experiência, deve ser afinada em contínuas análises. Busca-se, assim, o que a palavra “vi-
vido” reivindica: não se contentar com o jogo fácil das abstrações; não desertar a existência 
para se consagrar ao pensamento, mas tocar o “experimentado” para que o mesmo não seja 
efêmero. 

A partir das percepções das esposas de garimpeiros que se tornaram professoras, e não 
de dados ou fatos em si, são analisadas narrativas de quem fez a história da educação aconte-
cer de algum modo. No entanto, o trabalho dessas mulheres fica na penumbra do reconheci-
mento acadêmico. Nos recortes acolhidos neste texto, procura-se dar voz a essas professoras 
que simbolizam um ofício apropriado por elas em um contexto cultural, social e econômico mui-
to peculiar. 

 
A opção pela narrativa 

Segundo o pensamento de Benjamin (1994), o homem é um ser que constrói sua histó-
ria a partir de narrar situações vividas ou até imaginadas. Ao relatar suas histórias ele se 
aprende e se apreende enquanto ser pensante, atuante e presente no mundo e nas relações 
que estabelece com outros homens. Na verdade, as narrativas são as histórias de sua vida, te-
cidas a partir de atos e palavras, que lhe permitiram compreender o mundo e o nosso ser. Nes-
se sentido, esta pesquisa colheu narrativas segundo essa perspectiva teórica. 

Para esse filósofo, a narrativa “é em certo sentido, uma forma artesanal de comunica-
ção. Ela não está interessada em transmitir o ‘puro em si’ de coisa narrada como uma informa-
ção ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele” 
(BENJAMIN, 1994, p. 205). 

Na pesquisa realizada, cada narradora colaborou, de forma particular, com a construção 
de um contexto amplo, uma vez que ao comunicarem o vivido, suas narrativas atribuíram signi-
ficado a um conjunto de ações. Ao olhar realidade, percebe-se que se alguém se comporta de 
maneira inesperada para certo contexto, ou quando algo inusitado ocorre, as histórias que ten-
tam explicar o acontecimento surgem de todos os lados. Destaque-se que não são apenas as 
ações com caráter excepcional que produzem história, mas que todas as ações humanas são 
capazes de fazê-la. A questão encontra-se no significado que se dá a tais episódios. 

Bosi, em investigação realizada na década de 70, vê a narrativa como a apreciação das 
vidas de seus narradores e a verificação de que o desempenho social da velhice, nem sempre 
reconhecido, não deveria cair no esquecimento enquanto componente dum contexto social. 
Numa tentativa de não ser olvidada a ação das esposas de garimpeiros que atuaram na educa-
ção das crianças, no ciclo do ouro, busca-se no trabalho de Bosi (2001) uma fonte de inspira-
ção.  

O interesse concentrou-se no que foi rememorado, no que foi eleito para permanecer 
para sempre nas lembranças de sua vida, tendo as mesmas a liberdade para falar sobre o que 
lhes era interessante.  

Neste trabalho, observa-se que na narrativa tudo o que se percebe é vivenciado como 
um momento do presente. O que se retém de cada imersão dos sentidos ao mundo vivido é a 
maneira como a força do passado retida na mente seleciona o que se percebe no presente. Do 
mesmo modo, tudo o que se memoriza são fragmentos selecionados do vivido e percebido. A 
intenção neste texto é, em decorrência, mostrar o que foi lembrado. 

A escolha pelas narrativas decorre, igualmente, da presunção de que a verdadeira nar-
rativa “não se entrega. Ela conserva suas forças e, depois de muito tempo ainda, é capaz de 
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desenvolver” (BENJAMIN, 1994, p. 204). Desse modo, segundo Fonseca, (2006, p. 16) “a nar-
rativa atravessa os tempos sempre aberta às interpretações, chamando a si leituras e reflexões 
duradouras. E nisso reside sua força e seu caráter construtivo e aberto, e conserva seu valor 
provocando [...] espanto, polêmicas, debates e, sobretudo, aprendizado. 

A seguir, apresentam-se as lembranças do ofício das narradoras, registradas e aqui 
transcritas segundo a linguagem coloquial e o fluxo em que foram ditas, conservando-lhes o 
anonimato com o emprego de pseudônimos.  

  
O que desvelam as narrativas 

Sobre as memórias-lembranças das circunstâncias e dos espaços, observou-se que as 
professoras sempre iniciavam suas narrativas relatando as circunstâncias em que se encontra-
vam, ora falando sobre os espaços geográficos, sobre as condições físicas dos locais de traba-
lho, ora sobre a temporalidade, e foi isso que possibilitou a percepção de que o espaço e as 
conjunturas nas quais aconteciam suas histórias eram fator de muita influência em suas vivên-
cias. Isso apresenta profunda relação com os argumentos de Benjamim (1996) quando esse 
autor afirma que os narradores têm inclinação por iniciar sua história com uma descrição das 
circunstâncias em que os fatos que vão contar a seguir aconteceram. A partir de um dos relatos 
comumente ouvidos, comenta-se que, quando surgiram as informações sobre o ouro, todo 
mundo queria ir para o garimpo. Muitas pessoas não conseguiram um lugar para ficar na cida-
de. Os motivos eram: aluguel residencial caro, falta de trabalho fixo, famílias iniciando-se na 
busca pelo minério sem ter como se sustentar na cidade. Nessas circunstâncias, recorriam aos 
interiores, às colônias, sítios e fazendas, onde se propunham a desenvolver qualquer tipo de 
trabalho em troca de um lugar para ficar. A maioria das famílias separava-se: maridos iam para 
os garimpos e as esposas e os filhos tentavam sobreviver na cidade. Assim, as mulheres chega-
ram ás escolas: para “conseguir vaga para trabalhar”. 

Sobre as memórias-lembranças dos saberes constituídos no próprio ofício, reflete-se 
que os saberes das narradoras foram constituídos pela experiência em sala de aula e com a 
coletividade, o que resultou em habilidades de saber-fazer e saber-ser, como discute Tardif 
(2002). Salienta-se que essas mulheres educadoras relataram uma autonomia para atuar, mas, 
na verdade, havia a solidão no trabalho, a ausência de supervisão pelo diretor ou de algum es-
pecialista sobre o andamento de sua prática pedagógica. O trabalho era notoriamente realizado 
e construído pelo fazer em sala de aula, como se demonstra na transcrição dos recortes das 
narrativas.  
 
As lembranças das circunstâncias e dos espaços  

Sob a ótica de pensar-se que a formação de um professor não acontece exclusivamente 
na forma oficial escolar, mas igualmente no processo de reconstrução constante do próprio 
aprendizado, interessou-se investigar quais os antecedentes que foram determinantes para im-
primir o caráter docente no trabalho dessas mulheres em Itaituba. Desvelam-se, assim, as falas 
das “mulheres de(o) ouro”, identificadas no município e todas ouvidas, no ano de 2009, em seu 
local de trabalho ou em sua residência, conforme sua escolha.  

A primeira narradora, Inácia, relata que aviões, ônibus e barcos lotados chegavam a 
todo o momento a Itaituba, trazendo muitas famílias imigrantes. Diante disso, as escolas 
procuravam meios alternativos para o funcionamento improvisado, a fim de atender a nova 
demanda, à medida em que aguardavam a prefeitura providenciar espaços para construção e 
consequente funcionamento. Nem sempre essas expectativas se concretizavam, e isso gerava 
complicadas situações, como se vê em uma das falas: 
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[...] eu lembro que não tinha vagas pros alunos, a escola pequena e 
não tinha vaga, então quando você começava a matricular e 
terminava as vagas e você dizia que tinha terminado era uma briga 
[Inácia]. 
 

Sem uma relação estreita entre número de crianças e vagas nas escolas, era de se 
esperar que situações de falta de entendimento por parte da comunidade viessem a acontecer. 
Em meio a esse cenário de limitações à demanda escolar, muitas eram as ocorrências: 

 
[...] terminou uma vez me lembro que me derrubaram com mesa e 
tudo quando eu falei que não tinha mais vaga pra matricular os filhos. 
Aí virava aquela briga. Virava briga porque queriam vagas pros filhos 
e a escola era apenas duas salas de aula e não tinha como matricular 
mais de 245 alunos, porque 245 já era aluno demais pra essas salas 
[Inácia]. 

 
Essa situação de ver os filhos sem escola somava-se às necessidades de sobrevivência, 

à falta de trabalho. Outra narradora, Flora, afirma que não tinha vontade de ser professora, 
mas que as dificuldades a levaram à "sala de aula, apesar de entender que via na educação 
uma possibilidade de mudar de vida, quando ela diz: “Eu via que era através do estudo que a 
gente ia conseguir alguma coisa”. 

Observam-se, assim, as diversas situações e condições pelas quais as narradoras foram 
inseridas nesse contexto educacional segundo seus relatos. Flora, como a maioria das pessoas 
que chegavam a Itaituba, passava por grandes dificuldades financeiras, e afirma que a necessi-
dade foi seu maior motivo: “me tornei professora pela necessidade com certeza, eu tinha muita 
necessidade”. 

Somente estar num lugar de onde vinham promessas de melhoria de vida não era sufi-
ciente. Era necessário agir, ir à busca da realização do sonho. Enquanto os maridos estavam 
nos garimpos, as mulheres precisavam procurar alternativas para se manterem até que viessem 
notícias dos garimpos, e sempre com a esperança de que junto às notícias viessem gramas de 
ouro, o que significaria êxito dos garimpeiros.  

Outra narradora também expressa suas dificuldades e sua permanente busca por traba-
lho: 

 
[...] e eu sem trabalhar, trabalhando assim lavando roupa, engoman-
do pros outros... Fazendo uma comida aqui outra ali... [...] E aí eu 
perguntava se não tinha vaga pra trabalhar, nem que fosse de ser-
vente naquele tempo era bem mais fácil pra gente conseguir trabalho 
nas escolas [Rosa]. 

 
Afazeres domésticos eram sempre executados pelas mulheres migrantes, contudo, por 

serem cansativos, mal remunerados e inconstantes, elas buscavam algo mais “seguro”: um 
emprego. Rosa logo seguiu em busca por vagas nas escolas, pois achava que nessas institui-
ções de ensino seria mais fácil arrumar um trabalho melhor remunerado, pois não existiam pro-
fessoras em número suficiente com a formação legalmente reconhecida. 

Essa carência de docentes era um fator que levava à busca de voluntárias que aceitas-
sem iniciar o ofício de professor, mesmo na condição leiga. Entendia-se que seria melhor ter 
pessoas que se dispusessem a aprender o ofício, do que deixar alunos sem estudar. Abadia 
confirma em sua fala a ausência de professores formados: “[...] porque não tinha professores 
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que tinham magistério, em Itaituba contava os professores que tinham magistério, então foram 
esses professores que foram capacitados pra trabalhar”. 

Algumas mulheres solicitavam, outras eram convidadas, mas todas necessitavam traba-
lhar, visto que agora faziam parte de uma realidade repleta de inconstâncias. “Em 1988, come-
cei a dar aula com 18 anos, era uma primeira série, o comandante me convidou...”, conta-nos 
Ademilde sobre o convite recebido. Não era prudente esperar dinheiro apenas dos maridos, 
então quando as oportunidades apareciam, eram aproveitadas. Assim fez essa narradora. 

Para a professora Flora, o estudo e o trabalho são realidades entrelaçadas em sua me-
mória. Assim ela remete ao entendimento de sua vida enquanto trabalhadora e educanda: “eu 
levei minha vida trabalhando e estudando... mas trabalhando em casa, aí meu marido saiu do 
garimpo e foi pra roça... aí que o sofrimento foi grande! Porque eu estudava e nas férias eu ia 
pra lá, e tinha que trabalhar, roçar, capinar” [Flora].  

A conciliação entre trabalho e estudo apresenta-se como desafio, e a narradora assim 
continua: 
 

[...] Lá começamos a botar roça e já tirávamos o alimento de lá dessa 
roça e eu todo tempo estudando, estudando, ai chegou o dia deu 
terminar de estudar, terminei o segundo grau, e eu só terminei o se-
gundo grau porque as meninas fizeram minha matrícula, eu dizia que 
não ia ser professora nunca na minha vida, e as meninas — não tu vai 
ter que fazer magistério! E eu disse que estava velha e pensei — mas 
menina eu disse que nunca mais ia dizer essa palavra, não tô velha 
não... Não vou dizer mais não [Flora]. 
 

Nota-se, num primeiro momento, uma tentativa de se deixar vencer pelas dificuldades 
dizendo que “estava velha”, ao mesmo tempo em que irrompia a vontade de superar-se.  

A memória dessa narradora registra ainda que os saberes adquiridos não eram suficien-
tes para auxiliá-la no seu percurso de preparação ao magistério; ela sentiu as dificuldades para 
continuar, devido à formação básica insuficiente. 

[...] Fui estudar o segundo grau, com muita dificuldade porque o es-
tudo é fraco e não adianta a pessoa dizer que ele faz um supletivo e 
um EJA que ele sai bem... Porque ele num sai não... Ele sai meado, 
mas bem, bem ele não sai porque é pouquíssimo tempo pra aprender 
é pouco tempo pra muita coisa e não dá tempo pra ele aprender. En-
tão eu sempre me senti fraca nos estudos, mas nunca fraca na men-
te, no que eu queria fazer, eu sempre quis estudar mais [Flora]. 

Em relação ao trabalho as professoras deixaram transparecer certa visão apostolar do 
exercício da docência. O que parece bem notório nesta fala. 

 
[...] fui trabalhar na Semente do Saber, mas só que quando eu fui pra 
Semente trabalhar eu vi que era muito diferente do nível dos alunos 
da escola pública, e eu muitas vezes me interrogava: — poxa lá eles 
tão precisando mais de mim do que os daqui, aqui o salário é melhor, 
pois na semente eu ganhava bem mesmo, a vista do município, mas o 
coitado a que não tinha como pagar e foi pra escola pública, eu colo-
co assim coitado o aluno... Mais carente, ele precisava mais de mim 
do que aqueles que estavam lá, e eu trabalhei três meses e disse que 
não ficaria mais... Que ia voltar pra escola pública, pois era duma es-
cola pública que eu tinha ido, então o que eu tinha que dar pra uma 
escola particular eu ia dar pra uma pública [Abadia]. 
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Com essas palavras, é possível inferir que a profissão docente ainda está muito ligada a 

um tempo voltado à docência como missão, em que o professor é uma espécie de redentor. 
Esse discurso do magistério como vocação ou apostolado reproduz uma imagem da docência 
questionada, pois não valoriza socialmente o magistério, mas é o dizer dos que ambicionam um 
professor missionário, e não profissional, minimizando a competência e valorizando ardilosa-
mente o altruísmo politicamente descomprometido.  

Outro fato mostrado nas narrativas é a ausência de formadores de formadores para o 
exercício do magistério na época do ouro:  

 
[...] o meu primeiro grau foi feito através dum curso, e esse curso era 
dado pelo campus avançado do Projeto Rondon. Então o Projeto Ron-
don capacitou vários professores que não tinham o 1º grau completo 
pra poder assumir, porque não tinha professores que tinham magisté-
rio, Itaituba era contado os professores que tinham magistério então 
foram esses professores que foram capacitados pra trabalhar na edu-
cação [Abadia]. 

 
Esse “Projeto Rondon”, criado em 11 de julho de 1967 pelo Ministério da Defesa Nacio-

nal, propunha a integração social e envolveu universitários voluntários que se dispunham a um 
trabalho com as comunidades interioranas do País, realizando atividades assistenciais isoladas. 
É a esse Projeto que Abadia se refere como um dos processos de preparação (não formal) de 
pessoas leigas para a docência diante da carência de profissionais formados na região de ga-
rimpo estudada. Por maior que fosse a boa vontade universitária, esses estudantes não eram 
formadores de formadores, o processo não atendia requisitos acadêmicos de uma licenciatura e 
a formação dessas mulheres paraenses era, assim, igualmente leiga.  

Outra professora paraense tinha cursado apenas até a 6ª série do 1º grau (hoje ensino 
fundamental) falou sobre a dificuldade para encontrar emprego em Itaituba: 

 
[...] um dia eu fui lá na secretaria de educação conversei com a pro-
fessora Antonieta e professora Madalena e pedi emprego mesmo, aí 
sempre não tinha, a resposta era não... Tá lotada as escolas, ate por-
que elas não me conheciam né e se tornava mais difícil aí falei pra ela 
e ela falou o grau de instrução que eu tinha na época, eu disse: olha 
eu fiz apenas até a, na época eu tinha a 6ª série que eu fiz lá no Ma-
ranhão [Flora]. 
 

Observa-se com esse relato que a formação das narradoras teve início tardio e com 
pouca escolarização. Apesar disso, nota-se que, apesar da inexperiência, as narradoras foram 
capazes de iniciar suas trajetórias como professoras.  

 
Saberes constituídos na própria experiência 

Os saberes experienciais ou práticos desenvolvem-se no exercício da função e na práti-
ca da profissão, onde se transformam em saberes específicos, a partir do trabalho diário, bem 
como no conhecimento do meio em que atua. Assim, os saberes experienciais adquiridos e de-
senvolvidos pelas narradoras assumem uma importância relevante, pois passam a ser incorpo-
rados “à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades de saber-
fazer e de saber-ser” (TARDIF, 2002, p. 39).  

O conhecimento das narradoras foi constituído pela experiência, e são esses que prima-
riamente valeram de base para seus ofícios, por isso são importantes na compreensão de sua 
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trajetória profissional. As experiências em sala de aula e com a coletividade maior do âmbito 
educacional resultaram em habilidades de saber-fazer e saber-ser, similar ao que se lê na cita-
ção acima de Tardif. 

Diferentemente da pesquisa realizada por Lessard e Tardif (1996-2000), na qual as pro-
fessoras expressavam em seus depoimentos que a opção pela profissão teve uma forte influên-
cia na origem familiar, por virem de uma família de tradição de professores, denominando por 
eles de “mentalidade de serviço”, comum a algumas ocupações femininas, as narradoras tive-
ram outra experiência de vida. Aprender a ser educadora aparece como uma vivência original e 
constituída no exercício diário envolvendo disposição por parte de quem pretende continuar 
atuando nesta área.  

Ilustrando sua disposição, Ademilde manifesta a dificuldade no início de sua carreira em 
busca de uma adequação ou permanência no ofício de professora e como reagia perante as 
dificuldades. 

 
Não sei hoje, mas antes quando você iniciava você já pegava uma al-
fabetização ou uma primeira série, acho que a diretora tinha essa vi-
são de que o começo era mais fácil, mas não é porque ali é a base. 
[...]. Nem sabíamos o quê que tu ia trabalhar, pegávamos assim os 
alunos e íamos dando o conteúdo aleatório, não tinha um treinamen-
to, uma semana pedagógica que nem tem hoje [Ademilde]. 
 

A inexperiência das docentes trazia-lhes dificuldades para fazer planejamentos de ensi-
no, ou quando o faziam era de forma assistemática e baseadas somente nas observações que 
detinham de seus momentos enquanto alunas. Agiam agora em papel inverso, tentando, en-
quanto professoras, aplicar aos seus alunos o que lhes parecia eficaz. 

Uma passagem expressa a dificuldade em planejar as aulas e as ações na condição lei-
ga: 

 
Ah na época a gente não se preocupava muito em tá fazendo plano 
de aula, de reunir com os colegas... Pra tirar dúvida né, mas com o 
passar do tempo isso foi melhorando porque sempre tem as reuniões 
pedagógicas pra conversar uns com os outros... E a gente trabalha 
sempre em cima de conteúdos e esses conteúdos que a gente aborda 
em sala de aula todos são escritos, tirando duvidas onde que tem, e 
usando sempre nosso plano de aula, que antigamente a gente não 
era tão cobrado, o cobrado era que a gente tinha que estar em sala 
de aula, mas o diretor não tava ali pra ver plano de aula, nem mesmo 
estar andando perto da sala pra ver os alunos perto não acontecia 
[Rosa]. 
 

Como iniciante no ofício, a narradora conta que tinha autonomia em seu trabalho, uma 
autonomia que pode ser confundida com isolamento, uma vez que também fala sobre a ausên-
cia de acompanhamento do diretor, nem de qualquer outro técnico para supervisionar e orien-
tar o andamento de sua prática pedagógica. 

O trabalho das docentes era notoriamente realizado e construído pela prática. A gene-
rosidade em compartilhar seus saberes existia timidamente, mas mesmo dessa forma era cons-
truída uma cultura coletiva, embora incipiente, de um grupo de educadores. 

 
A construção do saber docente e a cultura escolar do cotidiano. 
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Todos os saberes amplamente valorizados não se limitam a simples transmissão de in-
formações, mas a um processo em que o educando aprende em determinado período, e o edu-
cador adquire prática de construção de conhecimentos. Mas ao falar sobre construção de 
conhecimentos, volta-se a uma questão anterior, que colaborará para a discussão aqui estabe-
lecida. É necessário também que se chegue a um entendimento sobre o que é o “saber docen-
te”, tal como seu significado é utilizado neste trabalho. Para isso, recorre-se a Tardif: 
“pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou me-
nos coerente de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curricula-
res e experienciais. (TARDIF, 2002, p. 36). 

No ofício de ensinar há uma preparação, seja ela formal ou informal. Informal quando 
se usa de saberes cotidianos, e formais, quando passa por cursos de formação, adquirindo as-
sim conhecimentos teóricos e técnicos que preparam para o trabalho. Na primeira o conheci-
mento é construído na prática. Na formação escolar há uma experiência direta com o trabalho, 
sendo esse segundo fator importante, pois a prática contribui na formação e incorporação de 
saberes necessários para que o professor o realize.  

Sobre a disciplina em sala de aula, Antonia faz perceber suas reflexões quando reflete 
que: 

 
Naquela época era melhor, que eu comecei trabalhar, só que assim 
não era assim, eu nunca fui professora tradicional de falar e o aluno 
ficar caladinho, encolhidinho... Eu sempre dei liberdade pros meus 
alunos, mas eu falo assim pra eles darem mais atenção, obedecer 
né, não querer sair da sala, hoje até tem que colocar aluno pra fora 
porque não tá dando de aguentar. Teve um ano que eu sofri muito 
porque era questão de adolescente, questão de namoro, foi uma 
época muito difícil pra mim, mas é questão da metodologia, só tinha 
mesmo o livro didático, às vezes nem tinha [Antonia]. 

 
Sua forma de relacionar-se com os alunos era exercida de maneira mais próxima, par-

ticular, e não somente como acompanhamento didático. Percebe-se isso quando afirma que 
dava liberdade a eles, não se considerando, assim, uma professora tradicional. E por meio 
dessas experiências de relacionarem-se com os alunos, as narradoras dão grande ênfase à 
sua experiência no ofício como fonte primária de sua competência, de seu “saber-ensinar”, o 
que expressa a importância que atribuem a esses saberes. 

Todos têm uma vida cotidiana, com suas dificuldades, particularidades, marcas, impre-
cisões, subversões, rotinas e outras características peculiarmente variáveis de sujeito para su-
jeito, e nesse cotidiano é que demandam os diferentes ramos do conhecimento e atuação 
humana. Falar sobre o cotidiano é ter o sujeito como ponto primário para essa discussão, pois 
não há uma realidade humana que não esteja, bem ou mal, vinculada ao concreto cotidiano.  

Para compreender os saberes referentes à prática docente, foi importante considerar o 
fato de que tais saberes são incorporados a partir do que se chama de relação constituída; são 
saberes internalizados no decorrer da prática diária, saberes específicos que têm validade na 
medida em que o contexto no qual a atividade pedagógica cotidiana se insere. 

Nessa perspectiva, recuperar o conceito de cultura escolar é fundamental para o enten-
dimento de algumas características dessa discussão. Entende-se a escola como um espaço que 
permite, favorece e estimula os sujeitos, com atuações projetadas e desempenhadas visando à 
construção de conhecimentos e a transformação da sociedade. Um ambiente onde deve existir 
um clima em que as relações se construam a partir de pontos fundamentais como confiança, 
aquiescência, receptividade, franqueza e respeito mútuo.  
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Independentemente de sua escolha, a pessoa nasce inserida em um grupo social que 
apresenta suas práticas culturais, suas narrativas e características de um mundo no qual foi 
inserida. Nasce num composto cultural no qual interage com ele a partir da aprendizagem de 
formatos organizacionais e de convívio que são dialeticamente integrados aos seus processos 
particulares. O docente traz consigo características que lhe atribuem uma identidade própria. A 
maneira como é, age, pensa e organiza suas aulas, suas relações com seus alunos, com outros 
professores, a carga histórica que traz ao longo de sua vida, são características relevantes que 
têm de ser consideradas ao se tentar uma compreensão da cultura escolar.  

Dentro do contexto de cultura e de relações estabelecidas, é importante que o profes-
sor saiba lidar com as relações de poder dentro do ambiente educacional, principalmente no 
que tange a uma enorme quantidade de conflitos entre o que se entende por autoridade e au-
toritarismo. Conceitos complexos e que muitas vezes são confundidos. Uma “mulher do ouro” 
fala um pouco de um fato marcante e intrigante na sua relação com a diretora da escola: 

 
A minha diretora era muito tradicional, muito rígida e a gente discutia. 
Ela me fez chorar várias vezes. Eu lembro uma vez que eu tava com 
uma primeira série e no meio do ano eles já tavam bem alfabetizados, 
eu pegava aluno de todo jeito e já tava bem entrosada, aí ela pediu 
pra eu trocar de turma com a filha dela, aí eu disse pra ela que não 
aceitava, e perguntei por que ela queria que eu trocasse, e ela falou 
que era justamente por isso, porque meus alunos estavam desenvol-
vidos e os dela não, e a filha dela só tinha a 5ª série e estava dando 
aula na primeira, e ela queria que eu deixasse minha primeira série 
que já estava preparada, pra ir dar aula na falta da filha dela [Anto-
nia]. 
 

Nota-se aqui a importância do papel do gestor junto ao trabalho do educador. É im-
prescindível que esse tenha consciência das microrrelações de poder do seu cotidiano, conser-
vando assim o papel de coordenador do contexto escolar, e não de executor de um 
autoritarismo com favoritos beneficiários. Situações favoráveis de forma conjunta devem ser 
almejadas, visto que o conjunto das forças de uma instituição precisa estar em sintonia para 
que o cotidiano não passe por desarticulações que prejudiquem sua dinâmica. Percebe-se aqui 
a necessidade da contínua reflexão sobre os integrantes de uma escola. 

No cotidiano do professor, é necessário que ele realize uma contínua reflexão sobre su-
as ações, sua cultura, seu modo de ver o mundo, os valores que norteiam suas relações com os 
sujeitos de seus grupos culturais.  

 
A relação das narradoras com os saberes da experiência 

As narradoras utilizavam saberes experenciais, uma vez que iniciaram seus ofícios 
como leigas. Esses saberes são considerados por Tardif como  

 
[...] saberes específicos, baseados [no] trabalho cotidiano e no co-
nhecimento de seu meio [...] brotam da experiência e são por ela va-
lidados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a 
forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser 
(TARDIF, 2002, p. 39). 
 

A formação profissional implica um congregado de ciências que são histórica e gradati-
vamente acionados ao longo de ações específicas. Tais saberes resultam de uma participação 
ativa num contexto educacional, e de todas as relações estabelecidas com os sujeitos nos locais 
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de trabalho. Ingressar na docência é abrir um caminho de novas possibilidades e fontes de co-
nhecimento, que constituem a identidade profissional. A partir do que Tardif discute em sua 
obra (2002), afirma-se que o saber das “mulheres de ouro” está continuamente unido a uma 
experiência de trabalho. 

Quanto à relação com a comunidade escolar, Flora assim se expressa: 
 

Sempre foi boa essa minha disponibilidade de conversar de tudo, as 
amigas me ajudavam a trabalhar melhor, os alunos eram muito bons 
e sempre tive carinho muito grande dos pais, nunca tive problemas, 
sempre a gente encontra, seria demagogia dizer que não, mas foi 
pouco [Flora]. 
 

Os saberes são constituídos a cada momento de atuação, a cada dia, a cada aula. 
Das novas experiências realizadas são extraídos conhecimentos que são utilizados paralela e 
continuamente na atuação pedagógica.  

Essas experiências são mediadas por aquilo que Tardif chama de condicionantes 
diversos para a atuação do professor. Ele explica que: [para o professor] os condicionantes 
aparecem relacionados a situações concretas que não são passíveis de definições acabadas e 
que exigem improvisação e habilidade pessoal, (TARDIF, 2002, p. 49). 

Situações adversas, modificadoras, situacionais e instigadoras são partes integran-
tes do dia a dia docente. São esses momentos responsáveis pela construção da identidade pro-
fissional. É na e pela experiência que os aprendizados das professoras-esposas-de-garimpeiros 
foram inicialmente constituídos, estabelecendo assim a formação de um peculiar saber docente. 
 
Considerações finais 

As narrativas compõem o resultado de uma experiência vivida em um contexto que co-
labora para o entendimento do ofício do professor, nas circunstâncias em que a academia não 
conseguiu formar os docentes que uma determinada comunidade requeria. 

Da apresentação de uma situação particular no âmbito educacional, em que foram 
apresentadas experiências singulares, entende-se que os registros das falas contribuem inicial-
mente para suscitar indagações que sustentarão futuras reflexões. 

As análises continuam abertas para novos aportes que sejam capazes de colaborar para 
o entendimento do ofício de professor, possibilitando assim, a construção de novos saberes.  
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Introdução 
 
 Este artigo1 tem por objetivo problematizar momentos da história da educação 
brasileira por meio da história de vida da professora, aposentada do Magistério Público 
Estadual, Senhora Maria de Lourdes Mendes Damázio, nascida aos 17 de fevereiro de 1931, no 
bairro de Taquaracutuba no município de Imaruí (SC). Os estudos são baseados nos relatos da 
própria entrevistada2 que consentiu a explicitação de seu nome, bem como da sua imagem 
gravada com foto e áudio. 
 Tendo como metodologia a história oral, busco na memória de D. Lourdes a 
compreensão de determinados fatos ligados à educação, rememorados nos fragmentos 
históricos por ela vividos. 
 As reflexões são fundamentadas e referendadas nos escritos de Stephanou e Bastos 
(2005) entre outros pesquisadores que, a partir da história da educação brasileira, ressaltam a 
importância de se guardar a memória como um instrumento de preservação da própria história 
social e pessoal.  

Trago ainda a contribuição de Tambara (1997) e Louro (1998) que apresentam a 
trajetória da educação feminina no Brasil ao final do século XIX. 

D. Lourdes relata, num primeiro momento, a sua experiência enquanto aluna que, de 
forma atípica, teve como professora e incentivadora de seus estudos a sua própria irmã. Poste-
riormente, aos dezenove anos, invertem-se os papéis assumindo a condição de professora pri-
mária. Por meio de sua memória, que não é só individual, mas coletiva, procuro compreender 
os significados de suas vivências, além de problematizar teoricamente no campo da história oral 
como fonte histórica de pesquisa.  

Em seguida, o relato se dará por conta da sua trajetória profissional, formação e prática 
docente. Um relato de uma mulher de fibra que, mesmo após seus dois filhos, mais velhos, 
concluírem o magistério, foi buscar a sua formação profissional ingressando no curso normal (o 
magistério) juntamente com sua filha, que também era professora.  

Nas considerações finais, D. Lourdes deixa transparecer os sentimentos de saudades de 
um tempo que lhe restam na memória que, segundo Bosi (2001), é retratada de maneira parti-
cular, trazendo os significados daquele que conta, revelando detalhes com os quais mais se 
identifica e que mais significam. 

Ao ouvir e agora contextualizar a história desta depoente, passamos a conhecer não 
somente a sua história singular, mas as várias faces da sua própria história que comunga com a 
história de outras professoras, bem como os contextos sociais, históricos e culturais pelos quais 
as suas experiências aconteceram. De acordo com Dias e Engers (2005 p.510), sempre “há 
uma intersecção entre a sua história pessoal e a história da sociedade que a contextualiza”. 

 
Uma infância escolar marcada por um ensino tradicional 
 

 D. Lourdes ingressou, na escola primária com sete anos, em uma escola, situa-
da numa vila chamada Quilombo, localizada no interior do município de Imaruí (SC). Sua traje-
tória escolar foi marcada pelo ensino tradicional. Segundo ela, era uma escola isolada com 
turmas mistas e no período matutino funcionavam as turmas de primeira à terceira série, refe-
rente ao ensino primário. A quarta série funcionava no período vespertino juntamente com a 
primeira e segunda série do curso complementar.  

Uma pedagogia que enxergava a criança como uma natureza e não cogitava a ideia de 
condição infantil. A criança era vista como “tábula rasa”, um “adulto em miniatura”, que por 
meio de uma educação redentora os indivíduos em formação iam sendo lapidados. 
 A função da escola era o de instruir e transmitir os conhecimentos acumulados pela 
humanidade, ou seja, a professora/or transmitia e o/a aluno/a aprendia de forma mecânica, 
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pois decorar significava aprender. D. Lourdes relembra dos seus primeiros livros escolares e a 
metodologia adotada por sua professora, em seu processo de alfabetização. 
 

No livro do ABC começávamos com as vogais, depois as consoantes, 
depois formavam sílabas. Na cartilha analítica formavam as palavras 
e as frases, depois o primeiro livro de leitura. Só passava para o se-
gundo ano quem soubesse ler esses três livros. 

 
Seu depoimento vem confirmar a forma mecanizada de conceber a educação. Um mé-

todo que seguia os princípios da palavração.  
O uso do livro didático para muitos professores/as era quase que uma “bengala” peda-

gógica. Hoje ainda se percebe a forte influência deste material devido a praticidade em seguir 
os conteúdos que, mesmo sendo descontextualizados, são permeados por técnicas pré estabe-
lecidas e garantidos pelos programas educacionais. “O livro didático é um objeto cultural con-
traditório que gera intensas polêmicas e críticas de muitos setores, mas tem sido sempre 
considerado como um instrumento fundamental no processo de escolarização” (Bittencourt, 
2004 p. 01). 

Se a função principal da escola era transmitir os conhecimentos acumulados pela hu-
manidade aos alunos cabia-lhes o respeito e a obediência, pois caso contrário, relata a profes-
sora: 

 
Havia castigos, a professora colocava a gente de joelhos, deixava a 
gente sem recreio, caso não fizesse as tarefas de casa, não soubesse 
as tabuadas ou se respondiam mal para a professora. Mas, eu sem-
pre fui muito estudiosa e obediente. 

 
Essa aluna, ao rememorar suas lembranças escolares, faz questão de lembrar que nun-

ca recebeu castigos, ao frisar tamanha obediência e, portanto, fica o que comenta Janotti e 
Monaco (1993) “as histórias de vida não esclarecem necessariamente os fatos passados, mas 
são interpretações atuais deles” (p.13). Ao reconhecer um ensino marcado pela rigidez, a pro-
fessora, mesmo tendo um grau próximo de parentesco, sua própria irmã, não iria privar sua 
aluna do castigo, caso viesse a merecer, uma vez que, castigá-la poderia servir de exemplo aos 
demais.  

O castigo, que em sua época, era usado de forma explícita para reprimir ou coibir algo 
que se considerava fora dos padrões, e a escola, conforme suas origens, utilizava-se do castigo 
para disciplinar e impor a obediência. O corpo, de acordo Focault, (1987) “está preso no interior 
de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” (p. 163).  

O uso do uniforme, nas unidades escolares, é outro atributo que sempre foi e ainda é 
muito utilizado como definidor de comportamentos. Segundo Teive (2008) surgiu a partir das 
escolas Normais, ou seja, as normalistas deveriam obrigatoriamente usar o uniforme, “como 
estratégia de distinção dos/as alunos/as” (p. 182) que frequentavam o curso Normal. Ainda no 
período Republicano, o uniforme escolar, segundo esta autora,  

 
[...] constituía-se num dos pontos importantes na produção do novo 
habitus pedagógico, contribuindo para aumentar o controle sobre o 
comportamento dos/as futuros/as professores/as, para sedimentar o 
novo modo de se comportar (p. 183). 
 

Ao falar do uniforme, em um dos pontos da nossa entrevista, percebe-se que um sau-
dosismo invade seus devaneios e toda orgulhosa relata que, em seu cotidiano escolar, usava 
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saia, calça azul e um guarda pó, esse ultimo era uma espécie de jaleco xadrez, aberto atrás, 
com pregas na frente e um cinto que se amarrava atrás. “Era muito bonitinho”, relembra. “Eu 
era baixinha, como até hoje, mas me achava tão linda naquele uniforme, que já me sentia co-
mo uma professora”. 

A estrutura física e a estrutura humana formam um conjunto prioritário para que a 
educação aconteça, porém o que se percebe, pelos relatos de uma senhora que já vivenciou os 
dois lados, docente e discente, do ato de ensinar, é que a educação em todo esse tempo, tanto 
no aspecto físico quanto humano, caminha a passos muito lentos.  
 

  
Professor, aluno/a e a cultura: A prática a caminho da escola 
 

D. Lourdes concluiu o curso Complementar, em 30 de novembro de 1946, no Grupo 
Escolar Carlos Gomes no Município de Imarui (SC). Um ano depois, mudou-se, com sua família, 
para o município de Orleans (SC) onde concluiu o Curso Normal Regional que dava direito a 
ingressar no magistério. Em 10 de abril de 1950 realiza um sonho de criança, ser professora, 
“estudei para isso” enfatiza. 

 
Terminando o curso a turma toda arrumou os documentos e envia-
mos a Florianópolis para a inscrição. No dia da escolha das vagas, 
precisava estar presente ou mandar um representante com procura-
ção assinada pelo interessado, o nosso representante foi o prefeito de 
Orleans. Como não havia vagas para todos no município de Orleans, 
resolveu escolher em outro município. A minha escola ficava em Leão-
zinho, no município de Tangará, oeste do estado, mas não assumi, 
pois fui logo designada para a escola isolada de Linha Antunes Braga, 
no município de Orleans. Uma comunidade de italianos e poloneses. 
As crianças só falavam português na escola, em casa cada um falava 
sua língua de origem.  

 
 De abril a dezembro ela e as/os demais, que assumiram naquele mesmo ano, ficaram 

sem receber os seus vencimentos e para regularizar a situação desses profissionais, D. Lourdes 
relembra que, foi preciso acionar um conhecido médico do município, Senhor Antonio Dibeb 
Mussi, que era amigo do Senhor Elpídio Barbosa, então secretário do Instituto de Educação em 
Florianópolis, além disso, foi necessário permanecer uma semana na capital, para descobrir que 
o que faltava era um Termo de Compromisso que havia sido extraviado. 

Paralelamente, aos percalços da profissão docente, inicia sua prática escolar numa es-
cola isolada com uma turma mista de 35 a 45 alunos, numa comunidade de italianos e polone-
ses. Um momento histórico, no qual predominava a concentração de etnias específicas em 
determinadas regiões brasileira, um confronto cultural inevitável, pois a escola não poderia ne-
gar o conhecimento a quem quer que fosse. 

A cultura do professor é carregada de crenças, hábitos, valores e normas dominantes 
que determinam o que é valioso em seu contexto profissional, os modos politicamente corretos 
de pensar, sentir, atuar e se relacionar (GÓMEZ, 2001). Porém, a reforma na educação foi pon-
to de partida para a campanha de nacionalização de 1937.  

A obrigatoriedade de lecionar utilizando a língua vernácula, a modificação curricular 
com obrigatoriedade do ensino de História e Geografia do Brasil e a ênfase na Educação Moral 
e Cívica e Educação Física (esta com orientação militarista) tiveram de ser incorporadas ao coti-
diano escolar (SANTOS, 2008). Em alguns casos, modificações na legislação, como a exigência 
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de brasileiros natos ou naturalizados e graduados em escolas brasileiras para a direção e do-
cência, inviabilizaram as escolas étnicas, implicando o encerramento de suas atividades. 

De uma forma geral, a sociedade foi marcada por mudanças constantes, como a 
repressão do período de transição entre a conhecida Era Vargas (década de 30 a 50) e a 
Juscelino Kubitschek (década de 50-60). Concebida pelos governantes era refletida na escola e 
incorporada no cotidiano, pois, segundo a entrevistada, a professora era proibida de falar em 
outra língua. Isso nos remete a refletir sobre o posicionamento do professor na escola e 
compreender algumas dificuldades que eram vividas dentro e fora das salas de aulas.  

Um ano e meio depois de se dedicar à comunidade de italianos e poloneses, D. Lour-
des, fez uma permuta, ou seja, uma troca com outra professora que assumiu o seu lugar para 
que fosse lecionar na Escola Isolada de Rio do Meio no município de Orleans (SC), onde tam-
bém ficou por aproximadamente um ano e meio. Depois pediu remoção para a Escola de Esta-
ção Braço do Norte, no município de Pedras Grandes e por último foi removida para a escola da 
Rocinha no Município de Lauro Muller onde permaneceu até se aposentar, em 1979. 

O deslocamento até a escola era percorrido a cavalo ou carroça. Não havia transporte 
escolar, nem estradas estruturalmente adequadas, culminando com a dificuldade, tanto do/a 
professor/a quanto dos/as alunos/as, de chegarem à escola.  

Apesar dos momentos difíceis, relembra com saudades das suas primeiras experiências 
no magistério: 

 
Ai meu Deus, mais que dificuldade... Mas era bom, não tinha outra 
opção. Era tão longe que a gente ia de aranha3, não era carroça, era 
uma aranha. Quando chovia, tinha um morro para subir, o cavalo ia lá 
e daqui a pouco vinha de volta, escorregava.  

 
O país, em suas metrópoles, vivia um processo de desenvolvimento, porém em seu in-

terior continuava uma realidade bastante precária em termos de infra estrutura. Melhorar as 
condições de alfabetização passava por mudanças nas escolas isoladas que caminhava a passos 
muito lentos e no caso de D. Lourdes, “não tinha outra opção”.  

Mesmo sendo um ensino tradicionalmente marcado pela seriedade, onde a professora 
não poderia desenvolver contatos afetivos com seus alunos, D. Lourdes mostrou-se uma edu-
cadora a frente do seu tempo, que rompe com o modelo tradicional quando relembra que gos-
tava muito de brincar com os alunos na hora do recreio.  

Tratar da afetividade, no ambiente escolar, é algo muito recente entre os estudiosos 
que defendem que a aprendizagem quando permeadas pelas emoções entre educador/a e edu-
cando/a tem mais significado para quem aprende e para quem ensina. Segundo os pensamen-
tos de Wallon (1971) um ambiente pautado pelo respeito aflora outras emoções que nortearão 
as ações do ser humano.  

A igreja católica foi outro fator importante com forte influência na educação. Em sua 
fala ficou evidenciado que, em sua prática educativa diária, a oração vinha em primeiro lugar, 
só depois fazia a chamada e a distribuição das tarefas.  

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei que regulamenta o sis-
tema educacional foi publicada em 1961. Valério (2008) argumenta que durante o processo de 
elaboração desse documento houve um intenso debate entre o grupo liderado pela Igreja Cató-
lica, que defendia o ensino religioso nas escolas públicas e o grupo de educadores a favor do 
ensino laico e, portanto contrário ao ensino religioso nas escolas públicas. Após intensos deba-
tes entre os integrantes desses dois grupos, a igreja católica se sobressaiu e até bem pouco 
tempo, conseguiram impor suas ideias, de uma escola voltada para os ideais cristãos.  
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Quanto à postura profissional e pedagógica, D. Lourdes assume-se como uma professo-
ra exigente, mas que evitava os castigos. A palavra “evitava”, remete-nos a uma reflexão no 
que diz respeito ao que cada um assume e fala o que oportuniza o ser dito, evitando os cons-
trangimentos pessoais, graças a um trabalho desenvolvido pela história oral, que segundo Bosi 
(2001), permite ao entrevistado ressignificar a sua história. D. Lourdes argumenta a ausência 
de aplicação de castigos aos/às seus/as alunos/as, porém, justifica que os/as que não faziam 
tarefas de casa, deveriam fazê-las no recreio e se terminassem cedo poderiam aproveitar os 
minutos finais para brincar. O fato de não ficar o recreio todo atenuava a ideia de castigo e 
provavelmente configurava-se em uma metodologia diferenciada para a época.  

Outro ponto importante a ser ressaltado, na prática docente de D. Lourdes, foi a neces-
sidade de se aperfeiçoar profissionalmente. Mesmo após seus dois filhos concluirem o magisté-
rio, resolveu continuar seus estudos juntamente com sua outra filha Adelir. Em 1972 entraram 
para o curso Normal na Escola Estadual “Toneda Cascaes” no município de Orleans (SC), ob-
tendo o diploma de professoras de primeiro grau, dando-lhes o direito de lecionarem às turmas 
de 1ª a 4ª série. Relembra esse tempo difícil marcado em sua memória. 

 
Fiz o curso normal que é o magistério de hoje, junto com minha filha 
Adelir. Lecionava pela manhã em Lauro Muller e estudava a noite. Foi 
muito difícil, andava a pé 2 Km até Guatá, de Guatá a gente pegava 
um ônibus às 17 h que nos levava até Orleans. As aulas começavam 
às 18 h e terminavam às 22 h e eu só chegava em casa às 23 h ou 
mais. 
 

Uma vida marcada pela dedicação ao ofício não a privou de, mesmo após uma carreira 
quase consolidada profissionalmente, avançar na sua formação docente e buscar novos conhe-
cimentos. A aposentadoria veio sete anos mais tarde. 

Em suas lembranças, percebem-se as dificuldades que enfrentou em relação a sua 
formação e qualificação profissional em sua prática docente. Os saberes pedagógicos, de D. 
Lourdes, foram sendo tecidos no seu cotidiano, baseados no censo comum, nas experiências e 
no que se acreditava ser o mais correto. 

Apesar de ser uma escola Isolada, D. Lourdes recebia, muito raramente, pela precarie-
dade das estradas e as dificuldades de locomoção, um Inspetor designado para inspecionar os 
trabalhos das escolas. A Inspetoria Escolar era localizada no município de Tubarão (SC). Se-
gundo Teive (2008) eram pessoas nomeadas, por decreto governamental, com a incumbência 
de realizar visitas nas escolas e apresentar os resultados em relatórios ao final de cada ano leti-
vo.  

 D. Lourdes recorda-se que, além de raras, as visitas eram muito rápidas.  
 

Chegava sem aviso prévio, sentava-se em uma das carteiras e ficava 
observando tanto a professora quanto os/as alunos/as e pedia o livro 
de frequência. Antes de sair dava seu parecer sobre tudo o que assis-
tiu, deixando registrado no livro “Termos de Visitas” se a sua inspeção 
foi boa, fraca ou ruim.  

 
 Quanto às anotações comenta que nunca lhe fora chamada atenção, pois, segundo 

ela, preparava-se muito e era segura no que ensinava, prova disso era que nunca teve proble-
ma com pais de alunos, os quais confiavam no seu trabalho. “Nunca precisei levar aos pais pro-
blemas causados pelos seus filhos”.  

Uma vez a cada mês, preferencialmente no dia do pagamento, as aulas eram dispen-
sadas para dar lugar a uma reunião com um/a auxiliar de inspeção, que segundo D. Lourdes 
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era um/a intermediário/a entre a escola e a Inspetoria Estadual. Esta reunião, que longe de ser 
pedagógica, servia apenas para apresentar o Movimento Escolar com a frequência e o aprovei-
tamento dos alunos, repassar alguns avisos e algumas orientações curriculares.  

A aptidão dos alunos era outro fato que demandava uma série de normativas. A profes-
sora regente, ao final do ano letivo, elaborava questões dentre as disciplinas trabalhadas duran-
te todo o ano, para serem aplicadas por uma examinadora que vinha de outra localidade. A 
mesma fazia uma seleção das questões que foram previamente elaboradas e aplicava aos alu-
nos. A examinadora só poderia se retirar da escola depois de corrigir todas as provas, passar as 
notas para o livro ata e assinar. Este procedimento, segundo D. Lourdes, era para observar se 
os/as alunos/as estavam aptos/as a frequentar a série seguinte e da mesma forma observar a 
capacidade da professora ao exercício da profissão. 

A imagem, de “boa professora” que reconstrói de si, nos remete para o modelo de pro-
fessor vigente que deveria atender aos “modelos de virtude, disciplinados e disciplinadores, 
guias espirituais, conhecedores das matérias e das técnicas de ensino” (Louro, 1998), aliada a 
sua aptidão, que se acreditava ser inata, de um lado “mulher e o outro lado mãe” (p.93).  
 
 
Uma educação atravessada pelo gênero 
 
 A escola tem apresentado, em sua longa trajetória, características profundamente mas-
culinas, visto que, historicamente as mulheres não ocupavam um lugar privilegiado na socieda-
de e as ideias que predominavam eram as masculinas. Neste sentido, a escola conforme 
(Louro, 1997) 
 

[...] foi se tornando, historicamente, nas sociedades urbanas ociden-
tais, um locus privilegiado para a formação de meninos e meninas, 
homens e mulheres é, ela própria, um espaço generificado, isto é, um 
espaço atravessado pelas representações de gênero. Em nosso país, 
como em vários outros, esse espaço foi, a princípio, marcadamente 
masculino 
(p. 77). 

 
A escola, embora, atravessada pelo gênero, continua a reproduzir os valores padroni-

zados da sociedade a qual ela está inserida e conforme Montserrat (1999), ela “contribui de 
maneira sistemática para o desenvolvimento desses padrões de organização da conduta e das 
atividades, de forma praticamente permanente” (p.68). A escola não se difere dos padrões so-
ciais dos quais recebem seus alunos, acata e reproduz valores arraigados, marcadamente por 
uma supremacia masculina. 

Conforme as lembranças de Dona Lourdes, suas amizades na escola nos fazem refletir 
sobre as relações que foram construídas. E sobre isso ela relata: “Eu tinha amigas, amigos não. 
As meninas não brincavam e nem conversavam com os meninos. Só por um motivo muito jus-
to”. 

Com a institucionalização das “escolas de primeiras letras”, no Período Imperial, as 
chamadas pedagogias se espalhavam por todas as cidades, vilas e lugarejos, com o cunho emi-
nentemente religioso, as congregações e ordens masculinas ou femininas mantinham o cuidado 
de oferecerem professores para as classes de meninos e professoras para as classes de meni-
nas, embora as escolas para meninos fossem superiores às mantidas para as meninas. Nessas 
instituições, a retidão e a boa conduta dedicadas às professoras, de acordo com Louro (1997, 
p. 444), eram quesitos inquestionáveis, principalmente as que lidavam com crianças, “pessoas 
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de moral inatacável; suas casas deveriam ser ambientes decentes e saudáveis, uma vez que as 
famílias lhes confiavam seus filhos e filhas”. 

Em sua educação escolar, D. Lourdes relembra que nas atividades manuais “as profes-
soras ensinavam as meninas a bordar, e os meninos faziam trabalho com madeira”. Da mesma 
forma nas aulas de educação física os alunos eram separados, “menino com menino e menina 
com menina”, complementa.  

Moreno (1999) nos mostra que em nossa sociedade o masculino é a referência na hora 
de se afirmar como menina e no espaço escolar não é diferente. 

 
Ao ingressar na escola, meninos e meninas já sabem muito bem qual é 
a sua identidade sexual e qual é o papel que como tais, lhes corres-
ponde, ainda que não tenham muito claro o alcance e o significado 
deste conceito, assim como o de tantos outros. A escola colaborará efi-
cazmente no esclarecimento conceitual do significado de ser menina e 
fará o mesmo com o menino (p.16). 
 

Segundo os relatos de Dona Lourdes, no recreio havia uma nítida diferença, “os meni-
nos brincavam de um lado e as meninas de outro. Cada um tinha o seu lugar para brincar sepa-
radamente”. O gênero entendido como uma construção social ratifica a ideia de relação, como 
explica Louro (1996) “os sujeitos se produzem em relação e na relação”(p.2). 

Segundo Tambara (1997), “não resta dúvidas que as últimas décadas do século XIX fo-
ram férteis em ideias que contribuíram para consolidar o processo de expansão dos papeis so-
ciais desempenhados pela mulher” (p.84). Dona Lourdes vivenciou esse processo e comenta 
sobre os momentos em que necessitava conciliar as atividades de dona de casa com as suas 
atividades de mulher profissional,  

  
Sempre soube conciliar as duas coisas. Quando meus filhos eram pe-
quenos, deixava com a empregada pela manhã, à tarde eu ficava com 
eles. Quando maiores estudavam num período e em outro ajudavam 
o pai no serviço da roça.  
 

Somente a vocação de boa mãe e por conseqüência boa professora não lhe bastavam, 
pois mesmo sendo uma mulher que vai para o mercado de trabalho, seu aperfeiçoamento pro-
fissional ficava subjulgado aos ciúmes do marido. Dona Lourdes relembra que por morar e leci-
onar em uma comunidade muito afastada apresentava dificuldades para locomover-se até o 
local das reuniões promovidas pela Secretaria de Educação. Estas dificuldades impediam que 
os/as professores/as, e em especial a Dona Lourdes, pudessem teorizar a sua prática. Não bas-
tasse ás dificuldades com transporte, havia ainda o impedimento de seu marido que, segundo o 
seu relato, não gostava. “Eu só fiz curso uma vez em Tubarão. Era um curso de aperfeiçoamen-
to. Para mim se tornava difícil, pois tinha que ficar o tempo todo fora de casa e meu esposo 
não gostava que eu fosse”. 

Ao mesmo tempo em que a docência era vista como uma extensão da maternidade, a 
professora exercia toda a sua autoridade, exigindo-lhe o respeito e o cumprimento de suas 
obrigações, o que segundo Focault (1987), “forma-se então uma política das coerções que são 
um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de 
seus comportamentos” (p.164). 
 
Considerações finais: Lembranças que ficaram: uma saudade e uma afirmação! 
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Problematizar os processos educacionais vivenciados no passado tendo como testemu-
nha a vida e a memória de alguém que presenciou cada momento permite compreendermos o 
presente, pois “o presente não existe sem o passado, e estamos a fabricar o passado todos os 
dias” (Sthephanou & Bastos, 2005 p.10).  

Ao chamar o passado para recordar seus momentos e colocá-los nos braços de quem 
viveu com amor a sua profissão, aborda palavras fortes e emocionantes.  

 
Eu sinto saudade daquele tempo todinho, porque foi uma vida 
aquilo ali, mas eu me sinto realizada mesmo agora. Saudade 
dos alunos, das amizades que fiz onde trabalhei dos colegas 
professores, enfim, muitas saudades. Me aposentei, cumpri o 
meu dever de professora. 
 

 Ao falar da aposentadoria, relembra o tempo que se dedicou para a sua profissão. Ao 
todo foram vinte e nove anos e meio da sua vida dedicada à docência e, segundo ela, neste 
período gozou apenas de uma licença prêmio4. Por ingressar no magistério com apenas dezes-
seis anos aposentou-se com quarenta e oito anos e hoje (2010) com oitenta anos, comenta 
com muito orgulho e satisfação que há trinta e um anos goza de sua aposentadoria.  

Estas saudades foram sentidas por ela, com muita emoção e realização pessoal ao 
evocar suas memórias. Em todos os momentos da entrevista, foi possível perceber um brilho no 
olhar e um cuidado em encontrar as palavras certas para que ficasse claro toda a sua satisfação 
e orgulho pelo exercício da profissão.  

Ao traçar um paralelo do tempo em que lecionava com os tempos atuais, D. Lourdes, 
argumenta que “escola é sempre escola”, o que muda é a forma diferenciada de ensinar, e 
complementa dizendo que hoje o professor utiliza vários materiais didáticos para prover suas 
aulas, coisa que antes não existia.  

Com relação aos atuais alunos, ela percebe que “há falta de respeito para com os 
professores, tem professor com medo dos alunos e os pais confiam pouco no professor”, com-
plementa.  

Ao tentar aconselhar os/as que escolheram a docência como profissão, profere algu-
mas palavras em meio à emoção e lágrimas: “Professor ame sua profissão, ensine com carinho 
seus alunos. Vá em frente, seja professor por vocação. Sem aluno não há professor, sem pro-
fessor não há escola e sem escola não há educação”.  

Durante séculos, a docência foi vista como um sacerdócio, como uma missão que exi-
gia doação. Essa compreensão e representação social do professor foram construídas pela soci-
edade e incorporada pelos/as professores/as resultando no “habitus” da profissão, como afirma 
Kenski (1995). D. Lourdes acredita que o exercício da docência vai além da apreensão do sa-
ber, este deve fazer parte da vida e ser manifestado no corpo, no modo de vestir, de falar, de 
se comportar. 

Ao rememorar o passado, de D. Lourdes, percebi uma preocupação com suas recorda-
ções, ao evidenciar detalhes e querer desviar outros. Seu passado expressado em sua oralidade 
tornou-se presente em seus pensamentos. Suas lembranças evocaram outras e essas levaram a 
tantas outras como numa teia, onde os fios se entrecruzam e buscam diferentes caminhos até o 
seu destino. 
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A presente pesquisa situa-se na área da História da Educação, mais especificamente, na 
história do currículo, e tem como objeto central o documento “Projeto Núcleos de Educação 
Infantil” de 1976, que implantou a educação infantil no município de Florianópolis (Santa Cata-
rina/Brasil). Trata-se de estudo historiográfico em andamento, motivado pela implantação dos 
documentos curriculares atuais1 em interface com esse primeiro documento para efeito de 
aprofundamento do conhecimento sobre o início da educação infantil dessa rede. A Rede Muni-
cipal de Educação Infantil de Florianópolis (RMEI) data de 1976, com a inauguração do primeiro 
Núcleo de Educação Infantil – NEI –, atendendo a 92 crianças (OSTETTO, 2000, p. 105). Conta, 
atualmente2, com 81 unidades, 32 das quais núcleos de educação infantil (NEIs), com atendi-
mento em período parcial, e 49 creches, com atendimento em período integral. No total, são 
atendidas 10.695 crianças. 

Na RMEI há registro de três documentos curriculares anteriores aos atuais: “Currículo 
Pré-Escolar”, de 1981; “Programa de Educação Pré-Escolar”, de 1988, e “Traduzindo em ações: 
das diretrizes a uma proposta curricular – Educação Infantil”, de 1996. A escolha do documento 
Projeto Núcleos de Educação Infantil, de 1976, da então Secretaria de Educação, Saúde e Assis-
tência Social (SESAS)3 se deveu, em especial, a um depoimento oral localizado no livro de Luci-
ana Esmeralda Ostetto (2000), Educação Infantil em Florianópolis: Retratos Históricos da Rede 
Municipal (1976-1996). Pareceu-nos muito relevante a alusão ao livro Vida e Educação no Jar-
dim de Infância, de Heloísa Marinho, como “a nossa bíblia”, na criação dessa rede e, a partir 
daí, conhecer melhor o Projeto Núcleos de Educação Infantil (SESAS, 1976), como documento 
curricular e sua influência na prática das primeiras professoras.  

No levantamento das pesquisas4 sobre a rede em Florianópolis, constatou-se escassez de 
produção científica nos cursos de pós-graduação na linha da história e da historiografia. O pri-
meiro e único estudo específico nessa linha é o de Ostetto5 (já citado), por meio do qual, no 
que se refere à utilização de dados históricos dessa rede, pode-se afirmar ser referência, o que 
confirma a particularidade da sua pesquisa. Kuhlmann Jr. (1998) alerta sobre a desvalorização 
da educação infantil nas pesquisas educacionais, em especial na linha da história, mesmo entre 
os profissionais da área. Observa que, no geral, “os estudos privilegiam outras áreas” e a histó-
ria “seria útil apenas para compor um quadro de referência” (p. 5). Rocha (2000), ao falar da 
pesquisa histórica das instituições de educação infantil, refere-se a uma “demanda fundamental 
da área da Educação” e acredita que a “compreensão das dimensões sociais, políticas e educa-
tivas que as creches e pré-escolas assumem hoje exige que se conheçam as funções sociais, as 
motivações políticas e orientações pedagógicas que lhes deram origem” (p. 17).  

Desenvolvemos esta pesquisa à luz da história do currículo, que permite ver seu conhe-
cimento corporificado como artefato social, histórico e cultural, que “não pode se deter na des-
crição estática do passado, mas deve tentar explicar como esse determinado artefato veio a se 
tornar o que é, descrevendo a dinâmica social que moldou dessa forma” (SILVA, 1995, p. 8). 
Neste sentido, o autor alega que, ao estudar o currículo de determinada época, deve-se tentar 
descobrir que valores, conhecimentos e habilidades foram considerados como legítimos e 
igualmente apontar como essa legitimidade foi constituída. Utilizaremos O Projeto Núcleos de 
Educação Infantil (SESAS, 1976) para evidenciar o que nele foi legitimado e transposto para a 
prática das primeiras professoras.  

As entrevistas que trouxemos para reflexão são das pesquisas de Ostetto (2000) e Wal-
trick (2008). Esses depoimentos são revisitados sob outros ângulos, num caminho conjunto 
com outras reflexões teóricas, no sentido de evidenciar partes da história sobre essa rede, ain-
da não reveladas, a saber, sobre a constituição da docência na educação infantil.  

 
[...] a história oral pode certamente ser um meio de transformar tanto 
o conteúdo quanto a finalidade da história. Pode ser utilizada para al-
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terar o enfoque da própria história e revelar novos campos de investi-
gação; [...] pode devolver às pessoas que fizeram e vivenciaram a 
história um lugar fundamental, mediante suas próprias palavras 
(THOMPSON, 1992, p. 22). 

 
 

O Projeto Núcleos de Educação Infantil (SESAS, 1976): entre a educação preparató-
ria e os princípios escolanovistas de Heloísa Marinho 

 
Mesmo não sendo considerado um documento curricular pela RMEI, o Projeto Núcleos 

de Educação Infantil (SESAS, 1976) refere-se a uma “programação” e utiliza o termo “currículo” 
para se referir a diferentes temáticas contempladas na pré-escola6. Escrito em 14 páginas, de-
limita: finalidade; justificativa; objetivos; metas e área de influência; condições de execução 
(coordenação geral, coordenação executiva, prazos de execução, sistemática de ação); recursos 
(espaço físico, especificações espaço físico por unidade, material, recursos humanos por unida-
de, recursos financeiros por unidade, recursos financeiros por fonte e cronograma de desem-
bolso) e controle e avaliação do projeto. Na parte intitulada Sistemática de Ação, define a 
clientela a ser atendida, os critérios de seleção, a programação a ser desenvolvida e a filosofia 
do pré-escolar. Este projeto deixa bem clara a destinação da educação pré-escolar pública em 
Florianópolis: atendimento das crianças “entre os mais carentes social e economicamente” (SE-
SAS, 1976, p. 5). É uma proposta demarcada pelo caráter preparatório, ou seja, preparar a cri-
ança para o ingresso na escola e também pelo o que é conhecido no sistema educacional como 
educação compensatória, a saber, que “sob o nome de «educação compensatória» foram ela-
boradas propostas de trabalho junto às creches e pré-escolas defendendo a estimulação preco-
ce e o preparo para a alfabetização (OLIVEIRA, 1988, p. 49). Souza (1984, p. 49) analisa a 
proposta oficial do pré-escolar no Brasil em suas linhas de ação teórico-metodológicas, a partir 
da educação compensatória como “antídoto” para a argumentação da “privação cultural”7. O 
caráter preparatório do Projeto Núcleos de Educação Infantil é encontrado na justificativa da 
proposta: “o fato de o ensino pré-escolar estar sendo tratado como necessidade prioritária fren-
te aos altos índices da repetência verificados nas primeiras séries do 1º grau, atingindo, no âm-
bito nacional, níveis considerados alarmantes” (SESAS, 1976, p. 2), como também nos 
objetivos: “Preparar as crianças para realizar, satisfatoriamente, a aprendizagem na escola pri-
mária, através de seu desenvolvimento sensorial, motor e intelectual” (SESAS, 1976, p. 3). É 
importante ressaltar que esse projeto é criado na década de 1970, quando ocorre uma movi-
mentação do governo federal em prol da expansão da pré-escola pública no Brasil8. Identifica-
mos nesse projeto o que sugeriam Ostetto (2000) e Steininger9 (2009): uma forte vinculação 
com as prerrogativas nacionais de uma educação pré-escolar preparatória, por ocasião dessa 
grande expansão, destinada às crianças de famílias econômica e socialmente carentes. Este é o 
“cenário”: um ideário nacional, parte de uma “dinâmica social” bem definida, que, como já vi-
mos em Silva (1995), nesse caso molda a forma desse currículo, destinado às crianças “caren-
tes”, com o objetivo de provê-las de habilidades preparatórias. Nesse sentido, é importante 
indicar que o Colégio Coração de Jesus10 teve influência direta sobre este projeto, tanto na sua 
elaboração (com a participação efetiva de uma professora que lá trabalhava), quanto na im-
plantação (visto que a coordenadora responsável por essa implantação e as primeiras professo-
ras são egressas dessa instituição) (OSTETTO, 2000), o que demarca ainda mais o “cenário” 
em que foi produzido. 

O Projeto Núcleos de Educação Infantil (SESAS, 1976) implanta uma pré-escola de ca-
ráter preparatório e, ao mesmo tempo, em sua programação, faz a defesa de “vivências e não 
aulas a serem ministradas e repetidas” (SESAS, 1976, p. 5), o que localizamos também em ou-
tra assertiva, que recomenda: “Evitar-se-á o dirigismo e o aceleramento do processo evolutivo. 
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Assim sendo, não haverá treinamento nem aprendizagem dirigida pelo adulto” (SESAS, 1976, p. 
6). Esta orientação nos leva a acreditar que, a partir daí, o projeto expõe pontos de tensão e 
formas particulares de apropriação na prática das professoras, que tanto precisa ser diretiva, 
em função do caráter preparatório, quanto não-diretiva, conforme orientação dessa mesma 
proposta. Neste sentido, ao analisar o documento, conseguimos percebê-lo não somente “como 
resultado de um processo social necessário de transmissão de valores, conhecimentos e habili-
dades, em torno dos quais haja um acordo geral, mas como um processo constituído de confli-
tos e lutas entre [...] diferentes concepções sociais”11 (SILVA, 1995, p. 8). É sobre a 
contradição, em especial na defesa do “não-dirigismo”, que trazemos para a discussão do pro-
jeto inicial da RMEI de Florianópolis o livro “Vida e Educação no Jardim de Infância”12, de Heloi-
sa Marinho e os ideais da “Escola Nova”13.  

Este projeto de 1976, da Sesas, não faz menção ao livro dessa autora, nem como ma-
terial norteador a ser utilizado pelas professoras, nem como referência bibliográfica. Contudo, 
ao localizar o livro Vida e Educação no Jardim de Infância (MARINHO, 1967),14 encontramos 
uma primeira e importante evidência de que os ideais escolanovistas, presentes no Projeto Nú-
cleos de Educação Infantil, decorrem do pensamento da educadora, visto que a programação 
dessa proposta é um excerto extraído do seu livro: 

 
A programação basear-se-á em vivências e não em aulas a serem mi-
nistradas e repetidas. Em situações análogas às de ambiente familiar, 
o “currículo” abrangerá: 1. Saúde, com ênfase em Nutrição; 2. A vida 
social; 3. O prazer da música; 4. O trabalho das artes plásticas; 5. 
Convívio da natureza e o mundo variado das coisas; 6. A fantasia no 
reino encantado das estórias; 7. A formação de hábitos indispensáveis 
à vida. 
Evitar-se-á o dirigismo e o aceleramento do processo evolutivo. Assim 
sendo, não haverá treinamento nem aprendizagem dirigida pelo adul-
to. 
Cada criança “crescerá” de acordo com seu ritmo e sua potencialida-
des (SESAS, p. 5-6). 

 
Neste extrato, também é clara a vinculação da programação com os princípios da Escola 

Nova15 e com o pensamento dessa autora, a saber, quando prioriza as vivências, o respeito ao 
ritmo, ao processo evolutivo e à potencialidade da criança, princípios defendidos e recomenda-
dos, com recorrência, por Heloísa Marinho ao longo de todo o livro Vida e Educação no Jardim 
de Infância.  

 
Como Heloísa Marinho, “a educadora das educadoras” dos jardins de infância do Rio 
de Janeiro, chega a Florianópolis 

 
Heloísa Marinho nasceu em 1903, na cidade de São Paulo, e faleceu em 1994, no Rio de 

Janeiro “[...] foi a educadora de quase todas as educadoras dos Jardins de Infância na cidade 
do Rio de Janeiro, no período que vai de 1934 até 1978” (LEITE FILHO, 1998, p. 5). Formou-se 
professora primária em 1923, no Curso Normal do Colégio Bennett (RJ) e, segundo suas pró-
prias palavras, os ideais da “renovação” estão presentes na sua formação inicial, advindos da 
Universidade de Chicago, onde mais tarde iria estudar: 

 
Da Universidade de Chicago, onde as ideias de John Dewey16 criaram 
a escola ativa, a professora Eva Louise Heyde trouxe, em 1921, para 
o Colégio Bennett, a renovação. [...] Em pedagogia, baseando-se na 
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própria vida e nos compêndios da escola de John Dewey, aprendia-se 
a amar e conhecer a criança, e a ajustar a educação ao ritmo de seu 
desenvolvimento (MARINHO, 1980, p. 149). 

 
Em 1928, concluiu o bacharelado em Psicologia e a especialização em Filosofia pela Uni-

versidade de Chicago (EUA). De volta ao Brasil, em 1934, começou a lecionar no Instituto de 
Educação do Rio de Janeiro (IERJ) como professora assistente do professor Lourenço Filho17 
(LEITE FILHO, 1997).  

Primeiro livro de Heloísa Marinho,18 Vida e educação no Jardim de Infância é a “obra que 
melhor explicita o seu pensamento pedagógico como um todo, tendo sido inclusive utilizada 
como guia de trabalho por muitas professoras da pré-escola do Rio de Janeiro” (LEI-
TE FILHO, 1997, p. 108, grifos meus). Este primeiro livro foi organizado por ela em 1952: 

 
Nas livrarias eram quase inexistentes os bons livros sobre o assunto. 
Uns que outros encontrados, eram escritos em idioma estrangeiro e, 
portanto, inacessíveis à maioria dos professores. No campo oficial, 
nada havia [...]. Decidimos, então, com a colaboração de elementos 
altamente qualificados do magistério carioca, elaborar um Progra-
ma-Guia [...] (SILVEIRA, 1967, p. 8, grifos meus).  

 
A citação, extraída do livro Vida e Educação no Jardim de Infância, aproxima-se do de-

poimento oral da coordenadora responsável pela implantação do Projeto Núcleos de Educação 
Infantil (SESAS, 1976) sobre a relevância do livro e da autora na educação pré-escolar: 

 
O que eu conhecia do pedagógico era a teoria da OMEP19, baseada na 
Heloísa Marinho. Ela tinha um livro chamado: “Vida e educação no 
jardim de infância. Ela era uma professora, era uma psicóloga [...] e 
ali naquele livro tinha todo o embasamento pedagógico, todas as ati-
vidades, a organização de uma sala de aula, era um livro que era o 
nosso guia (WALTRICK, 2008, p. 76, grifos meus). 

 
O pioneirismo de Heloísa Marinho no campo da educação infantil mescla-se à própria his-

tória da pré-escola do Rio de Janeiro (LEITE FILHO, 1997) e, por que não dizer, para além des-
sa fronteira, o que é constatado no depoimento da coordenadora do projeto, que evidencia o 
alcance dessa obra na educação pré-escolar de Florianópolis e a partir dos cursos da Organiza-
ção Mundial de Educação Pré-Escolar (OMEP). Acreditamos que o alcance do livro Vida e Edu-
cação nos Jardins de Infância também se deva, em especial, ao fato de ser um guia prático. 
Nesses dois depoimentos, também localizamos a pouca produção e publicação na área da pré-
escola à época, o que marca a particularidade e importância desse livro. Podemos ainda desta-
car que, de amplo alcance, só há publicações oficiais por parte do então Ministério da Educação 
e Cultura (MEC)20, na segunda metade da década de 1970, por ocasião da expansão do aten-
dimento pré-escolar no Brasil. Outra evidência de sua influência como “guia prático” está na 
introdução da terceira edição, escrita por Lourenço Filho, que se soma às duas citações anterio-
res ao considerar a obra um “guia” para as professoras da pré-escola no País:  

 
É, na verdade, um guia prático que conduz à reflexão. Poderá assim 
atender aos desejos de um grande número de mestras que se ocu-
pam em nossas instituições de educação pré-escolar [...]. Acentuando 
o desejo de maior estudo sobre os problemas das primeiras idades, 
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seguramente contribuirá para o progresso da educação pré-escolar 
em nosso país (LOURENÇO FILHO, 1967, p. 15, grifos meus). 

 
Em todo o livro, os princípios escolanovistas recomendados por Heloísa Marinho são fa-

cilmente identificados: no desenvolvimento das reflexões sobre a criança, nas atividades pro-
postas para o jardim de infância e nas recomendações de posturas a serem adotadas pelas 
professoras, a exemplo do que a autora recomenda, ao enfatizar que as atividades “sejam ori-
entadas no sentido: a) do estímulo à atividade espontânea e ao trabalho criativo; b) do respeito 
e atendimento às diferenças individuais, pela convicção de que se há de adaptar as atividades à 
capacidade e ao nível de cada criança” (MARINHO, 1967, p. 142). 

A pergunta que então fizemos é como esse livro chega a Florianópolis, cruzando as fron-
teiras do Rio de Janeiro? Um primeiro indicativo é que tenha vindo pelas mãos da coordenadora 
contratada para implantar o Projeto Núcleos de Educação Infantil (SESAS, 1976), egressa do 
Colégio Coração de Jesus, que, em depoimento oral, destaca sua experiência e conhecimento 
sobre a pré-escola, ao contrário do que encontrou na prefeitura municipal de Florianópolis: 
“Gente! Foi tão difícil fazer esse pessoal aprender o que era pré-escola... inicialmente eu me 
sentia uma ave fora do ninho” (OSTETTO, 2000, p. 46) e que, como já vimos, se referiu ao livro 
como “bíblia” e “guia”. Egressa desse colégio e à frente da proposta de implantação do pré-
escolar municipal, já como coordenadora, contratou as primeiras professoras da rede do referi-
do colégio sob a justificativa de terem formação específica21 na área – o curso materno-infantil. 
Na década de 1970, época da criação da RMEI, o Colégio Coração de Jesus era referência na 
formação de professoras, pois, além do Curso do Magistério, também oferecia o Curso Técnico 
de Materno-Infantil22. Por isso, muito provavelmente, o livro tenha vindo desse colégio, através 
do próprio curso Materno-Infantil e pelas mãos da coordenadora, por ter sido considerado um 
“guia prático” e, pela mesma razão, em particular pela escassez de publicações na área da pré-
escola. 

 
Considerações finais  
 

O Projeto Núcleos de Educação Infantil de 1976, como primeiro documento orientador da 
prática das primeiras professoras, configura pontos de tensão e formas particulares de apropri-
ação na medida em que a proposta comporta, juntamente com o ideário escolanovista, o cará-
ter de uma educação preparatória. Esta contradição no documento de 1976 comprova, por si 
só, este ponto de tensão, que é então potencializado se pensarmos na possível influência direta 
do próprio livro Vida e Educação no Jardim de Infância, tomado como “bíblia” ou “guia”, o qual, 
permeado por importantes elementos – concepções, teorias, orientações de práticas pedagógi-
cas –, consideramos ter influenciado a produção de um jeito de ser professora de educação 
infantil nessa rede. Admitida tal interpretação, Silva (2002, p. 150) lembra que “currículo é au-
tobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é 
texto, discurso, documento”, que pode, então, forjar a identidade desse profissional.  

No depoimento de uma das primeiras professoras dessa rede, pode-se localizar um “pon-
to de tensão”: “Tinha um planejamento e tinha também uma preocupação com a primeira série 
[...]. O planejamento, no seu conteúdo, já dava uma pequena preparação. Eles não saíam alfa-
betizados... mas a gente dava aquela noção pra primeira série” (OSTETTO, 2000, p. 115). Tal 
postura pode se dar em função do documento de 1976, que recomendava que não houvesse 
“treinamento nem aprendizagem dirigidos pelo adulto”, para respeitar o “ritmo” da criança e 
“suas potencialidades” (SESAS, 1976, p. 6) como também, provavelmente, por influência desse 
livro “guia”. Ao assumir um modo de aprendizagem que nem tanto “prepara” a criança para a 
primeira série, como também não deixa de oferecer uma “pequena preparação”, fica clara a 
adequação, na prática dessas professoras, a esse “ponto de tensão” do documento de 1976, 
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que oscila entre “dirigir” e “não-dirigir” a aprendizagem das crianças. Neste sentido, atendem 
ao proposto no Projeto Núcleos de Educação Infantil, moldam sua prática, mesmo que também 
contraditória.  

Os documentos curriculares podem ser considerados como um contributo à produção do 
modo de ser professor, num processo “identitário”, como indica Nóvoa (2007, p. 16): a “identi-
dade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de 
estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo identitário”. Podemos, neste 
sentido, entender que o currículo também contribui na formação do habitus pedagógico, enten-
dido como modo de pensar e agir do professor, “[...] cujas características estão relacionadas ao 
que o/a professor/a vivenciou, ouviu, praticou e reproduziu, a partir das representações cons-
truídas sobre e no processo de ensino escolarizado” (TEIVE, 2008, p. 26).  

Sob a perspectiva desses autores, percebemos que documentos curriculares, além de 
orientarem a prática de professores, também contribuem para a produção de um determinado 
habitus23, entre o que eles praticam e reproduzem, entre o que entendem “ser e estar” nessa 
profissão, entre o que é propugnado nos documentos e o que é incorporado à sua prática pe-
dagógica. Esta pesquisa mostra como o pensamento de Heloísa Marinho, que se sustenta nos 
ideais escolanovistas, transpôs as fronteiras do Rio de Janeiro, chegando à RMEI de Florianópo-
lis por meio da obra Vida e Educação no Jardim de Infância, demarcando, de forma particular, o 
início da educação pré-escolar pública com sua inserção no Projeto Núcleos de Educação Infan-
til (SESAS, 1976). Consideramos que este documento não foi tão somente decisivo na implanta-
ção de um sistema pré-escolar, como, sobretudo, na estruturação de uma prática pedagógica e 
na constituição da identidade das primeiras professoras dessa rede.  

 
 

1. Diretrizes Educacionais Pedagógicas para a Educação Infantil (SME, 2010) e 
Orientações Curriculares (no prelo). 

2. Dados de setembro de 2011, fornecidos pela Diretoria do Observatório da Educação e 
Apoio ao Educando (DIOBE) da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. 

3. Inicialmente, a educação estava a cargo da Secretaria de Educação, Saúde e Assistên-
cia Social (SESAS), juntamente com outros setores. A partir de 1985, houve o desmem-
bramento, passando a ser Secretaria Municipal de Educação (SME) (OSTETTO, 2000). 

4. A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi tomada como referência na busca 
de pesquisas na área da educação infantil, por manter linha de pesquisa na área da in-
fância - Educação e Infância – e por ter sido localizada no seu programa de pós-
graduação a maior concentração de pesquisas sobre a Rede Municipal de Educação In-
fantil do município de Florianópolis (SC). Foi utilizado como fonte o site 
http://www.ced.ufsc.br/nupein/, do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação na Pe-
quena Infância (NUPEIN). Acesso em: 13 out. 2011. 

5. Professora do Centro de Educação - Universidade Federal de Santa Catarina, com 
doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (2006), mestrado em 
Educação pela Universidade Federal de São Carlos (1992) e graduação em Pedagogia 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (1985). No âmbito das atividades 
acadêmicas, articula ensino, pesquisa e extensão na área de Educação, com ênfase em 
Formação de professores e Educação Infantil, contemplando, principalmente, os 
seguintes temas: educação infantil e prática pedagógica, arte e infância, arte e 
formação de professores (PLATAFORMA LATTES, 2012). Acesso em: 13 mar. 2012. O 
referido livro de Ostetto não é uma pesquisa de pós-graduação.  
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6. No final de 1980, período da possível vigência do documento Projeto Núcleos de 
Educação Infantil, a RMEI contava com 5 NEIs e 1 creche, atingindo o atendimento de 
530 crianças (OSTETTO, 2000). 

7. Para Kramer (1982, p. 35) a argumentação da privação cultural “postula que existe 
uma estreita relação entre o desenvolvimento da criança e sua origem socioeconômica, 
e que as causas de variações no desenvolvimento devem ser procuradas nas 
desigualdades culturais das famílias, estabelecidas a partir da classe social a que 
pertencem”. Sobre o ideário da privação cultural no Brasil, ver Campos (1985) e 
Rosemberg (2002). 

8. Ver estudos de Souza (1984), Oliveira (1988) e Rosemberg (1999). 
9. Steininger (2009), em sua pesquisa sobre a RMEI, analisa os documentos oficiais 

publicados no Brasil na segunda metade da década de 1970 pelo então Ministério da 
Educação e Cultura (MEC). 

10. O Colégio Coração de Jesus era uma instituição escolar da rede privada, de caráter 
confessional, católico, fundada em 1898. Foi referência na educação florianopolitana e 
catarinense, não só na formação discente, mas, em especial, na formação de 
professores. Em 1919, o Curso Complementar, anexo ao colégio, foi equiparado ao da 
Escola Normal Catarinense. Forma a sua primeira turma de normalistas em 1921. O 
colégio também foi referência no atendimento pré-escolar, tendo criado o Jardim de 
Infância em 1914 (BOPPRÉ, 1989). 

11. Num dos documentos publicados pelo MEC, na época, Educação Pré-escolar – uma 
nova perspectiva Nacional (Brasil, 1975), também são percebidas concepções 
contraditórias. 

12. Em 1952, é publicada a primeira edição do livro Vida e educação no jardim de infância, 
de Heloisa Marinho – título identificado com o livro de Dewey - Vida e Educação – que, 
na segunda e terceira edição (1960 e 1966), foi o título do primeiro capítulo do livro 
(KUHLMANN JR., 2000, p. 9).  

13. O movimento das “Escolas Novas”, tensionado pelas transformações sociais de uma 
época - no período das duas Grandes Guerras Mundiais -, foi impulsionado pelo ideário 
de transformação da escola vigente – “a tradicional” – e pelos estudos crescentes de 
biologia, sociologia e, principalmente, de psicologia, aplicados à educação. A escola no-
va, de abrangência internacional, enquanto “movimento pedagógico, fez-se sentir com 
intensidade até a segunda Guerra Mundial (1939-1945). Após seu desaparecimento 
como organização internacional, não houve outro movimento comparável nesse nível” 
(DUSSEL, CARUSO, 2003, p. 192). Os ideais escolanovistas tiveram grande projeção no 
âmbito das discussões educacionais: “Em vários países, muitos educadores [...] expe-
rimentaram variar os procedimentos de ensino, ou logo transformar as normas tradicio-
nais da organização escolar, com isso ensaiando uma escola nova, no sentido de escola 
diferente das que existissem (LOURENÇO FILHO, 1978, p. 17). 

14. Ostetto (2000), Waltrick (2008) e Steininger (2009) não falam da localização e estudo 
desse livro em suas pesquisas. 

15. Lourenço Filho (1978, p. 246-248), um dos intelectuais expoentes da Escola Nova no 
Brasil indica alguns princípios desse movimento: “o respeito à personalidade do edu-
cando ou o reconhecimento de que deverá ele dispor de liberdade”, do qual decorre o 
combate ao aspecto impositivo da educação tradicional; um segundo princípio “resulta 
da compreensão funcional do processo educativo, quer sob o aspecto individual, quer 
social”, ao considerar que o processo educativo “se dá no tempo, por crescimento e 
maturação”, sendo a expressão lúdica de “um ponto de partida”; o terceiro princípio, 
sobre “a compreensão simbólica em situações de vida social”, indica que qualquer situ-
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ação de ensino “é sempre de cooperação social”, aspecto desprezado pela escola tradi-
cional e, assim, “a renovação propugna no sentido de que a escola, ela própria, se or-
ganize como uma pequena comunidade” e, ainda, como um princípio final, “qual seja, o 
de que as características de cada indivíduo serão variáveis”, sendo o homem, “em 
grande parte, expressão do meio cultural” ou das condições de vida.  

16. John Dewey (1859-1952) “exerceu grande influência na pedagogia contemporânea. Foi 
talvez, o pensador mais importante da Escola Nova. [...] (LEITE FILHO, 1998, p. 30). 
Froebel fundou os jardins de infância no final do século XIX – os Kindergartens –, que 
serviram de modelo institucionalizado à educação pré-escolar. Seus preceitos ainda ho-
je estão presentes na educação infantil. Froebel teve o cuidado de evitar a palavra “es-
cola”, para diferenciar sua instituição destinada às crianças pequenas das instituições 
escolares (ARCE, 2002). Pestalozzi (1746-1827) e Froebel (1782–1852) são considera-
dos precursores do ideário da Escola Nova, inspirados nas ideias de Rousseau (1712-
1778). 

17. Lourenço Filho e Anísio Teixeira, juntamente com Fernando de Azevedo, ficaram conhe-
cidos como “os cardeais da educação nacional”. Foram “companheiros de luta no mo-
vimento de renovação educacional do País” e signatários do Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova, em 1932 
(http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me0000323.pdf. Acesso em: 25 jul. 
2011. 

18. Essa primeira edição foi organizada juntamente com um grupo de professoras que 
estavam à frente do Departamento de Educação Primária (DEP) do Rio de Janeiro, pela 
necessidade de sistematização do trabalho e orientação das professoras que 
trabalhavam nos jardins de infância (MARINHO, 1967). 

19. A OMEP, organização internacional, não–governamental, foi fundada em 1948. “Em 
1952, educadores brasileiros, que participaram, no México, do 4º Congresso da OMEP, 
de lá voltaram entusiasmados com a ideia de implantar a organização, aqui no Brasil” 
(FERREIRA & PERIM, 2003, p. 21). A OMEP, que chegou ao Brasil na década de 50, 
“atuou e continua atuando na elaboração e implantação de educação pré-escolar [...] 
do Brasil, que, entre outras ações, realiza periodicamente congressos no país 
(ROSEMBERG, 1992, p. 22). 

20. Steininger (2009) destaca a publicação de três documentos específicos: Diagnóstico 
Preliminar da Educação Pré-Escolar no Brasil (BRASIL, 1975), Educação Pré-Escolar – 
uma nova Perspectiva Nacional (BRASIL, 1975) e Atendimento ao Pré-Escolar (BRASIL, 
1977). 

21. Ostetto (2000) chama a atenção para a contratação de professoras com formação 
específica na RMEI, o que implica uma diferença em relação a outros municípios 
brasileiros, por ocasião da expansão da pré-escola no Brasil na década de 1970, 
baseada em programas de baixo custo. Sobre esses programas de baixo custo, 
recomendados por organismos internacionais, e a implicação na contratação de pessoas 
leigas para a pré-escola, ver Rosemberg (2002). 

22. Em visita ao Arquivo Histórico do Colégio Coração de Jesus, foram localizados, nas pas-
tas Concluintes Materno Infantil, os registros do curso de 1974 até 1979. Em 1967, há 
registro de um Curso Intensivo de Jardim de Infância realizado no período das férias de 
julho e, no ano de 1973, o registro de um Curso para Professor Pré-Primário, no perío-
do das férias de janeiro e fevereiro. 

23. A noção de habitus está presente nas diversas obras do sociólogo francês Pierre 
Bourdieu. Dentre elas: A Reprodução, escrita com a parceria Jean Claude Passeron; O 
Poder Simbólico; Economia das Trocas Simbólicas. 
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Introdução 
 

Esse trabalho apresenta o resultado de pesquisa1 em obras memorialísticas cujo objeto 
de estudo foi a coletânea, composta por cinco livros do memorialista Paulo Coelho Machado, 
intitulada “Pelas Ruas de Campo Grande”, na qual o autor compila a história da capital sul-
mato-grossense, por meio de fontes orais.  

O objetivo da pesquisa foi identificar e analisar à luz da teoria da ação de Pierre Bourdi-
eu a visão de sociedade, homem e educação nas obras, a partir da compreensão dos elementos 
que revelam a constituição do sujeito e o processo histórico que compõem a obra e o reconhe-
cimento das relações e das especificidades que são estabelecidas e que repercutem na educa-
ção e na constituição social e histórica em que estamos inseridos.  

Do ponto de vista metodológico, num primeiro momento abordamos a importância dos 
estudos trazidos pelos memorialistas para o campo da educação. Num segundo momento, 
perscrutamos os conceitos da teoria da ação de Pierre Bourdieu, base teórica, apresentando as 
noções de habitus, capital e estratégias que permeiam as relações sociais. A noção de campo 
social como reprodutor das relações de dominação e o campo literário como um espaço estru-
turado de posições para compreender a visão de homem, sociedade e educação apresentada 
pelo autor. 

Num terceiro momento contextualizamos a biografia do autor e o seu contexto social 
para compreender os elementos presentes na coletânea. Os textos da coletânea constituíram o 
corpus que foi submetido à técnica de análise de conteúdo, pois a técnica possibilita ao pesqui-
sador categorizar, descrever e interpretar dados qualitativos em textos e documentos. A análise 
de conteúdo circula entre a objetividade e a subjetividade, pois a técnica pretende desvelar o 
sentido e o significado que o autor transmitiu.  

Para a realização da análise de conteúdo utilizamos o software NVivo 8 (Programa de-
senvolvido pela empresa QSR International Pty Ltd), como um suporte da análise, no qual auxi-
liou na sistematização das informações e na classificação das categorias a partir de uma ordem 
sobre a temática e a freqüência das palavras indutoras e as subcategorias elegidas com base 
nos estudos de Bardin (2004) e selecionadas de acordo com os objetivos propostos no estudo,  

Realizamos a interpretação dos resultados obtidos por meio da teoria da ação de Pierre 
Bourdieu para sinalizar elementos que compõem a visão de homem, sociedade e educação na 
história de Campo Grande/MS. No estudo também foram empregados Halbwachs (2004), Cen-
teno (2007), entre outros. 

Esse trabalho não pretendeu fazer uma mera descrição da história de Campo Grande 
em Mato Grosso do Sul, mas trazer alguns elementos históricos para o conhecimento de um 
contexto amplo e complexo que constitui a produção cultural, intelectual e social da sociedade 
ao resgatar a história coletiva. Halbwachs (2004, p. 55) aponta que a “[...] a memória coletiva 
tira a sua força e duração do fato de ter por suporte um conjunto de homens, não obstante 
eles são indivíduos que se lembram, enquanto membros de um grupo.”  

Ao compreender o processo da memória como uma ação essencial ao homem, e consi-
derando que a história social do individuo é permeada pelas relações sociais estabelecidas, ob-
servamos a importância do aprofundamento nos estudos regionais que enfatizam obras de 
cunho memorialístico, por retratarem em seu conjunto parte da memória social do lugar. 

Nesse sentido, é possível entender a visão de homem, sociedade e educação dentro 
de um contexto individual e coletivo ao propor um estudo de uma fase de nossa história e de 
uma face de nossa realidade a partir das memórias coletadas por meio de fontes orais e copila-
das na coletânea, sem deixar que observar que o autor também vivenciou esse contexto, per-
mitindo o conhecimento da constituição social e histórica da cidade de Campo Grande.  
 
1 Teoria da Ação: aportes teóricos para compreender obras memorialísticas  
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1.1 Por que obras memorialísticas? 
As obras de cunho memorialístico constituem-se numa produção historiográfica regional 

com características muito próprias, compondo-se de elementos que representam a região, tra-
zendo personagens típicos que são considerados de maior importância para a trajetória social e 
histórica.  

Centeno (2007) aborda a importância de trabalhar com memorialistas, pelo levanta-
mento de fontes orais e acontecimentos regionais que contribui para a constituição da história, 
observa que 

[...] os memorialistas, envolveram-se diretamente com as questões 
tratadas, foram protagonistas dos relatos e registraram impressões 
sobre o passado próximo ou sobre o presente, com base em suas 
lembranças, sem a pretensão de abordar a história de forma sistemá-
tica. Geralmente, escreveram sob a forma de crônicas e consultaram, 
sobretudo, fontes orais. Não revelaram rigor nas citações de suas fon-
tes ou omitiram-nas inteiramente, o que não significa desinformação 
nem ausência de consultas, inclusive, às fontes escritas. (Centeno, 
2007, p. 33). 

Para compreendermos a intrínseca relação entre obras memorialísticas e educação, 
apresentamos o que afirma Bosi (1987, p. 11): “[...] o passado conserva-se e, além de conser-
var-se, atua no presente, mas não de forma homogênea”, sendo assim a importância de com-
preender as relações entre o autor e sua obra a fim de evitar equívocos na transmissão do 
conhecimento sobre o homem e a sociedade. 

Desta forma, as obras de memorialistas contribuem para a área da História e princi-
palmente para a área de Educação por conter fontes riquíssimas e significativas na reconstitui-
ção da história em suas obras, no qual a partir de seus escritos descritivos é possível organizar 
uma análise sistemática de seus registros confrontando as informações com documentos oficiais 
e fontes teóricas corroborando na constituição e compreensão do contexto social, histórico e 
educacional regional.  
 
1.2 Por que trabalhar com a teoria da ação de Pierre Bourdieu? 

Educação é um termo que se refere à ação, por sua vez, contínua, porque não termina, 
nem começa na escola, prolonga-se ao longo da vida e tem relação com os atos praticados pe-
los agentes dentro de seu convívio social. Para entender o processo educacional se faz necessá-
rio compreender os elementos envolvidos, quais sejam, o homem e a sociedade.  

Recorremos à teoria da ação elaborada por Pierre Bourdieu, como suporte teórico, pa-
ra compreendermos a concepção de sociedade, homem e educação na obra de Paulo Coelho 
Machado e para (re) pôr elementos que compõem a história da educação em Campo Gran-
de/MS. Apresentamos a seguir os principais conceitos que sustentam as análises da coletânea.  

O conceito de habitus leva a compreensão do funcionamento das relações de afinida-
des existentes dentro de um determinado grupo, ou seja, os comportamentos e preferências 
que orientam e situam um agente dentro grupo e acabam por determinar as diferentes estrutu-
ras e condicionamentos sociais. Para Bourdieu (1996a, p. 22),  

[...] uma das funções da noção de habitus é dar conta da unidade de 
estilo que vincula as práticas e os bens de um agente singular ou de 
uma classe de agentes [...]. O habitus é esse principio gerador e uni-
ficador que retraduz as características intrínsecas e relacionais de uma 
posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em conjunto unívoco de 
escolhas de pessoas, de bens, de práticas. 
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O habitus funciona de maneira racional, pois o agente age de acordo com as afinida-
des e interesses existentes no seu meio social, pois é de acordo com que foi aprendido dentro 
do grupo que procura direcionar os seus interesses e relacionamentos sociais nas aquisições de 
capital, quando pretende possuir ou legitimar a sua posição dentro de um determinado campo.  

A noção de campo, entendido como espaço estruturado de posições relacionais, isto 
é, significa o espaço simbólico, em que ocorre os conflitos nas quais as relações sociais se esta-
belecem por meio da interação entre os agentes sociais. No meio social são estabelecidos as 
representações de grupo/classe que por sua vez são determinadas e legitimadas, constituindo 
um poder simbólico2 que determina valores e práticas sociais da estrutura social. Para Bourdieu 
(1983, p. 45) os conflitos e lutas “[...] na noção de “campo”, [são] entendido [s] ao mesmo 
tempo como campos de forças e campo de lutas que visam transformar esse campo de forças”.  

Os agentes sociais estão envolvidos pela sua realidade social na luta pelos bens pro-
duzidos legitimando-os, classificado-os e hieraquizando-os, constituindo-se em um campo de 
produção simbólica, que constituem “[...] as produções simbólicas [e] participam das estruturas 
de dominação social” de forma indireta e imperceptível. (Nogueira & Nogueira, 2004, p. 36). 

É pela definição mais ampla de campo que Bourdieu o desdobra em outros diferentes 
tipos de campos, tais como: político, econômico, social, literário, científico, entre outros, que 
possibilitam explicar e compreender o movimento e as forças existentes no contexto social.  

O conceito de capital é apresentado por Bourdieu para diferenciar os agentes pela 
quantidade de forças que possuem e que os coloca em diferentes posições no campo, são dis-
tinguidos em quatro tipos de capital: o social, o cultural, o econômico e o simbólico, segundo 
Bourdieu (2008, p. 67) “[...] é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à 
posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento 
e de inter-reconhecimento”.  

Os conceitos de habitus, campo e capital estão intrinsecamente ligados, pois segundo 
Brandão (2010, p. 230) “[...] o habitus é um saber agir aprendido pelo agente na sua inserção 
em determinado campo”, a partir de estruturas objetivas e cognitivas em conjunto com as suas 
disposições geradas possibilitam à cada agente apropriar-se de certo capital de acordo com as 
possibilidades adquiridas pelo seu habitus e pelo seu campo de inserção.  

O conceito de estratégias, formulado por Bourdieu e tem um sentido de jogo, que 
concilia as estruturas subjetivas e objetivas do agente social e que foram interiorizadas por ele 
por meio do habitus e do campo, portanto constitui um princípio de ação em que são gerados 
estratégias ou esquemas individuais e coletivos para lidar com as disposições sociais e materi-
ais, que determinam a condição social, econômica e cultural dentro de um campo social. 

O agente para manter-se em um campo/grupo/classe participa de um sistema de es-
tratégias conforme aponta Bourdieu (2004, p. 95) “[...] o pertencimento a uma classe se cons-
trói, se negocia, se regateia, se joga”, colocando que toda a estratégia possui uma intenção 
seja ela consciente ou inconsciente, podendo não ser racional, não funcionando de forma ho-
mogênea, mas que possui um objetivo conforme os interesses por ele almejados. 

O campo literário é uma categoria apresentada por Bourdieu (2004) para discutir a 
produção literária como forma de estratégia utilizada para transmissão de idéias, métodos e 
discursos, que são reconhecidos no interior de um campo e ali são produzidos. Aponta que exis-
te uma relação inconsciente entre habitus e campo, que faculta ao agente utilizar-se de tais 
estratégias, a fim de transmitir valores e concepções de reprodução simbólica e que estão em 
conformidade com as estruturas objetivas do seu agente produtor, isto posto, conforme o seu 
capital acumulado. 

Segundo Bourdieu (2004, p. 172): 
[...] o campo literário é simultaneamente um campo de forças e um 
campo de lutas que visa transformar ou conservar a relação de forças 
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estabelecida: cada um dos agentes investem a força (o capital) que 
adquiriu pelas lutas anteriores em estratégias que dependem, quanto 
à orientação, da posição desse agente nas relações de força, isto é, 
de seu capital específico.  
 

Assim, a obra literária produzida se torna uma forma de manifestação artística imbri-
cada por diversos aspectos sociais estabelecidos no campo e, que, visam à retratação de forma 
homogênea das relações de dominação de um espaço social. 
 
2 Quém é Paulo Coelho Machado e do que trata a coletânea “Pelas Ruas de Campo 
Grande”? 
 

A escolha do escritor e memorialista Paulo Coelho Machado se deu pelo seu trabalho 
realizado, que reuniu em seus escritos um grande número de informações reconstruindo a tra-
jetória histórica das principais ruas da capital e dos seus primeiros moradores. As obras trazem 
as trajetórias de personalidades da época e, ou fatos importantes que ocorreram e que perma-
neceram na memória das pessoas entrevistadas pelo referido autor na coleta de dados orais. 
Observamos que empregamos o termo memorialista em referência a Paulo Coelho Machado 
com base em Arruda (1999), que se refere ao autor como memorialista.  

Para compreender a essência da obra o primeiro ponto que analisamos é a relação 
entre a obra e o campo social do autor, buscamos compreender quem foi Paulo Coelho Macha-
do a partir do levantamento de sua biografia. O autor nasceu em São Paulo e casou com Zilá 
Corrêa Machado, com que teve quatro filhos. Foi alfabetizado em Campo Grande e formou-se 
em Direito pela Faculdade Fluminense no Rio de Janeiro, foi professor, oficial da reserva (se-
gundo tenente, CPOR), promotor e auditor substituto da Justiça Militar da 9º Região Militar.  

Pela sua posição e representatividade dentro da sociedade inseriu-se em diferentes 
campos, no campo social exerceu diversas vezes o cargo de presidente em diferentes entidades 
de classe e sociais, como associações e entidades.  

No campo econômico por pertencer a uma família detendetora de grandes áreas de 
terra, Paulo Coelho Machado, filho e neto de fazendeiros da região sul do estado tornou-se um 
dos maiores pecuarista sul-mato-grossense e que lhe garantiu diversos prêmios na área por ser 
especialista em gado de corte, representante legítimo dos latifundiários da região sul do Estado. 

Por sua representatividade no campo social e econômico também fez parte do campo 
político, no qual por duas vezes exerceu o cargo de vereador na Câmara Municipal de Campo 
Grande. Bittar (2009) em pesquisa acadêmica sobre a história de Mato Grosso do Sul aponta 
que Paulo Coelho Machado foi um dos principais articuladores do divisionismo do Estado de 
Mato Grosso do Sul.  

Segundo Bittar (2009, p. 433), “[...] Paulo Coelho Machado, filho da geração que criou 
a Liga Sul-Mato-Grossense, e que se tornou, depois, o principal mentor intelectual da divisão”, 
participou ativamente do processo de divisão do Estado de Mato Grosso em 1977.  

Como escritor escreveu algumas obras, “A parceria pecuária” (1972), “A criminalidade 
em Mato Grosso, Processo e julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo” (1954), “Arlindo de An-
drade, primeiro Juiz de Direito de Campo Grande” (1988) e a série “Pelas Ruas de Campo 
Grande”.  

Ao compreender a biografia do autor observamos que Paulo Coelho Machado pertencia 
a uma classe social favorecida, no qual manteve certa representatividade e inserção dentro do 
contexto social. Pelo seu pertencimento apresentou em seus escritos características que reve-
lam as relações estabelecidas no grupo social por meio do habitus presentes nas obras. 

Dentro do contexto social e econômico da cidade de Campo Grande na década de 1960, 
a partir da ideologia divulgada de cidade progressista e moderna, a elite letrada campo-
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grandense sentiu a necessidade constituir uma entidade cultural. Assim coube a Paulo Coelho 
Machado escrever a história de Campo Grande, a fim de contribuir com a história e com o so-
nho divisionista. 

Nesse período o autor iniciou uma série de entrevistas na coleta dados e fotos de pes-
soas antigas e realizou pesquisas em arquivos de jornais e revistas da época, na Biblioteca Pú-
blica de Campo Grande e no período que foi vereador aproveitou o tempo livre antes das 
sessões para pesquisar nas atas os acontecimentos da cidade. As histórias levantadas foram 
escritas em forma de artigos, sem uma ordem cronológica e cientifica, apenas como repositó-
rios dos fatos, costumes e tradições de uma época. 

O autor recorre à tradição oral na busca de lembranças e informações sobre os aspec-
tos físicos e sociais dos vários personagens que fizeram parte da história das ruas, sendo sua 
trajetória histórica e cultural caracterizado por vários grupos de imigrantes, como os portugue-
ses, os italianos, os sírio-libaneses, os bolivianos, os chilenos, os paraguaios, entre outros.  

As obras apresentadas na coletânea trazem a trajetória histórica das principais ruas 
de Campo Grande, são cinco obras: Rua Velha (1990), Rua Principal (1991), Rua Barão 
(1991), Rua Alegre (2000) e Grande Avenida (2000). 

Nas obras o autor descreve por meio das narrativas colhidas a imensa riqueza das vi-
vências dos pioneiros e dos primeiros habitantes, das primeiras casas comerciais, apresentando 
como ocorreu a constituição e o desenvolvimento da Vila de Santo Antônio do Campo Grande. A 
escrita tem um estilo regional, com uma linguagem leve e fluente que a torna uma leitura dile-
tante, ou seja, uma leitura prazerosa. 

Dessa forma, as obras copilam informações sobre as relações de interação entre os 
diferentes modos de convivência, as diferentes manifestações culturais e sociais que compõe 
um corpus de análise rico para compreender o homem/sociedade/educação presentes na cole-
tânea Pelas Ruas de Campo Grande. 

 
2.2 Visão de homem, sociedade e educação de Paulo Coelho Machado: à luz das lei-
turas da teoria da ação de Pierre Bourdieu 
 
 

Esse tópico pretende trazer os resultados da análise de conteúdo, a partir da análise 
temática e frequencial com a utilização do software NVivo 8, nas obras A Rua Velha e A Rua 
Principal, tidas como as principais obras da coletânea. As ferramentas do software possibilita-
ram a desmontagem do texto, bem como formar unidades de análise onde foi possível visuali-
zar as correlações entre as categorias homem, sociedade e educação e as sub-categorias, 
atributos eleitos de acordo com cada categoria.  

A primeira unidade que propormos para análise é a visão de homem, onde inserimos 
como categoria no software NVivo 8, e na seqüência atribuímos quatro sub-categorias, denomi-
nadas de atributos, quais sejam: físico, psicológico, socioeconômicos e simbólicos. Desse modo, 
estabelecemos as relações3, ou seja, realizamos a categorização dos elementos, que compõem 
as obras inseridas, combinando e classificando, a fim de estabelecer um sentido unitário na 
compreensão da visão de homem apresentado pelo memorialista nos seus escritos. 
Figura 1: Análise temática e frequencial: Homem 
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Fonte: Obra: A Rua Velha/ A Rua Pincipal 
Organização: Programa NVivo 8 

 
A análise temática frequencial demonstrou a preocupação de Paulo Coelho Machado 

em apresentar/ representar o homem com atributos físicos, psicológicos, socioeconômicos e 
simbólicos que exaltasse a sua condição dentro da sociedade, no emprego de adjetivos de qua-
lidade de modo a apresentar a visão do homem como um agente social que produz valores, ou 
seja uma produção simbólica, no sentido objetivo e subjetivo, exemplo: 

[...] Pedro Celestino Correia da Costa, um constante amigo de Campo 
Grande. Homem simples, austero, político hábil, espírito aberto, sem 
pendor para a cuiabanidade, que tanto entravava o progresso sulino e 
do próprio estado. O juiz de direito de Nioaque logo solicitou sua re-
moção para a novíssinia comarca, concedida pelo Decreto n. 227, de 
16 de março de 1911. (Machado, 2008, p.117).  

 
Dessa forma, a visão de homem trazida por Paulo Coelho Machado impõe o seu ponto 

de vista e sua posição particular adquiridas pelo habitus de classe no campo social de inserção 
e o interesse de se fazer reconhecer pelos agentes sociais, exercendo um efeito simbólico 
quando retrata personalidades importantes da constituição histórica de Campo Grande, tornan-
do-se um porta voz autorizado da classe dominante, isto é, reconhecido por todos os agentes 
sociais de diferentes classes. 

A segunda unidade que propormos para análise é a visão de sociedade, denominada 
por Campo Grande onde também a inserimos como categoria no software NVivo 8 e na se-
qüência atribuímos quatro sub-categorias denominadas de atributos: físico, simbólicos, socioe-
conômicos e históricos. Nesse sentido, realizamos a categorização dos elementos que compõem 
as obras A Rua Velha e A Rua Principal, combinando e classificando, a fim de estabelecer um 
sentido unitário na compreensão da visão de sociedade retratado por Paulo Coelho Machado. 

 
Figura 2: Análise temática e frequencial: Sociedade 
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Fonte: Obra: A Rua Velha/ A Rua Principal 
Organização: Programa NVivo 8 

 
As subcategorias utilizadas para perceber e analisar a visão de sociedade está dupla-

mente ligado ao contexto histórico, associadas a um universo social situado e datado, ou seja, 
Paulo Coelho Machado procurou enfatizar em suas obras o desenvolvimento da cidade de Cam-
po Grande, a partir da representação do homem e de instituições que aqui se estabeleceram 
desde sua fundação.  

Sempre souberam os destacados varões sul-mato-grossenses identifi-
car e reconhecer os valores para os quais convergiam as aspirações 
do grupo e, sobretudo dirigir e administrar as mudanças sociais e cul-
turais no sentido desses interesses coletivos. [...] foram crescendo 
com a terra e, afinal conseguiram vencer as forças adversas e fazer 
de Campo Grande a prestigiosa cidade em que logo se transformou. 
Com efeito, muita fibra, muita abnegação, muito arrojo, muita cora-
gem e, sobretudo, muito amor à terra foram os ingredientes utiliza-
dos. Essa a glória de Campo Grande: seus homens de bem que jamais 
abandonaram a cidade sua própria sorte. Souberam lutar rigidamente. 
Venceram alguns, caíram outros, mas a cidade foi construída com o 
sonho de todos eles. (Machado, 2008, p. 48).  

 
As análises temáticas e frequencial da categoria Campo Grande e subcategorias, isto 

é, os atributos, apontam a preocupação do autor em enfatizar que o desenvolvimento social e 
econômico da cidade esteve relacionado intrinsecamente com as relações sociais, ou seja, rela-
ciona diretamente que a existência da sociedade esta condicionada à relação de existência de 
homens de bens. 

Observamos nesse momento a presença do habitus de classe do autor, como um con-
junto de esquemas geradores da ação do grupo, que se utiliza de estratégias para valorizar a 
sociedade a partir da importância dada aos grupos de agentes que representam a sociedade no 
campo econômico, político e social, caracterizadas por Bourdieu (2000, p. 112) como: 

[...] estratégias interessadas de manipulação simbólica que têm em 
vista determinar a representação mental que os outros podem ter 
destas propriedades e dos seus portadores. [...] não tem sujeito social 
que possa ignorá-lo praticamente, as propriedades (objetivamente) 
simbólicas, mesmo as mais negativas, podem ser utilizadas estrategi-

Campo Grande
(520) 

 

Atributos 
físicos 
(14) 

 

Atributos 
simbólicos 

(181) 

Atributos 
sócio-econô-

micos 
(228)

Atributos 
Históricos 

(127) 
 

CD-ROM DE ATAS  | 6039 |  COLUBHE 2012



 

camente em função dos interesses materiais e também simbólicos do 
seu portador.  

 
É uma estratégia consciente, pois verificamos no tópico anterior que a obra foi plane-

jada pelos sócios do Rotary Club, em 1960, considerando-a como um produto do senso prático, 
como um jogo social e histórico nas relações estabelecidas entre autor, posição social e mo-
mento histórico de Campo Grande no anseio pela divisão.  

Com efeito, se encontram no campo literário, todos os traços caracte-
rísticos do funcionamento dos campos político e econômico, e, de 
maneira mais geral, de todos os campos – relações de força, capital, 
estratégias, interesses -, não existe nenhum dos fenômenos designa-
dos por esses conceitos que ai não se revista de uma forma inteira-
mente especifica, inteiramente irredutível ao que são. (Bourdieu, 
1996b, p. 233). 

A visão de sociedade apresentada pelo autor é de uma sociedade progressista e mo-
derna, porém familiar ao descrever sobre os diferentes núcleos de migrantes e habitus familia-
res das famílias, que aqui se estabeleceram. O autor aponta que a migração contribuiu na 
constituição da identidade, dos costumes, das tradições sul-mato-grossenses e do desenvolvi-
mento da cidade, porém, sempre demonstra o seu ponto de vista construído pelo habitus de 
classe na intenção de preservar o espaço social.  

Verificamos que o escritor possui um vinculo afetivo com o ambiente descrito em suas 
obras, observamos que as características apresentadas estão imbricadas no espaço social em 
que o autor está inserido, e como ele retrata esse espaço, valorizando o campo social dos per-
sonagens apresentados e a produção das trocas simbólicas para manter-se. 

A terceira e última, unidade que propormos para análise é a visão de educação, inse-
rida como categoria, utilizamos aqui uma metodologia diferente para análise, não elegemos 
atributos como subcategorias, mas subcategorias com o objetivo de verificar como se constitui 
a educação na trajetória histórica de Campo Grande.  

A categoria é educação e as subcategorias são: colégio, escola, família e professor, 
onde também utilizamos o software NVivo 8, para esmiuçar a visão de educação nas obras A 
Rua Velha e A Rua Principal, combinando e classificando, a fim de estabelecer um sentido uni-
tário na compreensão da visão de educação retratada pelo autor. 

 
Figura 3: Análise temática e frequencial: Educação 

 
Fonte: Obras: A Rua Velha/ A Rua Principal 
Organização: Programa NVivo 8 
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tica educação, como elemento importante para o desenvolvimento da sociedade, descrevendo a 
história das primeiras escolas e colégios, dos primeiros professores e da criação das primeiras 
universidades aqui estabelecidas.  

Ao narrar sobre a trajetória histórica e social de Campo Grande, Machado (2008) en-
fatiza que a educação é um bem social, e foi almejada pelos primeiros grupos aqui estabeleci-
dos como prioridade apresentada na obra A Rua Velha. 

Já de muito tempo Campo Grande reivindicara do governo do estado 
os estabelecimentos de ensino, mas sempre sem resultado. Foi então 
que alguns cidadãos, mais preocupados com o desenvolvimento cultu-
ral da futura cidade, resolveram dotar o jovem arraial de uma escola, 
para que as crianças não crescessem na ignorância. (Machado, 2008, 
p.45). 

A educação na visão do autor é o bem maior de uma sociedade, revela nos seus escri-
tos que a sociedade a tomava como princípio da constituição de uma identidade social e assim 
as memórias coletadas pelos seus entrevistados evidenciavam que. modernidade e o progresso 
estavam envolvidos no ato de ensinar e preparar os jovens para a sociedade, que estava em 
crescente desenvolvimento.  

Verificamos as estratégias educacionais da sociedade ao investirem na educação dos 
jovens, na escolha das melhores instituições de ensino, apresentando o valor do capital cultural 
adquirido pela aquisição do diploma, ao trazer exemplos de personalidades sociais que investi-
ram na educação dos filhos, pois muitos filhos de fazendeiros estudaram em importantes esco-
las da região sudeste do país.  

O processo educacional não se faz apenas pela escola, a família como uma das pri-
meiras instituições formadora do habitus, institui modos de vida e proporciona o princípio da 
estruturação de experiências escolares, conforme aponta Bourdieu (2008, p. 52), “[...] o con-
junto de características da carreira escolar, as seções ou os estabelecimentos, são indícios da 
influência direta do meio familiar [...]”.  

Em síntese, a análise de conteúdo com a utilização do software NVivo 8, um recurso 
tecnológico, possibilitou a esse estudo de maneira objetiva, esmiuçar a visão de homem, socie-
dade e educação descrita por Paulo Coelho Machado, pois trouxe elementos fundamentais para 
compreender a visão de mundo implícita em suas obras, ou seja, o autor evidenciou nos seus 
escritos as relações estabelecidas no campo social de inserção. 

A análise de conteúdo realizada à luz da teoria da ação de Pierre Bourdieu contribui 
na compreensão, que obra memorialista Pelas Ruas de Campo Grande é permeada pelos con-
ceitos de habitus, campo e estratégia, utilizados pelo referido autor com o intuito de produzir e 
reproduzir os bens simbólicos de Campo Grande na constituição de sua história.  
 
Considerações Finais 
 

A falta de documentos oficiais disponíveis sobre a região sul, causado pelo processo 
de divisão do Estado em 1977, quando muitos documentos oficiais e historiográficos que ainda 
hoje permanecem arquivados em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, faz com que pes-
quisadores utilizem de obras memorialísticas como fontes, para buscar elementos contidos em 
suas narrativas a fim de compreender os diferentes objetos de pesquisa. O campo da educação 
também tem recorrido a tais obras na busca da construção do processo educacional de Mato 
Grosso do Sul. 

As obras memorialísticas regional contribuem na constituição e representação social 
dos símbolos, costumes e tradições. As memórias como artifício de produção são um recurso de 
valorização social, de produção e reprodução simbólica, pois, acabam evidenciando a memória 
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coletiva nos registros essenciais da história do homem, sociedade e educação de uma maneira 
homogeneizada. 

Bourdieu (1996b) aponta a necessidade de compreender a biografia do autor e a con-
textualização dos elementos que compõem as narrativas.  

Dessa forma, a aproximação da biografia do autor nos mostrou que o autor pertencia 
a classe economicamente favorecida, grande proprietário de terras e legitimo representante da 
sociedade e detentor de um volume da capital econômico, político e cultural. Verificamos que 
seus escritos estão permeados pelas relações estabelecidas pelo habitus de grupo e pelas rela-
ções estabelecidas no seu campo social de inserção.  

As obras de Paulo Coelho Machado oferecem uma gama de elementos para compre-
ender a visão de homem, sociedade e educação nos anos de 1940 a 1970, os elementos histó-
ricos apresentados em seus escritos, contribuem para uma sistematização cronológica de fatos.  

A visão de homem retratada por Paulo Coelho Machado é uma visão homogeneizante 
e que exalta os personagem/personalidades pela importância social reconhecida e necessária 
para manter os vínculos da classe social dominante. 

A visão de sociedade apresentada pelo autor é uma sociedade, que valoriza a cultura, 
os costumes e tradições pela retomada da história dos fundadores e do processo de desenvol-
vimento econômico político e social, enfim apresenta a sociedade como moderna e progressista. 
Enfatiza a presença de homens de bem na sociedade, ou seja, uma elite que direcionou o cres-
cimento na ânsia pela divisão do Estado e da elevação cidade de Campo Grande a capital.  

Os elementos que compõem a compreensão da educação como princípio do desen-
volvimento são apresentadas na retomada das relações entre educação, família, professores, 
escola e sociedade, pois estão intrinsecamente ligadas ao processo educacional.  

Enfim, muito mais do que obter respostas acabadas para a problemática enunciada, 
está pesquisa buscou fomentar algumas aproximações sobre o processo histórico que permeia 
as relações estabelecidas entre o homem, a sociedade e educação no contexto de Campo 
Grande nos anos de 1940 a 1970.  

A utilização do software NVivo 8, como um recurso tecnológico proporcionou a dina-
mização dos trabalho na sistematização dos conteúdos, por meio de categorias e sub-categorias 
na técnica de análise de conteúdo. Verificamos por meio da análise de conteúdo a intrínseca 
relação entre autor, habitus, capital, campo literário nas obras A Rua Velha e A Rua Principal, 
da coletânea em estudo.  

Em suma, o estudo realizado contribui para desvelar o entendimento sobre a função 
social e histórica desse gênero literário e para a compreensão de um período da história de 
Campo Grande e Mato Grosso do Sul, bem como ampliar o conhecimento sobre o homem, soci-
edade e educação em estudos futuros. 
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Introdução 
As discussões e pesquisas que abordam os Movimentos de Educação Popular ocorridos 

no início dos anos 1960 têm esfriado/diminuído nos últimos anos, atribuindo-se essa questão ao 
surgimento de outras temáticas, como também ao fato de que muitos trabalhos já foram 
realizados sobre o período1. Porém, vale salientar que outras abordagens precisam ser escritas, 
considerando novos objetos, a existência de fontes ainda inexploradas, como é o caso da 
memória oral dos participantes, dos poucos documentos ainda conservados e de algumas 
imagens do período guardadas por essas pessoas. 
 No âmbito dessas novas abordagens, situa-se a necessidade de trabalhos investigativos 
de reconstituição e (re) interpretação da memória histórica em muitas áreas do conhecimento, 
predominando o silêncio que nada revela. “O mais longo dos silêncios”, como afirma Ferro 
(1989, p. 41), é, sem dúvida, o da história judia [...]”, povo que teve sua história negada, 
sepultada por muito tempo, precisando construir uma contra-história, que depois transformou-
se em história oficial. 

Tal situação pode ser percebida no campo educacional. Certas temáticas foram/são 
muitas vezes esquecidas/escamoteadas/manipuladas, sofrendo o perigo de serem apagadas ou 
desaparecerem da memória coletiva. Cabe então ao historiador uma importante tarefa: tirar do 
esquecimento os retalhos do passado. É o caso da história dos movimentos de educação 
popular do início dos anos 1960, que sofreu a amnésia dos pesquisadores, por se constituir em 
história proibida durante os anos de ditadura militar, ressuscitando das cinzas, para depois 
voltar ao esquecimento.  

Para os historiadores da educação preocupados com o desaparecimento da memória e 
com a construção/reconstrução da história, a memória torna-se uma “categoria importante do 
fazer história, com seus condicionamentos e suas amnésias, seus desvios e o peso da tradição, 
logo com seu trabalho não-linear, sempre sub judice, sempre incompleto, mas sempre 
necessário [...] (CAMBI, 1999, p. 35).   

Nessa configuração, deve ser compreendido o presente trabalho, que discute os 
resultados obtidos pelo Projeto de Iniciação Científica denominado Educação de Jovens e 
Adultos em 40 Horas: Angicos/RN – 1963 (História e Memórias), realizado no período de 
agosto/2010 a julho/2011, na Universidade Federal da Paraíba, relendo a experiência de 
alfabetização em 40 Horas, realizada na cidade de Angicos/RN/Brasil, em 1963, considerando 
os testemunhos orais dos seus participantes, contribuindo para a escrita da história da 
educação dos anos 1960, em particular para a reconstrução da memória dos movimentos de 
educação popular do período. 

Com fundamento na História Oral, o projeto buscou compreender a versão dos 
participantes sobre a experiência educacional desenvolvida no âmbito dos movimentos 
populares por reformas de base do início dos anos 1960. 

A proposta denominada 40 Horas de Angicos, a princípio um projeto piloto, que tinha 
por objetivo alfabetizar jovens e adultos em quarenta horas, apresenta características 
peculiares que a diferenciam das campanhas e movimentos de educação popular originados na 
época, apesar do espírito ser o mesmo. Trata-se de um experimento localizado, dentro das 
previsões do Plano Estadual de Educação, tendo como núcleo experimental a cidade de 
Angicos/RN. Foi estruturado por iniciativa do governo estadual do Rio Grande do Norte, em 
convênio com a Superintendência para o desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e United 
States Agency for International Development (USAID), com o propósito diminuir o alto índice de 
analfabetismo no Estado, que nesse momento, atingia 70% da população adulta, ficando sob a 
responsabilidade do Serviço Cooperativo da Educação do Rio Grande do Norte (SECERN), tendo 
como orientação pedagógica o sistema de alfabetização de adultos elaborado por Paulo Freire.  
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Essa e outras peculiaridades enfatizaram a necessidade de investigação para 
preservação da história e das memórias desse projeto educacional, que objetivava alfabetizar 
jovens e adultos em quarenta horas com a pretensão posterior de alfabetizar cerca de 100 mil 
adultos em um período de três anos a nível nacional. 
 
Falando da Metodologia 

A pesquisa utilizou como metodologia os procedimentos da História Oral, alicerçados 
pelo diálogo híbrido entre fontes orais e escritas. Trabalhou com a entrevista aos participantes 
do Projeto, como alunos, estudiosos, professores, comunidade, fazendo uma releitura de suas 
versões, reconstituindo as memórias orais (individuais e coletivas) de um acontecimento 
educacional que marcou a educação popular no Nordeste brasileiro. Também foi realizada 
consulta a fontes bibliográficas. 

Os estudos e discussões realizadas a partir de autores como Le Goff (1993; 2003), Diel 
(2002), Cambi (1999), Carvalho (2000, 2007, 2009a), Burke (1992); na que aborda a história 
oral, foram estudados: Thompson (1992), Bom Meihy (1996a, 1996b); na que trata das 40 
Horas de Angicos: Lyra (1996), Carvalho (2007, 2009a, 2009b); Germano; Paiva (1996) 
contribuíram para estreitar, ainda mais, as relações entre História e Memória, situando memória 
enquanto elemento de estudo da história; é o que percebemos nos escritos de Le Goff (1996, 
p. 50) “[...] Tal como o passado não é história, mas o seu objeto, também a memória não é a 
história, mas um dos seus objetos e simultaneamente um nível elementar de elaboração 
histórica”. Assim, a memória configura-se em um objeto de pesquisa complementar às fontes 
escritas servindo de subsídio para o trabalho do pesquisador, concebendo a história oral como 
elemento desse processo de investigação dos acontecimentos passados. 

A respeito da história oral destaca-se os aspectos subjetivos que a circundam, pois ao 
rememorar os indivíduos evidenciam suas subjetividades na medida em que selecionam 
determinados acontecimentos e/ou ocultam outros; o empoderamento, também, é outra 
característica marcante do trabalho com história oral, posto que “[...] dizer ao mundo de si 
talvez seja uma das mais significativas experiências humanas, pois ao enunciar suas vivências o 
sujeito desloca-se de uma posição de expectador para o de constituinte da história” (NETO 
apud MACHADO, 2008, p. 10). Assim, possibilitar as pessoas falarem sobre suas experiências 
significa considerar suas vivências e subjetividades no fazer histórico, empoderando-as da sua 
condição de sujeitos.  

É nesse sentido que se registra a preocupação com a memória de acontecimentos 
educacionais. Ela pode desaparecer com o desaparecimento ou esquecimento das pessoas que 
vivenciaram a experiência, restando apenas o testemunho da história. Então, tal versão não 
poderá mais ser discutida, contestada. Nessa configuração, registra-se a importância do 
historiador preocupar-se também em escrever a história do tempo presente, para que a versão 
escrita (oficial?) possa ser confrontada. A opção por entrevistar ex-alunos (em suas residências, 
na cidade de Angicos) deveu-se também ao fato desses colaboradores restarem escassos, no 
sentido de que alguns já foram a óbito, outros mudaram de cidade, outros ainda não desejam 
mais falar dessas lembranças, como também, existem aqueles que já apresentam narrativas 
confusas. Assim, pode-se registrar que muitos nomes de ex-alunos foram citados pelas 
entrevistadas, porém poucos foram encontrados. Os que deram seu testemunho, falaram do 
que lhes interessava lembrar, o que é compreensível, pela natureza seletiva da memória.  
 
A Versão dos Participantes das 40 Horas de Angicos 

Angicos, nos idos de 1963, era uma cidade pacata, situada no sertão do Rio Grande do 
Norte, de economia essencialmente agrícola, desprovida de energia elétrica, possuía na época 
cerca de 70 % de analfabetos. Foi vista da seguinte forma pelas ex-alunas do projeto:  
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Era pequenininha. Agora foi que se elevou mais, mas era muito assim 
num [não] tinha nada. Até que quando chegou aqui esse projeto, 
essa escola aí todo mundo se interessou sabe, a maioria dessas 
jovens (COSTA, 2011). 

 
Acho que Angicos naquele tempo era uma cidade pacata, sem 
esperança assim de ser quem é hoje né. Que hoje a gente tem aí a 
Universidade né. Mas aquele prefeito que recebeu Paulo Freire, ele 
morreu com o sonho de uma Universidade em Angicos. Eu era um 
tanto amiga dele e ele dizia que ainda trazia uma Universidade pra 
Angicos, mas aí o tempo dele foi curto, não deu tempo não ele foi 
assassinado. (MELO, 2011) 

 
Assim foi compreendida a cidade de Angicos naquela época: atrasada, pequena, sem 

esperança pelos entrevistados. Mas escrever sobre esse passado e atribuir-lhe significado não é 
tarefa simples, pois tanto história quanto memória não são tão objetivas, pelo contrário, 
encontram-se dotadas de subjetividade. Situação que caracteriza a memória enquanto seletiva 
por não deter todos os acontecimentos, permanecendo na lembrança apenas os fatos que 
marcaram a vida do indivíduo ou do seu grupo social.  

Sobre a conjuntura política e social na época da implantação do projeto educacional 40 
Horas de Angicos, início da década de 1960, o cenário brasileiro passava por uma fase de 
intensa efervescência social, considerada por alguns estudiosos a exemplo de Lyra (1996, p. 
14) “como fase de entusiasmo e esperança de um tempo de liberdade e desenvolvimento” de 
um país que aos poucos se industrializava e se tornava moderno. 

Nessa época as pessoas lutavam por reformas estruturais na sociedade, mobilizavam-se 
por ideais coletivos de justiça e igualdade social, pela conscientização das massas, 
reivindicavam o direito de todos à educação, à saúde, lutavam pela reforma agrária. Foi nesse 
contexto que surgiram as ligas camponesas, as mobilizações sociais e políticas que 
impulsionaram o desenvolvimento das campanhas de educação popular, dos movimentos de 
educação de base. No Rio Grande do Norte não foi diferente a começar pelo governador da 
época o Sr. Aluísio Alves, eleito em 1960, como o ‘candidato da esperança’, que motivado pelos 
altos índices de analfabetismo que assolava o Estado do Rio Grande do Norte, especialmente a 
pacata cidade de Angicos, sua cidade natal, que tinha na época um colégio eleitoral formado 
apenas por 600 votantes (lembrando que nessa época apenas as pessoas alfabetizadas tinham 
o direito de votar), ficando cerca de 70% da população sem poder votar, convidou o professor 
Paulo Freire a orientar um projeto de caráter experimental de alfabetização de jovens e adultos.  

A proposta foi denominado 40 horas de Angicos, a princípio um projeto piloto, que 
tinha por objetivo alfabetizar jovens e adultos em quarenta horas com a pretensão posterior de 
alfabetizar cerca de 100 mil adultos em um período de três anos. Observe-se o que diz o 
Professor Willington Germano, estudioso da época, quando entrevistado sobre o contexto 
histórico, cenário das 40 Horas de Angicos: 
 

Naquela época havia uma politização muito grande em toda 
sociedade, isso as pessoas não sabem, as novas gerações não sabem 
do nosso tempo. Toda sociedade era muito politizada naquela época, 
anos sessenta até sessenta e quatro quando ocorreu o golpe, havia 
mobilização política em todo país em favor das Reformas de Base e 
também, é claro, grupos reacionários, grupos conservadores que 
reagiam a todas aquelas propostas de reforma, reforma agrária 
principalmente, mas havia em todo lugar mobilizações; então havia 
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Sindicatos Rurais, aquilo ali assustava toda a classe latifundiária de 
grandes proprietários. (GERMANO, 2011).  

 
Tal movimentação social abre espaço para políticas educacionais que priorizam a edu-

cação e a cultura popular, garantindo a implementação de propostas e projetos reformistas e 
revolucionários, trazendo para o palco dos acontecimentos intelectuais e políticos reformistas 
e/ou de esquerda. 

Germano (1989, p. 29-30) assim compreende esse momento: 
 

Os trabalhadores urbanos, por sua vez, não se limitavam a mobilizar-
se em função exclusiva dos interesses econômicos imediatos, traduzi-
dos principalmente pelas reivindicações salariais, mas começavam 
também a participar de mobilizações políticas (...). Este foi o caso da 
greve deflagrada por ocasião da renúncia de Jânio Quadros (...), 
quando forças direitistas tentaram impedir a posse de Jango; foi o ca-
so também da mobilização em favor de Cuba, (...); foi o caso das 
mobilizações em favor das reformas de base, isto sem contar, que, 
em 1959, as forças de esquerda, rompendo o círculo de ferro das oli-
garquias, iriam eleger Miguel Arraes prefeito do Recife e, três anos 
depois governador de Pernambuco. Em 1960, essas mesmas forças 
elegeram Djalma Maranhão prefeito de Natal [...]. 

       
Desse mosaico de reivindicações, participavam trabalhadores urbanos e rurais, “jovens 

e mulheres de famílias ligadas aos setores tradicionais da sociedade que se somavam” aqueles, 
“em defesa da ‘revolução brasileira’, ou seja, das transformações estruturais da sociedade” 
(GÓES, 1991, p. 134). 

Nesse contexto é pensado o programa de alfabetização, valendo lembrar, no entanto, 
as características que lhe são peculiares. A experiência educacional realizada na cidade de 
Angicos não foi resultante das reivindicações populares e mobilizações sociais que marcaram os 
demais projetos educacionais dessa época, tendo sido programado a partir de interesses 
políticos. Essa e outras peculiaridades enfatizam a necessidade de investigação para 
preservação da história e das memórias desse projeto educacional, uma vez que as 
experiências de educação popular marcaram a história da educação desse período.  

Sobre as aulas ministradas no projeto 40 Horas de Angicos, a Sra. Francisca de França 
Pires Germano (2011) (ex-aluna) destaca: 

 
As aulas era [eram] boa [boas] demais, era divertida sabe; os 
professor [professores] legal [legais], gente muito boa. Olhe era tudo 
no escuro aqui e pra gente essa escola era novidade. 
Quando esse povo foi embora teve gente que chorou.  

 
E acrescenta: “Minha professora era Valquíria, escrevia “povo” tinha gente que não 

sabia nem o que era povo, na minha escola não falava nem o que era povo; e eu não sabia 
nem que era eu. Aí eu disse: Ah! Que beleza agora eu já sei o que é povo”. 

“Povo” e “tijolo” eram palavras geradoras, retiradas da vivência cotidiana da 
comunidade angicana. A partir dessas palavras geradoras, todo material didático era preparado, 
como fichas de leitura, slides, entre outros. Silva; Alcântara; Eleutério (2006, p. 08) explicam o 
funcionamento das aulas: 
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As aulas eram desenvolvidas através de situações-problema, estimu-
lando a participação e o posicionamento crítico do educando, de modo 
que o adulto se educava mediante a discussão de suas experiências 
de vida com outros indivíduos que participavam das mesmas experi-
ências, num processo em que o homem ‘aprende a si mesmo e aos 
outros sob a mediação do mundo”. Assim se dava a leitura da palavra, 
passando pelo reconhecimento dos fonemas e das sílabas até a leitura 
de frases que traduzem as relações com o mundo.  

 
As lembranças dessa ex-aluna trazem à baila suas subjetividades, pois ao relembrar as 

aulas deixa evidenciar os sentimentos de saudade e alegria; sua fala também apresenta um 
pouco das dificuldades e da ausência de direitos que de certa forma moviam a mobilização 
social dessa época, onde energia elétrica e escolas para todas as pessoas eram inexistentes. 

As aulas eram cercadas por esse sentimento de mobilização social, pois os Círculos de 
Cultura (como eram chamadas as aulas) aconteciam em espaços cedidos pela própria 
comunidade angicana. Verifiquem-se as lembranças de Melo sobre o espaço educacional: “Era 
no Alto da Alegria, uma casa de família, o nome do dono da casa era Genésio, seu Genésio Tibu 
e Dona Sianana” (MELO, 2011). E ainda: 

 
O meu Círculo de Cultura não era muito longe não, não da minha 
casa, mas tinha gente que vinha distante também, agora no bairro 
tinha várias casas que tinha o círculo da cultura, pelo menos umas 
quatro casas eu tenho consciência que tinha. É porque tinha na casa 
da minha avó, mas eu estudava na outra; quando foi separado 
ninguém ia saber quem era avó quem num [não] era, aí na turma que 
botou a gente ficava. Eu me lembro que tinha um senhor que morava 
tão longe, ele vinha de pés descalços (MELO, 2011). 

 
No Projeto 40 Horas de Angicos, a escola era o Círculo de Cultura e os moradores de 

Angicos, tanto da cidade como da zona rural, (trabalhadores rurais, pedreiros, donas de casa, 
presidiários, vaqueiros, entre outros) eram alfabetizados através do seu universo vocabular. 
Para isso foi realizada primeiramente a coleta das palavras geradoras de acordo com as 
lembranças de Costa (ex-aluna): “Passou essa pessoa fazendo um levantamento, dizendo que 
vinha matricular essas pessoas que não sabia ler, aí eu fui” (COSTA, 2011). Eram palavras que 
faziam parte da vida dos moradores de Angicos conforme demonstra a imagem abaixo 
trabalhada na primeira aula de cultura: a cabeça que pensa sobre o trabalho; sobre a situação 
de moradia; a seca; a fome ao estudar as palavras: cacimba, areia, casa, tijolo, xique-xique. 

Assim, guiadas pelo método Paulo Freire de alfabetização as aulas partiam da realidade, 
da vida desses alunos e a leitura da palavra estava em constante articulação com a leitura do 
mundo. Constatem-se as memórias de Melo, sobre as aulas: 
 
 Discutia tudo, tudo, tudo. Quando falou de tijolo foi bom porque meu pai sabia fazer tijolo e 

sabia vender e tudo. E a gente aprendeu muito nesse dia, porque 
discutia preço, tudo, o que as pessoas ganhavam, porque não podiam 
fazer uma casa de tijolo. Era assim (MELO, 2011). 

 
Em Angicos, alguns participantes do Projeto educacional já tiveram seus óbitos 

registrados, outros mudaram de cidade e ninguém sabe para onde foram; outros ainda moram 
lá. Porém, no dizer de Melo (2011), “todos melhoraram de vida, por ter participado do projeto e 
se alfabetizado. 
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Melo ainda guarda a carta de sua mãe feita para o Presidente João Goulart. Essa carta 
foi publicada no livro de Carlos Lyra. O texto está transcrito na íntegra, sem correções (apenas 
com a transcrição de algumas palavras entre colchetes, para puro esclarecimento) e da forma 
que também foi publicada alguns anos atrás no citado livro. Observe-se o que dizia tal carta. 

 
Senho Presidenti 
E neste momento que pego no meu lapis pra lhi comunicar as minhas 
necessidade. Agora mesmo não sou maça [massa] sou povo e posso 
esigi [exigir] meus direito. Senho présidenti a gente tem percisão de 
muita coisa como: reforma agária Escola e que o senho bote as leis 
da constituição pra fora. Tenho duas filas [filhas] pra edocar e não 
tenho recuso poriço [por isso] peço ao senho bouça [bolsa] di estudo 
pra que elas não cresam [cresçam] como eu cresi. Francisca de 
Andrade (LYRA, 1996, p. 116) 
 

Nesta carta é perceptível o esboço do germe politizador que direcionava as aulas de 
alfabetização nos Círculos de Cultura em Angicos. As pessoas não se enxergavam mais como 
massa e sim como povo com direitos a exigir. Estas foram as principais contribuições do 
projeto, segundo a compreensão do Professor Willington Germano, que ultrapassaram as 
fronteiras da cidade de Angicos,  

 
Agora a partir dali estava o germe de um pensamento educacional 
muito forte identificado com a postura da formação dos sujeitos 
humanos no qual a cultura tem um papel fundamental no que diz 
respeito à emancipação da sociedade, à autonomia, ao rompimento 
de laços de subordinação, dos laços coloniais. Foi isso que cogitou 
Paulo Freire para o mundo, e ali em Angicos estava o germe de um 
pensador muito importante, eu diria não somente no campo 
educacional um pensador social, que viria depois escrever a Educação 
como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido e toda obra que 
daí viria (GERMANO, 2011).  

 
Por outro lado, as memórias de Melo são uma interpretação da importância do projeto 

na vida dos participantes. São memórias transformadas pelo seu olhar e vivência de educadora. 
Essas lembranças não foram registradas pela história escrita, sendo importante sua 
reconstrução no trabalho de preenchimento de lacunas e articulação entre fontes escritas e 
orais. Nestes relatos, pode-se também perceber o processo de politização implícito na proposta 
educacional 40 Horas de Angicos.  
 

As pessoas não reivindicava [reivindicavam] saúde, educação, 
emprego, moradia. Por que era que eles desconheciam a lei, tinha 
soldado de polícia que nunca tinha tirado férias não sabia se tinha 
direito. Eles não reivindicava. Foi aí que foi feita a politização, tinha 
aula de politização. Era a aula que a agente aprendia, era uma aula 
bem conversada, me lembro que eu já sabia falar de Reforma Agrária, 
já sabia que existia as Leis da Constituinte, tudo isso eu aprendi com 
seis anos. O mais importante todo mundo se alfabetizou, porque 
quem não leu não escreveu, mas aprendeu. Aprendeu sobre 
cidadania, aprendeu a ser um cidadão. Aprendeu a valorizar seu 
documento, fazer valer o papel; ser cidadão não é só tirar 
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documentos. É fazer valer seu papel na comunidade. E também a 
leitura e a escrita porque tem muitos que dizem que a importância de 
aprender fazer uma carta, porque mandava os outros fazer e todo 
mundo ia conhecer os seus segredos; e ao passo que a pessoa 
mesma escrevendo estava beneficiando a si próprio [própria], 
escrevia pra quem queria (MELO, 2011). 

 
Assim na medida em que os alunos de Angicos se alfabetizavam também eram 

politizados. O que demonstra a relevância que o projeto adquiriu na vida das muitas pessoas 
que dele participaram, pois além de serem alfabetizadas tinham sua cidadania estimulada, pois 
também eram conscientizadas para pensar a realidade e agir criticamente para melhorá-la.  

Ao falar de sua experiência como docente, Melo (2011) que queria ser professora, uma 
professora como aquela que lhe ensinou no projeto: “Eu queria ser uma professora do jeito 
daquela, e eu sou”. 

 
 Consigo ser, porque eu termino o projeto com meus alunos na sala. Desistência tem, mas não 

tanta. Como os outros que fecha, fecha logo os alunos num vão 
fecha. E eu consigo manter os meus, vou mantendo. Mais aí a gente 
tem que chegar até eles e conhecer a vida deles. Eu faço isso. Eu vou 
antes faço matrícula e ainda vou lá depois, tinha dia que eu não vinha 
almoçar, almoçava de porta quando eles almoçava [almoçavam]. E eu 
vou conhecendo a vida deles; aí eu sei o que eles precisam aprender, 
aí eu levo pra eles o que eles querem aprender, vou falar do que eles 
querem ouvir (MELO, 2011, p. 07).  

 
Observe-se que as memórias de Melo foram selecionadas, transformadas, tendo em 

vista seus propósitos atuais, como justificativa para o trabalho educativo que realiza. Ela 
conservou a imagem da professora do Projeto, a estudante de Direito Valquíria. Não só a 
imagem, mas sua prática pedagógica. A colaboradora, atualmente pedagoga, tem trabalhado 
com jovens e adultos em projetos como o MOVA, utilizando-se das orientações do método 
Paulo Freire, tomando como subsídio de sua prática, a experiência educacional vivenciada nos 
anos 1960.  

 
[...] o instante do rememorar implica o lembrar e o imaginar, pois 
apenas traços destas experiências podem ser resgatadas; elas nunca 
serão representadas – trazidas para o presente de novo – tais como 
ocorreram no passado. Além disso, por mais que se possa resgatar do 
passado, há sempre lacunas de lembranças: a memória do 
esquecimento (LE VEN; FARIA; MOTTA, 1997, p. 215). 

 
 Nessa trajetória investigativa, a história oral foi uma grande aliada. Segundo 

Thompson (1992, p. 13), “a história oral se apresenta como forma de captação de experiências 
de pessoas dispostas a falar sobre aspectos de sua vida mantendo um compromisso com o 
contexto social”. Assim pode ser compreendida como forma de leitura e/ou análise de 
acontecimentos que marcaram a vida e consequentemente a memória de indivíduos em 
determinado contexto histórico, servindo de fonte complementar às fontes escritas, 
possibilitando aos historiadores adentrar a subjetividade de entrevistados e extrair aspectos não 
revelados nos documentos escritos. Partindo de tais referências, o resgate da oralidade dos 
participantes das 40 Horas de Angicos pode ser considerado importante instrumento para a 
escrita da história dos movimentos de educação popular do início dos anos 1960, considerando 
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que muitos materiais escritos (registros, anotações de planejamento, cadernos, documentos) 
foram considerados subversivos e perigosos à ordem nacional pela ditadura militar, sendo 
queimados ou escondidos, perdendo-se no tempo. 

De acordo com as depoentes, o medo em Angicos foi muito grande. Os participantes da 
experiência precisavam esconder suas lembranças, esquecerem o vivido, transformarem a 
memória. Aconteceu como afirma Germano (2011): 

 
 [Disseram], quando a escola terminou a gente ficou com muita apostila sabe que a gente 

recebia as apostila que escrevia e que passava, aí o povo fizeram um 
bicho que era comunista; minha mãe mandou eu queimar logo tudo e 
abafar tudo, jogar tudo e acabar com essa história de escola.  

  
O período ditatorial (1964/1985) não conteve apenas os movimentos de educação 

popular, mandando queimar seus materiais e exilando seus idealizadores (a exemplo de Paulo 
Freire, orientador do projeto de educação popular em Angicos), mas também coibiu, durante o 
período de repressão, o desenvolvimento da história oral no país, pois gravações, opiniões e 
depoimentos divergentes dos ideários ditatoriais eram punidos violentamente. Apenas nos anos 
1980, motivadas pela anistia e pelo fim da ditadura, é que pesquisas com história oral foram 
ganhando espaço progressivamente.  

Possibilitar o retorno a esse passado por meio da história oral significou propor uma 
nova dimensão à história, simbolizando a narrativa ainda viva na memória dessas pessoas 
enquanto importante recurso de estudo e análise histórico-social, “transformando o objeto de 
estudo em sujeitos, contribuindo para uma história que não é mais rica, mais viva e mais 
comovente, mas também mais verdadeira (THOMPSON, 1992, p. 137)”; verdadeira e mais rica 
por considerar outras versões e outros atores. 

As fontes escritas sobre a experiência educacional de Angicos orientaram na pesquisa 
oral, direcionando questionamentos, contribuindo para a interpretação das memórias e 
reconstrução da história da educação. Também foi possível fazer o cruzamento entre história e 
memória, e ao mesmo tempo, vigiar a história.  

Tal articulação advém dos parâmetros direcionadores da Nova História, que propõe 
uma revolução no modo de se fazer história, ao enxergar toda atividade humana e seus novos 
sujeitos: operários, mulheres, negros [...] como fonte de pesquisa, a Nova História teve por 
base filosófica a ideia de que a realidade social é culturalmente construída, tendo na memória 
coletiva instrumento de poder, conforme ensina Le Goff (2003, p. 470): 

  
[...] a memória coletiva não é somente uma conquista, é também um 
instrumento e um objeto de poder. São as sociedades cuja memória 
social é, sobretudo, oral, ou que estão em vias de construir uma 
memória coletiva escrita, aquelas que melhor permitem compreender 
essa luta pela dominação da recordação e da tradição, esta 
manifestação da memória. 
 

Assim, enquanto fonte de poder e conquista, a memória coletiva se expressa como 
meio fundamental de preservação e (re) afirmação social de um grupo, que tenta sobreviver 
em meio ao esquecimento histórico, sendo importante lembrar que a memória, em alguns 
momentos da história, está em transbordamento, já em outros, em retraimento, em processo 
de desaparecimento. É nesse sentido que se pode compreender as lembranças e/ou 
esquecimentos dos participantes da experiência educacional de Angicos/RN. Essas pessoas 
precisam ter seus relatos registrados e preservados para livrar a memória do esquecimento, 
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uma vez que quase não existe documento. Tudo foi queimado, destruído. Nas falas dos 
depoentes e na versão escrita sobre o Projeto, percebe-se representações de um momento de 
repressão, violência e injustiça, que pôs fim ao sonho de participação na vida política e social 
do país. 
 

Foi uma época muito boa. O pouco que aprendi, me serviu para a vi-
da toda. Foi péssimo ter acabado. Poderia ter aprendido muito mais. 
Foi péssimo porque eu queria ter continuado a aprender. E depois fui 
obrigado a queimar todo o material (SILVA, 2011, p. 01).  

  
Conseqüências?! Em Angicos, os alunos rasgaram ou queimaram 
todos os seus cadernos. Em Mossoró, onde a experiência foi 
aprimorada, um dos líderes políticos da época, senador Duarte Filho, 
foi pessoalmente à casa de várias coordenadoras, filhas de amigos 
seus, recomendar a “queima” dos arquivos pessoais. De Angicos, 
Caicó, Macau, Mossoró, Natal, nada, ou quase nada escapou (LYRA, 
1996, p. 11-12).  

  
Essas lembranças são, portanto, vestígios de uma época que ainda estão enraizados na 

memória individual e coletiva deste grupo, e que precisam ser reconstituídas, antes que se 
percam no tempo e no esquecimento. Percebe-se a importância da educação na fala da 
depoente acima. Para ela, foi péssimo ter parado de aprender. Mas naquele contexto de 
repressão que marcou o período da ditadura militar, ninguém escutou essa voz. E ela como 
tantas outras foram caladas. Então, participantes de campanhas e projetos de educação 
popular se viram privados de seu direito à educação. Era subversão. A educação popular foi 
considerada subversão, “o comunismo” como afirmaram algumas depoentes. Porém no dizer do 
Professor Hélio de Vasconcelos (2000), “no Rio Grande do Norte, não havia subversão para 
tanto”.  
 
Considerações Finais 

As perspectivas de reconstituição e ressignificação da experiência educativa 40 Horas 
de Angicos propostas por esta pesquisa foram contempladas, mesmo considerando que muitas 
lembranças desse momento já foram esquecidas, transformadas, tendo em vista as 
peculiaridades dos processos mnemônicos, onde ora a memória está em esquecimento, ora em 
transbordamento. Na verdade, os sujeitos envolvidos empoderaram-se de suas memórias (as 
que conseguiram lembrar) ressignificando-as, percebendo-se o esforço que faziam, valendo 
lembrar que a memória é lembrança e esquecimento, é conservação e transformação. Face a 
essa situação, enfatiza-se a necessidade e a urgência de trabalhos investigativos que envolvam 
as categorias da memória e os subsídios metodológicos da história oral, tendo em vista a 
amnésia coletiva de acontecimentos ocorrida em momentos determinados da história. 

Vale ressaltar, que em Angicos, as memórias desse acontecimento educacional, além de 
individuais, são memórias coletivas que permanecem na lembrança dos participantes, algumas 
esquecidas outras ainda em conservação. As marcas do período em que não podiam falar sobre 
a experiência ainda continuam vivas, impedindo por vezes as lembranças de virem à tona em 
sua totalidade. 
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INTRODUÇÃO 
 

 No ano de 2009 comemorou-se o cinquentenário do Instituto de Educação Sa-
rah Kubitschek (IESK). Ainda no fim do ano letivo de 2008 o escritor deste artigo foi eleito para 
organizar as bodas de ouro da instituição. Em busca de informações históricas para uma releitu-
ra das realizações nesse período de existência, encontrou poucos documentos na biblioteca. O 
que havia de mais próximo, foi elaborado nos anos 90 por um aluno, com documentos empres-
tados pela comadre do Presidente da República Juscelino Kubitschek, ex-diretora do instituto, 
Profª Ieda Thomé. Além disso, esse espaço de informações estava fragilizado em decorrência 
de três mudanças de lugar para ceder espaço a Universidade Estadual da Zona Oeste (UEZO). 
Diante de tal circunstância coube ao organizador do evento buscar recursos na História Oral.  
  Contar uma história nos remete a trazer o passado de volta. Esse conto assume maior 
responsabilidade porque está fragmentado nas testemunhas que assistiram, participaram e in-
terferiram no percurso da história, fazendo que ela chegasse aos nossos dias com um enredo 
que é a representação da memória. Buscou-se agregar informações oriundas de documentos 
pesquisados com as narrativas de figurantes da época, o que se fez utilizando a metodologia da 
história oral. Procurou-se por meio dos relatos alcançar lembranças pessoais, cruzando-os. Fo-
ram encontrados dez ex-alunos (alguns desses professores do instituto nos dias atuais, uma 
diretora da década de 90 e uma inspetora que atuou desde a inauguração da Escola Normal até 
os anos 80. Esses ex-alunos estavam matriculados em anos diferentes (um em 1960, um em 
1964, um em 1971, dois em 1972, dois em 1973, um em 1974, um em 1975 e um em 1989. 
Foram realizadas entrevistas individuais com cada um deles, deixando-os falar à vontade. 

Segundo Rizzini, Castro e Sartor (1999) o estar face a face possibilita o aproveitamento 
de perguntas e de respostas e pode estabelecer laços de solidariedade. Essas entrevistas se 
transformaram em conversa e focalizaram as lembranças vividas por cada um dos alunos. En-
quanto falavam sobre a instituição, permitiam entrever que eram também suas histórias. Ferra-
roti (1993, p.183) considera que: 
 

todas las vidas individuales, son documentos de uma humanidad más 
ampliacon sus discontinuidades históricas. El hilo que une estos mo-
saicos biográficos, singulares, coletivos, em sus diferentes perspecti-
va, es la articulación Del tiempo recogida em su doble aspecto de 
experiência individualy coletiva, de los momentos que se integram re-
ciprocamente. 

 
 Nessas narrativas foram consideradas, como defende Portelli (1997, p.17), buscou-se 

“versões dos fatos pressupondo a existência de lacunas espaciais e temporais e aceitando a 
subjetividade implícita no relato, tanto da parte do narrador, quanto do pesquisador que proce-
de a coleta”. Os relatos foram recheados de emoções, mesclando pessoal e coletivo. Os narra-
dores compararam o passado e presente e definiram o Instituto como uma estrutura que vai se 
desfazendo, morrendo aos poucos, como o próprio Curso Normal Médio no Brasil. Apontaram 
como retrocesso, a falta de prova de seleção para novos alunos, o que permite aceitar alunos 
que não tem compromisso com a profissão, o que já haviam constatado Reis (2002) e Rabelo 
(2003). 
 
O INSTITUTO SARA KUBITSCHEK 
 

 O espaço fluminense é o berço da Escola Normal pública das Américas. Fundada em 
1835 em Niterói, província do Rio de Janeiro, tem sua expansão assegurada a partir da regula-
mentação da profissão em 1931 e da oficialização da escola Normal através da Lei Orgânica, 
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Decreto-Lei de n. 8530 de 1946, como agência oficial na formação de professores. Com a lega-
lização, no Brasil, muitas dessas escolas foram construídas. É nesse cenário que se consolida a 
formação de professores na zona rural do Distrito Federal. 

Tudo começa na década de 50 do século XX e em Campo Grande (Rio de Janeiro), que 
figurava como região progressista e já contava com um passado glorioso. Esse progresso é per-
cebido com mais intensidade a partir da inauguração de sua estação ferroviária em 1878. Essa 
região agrícola nos anos 40 tinha uma produção de laranjas que superava a de outros produto-
res da cidade e ficou conhecida como Citrolândia, devido à fertilidade de suas terras e de sua 
extensão territorial.  
  Os anos 50 são o marco de luta pela educação na região, em busca do atendimento 
escolar, que se agravava pela dificuldade de acesso de professores, que precisavam transpor 
cerca de 60 quilômetros contando com escassa condução disponibilizada. Nessa ocasião, o ve-
reador Miécimo da Silva encaminhou um projeto para a criação de uma escola normal, que se 
transformou no Projeto-Lei n. 906, e foi oficializado na Câmara em 16/12/1957, criando a Esco-
la Normal de Campo Grande. Em 03/05/1959 a escola é inaugurada sem ter sido concluída a 
construção do prédio que seria sua sede. A escola recebe o nome de Sarah Kubitschek (ENSK), 
uma homenagem à primeira dama brasileira, e passa a funcionar em salas da Escola Municipal 
Venezuela. 

Em agosto de 1960, a Escola Normal é transferida para sua sede na Rua Augusto de 
Vasconcelos, n. 212. Nesse espaço passou a funcionar o Curso Normal e o jardim de infância 
experimental. Ainda nos anos 60 o prédio da Rua Augusto Vasconcelos não comporta o cresci-
mento da instituição, o que mobilizou o governo a procurar outro espaço. Um projeto grandioso 
foi arquitetado, mas faltavam recursos para sua construção. Após 12 anos, ao assumir o gover-
no do Estado da Guanabara, o Sr. Antônio de Pádua Chagas Freitas concluiu a obra, pois a de-
fendera quando era Deputado Federal. Enquanto se aguarda a ampliação do espaço a escola 
segue construindo a história de muitas vidas.  

A ex-aluna Selma Narciza comenta que o concurso de 1972 foi muito concorrido. Com a 
sua aprovação e ingresso, o sonho de ser professora começou a se realizar. Ela conta com mui-
ta alegria que o ambiente de festas em que viveu nos três anos de estudos começou na aula 
inaugural com o recebimento dos alunos. Era o momento de uma grande reunião. 

 
Fomos encaminhados como nossos responsáveis ao ginásio esportivo. 
Lá nos aguardavam a Direção Geral, os professores, os coordenadores, 
os inspetores e demais funcionários de apoio da escola. A abertura se 
deu com a execução do Hino Nacional e do Hino da Escola. Esse primei-
ro momento foi muito forte. Um agregador de representações de civis-
mo e devoção à carreira que estávamos abraçando. A seguir os 
funcionários foram apresentados um a um e depois à direção falou so-
bre o funcionamento da instituição e dos direitos e deveres dos discen-
tes. Ao fim da solenidade fomos encaminhados para as salas de aula. 

 
 A partir de 1973 “o Sarah” se transformou em um canteiro de obras. Os alunos que es-

tudavam no único prédio existente no terreno do Sarah, tiveram em 1974 a continuidade de 
suas aulas na Faculdade de Filosofia de Campo Grande. Assim o Instituto ocupava o novo espa-
ço nos seus três turnos. Além das aulas a equipe de professores não descuidou da organização 
para inauguração do novo prédio. Dessa maneira coube a professora Zurita a responsabilidade 
de organizar a cerimônia de boas vindas ao Sr. Chagas Freitas, governador do Estado. Da parte 
das alunas, escolheu-se uma, para representar todo o corpo discente. Mas essa aluna não com-
pareceu aos ensaios, sendo por isso substituída, muito próximo da solenidade, pela aluna Mar-
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garida. O último ensaio aconteceu no novo prédio. Para controlar o grande número de alunos 
Dona Zurita comandava tudo de cima de uma cadeira, auxiliada pelos professores. Em 14 de 
outubro de 1974 o sonho se transforma em realidade, como narra Margarida. 

 
A solenidade de inauguração foi muito requintada. Havia muita gente no pátio, 
dentre elas pessoas de influência, tais como: o Deputado federal Alcir Pimenta, 
Deputado Estadual Daniel Silva, Vereador Miécimo da Silva, Dona Sarah Luisa 
Lemos Kubitschek de Oliveira e uma de suas filhas. Contudo o mais esperado 
era o Sr. Chagas Freitas, Governador do Estado da Guanabara. Assim atrás de 
uma mesa muito grande essas autoridades aguardavam o governador, que 
adentrou o espaço ao som de calorosos aplausos. A seguir cantou-se o Hino 
Nacional que foi seguido por ardorosas declamações de políticos e de autorida-
des escolares. 

 
 Depois foi a minha vez de falar em nome de todos os alunos da Escola Normal, e o 

discurso foi o seguinte: 
 

Margarida: Governador Chagas Freitas por ser administrador como és! 
Todos: Salve! 
Margarida: Por ser amigo como és! Todos: salve! 
Margarida: Pelo seu compromisso com a educação! Todos: Salve! 
Margarida: Pelo carinho com o povo da Zona Oeste! Todos: Salve! 
Margarida: E por esta tão grande realização! Todos: Salve! 
Margarida: Enfim, excelentíssimo Senhor. governador, o progresso e a 
educação farão de Campo Grande um lugar aprazível e respeitável na 
cidade. E nós os professorandos, honraremos o vosso empenho, levan-
do o nome dessa casa de ensino a muitos lugares, com qualidade e 
profissionalismo.  Todos: Salve! 
Margarida: Salve o governador Chagas Freitas! Todos: salve! (aplausos)  

 
Com a palavra de congraçamento do governador o novo prédio foi anexado ao comple-

xo educacional que se localiza a Avenida Manoel Caldeira de Alvarenga, nº 1203. Agora o gi-
gante de 44 000 m2, foi batizado por Chagas Freitas como Instituto de Educação de Campo 
Grande (IECG). Com o novo prédio a escola passou a ter 42 salas de aula, 12 salas de pesqui-
sa, dois laboratórios, quatro auditórios, ginásio coberto, piscina olímpica, campo de atletismo e 
gabinetes médico e dentário. Ali passou a funcionar a ENSK e duas escolas de aplicação, a es-
cola Professor Waldemar Marques Pires - Educação Infantil e a escola Deolinda Caldeira de Al-
varenga - Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries). A primeira diretora nessa etapa foi a professora 
Dayse Azeredo de Alvarenga Menezes. Uma ex-aluna conta o que vivenciou: 
 

Fui formada em 1974 no curso normal do IESK, com duração de três 
anos. Na época, o terreno do IESK ainda era maior, 44 000 m2. A par-
te em que hoje está construído o CIEP Mário Quintana era o heliporto 
do governador Chagas Freitas. O governador descia freqüentemente 
de helicóptero no IESK. A diretora da época, professora Dayse Alva-
renga era comadre do governador, o que facilitava o atendimento às 
necessidades da escola. 

 
Outra lembra que o governador participou de almoço com os professores. E nesse perí-

odo todas as atividades da escola eram especiais. Mas outra ex-aluna fez questão de comentar 
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sua formatura e apresentou retratos que confirmaram suas colocações, como 
 

a festa era um luxo, muito bem organizada. Todos os alunos compra-
vam anel de formatura para participar de momentos inesquecíveis que 
aconteciam dentro do instituto no Ginásio de Esportes Professor Helton 
Velloso Filho. Era da seguinte maneira: no primeiro momento utilizáva-
mos a indumentária da escola com a qual recebíamos de nossos pais o 
anel de formatura. No segundo momento era a vez da beca, um lindo 
vestido longo de cor vinho bem acinturado, com o qual recebíamos a 
palavra da direção, representando o governo, e nos dava posse do títu-
lo de professor. O terceiro momento era a consagração dos três anos 
do curso. Era a vez da roupa de gala com a qual brilhávamos no baile 
de formatura.  
 

Uma professora aposentada do instituto (ex-aluna) revela o procedimento de formatura 
na década de 60. Segundo conta 
 

em 1963 os formandos tiveram a festa de formatura junto com outras 
escolas do Estado da Guanabara, o Instituto de Educação do Rio de Ja-
neiro (IERJ), a Escola Normal Carmela Dutra (ENCD), a Escola Normal 
Sarah Kubitschek (ENSK) e a Escola Normal Júlia Kubitschek (ENJK). Na 
época o governo estava nas mãos do Senhor Carlos Lacerda. A forma-
tura aconteceu no Estádio Mário Filho, Maracanãzinho. Depois os for-
mandos tiraram fotografias na escadaria do Instituto de Educação do 
Rio de Janeiro, na Rua Mariz e Barros, na Tijuca.  

 
Desde a fundação, a escola passou por um processo de mudanças de nome até chegar 

a Instituto de Educação Sarah Kubitschek. Para esclarecer essas mudanças uma professora (ex-
aluna da década de 70) que lecionou Matemática no Instituto até o ano de 2008 comentou que, 
ao ocupar o novo prédio, por admitir outras modalidades de ensino, a administração da ENSK 
ficou centrada no IECG, pois era uma das escolas pertencentes ao grupo. Em 1974 o Instituto 
de Educação de Campo Grande foi destaque no jornal O Globo, que o chamou de maior escola 
da América Latina, uma instituição modelo. Dois documentos apresentados pela professora dão 
pistas da passagem para a designação de Instituto de Educação Sarah Kubitschek: o Ofício 
n.116 (12-09-1977) - Gabinete do Prefeito – agradecendo a Elias Frazão, diretor do Instituto de 
Educação de Campo Grande, pela participação na Corrida do Fogo Simbólico; e o Ofício Circular 
Interno de 31 de agosto de 1978, em agradecimento ao professor Geraldo Telles do Amaral 
pela aplicação das provas de ingresso de novos alunos. No cabeçalho consta Instituto de Edu-
cação Sarah Kubitschek. 

A professora também colaborou com um documento da década de 80. Trata-se de uma 
revista de circulação interna produzida pela diretora geral, Profª Daisy Azeredo de Alvarenga 
Menezes, que administrou o Instituto na década de 70, e que detalhava o funcionamento de 
todos os setores. Foi impressa pela Átomo Produções Artísticas Ltda., Rio de Janeiro sob o título 
“Instituto de Educação Sarah Kubitschek sua estrutura”. Nela foram organizadas as orientações 
para atuação das categorias de servidores na forma de estatuto. Na abertura está exarada a 
Resolução de nº 20 de 22 de agosto de 1970, que delega ao diretor geral do Instituto a res-
ponsabilidade do Núcleo Comunitário de Educação Cultura e Trabalho (NCECT – 08), composto 
por quatro colégios de 2º grau e 40 escolas supletivas, todas da região. 
   Ao lado das atividades administrativas bem sucedidas, outras realizações iam consa-
grando o instituto em direção ao saber notório. É o que se verifica com o desenvolvimento da 
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educação Infantil. Segundo Cecília, ex-aluna da década de 70 e concursada no mesmo período, 
a Educação Infantil (conhecida como pré-escolar) teve também o seu período de glória. Cita 
que de início era um espaço com pouco material e espaço para os pequeninos. Com a assunção 
da professora Dayse Pretorial a direção geral, esse nível de ensino teve o seu maior avanço. A 
nova direção fez parceria com a comunidade escolar. Os pais, professores e moradores do en-
torno ofereceram mão de obra e ajuda financeira à escola. A planta de distribuição de espaços 
nesse setor foi devidamente executada, gerando novas instalações, o que a transformou na 
melhor escola de Educação Infantil da região. E nesse recinto foi desenvolvido o modelo cons-
trutivista de ensino aliado à realidade regional, que promoveu a melhor pré-alfabetização já 
experenciada na região. Esta escola recebeu o nome de Professor Waldemar Marques Pires e 
chegou atender a uma demanda de 15 turmas por turno, sendo também escola laboratório do 
curso Normal até 2010, quando foi extinta.  

 
Um ex-aluno que se matriculou na década de 70 na Educação Infantil, hoje professor 

de Educação Física no estabelecimento, considera que 
 

ser aluno nessa escola era um sonho que poucos conseguiam realizar. 
Por ser considerada a melhor da região era disputadíssima em todos os 
níveis de ensino, e quando se tratava do Curso Normal era quase im-
possível conseguir uma vaga. 
 

Também nessa época o governo estadual incentivava a prática de esportes dentro das 
escolas públicas. Os projetos extraclasses eram analisados e em boa parte eram implementa-
dos. Desse modo o ensino da disciplina como parte integrante da grade curricular era desenvol-
vido nas turmas em um dos turnos, enquanto que as atividades desportivas eram oferecidas no 
contra turno, segundo a preferência dos alunos em horários pré-estabelecidos. 

Assim uma equipe primorosa formada pelos professores Paulo Ferreira, Carlão (técnico 
preparador físico no Clube da Tijuca), Jorge Eiras (ex-atleta olímpico) incentivava através das 
histórias de suas próprias vidas e fotos das realizações os futuros atletas, as competições ex-
ternas. Esses profissionais conseguiram planejar uma estrutura para formar campeões. Uma 
delas diz respeito á parceria com o Clube de Regatas do Flamengo (CRF) que doou para o “Sa-
rah” os seguintes equipamentos: cavalo com balsa, barra simétrica, plintom e trampolin. Com o 
deterioramento desse material, não houve reposição, o que levou a cessação das atividades 
desportivas. Um ex-aluno corrobora com essas afirmações, para ele 

 
Enquanto essa equipe esteve em atividade muitas realizações desporti-
vas colocaram o Instituto de Educação no pódium nos jogos interesco-
lares. As modalidades das quais participávamos era futsal, futebol, 
voleibol, basquetebol, natação e ginástica rítmica. Considera que a pre-
sença feminina era marcante em quase todas as modalidades, mas que 
o destaque no futebol era somente da equipe masculina, que garantiu 
muitas medalhas e troféus que ainda enfeitam o gabinete da atual dire-
ção. 

 
No entanto a ginástica rítmica ia além da prática desportiva e abrilhantava muitos even-

tos culturais. O professor Paulo Ferreira era responsável por essa atividade. É o que relata uma 
ex-aluna. Ela pondera que estudantes considerados da parte pobre da cidade, provocavam em 
suas apresentações, aplausos e muita admiração da parte rica da cidade do Rio de Janeiro. Ini-
ciativas como essas notabilizaram o IESK como ícone regional de educação e propiciou a escola 
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derrubar os seus muros indo às comunidades da cidade e trazendo-as para dentro do seu espa-
ço. Quem reflete sobre esse aspecto é um ex-aluno que afirma que 

 
essa fama movimentou estudantes que moravam muito distantes de 
Campo Grande e que passaram a disputar vagas com os residentes na 
região. Como moravam distantes, hospedavam-se nas casas de paren-
tes, ou seus pais alugavam casas na região, contanto que se sagrassem 
alunos da instituição.  

 
Todas essas atividades eram apresentadas no desfile cívico, como uma prestação de 

contas das realizações, o que alimentava a identidade entre a comunidade e a instituição. O 
Sarah entrava como um gigante na avenida, milhares de alunos organizados nos diferentes ní-
veis de ensino oferecidos, davam uma demonstração de sua opulência. Os troféus, medalhas, 
grupos com uniformes olímpicos, danças e banda marcial reafirmavam à escola como o modelo 
na formação educacional. A ex-aluna Margarida, atualmente professora no IESK afirma que as 
atividades cívicas eram comuns na escola. Muitos políticos visitavam a escola Normal e cada 
direção se esforçava para mostrar os valores ali disseminados. Em sua concepção o que mais 
atraía a atenção da comunidade eram as festas folclóricas. Seu irmão chegou a dizer-lhe que se 
formaria em festas. E ela conta com muita ênfase uma dessas realizações que se deu fora do 
instituto, que estava em obras. 

 
Em 1974 a festa folclórica foi realizada no Luso Brasileiro Tênis Clube. 
Minha turma apresentou a evolução do carnaval desde Zé Pereira. Ti-
vemos o apoio do Bloco Carnavalesco “Xavantes do Tinguí”. Como 
agradecimento pelo apoio, compramos uma cuíca e presenteamos o 
bloco. Era esse o instrumento que faltava em suas apresentações.  

 
Mas as atividades iam se diversificando conforme o tempo. É o que observa Zilanda, ex-

aluna da década de 80, que fala sobre uma atividade anual para os alunos do coral da escola.  
 

Quem cuidava de nossos ensaios de música era o professor Geraldo 
Telles do Amaral. Nesse aspecto marcou muito o conjunto coral que era 
ensaiado por esse professor. Todo ano íamos ao corpo de bombeiros. 
As alunas ficavam muito alegres, não necessariamente pela presença 
do sexo oposto, mas pela beleza do evento. Era um momento de “re-
lex” para a gente. A banda do corpo de bombeiros tocava várias músi-
cas e depois acompanhava o coral do IESK que cantava o Hino do 
Instituto, o “Para ser feliz” e outras músicas. 

 
 Em busca de novos elementos da história, foram verificados diários de classe, o censo 

escolar, caderneta escolar e registros na biblioteca. Alguns desses documentos já não existiam. 
Os diários escolares anteriores ao ano 2000 foram incinerados. Também foram solicitadas fotos 
de ex-alunos, que possibilitaram leituras sobre o cumprimento das normas, realização de proje-
tos e sentimento de pertença. Foi possível perceber nas fotografias, alunos utilizando o unifor-
me como um diferencial, status na região. As medidas de saias, blusas e outros adereços 
tinham o seu lugar determinado. Esses distintivos davam aos alunos a idéia de patentes: mais 
estrelas, mais brilho. A ex-aluna Selma Narciza, professora aposentada do IESK narra que 
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na década de 70 o uniforme oficial era utilizado na quarta feira. Nesse 
dia os alunos iam perfilados até aos mastros, cantavam o Hino Nacio-
nal, hasteavam a bandeira nacional e a bandeira do Estado da Guana-
bara. A seguir cantavam o Hino da escola e retornavam educadamente 
para a sala de aula. 
 

Já a ex-aluna Margarida relata que o uniforme padrão não deixava dúvidas. Segundo 
ela, para evitar interpretações dúbias sobre o uso adequado do uniforme a Escola Normal criou 
à normalista padrão, uma por série. Essas tinham as melhores notas em todas as disciplinas, 
conduta respeitável e eram eleitas por votos de professores e alunos. Cabia a essas a maior 
responsabilidade no uso do uniforme. Entre sorrisos contou um fato ocorrido no uso desse uni-
forme com uma normalista padrão.  

 
Era uma quarta feira, dia de exigência do uniforme de gala e Marinez 
era a aluna padrão da 2ª série, turma da qual eu fazia parte. Acontece 
que a colega não estava devidamente uniformizada. Estava de manga 
curta. A turma exigiu que saísse e só retornasse a sala quando aten-
desse as exigências de aluna padrão.  
 

Mas o tempo é a melhor testemunha das mudanças. A aluna padrão não alcança a dé-
cada de 80. Segundo Zilanda, ex-aluna dessa época o uniforme oficial era usado todos os dias. 
Lembra-se dos comentários sobre o mesmo e de suas realizações, que já não existiam no coti-
diano da escola. Considera que o curso estava perdendo o prestígio gradativamente como se vê 
na fala dos inspetores por ela relatado. 
 

Ao passar pelo portão principal os inspetores, Sr. Sebastião e D. Leda nos ad-
moestavam para que usássemos o uniforme da forma solicitada. Segundo eles 
o nome da escola estava em jogo. Essas orientações permitiram que os norma-
listas percebessem olhares reprovadores quando na condução cantavam e brin-
cavam, apesar dos alunos não usarem gírias nem palavras torpes. Nessa época 
alguns inspetores e pessoas ligadas à escola passaram a conferir a atuação dos 
professorandos nos centros comerciais. Os que eram pegos com uniforme fora 
do estabelecido ou com uma conduta indisciplinar eram repreendidos no local e 
tinham seus nomes enviados para a direção geral da escola. 

  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao comparar o passado e o presente, os depoentes consideraram que os anos doura-

dos da instituição desapareceram no fim da década de 90. O instituto se despede dessa fase 
em 1999 levando para a avenida cerca de 6000 alunos, que desfilaram em pelotões formados 
desde o Jardim da Infância até os professorandos. Pela última vez figuraram como gigante. A 
partir do ano 2000 o brilho foi diminuindo, o que foi percebido pelo povo que comparecia em 
massa à solenidade. Por conta disso nos anos seguintes houve um esvaziamento do público na 
comemoração do Dia da Independência. Atualmente a instituição não tem pontos de interseção 
com o que já representou para a comunidade. Mas a memória está se apagando lentamente. 

 No período áureo o curso tinha uma boa estrutura no campo linguístico, o que dava con-
dições aos alunos para escreverem com qualidade contos, poesias além de interpretação de tex-
tos. Essa qualidade era reconhecida, por isso no 3º ano as professorandas eram convidadas para 
lecionar. A partir da década de 90 do Século XX, o quadro começa a mudar. O que é percebido, 
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pelo menos no grupo “amigosdosarah.com”. Esse fato ganha notoriedade, pois concorre com o 
crescente desprestígio da profissão, como os baixos salários, sobrecarga de trabalho e enfraque-
cimento da representação sindical da categoria. Os formandos passam a buscar novas oportuni-
dades de trabalho, pois apenas um número reduzido consegue permanecer na profissão.  

Por conta da desvalorização profissional ocorrem mudanças na relação professor-aluno 
e aluno-professor. A Semana do Normalista, de valorização do aluno-aprendiz, deixa de ser um 
símbolo de importância desse futuro profissional e seu papel na educação, desaparecendo das 
comemorações do Instituto. Da parte dos professorandos, destaca-se a perda do encanto pro-
fissional, o que se reflete na relação com os seus mestres. Com isso desaparece o Dia do Mes-
tre, comemoração que era consagrada na instituição. 

 Com a retirada do concurso de admissão há um número crescente de alunos matricu-
lados, que não possuem os pré requisitos necessários para o curso. Tal situação impede a qua-
lificação profissional, já que a escola tem que apresentar ao governo um índice de aprovação 
satisfatório. Enquanto isso novas propostas estaduais vão sendo implementadas para atender 
as exigências educacionais da modernidade. Uma delas diz respeito à matriz curricular. 

Uma professora participante da entrevista considera que a matriz curricular com 5200 
horas/aulas, inaugurada em 2010, está muito complexa e não entrosa as disciplinas pedagógi-
cas. Relata que muitos professores da parte profissionalizante ainda não encontraram seu espa-
ço de trabalho e por conta disso estão seguindo o caminho da formação geral. Considera que a 
cada dia nos distanciamos da formação profissionalizante do curso, com agravante de que com 
a retirada das escolas laboratórios e falta de entrosamento com as redes públicas, estadual e 
municipal, não temos como oferecer estágios aos nossos alunos que já estão se formando. Em 
face dos problemas presentes a história pode ser dividida em duas partes. 

 São dois momentos são marcantes, o da construção de valores que se processou nas 
primeiras décadas , seguidas da desconstrução do curso. As primeiras gerações de professores 
formados pelo Instituto de Educação colaboram com sua permanência no podium educacional 
da Zona Oeste. A memória social está arraigada de valores, anualmente alimentadas pelos en-
contros e por contatos online dos ex-alunos. Esses, presentificam o passado, recordando no 
coletivo os tempos áureos e o sucesso de suas escolhas. As últimas gerações, no entanto, se 
fragmentaram e por isso não celebram suas formações. O que restou da proposta educacional 
do Instituto está no seu aspecto simbólico. O uniforme, o prédio e a memória social que ainda 
alimentam a credibilidade desse lócus de formação. 

Essas considerações culminam com o pensamento de 140 ex-funcionários (professores, 
diretores e funcionários de apoio) que participaram do 1º encontro dos “Amigos para sempre”, 
organizado pela ex-diretora, Profª Ieda Thomé, no dia 15 de outubro de 2010 no Luso Brasilei-
ro Tênis clube. Na ocasião a professora manifestou o seu desejo de unir toda a comunidade 
escolar e a de entorno em favor do Instituto, preparar um manifesto e enviá-lo a Brasília, escla-
recendo que “o Sarah” é uma escola diferente. Para ela, o fim da oferta de Educação Infantil e 
a ocupação de parte do prédio pela Universidade Estadual da Zona Oeste (UEZO), também con-
tribuíram para a descaracterização do Curso Normal do Instituto de Educação. Esses são os dias 
históricos do instituto.  
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Um percurso metodológico 
Trata-se de um estudo autobiográfico da constituição de ser professora no campo do livro e das 
bibliotecas, objeto de estudo de biblioteconomia inserido no campo das Ciências da Informação. 
O trabalho tem como objetivo apresentar como se constitui um professor(a) ao longo do tem-
po, descrever as variáveis inclusas no percurso de um(a) professor(a) que lida com o objeto 
livro e bibliotecas, mostrar como a categoria tempo forja um professor(a) e por último apontar 
como a categoria trabalho se constituiu como ferramenta de uma qualificação continuada dessa 
professora-pesquisadora. O âmbito cronológico do estudo desse relato investigativo, é o tempo 
presente, isto é, com registro a partir da década de 80 do século XX até primeira década do 
século XXI. O estudo adotou como princípios teóricos e metodológicos a história oral valendo-se 
dos autores como Queiroz (1991) e Simson (1988), atentando mais detidamente para uma au-
tobiografia profissional ancorada em fontes ordinárias de caráter pessoal como cadernos de 
acompanhamento dos alunos, depoimentos de alunos orientandos e também consulta a docu-
mentos institucionais como planos de ensino, planos e projetos de trabalhos no âmbito pesqui-
sa e extensão, variáveis constantes no constituir-se professora e pesquisadora do campo do 
livro e das bibliotecas. A análise dos documentos e registros estão ancorados na categoria tem-
po pautados nos ensinamentos de Raduam Nassar (1989), quando esse afirma que o tempo é 
maior tesouro que podemos dispor ainda que inconsumível e tratar-se de um fruto exótico o 
qual não pode ser repartido com o outro mas é provido a todos na mesma medida. É na esteira 
do tempo que se constitui um professor(a) e nessa direção a obra de Antonio Nóvoa (Org.) 
(2007), especialmente o capítulo de sua autoria “Os professores e as histórias da sua vida”, 
mais os capítulos “O ciclo de vida profissional dos professores” e “Dar voz ao professor: as his-
tórias de vida dos professores e seu desenvolvimento profissional” respectivamente de Michael 
Huberman e Ivor f. Godson subsidiam uma compreensão do constitui-se professora-
pesquisadora. Para além desses autores também a obra de Marcos Villela Perreira (1996) con-
corre para a organização dos dados e entendimento dos mesmos. A abordagem autobiográfica 
foi a metodologia escolhida como forma para expor um percurso de se constituir professora 
bem como estratégia para a escrita do texto. 
 
O tempo, ensina o texto de Nassar: 
 

“[...] é o maior tesouro de que um homem pode dispor; embora incosumível, o tempo é 
o nosso melhor alimento: sem medida que o conheça, o tempo é contudo nosso bem de 
maior grandeza: não tem começo, não tem fim; é um pomo exótico que não pode ser 
repartido, podendo entretanto prover igualmente a todo mundo; onipresente, o tempo 
está em tudo; existe tempo, por exemplo, nesta mesa antiga: existiu primeiro uma terra 
propícia, existiu depois uma árvore secular feita de anos sossegados, e existiu finalmente 
uma prancha nodosa e dura trabalhada pelas mãos de um artesão dia após dia; existe 
tempo nas cadeiras onde sentamos, nos móveis da família, nas paredes da nossa casa, 
na água que bebemos, na terra fecunda, na semente que germina, nos frutos que co-
lhemos, no pão em cima da mesa, na massa fértil dos nossos corpos, na luz que nos ilu-
mina, nas coisas que nos passam pela cabeça, no pó que dissemina, assim como em 
tudo que nos rodeia; rico não é o homem que coleciona e se pesa no amontoado de mo-
edas, e nem aquele, devasso, que se estende, mãos e braços, em terras largas; rico só é 
o homem que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver com o tempo, aproximando-se 
dele com ternura, não contrariando suas disposições, não irritando sua corrente, estando 
atento para seu fluxo, brindando-o antes com sabedoria para receber dele os favores e 
não sua ira; o equilíbrio da vida depende essencialmente deste bem supremo, e quem 
souber com acerto a quantidade de vagar, ou a de espera, que se deve pôr nas coisas, 

CD-ROM DE ATAS  | 6073 |  COLUBHE 2012



 

não corre nunca o risco, ao buscar por elas, de defrontar-se com o que não é;[...] nin-
guém em nossa casa há de colocar nunca o carro à frente dos bois é o mesmo que reti-
rar a quantidade de tempo que um empreendimento exige; e ninguém ainda em nossa 
casa há de começar nunca as coisas pelo teto: começar as coisas pelo teto é o mesmo 
que eliminar o tempo que se levaria para erguer os alicerces e as paredes de uma casa; 
aquele que exorbita no uso do tempo, precipitando-se de modo afoito, cheio de pressa e 
ansiedade, não será jamais recompensado, pois só a justa medida do tempo dá a justa 
natureza das coisas [...], o tempo é largo, o tempo é grande, o tempo é generoso, o 
tempo é farto, é sempre abundante em suas entregas: amaina nossas aflições, dilui a 
tensão dos preocupados, suspende a dor aos torturados, traz a luz aos que vivem nas 
trevas, o ânimo aos indiferentes, o conforto aos que se lamentam, a alegria aos homens 
tristes, o consolo aos desamparados, o relaxamento aos que se contorcem, a serenidade 
aos inquietos, o repouso aos sem sossego, a paz aos intranqüilos, a umidade às almas 
seca; satisfaz os apetites moderados, sacia a sede aos sedentos, a fome aos famintos, dá 
a seiva aos que necessitam dela, é capaz ainda de distrair a todos com seus brinquedos; 
em tudo ele nos atende, mas as dores da nossa vontade só chegarão ao santo alívio se-
guindo à soberania incontestável do tempo, não se erguendo jamais o gesto neste culto 
raro; é através da paciência que nos purificamos, [...]. (NASSAR, 1989, p.53-56, 58-59). 
 

  
A graduação e percursos profissionais no tempo (o início) 
 
Há um tempo na minha constituição enquanto aluna, bibliotecária e, mais tarde, professora no 
campo de Biblioteconomia. Minha aproximação com os livros, pode-se afirmar, vem com o tem-
po. Mesmo que os títulos não fossem abundantes em nossa casa, a escola isolada municipal me 
apresentou a primeira coleção de livros, na forma de biblioteca de classe com seus livros e ca-
dernos de exercícios em sala, esse móvel cercado dos símbolos republicanos, a bandeira do 
estado de Santa Catarina e a bandeira nacional. A biblioteca de classe evoluiria mais tarde para 
versões próximas ao conceito biblioteca, gramática na qual me tornei uma profissional (bibliote-
cária e professora) envolvida com o livro, a informação, o conhecimento e formação de bibliote-
cários – homens e mulheres.  
 
A graduação na área de Biblioteconomia e Documentação em 1983, alcancei pela Universidade 
Federal de Santa Catarina, a diplomação me qualificou atuar na área; trabalhei como bibliotecá-
ria por dez anos em diferentes empresas e instituições. Inicialmente em 1984 na Fundação 
Educacional Jaraguaense – FERJ, essa mais tarde foi transformada em Centro Universitário de 
Jaraguá do Sul e recentemente passou a se denominar Pontifícia Universidade Católica de Santa 
Catarina (PUC/SC), localizada na cidade de Jaraguá do sul, situada a nordeste do estado de 
Santa Catarina cidade natal onde ainda hoje vivem meus pais e parte da minha família.  
 
Ainda nessa cidade, em 1985 trabalhei na condição de “trainee” na empresa eletromecânica, 
Eletromotores WEG S.A, um passaporte para realizar um curso de especialização na área de 
informação industrial na época oferecido pelo Curso de Biblioteconomia e Documentação na 
Universidade Federal de Santa Catarina. Concluído o curso de especialização em 1986, retornei 
à Eletromotores Weg na função de bibliotecária, mas lá permaneci por pouco tempo cerca de 
meio ano, mas o tempo suficiente para vivenciar uma experiência “categoria tempo e lugar” no 
âmbito de uma grande empresa. O tempo e lugar aqui enquanto categorias controladas pela 
empresa por um uma produção das atividades desenvolvidas na Biblioteca do Centro Tecnológi-
co, modo de trabalhar até então em uma biblioteca não conhecido por mim. Em outras palavras 
constituía-se o “modus operandis” desse lugar e o tempo. 
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Naquele mesmo ano de 1986 ainda me candidatei a uma possível vaga para atuar em um Pro-
jeto firmado entre a OEA e o Programa de Pós–Graduação em Administração na Universidade 
Federal de Santa Catarina, para implantar e atuar como bibliotecária nesse Programa de Pós - 
Graduação.  
Selecionada retornei ao ambiente acadêmico, o nicho da universidade, - o contato com bibliote-
cários e especialmente com aqueles dos quais foram meus supervisores de estágios na gradua-
ção busquei muitas vezes formas e soluções para o meu fazer na biblioteca na qual era 
responsável por implantar e efetuar uma gestão no mais amplo sentido; pois nessa biblioteca 
todas as atividades estavam sob a minha responsabilidade; isto é, da compra, organização do 
acervo à disponibilização e atendimento à professores e alunos do Programa. Para além do tra-
balho, a convivência com professores, alunos e funcionários na universidade, me instalou uma 
inquietude da qual não pude me furtar - trilhar outros caminhos. Assim, enquanto trabalhava 
me mantive atenta a possibilidade de estudos continuados e conhecer Programas de Pós-
Graduação no campo da Biblioteconomia ou outros que pudessem ampliar minha visão de 
mundo e de trabalho.  
 
Deste modo em 1990 obtive êxito no processo de seleção no Programa de Pós–Graduação em 
Ciências da Informação, área de concentração Informação e Sociedade, na Universidade Fede-
ral de Minas Gerais. Nas alterosas, Minas Gerais, na condição de aluna de um Curso de Pós–
Graduação, busquei me inscrever em outros campos de atuação da Biblioteconomia. A dura-
ção/o período do mestrado reorganizou o meu modo de compreender o tempo – em outras 
palavras tempo para estudar, ler, conversar (uma das formas de trabalho neste percurso de 
formação) com minha orientadora, dividir o não sabido e aprender a escrever um texto científi-
co, ampliar a compreensão do trabalho com a informação e o conhecimento. 
 
Os cursos de mestrado, e mestres nessa área da Biblioteconomia na década de 90 pode-se 
afirmar eram poucos. A titulação me possibilitou, à época, não só participar da realização de 
concursos à docência, mas também prestar serviços e propor projetos independentes a empre-
sas com necessidade de organização e acesso a informação. Prestei um primeiro concurso pú-
blico para professora, em fins de 1992, mas não obtive êxito. Dois anos mais tarde, na condição 
de professora–colaboradora, fiz concurso público para o Departamento de Biblioteconomia e 
Documentação na Universidade do Estado de Santa Catarina (DBD/FAED/UDESC) atualmente 
denominado Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação (DBI/FAED/UDESC).  
Nessa empreitada alcancei sucesso e nesta esteira fui construindo uma transposição do espaço 
de trabalho - biblioteca -, para a sala de aula, de bibliotecária à professora, mas diga-se, não 
sem conflitos que isto demanda. A condição de professora concursada permitiu trilhar um per-
curso de pesquisa institucional, orientar estágios curriculares e desenvolver projetos de exten-
são. Passados dez anos, o inquietar-se estava presente dia a dia no meu fazer de professora. A 
busca por mais qualificação era inexorável, e esse percurso assim como nos primeiros tempos 
dos trabalhos no Programa de Pós – Graduação em Administração, na Biblioteca. Os colegas 
professores do Centro onde trabalho foram essenciais para alcançar êxito no intrincado proces-
so de seleção para o doutorado em São Paulo. Realizei meus estudos no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade de São Paulo. Essa qualificação me levou à realização 
de outras diferentes atividades inerentes às do professor universitário, como orientação de alu-
nos de mestrado e a inserção em outros grupos de pesquisa, percurso o qual relato no item 
que segue. 
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O constituir-se pesquisadora/orientadora e outros fazeres universitários 
 
Minha trajetória como orientadora iniciou-se logo nos primeiros tempos de professora efetiva no 
departamento. Minha estréia, se assim se pode chamar, foi na ação de orientar trabalhos de 
iniciação científica. Tudo era a primeira vez: a condição de ser professora efetiva; a possibilida-
de de orientar trabalhos dessa natureza; e uma outra e desconhecida atividade, a extensão par-
te do quadro das atividades do professor (a) universitário(a).  
 
Como apontei anteriormente, efetivei-me na condição de professora em 1994. Naquele ano ori-
entei dois trabalhos de iniciação científica: um tratava sobre a história da biblioteca universitária 
da nossa universidade; o outro descrevia a proposição de uma metodologia para a criação de 
um arquivo para recuperação da informação em artes no Centro de Artes da Udesc. Na dúvida 
e no estranhamento, fui construindo a orientação pautada na prática e na fala observada junto 
aos professores do Curso de Pós–Graduação em Administração, onde atuei como bibliotecária, - 
dos meus professores-orientadores; isto é, do Curso de Especialização, realizado em 1986, e na 
experiência de escrita orientada, no mestrado em 1990. Deles e do caminho percorrido até en-
tão, aprendi que o processo de escrita está no aluno e não professor-orientador e sob esta 
perspectiva ainda hoje trabalho - acredito na criação e na capacidade do aluno.  
 
Passada esta primeira experiência, escrevi um projeto com o objetivo de analisar o perfil do 
bibliotecário na percepção do público escolar (aluno do ensino fundamental). Este projeto foi 
desenvolvido com duas alunas. Foi um desafio lidar com alunas de ritmos distintos de trabalho; 
apresentar a pesquisa à instituição escolar escolhida para coleta de dados; trazer leituras; dis-
cutir as descobertas com alunas iniciantes em pesquisa. Aprendi que o aluno tem coragem 
quando o professor sustenta o pensar e fazer do processo de pesquisa, isto é, o aluno acredita 
no conhecimento do professor. 
 
Em 1997, em parceira com outra professora do Departamento, desenvolvi uma pesquisa de 
cunho quantitativo: uma identificação e caracterização da produção científica do corpo docente 
da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC - e acesso a ela pela Rede Internet. Este 
trabalho me preparou, de certo modo, para a realização de outra pesquisa essa quanti-
qualitativa acerca das bibliotecas públicas do estado de Santa Catarina. O estudo objetivou ana-
lisar as condições estruturais, o acervo e o quadro de pessoal das bibliotecas públicas munici-
pais dessa unidade federativa. A operacionalização da pesquisa contou para a coleta de dados 
com professores do meu Departamento (DBI) e o apoio da Associação Catarinense de Bibliote-
cários (ACB). O mergulho da aluna bolsista nas atividades de contatos para coleta de dados 
tornou a pesquisa prazerosa, ainda que trabalhosa, complexa e com dados poucos promissores 
referente ao cenário das bibliotecas públicas municipais catarinenses então. 
 
Com alguma experiência e leituras no campo da Educação, propus-me, em 2000, investigar 
práticas bibliotecárias dos primeiros bibliotecários diplomados que atuavam em Santa Catarina. 
Utilizei a história oral para levantar dados da vida profissional desses primeiros bibliotecários. A 
seleção do aluno bolsista se configurou em disputa acirrada entre os candidatos. A escolha re-
caiu sobre uma aluna do curso de “mais idade que a média das turmas”, variável que no desen-
rolar da pesquisa fez a diferença no momento da coleta de dados, pois a coleta de depoimentos 
demandou muita sensibilidade, fidelidade nas transcrições e objetividade nas transcriações 
(Termo tomado de Roland Barthes com referência à textualização de histórias de vida). A ela-
boração do texto da história de vida recolhida pelo pesquisador, de acordo com Gattaz (1996), 
deve distinguir duas fases importantes: a transcrição literal e a textualização do material reco-
lhido. A textualização em si, para esse autor, compreende dois processos: a incorporação das 
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perguntas ao depoente, de forma a tornar a transcrição literal compreensível. Num segundo 
momento, realiza-se o refinamento, isto é, processa-se a incorporação de dois conceitos da lin-
güística compreendidos de modo sempre complementar: o de transcriação (adotado de Ha-
roldo Campos) e o de teatro de linguagem (adotado de Roland Barthes). Um trabalho no 
qual foi necessário aprender a buscar uma aproximação pessoal-profissional com a bolsista para 
lograr êxito na investigação proposta.  
 
A orientação de trabalhos no âmbito de iniciação científica em Biblioteconomia me permitiu e 
permite mostrar autores e textos diferentes daqueles discutidos no campo em sala de aula, 
mais comumente textos voltados à organização da informação e a gestão das unidades de in-
formação. Nesta perspectiva, também os acadêmicos do Curso têm oportunidade de conhecer o 
seu professor para além da sala de aula e o Curso em si mais que na sala de aula. A manifesta-
ção de um dos bolsistas expressa essa condição: 
 
“Aprendi a explorar os caminhos da leitura em uma literatura até então desconhecida para mim, 
a literatura da história cultural. Aprendi o quanto é interessante e gratificante fazer pesquisa e 
acompanhar os resultados. Aprendi a fazer pesquisa, seus instrumentos e ir á campo e coletar 
as informações. Aprendi a escrever textos científicos [...] me apaixonei pelo nosso objeto de 
pesquisa: A Sociedade Literária São Bento e a sua história.(Bolsista de Iniciação Científi-
ca/PROBIC/UDESC).  

 
Se por um lado me encontro na condição de ensinar, por outro de fato aprendi e aprendo a 
cada encontro orientação; professora-aluno/a. O contato com o aluno/a nessa experiência me 
amplia o entendimento sobre o ser aluno e compreender a individualidade do aluno no coletivo 
da sala de aula.  
 
Outros encontros de formação se estabeleceram ao longo do tempo. O contato com o aluno 
fora da sala de aula (orientação de TCC) começou a acontecer no Curso de Biblioteconomia – 
Habilitação Gestão da Informação, a partir da reformulação curricular efetuada em 2001. Viven-
ciar a escrita e, por que não dizer, o ensino da escrita científica com o aluno de graduação é um 
exercício de muitos papéis. Se para o aluno de mestrado a dissertação é uma condição sine quo 
non para obter a titulação e para tanto há uma “enorme mobilização emocional empreendida e 
que necessariamente afeta as esferas extra-acadêmicas”, nesse estágio da vida, como aponta 
Miriam Warde (1996, p.165), o que dizer do aluno de graduação ao se deparar pela primeira 
vez com as questões: o quê e como escrever seu tema de trabalho de conclusão de curso? 
 
A orientação – formação, na orientação de trabalhos de conclusão de curso - é, no meu enten-
der um processo múltiplo, digo um exercício bastante complexo e intrincado. Mas esse processo 
permite a invenção que nada mais é - que criar, isto é, Inventar-se a si -, sentido dado por Ro-
ger Chartier, com base em Certeau (2000). Isto de certo modo se evidencia na fala de uma das 
orientandas de TCC.  
 
“[...] aprendi a organizar e utilizar meu tempo, o tempo da instituição e os recursos disponíveis 
para a realização das tarefas. Sobretudo, aprendi a gostar do trabalho acadêmico, a me dedicar 
à pesquisa, ao estudo e à leitura crítica.”  
 
Na condição de professora–orientadora e neste contexto de formação, saber aguçar no orien-
tando sua capacidade de ler, pensar e escrever constitui para o professor um exercício de paci-
ência e persistência. No trabalho de orientação do seu TCC um aluno afirmou:  
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[...] pude aprimorar minha escrita científica, prestando mais atenção em palavras redundantes, 
na colocação dos verbos e tempos verbais e na forma de expressar os resultados da pesquisa 
de uma maneira mais formal. Além disso, pude aprender mais sobre as técnicas de pesquisa e 
buscar fontes confiáveis para o desenvolvimento da pesquisa [...]. 
 
Frente aos quadros de angústia e incerteza dos meus alunos, (re) faço os meus votos de grati-
dão para com meus professores–orientadores, que foram generosos em relação aos meus limi-
tes, sem, porém, deixar de se colocarem como orientadores-leitores rigorosos.  
 
Outros afazeres também concorrem para a pesquisa como a extensão. A prática extensionista 
na condição de professora se constitui em um importante saber sobre ser e se (re) inventar 
professor e pesquisador.  
 
Iniciei minhas atividades de extensão junto com uma professora do Departamento na divulga-
ção do Curso de Biblioteconomia, organizando falas sobre a profissão bibliotecária, desenvol-
vendo oficinas de orientação de trabalhos escolares em estabelecimentos de ensino público e 
privado. Dentre outros projetos que participei destaco o Programa de Extensão Museu da Esco-
la Catarinense, proposto e coordenado pela professora Vera Lucia Gaspar da Silva, do Depar-
tamento de Ciências Humanas. Em outras palavras o programa funcionou com dois projetos a 
saber: 1) Projeto OBJETOS DA ESCOLA: Registro e inventário dos móveis e objetos do acervo do 
Museu da Escola Catarinense, coordenado pela Professora Vera Gaspar. Essa ação teve como 
objetivo realizar o registro e inventário dos móveis e objetos do acervo do Museu da Escola Ca-
tarinense. 2) Projeto Entre Papéis: Preservação física de acervo bibliográfico e documental do 
Museu da Escola Catarinense. Essa ação intentou a preservação da cultura escolar através da 
conservação e preservação de documentos e livros que integram o acervo desse museu. Neste 
projeto, foram oferecidas oficinas ministradas por especialistas, que abordam aspectos teóricos 
sobre a conservação e a preservação, técnicas de higienização, pequenos reparos e formas de 
acondicionamento de material impresso. Na esteira da experiência advinda com o trabalho no 
Museu da Escola Catarinense, veio o Programa Biblioteca Pública: um modelo de gestão, 
coordenado pela Professora doutora Delsi Fries Davok, Programa de Extensão do Departamento 
ao qual pertenço. O Programa se constituiu de cinco ações de extensão. Finalizado esse Proje-
to, em 2011 passei a integrar como professora participante do Programa de Extensão Bor-
boletas da Leitura: a literatura infantil e juvenil na comunidade, na escola e na biblioteca 
pública. Esse Programa é coordenado pela professora e mestre em Educação e Cultura, Maria 
Emilia Ganzarolli e articula três diferentes ações a saber: Projeto : Borboleta da leitura na co-
munidade, Projeto : Borboleta da leitura na sala de aula e o Curso: Literatura infantil e juvenil 
na escola.  
 
A extensão universitária no meu entender é um espaço de ensino e pesquisa não só teórico, 
mas técnico–operacional e destaco - principalmente dessa atividade do prfessora (a) universitá-
rio(a) a arte de relacionar-se com as pessoas que implementam as ações extensionistas e a 
comunidade alvo desse tipo de trabalho universitário. Sempre uma experiência de formação. 
 
 
Leitura e ser professor pesquisador 
 
Pereira (1996) ao refletir sobre a formação do professor (a), nos dá algumas pistas para se en-
tender o ser professor (a) e essas pistas estendo à outras profissões. Esse autor em seus estu-
dos tem como alvo a pessoalidade e a professoralidade. Isto é, ele toma em conta, a idéia de 
que a pessoalidade e a professoralidade andam juntas, ditto de outra forma: ser professor é uma 
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alternativa, uma saída que o sujeito constrói a fim de realizar um projeto emergente em sua sub-
jetividade. A formação acadêmica é a estratégia viabilizadora de sua subjetividade; ou entenda-
se que a professoralidade está a pessoalidade e vice versa. (o ser professor está na sua pessoa e 
sua pessoa está no ser professor) 
 
Estas categorias acredito são forjadas também a partir leitura, há um ditado na cultura alemã 
com a seguinte assertiva - somos aquilo que comemos, arrisco a dizer para “Somos aquilo que 
lemos”. O ler tam’bem nos faz pesquisador. Como afirmei ao iniciar esse texto - Minha aproxima-
ção com os livros, vem com o tempo.  
 
Há uma leitura de estudo inerente à qualquer profissional, porém não é necessariamente dela 
que desejo falar, mas sim destacar a leitura ficcional como elemento de constituir-se professo-
ra/pesquisadora e pessoa. Nessa esteira faço aqui uma reflexão a partir do texto de Marly AMA-
RILHA (1997) “Estão mortas as fadas? Literatura infantil e prática pedagógica”, texto de estudo 
para a disciplina da Literatura Infantil, como forma de explicitar a literatura de ficção como ele-
mento de formação e inventar-se a Si como pessoa/ professora/pesquisadora.  
 
O texto literário destinado ao público infantil e juvenil de acordo com essa autora, em primeiro 
lugar produz o envolvimento emocional que vem a partir da imaginação dos personagens e uma 
relação de identificação entre leitor e texto, quem dela usufrui começa a fazer de conta, participa 
da narrativa, faz parte da história, isto é, faz-se o momento catártico (catarse).  
 

Catarse: s.f. 1. Purgação, purificação, limpeza. 2. Psicol.: efeito salutar provocado 
pela conscientização de uma lembrança fortemente emocional e/ou traumatizante, 
até então reprimida. 3. Teat.: o efeito moral e purificador da tragédia clássica, 
conceituado por Aristóteles, cuja situações dramáticas, de extrema intensidade e 
violência, trazem à tona os sentimentos de terror e piedade dos espectadores, 
proporcionando-lhes o alívio, ou purgação, desses sentimentos. (AURÉLIO, c1986, 
p. 368).  

 
 
Em um segundo momento observa Marly Amarilha, essa literatura tem uma função organizado-
ra de sentido dos fatos, uma vez que responde as expectativas do receptor e então ele (recep-
tor) percebe “uma seqüência de fatos conexos, como se as causas sempre resultassem em 
conseqüências, e os enredos do destino humano, ali representados, […]”. (p.19) O receptor 
envolve-se na trama de aventura, emoção, prazer, frustação, ampliando suas experiências de 
mundo.  
 
Em terceiro lugar e ultimo lugar, na estrutura desse texto ficcional, o receptor começa a anteci-
par os fatos e imaginar o fim, o que significa representar na mente a importância da existência 
da vida de determinado personagem e da sua própria vida.  
 
Por que faço essa referência acima? Para dizer, chamar atenção no sentido que a literatura fic-
cional se constitui em um aprendizado do lugar da catarse no indivíduo. Mobiliza questões pes-
soais e coletivas daí por quê tem seu lugar na sala de aula e para muito além dela, e na 
condição de professora, pesquisadora cultivo essa prática e instigo-a como saudável provocação 
aos meus alunos e orientandos. Então para convido-os, leiam a Odisséia de Homero. Os Gran-
des Sertões e Veredes de Guimarães Rosa e certamente vocês nunca mais serão as mesmas 
pessoas/alunos - professores/pesquisadores - que hoje aqui estão. 
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Resumindo quero dizer que a leitura ficcional é importante ingrediente para formação de pro-
fessor/pesquisador/pessoa e vice versa. 
 
 
Para concluir e continuar a (re)inventar-se a si: 
 
Ainda que me faça repetida 
 

[...] o tempo é largo, o tempo é grande, o tempo é generoso, o tempo é farto, é 
sempre abundante em suas entregas: amaina nossas aflições, dilui a tensão dos 
preocupados, suspende a dor aos torturados, traz a luz aos que vivem nas trevas, o 
ânimo aos indiferentes, o conforto aos que se lamentam, a alegria aos homens tris-
tes, o consolo aos desamparados, o relaxamento aos que se contorcem, a serenida-
de aos inquietos, o repouso aos sem sossego, a paz aos intranqüilos, a umidade às 
almas secas; satisfaz os apetites moderados, sacia a sede aos sedentos, a fome aos 
famintos, dá a seiva aos que necessitam dela, é capaz ainda de distrair a todos com 
seus brinquedos; em tudo ele nos atende, mas as dores da nossa vontade só chega-
rão ao santo alívio seguindo à soberania incontestável do tempo, não se erguendo 
jamais o gesto neste culto raro; é através da paciência que nos purificamos, [...]. 
(NASSAR, 1989, p. 58 – 59 passim.).  

 
A orientação de trabalhos acadêmicos, quer seja no âmbito do ensino, da pesquisa ou da ex-
tensão, não termina com a finalização e entrega dos respectivos relatórios. O encontro profes-
sor–aluno se estende no tempo. Faço minhas as palavras de Ruan Nassar, esse “encontro–
orientação” é largo, é grande, é generoso, é farto, é sempre abundante em suas entregas [...]. 
As experiências e práticas de orientação vividas por mim outrora, como aluna, aluna mestranda 
ou doutoranda, reinventei-as na condição de pessoa, professora, professora–orientadora, pes-
quisadora; quiçá meus alunos (re) inventem a sua condição, quer como pessoas, bibliotecários, 
pedagogos, historiadores e/ou professores orientadores.  
 
Por último é necessário repetir que a leitura é condição para a invenção de si, como aluno/ pro-
fessor, pesquisador e pessoa, a leitura é ensinante, generosa, larga - é confortadora em muitos 
dos momentos no meu pensar e fazer ser professora, professora-pesquisadora, extensionista e 
os outros fazeres institucionais. 
 
AGRADECIMENTOS: Registro aqui minha gratidão aos meus professores e professores-
orientadores e agradeço aos meus alunos, aprendentes e ensinantes, na busca de se constituí-
rem autores de si. 
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Considerações iniciais 
 
O texto foi produzido no âmbito do projeto de pesquisa EVASÕES, que tem como 

objetivo identificar e analisar a relação existente (ou não) entre bilinguismo, marcas dialetais e 
índices de evasão de escolas da Região Colonial Italiana do Rio Grande do Sul. O presente texto 
analisa memórias de professores que atuaram em áreas rurais da Região Colonial Italiana do 
Rio Grande do Sul, Brasil, em tempos de nacionalização varguista. 

Compreendemos a Região Colonial Italiana como aquela ocupada a partir de 1875 por 
imigrantes, predominantemente italianos: colônias Conde d’Eu, Dona Isabel e Caxias, hoje 
municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Garibaldi, Carlos Barbosa, 
Farroupilha, São Marcos, Flores da Cunha, Antônio Prado e Caxias do Sul (FROSI; MIORANZA, 
2009).  

Como recorte temporal, situamos o período de 1930 a 1950, importante do ponto de 
vista da expansão da rede escolar pública e das práticas de nacionalização empreendidas pelo 
governo de Getúlio Vargas. Utilizamos como referencial teórico as contribuições da História 
Cultural e, metodologicamente, a História Oral.  

Os documentos analisados são entrevistas que fazem parte de dois acervos: o Banco de 
Memórias do Arquivo Histórico João Spadari Adami, mantido pela Prefeitura de Caxias do Sul, e 
o programa Elementos Culturais da Imigração Italiana no Nordeste do Rio Grande do Sul 
(ECIRS)1, mantido pela Universidade de Caxias do Sul. Foram selecionadas três entrevistas de 
cada acervo. Do Banco de Memórias selecionamos as entrevistas de Ester Troian Benvenutti, 
Alice Gasperin e Guilhermina Lora Poloni Costa. Do acervo do ECIRS foram escolhidas as de 
Catarina Rosa Piva Foppa, Paulina Soldatelli Moretto e Vitoria Luciata Regla. Utilizou-se na 
seleção o duplo critério de atuação em área rural, no período de nacionalização.  

 
Quadro 1 – Breves referências biográficas das entrevistadas 

Nome da 
Entrevistada 

Local de 
nascimento 

Data de 
nascimen
to 

Filiação Data e nome do 
entrevistador 

Ester Troian 
Benvenutti 

Distrito de Ana 
Rech, Caxias do 
Sul 

16 de 
maio de 
1916 

Francisco Troian e 
Angelina Corso 
Troian 

1983, Juventino Dal 
Bó e Liliana Alberti 
Henrichs 

Alice Gasperin Barracão, Bento 
Gonçalves 

1906 Giovanni Gasperin e 
Ana Dall’Acqua 

18/01/1996, Sônia 
Storchi Fries e 
Susana Grigoletto 

Guilhermina 
Lora Poloni 
Costa 

Caxias do Sul 18 de 
junho de 
1911 

Pedro Poloni e 
Paulina Lora Poloni 

21/10/1991, Susana 
Storchi Fries 

Catarina Rosa 
Piva Foppa 

Garibaldi 1910 Vicente Piva e 
Palmira Corbelini 

07/11/1988, Liane 
Beatriz Moretto 

Paulina 
Soldatelli 
Moretto 

Distrito de São 
Marcos, Caxias 
do Sul 

03 de 
junho de 
1913 

Giuseppe Soldatelli 
e Rosa Pelizzer 
Soldatelli 

08/01/1983, Cleodes 
Piazza Ribeiro 

Vitoria Luciata 
Regla 

Santo Isidoro, 
Garibaldi 

1911 Ângelo Regla e 
Maria Cauduro 

25/03/1987, Liane 
Beatriz Moretto 
Ribeiro 

Fonte: entrevistas do Banco de Memórias do Arquivo Histórico João Spadari Adami e do ECIRS. 
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 Como podemos observar no quadro 1, as entrevistadas são todas descendentes de 
imigrantes italianos, nascidas na primeira e segunda década do século XX e, portanto, atuaram 
como docentes ao longo de todo o período de nacionalização varguista.  

O texto está dividido em dois subtítulos: no primeiro discorremos sobre as memórias 
das entrevistadas enquanto alunas e na segunda, enquanto professoras. Na transcrição literal 
da fala das entrevistadas optamos pelo uso do itálico.  
 
Memórias e narrativas das vivências enquanto alunas 
 

É importante lembrar que no Brasil, a partir dos anos 1930, as políticas públicas 
educacionais passaram a ter a marca da nacionalização (CAMPOS, 2006; SOUZA, 2008). Nas 
escolas urbanas da Região, a interação em classe já ocorria em português; nas rurais, não. Nas 
áreas rurais, o dialeto italiano2 era de uso cotidiano, e as oportunidades de aprendizagem do 
português ocorriam na escola (RIBEIRO, 1990). Portanto, os mais jovens rezavam em italiano 
padrão, comunicavam-se em dialeto italiano, aprendiam português na escola, respondiam em 
latim nas missas. Paulina Soldatelli Moretto relata, por exemplo, que  

 
[...] fui à escola na vila, em S. Marcos mesmo. O primeiro professor 
chamava-se João Fontana. Ele dava aula em português, mas nós 
tínhamos muita orientação, explicação em italiano, porque a escola era 
paroquial. Era paroquial, mas também em colaboração com a 
prefeitura. Então o Vigário dava muita assistência na escola. Ele 
ensinava a cantar, ensinava a declamar, sempre em italiano. A história 
sagrada eu aprendi em português. O catecismo em italiano, cantos em 
italiano. Inclusive quando aprendemos o hino nacional aprendemos o 
hino da Itália. 

 
Paulina Soldatelli Moretto rememorou suas experiências escolares enquanto aluna e 

contou como tornou-se professora. O tempo de escola, como aluna, era cheio de dificuldades, e 
a falta de braços no trabalho doméstico e da roça demandavam o trabalho infantil: 

 
Quando eu tinha 10 anos, então já os irmãos, principalmente, 
achavam que estava grande demais para perder tempo e ir na escola. 
Devia ir para a roça. Mas eu tinha sempre muita vontade de estudar. 
Eu tinha uma sede e uma ânsia de aprender, que eu fazia de tudo 
para poder ir à aula. Então minha mãe, que era analfabeta, ela dava 
muito valor ao estudo. Quando chovia um pouquinho de manhã, a 
mãe dizia: hoje tu pode ir na aula. Então eu preparava qualquer coisa 
para o almoço, porque naquele tempo, quando eu tinha 10 anos, já 
tinha as irmãs em São Marcos. Já tinham chegado as irmãs da 
Congregação de S. José. A Madre Justina Inês foi quem levou as 
irmãs pra lá. Tinha aula todo o dia. Então eu, para não ter que ir para 
casa, levava a comida para o colégio. Levava pão e salame, pão e 
queijo, pão e laranja ou pão e uva, qualquer coisa. Então ao meio-dia 
eu ficava no colégio. 

 
 Paulina conseguiu conciliar trabalho e estudo, e completou seis anos de escolarização 
efetiva, e mais um ano de escolarização a distância: 
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Eu estudei 6 anos, porque o último ano eu só ia no colégio aos 
domingos. Nos dias de semana eu trabalhava em casa, ia na roça, se 
descansava um pouco, eu estudava, preparava os temas. Aos 
domingos eu ia na missa e depois ia no colégio. As irmãs, até o meio-
dia, me davam um pouco de assistência, de atendimento, recebiam 
meus temas e valeu por um ano de aula. Mas não freqüentei aula, o 
último ano, 7 ano. Então 6 eu freqüentei. 

 
 Sua persistência foi recompensada, e ela foi escolhida para ser professora – título que 
só era dado às alunas mais adiantadas. Evidencia-se também a grande dificuldade em 
conseguir professoras. Dar o encargo aos melhores alunos parecia prática comum. 
 

Com 14 anos eu comecei a lecionar como professora municipal, na 
Linha Zambecária, de S. Marcos. Eu era uma professora que sabia 
muito pouco. Mas como a escola estava fechada por falta de 
professores, os moradores daquela Linha foram pedir para o 
subprefeito de S. Marcos como eles poderiam conseguir uma 
professora. Ele disse que não tinha ninguém que fosse professora, 
que pudesse lecionar, mas sugeriu ir no Colégio das irmãs, que elas 
podiam indicar. A pessoa mais indicada, que sabia melhor, mais 
adiantada se dizia naquele tempo. E as irmãs me indicaram. Foram 
falar com meu pai e ele concordou. Comecei a lecionar lá na Linha 
Zambecária com 14 anos incompletos. Lecionei 8 anos. Depois 
interrompi porque casei e vim morar em Caxias, na cidade. 

 
Sobre o início de sua escolarização, a professora Alice contou na entrevista que sua 

mãe lhe comprou um tamanquinho; e que fora até o consulado em Bento Gonçalves e ganhara 
um livro. Esse primeiro livro, lembrado depois de decorridas mais de oito décadas, marcou 
profundamente Alice, que assim o descreveu: “comecei a ler o meu livrinho. Era bonito. A capa 
colorida: um menino correndo, levando uma pandorga assim correndo. E eu me lembro ainda. 
Ele tinha botinas, tinha calça curta e o nome dele era Carlino... italiano. A escola era italiana.”.  

Ao descrever a escola italiana que frequentou, registrou Alice: 
 
Em 1913, no começo do ano letivo, cinco meses após o falecimento do 
papai, comecei a frequentar a escola. Tinha apenas seis anos. Naquele 
tempo, talvez pelas frequentes faltas dos alunos em vista dos trabalhos 
da lavoura, o ensino era individual. Cada aluno tinha o seu 
aproveitamento de acordo com a frequência. Muito dependia também 
da vontade de aprender de cada um, ou do incentivo e interesse dos 
pais. A escola ficava perto da nossa casa, dentro do nosso terreno. 
Mamãe comprou-me um par de tamanquinhos. A professora era uma 
senhora italiana, chamada Camila Roncaronni. [...] Veio para a colônia 
italiana de Caxias e apresentou-se na Prefeitura Municipal como 
professora. Mandaram-na na Sertorina, porque lá estava vago o cargo. 
No prédio da escola da Sertorina havia também moradia para o 
professor. Tinha a sala de aula, um quarto, uma saleta e pelos fundos 
um puxado do comprimento do prédio. Ao final do puxado, um outro 
quartinho. Um pouco afastada do prédio, uma pequena cozinha com a 
lareira de terra socada. Lecionava em língua italiana. (...) A ‘maestrona’ 
só falava italiano. Os livros todos italianos. Eu nem podia achar 
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estranho, porque não sabia da existência de outras línguas. Sabia que 
éramos italianos, porque assim diziam os pais em casa. Frequentei só 
pouco tempo a escola da ‘maestrona’. Não aprendi nada. (GASPERIN, 
1984, p. 113 a 116). 

  
Na seqüência de seu relato explicita a importância do professor, já que a ‘maestrona’ 

fora substituída por uma professora que falava e ensinava o português, com quem ela 
‘realmente teria aprendido’. Alice indica, em suas memórias, questões interessantes como o 
problema da frequência, da falta / inexistência de preparo de muitos professores, o ensino em 
língua italiana (provavelmente o dialeto vêneto era falado3, e os livros eram em italiano 
gramatical), a responsabilidade assumida por cada aluno na sua aprendizagem, o professor 
vivendo nas comunidades. Em suas lembranças, afirma que as “[...] crianças em algazarra iam 
e voltavam da escola, que ficava perto de nossa casa, praticamente dentro da nossa 
propriedade. Por todos os lados, movimento e alegria” (GASPERIN, 1989, p. 26). A substituição 
da ‘maestrona’ foi contada: 

 
Pouco tempo depois veio outra professora. Moça bonita, distinta. Na 
escola falava e ensinava em português. Eu gostava muito de ir à escola. 
Comecei logo a aprender. Passei na frente da Azelina [irmã mais velha] 
e ganhei o segundo livro antes do que ela. O ensino era individual 
quanto à leitura. Ditado e contas fazíamos em conjunto. As contas ia 
bem, aprendi com facilidade a tabuada. Preparava à risca os meus 
deveres. A professora se chamava Epiphania Loss, apelidada de Fany. 
Muito boa professora. Cumpridora de sua missão, embora não estivesse 
bem preparada. O que sabia, ensinava. (GASPERIN, 1984, p. 117). 

  
Alice, avaliando ainda os conhecimentos que eram trabalhados em sala de aula, 

recordou que: 
 

A professora sabia pouco. Naquele tempo, era suficiente que as 
crianças aprendessem a ler e escrever, isto é, caligrafia e ditado, e 
fazer as quatro operações de números inteiros. Ela tinha boa vontade. 
Mandava-nos decorar tudo, sem explicar nada. Geografia sabíamos 
bem. Tínhamos a de Souza Lobo, que continha mapas do Brasil e do 
Rio Grande do Sul, bem como atlas dos demais continentes. [...] 
Mandava-nos decorar e também localizar tudo nos mapas. Usávamos 
uma História do Brasil com perguntas e respostas. Eu sabia mais da 
metade da história, tudo decorado. Sabia responder qualquer pergunta 
de acordo com o livro. Ciências, nunca ouvi falar. Gramática, usávamos 
a de Clemente Pinto. Sabia substantivos, singular, plural, gêneros, 
adjetivos, verbos regulares e auxiliares, ser e estar e nada mais. [...] 
Nunca fizemos redação, nem escrevíamos frases. [...] Ditado tudo 
certo. Eu tinha uma certa prática de escrever cartas, porque mamãe 
escrevia e recebia cartas de seus parentes que moravam longe. Nós as 
líamos também. Em matemática eu tinha facilidade. Era rápida em 
tabuada. Sabia fazer as contas das quatro operações com números 
inteiros, com as respectivas provas. Mas aprendi mais com a mamãe do 
que com a professora. (GASPERIN, 1984, p. 123 e 124). 
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O ensino era individual, pautado na memorização, enfatizando o que acreditava-se 
como o essencial: a leitura, as principais noções matemáticas e a escrita. Afora algumas noções 
de história e geografia, noções de civismo também foram trabalhadas. Dentre os livros 
didáticos, a professora Alice recordou o uso também do livro de Hilário Ribeiro, no segundo 
ano. Afirmou ainda que a professora Fani era severa e rememorou: “tinha medo da professora, 
muito medo. Era bonita, bem vestida”. 

A professora Vitória estudou em escola pública com o professor Jacintho Silva. 
Relembra que a turma de alunos era numerosa, que seu material escolar principal era a lousa 
de ardósia e que o “[...] meu primeiro livro foi Cartilha Maternal. Comecei com a, e, i, o, u. 
Depois vinha o ve, va... Assim por diante.” Vitória foi alfabetizada pelo método João de Deus e 
já em 1925 começou a lecionar. 

A professora Catarina lembra que já quando iniciou os estudos o uso do dialeto italiano 
na escola não era usual “Eles não queriam que, na aula, os alunos aprendessem o italiano. 
Agora, a gente se trocava palavras, ela chamava a atenção, corrigia.” Recorda que aprendera o 
dialeto em casa, mas o português foi ensinado na escola. Rememorou que sua professora se 
chamava Francelina, não era natural da região e que ela “[...] ensinava só em português, a 
professora porque também não queria falar em italiano.” No próprio ambiente doméstico, 
Catarina lembra que o pai se esforçava para falar português com os filhos, assim como a mãe: 
“português a minha mãe também falava, mas tudo atrapalhado, às vezes ela falava em italiano 
e nós respondíamos em português pra ela.” 

O fato de terem persistido nos estudos, no entanto, parece constituir importante 
indicativo de que a escola foi um lugar de múltiplas interações, desafios e aprendizagens 
(KREUTZ, 2003).  
 
Memórias e narrativas enquanto docentes 
 

Os testemunhos das docentes de nossa investigação, mulheres que se tornaram 
professoras por terem os conhecimentos mínimos exigidos para a função e pela absoluta falta 
de profissionais com titulação, mostram experiências vividas em escolas isoladas, rurais, que 
nos permitem (re)construir cotidianos, aspectos da vida comunitária e da vida escolar.  

A professora Guilhermina iniciou suas atividades como docente em março de 1932, 
após ter prestado concurso. Ela relata que o concurso fora “escrito e oral.[...] Prestei esse 
concurso em dezembro e no dia 1º de março eu já fui nomeada. No tempo do Cel. Muratore, 
prefeito [...].” A professora lembrou que já naquela época eram mais mulheres que prestavam 
concurso para assumirem o cargo docente, segundo ela havia mais vagas que candidatas e que 
bastava concluir o primário para poder concorrer a uma vaga. Eram poucas as professoras que 
tinham cursado o normal no início dos anos 1930. Portanto, a maioria das professoras eram 
leigas. 

Nomeada, Guilhermina assumiu uma aula isolada na comunidade Guarani. Passados 
três anos, casou-se e passou a lecionar na comunidade de Desvio Rizzo. Ali relembrou que “o 
meu pai, ele comprou umas tábuas, fez os bancos, fez os quadros-negros e, até, para abrir a 
matrícula, ele cedeu a própria sala; tinha a casa grande, tinha uma sala grande, com essas 
mesas grandonas[...]”. Guilhermina recordou que permaneceu alguns meses lecionando na sala 
da casa dos pais, depois alugou uma casa pertencente a José e Vitória Dani. Tempos depois, o 
prédio da escola ficou pronto. 

Quando questionada sobre a escolha de ser professora, Guilhermina afirma que desde 
criança tinha desejo de estudar, de ser professora. Adorava ler e todo papel que encontrava, 
enquanto menina, juntava e lia. Gostava muito de ler, reiterou. Contou, ainda, Guilhermina: 
“Mas meu pai não me deixava estudar. [...] ele dizia que as professoras morriam solteironas e 
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pobres. Na época, as professoras, eram raras as professoras casadas; quase todas eram 
solteiras.” Afirma que sua primeira professora, Vitória Grossi, desempenhou papel determinante 
para que ela assumisse a docência. Ela acreditava que Guilhermina tinha ‘aptidão’ para ser 
professora. Em dado momento, a professora Vitória foi visitar os pais de Guilhermina e, naquela 
ocasião, acabou convencendo o pai, principalmente, que a autorizou a começar a trabalhar.  

Conforme relato de Guilhermina, as turmas eram numerosas e, como era característica 
geral das aulas isoladas rurais, todos os níveis de adiantamento ficavam na mesma sala. “[...] 
eu trabalhava até a quinta série: primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, eu tinha 72 
alunos matriculados que freqüentavam a escola no Desvio Rizzo. Sozinha!”. Guilhermina 
recordou que nem mesmo quando teve o primeiro filho ficou afastada das atividades docentes:  

 
[...] nunca tirei licença. Ganhei um filho, eu tinha direito a três meses; 
a minha licença foi de oito dias, uma semana![...] eu achava que as 
crianças ficando três meses sem aulas iam ficar muito prejudicadas, por 
que logo em seguida teriam as férias [...] e como a escola era do lado 
da minha casa, eu continuei lecionando. 

 
A professora Guilhermina lembrou que o uniforme dos alunos era um guarda-pó branco 

e que para as crianças de famílias com poucas condições econômicas ela mesma providenciava 
o uniforme, comprando sacos de farinha nas padarias, alvejando-os e depois costurando-os 
para os alunos. 

A professora Guilhermina recordou que cada professora era responsável pela limpeza 
da sala, da escola. Os professores recorriam ao auxílio das alunas, como conta: “[...] sempre 
tinha uma aluna que gostava, ela se mostrava muito dedicada para a professora, então ela 
fazia questão de ajudar.” As vezes, era mais do que uma aluna já que “[...]uma lustrava a 
classe, outra ajudava a limpar o chão, depois passava cera.” 

 
[...] o calendário era organizado pela Prefeitura. [...] No feriado tinha 
que fazer a comemoração da data histórica, fazer a preleção, a 
professora fazia a preleção, aproveitava para falar sobre aquele ponto e 
os alunos recitavam poesias. A gente ia preparando, então era aquela 
hora uma hora cívica. Cantava-se o Hino à Bandeira, hasteava-se a 
bandeira, cantava-se o Hino Nacional. De tarde, às seis horas, era o 
arriamento da bandeira, com o Hino Nacional. 
 

A professora Guilhermina também explicou que na segunda-feira, então, por exemplo, 
Matemática, Português, naquele tempo era Aritmética e Gramática. Todos, todos os dias tinha 
que dar essa aula e, diariamente, Português e Matemática era indispensável.  

 
Depois, então, vinha um ponto de História, Civilidade, a gente ensinava 
muito como a criança deve se portar sentada, na igreja, perante as 
pessoas, como ela deve tomar a sopa, então a gente fazia aquele jeitinho 
com a colher, como deve ser [...]. Essas coisas assim de higiene, escovar 
os dentes todas as manhãs, após as refeições, nunca ir pra mesa sem 
lavar as mãos [...]. Toda essa parte de civilidade se ensinava muito às 
crianças, por que elas precisavam disso, não é? Por que eram crianças 
assim da colônia, que não tinham certas regras assim de higiene. [...] Às 
vezes se dava um desenho. Geografia se explicava sobre Caxias do Sul, 
que é a cidade onde eles moram; depois o Estado. 
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Afirmou que no município trabalhavam 208 dias letivos e que não havia férias durante o 
período do inverno. “[...] a professora tinha que estar sempre antes do horário na classe. [...] 
meia hora antes do início das aulas a professora tem que estar na escola. As aulas iniciavam, 
com os alunos, às oito horas e terminavam as doze em ponto.” O recreio, no meio da manhã, 
de vinte minutos. 

 
A hora cívica era a primeira hora, era Religião e Caligrafia, para a 
criança aprendera escrever direitinho, o tamanho certo da letra. Tinha 
os cadernos com as linhas apropriadas: a linha menor pras vogais e a 
maior, então, era para expandir as consoantes. Caligrafia, todos os 
sábados se fazia. E depois, tinha desenho, nós dávamos desenho e 
trabalhos manuais de serrinhas, que as crianças... As meninas faziam 
cada trabalho lindo! [...] Trabalhos manuais, muitos trabalhos manuais 
se faziam na minha escola. Até para a Argentina foram trabalhos 
manuais feitos na minha escola. 

 
A professora Guilhermina contou dos muitos trabalhos manuais que eram ensinados 

para as crianças, sendo que para as meninas, especialmente, o tricô, o bordado, o crochê e até 
receitas. Para os meninos, os trabalhos com madeira. Relatou que na semana comemorativa ao 
dia da Criança aproveitava para promover excursões e realizava a Festa Escolar com doces, 
brincadeiras, atividades diferentes. 

Na educação física, a professora Guilhermina destacou marcha e exercícios. “Educação 
física se dava... marchar, porque eles tinham que aprender, na Semana da Pátria a gente tinha 
que desfilar. Se ensinava exercícios de tronco, braços, pernas e elevação, coisas assim. 
Exercícios mais.” 

 
Eram os manuais, assim, que traziam os programas de ensino do 
Primário, desde o primeiro ano até a quarta [...]. Esses livros eu usava, 
só que eu usava, eu usava para preparar o meu plano de aula [...] 
tinha uma revista de que eu era assinante, Tico-Tico, parece que era 
Tico-Tico.Trazia coisas muito bonitas sobre o ensino, sobre estudo, 
sobre História, e eu era assinante [...]. 

  
 A professora Guilhermina narrou que preparava antecipadamente as aulas, que “nunca 
ia de cabeça vazia para a escola”, valorizando o plano de aula, preparado previamente a partir 
dos manuais que existiam na época. Recordou com carinho dos pais afirmando “eu gostava da 
zona, os colonos eram muito bons, sabe? Traziam muitas frutas, traziam muita coisa, me 
convidavam para almoçar na casa deles [...].” As boas relações mantidas com os pais, que 
admiravam o trabalho da professora e reconheciam, simbolicamente, seu valor. 

A Professora Ester Troian Benvenutti lembra como começou seu trabalho como 
professora. 

 
[...]minha avó, olhando para mim, disse: Hoje nós vamos até a 
Intendência e tu vais junto, para alfabetizar aqueles coloninhos lá. E 
assim foi. Me enviou uma meia de seda cor-de-rosa, daquelas bem 
grossas que se usava na época. Levantou o meu cabelo, deu-me uma 
sombrinha com franjas de seda e me recomendou: responde apenas 
o que te perguntarem, o resto deixa por minha conta. Recebeu-nos o 
então Intendente Municipal Thomas Beltrão de Queiróz. Ele olhou 
para mim e, meio desconfiado, me perguntou: Tu sabes ler? Sei. Tu 
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sabes redigir uma carta? Sei. Tu sabes resolver os quatro problemas 
de aritmética? Sei. Mas tem que ser de aritmética... Sei. Mas tem que 
ser o de Souza Lobo. É isso mesmo, aritmética do Souza Lobo. Certo, 
respondi e também sei toda a Seleta em Prosa e Verso. Estudei no 
Colégio Elementar. Perguntou à minha avó: esta menina tem idade 
suficiente para assumir essa responsabilidade? E a minha avó 
depressa respondeu: sim, tem sim, tem, tem, tem. Apenas eu tinha 
13 anos naquela época. 

 
Com treze anos, Ester se preparava para assumir uma turma. E a muito jovem 

professora já percebe, entre os pais de seus alunos, um grande interesse pela escola, 
contrariando o que muitos pensavam sobre os agricultores – que estes veriam a escola como 
uma atividade pouco útil. Isso, na experiência dela, não se confirmou. 

 
[...] eu sempre notei muito interesse, muito interesse naquela época; 
e inclusive esta questão de dizer que os agricultores não faziam 
questão que os filhos fossem à escola, ao menos na zona onde eu 
trabalhei e pela minha experiência, eu sou, assim, contrária. [...] eu 
sempre notei da parte dos agricultores um grande interesse para que 
os filhos estudassem. 

 Ester mostra ainda que as professoras tinham que ser criativas, para suprir as carências 
de sua formação docente (praticamente inexistente) e enérgicas, para conseguir a adesão de 
turmas numerosas, e com diferentes graus de adiantamento. 

 
A professora que tivesse inciativa, ela seria uma autodidata, porque 
naquela ocasião não havia uma orientação pedagógica. Eu [...] 
planejava um ponto, por que tinha que vir leitura individual de cada 
aluno, porque isto implicava, conforme também falava em casa. Se 
era um família que conhecia o português era mais fácil. Se era uma 
família que só falava italiano, a alfabetização se tornava mais difícil. 
Então, eu por exemplo, passava as contas de somar para o segundo 
ano, um probleminha para os quartos, uma redação para o terceiro e 
os outros então do primeiro ia tomando as lições. Agora, a professora 
tinha que ser muito enérgica [...] porque tinha 40, 50, 60 alunos 
numa sala de aula, com quatro, cinco adiantamentos. 

 
Paulina Soldatelli Moretto lembra também seu tempo como professora. Os caminhos 

eram literalmente difíceis, mas até o trajeto era aproveitado para desenvolver alguma tarefa. 
 

Quando eu era professora, caminhava duas horas por dia, a pé, porque 
dava aula de manhã e de tarde. Aonde eu ia de manhã, a estrada era 
melhor, então podia fazer crochê caminhando. Muitas vezes, na volta, 
rezava o terço. Na outra parte, onde eu dava aula de tarde, a estrada 
era muito ruim, porque eram arrastadas as toras para o engenho, era 
estrada de mato. Lá não dava para se distrair, fazer crochê. 

 
 O duro trabalho de lecionar em turmas grandes e de diferentes graus de adiantamento, 
em uma escola de manhã e em outra escola à tarde, não a impediram de assumir o terceiro 
turno, para lecionar para adultos. 
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Lecionava de manhã, de tarde e de noite dava aula para os adultos em 
Pedras Brancas. Eu parava numa casa de família em Pedras Brancas, e 
nunca paguei nada de pensão, porque aquela família, onde eu morava, 
aquele Sr. era analfabeto. Ele tinha um sentimento de ser analfabeto, e 
dizia que queria uma professora para lecionar aqui na nossa 
comunidade: eu quero sempre hospedar na minha casa e não quero 
cobrar nada. Desde de que tenha uma professora para que os meus 
filhos possam estudar e que não fiquem analfabetos como eu. A família 
chamava-se Giácomo Sandri, tanto é que lá, que no tempo era escola 
municipal, chamada Coronel Camisão, e depois que ele faleceu deram o 
nome de Grupo Escolar Giácomo Sandri, em homenagem a ele. 

 
 Fica assim explicado também o nome da escola, e o fato é exemplar no sentido de 
provar quanto era valorizado o saber escolar, nas comunidades de imigrantes. Tão valorizado 
que a professora não se fazia pagar, e as despesas de manutenção eram providenciadas em 
regime de mutirão. Paulina lembra bem: 
 

Fiquei sete anos na casa dele e nunca paguei nada. Os filhos dele 
aprenderam a ler, escrever. Eram muito inteligentes. Inclusive os 
rapazes daquela vizinhança vinham lá em casa de noite, porque 
tinham se alfabetizado comigo na escola e não podiam continuar, 
porque tinham que trabalhar na roça. Então vinham de noite. Eu dava 
aula lá. Não cobrava nada, não ganhava nada e também não pagava 
nada. Só que a gente tinha que providenciar as velas, porque não 
tinha luz. Então não era justo que o Sr. Sandri pagasse a querosene. 
Então fazíamos as velas de cera, dentro dos canos de taquara. Cada 
um fazia um pouco e assim tínhamos as velas para usar de noite, 
dando aula na minha casa. 

 
 A professora Paulina lembra também as múltiplas atividades que a professora do 
interior tinha que assumir, por ser a mais entrosada com o mundo da escrita, a mais afeita ao 
letramento. Isso lhe conferia uma certa autoridade. 
 

A gente era capelã, catequista, ensinava a bordar, ensinava civilidade, 
bons modos, era conselheira nas famílias, tudo isso a professora tinha 
que fazer no interior. Inclusive assistir aquele que estava morrendo. 
Eu me lembro até um enterro, de um menino que eu fiz. Não tinha 
padre. Eu não sabia nem o que dizer, mas acompanhei e rezei o que 
sabia, quando levaram para o cemitério. 
 

A Professora Catarina Foppa lembra seu início, e rememora que o primeiro cuidado era 
com a apresentação pessoal, com a higiene, que ela tinha que ensinar aos alunos: 
 

Eu fui a primeira professora lá. Os alunos eram (...) mal vestidos, até 
eu tinha que ensinar a se lavarem, com aqueles frios, eu procurava 
ensinar a se lavar e tinha uma fonte perto do colégio; e lá levava eles 
para lá, eles a se lavar os pés, as mãos, o rosto. A gente tinha que 
começar a dar higiene. As roupas deles vinham que dava pena. 

 
Catarina lembra também que havia instruções emanadas dos órgãos de educação: 
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Ele sempre ensinava e depois ele mandava folhetos, assim, que 
explicavam o que a gente tinha que fazer, as lições que a gente tinha 
que dar, porque eu preparava. Um dia tinha uma lição, no outro dia, 
tinha outra. Não é que a gente entrava no colégio sem saber, a gente 
se preparava antes. Cada dia da semana tinha uma coisa pra ensinar, 
por exemplo, quando eu ensinava só matemática, eu me ocupava mais 
naquilo. 

 
Outra entrevistada, Ester Troian Benvenutti, explicita a importância do professor nas 

comunidades rurais, assumindo múltiplas tarefas: 
 

[...]a escola e a igreja eram os elos que uniam os agricultores. E, 
quando tinha as festas, por exemplo do padroeiro, a escola cooperava 
em tudo, né?A professora rezava o terço aos domingos. A professora 
preparava as crianças para a Primeira Comunhão. A professora mais 
esclarecida, inclusive, ela redigia as cartas, lia as cartas dos que 
estavam longe. Até as questões da herança, ela cooperava. Até 
encomendava a alma dos moribundos e fazia enterro. [...]. 
 

Sobre a importância das professoras na comunidade, a entrevistada Vitória também 
ressaltou que atuava como catequista: “[...] fazia o catecismo, preparava a criança para a 
Primeira Comunhão. Eu me encarregava na igreja.” A professora podia ser a referência em 
vários sentidos para a comunidade – Vitória narrou que até em momentos de doença auxiliava 
as famílias: “[...] a professora ia sempre ajudando, aplicando injeções de dia, de noite, 
ajudando sempre assim.” A professora Vitória também destacou o reconhecimento dos pais 
pelo seu trabalho, que os mesmos a estimavam, ela era “[...] querida demais. Eu era convidada 
em todos os casamentos, as festas, eu era convidada sempre.” 

Também a professora Catarina afirmou, nessa mesma direção, que 
 

Eu ia visitar, porque as famílias me convidavam, era interessante, os 
alunos, quando eles achavam uma fruta bonita, era pra professora, 
quando a mãe fazia um pouco de manteiga, eles levavam pra 
professora. Era tudo assim. O que eles tinham de bom em casa eles 
traziam lá para mim. 

 
As professoras da pesquisa contam como organizavam suas aulas, o que ensinavam, o 

modo como procediam para ensinar turmas heterogêneas, sua relação com alunos e familiares, 
portanto, aspectos da cultura escolar dessas aulas isoladas rurais. Também relembram seu 
próprio cotidiano escolar enquanto alunas, relatando dificuldades de acesso à escola, de 
frequência, de aquisição de materiais e roupas. Também mencionam a incompreensão presente 
no meio rural com relação à necessidade de estudo por parte das mulheres. Para algumas, o 
exercício da docência foi uma alternativa para continuar os estudos e obter um meio de vida 
fora do âmbito agrícola e doméstico, com a vantagem de ser uma função social respeitada. A 
professora Vitoria Luciata Regla conta:  

 
Eles [os pais] gostavam muito, respeitavam. [...] Ali não tinha mais 
professoras. Tantas crianças que havia ali... [os pais] fizeram uma 
reunião e me escolheram para eu começar a lecionar. [...] Comecei. 
Mas eu não tinha estudo suficiente para continuar. Então eu fiz o 
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seguinte: de manhã eu lecionava para as crianças e de tarde eu ia a 
[Carlos] Barbosa estudar.  
 

No relato de Catarina Rosa Piva Foppa fica evidenciada a importância atribuída à língua 
portuguesa:  

 
Eles diziam que era necessário, porque uma pessoa que não sabe ler, 
escrever, ela nunca pode se defender. O meu falecido pai sempre dizia, 
a mãe não se preocupava a ensinar, o catecismo, nem orações. Ele 
sentava e nós, todos em roda dele; e ele ensinava as orações, porque 
ele era muito de igreja. [...] muitas coisas ele ensinava, uma letrinha, 
umas frases ele ensinava em casa, mas primeiro era o catecismo, 
depois então ele ensinava, conforme o tempo que ele tinha. [...] Ele 
ensinava em português, ele também se atrapalhava um pouco, mas 
quando ele podia dizer as frases ele falava para nós.[...] a minha mãe 
também falava, mas tudo atrapalhado, às vezes ela falava em italiano e 
nós respondíamos em português para ela. 

 
Para que os pais a compreendessem, a professora Vitória afirma que “muitas vezes, 

para eles compreenderem direitinho, tinha que falar em italiano, porque muitas coisas eles não 
compreendiam.” Porém, com as crianças não. Ela lembra que usava sempre o português. 

 
 

Considerações finais 
 

Após a análise dos relatos, chegamos a algumas verificações.  
Uma é que a educação foi importante para conferir às mulheres um lugar no mercado 

de trabalho: como professoras ou diretoras, não só mantiveram (ou auxiliaram a manter) suas 
famílias, como também passaram a auferir o respeito da comunidade, tendo sido corajosas a 
ponto de afrontar arbitrariedades ditatoriais, com o objetivo de preservar os direitos de seus 
educandos e das comunidades em que atuavam. Assim, vemos relatos de professoras que 
falavam italiano com os pais, mas português com as crianças. 

Outra verificação diz respeito às línguas: os imigrantes viam na aprendizagem da língua 
portuguesa um elemento importante de inserção cultural e de integração na pátria de adoção, e 
a escola foi espaço privilegiado na difusão do português. Isso nos permite afirmar que a 
nacionalização do ensino, imposta pelo governo Vargas, foi bem-vinda na Região de 
Colonização Italiana do Rio Grande do Sul: correspondia, na verdade, a uma aspiração da 
comunidade. O português na escola foi bem-vindo: a proibição de falar italiano, ocorrida na 
Segunda Guerra Mundial, foi um ato de violência, e há relatos sobre medo e incompreensão, 
injustiça e arbitrariedades, durante esse período4. 

Compreender as diferentes alternativas criadas por cada docente, na sua prática 
cotidiana, para ensinar o português em áreas rurais, tão marcadas, ainda nos anos 1930, pela 
fala e cultura dialetal, é intuito principal dessa nossa investigação. No entanto, as entrevistadas 
nos fizeram ver, em muitos momentos, que abnegação e heroísmo foram componentes efetivos 
de sua difícil prática docente. Fizeram-nos ver também que houve superação das próprias 
dificuldades, da falta de formação docente, das precárias condições de ensino. Em cada relato 
encontramos, além da preservação de uma história rica e plena que as gerações futuras devem 
conhecer, histórias individuais de coragem e de esperança. E valiosas lições de como o 
conhecimento e a educação podem subsistir, mesmo quando os obstáculos para sua efetivação 
são muito grandes. 
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Em 1966, ingressei na escola pública, como aluna. Dentro da escola pública recebi toda minha 
educação básica e aprendi a primeira profissão: técnico de processamento de dados. O início 
dessa caminhada se deu em um momento bastante diferente do atual: o Brasil atravessava um 
período de ditadura militar e as informações, devidamente censuradas, chegavam mais pelo 
rádio do que pelas poucas televisões (preto e branco) disponíveis. A escola era uma fonte de 
informação bastante privilegiada em tempos de tão pouca tecnologia. Foi dentro da escola 
pública que tracei meu caminho entre as primeiras letras e a primeira formação profissional. Foi 
lá que cresci. Profissionalmente, segui entre bits e bytes, para a área de treinamento em 
informática, e de lá para a formação em Pedagogia. E assim, em 2006, eu entrei novamente 
pelo portão da escola pública, como pedagoga e professora dos anos iniciais do ensino 
fundamental. Nos quarenta anos que separaram os eventos muita coisa mudou no Brasil. Não 
há como enumerá-las, mas uma dessas mudanças me interessava particularmente: a imagem 
da escola pública, que anteriormente estava associada à qualidade, parecia desgastada, ligada 
à ausência de recursos e a um ensino de qualidade duvidosa. Uma pergunta foi inevitável: o 
que aconteceu com a escola pública no Brasil nos quarenta anos que separaram a minha 
entrada como aluna (1966) da minha entrada como educadora (2006)? Optei por dedicar uma 
parte da dissertação do Mestrado em Educação, que estava em curso, buscando um esboço de 
resposta para essa pergunta. Essa busca, que inicialmente seria secundária, acabou por nortear 
toda a pesquisa. 
Memórias em branco e azul-marinho 
Sempre tive bom relacionamento com a escola e era considerada boa aluna pelas professoras. 
O uniforme azul-marinho e branco com as letras EP – representando a expressão “Escola 
Pública” era, então, motivo de muito orgulho. Existiam algumas escolas particulares bem 
conceituadas, basicamente, escolas confessionais; mas a “boa escola” era a escola pública, era 
lá que estavam os bons alunos. A maior parte das escolas particulares era voltada para 
estudantes que não conseguiam vaga na escola pública, ou que não conseguiam se adaptar a 
dela. A escola pública era uma escola bastante seletiva que se encarregava de manter bem 
afastados os que não se enquadravam em seus rígidos critérios. Os primeiros seis anos de 
educação eram chamados de “primário”. Ao longo dos anos, alguns alunos, notadamente os 
mais pobres, iam se afastando da escola, mas era no final desse período que um gigantesco 
funil nos aguardava. Havia uma prova de admissão aos próximos quatro anos de curso, o 
chamado curso ginasial ou “ginásio”. Esse era um marco significativo, várias crianças da escola 
terminavam ali a sua caminhada, algumas colegas diziam que iriam trabalhar em “casa de 
família”, e alguns meninos começavam a procurar serviço no próprio comércio do bairro. 
Provavelmente, começavam a traçar um destino de subempregos e estagnação social. Embora 
eu tenha, por um capricho da legislação, escapado da prova de admissão ao curso ginasial, ao 
final dele precisei enfrentar uma prova para o segmento que se chamava, recentemente, de 
“segundo grau”. Nesse momento também era preciso fazer uma difícil escolha sobre um 
provável destino profissional, pois os cursos eram, obrigatoriamente, profissionalizantes. Como 
em todos os momentos de transição, colegas iam ficando pelo caminho, deixando a escola. A 
medida que o nível de escolaridade ia crescendo, as vagas na escola pública iam diminuindo, 
daí a necessidade das provas de seleção. Aos que não fossem aprovados, restavam as escolas 
particulares, caso pudessem pagar. Eu, como boa aluna, fui aprovada nessa fase e conclui o 
curso técnico de processamento de dados em 1978, fechando em minha vida um longo ciclo 
caracterizado pelo uniforme branco e azul-marinho.  
Pilleti apresenta um triste quadro sobre a geração que entrou na escola em 1967, um ano 
depois de mim, e que deveria ter concluído o segundo grau em 1978: de cada 100 alunos que 
ingressavam no ensino primário, apenas 16% conseguiu concluí-lo, pouco mais de 10% 
conseguiu concluir o segundo grau e menos de 8% conseguiu ter acesso a algum curso 
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superior (1996, p. 125). Esses dados demonstram claramente que a escola cumpria, dentro da 
sociedade, um papel seletivo e excludente.  
Legislação 
Durante séculos a educação no Brasil se fez de forma assistemática. O que viria a se chamar 
Ministério da Educação e Saúde foi criado em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, e a 
desvinculação entre as pastas da Saúde e da Educação só aconteceu em 1953. 

A criação do Ministério da Educação e da Saúde, em 1930, é um 
símbolo importante na reorientação da educação no Brasil. Foi a 
primeira vez que se assistiu a um grande empenho pela 
institucionalização de uma política para o setor. (Bomeny, 2003, p. 
46) 

Quando comecei a estudar educação compreendi que minhas memórias de estudante 
atravessavam duas leis educacionais bastante importantes: a Lei 4.024/61 e a Lei 5.692/71. 
Outra, a Lei 9.394/96, estaria vigente em meu retorno a escola pública como educadora. 
Em 1966, quando comecei a estudar, estava em vigor a primeira LDB – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº 4.024, que havia sido promulgada em 1961. Essa lei manteve 
uma estrutura de ensino que já era vigente no Brasil: ensino primário de pelo menos quatro 
anos; ensino ginasial de quatro anos; ensino colegial de três anos e o ensino superior. Para 
Ghiraldelli Junior (2006, p. 124) “A LDB de 1961 permaneceu treze anos no Congresso e nasceu 
velha”. Embora essa lei determinasse a obrigatoriedade do ensino primário, paradoxalmente, 
isentava essa obrigatoriedade em casos de “comprovado estado de pobreza do pai ou 
responsável; insuficiência de escolas; encerramento de matrículas e doença ou anomalia grave 
da criança” (Art. 30). Esse artigo é suficiente para mostrar que, na prática, estar na escola 
pública na década de 1960 já podia ser considerado um privilégio para poucas crianças. 
Também havia como agravante o fato de ser obrigação da família a aquisição de todo o 
material para uso das crianças, além de cadernos, livros e demais materiais escolares, havia a 
obrigatoriedade de um uniforme completo: saia ou calça em tergal azul-marinho, blusa branca, 
sapatos pretos e meias brancas. Para os que conseguiam matrícula, manter um filho na escola 
pública exigia investimento financeiro bastante significativo, e de longo prazo. Para famílias sem 
disponibilidade desses recursos havia um sistema chamado “caixa escolar” que ajudava alunos 
mais carentes cedendo uniformes e livros. Os recursos eram conseguidos com uma pequena 
quantia que os responsáveis doavam, mensalmente, a escola de seus filhos. Também havia 
uma rede informal de ajuda por parte dos educadores, funcionários e das mães dos demais 
alunos que doavam roupas e livros usados para atender as crianças mais carentes da escola.  
Em 1971 entrou em vigor a Lei 5.692 que estabelecia as diretrizes e bases para o ensino de 1º 
e 2º graus. Essa lei pode ser considerada um marco no que se refere ao tecnicismo, 
característica marcante no período da ditadura militar que teve início no Brasil em 1964. O 
ensino de primeiro grau passou a ter oito anos reunindo o que era, até então, ensino primário e 
ginasial. No que se refere ao segundo grau, ficou estabelecida a obrigatoriedade de agregar 
uma profissionalização. Essa determinação foi prejudicial aos estudantes que buscavam a 
preparação para entrar na universidade porque esvaziava o ensino propedêutico; e também 
prejudicou alguns estudantes que buscavam formação profissional, pois, como as escolas foram 
obrigadas a implantar a profissionalização mesmo sem dispor de recursos necessários, ela era, 
na maioria dos casos, inadequada e insuficiente. Para Padilha, muitas escolas “não conseguiram 
desempenhar funções propedêuticas nem profissionalizantes” (2001, p. 61). Passaram a existir, 
notadamente nas escolas particulares, cursos técnicos “de fachada”, uma vez que continuaram 
a atender a um público que buscava encaminhamento para os cursos superiores. As escolas da 
rede pública, também obrigadas a cumprir a determinação legal, não foram aparelhadas para 
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proporcionar uma profissionalização efetiva. Apesar do enorme descontentamento, somente em 
1982 as escolas de segundo grau foram liberadas da obrigatoriedade da profissionalização.  

Revela-se assim a ênfase na quantidade e não na qualidade, nos 
métodos (técnicas) e não nos fins (ideais), na adaptação e não na 
autonomia, nas necessidades sociais e não nas aspirações individuais, 
na formação profissional em detrimento da cultura geral. (Ribeiro, 
2003, p. 195) 

A Lei 5.692/71 também foi responsável por uma mudança profunda na formação dos 
professores das quatro primeiras séries de escolarização. O que para Ghiraldelli Junior (2006, p. 
125) “Foi, talvez, um dos maiores golpes na política de formação dos professores”, foi o fato do 
curso passar a ser oferecido em nível de segundo grau. Era um curso técnico, como outro 
qualquer, com a habilitação em magistério.  

O professor primário deveria se transformar no “técnico de segundo 
grau”, que pudesse cumprir com eficiência e racionalidade a tarefa de 
educar. O predomínio da concepção tecnicista provocou a diluição da 
educação em geral, do núcleo comum, em benefício de aspectos 
“instrumentais”. Além disso, a habilitação para o magistério, devido ao 
seu baixo custo financeiro, se expandiu sem o necessário controle de 
sua qualidade. (Martins, 1996, p. 187) 

Surpresas no reencontro 
Durante mais de 20 anos estive afastada da escola pública e da educação fundamental. Mas os 
ventos profissionais sopravam fortes em minha vida, da formação técnica fui levada ao 
treinamento em informática e de lá, de volta a escola. Em 1999 optei por uma nova graduação 
– Pedagogia. Ao longo do curso, comecei a ouvir falar em uma nova escola pública, bem 
diferente da que eu havia estudado.  
Em 2006, após aprovação em concursos públicos, comecei a trabalhar como orientadora 
educacional e como professora das séries iniciais do ensino fundamental. Nesse mesmo ano, 
ingressei no mestrado em educação, inicialmente com intenção de estudar relações entre 
educação e economia. O início das atividades foi carregado de surpresas. A escola pública tinha 
sua imagem altamente desgastada na mídia e no discurso das pessoas que passavam pela 
minha vida; os professores que trabalhavam na rede pública matriculavam seus filhos em 
escolas particulares; na comunidade pobre onde eu estava trabalhando, as pessoas que 
dispunham de algum recurso matriculavam seus filhos em escolas particulares, mesmo que 
fossem pequenas e dentro da própria comunidade. Essas observações mudaram o rumo da 
futura dissertação e passei a trabalhar com a fragilização da imagem da escola pública.  
Um novo tempo, uma nova lei 
Ao percorrer, mesmo rapidamente, a história da educação no Brasil, percebemos uma 
característica que Ribeiro chamou de “bifurcação dos caminhos escolares” (2003, p. 122) onde 
uma via era para o povo e outra via era para a elite. Pessoalmente, sempre observei que existia 
outra forma de dualidade educacional, bem mais perversa: algumas crianças chegavam a 
escola, outras sequer tinham acesso a ela. 
As condições políticas, econômicas e sociais do Brasil se transformaram ao longo dos anos, e a 
legislação se esforçou para acompanhar esses movimentos. Em 1996 entrou em vigor a 
segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394, que tornou tão forte a 
expressão “LDB” que as referências são feitas a ela como se a anterior não tivesse existido. No 
Artigo 2º, a expressão “preparo para o exercício da cidadania” precede a expressão 
“qualificação para o trabalho”, e isso já é um sinal das grandes mudanças que vinham 
acontecendo na escola. Essa lei buscava garantir o acesso a escola de crianças, jovens e 
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adultos que, anteriormente, não teriam como arcar com a educação. Esse fato permitiu que um 
novo público conseguisse chegar e permanecer dentro da escola. 

 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria; 
[...] 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos 
com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 
ensino; 
[...] 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando; 
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 
condições de acesso e permanência na escola; 
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por 
meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde; 
(Lei nº 9.394, 1996) 
 

A inclusão da educação infantil e do ensino médio (anteriormente chamado de segundo grau) 
na educação básica e a separação formal entre educação fundamental e educação profissional 
também foram modificações expressivas em relação à legislação anterior. 
A educação básica passou a ser um direito que, eventualmente, se confunde com um dever, 
uma vez que a família passou a responder legalmente por não levar uma criança para a escola. 
Embora uma parte da população enxergasse a escola apenas como uma espécie de escada 
para alcançar um emprego, os objetivos da escola pública superaram as funções de preparação 
para o mercado de trabalho, elas passaram, em alguns casos, a estar ligadas ao 
reconhecimento da própria condição humana.  

O problema é que nossa infância e nossa adolescência populares são 
condenadas aos limites mais desumanos da sobrevivência, e nem a 
pesquisa, nem a teoria pedagógica, nem as didáticas acumularam 
análises e saberes para instrumentalizar os docentes e gestores das 
escolas populares para educar, humanizar essa infância e 
adolescência. (Arroyo. In: Costa, 2007, p.138) 

Estudo de caso: a imagem da escola pública pelo olhar da escola particular 
O trabalho como educadora havia me levado a um bairro pobre chamado Parque Fluminense, 
localizado no município de Duque de Caxias, região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 
As observações empíricas me apresentavam uma imagem da escola pública bastante diferente 
da imagem que existia durante o período que permaneci dentro dela como estudante. Mas era 
necessário ouvir algumas vozes, conhecer seus argumentos e tentar entender os motivos. 
Comecei, então, a observar que dentro daquela comunidade várias famílias matriculavam suas 
crianças em escolas particulares, embora existissem vagas na escola pública. Essa situação, 
inimaginável algumas décadas antes, inspirou a construção do estudo de caso. Comecei a 
procurar famílias que, embora tivessem poucos recursos financeiros e morassem nessa 
comunidade pobre, faziam questão de manter seus filhos na escola particular. Para realizar as 
entrevistas fui ao encontro de moradores do Parque Fluminense, que mantinham seus filhos em 
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uma pequena escola particular dentro da própria comunidade. Queria saber o que essas 
famílias buscavam e por que sacrificavam seu orçamento para pagar pela educação de seus 
filhos. A pesquisa foi realizada em uma escola pequena, com instalações simples, sem grandes 
atrativos externos. As perguntas foram realizadas a partir de um formulário pré-determinado, 
com respostas abertas. Essas respostas foram anotadas por mim no formulário e as entrevistas 
foram gravadas em MP3 e transcritas posteriormente.  
As responsáveis entrevistadas justificaram sua opção pela escola particular por muitos motivos, 
chegando a ser difícil identificar uma preocupação central. Ela podia estar ligada ao conteúdo, 
ao fato de acharem que a escola particular oferece mais “matéria” do que a escola pública; 
podia estar ligada à adaptação da criança ao ambiente escolar. Em alguns relatos, a justificativa 
estava ligada às dificuldades enfrentadas pelas crianças nos bancos da escola, parecia ser 
importante que a criança estudasse coisas “bem difíceis”; podia estar ligada a uma facilidade de 
acesso aos professores e à direção da escola. Em outros relatos parecia que a escola privada 
era um bem que os responsáveis não tiveram acesso e que ofereciam a seus filhos. O que 
nunca deixou de transparecer foi a convicção de que estavam fazendo o “melhor” e obtendo 
“melhor” resultado do que os responsáveis que mantinham seus filhos em escolas públicas.  
As responsáveis falavam de uma coisa simples: o desejo de que a escola guiasse seus filhos em 
direção a uma vida melhor no futuro. Talvez estivessem depositando na escola as mesmas 
esperanças que os pais depositavam quarenta anos antes.  
Para questões abertas, Bardin sugere que “a partir de uma ‘leitura flutuante’ podem surgir 
intuições que convém formular em hipóteses” (1977, p. 60), para posterior classificação. Assim, 
após leitura das transcrições, pareceu que o fator determinante para levar essas crianças a rede 
privada de ensino foi a ausência de escolas públicas, voltadas à educação infantil, no bairro 
pesquisado. Já os motivos declarados para a permanência e até mesmo o eventual retorno 
dessas crianças a ela parecia estar ligado a uma espécie de conforto. Os pequenos estavam 
perto de casa, entre muros e portões fechados, atendidos por pessoas a quem a responsável 
julgava ter acesso a qualquer momento. Foi interessante notar que nenhuma das responsáveis 
colocou em dúvida a capacidade dos professores da escola pública. Excetuando esse fato, todas 
as vezes que a escola pública foi citada durante as entrevistas, estava em desvantagem sobre a 
escola privada. Todas as entrevistadas, mesmo as que afirmaram não ter nenhum contato com 
ela, desqualificaram a escola pública.  
Ao final de cada entrevista era perceptível que as responsáveis traziam consigo um desejo, 
legítimo, de oferecer a melhor educação possível a seus filhos. O material transcrito confirmava 
essa impressão. Essas famílias pareciam estar buscando, nessa escola particular, que ela 
cumprisse funções propedêuticas. De alguma maneira, essas responsáveis pareciam buscar 
aquela escola da década de 1960, aquela escola de quando eu era aluna. A escola que ensinava 
seu conteúdo e que aprovava os que aprendiam, deixando pela estrada os que não conseguiam 
se encaixar em seus parâmetros.  
Portanto, no que se refere à educação pública, o olhar das entrevistadas parecia incidir sobre 
um senso comum: uma imagem fragilizada (Fernandes, 2008).  
Uma conclusão possível 
Voltando a ouvir a pergunta inicial sobre o que aconteceu com a escola pública no período 
entre 1966 e 2006, me vem um grande otimismo. Independentemente das críticas que vem 
sofrendo por parte da mídia e do senso comum, a escola pública atual é uma escola que se 
propõe a atender a todos. O direito de entrar e, principalmente, de permanecer na escola foi 
determinado pela lei, mas vem sendo construído diariamente. O fato dos alunos atuais 
receberem uniformes, livros e outros materiais escolares, é um fator fundamental para famílias 
que não teriam como arcar com essas despesas. 
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A partir da década de 1990, notadamente a partir da implantação da Lei 9.394/96, LDB – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, um público que anteriormente ficava do lado de fora 
dos seus muros pode entrar e buscar a permanência dentro da escola. Novas demandas se 
estabeleceram, e além da dimensão propedêutica, a escola pública precisou se revestir de uma 
profunda dimensão social. Algumas pessoas, como as entrevistadas do estudo de caso do 
Parque Fluminense, consideram que não necessitam dessa dimensão social e se sentem lesadas 
em seu desejo de receber um ensino propedêutico mais intensificado.  
O crescimento das matrículas e responsabilidades da escola pública não foi acompanhado pelo 
crescimento dos recursos materiais ou da formação adequada de profissionais. A medida que as 
necessidades surgiam, foram, e continuam sendo, incorporadas ao dia a dia da escola.  
As críticas negativas que a escola pública passou a sofrer por parte da mídia e da opinião 
pública parecem esconder, algumas vezes, o estranhamento pela chegada de um público que 
não era visto como digno de estar na escola.  
A escola pública da época em que estudei, na verdade, era uma questão privada. As vagas não 
eram suficientes para todas as crianças e nela permaneciam os alunos que eram aprovados e 
que tinham recursos para adquirir os materiais necessários. As vagas para o acesso aos 
segmentos superiores eram sempre decrescentes e, caso fosse excluído do sistema, dificilmente 
o aluno voltaria.  
Construindo uma nova escola, construindo novas memórias 
Ao longo dos quarenta anos que separaram minha entrada como estudante e minha entrada 
como educadora muita coisa mudou na escola pública. Esse é um tempo bem longo para uma 
vida pessoal, mas é um tempo bem curto para a história de um país. Percebo que nesse 
período começou a construção de uma escola verdadeiramente pública. O direito a educação, 
antes uma determinação legal, passou a ser uma busca, uma construção coletiva. 
No momento em que concluo esse trabalho percebo que já se passaram seis anos desde que 
voltei. O que tenho visto durante esses anos também permanecerá em minha memória. Daqui a 
alguns anos vou me lembrar de uma escola que matricula as crianças sem perguntar se elas 
têm sapatos pretos, porque sabe que algumas delas não têm nem mesmo um chinelo. Vou me 
lembrar de uma escola onde muitas crianças se descobrem cidadãos. Vou me lembrar de uma 
escola onde os alunos com necessidades especiais se sentem a vontade, porque todos são 
muito especiais. Vou me lembrar de uma escola que acompanha os alunos com tanto empenho 
que, as vezes, não tem tempo para ensinar com o rigor de outros tempos. É fato que as escolas 
precisam de mais recursos, e esses recursos precisam ser bem administrados. Os profissionais 
da educação precisam se capacitar cada vez mais e precisam ser valorizados em seus trabalhos 
e incentivados a pesquisar e socializar suas práticas. Há algumas décadas atrás, as escolas 
atendiam a uma pequena parcela da população, hoje sabemos que a escola é um direito de 
todos. Sinto-me feliz por estar presente nesse processo, e estou ciente que a boa escola 
pública, no Brasil, é um trabalho em construção.  
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1 Introdução   
 
 Este trabalho teve como objetivo principal buscar compreender e analisar em que medida a 
valorização da memória e da oralidade das sociedades camponesas foi preconizada na constru-
ção político-pedagógica do Movimento de Educação de Base (MEB) Goiás, tendo em vista espe-
cificamente as atividades desenvolvidas na segunda fase deste movimento, a partir da 
Animação Popular, no período de 1963-1966. Como objetivos específicos procurou-se também 
analisar as especificidades e singularidades do campesinato goiano no contexto histórico, sócio-
cultural e político da década de 60; Analisar as origens do MEB-Goiás a partir das influências da 
Igreja e do governo Jânio Quadros neste contexto e analisar roteiros e relatórios dos programas 
“Nosso Mutirão” e “A Comunidade Se Reúne”, a fim de perceber como a memória e a oralidade 
das sociedades camponesas foi valorizada no contexto da Animação Popular.  
 Utilizou-se de uma revisão bibliográfica sobre campesinato e campesinato goiano, de autores 
que discutiram questões relacionadas à memória como Polack e Paulo Freire e autores que ana-
lisaram diferentes aspectos relacionados ao MEB-Goiás a partir de Brandão e Peixoto Filho. Uti-
lizou-se de uma análise documental de importantes fontes como relatórios e roteiros dos 
programas “Nosso Mutirão” e “ A Comunidade se Reúne”.  
A partir da análise deste importante momento do MEB-Goiás pode-se perceber que este movi-
mento pautou suas ações de alfabetização,mobilização e conscientização, enfim seus pressu-
postos políticos e pedagógicos a partir das condições e modos de vida do campesinato, tendo 
em vista seus universos vocabulares, suas experiências, vivências e trajetórias históricas. Enfim, 
a partir da memória e da oralidade destes grupos sociais.  
 
 
 
2 Desenvolvimento  
  
O campesinato brasileiro e goiano devem ser pensados a partir de um conjunto de característi-
cas que possibilitam a compreensão das singularidades e especificidades de seus modos de vida 
e suas formas de recriação e ressignificação no contexto do capitalismo. Para Minin Martin 
(2008) a família é o elemento central para o entendimento do modo de vida camponês. O sen-
tido de campesinato se encontra nos significados de terra e de família que tem um papel fun-
damental na representação da vida, da moral e do trabalho (MININ MARTIN, 2008). 
Galizoni (2002) reflete que para entendermos as sociedades camponesas, é necessário compre-
ender os processos de transformação da vegetação em lavoura por estes grupos sociais media-
dos pelo esforço da família e que permitem a produção do sustento pelo trabalho, no qual 
simbolicamente e na prática estabelecem a apropriação da terra e a modificação da natureza 
enquanto espaço humanizado, numa dinâmica que conecta família, terra, patrimônio, ambiente 
e trabalho. Nesta mesma perspectiva, Sabourin (2009) reflete que as sociedades camponesas 
caracterizam-se por algumas características principais como os laços de parentesco, o senti-
mento de localidade, tendo em vista dinâmicas de prestações que resultam no estabelecimento 
de vínculos sociais, valores e consequentemente a constituição de redes sociais mobilizadas em 
torno de seus aspectos materiais, mas também no plano simbólico, relacionadas a valores hu-
manos, afetivos e éticos. 
O campesinato apresenta estas singularidades, porém deve ser pensado no contexto de trans-
formações vivenciadas pelo campo brasileiro tendo em vista o reconhecimento de rupturas e 
continuidades e deslocamentos que caracterizam a constante luta pela conquista da terra. En-
fim enquanto uma classe que se constrói no fazer-se pela luta da terra, pela defesa de seus 
valores, das suas formações sociais e culturais e de busca do que representam como fontes de 
identidades sociais (MININ MARTIN, 2008). Neste sentido, opondo-se as visões de alguns cien-
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tistas, sob a perspectiva do paradigma agrário que apontam para o fim do campesinato decor-
rente das transformações do capitalismo, e que tratam enquanto uma categoria em extinção e 
incapaz de fazer história (WANDERLEY, 2009).  
Longe de seu desaparecimento deve ser visto a partir da constituição de uma história do cam-
pesinato no Brasil que revela lutas para conseguir espaços próprios na sociedade, e que eviden-
ciam estímulos e obstáculos, do ponto de vista da recriação e que não apontam para o seu 
eminente fim (MININ MARTIN, 2008). E mais do que isto, para pensar os camponeses enquan-
to “agentes ativos de transformação social” (MARTINS, 1989). 
A memória envolve mecanismos de construção da identidade social como coloca Pollak (1992), 
numa constante dialética entre memórias oficiais e memórias subterrâneas (POLLAK, 1989). 
Segundo Paulo Freire (1989) os diferentes grupos sociais realizam diferentes leituras e releitu-
ras de seus mundos da vida constituídos da natureza, objetos e outros seres que os cercam que 
revelam significados, modos de vida e estratégias de sobrevivência, aos quais estão submetidos 
a um constante processo de leitura e releitura , que evidencia a construção de memórias. É a 
partir da oralidade que se pode ter acesso a estes processos de leituras e releituras de mundo e 
consequentemente as memórias destes grupos sociais como ensina Paulo Freire.  
As sociedades camponesas constroem então ao longo de suas trajetórias diferentes leituras de 
seus mundos da vida e territórios que revelam estratégias de sobrevivência, socialização, socia-
bilidade, formas de inserção no mundo do trabalho, lazer, religiosidade, conhecimentos e práti-
cas em relação à natureza e ao meio ambiente aos quais estão submetidos a constantes 
processos de leituras e releituras, num constante diálogo entre passado e presente. Onde são 
construídas cotidianamente suas memórias, reveladas a partir da oralidade que as comunidades 
camponesas realizam suas leituras e releituras de suas trajetórias de vida, em processos de 
leitura do mundo, leitura da palavra e da palavramundo, numa perspectiva critica e emancipa-
tória como ensina Paulo Freire (1989). 
O Movimento de Educação de Base (MEB) segundo Brandão (1980) se deu em meio a um con-
texto histórico e sócio-político de profundas transformações de uma conjuntura nacional da dé-
cada de 60 sob a tônica do desenvolvimentismo e de uma conjuntura internacional marcada 
pelas chamadas Encíclicas Modernizantes da Igreja. A igreja neste contexto como reflete Rodri-
gues (2008) vivenciava mudanças de pensamento de suas bases teológicas diante das novas 
exigências do mundo moderno, das alterações na estrutura familiar, da industrialização e do 
surgimento da classe operária. A igreja para esta mesma autora passa então a se posicionar 
frente aos novos problemas impostos e que exigem superação das mazelas do capitalismo e 
demandam uma aproximação em relação às classes populares urbanas e rurais, como evidenci-
ado pelas Encíclicas do Papa João XXIII que apontam caminhos para as novas posturas da igre-
ja na década de 60. 
No Brasil ainda segundo Rodrigues (2008) a igreja na década de 60, passa a se posicionar fren-
te às questões sociais procurando se coadunar com os interesses de governos como o de Jus-
celino Kubitscheck e sua ideologia do desenvolvimento que via na educação uma das formas de 
resolver os problemas do subdesenvolvimento. A igreja então estabelece alianças com o Estado 
que não se revelavam submissas, mas foram fundamentais para o fortalecimento das ações 
religiosas na sociedade e fornecendo bases estritamente necessárias para a criação do Movi-
mento de Educação de Base (MEB) no governo de Jânio Quadros (RODRIGUES, 2008).  
Peixoto Filho (2004) considera também fundamental entender o surgimento do Movimento a 
partir de seus antecedentes, no caso a confluência dos interesses da Igreja e do estado no go-
verno de Juscelino Kubtischeck, tendo em vista a confluência entre Igreja, Estado e a ideologia 
do desenvolvimento. No contexto do governo Jânio Quadros segundo este mesmo autor, deu-
se a concretização do Movimento de Educação de Base (MEB) a partir da liberação de fundos 
para a implantação do MEB, tendo em vista o projeto de educação integral de Jânio que busca-
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va processos de elevação cultural através do rádio, cinema e teatro, a incorporação de todas as 
bases sociais e níveis de escolarização e o combate do analfabetismo. Sendo assim, na con-
fluência de interesses entre igreja e estado através da Conferencia Nacional de Bispos do Brasil 
e pelo Decreto n. 50.370 de 21 de março de 1960, o Movimento de Educação de Base (MEB) foi 
criado (PEIXOTO FILHO, 2003).  
Este momento de efervescência que passava o Brasil na década de 60 atingia também o estado 
de Goiás que neste período apresentava uma população essencialmente rural formada por 
camponeses (RODRIGUES, 2008). Esta população camponesa vivenciava contextos de expro-
priação relacionados às políticas governamentais voltadas para o crescimento agrícola do Pla-
nalto Central e que utilizavam as áreas do cerrado para a produção de mercadorias, viabilização 
de projetos de integração nacional e rodovias, como evidenciado pela construção de Brasília 
(MENDONÇA, RIBEIRO & JÚNIOR, 2002).  
Diante deste contexto e do momento de efervescência evidenciado na década de 60 e descrito 
anteriormente, alguns movimentos passaram no estado de Goiás a atuar na melhoria das con-
dições de vida e trabalho das comunidades, dentre eles o MEB (Movimento de Educação de Ba-
se). No que se refere ao Movimento de Educação de Base (MEB) Goiás é necessário destacar o 
amplo papel e atuação de Dom Fernando Gomes do Santos, arcebispo de Goiânia, que partici-
pou dos encontros dos bispos no Nordeste realizado em Aracaju e conheceu as experiências 
desenvolvidas, retornando a Goiás, e neste sentido buscou implantar um sistema semelhante 
na Arquidiocese de Goiânia como reflete Rodrigues (2008).  
O Movimento de Educação de Base nos seus anos de maturidade como reflete Brandão (1980) 
passa a se fazer presente nas bases, organizando os trabalhos sócio-políticos nas comunidades 
a partir da chamada Animação Popular essencialmente no período de 1961- 1963. A Animação 
Popular segundo este autor, visava estimular o processo de organização dos grupos populares e 
seus representantes e líderes locais. Estas mudanças se deram em decorrência da necessidade 
da redefinição dos objetivos e conceito de educação de base agora relacionado e articulado 
com a conscientização, que engendraria uma nova postura político-pedagógica de transforma-
ção social. E mais do que isto conferindo mais vivacidade e dinamização aos processos e ativi-
dades realizadas, diante do fechamento de muitas escolas do movimento e da necessidade de 
novos instrumentos de motivação e de criação de vínculos com as comunidades (PEIXOTO, FI-
LHO, 2004). 
Para Peixoto Filho (2004) a Animação Popular visava engendrar reflexões políticas oriundas das 
experiências das chamadas Caravanas do MEB no Maranhão que visaram debates acerca das 
realidades locais e mais amplas. Tendo em vista a realização de estudos, reuniões, festas, jo-
gos, trabalhos de supervisão, encontros, jogos cênicos, recuperando-se o lúdico e a aprendiza-
gem a partir dos problemas da realidade vivencial e da interlocução entre saberes populares e 
saberes científicos e que neste sentido conferiram outro foco e orientação para os trabalhos e 
ações do MEB-Goiás (PEIXOTO FILHO, 2004).  
 A Animação Popular neste sentido visava não apenas a simples alfabetização, mas o contato 
com o povo e as comunidades, articulando-se saberes populares com os saberes científicos e 
também não a simples veiculação de informações e ensinamentos pré-elaborados. Mas a cons-
trução coletiva de soluções para os problemas das comunidades que visavam à conscientização 
e a luta por direitos (RODRIGUES, 2008).  
Enfim, a realização de atividades e processos educativos que buscavam a valorização da memó-
ria e da oralidade das sociedades camponesas como será evidenciado a partir da análise de 
roteiros e relatórios de dois programas implementados pelo MEB-Goiás como “A Comunidade Se 
Reúne” e “Nosso Mutirão” como será refletido a seguir.  
O Programa “A Comunidade se Reúne” segundo Peixoto Filho (2003) foi um programa de gran-
de audiência em relação aos camponeses, criado pelo Movimento de Educação de Base (MEB) 
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Goiás visava promover uma assessoria pelo rádio, por meio do desenvolvimento de debates e 
diálogos teatralizados a partir da vida rural. Os debates e diálogos transmitidos pelo rádio esti-
mulava os debates nas comunidades durante festas e outras atividades de lazer em prol da 
busca de soluções coletivas para os problemas , e em processos que buscavam inclusive a re-
cuperação do lúdico nas atividades realizadas.Percebe-se claramente que o programa buscava 
valorizar amplamente o estímulo da valorização das memórias e da oralidade das comunidades 
camponesas como evidenciado a partir do programa transcrito abaixo, que relata os trabalhos 
realizados na Comunidade Serrinha localizada em Itauçu, estado de Goiás que buscaram o di-
agnóstico dos problemas locais e mobilização para a mudança social. Um exemplo a ser seguido 
por outras comunidades e que estimulava a discussão e problematização coletiva dos proble-
mas vivenciados e a organização por parte de outras comunidades como evidenciada pela 
transcrição do programa abaixo de 29/05/1965:  
 
 A Comunidade Se Reúne Sábado 29/05/65 
 
(...) Prof: Um programa feito com as comunidades para as comunidades 
(...)Prof: Comenta sobre a responsabilidade nossa: acreditar e provar que somos capazes po-
demos transformar e colaborar com o Criador, usando os dons que recebemos como homens , 
como pessoas humanas que somos. 
(...) 
(...) Joaq: Música-atendimento dos pedidos 
Disco da Nara Leão- Canta a vida do povo. Opinião 
(...) Prof: Lembra ao pessoal que o Raimundo daquela comunidade que estava com um pro-
blema para resolver, não vamos encontrá-lo (Raimundo).(...) Chama a atenção do pessoal para 
a leitura de um relatório que chegou de uma comunidade. 
Well:Prova a capacidade dos homens em realizar, em mover o desenvolvimento de uma comu-
nidade. 
Prof: Quando estão seguros do que querem, quando sentem que cada um tem responsabilida-
de para se assegurar o direito de todos.  
(...) Well: Realizou-se na fazenda do Sr. Ilete Bueno, na casa do Sr. Lorival... 
(...) Prof: Como é Raimundo, ouviu o relatório? 
Well: Não aconteceu do outro lado do mundo... 
Joaq: Nem foi em outro estado do Brasil, foi em Goiás... 
Prof: Foi no município de Itauçu! 
(....) Prof: Então não é uma resposta para a sua Comunidade, amigo Raimundo? 
Joaq: E vocês pessoal que acharam disso? 
(...)Prof: Esta é uma comunidade que está se libertando do paradeiro de deixar tudo como 
está para ver como é que fica 
Well: É uma comunidade que através de líderes começa a procurar sua organização. 
Joaq: Viram só, que união? Com relatório e tudo. 
Prof: E esta não foi a primeira reunião. Já há algum tempo que esta comunidade costuma se 
reunir para discutir as dificuldades do momento (...) quem sabe vocês tentariam isso também 
em sua comunidade? Escute só o que diz o Oscavú em um trecho de sua carta:  
Well: Fizemos uma bonita reunião para o planejamento da construção do nosso grupo. Já co-
meçamos o serviço: cada um fala o que pensa, dá o que pode e faz o que sabe. 
(...)Prof: Pois é meus amigos, ouvimos a leitura da Parábola dos Talentos. Está na Bíblia Sa-
grada. 
Well: A cada um deu segundo a sua capacidade. (...) O serviço foi planejado e vai ser constru-
ído com a participação de todos: cada um fala o que pensa, dá o que pode e faz o que sabe. 
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(....) Prof: O programa de hoje é quase todo ele realizado pela Comunidade Serrinha, porque 
Serrinha forneceu o material necessário 
Well: Como uma resposta ao Raimundo e outras tantas comunidades que se angustiam com os 
mesmos problemas, Serrinha dá um passo à frente e oferece o seu exemplo a todas as comu-
nidades que se encontram hoje conosco 
(...) Prof: Vocês não acham que Serrinha respondeu muito bem ao pedido de Raimundo (...) 
com seu exemplo, Serrinha se organiza (...) 
(...) 
 
Estas questões também são evidenciadas também no relatório de um dos monitores sobre a 
realização do programa transcrito: 
 

(...)Acabamos de ouvir neste momento, o encontro com o monitor hoje realizado aqui 
na casa do companheiro Oscavú, achamo-nos reunidos neste momento com muitos de 
nossos alunos, e grande parte dos moradores aqui do arredor, está sendo movimenta-
do lá fora os leilões para a manutenção de nossa escola....( Moreira, 25 jun. 1963).  

 
 O Programa “Nosso Mutirão” foi inspirado no caráter cooperativo, solidário e lúdico dos proces-
sos de mutirão realizados pelas comunidades camponesas, buscando a partir do resgate do lú-
dico, da realização de peças de radioteatro, fontes para as discussões e trocas de informações 
sobre a realidade do camponês e a conscientização, atitude critica sobre a ação humana sobre 
o mundo e sobre os seus processos de exploração e dominação (PEIXOTO FILHO, 2003).  
O tema trabalho era um tema fundamental para as discussões e debates estabelecidos neste 
programa. O trabalho enquanto ação humana sobre a natureza e onde as sociedades campone-
sas produzem cultura e o trabalho enquanto agir coletivo e comunitário. Percebe-se também no 
contexto deste programa desenvolvido pelo MEB Goiás então uma constante busca pela valori-
zação da memória e da oralidade das sociedades camponesas, a partir do estímulo de debates 
e discussões em processos de respeito às leituras e releituras do mundo que cerca estes grupos 
sociais como evidenciados pelos dois roteiros elaborados pela Equipe Central e transcritos abai-
xo, que partem de uma situação problema, valorizando-se a temática trabalho:  
 
Situação-
problema  

 
Conteúdo  Objetivos  Atitudes  

 
Data 

O homem derru-
ba a mata para 
o plantio: domí-
nio da natureza 
e do trabalho 
criado 
 

 
-Trabalho como 
afirmação do 
homem  
-Domínio da na-
tureza 
-Conceito de 
cultura  
-O homem ima-
gem de Deus  

-Dar consciência 
ao homem de 
sua ação sobre o 
mundo 

Autovalorização 
do homem pelo 
trabalho; 
-Criticidade 

 
06/10/66 Quin-
ta-Feira 
 
Roteiro 2  

Pessoas traba-
lham juntas para 
fazer o trabalho: 
cooperação 
 

 
-Processo de 
comunicação 
humana  
-Atendimento 
das necessida-
des através do 

Motivar o ho-
mem para o tra-
balho em 
comunidade; 
atitude critica 
frente ao pro-
cesso de explo-

Disponibilidade 
de cooperação  

 
13/10/66 
 
Quinta Feira  
 
Roteiro 2  
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trabalho 
-Dominação x 
Reconhecimento 
 

ração  

 
Por fim, estas questões também são evidenciadas a partir do relatório elaborado pelos monito-
res à Equipe Central do MEB em relação às experiências realizadas pelo “Programa Nosso Muti-
rão” como transcrito abaixo: 

 
... Realizou-se uma reunião na casa do Sr. José Brás de Deus na faz. 
grama para assistir o programa Nosso Mutirão. Ouvimos o programa, 
descutimos o açunto do homem que morreu por falta de esclareci-
mento por não saber que este remédio não podia ser bom. Este re-
médio tal como o fumo com urina é o mesmo como tem acuntecido 
aqui mesmo, por estêrco de animal ou as vez foi o patrão que não 
dava praso para o camarada procurá um recurso de tratá. É assim 
que pode surgir uma morte antes do tempo (Porto, 14 abril. 1966).  

3 Considerações Finais  
 
 A partir das análises históricas deste importante momento do MEB-Goiás, pode-se perceber 
que este movimento pautou suas ações de alfabetização, mobilização e conscientização, enfim 
seus pressupostos político e pedagógicos a partir da memória e da oralidade do campesinato 
como evidenciado pelos programas “A Comunidade Se Reúne” e” Nosso Mutirão” que devem 
ser extremamente discutidos e sistematizados no cenário acadêmico e com contribuições fun-
damentais para o entendimento da História da Educação Brasileira e Internacional. Enfim para a 
compreensão de uma História da Educação Popular e da Educação de Jovens e Adultos no Bra-
sil revelada pelo imenso legado deixado pelo Movimento de Educação de Base (MEB) Goiás.  
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Introdução  
 

Este estudo tem como objetivo a elucidação das características da organização dos 
estudantes secundaristas paranaenses durante o período de 1964 a 1985, a partir da análise de 
entrevistas com militantes do Movimento Estudantil Secundarista, bem como a partir do exame 
de documentos da DOPS – Delegacia de Ordem Política e Social do Estado do Paraná (PR), 
Brasil. O recorte temporal justifica-se na medida em que abarca o período da ditadura civil-
militar, quando setores estudantis e outros setores da sociedade estiveram organizados no 
sentido de combater ou apoiar algumas das ações desse governo.  

A utilização dos documentos da DOPS foi norteada pelo objetivo de analisar a forma 
como a referida instituição agia e produzia informações sobre os estudantes paranaenses no 
período em apreço, bem como, apesar das restrições que devemos ter ao analisar documentos 
da polícia política, elucidar parte da trajetória histórica do movimento estudantil (M.E.) 
secundarista paranaense à luz dos acontecimentos sociais, econômicos e políticos do momento. 
Salientamos que o tema é igualmente relevante na medida em que traz a lume as políticas 
educacionais implementadas, permitindo, junto à escrita da história do M.E., revelar a reação 
dos estudantes organizados frente as medidas adotadas pelo regime para a educação. Permite 
ainda observar as mudanças advindas do processo de democratização e em que medida tais 
políticas realmente influenciaram ou determinaram a organização estudantil. 
 
A formação e a natureza das DOPS 

 
No Brasil há uma longa trajetória de organização de agências e mecanismos de controle 

social sobre os cidadãos no sentido de garantir o controle social e a partir do Golpe civil-militar 
de 1964 a chamada Doutrina de Segurança Nacional. Nesse sentido, a polícia política atuou no 
país durante um longo período. Afinal, as DOPS foram criadas entre princípios da década de 
1920 até a década seguinte, como é o caso do Estado do Paraná (1937). Não foi unicamente 
durante os períodos autoritários que se vigiou e perseguiram-se pessoas e instituições que 
ofereciam perigo para o Estado. A polícia política atuou também em períodos democráticos. 
Mesmo durante o interregno democrático no Brasil, de 1945 a 1964, foram constantes as trocas 
de informações entre as polícias políticas brasileiras e estrangeiras, como o que se sucedeu com 
a polícia política portuguesa, a PIDE (Polícia Internacional de Defesa do Estado) e algumas 
DOPS brasileiras (FIUZA, 2006). 

Como eram polícias vinculadas aos governos estaduais havia uma interdependência 
entre as DOPS e, no caso de governos estaduais mais conservadores, suas respectivas polícias 
podiam, em maior ou menos grau, adotar práticas ainda mais autoritárias e ações repressivas 
mais efetivas. Dentre as práticas realizadas pela polícia política com relação às pessoas e ou 
instituições consideradas “comunistas” e, portanto, “subversivas”, podemos destacar: 
perseguição aos movimentos da pessoa suspeita; violação de correspondência; prisão sem 
culpa formada; acusações, inquéritos, conclusões sem provas, entre outras. (MACIEL, 2000). 

A atuação das delegacias de ordem política e social seguia o seguinte roteiro: a) 
investigação: ocorria por meio de coleta de dados e vigilância preventiva daquele considerado 
suspeito e os dados coletados poderiam ou não fazer parte de um prontuário da instituição ou 
indivíduo investigado; os documentos coletados eram: radiogramas, fotografias, recortes de 
jornais, entre outros; b) censura: caracteriza-se no procedimento adotado após a investigação 
ou paralela a ela, quando averiguada a existência de alguma atividade que se vinculasse à 
subversão, era então feito controle político-cultural ou de qualquer forma de expressão que 
significasse ameaça à ordem estabelecida; c) repressão: digamos que essa seria a última 
instância de atuação da polícia política e que ocorria após constatado que havia atividade 
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subversiva, sendo que as ações poderiam se traduzir em perseguição política até castigos 
físicos, caracterizados como tortura (RONCAGLIO, 1998). 

Ao realizar uma pesquisa na DOPS, cabe ressaltar que a documentação somente foi 
liberada no início da década de 1990 e é possível que ela tenha sido dilapidada por setores dos 
governos estaduais e federais, bem como pelas polícias estaduais e pela polícia federal. Ainda 
no que tange a organização do acervo documental das DOPS, destacamos o fato de que as 
pastas de documentos nem sempre estão organizadas de maneira apropriada para a realização 
de pesquisas, havendo um emaranhado que aglutina documentos referentes aos congressos, 
conselhos, reuniões, entre outros. No caso do arquivo da DOPS do Paraná, nas pastas 
consultadas foram encontrados materiais diversos sobre a organização dos estudantes 
paranaenses – ofícios, fotos, relatórios e temários dos eventos, recortes de reportagens, enfim 
uma diversidade documental que tinha como objetivo demonstrar atos de subversão ou então 
justificar que os estudantes organizavam-se dentro da legalidade. Os ofícios produzidos por 
agentes da DOPS, delegados de municípios, agentes de empresas públicas eram disseminados 
para várias entidades de segurança, tendo em vista que durante a ditadura havia 
departamentos de segurança e informações nas Universidades, na Aeronáutica, na Marinha, no 
Exército, até mesmo nas empresas.  

 Reiteramos ainda que as DOPS eram apenas um dos órgãos que faziam parte do 
aparato de segurança nacional do governo militar, o SNI (Sistema Nacional de Informações) e o 
SISNI (Sistema de Segurança Interna do País). Como é característica da documentação polícia 
política, encontramos alguns ofícios endereçados a outros delegados da DOPS no sentido de 
informá-los sobre as atividades que poderiam ter caráter subversivo. Da mesma forma os 
estudantes escreviam ao delegado geral solicitando a autorização para a realização dos eventos 
e mesmo convidando membros da polícia política para participarem destes. É pertinente 
ressaltar o fato de que, ainda na década de 1980, os delegados das cidades do interior do 
Paraná deviam enviar ao delegado da capital informações sobre os membros das instituições 
que representavam os estudantes secundaristas.  

Nesse sentido, tendo como base os documentos arquivados pela DOPS, faremos a 
análise dos eventos relacionados ao ME secundarista do Paraná. Dentre as atividades realizadas 
pelos estudantes secundaristas destacamos: as ARES (Assembleias Regionais de Estudantes 
Secundaristas), o ENE (Encontro Nacional dos Estudantes) e os COESES (Congresso Estadual de 
Estudantes Secundaristas). Elegemos para a nossa apreciação mais sistematizada os COESES 
por serem a principal instância de decisões da UPES (União Paranaense dos Estudantes 
Secundaristas) e, portanto, da organização estudantil secundarista do Paraná. Todavia, faz-se 
mister destacar que haviam outras formas de organização dos estudantes secundaristas no 
Paraná, dentre as quais os Conselhos Estaduais de Estudantes Secundaristas – COESUPES. Nos 
COESES eram realizadas as eleições para a diretoria da UPES, que era substituída anualmente. 
Nos COESUPES eram tratados temas relacionados a questões de ordem financeira e 
administrativa e a participação estava reservada aos membros da UPES e das Uniões Municipais 
dos Estudantes Secundaristas. Já nos congressos havia participação de representantes de todos 
os grêmios estudantis do Paraná. 

Salientamos que, apesar das possíveis falhas de informações em que podemos incorrer 
ao nos utilizarmos basicamente da documentação da DOPS-PR para sistematizar como 
aconteceram os congressos estaduais da UPES, buscamos retratar como os estudantes 
secundaristas organizaram tais eventos. Ressaltamos que não encontramos registros de todos 
os congressos realizados, mas um número considerável, o que nos permite observar as 
características do ME secundarista paranaense. Na documentação da DOPS-PR, foi possível 
angariar fontes que demonstram que a UPES organizou pelo menos 12 COESES no período de 
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1967 a 1982, havendo intensa movimentação dos estudantes secundaristas, mesmo diante das 
ameaças do regime.  

O primeiro Congresso vigiado pela DOPS-PR, conforme a documentação que lá 
angariamos, aconteceu entre os dias 18 a 22 de janeiro de 1967, na cidade de Cascavel, sendo 
o XVIII Congresso da UPES1. Na pasta em que estão arquivados os documentos recolhidos pela 
DOPS sobre o evento há uma cópia do estatuto da UPES; uma relação detalhada com os nomes 
dos participantes que tomaram parte do Congresso, seu respectivo grêmio estudantil e a cidade 
correspondente. 

No relatório produzido sobre o XVIII COESES é destacado que a ação da DOPS ao 
acompanhar o evento estudantil na cidade de Cascavel era de cunho preventivo e não 
repressivo, que de início foram tomadas as medidas necessárias para verificação de elementos 
subversivos. O texto foi finalizado ressaltando que, em função da ação preventiva dos agentes 
da DOPS, o Congresso teria transcorrido num clima de tranqüilidade, sem ataques ao Governo 
Federal, e ainda que tal fato se diferenciou dos anos anteriores em que ocorreram críticas aos 
poderes constituídos. Encontramos ainda em um relatório redigido por membros da DOPS sobre 
o Congresso e assinado pelo então Delegado da DOPS Ozias Algauer, por sua vez, um dos 
torturadores citados pelo grupo Tortura: Nunca Mais e que foi o responsável por uma das mais 
absurdas perseguições ocorridas durante o período, pois ele chefiou a equipe policial que 
fechou a escola infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, Paraná, em 1966. Esta instituição se 
distinguia na educação dos seus 35 alunos, com idades de 3 a 4 anos, “[...] por usar o método 
Paulo Freire na pré-alfabetização e adotar práticas pedagógicas modernas para a época [...] 
Junto à escolinha, funcionava um teatro de fantoches, embrião de duas companhias que atuam 
hoje em Curitiba.” (FRANCO, O Globo, 02 ago. 2009). Em janeiro de 1967, as professoras 
acusadas de atos subversivos foram condenadas, à revelia, a um ano e meio de prisão. 
Enquanto Mírian Galarda e Dilma Pereira haviam fugido, a terceira professora, Marilda 
Chautard, foi presa em 1971 e cumpriu um ano de prisão. 

Voltando à redação do relatório, no início do Congresso foram tomadas as medidas 
necessárias para verificação de supostos elementos subversivos, onde eles constataram a 
presença dos estudantes: Rogério Bonilha, Edson Urban e Célio Gorski, os quais, de acordo com 
o relatório, foram à cidade de Cascavel com a intenção de agitar e tumultuar o Congresso, 
tendo em vista que tais estudantes, de acordo com os agentes, não pertenceriam à classe de 
estudantes secundaristas. O fato que destacamos é que foram os agentes da DOPS que 
verificaram que as credenciais dos estudantes supracitados eram falsificadas e eles quem os 
impediram de participar do evento. Como já ressaltamos, temos ciência que as informações 
feitas pela DOPS podem não ser verídicas, contudo este é um fato que nos permite 
compreender algumas das formas como a polícia política observava e agia em relação às ações 
dos estudantes secundaristas. 

Ainda nos arquivos da DOPS-PR encontramos o relatório, produzido por funcionários da 
instituição, a partir de gravação em áudio, sobre os acontecimentos referentes ao XXIV COESES 
realizado novamente na cidade de Cascavel, em 1973, no Cine Avenida. O relatório inicia-se 
com a discriminação das atividades realizadas, tendo como referência o temário do evento. O 
referido relatório destaca que na solenidade de abertura do evento havia a representação de 
aproximadamente 360 Grêmios Estudantis representados por aproximadamente 800 alunos e 
no total de havia cerca de 1300 pessoas. Sendo que a mesa dos trabalhos foi presidida pelo 
então presidente da UPES Arival Ribas Cramer, com a presença do militar Zenon da Silva Filho2 
representando o Comandante da 5ª Região Militar, o que denota a estreita relação que existia 
entre o aparato repressivo e a representação estudantil, seja com o apoio ou à revelia de 
algumas das lideranças estudantis. 
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Outro aspecto que chama a atenção está no fato de que são transcritos no relatório 
alguns discursos proferidos durante o Congresso, outros são apenas citados de forma resumida, 
é o caso dos discursos proferidos na cerimônia de abertura do Congresso em que o relatório 
cita o uso da palavra por alguns representantes dos municípios paranaenses. O discurso 
proferido pelo então deputado estadual oposicionista Álvaro Dias (do MDB – Movimento 
Democrático Brasileiro), o qual ao cumprimentar a mesa destaca: “Senhores AGENTES, aqui 
destacados, compreendo sua presença e sua missão, tenho certeza que compreendam a minha 
presença e a minha missão” 3. Podemos concluir que neste momento o deputado estava se 
dirigindo aos agentes da DOPS e já de antemão solicitando a possibilidade de diálogo. 

Quanto à análise do discurso4 do deputado, feita pelos agentes da DOPS-PR, são 
observados e elencados diversos aspectos de que estariam se referindo ao governo militar de 
forma negativa e incitando os jovens a encará-lo como um inimigo. O relatório destaca: 

 
 
No XXIV, Cascavel, 1973, foram feitas diversas críticas ao sistema 
econômico social. O objetivo desse congresso foi divulgar as ideias de 
Enéas Farias Álvaro Dias. Houve destacada presença de elementos do 
MDB. O pronunciamento de Enéas Farias e Álvaro Dias se 
caracterizaram por lançar aos estudantes ideias contrárias ao regime 
vigente.5 

 
Apesar da legislação imposta pelo governo militar, as entidades secundaristas ainda se 

organizavam por meio do grêmio estudantil e não pelos centros cívicos como estabelecia a 
legislação. 
 Outra questão a ser ponderada refere-se ao fato de que o contexto político e social 
determinou sobremaneira os temas e o modelo de participação nos Congressos, ou seja, no 
momento de grande efervescência política, no início do período da ditadura civil-militar, os 
Congressos eram mais fervorosos, até os temas discutidos eram mais ousados para o período. 
Com relação aos Congressos realizados a partir de 1975, podemos perceber que houve um 
arrefecimento das discussões dos temas relacionados à política, à economia e à questão social. 

A análise das demais atividades organizadas pela UPES nos possibilitou observar que 
havia uma boa articulação dos estudantes secundaristas por meio da entidade oficial, ainda 
mais se considerarmos o momento histórico em que estavam inseridos, sendo um número 
significativo de participantes nas atividades, inclusive de autoridades.  
 Remetemo-nos ainda à questão de que, de acordo com a documentação oficial, a 
estratégia da DOPS-PR direcionada aos estudantes secundaristas paranaenses estava voltada 
para evitar a violência direta. Tendo em vista que havia participação de autoridades da polícia 
política em praticamente todos os eventos organizados pela UPES e, nos documentos que 
consultamos, não encontramos nenhuma informação sobre violência contra estudantes 
secundaristas. Havia, sim, um olhar cuidadoso sobre as ações destes. Portanto, com a 
vigilância, não havia espaço para o contraditório, o que poderia ser resultado da chamada “paz 
dos cemitérios”. Isso não quer dizer que, isoladamente, fora dos Congressos, alguns desses 
jovens não tenham sido vítimas da repressão no Paraná.  
 Outra questão a ser ponderada está no fato de que os documentos da DOPS não se 
referirem ao uso da força, como a tortura. Afinal, trata-se de uma leitura unilateral, porque um 
órgão de vigilância do governo não poderia produzir provas contra o próprio Estado. Dessa 
forma, os documentos não abordariam os casos de uso da tortura, de cárcere privado, de 
ausência de direitos, entre outras ilegalidades cometidas recorrentemente no período. 
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Memórias do movimento estudantil 

 
Tendo em vista o recorte temporal de nossa pesquisa, há a necessidade de 

compreender o conceito de memória, haja vista que é um período recente da história da 
sociedade brasileira, caracterizado por uma ditadura civil-militar que negligenciou e ocultou o 
conhecimento de muitos fatos Assim, concordamos com pesquisadores que defendem a 
necessidade de discorrer sobre uma das formas de representação do passado, a memória. 
 A memória é essencial: 

 
[…] porque la misma se ha constituido en un importante objeto de 
reflexión intelectual, que la considera una forma de representación del 
pasado fundamental a la constitución de las identidades colectivas, en 
base a características diferenciales que la definen y la distinguen de 
otras maneras de relatar ese pasado, y fundamentalmente de la 
historia. (LVOVICH & BISQUERT, 2008, p. 7). 

  
Para tal debate, retomamos os estudos feitos por Le Goff quando este afirma que a 

história não é feita apenas de documentos escritos, mas de todas as fontes que o historiador 
possa coletar. Nas palavras do autor: 

 
A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes 
existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, 
quando não existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe 
permite utilizar para fabricar seu mel, na falta de flores habituais. 
(1994, p. 540). 

 
O mesmo autor nos chama a atenção para o fato de que houve, a partir da década de 

1960, uma guinada na utilização dos documentos, ou seja, o interesse da memória coletiva e 
da história já não estava voltado apenas para os grandes homens, e acontecimentos, mas 
consideravam todos os homens e as especificidades sociais. Assim, a partir da década de 1980, 
há uma preocupação frequente em tomar a memória como um aspecto central da cultura e da 
política e, portanto, como uma fonte importante de pesquisa. Entretanto, o trabalho com a 
memória necessita de muitos cuidados, porque: 

 
São conhecidas as artimanhas da memória. Imersa no presente, 
preocupada com o futuro, quando suscitada, a memória é sempre 
seletiva. Provocada, revela, mas também silencia. Não raro, é 
arbitrária, oculta evidências relevantes, e se compraz em alterar e 
modificar acontecimentos e fatos cruciais. Acuada, dissimula, 
manhosa, ou engana, traiçoeira. Não se trata de afirmar que há 
memórias autênticas ou mentirosas. Às vezes, é certo, é possível 
flagrar um propósito consciente de falsificar o passado, mas mesmo 
neste caso o exercício não perde o valor porque a falsificação pode 
oferecer interessantes pistas de compreensão do narrador, de sua 
trajetória e do objeto recortado. (REIS, RIDENTI & MOTTA, 2004, p. 
29). 

 
Além dos cuidados enunciados acima, também precisamos considerar que o período em 

apreço exige que a pesquisa com a memória seja realizada com cuidado, tendo em vista que: 
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É obviamente mais difícil estudar um sistema político autoritário do 
que um sistema aberto, pois a censura e a repressão distorcem os fa-
tos e a negociação política é feita em grande parte às ocultas. Por isso 
as fontes escritas não refletem plenamente o choque de interesses, 
quer regionais, setoriais, de classes ou institucionais. (SKIDMORE, 
1988, p. 12). 

 
A luz dessas considerações, a realização e o exame das entrevistas com ex-militantes do 

ME nos propiciou estabelecer uma análise comparativa entre os documentos oficiais e as ver-
sões daqueles que atuaram no ME. Utilizamo-nos de entrevistas realizadas para esta pesquisa, 
bem como outras publicadas em meios digitais ou impressos e feitas por outros pesquisadores. 
Assim, iniciamos nossa análise a partir de uma entrevista realizada com Apolinário Rebelo6, pre-
sidente da UBES em 1983, pelos membros do site oficial7 da UNE (União Nacional dos Estudan-
tes). A entrevista fez parte da série de matérias que esse portal realizou em comemoração ao 
aniversário de fundação da entidade. 

O depoimento é relevante na medida em que trabalha com elementos da reorganização 
dos estudantes secundaristas a nível nacional, porque não há como estudar o regional 
deslocado do nacional. Apolinário Rebelo destaca: 

A UBES foi fundada em 25 de julho de 1948 e ficou na legalidade até 
1º de abril de 1964, quando passou a funcionar na clandestinidade, 
após ter a sua sede no Rio de Janeiro, na Rua do Catete, número 132, 
queimada e destruída pela ditadura. A entidade permaneceu na ilega-
lidade até o início 1985, quando houve a posse do Presidente [José] 
Sarney. Ele sancionou a lei de autoria do deputado Aldo Arantes que 
legalizou as entidades estudantis. Esse período de 21 anos de ilegali-
dade foi muito ruim para a democracia e para os estudantes, que fica-
ram sem representação e voz na sociedade e nas escolas. Foi muito 
ruim também para as lideranças estudantis, brutalmente perseguidas 
e, muitas delas, mortas.8 

Observamos, na fala de Rebelo, que há uma conotação no sentido de considerar que os 
estudantes se organizariam apenas por meio da instituição de nível nacional, UBES, mas na 
sequência de nosso estudo percebemos que, mesmo sem a possibilidade de diálogo direto com 
tal instituição, os estudantes secundaristas se organizaram regionalmente durante o período da 
ditadura civil-militar. 

Contamos ainda com o depoimento de Robinson Nogueira9, militante estudantil na 
cidade de Toledo no final da década de 1960, onde estudou no Colégio La Salle, concluindo o 
ensino médio em Curitiba. Quando questionado sobre como os estudantes se organizavam, e se 
havia grêmio estudantil em Toledo, relatou: 

 
Tinham, mas os grêmios eram muito poucos, o que tinha forte em 
Toledo era a UTES – União Toledana dos Estudantes Secundários. Ela 
tinha uma atividade, uma força até de inserção na sociedade boa. 
Então dos grêmios a moçada partia para participar da diretoria da 
UTES, para militar no movimento estudantil mais organizado, embora 
a UTES não fosse uma entidade de cunho político, muito mais 
esportiva, social. Mas claro que haviam tendências políticas no sentido 
de participar desta entidade, mas nada com uma ideologia definida. 
(NOGUEIRA, 2010). 
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Podemos observar que a organização estudantil secundarista em Toledo ocorria de 
forma mais sistematizada através da instituição de nível municipal, a UTES, mas que havia 
grêmios estudantis, porém não estavam articulados como a UTES. E que essa organização 
ainda era incipiente com relação às discussões das questões sociais do período. 

Outro depoimento relevante para nossa pesquisa foi o do ex-militante Romeu 
Tolentino10, quando confirmamos algumas características da organização dos estudantes 
paranaenses. Tolentino foi um dos fundadores do Grêmio Estudantil Castro Alves, do Colégio 
Wilson Joffre, principal instituição escolar de Cascavel, em 1965. Também participou da ACES 
(Associação Cascavelense dos Estudantes Secundaristas) em 1968, como presidente da 
instituição e, posteriormente, foi membro da UPES, no ano de 1969.  

Quando questionado sobre a forma como os estudantes secundaristas se organizavam 
para tomar decisões, relatou: 

 
 
O pessoal lá era bem mais organizado do que agora, fazíamos o 
movimento com o objetivo de melhorar. Nós, por exemplo, não 
tínhamos uma cancha de esportes, não tínhamos nada de lazer, para 
realizar atividades nos intervalos e finais de semana. Então nós nos 
organizávamos e fazíamos as campanhas para comprar esses 
materiais. (TOLENTINO, 2010). 

 
Como se depreende do depoimento anterior, o debate político não encontrava 

ressonância na gestão descrita, esvaziado, pois, pela repressão política, cuja militância foi 
sendo gradativamente substituída por outras ações de cunho cultural e esportivo pelos líderes 
estudantis. Por sua vez, fenômeno similar ao ocorrido nos sindicatos, que passaram a oferecer 
assistência médica e odontológica, atividades esportivas e recreativas, além de colônias de 
férias, processo ocorrido após a forte repressão, prisão e morte de líderes sindicais no período 
pós-1964.  

Em seu relato, Tolentino comentou o fato de os estudantes secundaristas de Cascavel 
atuarem nas campanhas eleitorais, apoiando candidatos a vereador e a prefeito. Tal fato 
possibilitava, segundo Tolentino, o apoio de políticos no sentido de contribuir para a 
organização dos estudantes, especialmente no Oeste do Paraná, tendo em vista que ele retoma 
o fato de que a cidade de Cascavel tinha uma atuação importante na organização dos 
estudantes do Paraná, destacando ainda a realização dos dois congressos estaduais na cidade, 
bem como outros acontecimentos que demonstram uma boa articulação dos estudantes 
secundaristas na região. Dentre eles, o fato de que o Grêmio Estudantil do Colégio Wilson Joffre 
conseguiu angariar fundos para a aquisição de materiais esportivos, auxílios para a construção 
de uma quadra esportiva e para a realização de concursos de oratória. 

Contamos ainda com um depoimento de Alceu Esperança11, em que o ex-militante 
estudantil relata que, em 1964, cursava o quarto ano na Escola Adventista de Cascavel, e que 
seu pai, que era jornalista e tinha militância política clandestina, desapareceu para evitar ser 
preso. Esperança iniciou sua militância estudantil em Foz do Iguaçu, quando: 

 
 
No Colégio Monsenhor Guilherme, em Foz, travei conhecimento com 
estudantes paraguaios, filhos de exilados, e argentinos, com os quais 
fiz uma amizade internacionalista inesquecível. Ali comecei a 
militância no movimento estudantil, apoiando para a diretoria do 
grêmio escolar a chapa que me pareceu mais progressista. Como a 
eleição foi no segundo semestre, o saldo dessa participação foi 
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receber dos colegas argentinos a doação de livros impressos na URSS, 
em espanhol, com literatura marxista-leninista. (ESPERANÇA, 2010). 

 
Remetemo-nos, aqui, ao fato de haver, na cidade de Foz do Iguaçu, a possibilidade de 

articulação da esquerda em nível internacional, por ser uma região de fronteira e que 
possibilitava a fácil transição de um país a outro. Havia ainda o estudo de obras da esquerda, 
inclusive por estudantes mais jovens, como foi o caso de nosso depoente. 

Esperança retoma alguns dos elementos analisados no que diz respeito à realização do 
COESES de 1967, na cidade de Cascavel. Tal fato demonstra a articulação presente na 
organização estudantil dessa região. Relata ainda que um cascavelense esteve à frente da 
entidade máxima de representação secundarista no Estado e retoma alguns acontecimentos 
com relação ao XXIV COESES, realizado em Cascavel no ano de 1973: 

 
O cascavelense Darlan Dallagnol foi por longo tempo presidente da 
UPES. Foi em Cascavel que pela primeira vez a UPES fez um 
megacongresso estudantil estadual. O local foi o Cine Teatro Coliseu. 
Um jornal publicou na ocasião uma charge em que um vendedor de 
doces gritou “Drops!”, anunciando uma balinha muito procurada, e 
alguns estudantes correram apavorados para se esconder. DOPS era a 
famigerada Delegacia de Ordem Política e Social, que reprimia 
estudantes, professores, dirigentes sindicais, jornalistas, advogados e 
democratas em geral. Mas, como a duração maior do regime e seu 
endurecimento, essa estrutura de resistência passou ao controle de 
políticos da antiga Arena. Os líderes estudantis só podiam fazer 
bailinhos e mais nada. (ESPERANÇA, 2010). 
 
 

 Outra característica retomada por Esperança está no fato de participarem das entidades 
estudantis membros da sociedade, que poderiam ou não ser estudantes devidamente 
matriculados em instituições escolares de nível secundário. 

 
Em 1970, montamos uma chapa exclusivamente revolucionária, 
apenas com alunos do Colégio Wilson Joffre, pois os pais dos alunos 
do nosso grupo em outras escolas não os permitiriam participar. 
Concorremos à ACES com uma chapa denominada Woodstock, 
referência ao festival de música e paz realizado no ano anterior nos 
EUA. O nome escondia a militância marxista, fazendo de conta que 
era pró-EUA, aceitável na época. Mas a plataforma ia mais além, 
embora dita apenas em sala de aula. Propunha a paz mundial, 
democracia no Brasil, liberdade de organização estudantil, o 
desenvolvimento artístico e cultural (na ACES já havíamos criado o 
Festival da Canção, Fercapo, depois encampado pelo Tuiuti Esporte 
Clube) e propúnhamos a criação do ensino superior. (ESPERANÇA, 
2010). 

 
 Nas entrelinhas do depoimento de Esperança podemos perceber que havia, sim, uma 
parcela de estudantes que estava à frente das instituições estudantis secundaristas, que 
defendia ou simpatizava-se com os ideais da direita, fato que se justifica pela demora 
encontrada pelo seu grupo, de estudantes de esquerda, para se lançarem à frente da 
organização dos estudantes. Portanto, as organizações estudantis eram igualmente disputadas 
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pelos dois partidos oficiais do período autoritário, o MDB, de oposição e a ARENA (Aliança 
Renovadora Nacional), de situação. Essas considerações nos permitem pensar que, nas 
instituições de ensino secundário, havia grupos diferenciados de alunos, uns mais voltados para 
defender interesses da esquerda e outros que atuavam de forma mais “branda”, em 
consonância com as perspectivas do regime. 

Todavia, não podemos desconsiderar a organização dos estudantes secundaristas de 
forma mais sistemática e mesmo atuante, relatada praticamente por todos os militantes entre-
vistados, tendo em vista que tal fato foi percebido também na análise dos documentos do ar-
quivo da DOPS. Desde os diversos eventos que foram realizados no período em estudo até a 
própria organização interna das entidades estudantis secundaristas, as quais registravam suas 
ações de forma sistemática, até para informar a polícia política.  
 
  
Considerações finais  
 

A partir da documentação arquivada na DOPS-PR e das entrevistas realizadas com ex-
militantes do ME paranaense, uma questão que praticamente não tem sido analisada por 
pesquisadores do ME, seja secundário ou universitário, está no fato de que houve, no decorrer 
da história da organização estudantil, não só influência de partidos de esquerda, mas também e 
com uma atuação significativa, entidades estudantis com princípios de direita. Isso significa que 
tais grupos, para além de não atuarem na crítica ao regime, poderiam inclusive defender o 
Governo autoritário. 

Percebemos que a atuação dos estudantes secundários nas cidades do Oeste paranaen-
se não apresentava preocupação constante para com os órgãos de repressão. Ao analisarmos 
os depoimentos e os documentos da DOPS, podemos destacar tal fato, uma vez que havia re-
gistros de eventos de nível estadual, como os Congressos e não de atuação mais específica na 
cidade, ou até mesmo fichas individuais de militantes secundaristas. 

Assim, apesar da repressão sofrida pelas organizações de “esquerda” e aquelas que, 
mesmo não sendo efetivamente de esquerda, mas que discordavam das ações do governo mili-
tar, no período de 1964-1985, bem como as estratégias e as condições para organização dos 
estudantes, que eram muito diversas das atuais, devemos concluir que, efetivamente, foi um 
momento de intensa articulação do ME secundarista, porque, como observamos, os eventos da 
UPES aconteciam sistematicamente e os estudantes participavam dessas ações. 

Chamamos a atenção para a questão da participação de estudantes e mesmo demais 
membros da sociedade no ME secundarista que defendiam interesses de cunho mais conserva-
dor no espectro político. Julgamos relevante considerar que, apesar das críticas tecidas ao ME 
naquele período, inclusive em relação à participação de membros de direita e da interferência 
de partidos políticos, que essa forma de organização da sociedade civil possibilitou avanços nas 
discussões sociais, tais como a possibilidade de viver numa organização política democrática, 
embora os vinte anos de obscurantismo político e de terrorismo de Estado que marcou o exer-
cício do regime ditatorial. 
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Público do Paraná, na Pasta UPES nº. 2338, topografia 266. 
2 Através de uma portaria de 25 dez. 1965, assinada pelo Ministro de Estado dos Negócios da 
Guerra, foi promovido à capitão. Em outros documentos a partir de meados da década seguinte 
consta como major. 
3 Pasta da UPES nº. 2331, topografia 265. 
4 A análise das atividades estudantis desde 1973 até 1975 está arquivada na pasta UPES nº. 
2328, topografia 264. 
5 Pasta UPES nº. 2328, topografia 264. O ex-senador Enéas Farias foi um dos fundadores do 
MDB, ex-presidente da UPES, vereador em Curitiba em 1968 e o deputado estadual mais 
votado no Paraná em 1974, em pleno regime autoritário. 
6 Entrevista na íntegra disponível em: 
<http://www.une.org.br/home3/opiniao/entrevistas/m_4520. html>. Acesso em: 8 mai. 2010. 
7 Disponível em: <www.une.org.br>.  
8 Idem. 
9 Robinson Nogueira (in memoriam) era jornalista no jornal O Paraná, na cidade de Cascavel. 
Concedeu entrevista em 11 de junho de 2010. 
10 Depoimento concedido no dia 4 ago. 2010. 
11 Enviado à autora, via e-mail, em 19 jun. 2010. 
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No texto, aborda-se a atuação de líderes de expressões culturais, pensados como 
educadores não formais e reconhecidos, no contexto, como mestres. Aqueles que ocupam a 
posição de mestre, no Congado, são também designados por embaixador, folião-guia, rei do 
meio, capitão, chefe. Adotamos a categoria mestre por ser mais adequada à questão abordada. 

O interesse pelo tema surgiu com a atuação em projetos de extensão universitária: 
“Identidades Festejadas no Congado: cultura e memória afrodescendentes frente às práticas 
pedagógicas das escolas públicas”, “Como Contas de um Rosário: memória e transmissão de 
saberes do Congado” e “O Ciclo do Rosário: memórias e saberes do congado na Zona da Mata 
Mineira”1, todos com objetivos de valorizar o congado, cuja origem reporta ao período 
escravista no Brasil. 

O material produzido com os projetos pode contribuir para discussões, na escola, de 
uma prática que, para continuar, passa pela ação educativa presente nos mestres da Cultura 
Popular. Tomamos como objetivo identificar a contribuição desses mestres à formação dos indi-
víduos que, no convívio com grupos culturais, vivem processos de aprendizado e socialização. 
Além disso, pretendemos contribuir para a nova leitura e reescrita da História da Educação em 
curso no Brasil. 

Algumas indagações surgiram: Seria possível um diálogo entre educação formal e não 
formal, como a vista aqui? As práticas de um mestre da Cultura Popular são próximas às do 
professor na escola? Esses mestres se utilizam de algum instrumento pedagógico nos moldes 
da didática formal? 

Valorizamos as ações de um mestre permeadas de saberes, que social e historicamente 
ganham significância na formação humana, a partir da trajetória do Mestre Congo Cesário 
Leôncio da Paixão que, falecido, permanece na memória de devotos de N. Sra do Rosário, como 
alguém que soube transmitir seus saberes para a formação de futuros mestres. 

Considerando as festas populares como momentos de aprendizagem e os mestres como 
portadores de conhecimentos, entende-se a importância deles para a continuidade dessas 
expressões culturais e sua contribuição na formação humana dos que com eles aprenderam a 
ser congo. Neste trabalho, nos propomos investigar a forma como o mestre Cesário adquiriu 
seus conhecimentos e os transmitiu e identificar as principais características e habilidades de 
um mestre da Cultura Popular. Esperamos contribuir para o debate sobre influências históricas 
nos rumos da educação formal, quando esta educação não pode mais negar ou silenciar as 
diferenças sociais. 

Para a realização da pesquisa, recorremos ao acervo documental do NUPP, além de 
entrevistas com pessoas que conheceram parte da trajetória de Cesário. Como metodologia, 
adotamos a perspectiva da história oral, um procedimento para produção de conhecimento que 
traz um duplo ensinamento: sobre a época na qual o se fala – o tempo presente; e sobre a 
época da qual se fala – o tempo passado; cruzando-se intersubjetividades (Delgado, 2006). 

História, tempo e memória são processos interligados, nos quais o tempo da memória 
ultrapassa o da vida individual e encontra-se com o da História, visto que se nutre de 
lembranças de família, tradições, músicas e filmes, histórias lidas e escutadas. A memória ativa 
é vista então, por Delgado, como um recurso importante na transmissão de experiências de 
diferentes temporalidades. Assim, múltiplas variáveis dialogam entre si ao acionar a memória, 
revelando lembranças de forma evidente ou velada, chegando a ocultá-las pela camada 
protetora que o próprio ser humano cria ao supor, inconscientemente, que assim está se 
protegendo dos traumas, das dores e das emoções da sua vida (Delgado, 2006, pp. 16-17). 

Com tal preocupação, nas entrevistas, respeitamos a privacidade e os silêncios dos 
entrevistados. Buscamos na memória deles e no acervo do NUPP identificar nas ações do 
mestre Cesário aquelas que podem ser associadas à educação não formal, crescente em 
importância no cenário da educação. Mas que Educação? 
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Educação ou Educações? 
 Destacamos uma forma de ensinar pela qual a educação se dá fora da escola, mas 
pode ser-lhe complementar e vice-versa. Segundo Libâneo (2010), as modalidades de educação 
não formal e formal não podem prescindir uma da outra, uma vez que os educandos são atores 
nas várias esferas sociais. No caso do congado de Airões, percebemos isso quando a Banda de 
Congos vai à escola e nas crianças, alunos e ao mesmo tempo congos. 

Mesmo que os professores não tenham consciência disso, no Congado são vividas 
situações ricas em saberes capazes de amparar a escola em sua tarefa de ensinar. A história do 
Congado, por exemplo, ativa na memória a história do Brasil. 

Para Marcon (s.d.), é imprescindível que a escola apreenda as potencialidades 
transformadoras emergentes das experiências vividas por organizações sociais. Ele ressalta que 
os espaços de educação, formal ou não, podem e precisam desenvolver experiências utilizando-
se das memórias de grupos historicamente excluídos. E considera que a riqueza das 
experiências históricas desses grupos precisa ganhar visibilidade e se tornar objeto de reflexão 
no espaço escolar, questionando o conhecimento formalizado, dando vez e voz às memórias 
vivas, às situações negadas ou silenciadas. Além de mediar o diálogo entre escola e cultura 
popular, o Congado pode enriquecer a prática da sala de aula, fornecendo subsídios como 
cânticos e embaixadas que trazem em seu conteúdo fragmentos da história. 

Sob a perspectiva da educação popular, Brandão (2006) afirma que o homem sempre 
criou situações em que o trabalho e a convivência sejam também momentos de circulação do 
saber. Assim o ensinar-e-aprender é crucial para que os grupos humanos sobrevivam no tempo. 
A educação popular já existia nas situações de trabalho e sobrevivência, e a escolar foi criada 
depois para fixar um lugar e hora de ensinar, desconsiderando os saberes da Cultura Popular 
como conteúdos de relevância. Na rua, na igreja, em casa ou na escola, de muitos modos todos 
nós envolvemos partes da vida com a educação: para ensinar, para aprender, para fazer, para 
saber, para conviver, todo dia, misturamos a vida com ela. Por isso não existe uma, mas várias 
educações. 

Libâneo (2010) observa que sofremos intervenções pedagógicas no rádio, televisão, 
revistas, jornais, material informativo, internet, brinquedos e jogos. E as transformações vindas 
com a modernidade têm provocado mudanças complexas no setor produtivo que exigem novos 
perfis de qualificação profissional e novas habilidades, ampliando o conceito de educação e 
afetando os sistemas de ensino. Isso extrapola o âmbito escolar e requer ações pedagógicas 
múltiplas. 

Gohn (2008, p. 7) argumenta que “a educação tem sido proclamada como uma das 
áreas-chave para enfrentar os novos desafios gerados pela globalização e pelo avanço 
tecnológico na era da informação”. E tem sido conclamada para fomentar o acesso dos 
excluídos a uma sociedade mais igualitária. Só assim, passou-se a valorizar espaços de 
aprendizagem em grupos organizados e a ser dada importância aos valores culturais que 
articulam as ações dos indivíduos: os processos não formais de educação. Por isso, ao serem 
desenvolvidos estudos relativos à educação não formal, devemos notar aspectos relevantes 
como as metodologias e modos de funcionamento do grupo. 

Pensar a educação sob qualquer forma é pensar em grau de sistematização e 
estruturação. Destarte, Libâneo (2010) organiza a educação em três modalidades, que não 
podem ser olhadas isoladamente: a formal, com maior grau de sistematização e estruturação, é 
apresentada nas instituições escolares; a informal, de menor grau, é desenvolvida por meio das 
relações sociais e ambientais dos indivíduos e grupos, resultando em conhecimentos, práticas, 
experiências; e a não formal, com grau menor que os das instituições escolares, mas com 
caráter de intencionalidade, envolvendo relações pedagógicas. 

CD-ROM DE ATAS  | 6132 |  COLUBHE 2012



 

Pelo seu caráter intencional, no Congado há uma educação não formal: marca ensaios 
para ensinar suas tradições e existe como coletivo sob regras e princípios específicos, exigindo 
que seus membros passem por um processo de aprendizado com algum grau de 
sistematização. Foi percebendo a carência de estudos sobre esse aspecto e entendendo que os 
mestres congos acabam por desenvolver metodologias próprias, que tomamos como foco 
práticas voltadas a esse tipo de educação. 

 
Educação e Práticas Pedagógicas 

Afirmamos a existência de uma prática pedagógica em vários ambientes, além do 
escolar. Para Brandão (2006), ela pode ser encontrada em quase toda a história humana, 
mergulhada em um conjunto diversificado de práticas sociais: imersos no trabalho, os mais 
moços observam, repetem e aprendem; imersas no ritual, as pessoas cantam, dançam e 
representam. E tudo o que fazem não apenas produz ou celebra, mas ensina. 

A escola seria, então, um espaço de transmissão de saber, não o único. Brandão 
pontua: Antes de surgirem as escolas, são os lugares dos rituais os melhores espaços das 
trocas de saber. Dançando se sabe e cantando se ensina o saber da história e dos mitos da 
tribo (1984, p. 19-20) 

O autor ressalta ainda que, aparentemente desorganizadas, as correrias, brincadeiras e 
trocas de amor entre jovens também constituem momentos de trocas de significados. São 
guiadas por regras e princípios que aos poucos incorporam à pessoa códigos de diferentes 
outras situações da vida social. Em suas manifestações religiosas, os devotos reunidos pelo 
congado estabelecem relações sociais e simbólicas, criando (entre si, na comunidade, 
vizinhança e parentela) momentos de trocas de saberes e incorporação de códigos de conduta. 
Assim, um mesmo saber circula através do domínio da vida comunitária, sem agentes 
especialistas de seu controle e sem instituições formais de educação. As formas como esses 
saberes são transmitidos se configuram como educação popular (Brandão, 1984 e 2006). 

O Congado, como outras manifestações culturais, torna-se a expressão de um grupo no 
qual todos os membros desempenham funções necessárias ao ato, as quais exigem um 
conhecimento apropriado e, portanto, um aprendizado, que se constitui em conhecimento da 
cultura do lugar. Nesse sentido, torna-se uma instituição especializada na comunidade de que é 
parte. E como afirma Brandão: “como tudo tem a sua ordem e o seu lugar, e como todo o ritual 
não é mais do que uma sequência cerimonial de gestos que são e tornam explícitas regras 
sociais, tudo o que acontece ensina” (1984, p. 35). 

Nas festas de N. Sra. do Rosário e nos ensaios que preparam os congos para ela, 
observa-se participação significativa de crianças que se empenham em apreender os passos do 
Congado. Para Pessoa (2007), toda vez que se vê uma Folia de Reis ou do Divino, uma 
Congada ou Jongo, vêm-se à volta crianças arrebatadas em cada gesto e palavra, procurando 
oportunidade de se fazerem aprendizes. Algumas delas estão olhando e querendo aprender, 
outras já estão integradas ao ato, tornando concretas as possibilidades de continuidade de cada 
grupo, bem como das crenças e tradições que ele expressa e que o fundamenta. 

O mestre congo de Airões sempre menciona: “meu desejo é resgatar a participação das 
crianças no Congado, para manter viva a tradição”. Demonstra assim ter consciência de a 
reprodução social do grupo estar vinculada à inserção, interesse e integração de crianças e 
jovens, como ocorreu com ele e tantos colegas. 

Além disso, uma criança ou jovem aprendendo a tocar um instrumento ou uma dança 
para fazer parte da festa em família, comunidade ou vizinhança é alguém que está assimilando 
não só conceitos e regras para sua integração, mas uma compreensão de mundo (Pessoa, 
2007). 

Presenciamos o mestre de Airões falar ao grupo: 
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Temos que ter mais amor uns aos outro. O amor parece que 
desapareceu não tá tendo amor. Inclusive, a banda de congo, nós 
somos uma irmandade (...) precisamos ter um pouco de paciência, 
um pouquinho de aceitação e amar o próximo (...) nós, que somos da 
raça negra, temos de unir, toda pessoa é muito importante. (59 anos, 
entrevista, acervo NUPP, 2009). 

No grupo, se aprende e se ensina não só a tradição, mas crenças e valores de uma 
sociedade que formam o comportamento. Libâneo (2010) afirma que a disseminação e 
internalização de saberes (habilidades, conceitos, crenças, atitudes, procedimentos) aparecem 
em várias esferas da sociedade em ações que podem ser vistas como práticas pedagógicas. 

É na transmissão desses saberes que os mestres da Cultura Popular desenvolvem um 
trabalho pedagógico, na medida em que consideram como seu dever conhecer a fundo e 
ensinar os fundamentos daquilo que o grupo vive (Brandão, 1984). Por isso, estamos 
considerando os mestres do congado educadores populares e tomamos como objeto empírico a 
prática de ensinar Cultura Popular a partir da trajetória de um mestre Congo. 

 
Aprender para ensinar 

Trabalhar na perspectiva da História oral implica entre outros aspectos apreender os 
significados da trajetória para os pesquisados que, quando acionados para falar como Cesário 
chegou a mestre, remetem logo ao tempo de criança. Um dos colegas de Cesário no Congado 
(75 anos) fez questão de dizer: morávamos na mesma localidade e começamos a participar 
ainda meninos. Brandão (1984) apresenta várias biografias de mestres da Folia de Reis com 
relatos semelhantes. O mesmo ocorre em outros estudos e entrevistas. Começar desde menino 
aparece assim como uma das condições para se tornar mestre. 
 Aprendizados como esse, assim como na escola, ocorrem em processo lento e 
gradativo. Por isso, na perspectiva dos entrevistados, exige maior tempo. Brandão (1984, p. 62) 
afirma: “aprender para o exercício de um ofício simbólico é um processo ativo, motivado”. A 
criança procura informação, acompanhando os mestres até encontrar num grupo a ponte para 
travar o conhecimento e fazer-se discípulo de um deles, visto como dono dos fundamentos que 
almeja um dia dominar. 

Cesário se iniciou com velhos congos de S. José do Triunfo, onde aprendeu a dançar e 
se destacou como alguém que seria mestre. Os mais velhos não tinham vínculo familiar com ele 
e nenhum dos entrevistados soube dizer se Cesário era herdeiro familiar de congos. Os relatos 
apenas enfatizam que entre os pais e tios mais próximos não havia nenhum Congo. Eles 
valorizam as habilidades do mestre, que teve de se empenhar em demonstrar suas 
competências para ser reconhecido como tal. 

Nem sempre o caminho é esse. Brandão (1984) observou que alguns se inserem por 
influência familiar; outros aprendem por iniciativa própria. Estes últimos precisam passar por 
provas públicas. Não tendo origem familiar, é imprescindível que perante os outros demonstrem 
que são únicos e possuem as qualidades de um futuro mestre (Brandão, 1984). 

Outro exemplo de alguém que aprendeu fora da família: 
A pessoa quando é congo, ainda não sabe o que é isso. O congo já 
nasce, já vem no sangue mesmo. Uns, às vezes, vêm de pai para 
filho, de avô para neto. Comigo foi diferente. Eu não tenho família 
Congo. (Mestre da Banda de Airões, 59 anos, entrevista, acervo 
NUPP, 2009). 

Essas histórias guardam em comum a necessidade do aprendizado. Nas palavras do 
mestre, um congo é uma pessoa especial, mas precisa de alguém que o faça perceber isso. E 
mesmo não sendo filho de congo, ele guarda esperanças de que alguém da sua linhagem não 
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deixe a tradição morrer. Atualmente, investe na participação da filha e da neta (não tem filho 
homem) e não cansa de dizer que deseja que alguém - um filho, um sobrinho, ou mesmo um 
colega do grupo o substitua. 

 
Trabalhador, pai e mestre 

Nas entrevistas não se encontram referências ao jovem Cesário. O percurso salta da 
infância para a vida adulta. A valorização da trajetória como Congo recai sobre a infância, 
período de sua inserção, e sobre a fase adulta, quando o mestre, na percepção deles, deve ter 
a capacidade de conciliar vida de Congo e de pai de família. Um dos entrevistados fez questão 
de enfatizar que a propriedade de um sítio não supria as necessidades da família, por isso 
Cesário recorria a outras fontes de renda: - Ele era Lavrador... Mas aqui não dava para a 
despesa, ele levava nós para trabalhar para um fazendeiro (Filho de Cesário, 62 anos, 
entrevista, 05/11). Afirmar tal situação demonstra a valorização do trabalho deixada pelo pai. 

Exercendo a ocupação de lavrador, Cesário casou-se e foi pai de três mulheres e três 
homens. Todos participavam das festas conduzidas por ele, mas apenas os homens integravam 
a banda de congos. As mulheres serviam de apoio nos preparativos da festa e durante sua 
realização. Esclareceu um velho Congo: Mulher era assistência. Às vezes, a gente tá com um 
paletó, tá pesado, aí a gente entrega pra ela. Na porta da Igreja, a gente tá com chapéu, então 
entrega pra ela tomar conta (congo, 75 anos, entrevista, 07/11). 

Nas localidades onde as mulheres não dançam o Congo, elas participam na preparação 
da comida, na limpeza e confecção das fardas, entre outras atividades que nas narrativas dos 
pesquisados permanecem invisíveis ou pouco significativas se comparadas às dos homens. 
Assim, um pai se interessa mais em formar os filhos homens como continuadores do congado, 
mas não descarta a participação das filhas mulheres, já que fazer a festa não é só cantar, 
dançar e bater espada. 

Brandão (1984) observou que o saber migra de uma geração à outra entre parentes e 
seguidores interessados. Os entrevistados enfatizam: Os meninos dele dançava com nós, 
participava no Congado, ficava junto e hoje tão tocando festa (Mestre em S. José do Triunfo, 
76 anos, entrevista, 07/11). Um filho de Cesário indica o estímulo ao treino coletivo: Papai 
ensaiava com nós e falava: oh, sábado nós vamos na casa de fulano. Vamos lá pra modo de 
cantar. Eu vou ensinar como é que canta, dança e tal. A gente era criança, gostava, ia e 
aprendia (62 anos, entrevista, 05/11). 

Situações como estas apontam o empenho para transmitir aos filhos as técnicas, os 
valores e o sentimento de pertencimento que garantam a reprodução social do grupo. Brandão 
(1984) afirma que os mestres ou pais foliões têm muito mais interesse na iniciação da parentela 
que os não foliões. E destaca que quase todos os mestres com quem esteve sonhavam ter 
filhos continuadores de seu ofício, mesmo se tomam a seu cargo a formação de pessoas de 
fora da família. 

Um filho realizou aquilo que o pai quis ensinar, criando o desejo de continuar o 
congado e viver a trajetória de mestre. José Cesário participou em duas localidades, dedicando-
se a ensinar os fundamentos do Congado: Então o filho de seu Cesário formou outra banda lá 
na Cachoeirinha e nós ficamos aqui. Depois esse filho morreu. Mas tem outros discípulos de 
Cesário (Congo de S. José do Triunfo, 78 anos, entrevista 07/11). 

 
Formar discípulos 

Ser um discípulo não requer apenas adquirir saberes. Como o mestre, o discípulo passa 
pelo reconhecimento público, como alguém que aprendeu e reproduz os ensinamentos. Nesse 
sentido, afirmou o filho de Cesário: 
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Esse discípulo lá de São Miguel, o Antônio, guardou tudo na ideia. Ele 
aprendeu com papai e fala direitinho as embaixadas. (...) Sabe igual 
ao papai sabia fazer a embaixada. Só ele que sabe. Ele é bom e muito 
precioso nessas coisas (62 anos, entrevista 05/11). 

Com essas palavras, ele descreveu as qualidades do discípulo e tornou essa pessoa 
importante para entrevista. Como o Sr. Antônio faleceu antes, podemos apenas ressaltar que 
como discípulo ele se destacou, ocupando posição de mestre e transmitindo o aprendido. No 
acervo documental dos projetos de extensão, encontramos a declaração: 

Cuido daqui e de Canaã. Porque mexer com a meninada, tem que ter 
muita paciência e saber mexer. Mas, eles são inteligentes. Fui lá 
quatro dias, quatro noites. Uns trinta meninos. Ensinei eles. Ai, 
aprendeu cantar, dançar. E se saíram bem. A turma gostou. (Mestre 
de S. Miguel do Anta, 58 anos, entrevista, acervo NUPP, 2007). 

Assim ele confirmou que ser mestre é também gostar de ensinar, que um discípulo 
passa pela condição de aprendiz exemplar e continua a trajetória do mestre, transmitindo de 
forma sistematizada o aprendido. Para isso, os congos geram os ensaios, quase sempre na casa 
do mestre. Como observou Brandão (1984), são nos tempos e espaços do ensaio que os 
mestres corrigem, ensinam e observam desempenhos. 

Além dos ensaios no seu grupo, Cesário se deslocava para outras localidades com a 
finalidade de ensinar o congado. Um dos companheiros do mestre lembrou com saudade que 
“sábados e domingos nós ia pra lá ensinar eles” (75 anos, entrevista 07/11). E fez questão de 
afirmar que o grupo de São Miguel aprendeu com Cesário, destacando-se entre outros grupos. 
Para atingir o status de destaque, o ritmo e a dedicação de aprendizado e do ensinar são 
intensos. O mestre estabelece programas de formação, prescrevendo o que e como fazer, 
cantando, dançando, falando ou através de sua própria ação, pois é ele quem sabe, de modo 
mais completo, como dirigir as cerimônias. (Brandão, 1984, p. 48) 

Tais afirmações revelam a prática pedagógica de Cesário que, como educador, trazia 
consigo as competências necessárias para ensinar os traços culturais do congado, que precisa 
do esforço de seus atores para acontecer. 

Nos ensaios, o aprendizado é coletivo e é onde o discípulo se destaca por seu empenho 
em fazer como o mestre. Brandão relata que existe ainda o dom, “aquilo com que a pessoa 
nasce não por razões de herança direta – entre dez filhos de um folião apenas um pode herdar 
o seu ‘dom pra Folia’ – mas por mistérios que não são para serem explicados” (1984, p. 82). 
Para ele, o discípulo que tem o dom possui o gosto, atributos que dificilmente vêm separados. 
Uma das formas de evidenciar o dom é gostar de exercer aquilo para o que ele aponta. O 
discípulo manifesta o dom começando a exercê-lo. Um menino que pega uma viola e toca ou 
faz um passo de dança, toma gosto, depois aprende.  

As apresentações em público são também propícias ao discípulo que, atento, grava, 
aprende e demonstra. Brandão destacou:  

Em três ou quatro biografias de mestres, meninos ainda, um dia eles 
surpreenderam os seus mestres, substituindo-os em algum momento 
e repetindo sem erros as quadras a que durante muito tempo apenas 
responderam (1984, p. 89). 

O autor mostra que o discípulo aprende com os demais, a diferença é que este 
discípulo um dia substituirá o mestre. Podemos observar desempenhos assim qualificados, 
quando o mestre divide a tarefa com seu discípulo, solicitando que puxe um cântico ou uma 
embaixada e este o faz com eficiência. Ou quando, no ato de tirar rei e rainha do trono, 
momento de grande relevância da festa, segundo o mestre de Airões, o discípulo protagoniza a 
cena com habilidades exigidas a um mestre. 
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Habilidades de um educador popular 

O mestre Cesário também é citado como portador de habilidades e competência. Sobre 
estas categorias, Macedo (2002) afirma que, no dicionário, competência refere-se a uma 
atribuição que alguém recebe ou se dá para tomar decisão sobre alguma coisa, mais 
especificamente no mundo do trabalho. Ser competente é ousar julgar em momentos de 
dificuldade, incertezas, contradição, dúvida, sabendo ser tolerante e generoso. 

 Cesário foi mencionado como homem querido por todos, alguém em quem se podia 
confiar e acreditar. Em se tratando de ensinamentos compartilhados pela tradição oral, isso não 
é pouco. Para conquistar a confiança e o respeito de outras pessoas, é preciso ser alguém visto 
com qualidades que proporcione agregação de outros, não o afastamento. Algo semelhante ao 
que ocorre com o professor. Naiff et al. (2007) colocam a competência como habilidade do bom 
professor ao lado do amor, da empatia e da amizade. 

Macedo (2008, p. 2) destaca a “importância de saber mobilizar recursos, cooperar, 
coordenar pontos de vista, envolver-se... transformar em vontade aquilo que começou como 
uma intenção e que há de terminar como uma boa realização.” Essa competência encontrada 
em Cesário aparece na pesquisa de Coelho (2009)2, afirmando que ela foi de fundamental 
importância na estruturação das bandas de congos em algumas localidades da Zona da Mata 
Mineira. 

Cesário participava das festas em outras localidades, demonstrando uma boa relação 
no seu grupo e com integrantes de outros grupos. Ele possuía a competência de se envolver e 
levar os outros ao envolvimento, interagindo e fazendo interagir. Naiff et al. (2007) destacam a 
interação do educador com seus alunos como boa qualidade do professor. 

A participação em outros grupos evidencia o compromisso em se aperfeiçoar, pois cria 
a oportunidade de observar o desempenho de outros, corrigir e corrigir-se, caso julgue 
necessário. Brandão afirma: 

um mestre está sempre querendo aprender mais com outros 
mestres... A meio caminho entre discípulo e mestre ─ algo 
equivalente ao que acontece em nossas universidades a um 
mestrado... ─ aos poucos o folião se divide entre começar a ensinar... 
e continuar a aprender (1984, p. 78). 

Um mestre da Cultura Popular é como um professor, que precisa buscar conhecimentos 
que complementem os seus. 

Macedo (2008) salienta que o competente é espontâneo, comunicativo, bom de ser 
ouvido e, por isso, fácil de ser compreendido. Tais características atribuídas a Cesário são 
facilmente identificadas, quando assim o descreviam: Igual ele não tinha ninguém. Pra explicar, 
pra ensinar, pra falar as coisas, era ele mesmo. E todo mundo ficava do lado dele (Filho de 
Cesário, 62 anos, entrevista 05/11). 

Essa competência, por se expressar também no plano interno ao sujeito, adquire uma 
dimensão relacional, associando responsabilidade, autonomia, tolerância, respeito ao outro e a 
regras sociais, amizade, compromisso, como qualidades que regulam as relações entre as 
pessoas ou as instituições em sua direção positiva (Macedo, 2002). Qualidades essas também 
atribuídas ao mestre congo. 

Tinha muita paciência, o homem era muito calmo, não tinha raiva 
não, não tinha malcriação com ninguém. No modo geral, todo mundo 
gostava do Cesário. O Cesário era um grande homem, muito 
respeitador das coisas. (Congo de S. José do Triunfo, 72 anos, 
entrevista 07/11). 

CD-ROM DE ATAS  | 6137 |  COLUBHE 2012



 

Não sem motivos Cesário aparece com livre acesso para dançar e ensinar em vários 
lugares da região. No que tange a essas características na sala de aula, Naiff et al. (2007) 
avaliam que um bom professor estabelece um clima de confiança, tem boa relação com os 
alunos e conquista o respeito da sua e de outras turmas. 

Macedo (2008, p. 7) trata ainda das relações entre competência e habilidades, 
afirmando que a segunda faz parte da primeira, mas requer outros aspectos além daquela. Em 
seu estudo, a habilidade aparece como um saber fazer que supõe capacidade, inteligência, 
destreza, astúcia, aptidão, manha, engenho e arte. Habilidosa é a pessoa capaz de fazer 
alguma coisa com domínio de conteúdo. Cesário era assim descrito: uma pessoa criativa, 
inteligente, de boa memória, alguém que sabia dançar, cantar, improvisar, fazer versos e, o 
mais importante, sabia ensinar. Ou seja, ele possuía as características que Brandão (1984) 
destaca como sendo de um mestre e as de um bom professor, como as apresentadas por Naiff 
et al. (2007). 

O mestre Congo como o professor precisa dessas habilidades para fazer com que os 
conteúdos sejam assimilados. “Graças a isso, pode agir com certa naturalidade, 
espontaneidade, malícia. Malícia sim, pois o professor... precisa ter manha, saber achar o 
melhor jeito, a hora mais indicada para comunicar ou intervir” (MACEDO, 2008, p. 7). No 
Congado, isso é percebido pelos passos da dança e cantar, que aparecem como espontâneos: 
Eu só sei que o Cesário sabia dançar e sabia explicar como é que era... O pessoal de idade 
sabia tratar o povo, sabia cantar (Congo de Cachoeira de Sta Cruz, 75anos, entrevista 07/11). 

Destaca-se uma característica valorizada como necessária ao desenvolvimento das 
habilidades do mestre: a idade. Para os entrevistados, as pessoas de idade são mais capazes, 
porque acumularam mais experiências e saberes, estando mais autorizadas a ensinar. Por isso, 
Cesário foi capaz de deixar seus saberes sobre o Congado disseminados entre congos de 
diversos municípios. E foi percebido como alguém com grande domínio da cultura local. Além 
de ser congo, participava da Folia de Reis e do Calango3. Um de seus companheiros falou com 
orgulho: “- Seu Cesário era sanfoneiro muito bom... E era um calangueiro daquele. Até com um 
fio de cabelo ele punha verso (Congo de Cachoeira de Sta Cruz, 75 anos, entrevista 07/11). 

Assim, Cesário tem a trajetória de mestre marcada por elementos que permeiam o 
ensino-aprendizagem, na escola ou no cotidiano, por um acadêmico ou um educador popular. 

 
Instrumentos pedagógicos na prática do Mestre Cesário 

Em momentos específicos, os mestres recorrem a instrumentos que auxiliem no ato de 
ensinar e facilitem a interação com o grupo. Para aproximar essa prática com a educação 
escolar, nos servimos da ideia de mediação na Teoria sócio-histórica de Vygotsky, conforme 
abordada por Daniels (2003). Segundo este autor, Vygotsky desenvolveu uma teoria em que 
forças históricas, culturais e sociais cumprem um papel no desenvolvimento humano. Ou seja, o 
homem se constitui como ser humano pelas relações que estabelece com os outros e com o 
mundo físico. 

Nessa perspectiva, os mediadores servem como meios pelos quais o indivíduo age 
sobre fatores históricos, culturais e sociais, muitas vezes recorrendo a objetos dotados de 
significados (Daniels, 2003). No Congado, os integrantes interagem por meio das ações uns dos 
outros, mas também por objetos que podem mediar o aprendizado de cânticos e danças, bem 
como o comportamento adequado, funcionando como instrumentos pedagógicos. Entre eles, 
destacamos o apito, sempre ao alcance do mestre nos ensaios ou apresentações públicas. Este 
foi um dos objetos mais lembrados como recurso no método de ensinar de Cesário: Às vezes, a 
bateria tem hora que sai fora, apita para ela parar e depois reiniciar a cantoria, porque se a 
bateria desequilibrar, atrapalha tudo (Mestre congo de S. José do Triunfo, 76 anos, entrevista, 
07/11). 
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 Enfatizou-se também o apito para retomar a disciplina, iniciar ou encerrar uma 
embaixada, reunir o grupo disperso. Mas para que isso assim funcione é necessário um 
aprendizado que permita decodificar cada som emitido. Isso não se aprende em um dia. Daí a 
importância da participação frequente nos ensaios e apresentações, tendo um mestre 
competente para ensinar. Por meio do som emitido, o grupo entende a mensagem, permitindo 
ao mestre o controle da situação. Os instrumentos musicais são apontados como facilitadores 
da interação e aprendizado dos cânticos e danças. Mas, além dos recursos culturais materiais, o 
mestre Cesário se utilizava também da linguagem/discurso: Ele falava: “vocês não pode fazer 
isso, tem que ser assim, se não atrapalha a festa” (Congo de Cachoeira de Sta Cruz, 75 anos, 
entrevista, 07/11) Isso valoriza as ações do mestre, preocupado em ensinar para que durante a 
festa todos se empenhassem em fazer, cada qual, da sua parte, um esforço coletivo. 
 
Considerações finais 

Pretendemos valorizar a figura dos mestres de uma das manifestações culturais mais 
expressivas da Zona da Mata Mineira, o Congado. Com reflexão a partir da trajetória do mestre 
Cesário, chegou-se a características de um mestre da Cultura Popular que traz em si elementos 
de uma educação não formal, mas que estão próximos das características da educação formal 
como espaços que se interpenetram. 

A análise forneceu bases para acentuar algumas habilidades e competências dos mes-
tres da Cultura Popular, como criatividade, cooperação, interação, domínio de conteúdo, que 
transformam suas ações para ensinar em prática pedagógica. Além disso, foi possível perceber 
que os mestres são importantes não só para a continuidade do Congado, mas porque transmi-
tem ensinamentos significativos para outras relações na vida cotidiana das pessoas que dele 
participam. Afinal, o mestre ensina não somente a cantar e dançar em devoção ao santo ho-
menageado, mas conceitos como disciplina, respeito, tolerância, amizade, trabalho coletivo etc. 
que vão muito além de uma apresentação do Congado. 

Por tudo isso, a prática do mestre Cesário apresenta-o como um grande e hábil mestre. 
Sua trajetória serve de referência aos tantos mestres da Cultura Popular, cujas práticas 
pedagógicas de uma educação não formal oferecem contribuições significativas para a 
educação formal e para a vida. 
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Introdução: 
 

Cada um com as suas armas. A nossa é essa: 
esclarecer o pensamento e por ordem nas idei-
as. (Professor Antonio Candido)  

 
A pesquisa de mestrado intitulada “A resistência dos professores à ditadura militar no Brasil: 
entre documentos oficiais e memórias reveladas, a história de uma luta”, iniciada em 2011, tem 
como foco temático a história de professores que sofreram repressão do regime militar devido a 
seus atos em sala de aula ou fora dela. Buscamos identificar como os professores estudados 
utilizaram-se de sua profissão para opor-se ao regime. Para compreender isto, utilizamos a co-
leta de dados na modalidade História Oral temática, por considerá-la a mais adequada ao traba-
lho, que focaliza não toda a história de vida dos participantes, mas apenas aspectos relativos a 
um tema específico. A História Oral foi escolhida porque: 
 

Trata-se de ampliar o conhecimento sobre acontecimentos e conjun-
turas do passado através do estudo aprofundado de experiências e 
versões particulares; de procurar compreender a sociedade através do 
indivíduo que nela viveu; de estabelecer relações entre o geral e o 
particular através da análise comparativa de diferentes testemunhos, 
e de tomar as formas como o passado é apreendido e interpretado 
por indivíduos e grupos como dado objetivo para compreender suas 
ações. (ALBERTI, 2005, p. 19) 

 
Neste texto, objetivamos compartilhar um pouco das histórias de duas professoras, com atua-
ções pedagógicas e políticas bastante distintas, a fim de entender como se deu a realização de 
seu exercício profissional em um período marcado pelo autoritarismo, qual a ligação entre sua 
profissão e a busca pela redemocratização no país e qual o papel atribuído por elas à educação.  
 
História Oral: atribuindo voz às memórias. 
 
Para atender os objetivos propostos na pesquisa que deu base a este trabalho, optamos por 
coletar dados através da História Oral. Utilizaremos também documentos primários produzidos 
pelo DEOPS/SP durante o regime militar. Contudo, não pretendemos utilizá-los para comprovar 
a versão obtida nas entrevistas. Em pesquisa anterior (HEBLING, 2009), verificou-se a parciali-
dade das informações contidas em tais documentos, pois foram produzidas em um momento de 
grande autoritarismo, a serviço de um regime específico e por um órgão de segurança encarre-
gado de resguardar esse regime. A versão ali apresentada é única e sem direito a defesa (não 
encontramos, entre os prontuários e dossiês que trabalhamos, nenhum depoimento apresenta-
do pelo acusado em sua defesa). Com a história oral, pretendemos ouvir aqueles que estiverem 
envolvidos diretamente na atividade de nosso interesse, ou seja, a educação, mas cuja visão 
dos fatos permaneceu desconhecida. Neste trabalho, os participantes assumem papel principal 
e as informações contidas nas entrevistas foram tratadas como prioridades durante as análises. 
Para nós, não se trata apenas de fatos, mas sim de histórias reais e de acontecimentos que, 
entre vários outros, ficaram guardados em suas memórias.  
 

Mas acreditamos que a principal característica do documento de histó-
ria oral não consiste no ineditismo de alguma informação, tampouco 
no preenchimento de lacunas de que se ressentem os arquivos de do-
cumentos escritos ou iconográficos, por exemplo. Sua peculiaridade – 
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e a da história oral como um todo – decorre de toda uma postura com 
relação à história e às configurações socioculturais, que privilegia a 
recuperação do vivido conforme concebido por quem viveu. É neste 
sentido que não se pode pensar em história oral sem pensar em bio-
grafia e memória. O processo de recordação de algum acontecimento 
ou alguma impressão varia de pessoa para pessoa, conforme a impor-
tância que se imprime a esse acontecimento no momento em que 
ocorre e no(s) momento(s) em que é recordado. (ALBERTI, 2005, p. 
23) 

 
Assim, pretendemos aqui registrar as marcas deixadas nos indivíduos. Buscamos apreender 
como os professores participantes sentiram sua atuação durante o regime militar e a repressão 
que sofreram (ou não) por conta de suas ações, bem como identificar o papel atribuído à edu-
cação em um regime autoritário por estes professores. Os professores entrevistados podem nos 
fornecer dicas para compreender qual foi o papel atribuído à educação tanto por eles quanto 
pelo governo.  
A utilização dos documentos do DEOPS/SP, portanto, não se dá como forma de confirmar aquilo 
que foi dito pelos participantes, mas sim como um recurso complementar e que serviu até 
mesmo de base para as entrevistas. Foi a partir das informações e dos nomes ali contidos que 
selecionamos os participantes da pesquisa e que pudemos organizar o questionário para as en-
trevistas. É fundamental, quando se trabalha com história oral, a realização de um levantamen-
to tão extenso quanto possível sobre o entrevistado para que se possa elaborar as questões a 
fim de atingir os objetivos propostos. Quanto a isso, Alberti considera que: 
 

A relação da história oral com arquivos e demais instituições de con-
sulta a documentos é, portanto, bidirecional: enquanto se obtém, das 
fontes já existentes, material para a pesquisa e a realização de entre-
vistas, estas últimas tornar-se-ão novos documentos, enriquecendo e, 
muitas vezes, explicando aqueles aos quais se recorreu de início. (AL-
BERTI, 2005, p. 81) 

 
Por termos estabelecido como foco a educação durante o regime militar, escolhemos utilizar o 
procedimento história oral temática. Nesta modalidade, é possível realizar entrevistas que pau-
tem-se em um determinado tema ou momento da vida dos participantes. Assim, constituímos 
um questionário aberto, com perguntas não-diretivas, ligadas aos objetivos da pesquisa, utili-
zando a técnica de entrevista semi-estruturada. Interessou-nos saber também questões relati-
vas a dados gerais dos entrevistados, como sua região de origem, data de nascimento, 
formação escolar e profissional, trajetória na carreira, etc. Essas auxiliaram-nos a compreender 
também sobre a visão política do entrevistado e sobre fatores que podem ter auxiliado na for-
mação de uma postura crítica com relação a ditadura no Brasil. 
 
As professoras participantes:  
 
Para compreender melhor as posições adotadas pelas professoras participantes, faz-se necessá-
rio conhecer um pouco sobre sua vida pessoal e sobre sua formação. Por isso, apresentaremos 
quem são estas pessoas, qual sua formação profissional e um pouco de seu percurso enquanto 
professoras. 
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Maria de Lourdes1: 
 
Nascida em 1942, em Salvador, é uma das professoras cuja história será aqui abordada. Ela 
sofreu repressões da ditadura militar, tendo sido presa pelo Departamento Estadual de Ordem 
Política e Social (DEOPS), na cidade de São Paulo, devido a acusações de “subversão”. Sua 
formação acadêmica deu-se no curso de Filosofia. Inicialmente, Maria frequentou uma universi-
dade em Salvador, na qual iniciou a participação no Diretório Acadêmico e, com isso, começou 
a levantar suspeitas por parte dos órgãos de repressão da ditadura militar. Ainda durante esse 
período, iniciou também sua participação na Campanha de Alfabetização proposta pelo educa-
dor Paulo Freire. Maria de Lourdes explicou, durante sua entrevista, como ocorria esse traba-
lho: 
 

Ah, sim, aqui na época de estudante, eu pertencia ao Diretório Aca-
dêmico e aí houve a Campanha de Alfabetização pelo Método Paulo 
Freire. Então, nessa ocasião, nós íamos a noite, em Feira de Santana, 
nos reunir com... organizar os coordenadores, o objetivo era esse e 
também alfabetizar. Eles assistiam nosso trabalho. Chegamos a for-
mar uma equipe boa, mas quando veio a ditadura, desmanchou tudo, 
entendeu. Um método muito especial que parece que hoje em dia já 
“tá” bem divulgado, né. Ele (Paulo Freire) também teve que sair do 
país, ele ainda não tinha escrito os livros dele, nós tínhamos as aposti-
las que ele mandava com as orientações. (...) Os coordenadores lá 
eram analfabetos que nós alfabetizamos e que aí passavam a alfabeti-
zar os outros. Esse é um tipo de corrente, entendeu? (...) Então é is-
so, entendeu, a Campanha de Alfabetização. Tinha o trabalho no 
Diretório, que foi interrompido porque eu deixei tudo e fui para São 
Paulo. 

 
Devido à constante vigilância de órgãos policiais, ocasionada tanto por sua participação no Dire-
tório Acadêmico quanto por seu envolvimento na Campanha de Alfabetização, ela precisou mu-
dar-se para São Paulo. Lá, conseguiu efetuar sua transferência para a Pontifícia Universidade 
Católica (PUC) e concluiu seus estudos em 1966. Durante o período em que esteve na capital 
paulista, devido a sua posição de clandestinidade, não pode assumir sua profissão em nenhuma 
escola e passou a trabalhar com aulas particulares, especialmente com crianças que apresenta-
vam dificuldades escolares devido a seu comportamento. Mesmo nesse período, sua principal 
referência educacional era a proposta criada por Paulo Freire. Por esta ligação, é possível levan-
tar a hipótese de que esta professora, inspirada pelas idéias freirianas, acredita que a educação 
deve ser a responsável por propiciar aos estudantes um pensamento crítico, que permita avaliar 
e compreender a si e ao mundo. Esta hipótese será retomada posteriormente, ao analisarmos 
as opiniões manifestas pela participante durante a entrevista. 
Maria de Lourdes, desde seu ingresso na faculdade, começou a militar no Partido Comunista 
(PC) e depois participou ativamente da ALN. 
 

E aí pronto, quer dizer, nessa ocasião, o Marighella, que todos sabem 
quem é, entendeu? Se afastou do PC e criou uma organização, a Ação 
de Libertação Nacional, e eu entrei junto com ele nessa organização. 
Saí do PC e entrei nessa organização. (...) E aí nós fizemos nossas 
ações que todos conhecem, até o dia que fui presa. (...) Bom, eu fazia 
o que todo mundo na época, todos fizeram, entendeu: guerrilha ur-
bana, guerrilha urbana. Nós não só distribuíamos panfletos, e para 
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distribuir panfleto nós tínhamos que fazer ação armada. (...) Na guer-
rilha urbana. Só na rural que eu estava me preparando para ir, quan-
do fui presa. “Tava” me preparando para ir para o Araguaia quando já 
fui presa.  

 
Esta professora teve participação direta na ALN, através das chamadas ações de guerrilha ur-
bana. Maria de Lourdes destacou-se na organização por abrigar ex-presos políticos, que saíam 
da prisão e ainda não tinham local para estabelecer-se. Segundo os documentos do DEOPS/SP, 
ela foi responsável não só por abrigá-los, mas também por fornecer documentos falsos para 
que estes pudessem fugir da vigilância policial. Além disso, ela teve contato direto com Joaquim 
Câmara Ferreira, conhecido por “Toledo”, abrigando-o também em seu apartamento. Joaquim 
assumiu a liderança da ALN após a morte de Carlos Marighella. Sua prisão deveu-se à participa-
ção na ALN. Quanto a isso, ela relata que: 

Fui presa pelo Esquadrão da Morte, Fleury, que é DEOPS. Mas daí logo 
em seguida, o Exército me tomou e eu fiquei um tempo na mão dele. É 
porque tinha a OBAN e DOPS, entendeu? Aí fiquei entre um e outro. 
Torturavam lá, torturavam cá, torturavam lá, torturavam cá, jogando de 
um lado para o outro. Era assim que as coisas funcionavam.  
Fiquei presa por um ano e meio, depois veio a anistia. Que eu fui pedi-
da em sequestro e eu não quis sair no sequestro, aí eles acharam que 
isso aí aliviou minha pena. Eu não quis sair porque eu não queria mes-
mo sair do Brasil, por pirraça. Porque eu tava, eu sentia o seguinte: que 
eles queriam mais é que saísse mesmo. Quanto menos pessoas estives-
sem aqui pensando diferente, melhor para eles, mais cômodo. E eu dis-
se: “Eu não, não vou sair não, vou ficar aqui. 

 
Após ser liberada da prisão, não voltou a trabalhar como professora e dedicou-se a cuidar de 
sua família. Hoje, segundo suas próprias palavras em nosso primeiro contato, dedica-se a uma 
vida mais reclusa, em sua cidade natal e procurou evitar a divulgação de sua história. Quando 
realizamos nosso primeiro contato, Maria manifestou a vontade de conhecer a pesquisadora 
responsável por este trabalho antes de conceder qualquer entrevista e, muito gentilmente, con-
vidou a pesquisadora para permanecer em sua casa por alguns dias. Essa participante aceitou 
contar sua história apenas porque a pesquisa destina-se a estudar o papel de professores du-
rante o regime militar, pois tem a educação como um valor fundamental em sua vida. 
Maria de Lourdes afirmou que sua posição política sempre foi ligada a esquerda e que foi, du-
rante um período, adepta do marxismo. Com formação em filosofia, é uma pessoa bastante 
crítica e disse que “revisou” sua postura em relação ao marxismo, considerando-o, atualmente, 
adequado em alguns pontos e inadequado em outros.  
 
 
Laura2: 
 
 
Nascida no interior do estado de São Paulo, iniciou sua formação escolar em uma escola católi-
ca, coordenada por freiras salesianas. Frequentou bons colégios de sua cidade e, aos 19 anos, 
mudou-se para a capital a fim de cursar Licenciatura em Letras na Faculdade de Filosofia da 
Universidade de São Paulo (USP), situada então na Rua Maria Antônia. 
Por diversas vezes durante sua entrevista, Laura evocou lembranças sobre seus professores, 
principalmente aqueles que lhe deram aulas durante sua formação em nível superior. Ela recor-
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da desses professores com grande admiração e carinho, enfatizando a “paixão pelo conheci-
mento”, segundo as palavras dela, que eles possuíam.  
 

Eu tive excelentes professores na USP. Professor Massaud Moisés (te-
oria literária), Prof. Antônio Cândido, que é vivo até hoje, teoria literá-
ria; Antônio Soares Amora, Avelino Vaz Coelho... Eu tive a felicidade 
de ter excelentes professores. 
(...)E quando o Octávio Ianni começou a dar a formação do Estado 
Nacional que é, vamos dizer assim, o triunfo da sociedade burguesa, 
eu passei a... e ele discute um pouco o Romantismo, a cultura român-
tica da época, eu ficava deslumbrada com as aulas dele. Eu tenho 
uma admiração profunda pelo Professor Octávio Ianni porque ele era 
um apaixonado pelo conhecimento, um apaixonado por aquilo que ele 
fazia, mais pela cultura que ele tinha e pela didática que ele tinha, pe-
la clareza de exposição que ele tinha. Outro professor também que foi 
muito marcante para mim e que é vivo até hoje é o Professor Antônio 
Cândido, né. Eu li uma frase dele que dizia assim: “Cada um com suas 
armas. A minha é essa: organizar o pensamento, por ordem nas idei-
as”. E realmente ele é um excelente esclarecedor de tanta coisa, com 
tanta clareza, com tanta simplicidade, com tanta objetividade, um 
grande mestre. 
(...)Eu tive excelentes professores, né, que para mim foram a Maria 
Luisa Santos Ribeiro, a Mirian Varde, Prof. Octávio Ianni, Prof. Flores-
tan Fernandes. Eu tive o privilégio de ter estudado com eles, né. 

 
Quando concluiu sua graduação, Laura iniciou seu trabalho como professora e seguiu nesta 
profissão até a aposentadoria. 
 

É, eu já dava aula. Dei aula em cidades do ABC, como professora de 
português, de língua e literatura e quando eu fui, quando ainda dava 
aula, estava no período de... Acho que isso foi um pouco antes de 68, 
ainda não existia... ainda a ditadura não estava declaradamente esta-
belecida como regime que proíbe a liberdade de expressão, de reuni-
ão, de manifestação, entendeu, os direitos democráticos básicos. 
Então, nesse período, eu participei de movimentos junto de professo-
res, na época. (...) Eu trabalhava no ABC, em escola de primeiro e se-
gundo grau. Em duas escolas: uma de primeiro grau e, na outra, dava 
aula só no segundo grau, que é hoje o chamado Ensino Médio. 

 
Ao iniciar a prática de sua profissão, ela sentiu a necessidade de continuar estudando e de 
aprender mais para poder desempenhar melhor seu trabalho. Então, iniciou o mestrado na 
PUC, tendo obtido titulação em História e Filosofia da Educação. Seu curso teve o embasamen-
to teórico ligado ao marxismo e os principais autores estudados foram Marx e Gramsci. 
Ela utilizava como orientação para sua prática pedagógica as ideias de A. S. Neill, idealizador da 
educação libertária. 
 

Eu, quando comecei a dar aula, eu me encontrei com A. S. Neill, autor 
de “Liberdade sem medo”, “Liberdade sem excesso”, “Liberdade na 
escola”, “Liberdade no lar”. A educação libertária me... fui profunda-
mente tocada pelas idéias dessa educação libertária. E quando eu saí 
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da faculdade, eu percebi que eu não sabia nada, sabe, que eu tinha 
muito que estudar porque eu conseguia dar aula com livro didático e 
me prender a gramática, o que eu achava, como professora de portu-
guês, um absurdo, porque eu achava que o importante era criar tex-
tos, produzir textos e saber ler qualquer modalidade de texto. 

 
Após perceber essa necessidade de aprender mais para poder fundamentar melhor seu trabalho 
como professora de português, Laura fez um curso de redação e depois o mestrado. A partir 
desse momento, ela indica que suas aulas passaram a ter algum embasamento mais crítico, 
promovido pela teoria marxista. 
 

Quando que entrou uma visão mais crítica de sociedade? Quando eu 
percebi que quando eu ia dar aula sobre o romantismo, eu lia um po-
ema e via que o romantismo era nacionalista, valorizava a subjetivi-
dade, o individualismo, a tristeza, a melancolia, o gosto pelas ruínas, 
enfim, a paixão pelo solitário, pelo eu, aí eu falei “meu Deus, mas 
porque que em cada época a arte se manifesta de um jeito?”. Então 
eu resolvi fazer Filosofia da Educação porque eu queria fazer um cur-
so em que eu estudasse história, sociologia, até porque os livros didá-
ticos me trouxeram um benefício à medida que eles iam colocando o 
contexto histórico de cada época. Então, a sociedade feudal, né, a so-
ciedade fundada na terra, em que todo aquele trovadorismo ligado à 
sociedade de feudos, de nobreza, etc, e depois, o romantismo já vem 
uma sociedade... Depois, a fase de transição, o arcadismo, já vem 
uma sociedade que já resgata o mundo grego né, porque é uma soci-
edade em que o capitalismo está nascendo, uma sociedade nova, 
transformadora. Então, eu queria estudar, compreender essa mudan-
ça social e estudar a arte e a cultura a partir de um conhecimento 
mais profundo. Por isso que eu fui fazer Filosofia da Educação, porque 
eu queria estudar um pouco de sociologia, saber um pouco mais de 
política, um pouco mais de, enfim... de ideologia. 
 

Apesar de não utilizar diretamente um embasamento marxista em suas aulas, é fortemente 
marcante em sua fala que ela foi muito influenciada por essa teoria e por esse modo de com-
preender a sociedade.  
Laura morou com pessoas que participavam de organizações de esquerda, mas nunca se envol-
veu em movimentos desse tipo. Ao contrário, ela procurava questionar tais pessoas com o ar-
gumento de que seus alunos e as famílias deles não compreendiam a luta armada e aceitavam 
a explicação oferecida pelo governo de que se tratava de terroristas perigosos. Ela questionava 
se as organizações de luta armada estavam divulgando da maneira adequada seus objetivos. 
Mesmo assim, ela foi presa em 1972 pela Operação Bandeirantes (OBAN) e depois transferida 
para o DEOPS/SP. 
 

Agora, em 1972, eu fui presa pelo seguinte: porque alguns, algumas 
pessoas com as quais eu morava, que eram da minha cidade de ori-
gem, tinham sido presas por causa de um jornal estudantil, de grê-
mio, e o 477 estava em vigor, né. E daí foram presas várias pessoas e 
um foi falando de um, de outro, na Operação Bandeirantes (OBAN), 
DÓI-CODI, e falaram meu nome. Então, eles... E nessa época, como 
uma das pessoas estava presa no Presídio Tiradentes, muitas famílias 
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se reuniam na casa dessas pessoas com quem eu morava pra fazer 
visita no Presídio Tiradentes. E uma dessas pessoas era uma pessoa 
de militância, de retrato na parede como terrorista procurado, etc e 
tal, e quando eles prenderam essas pessoas, eles se depararam com 
a ligação entre essas pessoas e essa pessoa procurada. Então, eles 
jogaram uma rede pra pegar todo mundo que o conhecia. Eu fiquei 2 
meses e pouco presa, mas eu entrei como testemunha. (Fui presa) 
por conhecer e até eles acho que deslindarem até onde ia sua partici-
pação, etc, você ia ficando lá. Agora, então em 1972. (...) É, depois 
fiquei mais... acho que 15 dias na Operação Bandeirantes e quase 2 
meses no DOPS. As pessoas responderam em liberdade e eu entrei 
como testemunha, né. Eu não sofri tortura, isso eu não sofri. Mas in-
terrogatórios, sim. Agora, o que me salvou foi que todas as pessoas 
que foram presas falaram sobre mim, deram informações sobre a mi-
nha pessoa e todas as informações eram convergentes, “batiam”, co-
mo a gente dizia. Então, ficou um quadro de que realmente eu não 
tinha um envolvimento.  

 
Após identificar os fatos relevantes quanto a formação profissional e o desenvolvimento do tra-
balho como professor durante o regime militar, propomos agora a realização de uma análise 
acerca das possibilidades dos educadores durante esse regime, bem como a importância da 
educação em tal governo. 
 
A educação e o regime militar: memórias de professoras. 
 
Durante as entrevistas, um dos temas abordados foi o trabalho do professor em sala de aula. 
Buscamos compreender a visão dos professores participantes sobre o que julgavam ser sua 
função como professores durante um regime autoritário. Maria de Lourdes, como esclarecido 
anteriormente, trabalhou na Campanha de Alfabetização Paulo Freire até esse movimento ser 
interrompido pelo regime militar e, posteriormente, ofereceu aulas particulares a alunos com 
baixo rendimento escolar. Quanto a esse trabalho, as memórias que Maria de Lourdes traz a 
tona são carregadas de emoção e de carinho: 
 

Isso que nós estávamos fazendo com Paulo Freire, até hoje ninguém 
retomou o trabalho. Porque é um trabalho assim: eu lhe falei que a 
gente passa um mês só conversando. E, também, não sei se tem pes-
soas com motivação pra isso, pra fazer isso. Qual é a motivação do 
professor hoje em dia? Tem gente com sentimento como nós tínha-
mos? Nós não ganhávamos nada.  
Na prática, é tão simples, tão simples. Você vai alfabetizar na ilha de 
Itaparica, você viaja pra lá, fica lá olhando o que é que tem. Peixe, 
rede, não sei o que, camarão, sururu, olha o povo trabalhar e vai 
aprendendo. Quantos analfabetos tem? Faz a reunião com eles, foto-
grafa. Qual é a palavra melhor, a coisa que mais representa? Sururu, 
por exemplo, que a turma come. E aí você bota o pessoal para con-
versar, para escrever, sabe. É lindo, é lindo. As pessoas passam a se 
respeitar porque o seu trabalho é lindo, saiu ali no slide.  
E o sentimento do Paulo Freire sempre foi esse: a educação está mui-
to ligada à parte humana, a você respeitar o outro, amar o outro, en-
tendeu. Você não pode ensinar o outro com o sentimento incorreto.  
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Isso até hoje eu tenho raiva de terem queimado minhas obras sem 
minha permissão.  

 
Ao ser questionada sobre a reação do regime militar em relação ao trabalho que estava sendo 
desenvolvido com adultos através dessa Campanha de Alfabetização e da incompatibilidade de 
um movimento desse tipo em um regime autoritário, ela afirma que: 
 

Claro, porque o primeiro ponto é você botar ali e dizer “o que é que 
você acha disso?” e ficar escutando. A gente bota a pessoa para falar 
e fica escutando.  
Mas é esse o motivo da minha admiração por ele (Paulo Freire). Eu 
lhe disse que eu era do Partido, mas era por teoria, por marxismo, 
porque quem despertou o sentimento de amor ao povo foi Paulo Frei-
re. O contato com as pessoas, o despertar do sentimento de gratidão 
pelo que eles fazem. 

 
Sobre a possibilidade de conversar com seus alunos a respeito do regime instalado no país, Ma-
ria de Lourdes afirma: 
 

Não, não podia, ninguém, ninguém. Na ocasião, ninguém, ninguém 
fazia isso... (Minhas aulas eram) neutras. Agora se alguém saía me-
lhor, com certeza. (Se saíam) pensando melhor, com certeza. Porque 
que eles tiraram filosofia do currículo? Porque na medida em que você 
coloca a pessoa para pensar sobre sua realidade, sobre a sua vida, 
sobre a sociedade, sobre suas ações, os seus sentimentos, você co-
meça a criticar o que tá em volta. 

 
Laura trabalhou como professora em escolas de primeiro e segundo graus durante todo o perí-
odo da ditadura. Ao ser questionada se procurava esclarecer seus alunos sobre o regime mili-
tar, esclarece: 
 

Tinha (uma opinião sobre o regime), mas não podia e também achava 
que não era meu papel, como professora de português, inculcar uma 
ideia x ou y. Aquela velha formação “escola libertária” ainda me res-
guardava de fazer da sala de aula, como professora de português, um 
palanque de comício político. Mais tarde eu realmente voltei a rever, a 
confirmar essa posição pelos ensinamentos de Dermeval Saviani, com 
os quais eu concordo, de que a função política de um professor é en-
sinar bem a sua matéria, a sua disciplina. É fazer com que o aluno en-
tre com uma competência e saia com uma competência aperfeiçoada, 
entendeu. Então, a função de um professor de português é levar o 
aluno, no meu entender, a não ter medo de se expressar, a ter segu-
rança de que ele tem muito a dizer e que ele terá muito mais a dizer 
quanto mais informação ele tiver e informação ele deve buscar em 
tudo, conversando, lendo, em todas as áreas do saber, né, tanto na 
arte, na filosofia, na história, na geografia. Enfim, ele deve procurar 
se informar ao máximo, né, e quanto mais informação ele tiver, mais 
ele vai conseguir se expressar e escrever. Então, o professor é aquele 
que deve, num nível x de ensino, em um nível básico de ensino, saber 
selecionar o conteúdo, saber de onde ele vai partir e aonde ele quer 
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chegar e que aquilo seja uma base muito clara, transparente, para 
que o aluno possa prosseguir depois. Então, a função do professor de 
português é levá-lo a refletir, a pensar, a buscar. 

 
Apesar disso, Laura explicou que, em certas ocasiões, procurava auxiliar seus alunos a compre-
ender a realidade pelo qual o país passava, se estes expressassem algum questionamento nes-
se sentido. Contudo, ela fazia isso com o máximo de descrição a fim de evitar repressões do 
regime. 
 

Eu me lembro que, quando eu dava aula, o Marighella tomou uma rá-
dio, acho que foi em 69 mais ou menos, o Marighella tomou uma rá-
dio e fez divulgar um manifesto explicando porque que eles faziam 
assalto a banco e o que era guerrilha, etc. E eu me lembro que eu fui 
para o ABC lendo o Estadão e o Estadão tinha noticiado isso, essa to-
mada de uma rádio, e quando eu cheguei pra dar aula, os alunos me 
perguntaram o que que eu tinha achado daquilo. Então eu disse pra 
eles o seguinte: “Olha, eu estou tentando entender porque, pelo que 
eu li, pelo que eu ouvi, - até ouvi... eu cheguei a ouvir o rádio- eles 
dizem, eles relatam uma situação de profunda exploração do povo 
brasileiro, entendeu. Então que essa forma é uma forma de reagir à 
essa opressão e a essa exploração pra construir uma outra coisa e já 
o Estado de SP, relata como um ato de subversão, um ato terrorista, 
um ato de desobediência às leis, etc. A notícia que... O que me passa-
ram foi isso e eu estou pensando, não cheguei a conclusão nenhuma 
ainda, estou refletindo”. De modo que eu procurei passar a informa-
ção, mas sem me posicionar, porque se posicionar... Se eu me posici-
onasse, seria perigoso, né. 

Sua atuação política deu-se através da participação no Conselho de Representantes da Apeo-
esp. Laura era escolhida através de votação e permaneceu bastante tempo neste posto, auxili-
ando na luta por melhores condições de trabalho, o que refletiria também na qualidade da 
educação oferecida. Essa professora tem uma visão bastante crítica a respeito de sua profissão 
e das responsabilidades que a envolvem. Para ela, a luta do professor deve dar-se em duas 
instâncias diferentes: em sala de aula, cumprindo a especificidade de seu trabalho, e através de 
sindicatos ou organizações de professores. Ela considera que divulgar teorias, ideias ou concei-
tos pessoais não é papel do professor e que, mesmo em um regime ditatorial, o que deve ser 
feito é trabalhar adequadamente o conteúdo pois isto sim pode instrumentalizar o aluno a com-
preender melhor a realidade na qual está inserido. 

Então são dois níveis: tem o nível do papel político do professor em 
sala de aula, que é instrumentalizar o aluno para ele ou ocupar bons 
postos na hierarquia ocupacional, como diz o Cunha, Luiz Antônio Cu-
nha, no “Educação e Desenvolvimento Social no Brasil”, um livro mui-
to bom do Luiz Antonio Cunha. Então, ou pra ele ocupar cargos de 
rendimento na hierarquia ocupacional ou, sei lá, conseguir transfor-
mar alguma coisa não pela vontade, mas com situações objetivas da-
das. E outro, na época, outro patamar de luta é a luta sindical, né, 
porque é a luta de uma categoria, são duas coisas. Então, o professor 
em sala de aula, ele não tem que fazer da sala de aula palanque polí-
tico, ele tem que dar aula. Senão, ele não está cumprindo o principal 
papel político dele que é realmente instrumentalizar sobretudo a clas-

CD-ROM DE ATAS  | 6151 |  COLUBHE 2012



se trabalhadora, como se dizia até então, porque agora nem sei que 
nome trata mais (...). 

Conclusão: 
Não pretendemos aqui generalizar os resultados obtidos a partir dessas entrevistas. Em primei-
ro lugar, porque não possuem a abrangência necessária para tal generalização e, em segundo 
lugar, porque são casos particulares. De alguma forma, estas histórias podem estar ligadas a 
outras semelhantes, mas não é nosso intuito aqui fazer esse tipo de comparação. Buscamos 
apenas compreender como se deu a atuação de duas professoras durante o regime militar e 
verificar se essa atuação caminhou no sentido de lutar contra a ditadura, visto que ambas so-
freram repressão do regime. 
Contudo, é válido que façamos, neste momento, algumas reflexões gerais sobre as histórias 
dessas duas participantes. Maria de Lourdes, talvez por ter trabalhado na Campanha de Alfabe-
tização de Paulo Freire e seguido suas ideias a respeito da educação, mostra em sua fala, ainda 
que de forma indireta, que as pessoas podem sofrer algum tipo de transformação a nível de 
consciência a partir da educação. Entretanto, ela nos confessou não ter encontrado espaço, 
durante o regime militar, para dialogar com seus alunos a respeito da situação em que o país 
se encontrava. Desde o Golpe Militar, em 1964, Maria já começou a sofrer repressão, tanto por 
suas atividades no Diretório Acadêmico quanto por seu envolvimento na Campanha de Alfabeti-
zação. Apesar de esse movimento ter sido extinto pelos militares, Maria continuou sendo alvo 
de investigações por ter participado dele. Por tratar-se de um trabalho que visava, mais do que 
alfabetizar, conscientizar adultos, já recebeu desde o início a desaprovação do regime. Partici-
par de tal movimento significava, de imediato, ser subversivo. Assim, Maria de Lourdes precisou 
afastar-se de sua cidade natal, devido a grande vigilância que os órgãos policiais lhe voltaram. 
Em São Paulo, um novo problema. Por iniciar sua participação na ALN, ela precisou manter a 
clandestinidade e, por isso, não conseguiu lecionar em nenhuma escola. As portas da educação 
formal foram fechadas para essa professora. No trabalho com alunos particulares, ela abordava 
apenas o assunto da aula, de forma tão neutra quanto possível, a fim de não levantar suspei-
tas. Sua profissão não foi, portanto, utilizada para qualquer tipo de alerta aos alunos sobre a 
situação na qual o país estava. Sua luta pela redemocratização deu-se em outro nível através 
da atuação em uma organização de luta armada. 
Laura, por sua vez, afirma categoricamente que o papel político do professor não é discutir polí-
tica e sim trabalhar de forma satisfatória o conteúdo proposto. Apesar disso, ela pontua em 
vários momentos que a própria educação que recebera no curso superior e que os ensinamen-
tos de diversos dos seus professores é que lhe possibilitaram formar um pensamento bastante 
crítico a respeito da realidade social. Ela também afirma que, aprendendo corretamente os con-
teúdos, os alunos passam a ter condições de refletir sobre seu entorno por conta própria. Em 
sua visão, o professor não deve transmitir ideias particulares mas fornecer instrumentos para 
que o educando tire suas próprias conclusões sobre a realidade. Assim, quando questionada 
por seus alunos sobre fatos ocorridos durante o regime militar, ela procurava mostrar a versão 
divulgada oficialmente, por órgãos do governo ou pela mídia censurada, e uma outra versão, a 
de quem lutava contra o regime imposto no país. Apesar de ter lecionado para militantes de 
organizações, ela não sofreu repressões por seu trabalho em sala de aula, mas sim por manter 
amizade com pessoas envolvidas com a luta armada. Sua luta deu-se a nível de sindicato, bus-
cando reivindicar melhores condições de trabalho para a categoria. 
Nos dois casos, as participantes não sofreram repressão direta devido a sua profissão, embora 
o trabalho de Maria de Lourdes na Campanha de Alfabetização já tenha atraído a atenção dos 
órgãos policiais. E, seja pela impossibilidade de manifestar-se ou pela convicção de que esse 
não era o papel do professor, nenhuma das duas buscou transmitir a seus alunos informações 
que denunciassem a ditadura militar sob a qual se encontravam. Todavia, ambas consideram 
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que a educação pode fornecer meios para que o educando elabore um pensamento melhor sis-
tematizado e crítico, chegando a conclusões sobre o regime por conta própria. 
Desse modo, consideramos que essas duas educadoras tenham apostado na potencialidade da 
educação enquanto possibilitadora da construção de um pensamento autônomo e que pudesse 
identificar os elementos de dominação ditatoriais impostos pelos militares. Como considera Sa-
viani, “enquanto o dominado não dominar o que o dominador domina, não conseguirá sair de 
seu estado de dominação”. (In: FARIA, 1984, p.79) 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
Alberti, V. (2005). Manual de História Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV. 
Faria, A. L. G. de. (1984) Ideologia no livro didático. São Paulo: Cortez/Autores Associados. 
Hebling, M. C. (2009) Análise Documental dos Arquivos do DEOPS/SP entre os anos de 1968 a 
1974 na busca por professores suspeitos de prática de crimes políticos.  
                                                             
1 A participante autorizou a utilização de seu nome, apesar da sugestão da pesquisadora em utilizar um 
nome fictício. 
2 Nome fictício sugerido pela participante a fim de preservar sua identidade. 
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Entre 1900 e 1950 ocorreu o desenvolvimento de escolas étnicas da imigração italiana no Rio 
Grande do Sul, com sua gradativa transformação em escolas municipais. Na comunicação apresento 
alguns dos aspectos que nortearam esse processo de sistematização da educação. As fontes de 
pesquisa estão vinculadas a um projeto de história oral, na Universidade de Caxias do Sul, denomi-
nado ECIRS (Elementos Culturais das Antigas Colônias Italianas do Nordeste do Rio Grande do Sul). 
Trata-se de um acervo de memória oral com cerca de 90 horas de gravações de entrevistas realiza-
das na década de 1980, com 31 professores(as) que haviam atuado entre os imigrantes, então com 
mais de 65 anos.As questões centrais de pesquisa estão relacionadas com a maneira como as ditas 
Antigas Colônias Italianas do RS produziram sua escolarização. Sendo a fonte o conjunto de entre-
vistas realizadas no início da década de 1980, foi preciso questionar como os professores entrevista-
dos construíram suas memórias, narradas nessas entrevistas. Para isso serviram de referência os 
conceitos de cultura escolar (Julia, 2001), práticas e apropriações (Certeau, 1994), representações 
(Chartier, 2004) e memória oral, compreendida como metodologia. 

O início do recorte temporal, 1900, deve-se ao período escolar da depoente mais idosa. O 
ano de 1950 marca o início da vida profissional do entrevistado mais “jovem”. Seus depoimen-
tos fazem menção ao período em que era aluno e a SUA vida docente. As escolas étnicas foram 
substituídas gradualmente pelas municipais, o que ocorreu de maneira mais intensa a partir de 
1930. No recorte temporal procuro contemplar o período de formação e de transformação des-
sas escolas étnicas para públicas municipais. Em relação à delimitação do espaço, o estudo 
abrange a Região das Antigas Colônias Italianas do Nordeste do Rio Grande do Sul, isto é, Con-
de d’Eu, Dona Isabel, Caxias do Sul e Antônio Prado, atualmente formando um conjunto de ou-
tros municípios, desmembrados desses. Dentre os 31 entrevistados(as) pelo ECIRS, foram 
selecionados os depoimentos mais reveladores de aspectos concernentes aos objetivos da pes-
quisa. Caracterizada como história oral, a pesquisa parte de fontes orais coletadas anteriormen-
te, por outros pesquisadores. Trata-se de fontes já transcritas, disponíveis no ECIRS em forma 
digital, impressas e no original, nas antigas fitas cassete.  

Chartier destaca a necessidade de estudar os objetos culturais em sua materialidade, res-
tabelecendo os processos de produção, circulação e consumo. A atenção se volta para práticas, 
usos e apropriações. O autor conceitua a história cultural como “[...] o estudo dos processos 
com os quais se constrói um sentido e se forjam os significantes do mundo social” (Chartier, 
1988, p. 27). A dimensão cultural não se dá no abstrato, por assim dizer num vazio social. Ao 
contrário, ela é relacional, ela se manifesta nos símbolos, nas representações e nas valorações, 
concorrendo na organização dos grupos e na instituição da dinâmica da vida social e individual. 
Nesse sentido, o foco da pesquisa foi orientado para questões como: O que os entrevistados 
recordam? Que representações repassam sobre seu período escolar e sua pertença étnica? Es-
ses questionamentos se relacionam com a História Cultural em que sujeito é considerado autor 
da história, sendo que o novo ponto de partida sai do particular, no caso, o grupo de professo-
res entrevistados.  

Nesta pesquisa a cultura é entendida, segundo Pesavento (2008, p.15) como “uma forma 
de expressão e tradução da realidade que se faz de forma simbólica, ou seja, admite-se que os 
sentidos conferidos às palavras, às coisas, às ações e aos atores sociais se apresentem de for-
ma cifrada”. Trata-se de um processo relacional, permeado por disputa de espaço e conflitos de 
poder. Assim, as memórias, perscrutadas com esses referenciais, inspiram uma história da edu-
cação em que se estabelece relações entre etnicidade e cultura escolar nas Antigas Colônias de 
Imigração Italiana, no período em questão. Sempre com o alerta que nas memórias narradas 
não está o fato, a data precisa, mas a repercussão que teve sobre a coletividade e seus narra-
dores naquela sociedade. 

Stuart Hall (2005), Hannerz (1997), entre outros, chamam a atenção para a dinâmica de 
negociações culturais que ocorrem com as pessoas que, dispersadas da sua terra natal, man-

CD-ROM DE ATAS  | 6157 |  COLUBHE 2012



tém fortes vínculos com os lugares de origem. Segundo eles, tais pessoas são obrigadas a ne-
gociar com as novas culturas em que estão inseridas, sem, contudo, abjurar de seus traços de 
identidade. Surgem assim, as “culturas híbridas”. É o que parece ter ocorrido na Região das 
Antigas Colônias Italianas do Nordeste do Rio Grande do Sul, no período compreendido entre 
1905-1950. Imigrantes italianos e seus descendentes promoveram trocas e negociações cultu-
rais. Um dos aspectos que se manifestou nesse contexto foi o bilinguismo, num processo de 
construção da ítalo-brasilidade, isto é, uma cultura híbrida, segundo Hannerz (1997). 

 
Contexto Escolar do período 

Bergozza (2010) demonstra que no início de 1900, nos travessões e nas léguas (assim 
denominadas as localidades do interior) o professor geralmente era escolhido e pago pelas co-
munidades. Aos poucos ocorreu mais intensa participação da iniciativa municipal, com auxílio do 
Governo Estadual. Com a participação dos imigrantes e/ou descendentes italianos, o ensino 
municipal foi sendo introduzido no meio rural da região, com maior intensidade, nas primeiras 
décadas do século XX. Na região objeto deste estudo, as escolas construídas pelas comunida-
des, com o tempo, passaram à administração municipal, com apoio do governo do estado que 
subvencionava o salário dos professores. 

De acordo com Dalla Vecchia; Herédia; Ramos (1998, p. 96), a partir de então, 1900, o 
número de escolas, de alunos e de professores foi aumentando gradativamente, sendo que em 
1910 havia16 escolas, 16 professores e aproximadamente 600 alunos matriculados na rede 
municipal de ensino. As mesmas pesquisadoras afirmam que a subvenção estadual contribuiu 
sensivelmente para a escolarização no município, no período de 1910 a 1929, quando as verbas 
provindas do governo do estado, eram utilizadas na manutenção de escolas, no pagamento dos 
professores e na ampliação do número de escolas municipais.  

Também há a constatação da existência de escolas particulares confessionais, geralmen-
te em sedes distritais ou cidades, convivendo com a iniciativa pública. Tratava-se de escolas 
predominantemente católicas, por sinal a diocese de Caxias do Sul foi muito atuante na implan-
tação das mesmas, com o concurso de diversas ordens e congregações religiosas, masculinas e 
femininas, assumindo as escolas e dedicando-se ao magistério1.  

A partir de 1930 ocorreu incremento mais intenso do processo escolar motivado pelas po-
líticas públicas, especialmente do governo estadual. Poucos professores tinham a habilitação 
necessária para atuar como docentes, pois até 1930 o município de Caxias do Sul não contava 
com uma escola que habilitasse a formação de docentes (Bergozza, 2010, p. 40). Assim, a par-
tir de 1930, com a instalação da Escola Complementar de Caxias do Sul, mantida pelo Governo 
Estadual, possibilitou-se a formação mais adequada dos professores. 

No ano de 1938, o total de habitantes da sede de Caxias e dos Distritos eram 13.440 
pessoas e os habitantes da zona rural somavam 18.787. Isso justifica o fato de as escolas mu-
nicipais estarem inseridas principalmente no ambiente rural. Foi somente a partir de 1945 que 
as escolas da rede municipal de ensino passaram a ser instaladas na zona urbana da cidade 
(Dalla Vecchia; Herédia; Ramos, 1998). 

As escolas municipais, além de estarem localizadas principalmente na zona rural, eram 
primárias com ensino dividido em quatro anos. Na maior parte das escolas havia somente um 
professor, salvo os grupos escolares que tinham maior número de alunos. Além disso, as esco-
las eram mistas quanto ao gênero dos alunos e grande parte dos professores trabalhava com 
todas as classes em uma mesma sala, na forma de unidocência. Nesse magistério havia a pre-
dominância feminina, mas não exclusiva, de docentes nas unidades escolares. A maior parte 
das crianças era de religião católica. 

Além, da Escola Complementar de Caxias, também havia na cidade, o Curso Complemen-
tar do Colégio São José, de 1934 até 1940 e reabrindo em 1947 com o nome de Curso de For-
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mação de Professores Primários (Curso Normal)2. Por se tratar de uma Congregação Religiosa, 
as irmãs atendiam exclusivamente ao público feminino, e, por se tratar de colégio particular, 
atendiam a alunas de famílias em condições para arcar com a mensalidade. Das alunas mestras 
formadas pelo Curso Complementar do Colégio São José, algumas também lecionaram na rede 
municipal (Mincato Roso; Kreutz, 2012). 

De 1941 a 1944 o número de escolas municipais de Caxias do Sul passou de 60 para 87 
escolas, trata-se de intensa municipalização das escolas em localidades do interior, em substi-
tuição às escolas comunitárias e/ou particulares (Mincato Roso; Kreutz, 2012). Este aumento 
está diretamente relacionado com o processo de nacionalização do ensino. 

A partir de 1938, em contexto de crescente nacionalização do ensino por influência do 
governo federal e estadual, as transformações educacionais municipal foram mais profundas no 
processo escolar das regiões de imigração. Transformações relacionadas à formação de profes-
sores, ao emprego de novos programas de ensino, a influência de novas propostas pedagógicas 
e ideológicas, entre outras. Neste sentido, criação do cargo de Orientador de Ensino Primário na 
Inspetoria Escolar era uma estratégia de manter vigilância mais próxima da Administração Mu-
nicipal para com a Escola. A investidura neste cargo era através de concurso público e confor-
me relato3 da Orientadora de Ensino Primário Municipal, o Secretário Estadual de Educação, 
José Coelho de Souza foi um dos mentores da criação deste novo cargo. A função da Orienta-
ção do Ensino Primário visava nortear os docentes municipais tanto em relação à legislação 
quanto ao suporte técnico e pedagógico. Durante o período em estudo, a denominação das 
unidades escolares sofreu diversas alterações, como: Aula Municipal, Escola Isolada ou Grupo 
Escolar. As pesquisas a respeito concluem que na medida em que as escolas públicas iam sur-
gindo, a escola particular deixava de ser necessária. A escola pública era anseio dos descenden-
tes de imigrantes italianos, pois não tardaram para se organizar e reivindicar às autoridades 
esse tipo de escola. A preferência pela escola pública radica na gratuidade das mesmas e no 
ensino mais intenso da língua portuguesa, considerado pelos imigrantes como condição para 
sua melhor inserção na sociedade circundante. Mesmo em escolas não públicas professores 
negociavam subvenção do estado para intensificar o ensino de português (Luchese, 2007). 

O número de Escolas Isoladas, mantidas pelo município de Caxias do Sul, no período en-
tre 1937 e 1945, era muito superior ao de Grupos Escolares: eram oito grupos escolares e 81 
escolas isoladas. Durante os anos de 1937 a 1945, o ensino municipal estava voltado exclusi-
vamente à instrução primária, estruturada em quatro anos, ou seja, 1º ano, 2º ano, 3º ano e 
4º ano. Para o aluno ser promovido para o ano seguinte, havia a necessidade de aprovação no 
Exame Final. Os exames finais eram um momento muito importante dentro da comunidade es-
colar, de acordo com vários depoimentos de ex-professores(as). Embora tratando de outro con-
texto, Galvão (2001, p. 133) descreve “os solenes exames finais como uma ocasião ao mesmo 
tempo temida, esperada e festiva”. Isto também ocorria nessa região de imigração. Nas Escolas 
Municipais da época, os exames finais também eram uma oportunidade para demonstrar as 
atividades4 que eram desenvolvidas durante o ano letivo para a comunidade escolar e para a 
comissão examinadora. 

A administração municipal escolhia a comissão examinadora, sendo essa pre-
sidida pelo Inspetor Escolar. Os alunos prestavam exames perante as autori-
dades escolhidas e essas utilizavam um roteiro baseado nas atividades 
desenvolvidas durante o ano escolar. A duração dessa prova era de três ho-
ras. (Dalla Vecchia; Herédia; Ramos, 1998, p. 147). 

 
Os alunos eram avaliados de acordo com os conteúdos propostos nos Programas de En-

sino decretados pela Prefeitura Municipal. Foram dois os programas norteadores dos conteúdos, 
um deles intitulado de “Programma Official para o Ensino nas Escolas Ruraes do Município de 
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Caxias”5 e o outro “Programa de Ensino para as Escolas Municipais”6. O primeiro foi utilizado 
nos anos entre 1936 e 1943 e o último a partir de 1944. 

Do quadro total de professores da Rede Municipal, no início da década de cinquenta, 32 
docentes haviam cursado a Escola Complementar, depois, Escola Normal Duque de Caxias 
(Mincato Roso; Kreutz, 2012). Outros haviam se preparado e submetido aos exames de sufici-
ência, prescritos como condição para quem não tinha a devida titulação e quisesse continuar no 
magistério. Para ilustrar esta condição, pode-se apontar o caso da professora Verônica Camas-
sola. Em 29 de outubro de 1945 a Inspetoria Escolar de Caxias do Sul comunicou, em ofício, à 
professora Verônica Camassola que deveria submeter-se a exame de suficiência para poder 
continuar no magistério e ofereceu-lhe a oportunidade de um curso preparatório para esse 
exame. (Fonte: Documento depositado no AHMJSA). 

 
Destaques do processo escolar na região de imigração italiana, a partir de entrevis-
tas do ECIRS. 

Os depoimentos retratam uma concepção de identidade que estava em processo, for-
mando-se e transformando-se constantemente. O centro de referência para valorações foi a 
prática do próprio grupo étnico, isto é, “ser italiano e viver como descendente de imigrante ita-
liano” era a referência de normalidade para os depoentes. Tratava-se de uma perspectiva di-
nâmica de vida, implicando adaptações e transformações. Transparece ênfase nas 
representações de ser um imigrante italiano trabalhador, corajoso, promovendo seu enraiza-
mento na nova terra e tecendo sua identidade com hífen, isto é, ítalo-brasileiros. Assim, estava 
em andamento um processo de hibridização, perceptível nas transformações da língua e de ou-
tras dimensões culturais, como a forma de realização de atividades agrícolas e culinária. 

No início da imigração, as aulas eram ministradas em casas de algum colono mais instru-
ído; aos poucos passaram para casas improvisadas, que na maioria das vezes eram também a 
casa dos professores; posteriormente é que passaram a ser criados espaços específicos para 
abrigar a “escola” enquanto instituição. A ausência de uma política voltada ao ensino público no 
sul do Brasil motivou os imigrantes a proverem seus núcleos populacionais com escolas comuni-
tárias, mantidas pelos habitantes das respectivas léguas ou linhas, assumindo inclusive as des-
pesas com o professor. Algumas localidades conseguiram o patrocínio do governo italiano para 
a fundação de escolas na Região das Antigas Colônias. Por intermédio dos cônsules consegui-
ram apoio financeiro ao professor, doação de material escolar, particularmente livros, e visitas 
de representantes do governo italiano. 

A partir dos depoimentos, é possível categorizar as escolas da Região Colonial Italiana do 
Nordeste do RS em escolas étnico-comunitárias de imigração italiana, denominadas de escolas 
isoladas; escolas particulares ou simplesmente escolas italianas; escolas italianas apoiadas pelo 
Governo Italiano; escolas particulares confessionais, escolas paroquiais e escolas públicas. Tra-
tava-se de Escolas Isoladas, Aulas Municipais e Grupos Escolares. 

Analisando o acervo do ECIRS, pode-se afirmar que, apesar de terem existido escolas ita-
lianas mantidas pelo governo italiano, na zona das Antigas Colônias, estas não foram expressi-
vas numericamente. Os colonos queriam o ensino público e o ensino em língua portuguesa, a 
fim ascenderem socialmente e integrar-se na sociedade circundante, facilitando a vida e os ne-
gócios. Nos depoimentos dos entrevistados há relatos da presença do governo italiano na orga-
nização escolar inicial da região: 

E - Muito bem. Aí ele tinha uma escolinha onde lecionava, era de quem esta 
escola? 
I - Era uma escola dirigida pelo governo italiano mesmo ela recebia todo o 
material da Itália. Ele lecionava italiano. 
E - Em italiano? 
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I - Sim, naquele tempo nem se falava em brasileiro. 
E - Em que época foi isto, a senhora não está lembrada? 
I - Olha na época, a minha mãe nasceu, espera que eu já te digo, ela nasceu 
em 91, se ela nasceu em 91 até cem seriam nove anos, menos 91, acho que 
foi lá por 1885 ou 1886. 
E - Quer dizer que a escola que seu avô lecionava era uma escola mantida 
pelo governo italiano? 
I - Pelo governo italiano. (Bortolon, 1985, p. 4-5). 
 

Em outro depoimento também se vislumbra a existência de livros enviados pelo governo 
italiano: 

D - Ele tinha um livro, chamavam silabario, trazido da Itália com cada trecho 
do livro, começava por ordem alfabética, a, b, c,...Começava com o nome de 
cidade da Itália. Por exemplo, A, Ancona; B, Belluno; R, Roma; N, Nápoli, por 
ordem alfabética. Lá eu aprendi a ler só. 
E - Todo libro em italiano? 
D - Italiano é claro. 
[...]  
E - Ensinava em português ou italiano? 
D - Era uma escola brasileira, no Brasil por uma italiana que não falava portu-
guês. Devia entender alguma coisa e nós tínhamos o livro de leitura bilingüe, 
página dividida italiano e português, porém impresso na Itália para os filhos 
dos imigrantes no Brasil. Acontece que nós não sabíamos nem o italiano, nem 
o português, porque a nossa língua é outra, chamada vêneto. Aqui o povo diz 
“parlar talian”, mas propriamente é vêneto. 
E - Mas esse italiano que tinha nos livros era o gramatical? 
D - Gramatical. Não tinha nada de dialeto. (Zorzi, 1988, p. 05). 
 

Os imigrantes italianos dessa região não fecharam questão em torno da língua materna. 
Tiveram como horizonte a integração de seus filhos na cultura brasileira. Por isso, buscaram 
com muito interesse as escolas públicas e o ensino municipal foi sendo introduzido no meio ru-
ral, com maior intensidade, já nas primeiras décadas do século XX. E as escolas italianas, ou 
isoladas foram dando espaço ao ensino público, de caráter nacional. Na região objeto deste 
estudo, as escolas construídas pelas comunidades passaram gradativamente à administração do 
Poder Público, que subvencionava o salário dos professores. Segundo Luchese: 

Considerando-os elementos que integram, conformam e condicionam a vida 
humana, a escola enquanto lugar, enquanto realidade material, foi vista como 
uma sistematização de funcionamento imbricado com o entorno cultural na 
qual se situou, como uma instituição que na relação com outros tempos e es-
paços sociais construiu e reforçou ou desestruturou. Olhando a arquitetura, o 
espaço escolar, os tempos de aula, os períodos letivos, a freqüência escolar, 
entre outros aspectos do tempo e do espaço, considerados chaves de leitura 
para a compreensão da história da escolarização e das culturas escolares 
construídas, foi possível perceber que na Região Colonial Italiana as escolas 
isoladas, de modo geral, foram construídas pelas famílias de cada comunida-
de e oferecidas às municipalidades para que as provessem com professores. 
(Luchese, 2007, p.256). 
 

Outro aspecto importante refere-se às representações que surgiram a partir das vivências 
repressivas que culminaram com a proibição de falar a língua italiana no processo de nacionali-
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zação brasileira, atingindo os imigrantes no âmago de seu processo identitário e, por isso, mar-
cado com referências negativas. A passagem do ensino em italiano para o ensino em língua 
portuguesa marcou a vida dos depoentes entrevistados, que narram sobre suas dificuldades no 
domínio da língua portuguesa, sobretudo porque no âmbito doméstico e comunitário o italiano 
ainda era falado. Os sotaques permaneceram, delimitando fronteiras étnicas, e marcando uma 
forma de viver típica, já que as culturas não são realidades mudas e a linguagem é uma forma 
de expressão cultural. Os depoimentos apontam no sentido que a escola foi importante no pro-
cesso identitário étnico, proporcionando não somente a manutenção/recriação da cultura italia-
na, numa tessitura de relações, na ótica da alteridade, mas criando representações acerca do 
sentimento de ítalo-brasilidade, através do ensino da língua portuguesa e do processo de naci-
onalização, como se infere de alguns depoimentos. Pesquisas indicam que o processo de nacio-
nalização foi bem menos tenso e traumático na região de imigração italiana, se comparado com 
as regiões de imigrantes alemães e poloneses, no RS. 

Contrariamente à iniciativa escolar dos imigrantes alemães, que tiveram bastantes esco-
las paroquiais, no estado, entre os entrevistados há apenas um relato de escola paroquial itali-
ana: a escola Paroquial Dom João Becker. A informante foi aluna da escola, por volta do ano de 
1920. Suas professoras eram “irmãs”, sendo que os padres ensinavam “catecismo”. Para custe-
ar e manter a escola, os alunos pagavam mensalidades. 

E - Era uma escola de quem? 
I - Era da paróquia. 
E - Ela tinha nome? 
I - Escola Paroquial Dom João Becker. 
E - Quem eram os professores dessa escola? 
I - A minha professora era Irmã Aurélia. A Madre era Madre Ana. Eram 4, 5 
irmãs só. (Sevilla, 1988, p. 11). 
 

O ensino e as aulas eram ministrados em Português. Porém, havia estímulo para que a 
língua italiana fosse falada e preservada. Semanalmente, havia um dia inteiro dedicado ao es-
tudo da língua italiana, com leituras, declamações, cantos e estudo da gramática. Também ha-
via livros em italiano destinados ao estudo nesta escola. 

E - Ensinavam em italiano nesta escola paroquial? 
I - Nós tínhamos um dia por semana aula de italiano, gramática. A gente até 
aprendeu a declamar “il giovedi” porque nas quintas-feiras não se tinha aula. 
Era o descanso das irmãs, dos alunos. 
E - Aprendiam gramática, leitura, escrita de italiano? 
I - Não, era mais falar. 
E - E ler? 
I - É ler também. Um dia por semana nós tínhamos que ler corretamente o 
italiano. 
E - Liam aonde? Tinha textos? 
I - Tinha livros italianos. 
E - Quem ensinava? 
I - Muitas vezes vinha o Padre Henrique ensinar, senão me falha a memória. 
E - O Padre Henrique ensinava em italiano? 
I - Ensinava. 
E - A senhora lembra que cantos? De igreja, o que que era? 
I - A maioria eram cantos de igreja. 
E - Ele estimulava falar italiano? 
I - Estimulava. (Sevilla, 1988, p. 13) 
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Quanto às escolas particulares confessionais, há vários relatos sobre sua existência e 

forma de organização. Lembranças sobre a necessidade de pagamento para estudar em tais 
escolas foram relatados. 

E - Como é que a senhora continuou os estudos, sai lá de Nova Roma? (...) 
No Colégio das Freiras? 
I - Sim. 
E - Vinham todos os filhos lá do pessoal? 
I - Não. 
E - Por quê? 
I - Porque não podiam pagar. (Soldatelli, 1989, p. 07). 
 

Quanto aos conteúdos ministrados nas escolas confessionais, eram basicamente a leitura, 
a escrita e as operações matemáticas. Mas eram contemplados também dotes artísticos, tais 
como o canto, bem como conteúdos de Geografia. Detalhe importante aqui relatado é que a 
língua utilizada era o português, e não o italiano. 

Na escuta e análise das fontes, foi possível constatar que os (as) professores (as) foram 
figuras imprescindíveis na vida das comunidades. Na maioria mulheres que, sem formação es-
pecífica, se fizeram professoras quando surgia a oportunidade, evidenciando os jogos de inte-
resse e poder da época. Uma hipótese indica que às mulheres coube a docência porque tal 
ofício era facilmente desempenhado em concomitância com os afazeres domésticos, e em muito 
se assemelhava à maternidade, no que diz respeito aos cuidados com as crianças. Aos homens 
cabia o trabalho braçal, pesado, na roça, tanto que em muitos casos frequentaram menos tem-
po a escola, ou tiveram o maior índice de faltas. Professoras que lecionaram em prédios impro-
visados e com escassos recursos, visando atingir objetivos cujos conteúdos práticos e 
utilitaristas resumiam-se no domínio da leitura, da escrita e das quatro operações, a fim de faci-
litar a inserção na dinâmica diária da atividade econômico-social. A metodologia da aula era 
confundida, muitas vezes, com os conteúdos dos livros didáticos. O ensino era pautado na me-
morização, na centralidade da figura do professor e em muito se aproximava do método mútuo, 
embora as discussões já girassem em torno do método intuitivo e das lições das coisas. 

Como se pôde constatar, as escolas improvisadas foram sendo substituídas, aos poucos, 
por escolas planejadas e construídas para abrigar o ensino. Mas tal processo não foi simultâneo 
em todas as localidades e as diferentes formas de organização escolar coexistiram na primeira 
metade do século XX na Região das Antigas Colônias de Imigração Italiana. 

Ribeiro (2004, pág. 149) afirma que em muitas localidades da Região Colonial Italiana a 
escolarização se iniciou com escolas particulares isoladas, sob a coordenação de algum colono 
mais instruído ou que tivesse alguma experiência escolar na Itália. 

Essas escolas isoladas são denominadas, tanto na literatura, como nos depo-
imentos de informantes, relatórios consulares e documentos, de escolas itali-
anas. A denominação se deve ao fato de o ensino ser ministrado em língua 
italiana ou fala dialetal. Foram abertas sob os auspícios dos colonos imigran-
tes e não mantinham qualquer vínculo com associações italianas, ou com o 
governo italiano. A língua falada pelo professor e alunos na escola é o princi-
pal indicador para caracterizar esse tipo de escola (Ribeiro e Pozenato, 2004, 
pág. 149). 
 

O local de funcionamento das escolas era, geralmente, a casa do professor e o ensino 
era ministrado em italiano. Informantes assim relatam: 

E - A senhora ouviu contar mais alguma coisa desse professor João Gaspe-
rim? Ele tinha uma escola? 
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I - Não ele lecionava mesmo em casa, particular, pagava-se um tanto por ca-
da aluno que ia estudando, e particular mesmo. 
E - Isto lá pelos idos de 1900...? 
I - 1900 eu acho. É 1900 mais ou menos porque meu pai não. Acho que lá 
por 1900. 
[...] 
E - Lecionava só em italiano? 
I . Só italiano, mas só para alunos que queriam, particular cada um pagava 
um tanto e ele ensinava. (Menegotto, 1986, p. 4) 

 
O ensino ministrado na casa dos colonos “mais” instruídos, mesmo que com poucos co-

nhecimentos, era realizado após exaustivo dia de trabalho na roça, à noite, à luz de lampião e 
querosene. O ensino baseava-se exclusivamente na leitura. 

I - Então eu comecei a freqüentar, a freqüentar a escola não, porque o tio 
Guilherme, Meno, era um colono como os outros, trabalhava o dia inteiro na 
roça e à noite pacientemente, na luz da lanterninha, del lumin, ensinou a lei-
tura. Ele tinha um livro, chamavam silabario, trazido da Itália com cada trecho 
do livro, começava por ordem alfabética, a, b, c,,...Começava com o nome de 
cidade da Itália. Por exemplo, A, Ancona; B, Belluno; R, Roma; N, Nápoli, por 
ordem alfabética. Lá eu aprendi a ler só. (Zorzi, 1988, p. 02). 
 

Outro aspecto interessante no cotidiano dos professores diz respeito à sua moradia: mo-
ravam na própria escola, em espaço especialmente construído para tal fim, ou em ‘puxados’ 
improvisados. Tal fato foi muito lembrado nos depoimentos, como segue: 

E - Aqui era a escola, nessa casa? 
I - Sim. 
E - Ai resolveram aumentar? 
I - Aumentaram. Fizeram dois quartos, a sala e a cozinha e vieram me buscar. 
E - O puxado que fizeram na escola era para a senhora morar? 
I - Para morar. 
E - Costumava a professora morar junto da escola? 
I - Fizeram prá mim porque me acharam competente e gostavam de mim. 
Depois que eu sai, lá nenhuma parava, não sei por quê. E vieram me buscar. 
(Rossi, 1985, p. 3-4). 
 

As escolas isoladas ou particulares foram o primeiro estágio da organização escolar das 
antigas colônias italianas. A opção dos colonos por tal tipo de escola foi decorrência da falta de 
escolas públicas. Segundo Ribeiro, a escola particular italiana não foi uma modalidade escolhida 
entre outras tantas, nem permaneceu devido ao interesse exclusivo dos imigrantes italianos e 
seus descendentes por esse tipo de escola. Foi efetivamente a única opção de muitos colonos. 
“Além disso, quanto mais isoladas estivessem as comunidades rurais das sedes das colônias e 
da sede dos municípios, tanto mais tempo permanecia a escola particular italiana.” (Ribeiro, 
2004, p.150) 

Para os entrevistados, na medida em que as escolas públicas iam surgindo, a escola par-
ticular deixava de ser necessária. A escola pública era anseio dos colonos, que com o tempo 
passaram a se organizar e pedir às autoridades esse tipo de escola, dadas as dificuldades em 
manter as escolas étnico-comunitárias ou particulares, e ainda, de encontrar um professor – 
colono mais instruído - que se dispusesse a dar aulas. O depoimento de uma informante permi-
te deduzir que o real interesse pela instrução, por parte dos colonos, surgiu quando a escola 
brasileira foi aberta, já que esta permitiria uma adaptação mais rápida à cultura da nova pátria, 
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possibilitando melhora significativa na vida, na comunicação, nos negócios em geral. (Menegot-
to, 1986). As escolas públicas tiveram grande importância no atendimento ao alunado da Regi-
ão, sendo uma modalidade muito solicitada pelas comunidades. A preferência fica ainda 
evidenciada nos depoimentos que apresentam o não pagamento de mensalidades como impor-
tantes na escolha e permanência das crianças na escola, já que os tempos eram difíceis e o 
dinheiro escasso entre os colonos. 

No entanto, para Ribeiro (2004), a escola particular italiana, ao mesmo tempo em que 
proporcionou a preservação da identidade de origem, foi elemento transformador de cultura. 

Nas oportunidades que os colonos tiveram de manifestar interesse, de fazer 
escolhas, preferiram o que eles próprios chamavam escola brasileira.  
Entendemos, no entanto, que isso não significou uma rejeição à própria cultu-
ra, mas um esforço de adaptação à nova realidade cultural. E, nesse sentido, 
os colonos foram pragmáticos: interessava o domínio da língua porque, por 
meio dela, poderiam obter inúmeras vantagens. 
Ao afirmarmos isso, não estamos excluindo o reconhecimento da existência, 
na colônia, de movimentos, ou de simpatizantes da ideia de italianità. O que 
afirmamos é que não foi a escola particular italiana veículo desse movimento. 
Essa escola contribuiu para a manutenção da identidade do grupo, para a co-
esão do grupo, mas foi, ao mesmo tempo, elemento transformador, na medi-
da em que possibilitou, pelo domínio da leitura e da escrita e, numa segunda 
fase, da língua portuguesa, uma integração com a cultura envolvente. (Ribei-
ro, 2004, p. 153). 
 

Na categoria de escolas italianas apoiadas pelo governo Italiano, destacam-se as escolas 
mantidas pelas associações italianas de mútuo socorro, as escolas mantidas pelos agentes con-
sulares e as escolas particulares subvencionadas pelo governo italiano. (Ribeiro e Pozenato, 
2004) 

Sobre o período letivo nas escolas da região nas primeiras décadas do século XX, embora 
já houvesse prescrições e discussões sobre a utilização racional do tempo e sua importância como 
disciplinador e controlador, não há consenso nos depoimentos. Anos letivos foram mencionados 
ora como sendo de março a dezembro, ora como fevereiro a dezembro. Cada escola tinha um 
horário e período letivo adequado à sua comunidade. Em algumas comunidades, ou em alguns 
períodos, a aula era de manhã, outras vezes de tarde. As estações do ano também foram abor-
dadas como reguladoras do horário escolar: no Inverno, aulas de tarde; no verão, pela manhã. A 
semana letiva era de segunda a sábado, preservando-se o domingo para repouso. 

 
Referências: 
BERGOZZA, Roseli Maria. Escola Complementar de Caxias: História da primeira instituição públi-
ca para formação de professores na Cidade de Caxias do Sul (1930-1961). Dissertação (mes-
trado em educação), Caxias do Sul, UCS, 2010, 174p. 
CERTEAU, Michel de. A Invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1994. 
CHARTIER, Roger. Leituras e Leitores na França do Antigo Regime. São Paulo; UNESP, 2004. 
CHARTIER, Roger. A historia cultural: entre práticas e representações. Tradução-Maria Manuela 
Galhardo. Lisboa, 2.ed. – Difusão Editorial S.A., 1988. 
DALLA VECHIA, M. F.; HEREDIA, V. M.; RAMOS, F. Retratos de um saber: 100 anos de historia 
da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. 2 ed. Caxias do Sul/Porto Alegre: EST, 1998. 
GALVÃO, Ana Maria de Oliveira; LOPES, Eliane Maria Teixeira. Território Plural. A pesquisa em 
história da educação. São Paulo: Ática, 2010. 
GRAZZIOTIN, R. M. B. Pressupostos da prática educativa na Diocese de Caxias do Sul: 1934-
1952. Dissertação (mestrado em educação) UCS, Caxias do Sul, 2010, 127p. 

CD-ROM DE ATAS  | 6165 |  COLUBHE 2012



HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 
HANNERZ, Ulf. Fluxos, fronteiras, híbridos: palavras-chave da antropologia transnacional. In: 
Revista Maná, Rio de Janeiro, nr. 3, vol. 1, 1997, p. 7-39. 
JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de História da 
Educação. SBHE, Campinas, n. 1, p. 9-43, jan./jun. 2001. 
LUCCHESE, Terciane Ângela. O processo escolar entre imigrantes da Região Colonial Italiana do 
RS – 1875-1930. Leggere, scribere e calcolare per essere alcuno nella vita. Tese (doutorado em 
Educação) – UNISINOS, São Leopoldo, 2007, 494 p. 
MINCATO ROSO, P.; KREUTZ, L. Anotações de pesquisa no Acervo de Banco de Memória do 
Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, Caxias do Sul, 2011/12. 
PESAVENTO, Sandra Jatahi. História & História Cultural. 2. ed. 2.reimp. Belo RIBEIRO, Cleodes 
Maria Piazza Julio e POZENATO, José Clemente (org). Cultura, Imigração e Memória. Caxias do 
Sul, RS: EDUCS, 2004. 
RIBEIRO, Liane Beatriz Moretto. Escolas Italianas em zona rural do Rio Grande do Sul. In RI-
BEIRO, Cleodes Maria Piazza Julio e POZENATO, José Clemente (org). Cultura, Imigração e 
Memória. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2004, p 148-164. 
 
Entrevistados(as): (depoimento completo no acervo do ECIRS/UCS) 
Benedito Zorzi, (ECIRS, 1988) 
Bibiana Soldatelli (ECIRS, !989) 
Isolina Rossi (ECIRS, 1985) 
Nair Menegotto Pedreira Grandi (ECIRS. 1983) 
Olga Tonolli Sevilla (ECIRS, 1988) 
Verônica Candiago Bortolon (ECIRS, 1985). 
                                                
1 A pesquisa de Roque Grazziotin (2010) trata das escolas católicas na diocese de Caxias do Sul, nesse 

período. 
2 De acordo com o documento (folha avulsa) com o título Síntese Histórica da Escola São José – Caxias 

do Sul depositada no Colégio São José na cidade de Caxias do Sul.  
3 Esta entrevista faz parte do Acervo do Banco de Memória do Arquivo Histórico Municipal João Spadari 

Adami e foi realizada no ano de 1983. 
4 Conforme Atas de Exames Finais pesquisadas. 
5 Decreto nº 08, de 24 de abril de 1936. Depositado no AHMJSA. 
6 Decreto nº 43, de 22 de novembro de 1943. Depositado no AHMJSA. 

CD-ROM DE ATAS  | 6166 |  COLUBHE 2012



O ENSINO DE GEOGRAFIA COMO UM 
CAMPO DE INVESTIGAÇÕES NO BRASIL : 

UMA PESQUISA COM MEMÓRIAS

Geórgia Stefânia Picelli LAUBSTEIN-OLIVEIRA
João Pedro PEZZATO

Universidade Estadual Paulista – Unesp – Rio Claro

PA L AV R AS- C H AV E

Ensino de Geografi a; Memória; Educação

ID: 822

CD-ROM DE ATAS  | 6167 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 6168 |  COLUBHE 2012



Objetivos: 
 

O presente texto tem como objetivo principal discutir os depoimentos de Lívia de Olivei-
ra com o registro de sua trajetória profissional como professora e pesquisadora do Ensino de 
Geografia. Acreditamos que a narrativa da profissional possa contribuir para a divulgação de 
idéias e metodologias no âmbito da pesquisa no campo do Ensino de Geografia.  

Foi na década de 1930 que a Geografia surgiu como curso superior universitário e, as-
sim, recebeu certo reconhecimento como um campo de conhecimento válido no Brasil. Entre-
tanto, como conhecimento escolar que integra o conjunto de disciplinas do currículo oficial, ela 
já era ensinada nas escolas secundárias e ministrada por intelectuais, advogados, engenheiros 
e professores leigos.  

Nas décadas de 1960 à 1980 a Geografia brasileira passou por inúmeras transforma-
ções que influenciaram não somente a Geografia enquanto conhecimento acadêmico mas tam-
bém seu ensino nas salas de aulas da escola básica.  

A professora Lívia de Oliveira iniciou sua carreira docente universitária na década de 
1960 e desenvolveu no final da década de 1970 e início da década de 1980 importantes pesqui-
sas sobre a Cartografia para a escola básica. Suas pesquisas tiveram como referencial teórico 
as contribuições Jean Piaget e tais concepções não estavam presentes nas discussões relativas 
ao ensino de Geografia no país. Foram, assim, as pesquisas desenvolvidas no âmbito da Carto-
grafia Escolar e do Ensino de Geografia que a professora Lívia foi a precursora. Seu trabalho 
possibilitou que o ensino de Geografia passasse a ser visto como um tema de pesquisas aca-
dêmicas, no âmbito da Ciência Geográfica. Lívia de Oliveira praticamente inaugurou um campo 
de pesquisa no Brasil, e essa foi uma das principais contribuições da professora.  

Nossa investigação procura analisar documentos e registrar memórias que auxiliem na 
compreensão do momento histórico vivenciado pela Geografia brasileira entre as décadas de 
1960 a 1980. Nosso trabalho busca, também, refletir a respeito do papel de determinados gru-
pos sociais no desenvolvimento de um campo de pesquisa que tem como objeto de estudo o 
ensino de Geografia.  
 
Metodologia 
 

Na perspectiva da pesquisa qualitativa, selecionamos a História Oral que, ao estabele-
cer procedimentos de trabalho com entrevistas, transcrição de depoimentos, possui técnicas 
específicas, bem como um conjunto de conceitos e procedimentos metodológicos, para a inves-
tigação que se propõe a eleger a oralidade como fonte principal de estudo (AMADO; FERREIRA; 
2001, p.xvi). 

O relato oral da professora Lívia é o ponto de partida para todas as discussões realiza-
das ao longo deste trabalho. Sua narrativa é concebida como um documento construído, assim 
como a produção bibliográfica da professora Lívia, os demais documentos que tratam da temá-
tica estudada e esta própria pesquisa. Tais produções são documentos-monumentos, isto é, 
construções resultantes de uma montagem, compostos por “materiais da memória” que são os 
monumentos, ou a “herança do passado”, e que guardam a história de uma época, da socieda-
de que o produziu.  

Segundo Jacques LeGoff (1990, p. 535-548), “o monumento é um sinal do passado. 
Atendendo às suas origens filológicas, o monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, 
perpetuar a recordação, por exemplo, os atos inscritos”.  

No decorrer da pesquisa procuramos interpretar as histórias contadas pela professora 
Lívia, considerando que seu relato biográfico é composto por fragmentos, trechos de uma traje-
tória.  
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Assim sendo, não temos a pretensão de registrar a história de vida de uma pessoa, 
uma vez que tratar a vida de uma pessoa como uma história “[...] talvez seja conformar-se com 
uma ilusão retórica, uma representação comum da existência que toda uma tradição literária 
não deixou e não deixa de reforçar” (BOURDIEU, 1986, p. 185). 

Mesmo que uma pessoa queira revelar todas as suas verdades, encontrará obstáculos 
porque sua identidade, constituída socialmente, o inscreve num tempo e espaço determinados. 
Aquele que resolve contar sobre seu passado certamente irá se esforçar na apresentação oficial 
de si mesmo. Da mesma forma, a construção do discurso tende a ser influenciada pelas leis da 
biografia oficial, isto é, tende a ser uma montagem na qual o relato de vida se apresenta como 
oficial (BOURDIEU, 1986) 

Decorrente de um objeto de pesquisa mais amplo, e em andamento, nossa intenção é 
compreender os caminhos percorridos pelo ensino de Geografia no Brasil a partir da narrativa 
de uma precursora no campo. Assim, nesse contexto, faz-se necessário estabelecer conexões 
entre o relato oral da professora Lívia e a bibliografia sobre esta temática. A reflexão que nos 
propomos realizar somente será possível se conseguirmos conhecer e compreender a ‘realida-
de’, as estruturas do espaço social em que nossa narradora está inserida.  

As entrevistas realizadas primam por estabelecer uma aproximação necessária entre 
entrevistador e entrevistada. Para Bourdieu (2008, p.695) o distanciamento entre pesquisador e 
narrador (ou entrevistador e entrevistada) pode gerar uma ‘comunicação violenta’; esta ocorre 
quando a violência simbólica não pôde ser evitada ou mesmo reduzida durante a entrevista. Há, 
numa ‘comunicação violenta’, uma dissimetria entre pesquisador e entrevistado; essa dissime-
tria é acentuada quando existem diferenças hierárquicas de capital, especialmente de capital 
cultural.  

Nesta pesquisa consideramos que as memórias sempre podem suscitar novos objetos, 
novos olhares e por esse motivo as entrevistas, transcritas e transformadas em uma narrativa, 
são sempre consultadas e relidas. Além disso, são documentos por proporcionar leituras dife-
rentes, adequadas a diferentes problemas de pesquisa.  

 
O Ensino de Geografia: um caminho para a definição de uma disciplina acadêmica 

 
Dentre as diversas possibilidades de análise oferecidas pelos indícios observados nas 

entrevistas, optamos por trazer à tona uma discussão advinda da leitura de Ivor Goodson 
(1990). Este autor discute o desenvolvimento das disciplinas acadêmicas e, como veremos adi-
ante, suas reflexões podem contribuir para a compreensão dos caminhos trilhados pela investi-
gação a respeito do ensino de Geografia no Brasil. 

Como nossa fonte principal de análise é o relato oral da professora Lívia de Oliveira, 
nossa especial atenção recaiu para as reflexões que contemplam o espaço acadêmico vivido por 
nossa depoente enquanto estudante e professora universitária. Por esse motivo, nos detivemos 
a discutir sua experiência como discente no curso de Geografia, realizado na Universidade de 
São Paulo (USP), e como docente na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro 
(FFCL), atualmente UNESP. 

A trajetória percorrida pela Geografia, no processo de constituição como disciplina aca-
dêmica no Brasil, contou com a participação decisiva de grupos de intelectuais da USP e tam-
bém da FFCL de Rio Claro. Assim, com o intuito de compreendermos melhor as estratégias 
envolvidas neste processo, procuramos analisar a configuração da Geografia como um saber 
autônomo na USP e na FFCL de Rio Claro. 

Ao se separar da História, a partir de1956, a Geografia passou a ser reconhecida como 
um campo de saber autônomo, com objeto e métodos próprios. Na Faculdade de Filosofia da 
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USP esta separação representou a oportunidade de ascensão na carreira acadêmica para pro-
fessores que já lecionavam como assistentes de Cátedras já estabelecidas.  

Devido à própria estrutura das Cátedras, os alunos recém formados, ou professores que 
ainda não faziam parte do quadro docente da instituição, dificilmente conseguiriam, no curso de 
Geografia da USP, alcançar um lugar na carreira universitária.  

Assim, vislumbrando a possibilidade de ascensão profissional na instituição, foram cria-
dos os Institutos Isolados e o curso de Geografia foi instalado. Nos Institutos Isolados de Ensi-
no Superior – como era o caso da FFCL de Rio Claro – o sistema de Cátedras foi, em sua 
grande maioria, substituído pela estrutura de Departamentos; em alguns casos, a Cátedra era 
oferecida ao professor sem a necessidade de passar por todas as etapas de docência até con-
seguir ser catedrático. Essas estratégias permitiram a inserção de professores jovens, recém 
formados e que ainda não haviam se especializado em uma área específica da Geografia.  

No curso de Geografia e História da USP haviam cátedras mais ligadas à História e ou-
tras mais ligadas à Geografia. Com a separação da Geografia e da História, em 1956, houve a 
possibilidade de que cada uma dessas disciplinas se desenvolvesse de maneira mais autônoma, 
necessitando, portanto, de professores que pudessem contribuir com a especialização do co-
nhecimento em cada uma dessas áreas e, nessa nova configuração, como distintas entre si.  

Entretanto, essa especialização não seria conseguida necessariamente através da con-
tratação de novos docentes, mas, sim, a partir do aproveitamento dos professores que já lecio-
navam na instituição.  

Isto exigiu desses professores o desenvolvimento de pesquisas em áreas determinadas, 
capazes de garantir a especialização do conhecimento. Nesse sentido, os financiamentos eram 
essenciais para garantir o desenvolvimento das investigações propostas.  

Em meados da década de 1950 e 1960, os financiamentos à Educação no Estado de 
São Paulo estavam atrelados à ideia de expansão da oferta do ensino técnico e na qualificação 
de mão de obra para o trabalho devido à expansão da industrialização verificada no Estado.  

Nos Institutos Isolados os financiamentos estavam mais propensos a acontecer devido 
aos objetivos com que foram criados: o de instruir uma parcela da população muito importante 
para o desenvolvimento e expansão das atividades econômicas do Estado. Assim, o governo 
estadual da época deixava evidente que seu maior interesse estava em investir nos cursos dos 
Institutos Isolados. 

Nesse sentido, podemos dizer que o trabalho num Instituto Isolado significava, dentre 
outras coisas, maiores oportunidades de se obter financiamentos em pesquisas e infraestrutura, 
além de apresentar ocasião para a ascensão na carreira acadêmica. 

E foi exatamente o que aconteceu com o professor João Dias da Silveira: catedrático da 
USP na Cadeira de Geografia Física, aceitou o convite do Governador do Estado, em 1957, para 
ser o Diretor da FFCL de Rio Claro-SP.  

Ao assumir a direção da FFCL de Rio Claro o professor João Dias teve garantida sua as-
censão na carreira acadêmica, além de possibilitar a ampliação de financiamentos em pesquisas 
nos cursos que compunham a instituição recém criada.  

Ao escrever para o Governador do Estado, o professor João Dias esclareceu que o acei-
te ao convite para ser diretor da FFCL estava atrelado a certas garantias, muitas delas relacio-
nadas a investimentos em infraestrutura: 

 
[...]É natural que, coerentes com os pontos de vista mais do que uma 
vez expostos pela Congregação da Faculdade de que faço parte, pon-
tos de vista aos quais sempre nos associamos, estivéssemos na obri-
gação de declinar da honrosa incumbência. Vossa excelência, 
entretanto, antes que nos manifestássemos, declarou que o convite 

CD-ROM DE ATAS  | 6171 |  COLUBHE 2012



era para dirigirmos a instalação de uma Faculdade de alto nível e em 
linhas renovadoras. Tendo Vossa Excelência colocado nesses termos a 
instalação do novo instituto, criava, evidentemente, situação nova pa-
ra nós. Não podíamos, como não podemos, duvidar dos propósitos do 
Governo, “máxime” quando Vossa Excelência, na referida audiência, 
fez questão de reafirmar que, para atingir tais escopos, estão as auto-
ridades dispostas a oferecer todo o amparo e colaboração necessá-
rias. Tudo indicava ter o Governo de Vossa Excelência deliberado 
depois de atentar maduramente para o problema.[...] (JOÃO DIAS 
DAS SILVEIRA apud BUSCHINELLI, 1988, p.17) 

 
Em seu discurso podemos perceber uma preocupação em justificar o aceite ao convite 

para os colegas da USP e, por conseqüência, para todos que se opunham a política de instala-
ção dos IIES.  

Diante da necessidade de justificar a existência da FFCL de Rio Claro, e também da 
própria Geografia como uma disciplina válida dentro da Faculdade recém criada, o professor 
João Dias procurou trazer para a instituição de Rio Claro um corpo docente disposto a desen-
volver e fortalecer o arcabouço teórico e prático da Geografia; para tanto, arregimentou profes-
sores de outras Universidades brasileiras, tais como da própria USP, do Rio de Janeiro, de Santa 
Catarina, além de recém formados que almejavam seguir na carreira universitária.  

Na FFCL de Rio Claro a estratégia utilizada para garantir a existência das carreiras aca-
dêmicas e da própria Ciência geográfica foi, de certa forma, torná-la necessária à sociedade. 
Importante salientar que havia um contexto histórico, social, político e econômico propicio para 
a instalação de cursos de formação de professores no interior do país. Os mecanismos que tor-
navam a Geografia um saber necessário à sociedade já estavam sendo articulados através das 
legislações que determinavam a estrutura dos currículos escolares, especialmente no que tange 
aos exames exigidos para a admissão nos níveis mais elevados de escolarização. Além disso, 
com a crescente urbanização e industrialização brasileira verificada ao longo das décadas de 
1940-1960, as legislações educacionais brasileiras tenderam a privilegiar o ensino técnico, mais 
prático e ‘útil’ à sociedade que buscava um lugar no mundo do trabalho.  

Neste contexto, encontrava-se a Geografia da USP numa situação perturbadora ao se 
separar da História. Por um lado, havia uma situação favorável decorrente da oportunidade de 
desenvolver-se como um campo de conhecimento autônomo. Por outro, havia uma situação 
difícil porque precisava articular mecanismos que garantissem seu lugar e sua existência numa 
Faculdade já constituída e com uma estrutura em que as cátedras prevaleciam. 

A Geografia da USP precisava ser reconhecida como uma Ciência num ambiente instá-
vel, e neste sentido, tornava-se muito importante o desenvolvimento de estudos e pesquisas 
sobre os métodos da Geografia e seu objeto de estudo, bem como o aumento de recursos fi-
nanceiros para as pesquisas.  

Assim, houve, no início da década de 1960 na USP, uma tendência na especialização do 
conhecimento geográfico através das pesquisas realizadas na pós-graduação, além de uma 
busca crescente por recursos financeiros. 

Em contrapartida, na FFCL de Rio Claro a Geografia, desde o início, procurou se estru-
turar como uma área de conhecimento autônoma, isto é, como uma disciplina acadêmica, en-
quanto que na USP a Geografia lutava para manter o seu status como uma Ciência de 
referência.  

Na USP as preocupações com a Ciência Geográfica, tais como a dicotomia entre Geo-
grafia Humana e Geografia Física, faziam parte da maioria das discussões acadêmicas, bem 
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como dos trabalhos publicados em periódicos da época. Em contrapartida, discussões sobre a 
geografia ensinada nas escolas continuavam em segundo plano.  

Mais uma vez acentuou-se a separação entre Bacharelado e Licenciatura, na medida em 
que o Bacharelado se tornava o caminho necessário ao desenvolvimento de pesquisas que defi-
niriam os parâmetros da Ciência Geográfica em discussão.  

Além disso, a especialização do conhecimento geográfico na Universidade representou, 
dentre outras coisas, a ampliação das possibilidades de financiamentos na USP e também na 
FFCL de Rio Claro.  

Cabe evidenciar que para Goodson (1990, p.251) a intrínseca relação entre status aca-
dêmico e a alocação de recursos explica as tentativas de uma disciplina para se tornar uma ma-
téria acadêmica. Segundo ele, 

 
[...] Basicamente, uma vez que mais recursos são dados à matéria 
acadêmica que ó objeto de exame, ensinada aos estudantes capazes, 
o conflito com respeito ao status do conhecimento examinável é, aci-
ma de tudo, uma batalha em torno dos recursos materiais e das pers-
pectivas de carreira de cada professor da matéria ou da comunidade 
da matéria. 

 
Assim, vemos que as diferenças entre as pesquisas realizadas na USP e na FFCL de Rio 

Claro, no período estudado até o momento, são fruto da separação entre Bacharelado e Licen-
ciatura, que, por sua vez, aconteceu como uma estratégia necessária a definição de um modelo 
de Geografia nas duas instituições estudadas. As modificações verificadas no processo de defi-
nição do modelo de Geografia a ser seguido determinaram o teor das pesquisas na USP e na 
FFCL de Rio Claro; ambas se tornaram difusoras de pesquisas inéditas, essenciais à sobrevivên-
cia da Geografia enquanto Ciência, porém diferentes quanto aos métodos utilizados e ao foco 
das investigações. 

Dessa forma, podemos compreender porque o Ensino de Geografia não se tornou uma 
preocupação constante na USP, mas sim na FFCL de Rio Claro; neste caso, por significar a pos-
sibilidade de manter a viabilidade da Geografia para a sociedade, (ou justificar sua existência 
em uma instituição pública), garantindo assim as carreiras docentes de professores do curso de 
Geografia e também dos que lecionavam em disciplinas ligadas ao ensino de Geografia, como 
foi o caso da professora Lívia de Oliveira. 

O processo que levou a Geografia brasileira a ser reconhecida como uma disciplina aca-
dêmica contou com caminhos diferentes, preconizados por duas instituições importantes como 
a USP e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. Embora esses caminhos te-
nham sido diferentes, os objetivos almejados eram os mesmos: fortalecer o conhecimento geo-
gráfico, garantir o espaço conquistado pela Geografia no âmbito acadêmico e também as 
carreiras docentes. 

Entretanto, foi justamente esse caminhar diverso que possibilitou à Geografia brasileira 
se desenvolver de forma ampla, contemplando ao longo do tempo pesquisas sobre os mais va-
riados temas, inclusive sobre o Ensino de Geografia.  

Se as discussões na USP, ao menos até a década de 1960, foram vitais para o fortale-
cimento do corpo teórico e metodológico da Geografia, a FFCL de Rio Claro, através da atuação 
da professora Lívia, trouxe à tona preocupações e reflexões sobre o ensino de Geografia, não 
discutidas por geógrafos até aquele momento, contribuindo assim para o desenvolvimento de 
uma linha de investigações também muito importante à sobrevivência da própria Ciência Geo-
gráfica. 

 
Considerações Finais 
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A narrativa elaborada a partir dos relatos da professora Lívia trazem à tona diversas 

‘pistas’ sobre como o ensino de Geografia foi se tornando uma área de pesquisa no Brasil. Co-
nhecer e entender os caminhos percorridos pela Geografia enquanto Ciência é muito importan-
te, especialmente quando as reflexões sobre este percurso oferecem relevantes considerações 
sobre a constituição de uma área de pesquisas até então não desenvolvida: o Ensino de Geo-
grafia.  

O contato com as ideias de Ivor Goodson (1990), especialmente no que se refere à dis-
cussão das disciplinas acadêmicas e sua institucionalização nas Universidades, concomitante a 
análise das entrevistas realizadas com a professora Lívia, nos ajudaram a entender a institucio-
nalização da Geografia na Universidade Brasileira, mais particularmente os mecanismos engen-
drados no interior do meio universitário em que a Geografia foi se estruturando como uma 
Ciência de referência com desdobramentos temáticos no campo da pesquisa.  

Ao nos contar sobre sua graduação na USP Lívia nos “obrigou” a mergulhar no universo 
acadêmico da Geografia freqüentada por ela, fazendo-nos compreender que a Geografia daque-
le tempo – década de 1950- ainda ligada diretamente à História, lutava para ser reconhecida 
como um campo de conhecimento válido dentro da própria Universidade. Somente no final da 
década de 1950, entre 1956 e 1957, é que a Geografia se estruturou como uma disciplina na 
Universidade, fazendo com que a Geografia da sala de aula fosse fortalecida como uma matéria 
escolar significativa para constar do currículo oficial. Como escreve Goodson (2001, p. 156), os 
exames exigidos na escola são condição necessária para a aceitação de uma disciplina acadê-
mica.  

No caso da Geografia no Brasil não foi diferente; o trecho abaixo transcrito da entrevis-
ta de Lívia evidencia que a Geografia já possuía um status importante no currículo escolar nas 
décadas de 1950 e 1960, entretanto ainda buscava sua afirmação enquanto Ciência dentro da 
própria Universidade: 

 
Eu fiz a Graduação na USP. Só que entre eu ter formado na Escola 
Normal e ter entrado na USP para fazer Geografia e História na antiga 
Filosofia, Ciências e Letras, eu fiz Enfermagem! Com 17 anos entrei 
na Enfermagem da USP; era apaixonada, como tudo que faço! Traba-
lhei, estudei, fui aos Estados Unidos, fiz o curso de especialização em 
Saúde Pública; trabalhava e dava minha aula, mas como eu era muito 
jovem não fui capaz de lidar com as coisas que aparecem na vida, e 
que depois apareceram na Geografia, mas aí fui capaz de lidar! Bri-
guei feio na Faculdade de Higiene e eu saí; já estava fazendo Geogra-
fia quando fui trabalhar no Hospital de Ortopedia. Só depois é que eu 
fiz o Concurso para o magistério. (...) Aí eu fui lá (...)- naquela época 
era na Maria Antonia - vi o programa e decidi fazer o curso de História 
e Geografia por causa da História. Fiz um cursinho que era dado pelos 
próprios alunos da Filosofia. Na época a gente fazia o vestibular na 
própria Filosofia, não tinha essa história de coisa grande, nada! Só 
que naquela época não entrava Matemática; eu fiz Português, uma 
língua (Inglês), Geografia e História . Aí no vestibular - eu preciso 
contar para vocês!- eu entrei em primeiro lugar, aliás, a nota mais al-
ta do vestibular do ano, de toda a Filosofia foi a minha nota (...) To-
das as minhas notas foram assim, acima de 9! (...)Por isso a sorte foi 
essa, tudo o que caiu eu sabia, eu tinha vivido o que eu falava. Entrei 
na USP, na Geografia, era Geografia e História.  
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Ao obter garantias de disciplina universitária, a Geografia conseguiria, também, preservar as 
carreiras docentes envolvidas. Este processo foi se desenvolvendo também na década de 1960, 
época em que a professora Lívia iniciou sua atuação docente na Universidade recentemente 
criada no interior de São Paulo. Lívia de Oliveira, recém formada, tinha como experiência de 
trabalho sua atuação no magistério público. A docência no ensino universitário iniciou-se no 
âmbito do Ensino de Geografia e foi imprescindível à garantia de sua carreira no ensino superi-
or. Assim como atesta sua narrativa: 

 
Eu fui convidada pelo Doutor João para vir para Rio Claro. Naquela 
época, era o catedrático que convidava, e Doutor João me convidou 
para eu vir para cá bem antes do Doutorado! (...) Nessa época eu já 
tinha terminado a Geografia, já dava aula, já estava fazendo essas 
disciplinas, e o Doutor João sabia que eu tinha interesse de fazer car-
reira universitária. Aí depois, quando ele soube que mamãe havia 
morrido em 1961, ele voltou a me convidar. Aí eu disse que aceitava, 
por isso eu vim para Rio Claro em 1962. Ele foi meu professor e do 
meu concurso, também fizemos excursões juntos; conhecia o Doutor 
João desde o primeiro ano que eu fiz Geografia. (...) Só que eu tinha 
a minha cadeira no secundário; eu falei para ele que eu pediria um 
afastamento, mas que eu não ira largar, porque eu não sabia se fica-
ria aqui ou não. Demorou para sair meu afastamento, e eu vim pra cá 
em maio, e não em março. Ele queria que eu desse a disciplina que se 
chamava “Didática Especial de Geografia” para o quarto ano; (...)para 
os formandos aqui de Rio Claro. Ele me chamou bem atenção, porque 
ele não queria que eu transformasse a minha vinda como trampolim 
para eu passar para a Geografia; ele não queria que eu viesse pra cá 
e depois passasse a trabalhar em Geomorfologia - que eu gostava 
muito - em Climatologia, Urbana... Ele queria que eu viesse para tra-
balhar em Didática da Geografia; que eu fizesse pesquisa, ele usou 
bem a palavra, que eu iniciasse trabalhos de pesquisa em Ensino da 
Geografia, não em Geomorfologia. (...) Ele queria que eu fizesse pes-
quisa em Ensino de Geografia! Nem a USP tinha esse tipo de trabalho! 
Então o meu trabalho foi pioneiro, de vanguarda por causa da visão 
do Doutor João, porque foi ele que me colocou nisso. Quando eu che-
guei não havia programa nem nada, havia a minha experiência de se-
cundário e de primário.(Trecho da entrevista realizada com a 
professora Lívia de Oliveira, Rio Claro-SP, 2005) 

 
As exigências feitas pelo professor João Dias à Lívia de Oliveira, quanto ao teor de suas 

investigações – o Ensino da Geografia –, inauguraram uma linha de pesquisa necessária à bus-
ca pela manutenção do status adquirido pela Geografia, e que, por sua vez, precisava ser tam-
bém garantido no curso recém criado da FFCL de Rio Claro.  

Ao longo das décadas de 1960 e 1970, as pesquisas sobre o Ensino de Geografia se 
tornaram essenciais à sobrevivência do Curso de Geografia da Universidade em que Lívia iniciou 
sua atuação docente, e também à manutenção de sua própria carreira como professora univer-
sitária. Nessa época, a preocupação era desenvolver, no âmbito do ensino de Geografia, um 
arcabouço teórico e metodológico capaz de caracterizar e justificar as pesquisas que vinham 
sendo realizadas por docentes responsáveis por disciplinas ligadas ao Ensino de Geografia.  
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No âmbito das políticas públicas para o ensino básico, a substituição da Geografia e da 
História pelos Estudos Sociais ocorrida no currículo da escola básica brasileira na década de 
1970 ameaçou o status adquirido pela Geografia enquanto uma disciplina acadêmica; como 
conseqüência as carreiras docentes, dos cursos de Geografia, também corriam sério risco. 

Nesse contexto, as pesquisas sobre o Ensino de Geografia começaram a se tornar ne-
cessárias porque justificavam a necessidade do conhecimento geográfico na escola, e ao mes-
mo tempo, garantiam as carreiras docentes no meio acadêmico.  

Nesse sentido, a Geografia como disciplina acadêmica precisava se fortalecer, pois seu 
fortalecimento, dentro do meio acadêmico, garantiria a sobrevivência da Geografia no currículo 
escolar. E foi com o intuito de estabelecer um rigor metodológico para as investigações em an-
damento nos cursos de Geografia que as pesquisas sobre a Geografia começaram a se preocu-
par com a definição de um modelo teórico e metodológico a ser utilizado. Diversos temas 
começam a ser investigados, dentre eles o Ensino de Geografia.  

Os trabalhos da professora Lívia inauguraram um campo de investigação na Geografia 
até então relegado à Pedagogia: as pesquisas sobre o Ensino de Geografia nas escolas básicas. 
Até o início da década de 1970, no Brasil, os estudos sobre o ensino da Geografia nas escolas 
eram realizados por pesquisadores ligados diretamente à Pedagogia e não pelos próprios geó-
grafos, formados nas Universidades brasileiras. A sala de aula da escola básica não era preocu-
pação dos Geógrafos; a didática era uma disciplina própria do curso de Pedagogia e não da 
Geografia. 

Entretanto, já na década de 1960, a professora Lívia iniciou reflexões sobre a Geografia 
da sala de aula e, mais tarde, na década de 1970, elaborou uma pesquisa que tentava estabe-
lecer uma metodologia para o trabalho com mapas nas escolas. O caráter inovador de sua pes-
quisa consiste principalmente na introdução das concepções de Jean Piaget para o ensino de 
Geografia. Suas investigações datadas das décadas de 1960 e 1970 estão inseridas no contexto 
em que a Geografia acadêmica precisava fortalecer seu status como uma disciplina acadêmica.  

As dificuldades para a concretização de seu projeto profissional acabaram ‘obrigando-a’ 
a entrar em contato com o universo da prática docente logo cedo, enquanto ainda cursava a 
licenciatura. Geralmente, esta prática acontece após o término da Faculdade; no caso de Lívia, 
o contato com o magistério como profissão ocorreu antes mesmo de se formar como professora 
de Geografia. Assim, desde o início, Lívia teve a oportunidade de trabalhar os conhecimentos 
adquiridos no curso de Licenciatura:  

 
Quando eu dava aulas lá em Pedro de Toledo eu tive muita sorte por-
que eu era nova, dava aula de Geografia, fazendo Filosofia. Então en-
tre os alunos eu tinha muita autoridade porque eu estava estudando e 
ensinava uma Geografia já moderna para eles. Nós fazíamos traba-
lhos, [...] tinha um riozinho lá e nós íamos dar aula no rio. Todas 
aquelas nomenclaturas de rio eram dadas dentro do rio. Depois nós 
íamos para Peruíbe ensinar a parte de mar; {...} estudávamos a cida-
de de Pedro de Toledo, e eles confeccionavam mapas (Trecho da en-
trevista realizada com a professora Lívia de Oliveira, Rio Claro-SP, 
2005) 
  

Vemos que sua prática docente estava imbuída de saberes e métodos da Geografia da 
época; estes conhecimentos, por sua vez, não estavam diretamente relacionados à didática da 
Geografia do ensino básico. Eram conhecimentos mais relacionados à ciência de referência, tais 
como, temas da geomorfologia, climatologia, etc. Daí sua prática, enquanto docente do ensino 
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básico, priorizar as excursões, ou trabalhos de campo, práticas, aliás, difundidas no âmbito 
acadêmico da Geografia da Universidade de São Paulo. 

As investigações sobre o ensino de Geografia surgiram, então, como uma conseqüência 
da atuação docente de Lívia de Oliveira na Universidade, mais especificamente na Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras de Rio Claro. De modo mais amplo, dizemos que o modelo institucio-
nal da recém Faculdade onde Lívia foi convidada a atuar, associado aos interesses pessoais do 
Diretor da instituição e à necessidade particular de Lívia em garantir seu espaço como mulher 
no universo acadêmico foi determinante para o desenvolvimento de suas pesquisas sobre o 
ensino de Geografia.  

Ao chegar na FFCL de Rio Claro para lecionar no curso de Geografia, Lívia se deparou 
com um modelo no qual a Didática fazia parte da grade curricular de praticamente todos os 
cursos, diferentemente da estrutura curricular dos cursos da Universidade de São Paulo. (BUS-
CHINELLI, 1988). 

 
[...]. Ele queria que eu desse a disciplina que se chamava “Didática 
Especial de Geografia” para o quarto ano [...] Ele me chamou bem 
atenção, (...)Ele queria que eu viesse para trabalhar em Didática da 
Geografia; que eu fizesse pesquisa, ele usou bem a palavra, que eu 
iniciasse trabalhos de pesquisa em Ensino da Geografia, [...] Nem a 
USP tinha esse tipo de trabalho! [...] Quando comecei a trabalhar na 
Didática, senti que a questão do mapa é que seria importante para 
desenvolver trabalhos. (Trecho da entrevista realizada com a profes-
sora Lívia de Oliveira, Rio Claro-SP, 2005) 

 
Os trabalhos com mapas a que Lívia se refere dizem respeito às suas investigações so-

bre a aprendizagem do mapa em Geografia, baseadas nas concepções de Jean Piaget, um tema 
novo para a Geografia e também no campo educacional.  

Poucas eram as pesquisas em Educação que utilizavam referenciais de Piaget, e na Ge-
ografia nada ainda havia sido publicado sobre essa temática, tampouco pesquisas sobre o ensi-
no de Geografia. Mas a professora Lívia, ainda na década de 1970, inaugurou na Geografia as 
reflexões sobre o ensino da cartografia nas escolas, embasadas nas concepções piagetianas 
sobre representação do espaço na criança.  

Portanto, o tema de sua investigação não surgiu de modo intuitivo, mas sim articulado 
à necessidade de se realizar pesquisas numa Faculdade, garantindo, assim, o status de exce-
lência da instituição, mas estava articulado a todo um contexto favorável. A manutenção do 
status da recém FFCL significava também, para a professora Lívia, a conquista de seu espaço, 
como mulher, no universo acadêmico e contribuiu para a constituição da Geografia como uma 
disciplina de alto status na Universidade. 

As reflexões realizadas até o momento nos mostram que a professora Lívia de Oliveira 
teve um papel importante na definição da Geografia como uma disciplina acadêmica. O Ensino 
de Geografia se tornou um caminho, uma estratégia para garantir sua carreira docente no âm-
bito acadêmico e trouxe como conseqüência uma metodologia e um arcabouço teórico novo 
para a Geografia. A institucionalização do Ensino de Geografia como um campo de investiga-
ções surgiu, portanto, como uma conseqüência das estratégias engendradas no interior do 
meio acadêmico para sustentar o status da Geografia como uma disciplina necessária na Uni-
versidade e a profissionalização dos docentes do ensino superior.  

Sua trajetória de trabalho com o Ensino de Geografia apresenta uma serie de contribui-
ções, no âmbito do ensino e da pesquisa, na medida em que Lívia vem, ao longo de sua traje-
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tória, introduzindo metodologias e técnicas de análise novas no campo da Geografia acadêmica 
brasileira, especialmente no âmbito da Cartografia escolar.  

Portanto, conhecer os caminhos trilhados pelos profissionais envolvidos com o Ensino 
de Geografia pode nos ajudar a compreender não somente o passado, mas as conseqüências 
das estratégias adotadas para o ensino de Geografia nas escolas de educação básica e de ensi-
no superior.  
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 INTRODUÇÃO:  
 

O presente estudo analisou as relações entre religiosidade católica e produção de sub-
jetividade na cidade mineira de SABINÓPOLIS. Focando a educação, em seu aspecto informal, 
objetivou compreender a função sociológica e cultural da religião, como instituição, que propicia 
a expressão de sentimentos que vinculam o homem a um universo simbólico, edificado sobre o 
sagrado. Mostra que a religiosidade, enquanto expressão é processual, pois as significações se 
transformam, se reafirmam, e são produzidas ao longo da existência. Embora assuma um cará-
ter transcendental, as significações religiosas são fruto do processo humano de implicação com 
o existir. O estudo vinculou-se ao Programa de Mestrado em Psicologia da Pontifícia Universida-
de Católica de Minas Gerais, sendo concluído em 2006.  
 A pergunta que originou o estudo foi produzida no interior do serviço público em psico-
logia, nos anos de 2001 a 2002, no atendimento vinculado ao PSF- Programa Saúde da Família 
do município de Sabinopolis, MG. O discurso religioso assumia funções diferentes - seja para 
fundamentar uma segurança ao enunciador, para garantir uma significação para o existir, seja 
para prescrever regras com as quais o crente se vinculava, ora se aprisionando nelas -
subordinadamente, ora as colocando em questionamento. No entanto, em sua maioria, o medo 
advindo de um desconhecido, da concepção de pecado e culpa era o impeditivo de uma ação. 
Diante da dúvida a inércia prevalecia, casamentos sem sentidos, relações adoecidas, justificati-
vas míticas encobriam um entendimento do lugar social do sujeito enunciador. 
 Outras vezes, o discurso ou o lugar religioso era o que permitia a organização do sujei-
to adoecido. No espaço religioso, um lugar social era encontrado. Neste contexto, a visão social 
sobre o adoecimento psíquico assumia uma perspectiva anímica, onde o adoecimento recebia 
as significações de "coisa do diabo", "vontade de deus", ou "magia", "feitiço"; com tais signifi-
cações a perspectiva de processo de adoecimento, ou da história social e cultural sofria (sofre) 
resistência. A produção de subjetividades adoecidas ou não, não é percebida. Não obstante, era 
também na crença religiosa que um outro significado emergia, promovendo a ação do sujeito, 
por apoiar-se na fé.   

 O estudo sociológico da religião considerou as mudanças históricas que influenciaram o 
processo sócio-cultural, a construção do saber, as subjetividades e a função social exercida pela 
religião nos diferentes momentos históricos. Assim, três grandes marcos históricos puderam ser 
definidos: o período Colonial ou pré-moderno, a Modernidade e o momento atual, chamado por 
alguns de Pós-Modernidade (GIDDENS:1993), ( LIBANIO: 2005)  

A caracterização desses três tempos é distinta: o período Colonial foi marcado pelo 
pensamento mítico-religioso. Este organizava todas as esferas da vida humana, a economia era 
movida pelo modo de produção colonial (rural, sustentado pelas fazendas e no trabalho escra-
vo), as relações sociais se fundamentavam na tradição, onde o catolicismo era o fundamento 
da família patriarcal, a idéia de sujeito e do individuo se encontra ausente, pois é o sagrado que 
ordena o mundo e o coletivo. A idéia de Deus se constituía como Cosmogonia. A Modernidade 
baseou-se na produção industrial, e no sistema de trocas (comércio), ocorre o nascimento das 
cidades, a perda de hegemonia do saber religioso e a predominância do saber racional. Haven-
do o processo de dessacralização da realidade, denominado como secularização. A racionalida-
de instrumental faz nascer à individualidade, o sujeito racional, pensante. Pela razão e pelo 
progresso o homem deveria prover a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade, lema iluminista 
que mobilizou a Revolução Francesa (séc. XVIII). Esses valores, no período colonial, eram atri-
buídos ao transcendente, à religião. Já a pós-modernidade é marcada pela tecnologia de infor-
mação, pela intensificação de um modo de vida urbano, pela descrença nos ideais modernos: 
Liberdade, Fraternidade e Igualdade. Descrença que tem sua origem no agravamento das desi-
gualdades sociais e no uso da razão como instrumento de opressão e dominação. O sagrado é 
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vivido como experiência íntima, não mais propriedade ou atributo da religião. Há pluralidade de 
religiões, e não mais hegemonia de um único discurso religioso. 

  
PRESSUPOSTOS TEORICOS: 
A sustentação teórica fez-se com a bricolagem das contribuições de Durkheim(1989), 

Guattari(1986) e Oswald de Andrade(1972). 
Os estudos de Durkheim permitiram o entendimento sobre o sagrado, sua função social 

e relação com a produção das subjetividades. Para Durkheim (1989) (2000) a religião constitui-
se no nomos social. Nomos que possibilitou uma arquitetura espaço-geográfica e uma organiza-
ção hierarquizada das diferentes classes sociais unificadas em torno de uma concepção religiosa 
instituída. Na ruptura do olhar dicotomizado: indivíduo versus sociedade, concepção que sus-
tentou a produção de conhecimento durkheimiano, outro argumento foi acrescido ao olhar do 
pesquisador: o de processos de subjetivação.Este resultante da relação ho-
mem/sociedade/espaço/tempo/cultura.Relação que aponta para um movimento constante de 
fragmentação e recomposição, movimento constitutivo do processo de subjetivação, já que a 
existência é marcada por uma intensidade que leva o homem a criar significações que possam 
dar sentido a ela e a si próprio. Assim, os estudos sobre subjetividade de Guattari foram esco-
lhidos. Eles mediaram a compreensão de que a religiosidade, relacionando-se ao sagrado (nu-
minoso) se constitui num território simbólico, no qual a própria idéia de transcendente funda 
um modelo de subjetividade territorializada, fixada a um universo simbólico, tornado hipertexto.  

No processo de subjetivação, uma multiplicidade de fatores entra em cena, revelando a 
heterogeneidade que permite a organização de um sentido para o que somos. Nele alguns 
acontecimentos ganham força para gerar novas significações, e isso pode indicar um grau de 
fragmentação, que gera angústia e perda de sentido, o que Durkheim (1989) nomeou como 
anomia. Decorre daí a possibilidade de nascimento do novo, de novas composições subjetivas e 
ou o fechamento em composições já arraigadas, pelo medo de fragmentar. Entretanto, o ho-
mem está inserido no mundo e na história, exposto a condições que não controla e que contri-
buem para a produção do que "é", mesmo quando não percebe. Nesse contexto, a relação com 
o sagrado se mostra como um centro organizador que o integra (um hipertexto), permitindo o 
enfrentamento da existência. Entretanto, o sagrado se mostra de forma diversa, conforme a 
cultura: a concepção transcendental sustenta a visão ocidental, a concepção imanente à visão 
tribal, negra e indígena. (KUNG:2004). 

 A subjetividade, portanto, resulta de um processo de produção e está sujeita, não 
apenas ao discurso, mas a acontecimentos que possam enunciar mudanças, transformações e 
mutações de sentido. Os processos de subjetivação, de semiotização – ou seja, a produção de 
sentido, de eficiência semiótica – não são centradas em agentes individuais, nem em agentes 
grupais. Esses processos são duplamente descentrados. Implicam o funcionamento de ‘máqui-
nas’ de expressão que podem ser tanto de natureza extra-pessoal, extra-individual, quanto de 
natureza infra-humana, infrapsíquica, infrapessoal sistemas de percepção, de sensibilidade, de 
afeto, de desejo, de representação, de imagens, de valor, modos de memorização, sistemas 
corporais, orgânicos, biológicos, fisiológicos. (GUATTARI: 1986;p.31)  

 Considerando a complexidade da formação subjetiva, associamos a análise do sincre-
tismo simbólico brasileiro e sua formação. Para tanto, Oswald de Andrade foi escolhido por suas 
idéias precursoras e singulares. Para ele, o sincretismo simbólico marca inegável da brasilidade, 
é resultante de um processo de "digestão" de outros modos culturais. O autor defende que o 
homem se faz no jogo múltiplo de intensidades, de afetos e de razão, e propõe o termo antro-
pofagia como meio de apropriação e transformação das experiências culturais vivenciadas ao 
longo da história brasileira. Ao cunhar o termo antropofagia, Andrade(1972) defende a singula-
ridade da cultura brasileira, argumentando que o que nos foi dado como tabu foi digerido e 
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transformado em totem. Seus argumentos foram relacionados com o conceito de subjetivação. 
Sobretudo, ao mostrar que sob o domínio opressor do colonizador, nasceu um outro modo de 
ser, capaz de integrar diferentes culturas, diferentes expressões, gerando uma relação com a 
vida e com uma religiosidade distinta daquela ensinada pelo colonizador. Nela a intensidade da 
vida se fez pela alegria, sendo ela mesma uma marca da resistência a uma visão homogênea 
sobre a existência. Afirma, pois, Andrade (1972), “nunca fomos catequizados. Vivemos através 
de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia. Ou em Belém do Pará”. O sentido de 
criação e de mutação da humanidade a partir da heterogeneidade cultural brasileira o fez acre-
ditar na utopia de uma sociedade humana capaz de conviver com a diferença. 
 Por meios distintos, os três autores discutem a duplicidade do homem, ao argumenta-
rem sobre a ambiguidade caos e ordem, ser e não ser, como condição de transformação do que 
ele é. A processualidade das significações e a historicidade do que somos foi o que permitiu a 
construção do argumento e do diálogo feito ao longo do trabalho de pesquisa. 
 
METODOLOGIA:  
 

Sabinópolis consta atualmente com 15650 mil habitantes, na zona urbana e rural, con-
forme dados do IBGE (2012), situada no Nordeste de Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, numa 
área de 849 km, a 750m de altitude, aos 18 39' 30 "de latitude Sul e 43 05'15" de longitude 
Oeste, distante 270 km de Belo Horizonte. Segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Huma-
no no Brasil (2000), apresenta índice de desenvolvimento baixo frente a outros municípios mi-
neiros, "ocupa a 592ª posição, sendo que 591 municípios (69,3%) estão em situação melhor e 
261 municípios (30,7%) estão em situação igual ou pior". Ainda que a educação e o aumento 
da longevidade tenham contribuído para a melhoria do IDH entre 1991 e 2000, o analfabetismo 
atinge 30,8% da população adulta com mais de 25 anos, apresentando um índice de pobreza 
de 61,2 %. O IDH é 0,689: "o município está entre as regiões consideradas de médio desenvol-
vimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8)". A cidade conta com instituições educacionais públicas 
e privadas de ensino infantil, fundamental e médio. Atualmente, existem várias instituições pri-
vadas de ensino superior, aprovadas pelo MEC, nas cidades vizinhas: Serro, Guanhães e Virgi-
nópolis. A própria sede do município conta com outras instituições de ensino superior, em 
expansão pelo interior de Minas.  

A economia é sustentada pela agropecuária, pelo comércio e por prestação de serviços. 
O índice de desenvolvimento industrial ainda é muito incipiente. O Estado e o próprio Município 
são os maiores empregadores da população. A agricultura familiar movimenta parte da econo-
mia e vem se organizando através de feiras de produtores. A produção leiteira e de derivados 
também encontram-se em processo de organização, visando ampliar o comércio de exportação 
já existente. Portanto, o município tem uma tradição agropecuária que remonta às origens co-
loniais. Em outros tempos, a exploração mineral foi intensa, sendo tal prática vinculada à tradi-
ção portuguesa dos primeiros moradores que lá se instalaram no final do ciclo do ouro, século 
XVIII e início do século XIX.  

A relação entre atividade econômica e religião marca um modo de catolicismo que se 
revela em sua simplicidade e que tem como característica um discurso homogêneo, através do 
qual a existência é significada como a-histórica,‘vontade divina’. Essa homogeneidade sofre in-
fluências à medida que há uma maior interação de outros modos de economia, avanço nos 
meios de comunicação e de um progressivo processo de urbanização. A reconstrução histórica 
possibilitou cartografar à religiosidade católica compreendendo a produção subjetiva dela de-
corrente. Vários elementos foram utilizados: recomposição dos períodos históricos via fotografi-
as, análise documental dos livros de registros da igreja católica, leitura de livros literários ou 
não, sobre a história da cidade (MAFRA:1992) (QUEIROZ:2003) (BARROSO:1997) e, sobretudo, 
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entrevistas com idosos. Foram entrevistados descendentes das três famílias mais antigas da 
cidade de Sabinópolis, com idades entre 73 e 92 anos, sendo ainda entrevistados dois represen-
tantes da igreja católica e um representante da igreja pentecostal.  

Um tempo histórico – 1927 a 1967 – foi priorizado. A escolha desse período deveu-se a 
alguns fatores: ser ele o marco da emancipação política do município, acontecimento que de-
marca a influência do pensamento moderno, liberal/republicano. Ser um período de efervescên-
cia política e religiosa. No campo religioso, o catolicismo tradicional/popular foi confrontado com 
outros modelos: o tridentino/ultramontano, reformado com forte presença clerical, e o catoli-
cismo renovado, no qual houve a abertura da Igreja para as transformações mundiais. (MA-
TOS:2002) No campo político, aconteceu o conflito e o trânsito de poderes, de uma cultura 
conservadora, para uma abertura democrática que levou alguns personagens a assumirem forte 
liderança no processo de afirmação de uma cultura urbana, moderna, entre eles, o padre, os 
médicos, o farmacêutico. Várias instituições que representam o pensamento moderno, republi-
cano, são fundadas na cidade e, o ano de 1967, o marco histórico foi à perda da hegemonia 
religiosa católica. Posto que em 1967, foi instituída oficialmente a Igreja Pentecostal na cidade. 
Um acontecimento, portanto, paradigmático que aponta para as transformações sociais já em 
curso no Brasil, no mundo e que adentram a cultura sabinopolitana. Por fim, a definição de um 
tempo histórico se fez, posto que uma dissertação visa o estudo de uma tema circunscrito ao 
tempo próprio do mestrado, como coloca Eco(2003), um tempo mínimo de seis meses e máxi-
mo de três anos, através do qual podemos estudar, documentar , pesquisar e elaborar um texto 
que expresse a produção realizada.  

A pesquisa fundamentou-se na concepção de que o conhecimento é construído. Postu-
la-se, pois que o conhecimento é uma forma de organização e entendimento de uma realidade, 
é um “argumento discursivo”, sustentado numa visão sócio-política do saber. O conhecimento 
produzido assume caráter temporal, sendo passível de questionamento. Santos (2003) defende 
que a ciência, hoje, tem que se implicar com seu tempo. E, não sendo neutra, é uma tentativa 
de entendimento de uma realidade, é um argumento discursivo que traz em si a incompletude.  

A idéia de construção toma ainda o sentido dado por Foucault (1984)(2003), segundo o qual 
a construção do conhecimento promove também a construção do sujeito, pois que não há um 
sujeito a priori e um objeto a priori. É a relação de conhecer que faz a mudança e formação de 
ambos. A idéia de construtivismo em Foucault aponta, sobretudo, para uma ética do conheci-
mento que remete à necessidade de transformação, de corte, de ruptura, que possam promo-
ver o novo, carregado de sentido, que possam fazer surgir uma nova subjetividade. Nesse 
sentido, o pesquisador voltará sua atenção para buscar entender como e quando despertou 
para uma forma de pensar e agir, e quais práticas o levaram a isso. Já que o conhecimento e a 
sua produção estão implicados num espaço e num tempo, numa história de relações, onde os 
sujeitos e as subjetividades “são construídas a partir de determinadas configurações históricas e 
sociais e, mesmo assim, nunca determinadas de modo final e definitivo. São processos sempre 
em andamento, submetidos a variações, alterações, diferenciações”. (FERREIRA-NETO:2004; 
p.77) 

 Buscou-se analisar a religiosidade católica e as subjetividades dela decorrentes, tomando 
por referência os ritos, o discurso, o gesto, a conduta daqueles que crêem. Entendendo o ethos 
religioso e a significação pelas pessoas. Entendido como discurso, as práticas familiares, sociais, 
religiosas que compõem as subjetividades, configurando um estilo, um jeito de ser, que permi-
tiu-nos definir um território simbólico através do qual a cultura sabinopolitana se organizou. 
Esse entendimento levou às entrevistas, sustentadas no modelo semi-estruturado, possibilitan-
do assim o relato dos entrevistados. Por meio delas, os tempos históricos foram compostos. Na 
análise deles, fez-se o resgate histórico sobre a composição social brasileira e da cultura sabi-
nopolitana, numa articulação entre os discursos: sociológico e histórico.  
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As entrevistas realizadas com os moradores da cidade, filhos de colonizadores, eram 
iniciadas com identificação do entrevistado, sua formação, sua religião, sua origem familiar e 
social. Após isso, perguntava-se quais lembranças traziam do tempo de Monsenhor Amantino 
(pároco católico que residiu 40 anos na cidade, tendo exercido forte influência sobre a cultura 
da cidade). Tal pergunta permitiu o contar da história. Ao rememorar, os entrevistados se emo-
cionavam, recompondo o cenário social no qual se percebiam imersos. Até mesmo a linguagem 
retratava o tempo vivido, os pronomes de tratamento Seu, Sá, (referência a Senhor e Senhora). 

O cruzamento de dados históricos e da literatura estudada possibilitou outras pergun-
tas, visando precisar melhor as informações colhidas. Foram perguntas comuns aos entrevista-
dos: o que é religião? Fé e religião têm o mesmo significado? Na opinião do entrevistado, que 
influência teve a religião católica na história de Sabinópolis? Os entrevistados representantes da 
igreja católica e pentecostal tiveram como pergunta principal: qual a influência da religião cató-
lica na construção da subjetividade do povo de Sabinópolis?Foi pedido ainda que falassem um 
pouco sobre a influência de Monsenhor Amantino nessa história, visando cartografar as signifi-
cações em torno do líder religioso.  

As entrevistas foram um importante recurso de coleta de dados, possibilitando compre-
ender o processo de produção da subjetivação. Na argumentação do conhecimento em cons-
trução, no entendimento do contexto no qual os enunciados foram produzidos (seja dos 
documentos lidos, seja das entrevistas realizadas) e na compreensão da mensagem implícita 
por detrás da comunicação, a análise de conteúdo foi o instrumento metodológico usado para 
se trabalhar os dados coletados (BARDIN:2004). Através da análise de conteúdo, as categorias 
temáticas puderam ser percebidas: moralidade, visão político-social hierarquizada: o branco 
superior, o negro inferior, construção de gênero: a cisão feminino e masculino, valores como 
obediência, disciplina e temor, a figura do pai, do padre, de Deus, o sincretismo religioso: o 
catolicismo tradicional/popular, o catolicismo tridentino/reformador e o catolicismo renovador.  
  Portanto, no processamento das informações colhidas, optou-se pela análise qualitativa 
dos dados, através da qual a inferência, ou seja, a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção da comunicação é feita a partir do aparecimento de um índice temático 
(moralidade, costumes, gênero) e não sobre a freqüência da sua aparição – quantas vezes apa-
rece o tema na comunicação (BARDIN:2004,p.36). Assim, a análise das entrevistas permitiu-
nos transitar entre os temas, cartografando o cenário histórico que marcou a produção dos sig-
nificados e dos hábitos que formam a cultura dos entrevistados e que remetem à cultura religi-
osa católica, proporcionando-nos um entendimento da realidade estudada.   
PROBLEMA, RESULTADOS E DISCUSSAO: 
 
 Ao pesquisar a cultura sabinopolitana uma questão acompanhou quase todo o processo 
de sua produção: que conceito seria mais adequado à leitura da realidade estudada, identidade 
religiosa, ou subjetividade? Os dois conceitos distintos remetiam a posicionamentos e leituras 
diversas sobre o tema. Entretanto, a opção pelo argumento guattariano foi confirmada. A 
discussão sobre identidade e subjetividade remete à produção de sentido sobre o homem. 
Entretanto, a idéia de identidade mantém a perspectiva de um modelo que se repete pela 
igualdade com, ou pela apropriação de um modelo que nos organiza. Isso ao longo do trabalho 
foi sendo mostrado. O discurso por uma identidade foi o recurso de manutenção de um modelo 
religioso que, desejando sua permanência, criou ritos, significações capazes de unificar grupos, 
mas ao mesmo tempo controlá-los, através da reafirmação de um território simbólico o 
sagrado/transcendental. Identidades religiosas foram produzidas, o catolicismo ultramontano foi 
a expressão de tal modelo religioso. 
 Não obstante, o conceito de identidade comporta o questionamento: onde fica a 
possibilidade de mudança, de transformação, de mutação? Como explicar a multiplicidade de 
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códigos, de símbolos, de ritos que compõe a cultura, mesmo quando a mesma parece se 
manter "inalterada"? Como agregar ao conceito de identidade a heterogeneidade? Não seria tal 
conceito um reducionismo ao sujeito psicológico? Não seria ainda assumir uma hegemonia de 
um modo de pensar sobre o outro?  
 A escolha conceitual aconteceu porque o estudo e a análise de documentos, das 
entrevistas, da literatura revelavam a força do argumento de produção da subjetividade. A 
polifonia de enunciadores pôde ser ilustrada, através da recomposição das paisagens históricas. 
As marcas do período colonial, com seu catolicismo popular, com as hierarquias entre senhores 
e escravos, homens e mulheres expressos na linguagem dos sujeitos entrevistados. Por outro 
lado, a perda de referência da figura de liderança do pároco indicou-nos o modelo 
centralizador, no qual o catolicismo ultramontano representou uma organização clerical e 
política, marcando o conflito de interesses entre Igreja e Estado no período republicano. As 
diversas memórias foram mostrando os vários acontecimentos que contribuíram para o 
surgimento de outros modelos subjetivos, permitindo a compreensão da própria produção dos 
modelos católicos instituídos e sua função social. As mudanças visaram, sobretudo, a 
reterritorialização de sentidos e a permanência do status quo político e religioso. 

Nesse sentido, o conceito de subjetivação possibilitou o entendimento da necessidade 
da manutenção dos sistemas referenciais católicos. Eles foram e são territórios 
simbólicos/existenciais, meios de evitar a angústia decorrente do processo de fragmentação, de 
anomia. Possibilita-nos ainda entender a singularidade do catolicismo brasileiro, pois embora o 
colonizador luso necessitasse afirmar sua cultura através do modelo religioso católico, no novo 
solo a diferença foi produzida, e, mesmo na aparência de uma hegemonia, o que se fez foi uma 
diversidade simbólica, influenciada pelo momento histórico, pelo espaço geográfico, pelas 
condições tecnológicas da época. 

No caso em estudo, os equipamentos: sociais, família, educação, política, vinculados 
aos enunciados discursivos da Igreja Católica mantiveram a hegemonia de território existencial 
transcendental, que dificultou a expressão da diversidade, quase sempre considerada como 
marginal, produzindo subjetividades territorializadas, ao vincular a condição de existir do 
sabinopolense à crença católica. Ser católico era a condição para ser reconhecido como Ser, 
como gente. 

A "homogeneidade" discursiva favoreceu a criatividade folclórica dos grupos populares, 
como meio de transformar a proibição expressiva. Entretanto, também gerou a passividade, 
frente às desigualdades sociais, entendidas como "naturais". Essa não é percebida, pois é 
significada como "cordialidade", "povo ordeiro". Sua origem vincula-se à posição de obediência 
e de submissão aprendidas nos modelos dados como verdade pela Igreja Católica. Via 
dominação religiosa católica, produziu-se uma religiosidade baseada na culpa, na negação da 
vida, pelo medo de enfrentar as intensidades do sentir, na negação do diferente, sobretudo 
daquele que pudesse romper com o discurso hegemônico, fosse ele o negro, o estrangeiro, o 
maçom, o ateu, a mulher, o protestante. Uma moralidade patriarcal, através da qual Deus 
assume um lugar disciplinador, marcou e ainda marca a cultura em questão.  

Não obstante a tentativa de homogeneidade, outros elementos foram permitindo a 
fragmentação discursiva: a mistura de culturas, o processo de urbanização, a inserção do negro 
no catolicismo, o avanço das idéias liberais, a tecnologia etc Nesse processo, outro sentido 
religioso foi sendo produzido, através do questionamento dos modelos aprendidos. 

A religiosidade abriu-se para outros valores, não mais centrados na figura de um Deus 
disciplinador, transcendental, supra-humano, mas num significado que permitiu a dúvida e a 
existência da diferença. Onde a própria ideia do transcendente permite o entendimento do 
existir e não sua negação. Um ponto importante das entrevistas: todos, os entrevistados, à 
indagação sobre se a fé e a religião significavam a mesma coisa, disseram que não. Ainda que 
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todos tivessem aprendido modos de expressão que, sacramentalmente, expressassem a fé, 
todos afirmaram que a religião não garante a fé e que esta pode ser descoberta fora do espaço 
religioso. Cada um à sua maneira, por modos diferentes se interrogou sobre a religiosidade 
católica aprendida. E como faz parte do processo de subjetivação a ambigüidade, ela aparece – 
seja na expressão da dúvida, seja na afirmação de ritos. Em suas falas: 

 
Então quando ela sofreu, morreu, eu não conformei, até hoje, não 
conformei. De certa maneira perdi a crença. Acredito, mas não, 
acredito assim, tem horas que eu discordo, eu penso, leio a 
Bíblia, leio coisas, sabe? Entrevistado cravo 
Eu posso ter fé e não ter religião. Então, por exemplo, fé em Deus. 
Porque tem muita gente que acredita em Deus, só. Religião, eles 
falam que é invenção, dos homens. Entrevista Violeta 
Eu acho que ela diminui (a religião diminui a fé) Mas eu acho que 
quem tem (fé) ... Muitas vezes, como ela disse... na religião eles 
fogem um pouco, para que a gente diminua a fé da gente, não 
é não?  Entrevistada Jasmim 
Eu acho que a fé, não quer dizer que seja só fé religiosa. É a fé em 
qualquer coisa, né? Que você sinta na vida, em seu interior. Isso, a 
fé é um valor. Eu considero mais assim, como um valor. Agora 
quando você tem a fé sobre o aspecto religioso, ai é muito 
bom também. Entrevista Sempre Viva 
Não, a fé eu acho que é alguma coisa que nasce no coração da 
gente, que a gente tem e guarda, porque às vezes tem muita 
gente que fala que tem religião e não tem fé.Eu não acho que fé 
é a mesma religião não. Entrevistada Margarida 
... religião não salva ninguém. Ninguém. A única coisa que salva a 
pessoa primeiro é acreditar num ente supremo que é Deus, segundo 
ser bem intencionado. Está salvo, não precisa de ter religião 
não. Ele tendo a fé que existe um poder: é Deus...Entrevistado 
Lírio (grifos meus) 

 
  As transformações de sentido indicam a descentralização do discurso institucional e da 
instituição católica, num deslocamento do que antes era considerado sagrado e inquestionável. 
Apesar do movimento de dúvida, há um retorno às significações aprendidas: a idéia de 
salvação, a leitura da Bíblia, a necessidade de vincular-se a uma religião. O modelo 
tridentino/ultramontano no qual a obrigatoriedade dos sacramentos era sinal e condição de 
ascensão ao mundo transcendental e garantia da salvação, vê-se questionado, sendo 
questionada a própria concepção de ser a religião católica sagrada – dada como sinal da 
presença de Deus. Tudo isso mostra que há um processo de desterritorialização dos modelos 
aprendidos. Por outro lado, todos os entrevistados, ao afirmarem a necessidade da fé, remetem 
a um novo universo de valor – ainda em processo de significação, no qual há a percepção da 
necessidade de crer em algo que possa promover a significação do homem e da vida. O 
numinoso não está fixado, não necessariamente tem "imagem e semelhança", porém provoca 
sentimentos que escapam à significação discursiva das representações. 
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

A intensidade do existir é que produz o sentimento religioso, a religiosidade. Ela 
independe das instituições religiosas. Durkheim, Oswald de Andrade e Guattari novamente 
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contribuem para o entendimento dos depoimentos. O primeiro, ao afirmar que o sagrado é 
aquilo que nos eleva acima de nós mesmos e que o homem o percebe pela força dos 
sentimentos que escapam às representações. O segundo, ao argumentar sobre o sentimento 
órfico, “sentimento universal que marca todos os povos civilizados e primitivos”, que escapa à 
racionalidade e gera a criação. O terceiro, ao postular sobre a intensidade de fluxos que 
atravessam a subjetividade, produzindo novos significados, sentimento pático que enuncia 
universos de valor. 
 A idéia de transformação perpassa os três autores e permite-nos entender não apenas 
o processo de subjetivação, mas o sincretismo simbólico religioso. Ainda que na história 
recomposta de Sabinópolis a marca da religiosidade institucional tridentina seja forte, ela é 
atravessada pela religiosidade tradicional popular onde a prática da oração, dos ritos familiares, 
das festas, dos cantos e do culto aos santos se mantém. Ao mesmo tempo, tem-se nos 
discursos a presença de um questionamento sobre a religiosidade instituída e a busca por uma 
religiosidade que, diferindo do modelo patriarcal, dê significado á multiplicidade de 
experiências.  
 O modelo patriarcal vivido por meio da religião e da política não comporta a diversidade 
e alimenta sentimentos de exclusão, de negação, nutrindo uma cultura de repressão às 
diferenças, antes entendidas como inferioridade, hoje como possibilidade de modos de existir. A 
negação da mulher, do negro, a afirmação do poder masculino através da figura do líder 
religioso, político e familiar ainda impedem uma prática política partidária e educativa 
fundamentada no diálogo, na administração do conflito necessário à convivência. O conflito 
ainda é visto como indisciplina, desobediência, insubordinação. Entretanto, há uma abertura 
para outros possíveis.  
 Por outro lado, na memória dos entrevistados há a marca dos grandes encontros 
religiosos e dos tempos em que as celebrações reuniam os grupos em torno de um culto, de 
uma festa, das procissões. Em que a beleza dos cantos e do rito promovia a emoção do 
encontro. Um momento de socialização em que a cidade parava para celebrar seus santos. Aí 
se compreende a importância da festa do Rosário, celebrada em agosto, que promove a 
mistura de todos os modos aprendidos, pois, nela, folclore, sagrado, profano, se misturam. Há 
a alegria da fé, da musicalidade negra, dos tambores dos cablocos, da irreverência dos 
bonecos, há a possibilidade de ruptura do tempo e a diversidade pode expressar-se.  
  Como síntese de todas essas ideias, cito o argumento de Oswald de Andrade: 
 

O que é a História, senão um contínuo revisar de idéias e de rumos?... 
nós brasileiros, campeões da miscigenação tanto da raça como da 
cultura, somos a Contra-reforma, mesmo sem Deus ou culto. Somos a 
Utopia realizada bem ou mal, em face do utilitarismo mercenário e 
mecânico do Norte. Somos a Caravela que ancorou no paraíso ou na 
desgraça da selva, somos a Bandeira estacada na fazenda. O que 
precisamos é nos identificar e consolidar nossos perdidos contornos 
psíquicos, morais e históricos. (ANDRADE, 1972:p.153) 
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“...nada temos de melhor que a memória para garantir que algo ocorreu antes de 
formarmos sua lembrança”. (RICOEUR, 2007, p. 26) 

  
Esse artigo objetiva apresentar, sucintamente, os resultados parciais de uma pesquisa1 que visa 
a reconstituição e o resgate de parte da História da Educação na cidade de Alagoinhas-BA, ten-
do como corpus central para estudo as memórias de cinco professoras que concluíram a forma-
ção em magistério primário na década de 60 do século XX, no Colégio Santíssimo Sacramento 
(C.SS.S.)2, Colégio católico e voltado para um público feminino da classe média e alta. 

O referido Colégio teve - e ainda tem - um papel decisivo na História da Educação da 
cidade de Alagoinhas-BA, uma vez que por mais de quatro décadas foi um importante centro 
formador de professoras primárias, que atuaram/atuam no município e em cidades circunvizi-
nhas. Pensar o C.SS.S. e a formação oferecida por ele, implica, sobretudo, situá-lo historica-
mente, isto é, analisá-lo como fazendo parte de uma teia social maior – a cidade de Alagoinhas, 
o estado da Bahia e o Brasil, um micro espaço interagindo e em constante interseção com o 
macro. Isso implica pensá-lo como uma instituição educacional inserida num espaço-tempo es-
pecífico e histórico e, por isso, passível de compreensão, no qual as relações travadas entre o 
mesmo e a sociedade local e/ou nacional refletiam relações de poder, conflitos, alianças, enfim 
um modo de pensar a educação e de colocá-la em prática. 

 Ressalto que não tenho a pretensão de realizar uma narrativa sequencial e linear da 
história da Instituição, mas uma reflexão histórica que possibilite desvendar as especificidades e 
peculiaridades vividas na e pela instituição, percebendo-a como lócus de formação de um pro-
fessorado, que refletia os anseios e necessidades de um determinado contexto social, político e 
cultural.  

Ao optar por reconstituir trajetórias de mulheres-professoras que tiveram sua formação 
profissional inicial no Colégio Santíssimo Sacramento, em um espaço-tempo delimitado, o nosso 
estudo parte de um princípio fundante: refletir sobre a ação de indivíduos comuns/mulheres na 
história, procurando tirá-las da invisibilidade histórica e do “papel secundário no drama da his-
tória” (BURKE,1992), analisando-as como sujeitos da e na história, compartilhando com Burke a 
“ideia de que a realidade é social ou culturalmente constituída” (BURKE, 1992), portanto passí-
vel de investigação histórica. Temos consciência que trabalhar com trajetórias envolve não so-
mente a vida particular de cada indivíduo, mas, impreterivelmente, nos leva a situar esses 
indivíduos nos contextos sócio-histórico onde os mesmos se movem e se constituem. Implica 
articular vários elementos da experiência histórica, mobilizando e abordando vários aspectos 
das redes de relações concretas que estabelecem, buscando a singularidade de suas experiên-
cias sem esquecer que as mesmas (mulheres-professoras) estavam inseridas e envolvidas em 
redes de sociabilidades e, sendo assim não eram sujeitos isolados. Nessa perspectiva, nos pro-
pomos a dar inteligibilidade a essas experiências, escolhendo como “trilha de leitura” principal a 
condição de ser mulher dessas professoras, sem, no entanto, nos reduzirmos a isso. 

 Nessa perspectiva, a categoria gênero torna-se fundante na nossa pesquisa, uma vez 
que a mesma nos dará subsídios para pensarmos não só as relações de poder que se estabele-
cem entre os sexos numa sociedade visivelmente androcentrista como a brasileira, mas e, prin-
cipalmente, como as trajetórias profissionais e pessoais das “mulheres professoras”, 
colaboradoras da nossa pesquisa, foram marcadas (ou não) por seus substratos biológicos.  

Para esta comunicação apresentamos os resultados parciais da nossa análise sobre a 
trajetória profissional e pessoal de uma professora em particular, a professora Jurilda Bonfim 
Santana, através de suas memórias e de pesquisas em fontes escritas. Buscamos reconstituir e 
analisar suas práticas e trajetória docentes, ancorando nossa análise nas dimensões pessoal, 
social e profissional. Tencionamos compreender as imbricações da formação recebida na 
C.SS.S., analisando como e em que medida essa formação influenciou a maneira singular como 
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a referida professora construiu sua trajetória profissional e pessoal. Procuramos capturar as 
interconexões entre gênero e profissão e suas implicações nas escolhas e tomadas de decisões 
quanto aos rumos a imprimir na esfera pessoal e profissional da sua vida.  

O trabalho está fundamentado em um viés essencialmente qualitativo, assentado nos 
princípios teórico-metodológicos da pesquisa histórica conforme proposta da Nova História 
(Burke, 1992). Temos consciência que os fatos passados “tal qual aconteceu” não serão plena-
mente reconstituídos por nós, pesquisadores (as), no entanto o zelo e o cuidado metodológico 
com as fontes históricas que ‘manuseamos’ permite-nos uma aproximação e uma leitura das 
mesmas. A idéia de que o “documento fala por si” tão cara aos historiadores positivistas foi, 
frente ao aparecimento de novos pressupostos teórico-metodológicos, sendo posta em questão, 
dando lugar a uma postura crítica frente às fontes, percebendo-as como historicamente produ-
zidas. A ampliação de fontes na pesquisa histórica impôs ao pesquisador uma nova postura 
frente às mesmas: a consciência de que a fonte sozinha não nos dará respostas, de que não 
está nelas toda a verdade sobre os fatos históricos passados. Torna-se imprescindível aqui a 
problematização das fontes utilizadas na presente pesquisa, o questionamento contínuo sobre 
não só a ‘fabricação’ e preservação das mesmas, mas, sobretudo o tratamento dado às mesmas 
na pesquisa histórica. Esse desafio não é algo fácil. Mogarro (2005, p. 14) afirma, no que con-
cordamos, que “o historiador da educação também “inventa” as suas fontes, construindo-as em 
articulação com o objecto de estudo e inserindo-as nas realidades educativas em que foram 
utilizadas ou pelas quais (e pelos respectivos actores) foram produzidas”.  

Lopes & Galvão (2001) ao abordar a problemática da utilização de novas fontes na His-
tória da Educação chama a atenção para o fato de, em alguns estudos recentes “a utilização de 
novas fontes documentais nem sempre vem acompanhada de uma reflexão aprofundada sobre 
o porquê de sua escolha para aquele objeto determinado ou sobre os problemas inerentes à 
sua especificidade”. Essas autoras chamam a atenção ainda para outra questão frente à postura 
do pesquisador e “suas” fontes, que é o permanente e imprescindível diálogo com a teoria e a 
metodologia próprias da ciência histórica. Assim, o trabalho com as fontes da pesquisa – fontes 
orais e escritas – exigiu, da nossa parte, um esforço redobrado no trato com as mesmas. Nesse 
sentido, ao manipularmos as fontes de pesquisa procuramos extrair delas elementos que nos 
possibilitassem um olhar mais apurado das experiências históricas vivenciadas na prática educa-
tiva do C.SS.S. e na vivência profissional das suas ex-alunas. 

 Os depoimentos orais, coletados sob a égide da História Oral, deram “vida e forma” à 
presente proposta, onde as memórias de uma professora-mulher ou de uma mulher-professora 
nos permitiu desvelar aspectos significativos dos percursos educacionais da cidade de Alagoi-
nhas-BA. Acreditamos, assim como Fonseca (2006, p. 254) que a História Oral “lança a vida 
para dentro das pesquisas educacionais e alarga seu campo de ação e compreensão. Como 
uma forma de interação humana e de troca de expressões é democrática, oferece meios para 
uma transformação dos sujeitos, da história e do conhecimento”.  

Trabalhamos com os depoimentos tendo clareza da sua não linearidade, da impossibili-
dade de se realizar uma análise unidirecional, dos seus tempos múltiplos e de que a memória é 
sempre entrelaçada de lembranças e esquecimentos. Estamos compreendendo-a numa pers-
pectiva de gênero, assim a memória feminina, enquanto objeto de análise, foi considerada a 
partir da “multiplicidade de configurações de gênero que marcam a memória e nela se expres-
sam” (KOFES e PISCITELLI, 1997). Este pressuposto aponta para uma análise desnaturalizante 
das memórias femininas, uma vez que apenas o estrato biológico - o sexo – não daria conta de 
atender às complexidades de uma pesquisa orientada pelo conceito de gênero, como a nossa. A 
nosso ver, não é o fato de se pertencer a um ou a outro sexo que dá uma certa “especificidade” 
à memória, mas sim as trajetórias e as histórias de vida de cada ser, individualmente, sempre 
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levando em consideração, é claro, o seu pertencimento a um dos gêneros e a complexidade 
inerente a tal pressuposto.  

Inquietava-nos com o “oceano de silêncio” no qual estavam submersas as professoras, 
cujas trajetórias buscamos reconstituir. Elas não são mudas, como aponta Perrot (2005), mas 
sim a história, com seu ar ‘viril’ de ciência, as silenciou, obrigando-as a figurarem apenas no 
cenário privado. Mas as nossas professoras, assim como aquelas mulheres pesquisadas por Per-
rot, adentraram a cena pública, deixando em suas passagens, rastros e vestígios que nos apon-
tam para uma multiplicidade de ‘vozes’, que delinearam o horizonte sonoro/educacional da 
cidade de Alagoinhas-BA. Salientamos que não pretendíamos fazer um estudo biográfico, no 
sentido de descrever a vida de uma pessoa, embora essa dimensão esteja presente na pesqui-
sa. Tencionamos uma análise dos dados coletados durante a pesquisa empírica, à luz da ciência 
histórica, tomando a categoria gênero como norteadora dessa análise3.  

Desta forma, a presente pesquisa vem auxiliar no resgate da história de uma instituição 
educacional com mais de 70 anos de existência, que muito contribuiu (e ainda contribui) para o 
desenvolvimento da cidade de Alagoinhas-BA, além de desvelar aspectos significativos de traje-
tórias profissionais e pessoais de professoras formadas pelo referido colégio, tendo como base 
a preocupação com a escrita e preservação da Memória e História da Educação na Bahia, dando 
“voz e vez” aos indivíduos que protagonizaram essa história, nesse caso “as mulheres professo-
ras” ou “as professoras-mulheres”.  

 
Traços de uma trajetória: a educadora Jurilda Bonfim Santana 
A professora Jurilda Bonfim de Santana realizou o curso de magistério no Colégio San-

tíssimo Sacramento, era uma das 54 alunas-mestras da turma que se formou no ano de 1962. 
Teve toda a sua trajetória profissional atuando na cidade de Alagoinhas-BA, onde assumiu vá-
rios cargos na educação pública, como por exemplo o de Delegada Escolar e o de Coordenado-
ra Regional da Educação.  

O esboço abaixo segue os rastros dessa mulher-professora, buscando perceber vestí-
gios da sua formação docente, as influências a que foi submetida ao longo da sua vida e as 
relações de gênero que estabeleceu ao longo da sua trajetória. Buscamos extrair de suas vivên-
cias um sentido histórico, direcionando o nosso olhar para o sujeito social, em suas experiências 
individuais e coletivas, retirando-a da penumbra histórica. Nesse sentido, nos fala Mogarro 
(2005, p. 13) “esta importância da dimensão experiencial e das vivências e memórias dos acto-
res educativos recoloca os indivíduos no centro da história sociocultural e confere uma atenção 
renovada aos seus percursos de vida, como entradas privilegiadas para a compreensão das rea-
lidades educativas”.  

Sabemos que as lembranças não são algo estáticas, rígidas, elas são um fluxo de arti-
culações entre presente e passado. Assim, temos consciência que seleções de recordações fo-
ram feitas, ou seja, o quê, como e quanto foi lembrado/relatado/rememorado/silenciado no 
decorrer das entrevistas realizadas está intimamente relacionado com o modo como me apro-
ximei e a partir do meu encontro com a professora, cuja trajetória analisamos. A seguir, apre-
sentamos alguns fragmentos dos percursos de vida da mulher-professora Jurilda Santana. 

Logo no início da entrevista4, a professora reflete sobre o lugar ocupado por seus pais, 
mais especificamente por seu pai, na sua trajetória de formação. Transparece em sua fala o 
entusiasmo que o mesmo tinha em relação à escola e a importância da mesma na vida das su-
as filhas. Registra sua admiração pela figura paterna quando afirma, “Eu achava que meu pai 
era um cara visionário mesmo, ele enxergava longe. Uma pessoa que só tinha o segundo ano 
do atual Ensino Fundamental, não sei se era o equivalente, mas ele achava que, naquela época, 
o nosso futuro dependia da escola”. 

Ela conta ao rememorar essa questão: 
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Meu pai era um homem simples, ele não tinha nem o ensino funda-
mental completo, estudou até o segundo ano. Nós - a família - somos 
seis: cinco mulheres e um homem. Mas ele não permitia que nós fi-
cássemos em casa de braços cruzados, tínhamos de ir para a escola. 
Era uma classe... Meu pai pertencia à classe, vamos dizer, média fra-
ca, porque ele tinha caminhão, viajava muito, e minha mãe era do lar 
e ficava só nos ajudando, nos orientando. Essa educação que rece-
bemos de família foi fundamental para nós, e ele exigia da gente que 
fôssemos para a escola. Ele exigia da gente, assim, ir para a escola... 
Ele podia não ter roupa, não ter sapato, como realmente tinha dias 
que ele estava com dificuldades, mas o nosso livro, o nosso material 
didático, a nossa escola era prioridade. Nós levávamos a nossa me-
renda de casa, porque não tínhamos como comprar lanche, mas tam-
bém não se vendia lanche lá.  

Como se pode ver, o lugar que a educação escolar ocupava nas preocupações 
da família é um lugar positivo, privilegiado. Conforme se viu, mesmo quando passavam por difi-
culdades financeiras, e a professora fala até com uma ponta de orgulho sobre isso, a escola era 
vislumbrada como uma possibilitadora de abrir caminhos melhores e de superação das dificul-
dades vivenciadas. O fato de ter se tornado uma profissional com reconhecimento social, talvez 
justifique ter mencionado tal obstáculo. 

Falando sobre suas primeiras professoras, ela construiu a seguinte narrativa, que re-
lembra com admiração da professora que marcou sua vida estudantil,  

Aqui na cidade de Alagoinhas nós estudamos ali no Brasilino Viegas as 
séries iniciais. Depois, houve uma escola aqui na atual Rua Luís Viana, 
que à época se chamava Barão do Rio Branco, que era da Professora 
Gildete Rai e Ana de Oliveira Campos, a conhecida Noquinha, famosa 
aqui na cidade. Eu tive o privilégio também de ser aluna dessas duas 
professoras. Privilégio esse que me fez chegar a fazer o exame de 
“admissão. (...) Mas aluno de Noquinha não perdia, não, era prepara-
do mesmo para aquele teste. E nós todos, os seis, que fomos alunos 
dela, passaram e estudamos lá no Ginásio de Alagoinhas. 

 Além dessa professora, cita a figura de um professor que muito a marcou, revelando 
que foi poderia ter recebido o título de “professor incentivador”. Em seu relato,  

(...) Eu fui agraciada por Deus de ter um professor por nome de Artur 
Pereira de Oliveira. Este também eu rendo as minhas homenagens. 
Esse homem, como professor, disse: Você tem talento e eu vou lhe 
preparar para o amanhã. E aí ele começou: Você vai falar hoje na 
comemoração do Dia da Pátria; Você hoje vai declamar um poema do 
Dia da Árvore. Sempre tinha uma comemoração e ele mandava me 
chamar para que eu participasse. 

 Após concluir essa fase da sua vida escolar, a professora Jurilda Santana ingressa no 
Colégio Santíssimo Sacramento, instituição católica e que tinha como público a classe média da 
cidade. Nessa instituição, como já sinalizamos, a professora estudou até finalizar o curso de 
magistério, quando começou a lecionar. Como era uma instituição particular, mais uma vez é 
mencionado as dificuldades financeiras encontradas por seus pais para manter as filhas estu-
dando. Desse período rememora: 

Então, com a idade de 15 anos eu fui para o Santíssimo, eu comecei a 
estudar o Magistério no Santíssimo. Eu, vendo as dificuldades dele, 
ele tinha o maior interesse, ele se esforçava demais, então para a 
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gente ajudar as despesas da casa, nós começamos a dar banca. Tra-
balhávamos com aqueles meninos de escola particular, a gente come-
çou trabalhando. Nós chegamos a ter 20 alunos de banca, eu e uma 
irmã mais velha. Nisso, esse dinheiro servia para a gente para ajudar 
no pagamento da mensalidade da escola. Chegamos até o terceiro 
ano do Ensino Médio, concluímos sem reprovações, sempre aprova-
das... Mas a gente sabia o sacrifício que meu pai fazia para a gente 
estudar. Então fazíamos o possível para não dar nenhuma preocupa-
ção para ele. 

Após finalizar o curso de magistério passa a lecionar na Escola Brasilino Viegas, onde 
havia estudando quando criança. No seu depoimento, deixa transparecer o estilo pedagógico 
que assumia enquanto professora:  

E aí nós encontramos no Brasilino alguns profissionais que eram as-
sim, vamos dizer assim, pessoas que enxergavam também algo dife-
rente, então começamos a desenvolver dentro da escola atividades 
com as crianças que participavam de festas juninas, trabalhávamos 
com a biblioteca, lá tinha uma biblioteca, a bibliotecária, professora 
Ednólia, a gente fazia atividades lá na biblioteca. Nós começamos 
também a fazer algumas palestras, participando de reuniões de pais, 
me tornei secretária da associação de pais lá do Brasilino durante 
muito tempo. E nós sempre nos envolvemos com festa de fim de ano 
e começamos a entregar... Porque, quando os alunos concluíam o 
quinto ano primário, eles recebiam um diploma, aí, então, o que eu 
fazia? Eu, em casa, preparava, enrolava, botava a fitinha, arrumava, 
fazia doces, fazia aquela festa para eles na sala de aula e fazia umas 
lembrancinhas para distribuir com eles. Sempre eu gostei desse mo-
vimento, os meninos gostavam e queriam participar.  

 Na mesma época em que assumiu como professora na rede estadual de ensino, é tam-
bém convidada para lecionar no Ginásio de Alagoinhas, mesma instituição em que havia cursa-
do o Ginasial. Após algum tempo, começou a frequentar as aulas do curso de Geografia, na 
Universidade Federal da Bahia – UFBA, num curso modular. Finalizado o curso, era professora 
‘titulada’ dessa disciplina. Mas não ficaria muito tempo no cargo de professora, conta-nos que 
devido ao seu trabalho e seus conhecimentos políticos, foi convidada a ser Delegada Escolar em 
Alagoinhas, convite que pensou em recusar uma vez que “amava demais aquele trabalho”. 
Aceitou o convite, passando a assumir a Delegacia Escolar do município e tinha como atribui-
ções, segundo rememora: 

 E na delegacia fazia o quê? Acompanhava o trabalho do professor a 
nível de pontualidade, responsabilidade, compromisso com o trabalho 
na escola, faltas, se faltou. Mas eu não me satisfazia com isso, porque 
eu acho que o professor precisava de algo mais. Então o que fiz eu? 
Eu fui à Secretaria de Educação e lá comecei a me envolver com o 
trabalho da Secretaria da Educação e comecei a ver projetos para a 
alfabetização, cursos de capacitação para professores para trabalhar 
com deficiente físico, deficiente mental, deficiente visual. E chamava 
professores que quisessem participar desses cursos em Salvador, eu 
trouxe cursos para aqui para que fizessem o curso aqui em Alagoi-
nhas, encaminhei muitos professores para Salvador, aqueles que que-
riam fazer essa capacitação, muitos foram fazer.  
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 Outro cargo que ocupou foi a Coordenadoria Regional da Educação de Alagoi-
nhas e da região, cargo que teve que deixar quando nasceu o seu segundo filho, uma vez que 
sua função exigia que viajasse muito a trabalho. Ao retornar da licença-maternidade, assumiu a 
vice direção do posto de Educação de Jovens e Adultos, no prédio que tinha ajudado a construir 
quando coordenadora. A respeito desse prédio nos fala da sua preocupação com os alunos que 
“tinham passado da idade, precisavam de uma escola que os atendesse e que não pagassem. 
Aí eu fiz ali...”.  

Após a aposentadoria como professora do estado, a professora Jurilda Santana, junta-
mente com mais duas irmãs, fundou uma instituição educacional na cidade de Alagoinhas, onde 
oferece à população os níveis do Ensino Fundamental I e II e o Ensino Médio, o que vem ao 
encontro da afirmação que fez ao longo de uma das nossas entrevistas, quando afirma que “Eu 
me envolvia muito com a educação, eu sou apaixonada por ela”.  

Nessa pesquisa, ao “lançarmos mão” de depoimentos orais de uma professora a fim de 
reconstituir alguns aspectos da história da educação no município de Alagoinhas-BA, almejáva-
mos não apenas rememorar fatos passados mas, e principalmente, dar visibilidade e traçar his-
toricamente o itinerário profissional e pessoal de uma mulher-professora, que através de seu 
fazer docente contribuiu significativamente no delineamento do horizonte educacional no seu 
lócus de atuação.  
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1 Referimo-nos à nossa pesquisa de doutoramento em andamento, no Programa de Pós-
Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC, na Universidade do Estado da Ba-
hia – UNEB; no âmbito do Projeto Memória da Educação na Bahia – PROMEBA, sob orientação 
da Professora Dra. Jaci Maria Ferraz de Menezes. 
2 O Colégio Santíssimo Sacramento é uma instituição educacional fundada e dirigida pelas Mis-
sionárias do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada, Congregação católica originária da Es-
panha. Foi inaugurado em 12 de maio de 1940, funcionando sob o regime de internato e 
externato para o sexo feminino, oriundo das camadas mais privilegiadas e tradicionais da socie-
dade alagoinhense e dos setores intermediários, como os profissionais liberais. A vinda das ir-
mãs para a cidade deu-se em consequência do convite feito pelo então prefeito, o Sr. Antônio 
Martins de Carvalho Júnior. A referida instituição de ensino foi objeto de análise da nossa dis-
sertação de mestrado, onde procuramos perceber como a educação ministrada por este Colégio 
fazia emergir um perfil feminino perfeitamente alinhado com os ideais da “boa sociedade baiana 
e alagoinhense” da época (1940-1960). 
3 Apesar de ser esse o nosso intento para o doutoramento, no presente artigo optamos por fa-
zer um breve relato do perfil da professora Jurilda Santana, destacando sua trajetória de vida, 
com ênfase nas suas lembranças ‘da escola’ e das professas que teve; o que pensa sobre o 
magistério e sobre os papéis sociais ocupados pela mulher na sociedade de então, ou seja, aqui 
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apontamos fragmentos da vida da professora Jurilda Bonfim Santana, enquanto mulher e pro-
fessora.  
4 Entrevista realizada no dia 10/10/2011, pela autora do artigo, no Colégio Star, em Alagoinhas-
BA. Ressalto que a entrevistada autorizou o uso e publicação, isto é, assinou o Termo de Ces-
são de Direitos. 
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Como se sabe, em História, quando ainda se desenrolam os 
enfrentamentos nos terrenos de luta, ou mal se encerram, o sangue 
ainda fresco dos feridos, e os mortos sem sepultura, já se 
desencadeiam as batalhas de memória. Nelas os vitoriosos no terreno 
haverão de se desdobrar para garantir os troféus conquistados. E a 
vitória que fora sua, no campo de luta, poderão perdê-la na memória 
da sociedade que imaginavam subjugada. 
Porque o tempo dá voltas inesperadas. Os derrotados de ontem, na 
luta aberta, podem ser os vitoriosos de amanhã, na memória coletiva. 
Nas batalhas de memória o jogo nunca está definitivamente 
disputado, as areias são sempre movediças e os pontos considerados 
ganhos podem ser subitamente perdidos (Reis, 2004:30). 

 
Em fins de março de 1964, os militares brasileiros, e as forças civis que os apoiavam, 

depuseram o presidente João Goulart, legítimo ocupante da Presidência da República, empos-
sado depois que seu antecessor renunciara ao cargo. A partir de então, sucederam-se inúmeros 
atos arbitrários impetrados pelos novos dirigentes. A perseguição principiou pelas faces mais 
conhecidas, como a dos militantes políticos de esquerda envolvidos nos movimentos sociais no 
campo e na cidade, e se espraiou para toda a sociedade nos anos seguintes, sob o manto pro-
tetor dos Atos Institucionais que legitimavam o poder dos novos mandatários. 

Esta é a face mais conhecida e divulgada do regime, que faz com que o período da his-
tória brasileira de 1964 a 1985 seja lembrado a partir da violência de uns sobre a coragem e a 
resistência de outros. A impressão que fica é a de que todos os brasileiros se envolveram, de 
uma forma ou de outra, com a ditadura, seja para apoiá-la, seja para rejeitá-la. Tal afirmação, 
contudo, não encontra respaldo na realidade do período: a maior parte dos brasileiros passa 
por aquele momento sem sequer saber, ou dar muita importância, que era governada por uma 
ditadura, em busca de simplesmente “ganhar o pão de cada dia”.  

O fato relevante a ser notado em relação à ditadura é que, tal como adverte Aarão Reis 
na epígrafe deste texto, a disputa pelas memórias começa no momento mesmo das batalhas e 
que, neste caso, os vencidos acabaram por impor sua leitura do momento sobre outras possibi-
lidades de interpretação. Segundo este autor, durante a luta pela anistia aos presos políticos, 
oficializada em 1979, os militantes nela engajados fizeram uma releitura da oposição ao regime 
militar, caracterizando-a como uma “resistência democrática”. Esta causa encontrou eco na so-
ciedade, que lutava pela redemocratização das instituições e passou a ver com bons olhos tais 
grupos. É possível afirmar, então, que na construção da memória sobre o regime militar preva-
lece a atribuição de um sinal de valor positivo para as lutas contra o regime e um sinal negati-
vo, depreciativo, para os ocupantes do poder e para seus atos. Na área educacional, tal síntese 
pode ser exemplificada da seguinte maneira: 

 
O período ditatorial, ao longo de duas décadas que serviram de palco 
para o revezamento de cinco generais na Presidência da República, foi 
pautada em termos educacionais pela repressão, privatização de ensi-
no, exclusão de boa parcela dos setores mais pobres do ensino ele-
mentar de boa qualidade, institucionalização do ensino 
profissionalizante na rede pública regular sem qualquer arranjo prévio 
para tal, divulgação de uma pedagogia calcada mais em técnicas do 
que em propósitos com fins abertos e discutíveis, tentativas variadas 
de desmobilização do magistério através de abundante e confusa le-
gislação educacional. Somente uma visão bastante condescendente 
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com os ditadores poderia encontrar indícios de algum saldo positivo 
na herança deixada pela Ditadura Militar para o nosso país (Ghiraldelli 
Jr., 2006:112). 
 

A leitura do trecho não deixa dúvidas: não é possível ver avanço algum na política edu-
cacional da ditadura, pois fazê-lo seria legitimar o regime. Esta visão, contudo, peca por não 
levar em conta outras possibilidades de abordagem, que permitam perceber o que faziam, por 
exemplo, os professores nas escolas. Discutir esse outro lado para contrapô-lo à historiografia 
estabelecida sobre o período é o objetivo deste texto, que traz os depoimentos de alguns pro-
fessores de História – e de Estudos Sociais e Educação Moral e Cívica – que atuaram na escola 
pública do estado de São Paulo naquele momento. 
 
A historiografia em torno da ditadura civil-militar 
 

Se o campo das memórias se constrói individual e socialmente, não é menos verdade 
que o mesmo sucede em torno da História e da historiografia: também estas sofrem a influên-
cia das questões sociais, a influência do momento em que são escritas. A própria escrita da his-
tória se nutre da memória, movimento que nos revela a própria historicidade da historiografia. 
Como diz Marcos Silva: 

 
Insistir sobre a distinção (ou, mesmo, oposição) entre memória e his-
tória prejudica significativa potencialidade nesse debate: a dimensão 
de produção, tão patente na constituição da memória, que pode con-
tribuir para a reflexão sobre relações entre o conhecimento histórico e 
tal viés. [...] Discutir memória possibilita para os historiadores, por-
tanto, refletir permanentemente sobre a historicidade de sua própria 
produção, criticando o chão seguro e enganoso de teorias que têm 
pretensões de operar como garantia de objetividade, quer como pri-
meiro princípio (ou seja, corpo de conceitos de que se parte e ao qual 
se submete uma suposta matéria-prima do saber), quer como fim úl-
timo – vale dizer, corpo de conceitos que se atinge no final das opera-
ções de conhecimento, resultante de reflexões a que se aplicou 
aquele mesmo referencial em estado bruto (Silva, 2003:71). 

 
Para exemplificar como a historiografia da História da Educação se refere à ditadura ci-

vil-militar no Brasil e à reforma da escola básica empreendida por meio da lei 5692, promulgada 
em 1971, será analisado o livro História da Educação¸ cuja primeira edição é de 1989, a segun-
da, de 1996 e a terceira, renomeada de História da Educação e da Pedagogia – Geral e do Bra-
sil, de 2006, todas pela editora Moderna, que se destaca pela produção didática destinada ao 
ensino fundamental e médio.1 

A autora é Maria Lúcia de Arruda Aranha, apresentada como professora de filosofia da 
escola secundária. Na última edição ressalta-se na “orelha” do livro que ela: 

 
Lecionou no ensino médio por mais de 25 anos, parte desse tempo no 
ensino público, até a Filosofia ser excluída da grade curricular no perí-
odo da ditadura militar. Continuou, porém, a atividade docente em al-
gumas das poucas escolas particulares que mantiveram aquela 
disciplina à revelia das orientações oficiais do “ensino profissionalizan-
te” da lei 5692/71.  
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Essa apresentação da autora deixa claro que ela foi uma das “vítimas” do regime, e é 
bastante provável que não se encontre entre os “condescendentes”, tal como citado por Ghiral-
delli Jr. 

A escolha da obra é proposital, pois trata-se de um dos manuais mais empregados na 
formação dos professores no Brasil, seja para as séries iniciais, cuja formação atualmente se dá 
no ensino superior, nos cursos de Pedagogia, seja nas licenciaturas que possuem a disciplina de 
História da Educação. O uso do livro é tão corrente a ponto de ele ser identificado como “o livro 
da Aranha”, frase que mostra, ao mesmo tempo, a popularidade do volume e a pessoalização 
da autora, característica marcante da cultura brasileira. É de se supor, desta forma, que a in-
terpretação da obra seja largamente veiculada e aceita nos cursos preparatórios para o magis-
tério, como é possível supor ainda que essa seja uma interpretação muito legitimada neste 
meio. 

As duas últimas edições, que se apresentam como “revistas e atualizadas”, trazem o 
mesmo texto, salvo uma ou outra alteração de frase, sobre a avaliação da reforma educacional 
empreendida pela lei 5692. Inicialmente, temos o que seriam os ganhos da legislação: 

 
Trataremos primeiro das aparentes vantagens da Lei nº 5692/71: 
• extensão da obrigatoriedade do 1º grau (1ª a 8ª séries); 
• escola única: superação da seletividade com a eliminação do dualismo 

escolar, já que não mais há separação entre o secundário e o técnico; 
• profissionalização de nível médio para todos; separação do ensino se-

cundário propedêutico, pois existe a terminalidade; 
• integração geral do sistema educacional do primário ao superior (conti-

nuidade); 
• cooperação das empresas na educação. 
A situação, porém, não é bem essa, e hoje podemos dizer que a reforma 

não só foi um fracasso como trouxe prejuízos inestimáveis para a educação brasi-
leira (Aranha, 1996:215). 

 
A partir daí, Aranha desconstrói as vantagens elencadas, principiando pela questão da 

obrigatoriedade do 1º grau, que não se teria efetivado em função da falta de recursos, materi-
ais e humanos. A profissionalização também sofreria com a falta de infraestrutura adequada, 
nas escolas públicas, e, nas privadas, com a falta de interesse, já que sua finalidade era a pre-
paração para o vestibular. A questão ideológica seria outra dimensão deletéria da reforma: 

 
[...] introduzir as disciplinas sobre civismo significa impor a ideologia 
da ditadura, reforçada pela extinção da filosofia e diminuição da carga 
horária de história e geografia, o que exerce a mesma função de di-
minuir o senso crítico e a consciência política da situação. 
Portanto, a escola da elite continua propedêutica, enquanto as oficiais 
rarefazem seus programas com disciplinas mal ministradas, descuida-
do da formação geral. De forma mais grave ainda persiste a questão 
da seletividade, já que a elite, bem preparada, ocupa as vagas das 
melhores universidades. Como consequência, a reforma não consegue 
desfazer o dualismo (Aranha, 1996:216). 

 
A tantos problemas, soma-se a questão da privatização do ensino, sobretudo o superi-

or. A expansão das faculdades privadas será acompanhada da atração dos setores mais pobres 
para suas vagas, enquanto a universidade pública será destinada aos filhos das elites econômi-
cas. A relação com a comunidade será esgotada na pretendida formação de mão de obra, já 
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que a escola ficará refém do modelo proposto na reforma. Por fim, a autora ressalta o que lhe 
parece o principal problema: 

 
Sem desconsiderar as críticas precedentes, todas graves, o fundamen-
tal se acha no caráter tecnocrático da reforma, segundo o qual os va-
lores da eficiência e da produtividade se sobrepõem aos pedagógicos. 
Além disso, a alegada neutralidade técnica, que asseguraria a admi-
nistração e o planejamento despolitizados, na verdade camufla e for-
talece estruturas de poder, substituindo a participação democrática – 
fundamental em qualquer projeto humano, sobretudo pedagógico – 
pela decisão de poucos. Portanto essa reforma, aparentemente apolí-
tica, foi, de fato, política (Aranha, 1996:216). 

 
A última afirmação reflete uma leitura muito difundida, segundo a qual haveria uma 

“escola ideal”, “democrática”, “participativa”, até mesmo “igualitária”, que teria sido eliminada 
com o advento da ditadura. O que os números e os estudos sobre o momento nos permitem 
vislumbrar não comprova este fato: a escola era excludente e elitista – como a própria autora 
mostra, um dos ganhos da reforma foi a integração da primeira à oitava séries com o fim do 
exame de admissão que existia entre os quatro primeiros anos (primário) e os quatro seguintes 
(ginásio). A expansão da oferta aumentou, ainda que os índices tenham se mantido em níveis 
abaixo da demanda; a democracia na escola era praticamente inexistente e uma “preocupação 
pedagógica” predominante poderia, no caso do estado de São Paulo, ser encontrada apenas 
nas experiências inovadoras da rede, os Ginásios Experimentais e Ginásios Vocacionais, que não 
alcançavam a décima parte das matrículas do período. 

Para o tema central desta reflexão, o confronto entre a história/memória da Educação 
veiculada pelas obras historiográficas e as memórias dos professores atuantes no período, é 
preciso verificar como a imposição da “ideologia da ditadura”, com a diminuição das aulas da 
área de humanas para assim “diminuir o senso crítico e a consciência política da situação”, che-
gou às escolas e como foi disseminada. Importa considerar, sobretudo, o papel dos professores 
na difusão, ou não, dessa ideologia. 

 
Os professores e suas memórias: em busca dos personagens 

 
 

É verdade que os professores estão presentes em todos os discursos 
sobre a educação. Por uma ou por outra razão, fala-se sempre deles. 
Mas muitas vezes está-lhes reservado o “lugar do morto”. Tal como 
bridge, nenhuma jogada pode ser delineada sem ter em atenção as 
cartas que estão em cima da mesa. Mas o jogador que as possui não 
pode ter uma estratégia própria: ele é o referente passivo de todos os 
outros (Nóvoa, 1999:10). 

 
António Nóvoa faz esta afirmação no prefácio que escreve para a obra Profissão Profes-

sor, referindo-se se aos processos de exclusão dos professores nos anos 1990 no que tange às 
questões pedagógicas, às questões políticas e à própria questão do conhecimento. Não seria 
exagero dizer que a voz do professor também foi, e é, pouco ouvida quando se fala em educa-
ção, que isto não é um apanágio dos anos 1990... 

A voz dos professores precisa ser ouvida a partir do seu ambiente de enunciação, que 
se expressa por meio da cultura escolar. Não é possível pensar na escola sem fazer referência a 
um conjunto de normas, comportamentos e práticas que se solidificaram há muito tempo e que 
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estão presentes nas formas educacionais de diferentes gerações, como atesta Viñao Frago. Se-
gundo sua análise, a cultura escolar: 

 
[...] seria constituída por um conjunto de teorias ideias, princípios, 
normas, modelos, rituais, inércias, hábitos e práticas (formas de fazer 
e pensar, mentalidades e comportamentos) sedimentadas ao longo do 
tempo em forma de tradições, regularidades e regras de jogo não in-
terditadas, e repartidas pelos seus actores, no seio das instituições 
educativas. Tradições, regularidades e regras de jogo que se transmi-
tem de geração em geração e que proporcionam estratégias: a) para 
a integração em tais instituições e interacção nas mesmas; b) para le-
var a cabo, sobretudo na aula, as tarefas quotidianas que se esperam 
de cada um, e fazer frente às exigências e limitações que tais tarefas 
implicam ou comportam e c) para sobreviver às sucessivas reformas, 
reinterpretando-as e adaptando-as ao seu contexto e às suas necessi-
dades (Viñao Frago, 2007:87). 

 
No estado de São Paulo, a reforma educacional promovida pela ditadura civil-militar im-

plicou uma grande mobilização da Secretaria da Educação, que se traduziu em estudos para a 
ampliação da rede, reformas de prédios e na elaboração de um novo currículo, nomeado Guias 
curriculares propostos para as matérias do núcleo comum do ensino do 1º grau. Nas escolas, o 
documento recebeu a alcunha de “Verdão” e foi objeto de disputas e enfrentamentos, já que as 
reformas curriculares não são simplesmente “incorporadas” pelos atores que atuam na escola. 
É por isso, inclusive, que muitas reformas fracassam, porque desconsideram a dinâmica da es-
cola, desconhecem a cultura escolar. Novamente, é importante citar Viñao Frago: 

 
As macro-reformas estruturais e curriculares geradas no âmbito políti-
co-administrativo modificam, pois, a cultura escolar. Mas não costu-
mam ter em conta e em geral opõem-se – pelas suas características e 
natureza omni-inclusiva – a esta última, assim como, de um modo 
particular, à cultura acadêmico-professoral, ao conjunto de crenças, 
mentalidades e práticas de interacção e trabalho adquiridas, arraiga-
das e transmitidas, não sem modificações, de uma geração para a ou-
tra, com as quais os professores fazem frente tanto à sua tarefa 
quotidiana na aula e fora dela como às prescrições e orientações ad-
ministrativas. Daí os atrasos na aplicação das reformas, a desvaloriza-
ção dos seus objetivos iniciais, a sua substituição por procedimentos 
burocrático-formais e, em último lugar, o mais que relativo fracasso 
de todas elas, em especial quando foram promovidas e aplicadas por 
detentores do saber especializado e científico da educação (Viñao 
Frago, 2007:114). 

 
O currículo oficial: o “Verdão” 

 
O primeiro ponto a considerar será a recepção dos professores ao documento curricu-

lar, e a primeira professora a ser apresentada é Yara, que atuou no magistério público paulista 
desde fins dos anos 1960, quando ingressou como professora primária, cursou licenciatura em 
História em meados dos anos 1970 e ingressou em novo cargo nesta área nesta mesma déca-
da. Aposentou-se na década de 1980, quando já atuava como professora universitária em uma 
instituição privada, em Guarulhos, município vizinho à capital de São Paulo. Eu a entrevistei 
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utilizando a metodologia da História Oral: elaborei um roteiro que principiava por fatos gerais 
de sua infância, sobre seus pais, sua formação escolar, daí se encaminhando para sua carreira 
e atuação no magistério público paulista. Logo no começo da entrevista, perguntei a ela se a 
alcunha do currículo, “Verdão”, tinha alguma relação com os militares, já que as cores verde e 
amarelo, da bandeira do Brasil, foram apropriadas como a cor do regime, ou ainda porque a cor 
da farda do Exército nacional é verde. Segue-se a transcrição de nosso diálogo: 

 
E – Por que o “Verdão” era chamado de “Verdão”? Quem que bati-
zou? Você lembra alguma coisa? 
Y – Não, acho que não tinha... Não sei, a meu ver, não tinha acho 
que nada, nenhuma referência à ideologia, não. Porque ele era verde, 
era grandão, era... 
E – Pela cor. 
Y – É, pela cor, mesmo. 
E – Mas, ele é um “verdinho”, né? (risos) 
Y – Agora, né? (risos) 
E – Ah, mas mesmo assim, esse não é tão verde assim, não é um 
“verdão”... 
Y – Não, na minha época ele estava bem mais verde, viu? 
E – Ah, mas mesmo assim... 
Y – Mas ele era grosso... Na época, eu não vi nenhuma referência a 
essa questão da ideologia, não. Mesmo porque as pessoas não esta-
vam tão atentas a isso. A maior parte das pessoas, Elaine, não viven-
ciou nenhuma repressão. A maior parte das pessoas, não. Foram 
alguns “eleitos”, mesmo. Então, não tinha essa... Imagina, professor 
primário ia fazer alguma referência ideológica? Mas de jeito nenhum! 
De jeito nenhum! 
 

Há dois aspectos a ressaltar na fala de Yara: o primeiro é a afirmação que a repressão 
só se deu sobre alguns “eleitos”, ou seja, a maior parte da população não sentiu os efeitos da 
política implantada pelos militares; o outro refere-se a um importante ponto da reforma: a uni-
ficação de dois corpos docentes bastante distintos, os professores primários e os secundários, 
do “ginásio”, reforçando as diferenças entre ambos e acirrando animosidades. Dessa forma, 
quando Yara afirma que os professores primários seriam incapazes de ter uma “referência ideo-
lógica”, ela pretende dizer que estes não teriam a capacidade da crítica. 

Em outro momento da entrevista, a professora afirma que era muito difícil aceitar o do-
cumento, já que ele era identificado com o regime; ainda assim, ao fazer um balanço de sua 
carreira, conclui que muitas coisas que utilizou em sua prática cotidiana, sobretudo em relação 
ao estabelecimento de “objetivos” para suas atividades, teve como inspiração o malfadado cur-
rículo. Há que se ressaltar aqui um aspecto muito presente na História Oral: o diálogo entre 
entrevistado e entrevistador dá margem a balanços que são feitos no decorrer da conversa. 
Yara afirmou que, quando eu lhe solicitei a entrevista, foi retomar os guias a fim de relembrar 
do que se tratava. Ela foi, inclusive, a única entre os meus entrevistados que participou de um 
dos cursos de divulgação do novo currículo. A interação que ocorreu entre nós lhe permitiu re-
fletir sobre seu passado e perceber que algo que rechaçava havia sido importante para sua 
atuação docente. 

Outro entrevistado, o professor Severiano, teve relação diferente com o documento ofi-
cial. Este docente estudou História na Universidade de São Paulo durante o auge da repressão 
aos alunos e professores, nos anos 1970, e isso o marcou profundamente, segundo seu relato. 
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Ele ressalta que a própria Cidade Universitária era sitiada, já que em sua portaria fora instalada 
a Academia da Polícia Civil. O “Verdão” era visto, por ele, como o currículo imposto pelos milita-
res, e como tal deveria ser rechaçado. Por outro lado, a precariedade de sua formação docente, 
já que ele mesmo afirma não ter dado grande importância às disciplinas da licenciatura, fez 
com que ele utilizasse o documento de forma original, como relata: 

 
S – Então, era mais ou menos assim o corpo docente daquela época: 
nós tínhamos algumas instruções gerais de como trabalhar, mas, nós 
não tínhamos quadros técnicos. [...] Só uma escola que eu trabalhei 
tinha coordenador pedagógico, que pegava no pé de todo mundo, 
ninguém gostava da coordenadora. Então, tinha uma perspectiva mui-
to burocrática também, né? Como ela queria ter um controle de fora – 
eu acho que essa questão do controle é crucial, né? –, então ela nos 
fazia montar os planejamentos, depois ela acompanhava no diário, 
mas ficava um trabalho muito isolado, porque a maioria das escolas 
não tinha coordenadores naquela época. Então, nós tínhamos que 
montar o planejamento, depois nós copiávamos. 
E – Do anterior? 
S – Do “Verdão”. 
E – Ah...Vocês copiavam do “Verdão”? 
S – Sim, tinha até as palavras certas, o “Verdão”! 
[...] 
E – Então, vocês usaram o “Verdão” como cópia? 
S – Sim, usamos, eu usei. Nós tiramos coisas dele. Agora, quando vo-
cê começa a copiar, você começa a ler, né? Tinham coisas que eram 
interessantes, que eu não tinha atinado determinadas coisas, então a 
gente começa a ver alguma coisa pra ser aproveitada, né? 
 

A estratégia de “copiar” o “Verdão” tem dois aspectos que merecem destaque: um, que 
representa uma forma de resistência às tarefas burocráticas tão características da escola, exa-
cerbada em momentos como aquele, marcado pelo tecnicismo, em que o planejamento adquire 
uma importância crucial; outro, que a “cópia” propiciava a leitura do documento e, eventual-
mente, a utilização de estratégias recomendadas. Dessa forma, e mais uma vez, a rejeição ao 
documento não impediu que partes dele fossem incorporadas à prática docente.  

A apresentação de dois depoimentos não permite levar a conclusões absolutas sobre o 
tema, mas pode indicar que havia por parte de alguns professores uma posição ambígua: rejei-
tavam o currículo oficial porque o associavam ao militarismo e, ao mesmo tempo, se apropria-
vam de estratégias por ele propostas. Isso reafirma os estudos que se referem ao saber 
docente e sua composição a partir de diferentes fontes, inclusive dos currículos oficiais. De 
qualquer forma, é possível perceber que os dois docentes aqui apresentados não aderem à 
“ideologia” do documento; ao contrário, percebem sua origem e o criticam a partir desse aspec-
to.  
 
A Educação Moral e Cívica nas escolas públicas paulistas 

 
Em fins da década de 1960, os militares conseguiram introduzir uma nova disciplina no 

currículo escolar, a Educação Moral e Cívica. Tal fato em si não era novidade, uma vez que esta 
já frequentara os currículos escolares. O que havia de novo é que a volta não foi aceita de 
pronto pelo Conselho Federal de Educação: foi preciso substituir os antigos conselheiros, identi-
ficados com o governo anterior, para permitir sua aprovação, em 1969. Uma vez aprovada, a 

CD-ROM DE ATAS  | 6209 |  COLUBHE 2012



implantação foi cercada de muitos cuidados, com a criação de uma “Comissão Nacional de Mo-
ral e Civismo” para cuidar do assunto. Nas palavras de Juliana Filgueiras (2006:53), esta é a 
“disciplina da ‘Revolução’”: 

 
A institucionalização da disciplina de Educação Moral e Cívica pelo 
regime militar fazia parte de um projeto político nacional que 
procurou construir um ideário patriótico, com uma nação forte, que 
ressaltava os valores da moral, da família, da religião, da defesa da 
Pátria e inculcava valores anticomunistas nos jovens e crianças. 

 
A literatura da História da Educação é cheia de exemplos que afirmam que foi por meio 

dessa disciplina que os militares repassaram seus ideais às novas gerações. Um olhar mais dire-
cionado para as escolas e os professores mostra uma realidade mais diversificada, como se 
percebe nos dois exemplos a seguir, de atitudes opostas. 

A professora Arlete formou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, no 
início dos anos 1970. Ela já era militante do movimento estudantil e passou a compor um grupo 
de oposição à ditadura militar. Seu ingresso no magistério se deu por meio das classes primá-
rias, mas começou a lecionar História quando ainda estava na universidade. A pouca diferença 
de idade entre ela e seus alunos e a efervescência que vivia o meio acadêmico faziam com que 
levasse para a sala de aula experiências que tinha como estudante universitária. Assim ela se 
refere à Educação Moral e Cívica: 

 
Educação Moral e Cívica, a gente fazia miséria. Até fato de jornal a 
gente trazia pra dentro da sala de aula, pegando lá a experiência que 
a gente teve na universidade. E às vezes a gente carregava os alunos 
pra essas experiências na universidade, porque a gente era muito jo-
vem e nossos alunos, principalmente do curso noturno, um pouco 
mais novos que a gente, só. Então, era muito doido, a gente fazia 
grupo de teatro, ensaiava no porão da casa da gente, e eram umas 
coisas bastante improvisadas, né? O que era permitido fazer. Mas, foi 
um período, assim, apesar de difícil, muito rico, muito criativo. Você 
tinha que exercitar sua criatividade pra poder burlar essas barreiras 
todas. Foi uma experiência, assim, muito interessante. Depois da... 
Tem um divisor de águas, que é antes da prisão e depois, porque daí 
ficou mais difícil de você poder... A gente tinha medo também, né, 
como é que ia?! 

 
A referência à prisão é muito importante no depoimento de Arlete: ela foi detida em um 

sábado, quando voltava de um ensaio de teatro com seus alunos. Entretanto, tal fato se deu 
em função de sua militância e não por causa de suas aulas. Ela permaneceu presa por seis me-
ses e, ao sair, tentou retomar suas aulas, o que só conseguiu porque o Departamento de Or-
dem Política e Social (DOPS) liberou um documento afirmando que ela estivera em suas 
dependências – fato tão raro quanto esdrúxulo. O diretor da escola, que alegava “abandono de 
emprego”, teve assim de readmitir a docente, ao menos até o fim do ano, já que ela ainda não 
era efetiva. O medo depois da prisão não paralisou Arlete, que continuou trabalhando com uma 
interpretação marxista, ainda muito esquemática, segundo sua avaliação. Ao se referir às disci-
plinas que trabalhava na escola, ela assim se expressou: 

 
Trabalhei com História, trabalhei também com Educação Moral e Cívi-
ca, OSPB. No ano que eu fui presa, eu era presidente do Centro Cívi-
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co, por ironia do destino (risos). É muito engraçado isso: presidente 
do Centro Cívico! E aí trabalhava com essas matérias [...] Toda vigi-
lância a gente burlava, falava horrores. E olha que tinha uma vigilân-
cia razoável, de direção, sempre tinha um diretor mais reacionário, 
mais atento a isso. Outras pessoas não se importavam. Mas a gente 
burlava, fazia teatro com os alunos e fazia miséria (risos). E tinha que 
assinar pra ser professora de Educação Moral e Cívica, tinha uma or-
dem que vinha direto do DOPS, você era cadastrada e tal. É evidente 
que, depois que eu fui presa e voltei, nunca mais eu ministrei essas 
aulas, né? (risos)2 

 
No outro extremo, encontramos o professor Guilherme, formado na licenciatura curta 

em Estudos Sociais por uma universidade privada, em Mogi das Cruzes, na grande São Paulo, o 
qual complementou com o curso de História, seguido em uma faculdade privada de São Paulo, 
as Faculdades Associadas do Ipiranga, mesmo local onde Yara realizara seu curso. O docente 
tem uma visão bastante amarga de sua carreira: para ele, houve uma grande mudança ao lon-
go dos anos e os alunos, assim como os próprios pais, “perderam o respeito” pelo professor. 
Sua entrevista é toda pontuada por um “antes” e “depois”, significando o início da carreira, 
tempo de boas lembranças, e o final da carreira, tempo de angústia e desentendimento. No 
período da ditadura, Guilherme lecionava Educação Moral e Cívica e ressalta como se esmerava 
para organizar as comemorações cívicas, tão relacionadas ao regime: 

 
Eu me lembro que, aqui [escola], a responsável pelo Centro Cívico fal-
tou no dia de uma comemoração. A diretora me chamou e falou: “Vo-
cê não é do Centro Cívico do outro colégio?” Eu falei: “Sou”. “Então, 
você faz o favor de fazer a apresentação?” Eu falei: “Tudo bem, onde 
vai ser?” Ela falou: “Na quadra de esportes”. Falei: “Aí não faço bem, 
na quadra de esporte eu não faço. Tem que ser no pátio fechado, co-
berto”. Ela falou: “Posso saber por quê?” Eu falei: “Pode, os alunos 
vão cantar o hino nacional, então tem que ser em lugar fechado, por-
que lá vai sumir o som, só vai aparecer quem tiver no microfone. En-
tão, eu quero lá embaixo, no pátio fechado”. Ela falou: “E se eu disser 
não? Eu falei: “A senhora faz a festa, a senhora apresenta”. E é uma 
postura ímpar, né? Não é comum isso, mas eu estava fazendo um fa-
vor, escuta, não podia escolher o local onde ia ser a comemoração? 
Foi a comemoração, botei os alunos em fila, sabe? Falei: “Nós vamos 
cantar o hino nacional. Quem sabe o hino nacional levanta a mão”. 
Dois ou três. Então, tem que providenciar o disco com a gravação, 
vão cantar junto. Aluno da oitava série, aqui no Tatuapé, foi a maior 
ordem. Quando terminou a comemoração, eu falei : “Olha, nós damos 
por encerrada a comemoração, vocês podem votar a seus afazeres 
normais”. Eles não saíram da fila, continuaram na fila, a diretora ficou 
olhando de um jeito! Quando eu me propunha a organizar alguma 
coisa, eu organizava mesmo, entendeu? Era um negócio em ordem, 
quase militar, porque tem que ser assim, senão não tem respei-
to.(Grifo meu). 
 

A afirmação final do professor não deixa muita dúvida quanto a suas preferências. A 
despeito do fato de afirmar ter sido perseguido por uma diretora, que o chamava de “subversi-
vo” (termo muito forte à época), o que transparece é que sua oposição era interna, referia-se 

CD-ROM DE ATAS  | 6211 |  COLUBHE 2012



mais às autoridades escolares do que ao regime militar. É possível ver no zelo em relação à 
festividade cívica uma preocupação de exaltar a Pátria por meio de uma cerimônia bem realiza-
da, e é plausível supor que seu apreço pela ordem o fazia admirar um regime em que esta era 
muito valorizada, ao menos como discurso. 

O que estes relatos, tão distintos, nos fazem perceber é que há diferentes posiciona-
mentos em relação à “disciplina da ‘Revolução’”. É possível pensar em uma revolução à esquer-
da, que conscientize os oprimidos acerca de sua situação e os faça buscar novos rumos, é 
possível aceitar o movimento de 1964 como revolucionário e reavivar esta lembrança com co-
memorações em que se exalta a “ordem”. 
 
 
Novas interpretações 
 

A análise aqui empreendida confronta diferentes memórias e histórias vinculadas ao re-
gime instaurado pela ditadura civil militar que governou o Brasil por duas décadas. A primeira 
conclusão que se pode tirar é a importância da memória para a constituição das identidades, 
individuais e coletivas, daí a disputa que se dá em torno de sua construção. Como nos diz Pol-
lak: 

 
[...] a memória é um elemento constituinte do sentimento de identi-
dade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também 
um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e 
de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de 
si (Pollak, 1992:204, grifo do autor). 

 
A disputa, porém, não se dá apenas em torno das identidades: também por questões 

políticas, no caso das memórias da sociedade, é preciso relembrar as atrocidades do regime, é 
preciso fazer justiça aos mortos e desaparecidos – assunto, aliás, na ordem do dia da política 
brasileira contemporânea e que ainda causa muita polêmica. 

É preciso considerar na análise do período a voz dos sujeitos da educação: os professo-
res. Não é possível continuar a falar “da educação” sem ouvir o que nos podem dizer aqueles 
que estão cotidianamente nas escolas. Não se pode mais considerar que as reformas e inten-
ções dos diferentes governos chegam à escola e são prontamente acatados. Para tal, a história 
oral tem uma grande contribuição a dar, pois cada depoimento é uma espécie de janela que se 
abre para iluminar o momento em estudo. Janelas que podem nos proporcionar belas e gratas 
surpresas, como no presente caso, em que é possível vislumbrar que, a despeito das intenções 
dos militares, os professores criaram, recriaram, interpretaram à sua maneira o “Verdão”, dan-
do-lhe novas cores – inclusive a vermelha, símbolo do comunismo, inimigo figadal do regime. 
 
 
                                                
Notas 
 
1 O sucesso comercial da Moderna é tão grande que ela foi adquirida, em 2001, pela editora 
Santillana, do grupo espanhol Prisa, interessado nos lucros que a empresa obtém.  
2 Os risos que permeiam a conversa são uma forma de descontrair a tensão ao falar de temas 
tão doloridos e também expressam a relação de amizade que existe entre entrevistada e entre-
vistadora, já que eu conheço Arlete há muito tempo e militamos juntos na associação de pro-
fessores do magistério público estadual. 
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Introdução 
 

  A pesquisa situa-se no campo de estudos da História Cultural e elegeu a cultura escolar 
como objeto de estudo. O artigo constitui-se como um recorte do estudo e tem como objetivo 
reconstituir a memória de professoras alfabetizadoras que integraram o Movimento Brasileiro de 
Alfabetização/MOBRAL, no Norte de Minas Gerais, identificando resultados alcançados, métodos 
utilizados, vantagens e problemas vivenciados. 

O recorte temporal foi definido pelo período de 1967-1985, que compreende o ano de 
implantação e desativação do MOBRAL. Considerando, com Vainfas (1997), que a História Cul-
tural tem apreço pelo informal e pela manifestação das massas anônimas, utilizamos a história 
oral na reconstituição da memória coletiva, a partir de entrevistas com professoras. Nunes 
(2003) considera que são duas as formas de trabalho com a História Oral. Na primeira modali-
dade o pesquisador pode colocar foco no “oral”, aproximando-se da Antropologia, da Sociologia 
ou da Psicologia para investigar os fenômenos sociais. No entanto, optamos pela segunda mo-
dalidade de trabalho, em que predominou a análise “histórica”, por um processo em que bus-
camos informações sobre o passado e sua finalidade é criar fontes históricas.  

Em nossa pesquisa historiográfica, consideramos alertas da autora, que aponta limites 
da História Oral. Nunes (2003) indica que essa modalidade de trabalho se consolidou no século 
XIX, quando a História se consolidou como ciência. No entanto, nesse momento foram produzi-
dos dois desmembramentos – de um lado, a História se apoiou nos documentos escritos e de 
outro desqualificou a oralidade. A desqualificação da oralidade se deu pela dificuldade em con-
fiar na memória dos entrevistados e na fidedignidade dos relatos.  

Esses limites de uso das fontes orais também são discutidos por Amâncio e Cardoso 
(2006), sobretudo relacionados à credibilidade dos depoimentos, calcados na memória individu-
al e subjetiva dos sujeitos. No entanto, Nunes (2003) afirma que, no século XX, depois da 2ª 
guerra mundial, a História Oral ganhou espaço, passou a apoiar-se no local e no comunitário, 
nos humildes e sem história, tirando do esquecimento os sujeitos desconsiderados pela história 
oficial. Por sua vez Amâncio e Cardoso (2006) afirmam ser possível resgatar aspectos desse 
objeto fugidio, que são as práticas escolares, por meio da história oral, dada a possibilidade de 
se ouvir a versão de pessoas comuns, que participaram e vivenciaram a história e são capazes 
de apresentar versões ainda não contempladas por outros registros. Reconhecendo essas limi-
tações no uso das fontes orais, a metodologia possibilitou resgatar aspectos relativos às práti-
cas educativas e captar a visão de pessoas comuns, que construíram a história.  

Para ampliação da análise relativa à cultura escolar foram consideradas fontes docu-
mentais produzidas pelo Ministério da Educação e Cultura/MEC, estabelecendo confronto de 
ideias, bem como a transposição das regulações e prescrições oficiais para as práticas que se 
efetivaram nas salas de aula. Por isso tomamos a cultura escolar como objeto de estudo, consi-
derando que os processos educativos são construções humanas, histórica e socialmente locali-
zadas. Ao teorizar sobre a questão, Faria Filho et al (2004) e Vidal (2005) ressaltam que, ao 
conceito de cultura escolar tem sido atribuídos significados concorrentes: António Viñao Frago 
aproxima cultura escolar da continuidade dos processos educativos, enquanto que Dominique 
Julia recorre ao conceito para discutir a ideia de inércia que tem sido atribuída aos sistemas de 
ensino no nível global. 

Julia (2001) considera que a cultura escolar pode ser compreendida “(...) como um con-
junto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de 
práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses compor-
tamentos” (2001, p. 9). No entanto, a cultura escolar não pode ser estudada sem que se faça o 
exame das relações conflituosas ou pacíficas que mantém com o conjunto das culturas que lhe 
são contemporâneas: cultura religiosa, cultura política ou cultura popular. 
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Nessa direção e ampliando a discussão, Souza e Faria Filho (S/D) consideram que to-
mar a cultura escolar como categoria de análise pressupõe ultrapassar o nível das regulamenta-
ções e normas, para compreender a materialidade das práticas escolares, a singularidade do 
sujeito que produz a cultura, bem como as práticas culturais que produzem o sujeito, transfor-
mando-o. 

Visando a sincrônica do contexto global com as práticas vivenciadas na cidade de Mon-
tes Claros, é importante destacar que, no Brasil a preocupação com a alfabetização de jovens e 
adultos foi ampliada em 1945 com o fim da ditadura de Vargas. Naquele momento era urgente 
a necessidade de aumentar as bases eleitorais para a sustentação do governo, integrar as mas-
sas populacionais de imigração e também preparar a mão de obra para a produção. 

Desde então várias iniciativas e políticas públicas foram implantadas pelo governo com 
o objetivo de erradicar o analfabetismo. Dentre eles destacam-se a Campanha de Educação de 
Adultos (1947), o Movimento de Educação de Base MEB (1960), o MOBRAL (1967-1985), o Al-
fabetização Solidária (1996-2003) e o Brasil Alfabetizado (2003 até o momento atual). 

Dentre estes programas o Movimento Brasileiro de Alfabetização-MOBRAL teve grande 
repercussão por ter sido um programa de massa e ter se constituído numa organização autô-
noma em relação ao Ministério da Educação. Criado pela Lei nº 5.379 de 15 de dezembro de 
1967 o Movimento Brasileiro de Alfabetização foi organizado a partir de algumas prioridades 
educacionais, sociais e econômicas da época e teve como objetivos a erradicação do analfabe-
tismo e a educação continuada de adolescentes e adultos. 

O MOBRAL foi desenvolvido em dois momentos. No primeiro, priorizou-se o atendimen-
to à população urbana analfabeta, os brasileiros na faixa etária de 15 a 35 anos e o programa 
de alfabetização sobre o de educação integrada. Segundo Borges (2009, p 84), a educação in-
tegrada tinha como objetivo dar continuidade ao programa de alfabetização funcional, ofere-
cendo aos alunos considerados alfabetizados uma fase de estudos em que teriam continuidade 
e progressividade, o que correspondia ao que era ensinado nas séries iniciais do 1º grau. 

Em 8 de setembro de 1970, através do Decreto-Lei nº1.124, teve início o segundo mo-
mento do MOBRAL. Com o lema “você também é responsável”, o MOBRAL contou com mais 
recursos e ampliou suas linhas de ação, sendo estendido para 613 municípios em todo país, 
envolvendo 510. 340 alunos da área urbana e rural. Nesse período o número de analfabetos no 
Brasil era de 18.000.000, o que correspondia a aproximadamente 33% da população brasileira. 

Nesse contexto e visando os objetivos historiográficos pretendidos, o presente artigo 
confere visibilidade para as práticas desenvolvidas pelas professoras, também abordando as 
prescrições metodológicas preconizadas pelo MOBRAL, discutindo-as no confronto com as ações 
desenvolvidas nas salas de aula. 

 
As práticas alfabetizadoras desenvolvidas no Norte de Minas  

   
Para discutir as práticas desenvolvidas pelas professoras conferimos visibilidade e da-

mos voz para sujeitos comuns, que efetivamente construíram a história, tornando possível con-
frontar as prescrições oficiais com os saberes e fazeres docentes.  

Vale destacar que, quanto à metodologia adotada pelo MOBRAL encontra-se a funcio-
nalidade e a aceleração. A funcionalidade implicava a técnica da leitura e escrita e a sua função 
social. Nesse, todo trabalho pedagógico deveria estar voltado para a situação existencial do 
aluno, sua realidade e seus interesses mais imediatos (RIBEIRO, 1992, p.19). A aceleração jus-
tificava-se pelo perfil dos alunos, que a priori já estariam maduros nos aspectos da percepção e 
motricidade. 

Tendo em vista a funcionalidade da alfabetização, o MOBRAL prescrevia o processo de 
alfabetização pela palavração, a partir de palavras geradoras e previa também a discussão de 
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temas relacionados às necessidades básicas dos homens, como saúde, habitação e trabalho. 
Acredita-se que essa metodologia tenha sido fortemente influenciada pelos trabalhos de Paulo 
Freire, que propunha para o trabalho com jovens e adultos a utilização de palavras geradoras 
ilustradas a partir dos quais se desenvolvessem discussões, que conduziria à conscientização 
acerca da realidade individual e social, em busca da sua transformação. 

 Em estudo sobre recursos humanos e materiais utilizados pelo MOBRAL, Castro e Al-
meida (apud RIBEIRO et alii, 1976, p. 32) constataram que o desempenho dos alunos é relaci-
onado às condições físicas das salas de aula, às características sócio-econômicas dos 
alfabetizadores e da equipe administrativa e pedagógica. Destacam que no Nordeste, muitos 
dos alfabetizadores não possuíam o curso primário, sendo o MOBRAL a primeira experiência 
com a educação de jovens e adultos. Destacam também que o acompanhamento pedagógico 
dos alfabetizadores revelou-se escasso, especialmente nas áreas rurais.  

Sobre as salas de aula, estas funcionavam tanto em escolas públicas como em casas 
particulares, sítios e fazendas, e apresentavam as melhores condições na área urbana. Sobre o 
desempenho dos alunos, as autoras afirmam que os alfabetizadores residentes na área urbana 
apresentavam “indicadores mais favoráveis para o desempenho dos alunos, como escolaridade, 
experiência, treinamento e supervisão. Quanto ao rural apresentam desempenho ligeiramente 
superior aos da área urbana. Sobre as habilidades dos alunos, estes eram melhores na leitura, 
em seguida nos cálculos e por último na escrita. Destacam que os critérios de avaliação utiliza-
dos pelos alfabetizadores nem sempre eram os indicados pelo programa. Enquanto alguns eram 
mais exigentes outros, com menor escolaridade e experiência, tendiam a ser menos exigente 
em seus critérios. 

Em outro estudo, Fleicher (apud RIBEIRO et alii 1983, p. 34) apresenta dados diferen-
tes dos citados. Após avaliar alunos do MOBRAL residentes em municípios de porte médio con-
clui que o programa teve sucesso em alfabetizar os alunos residentes nos municípios 
industrializados, enquanto nos municípios pouco industrializados houve casos de regressão. 

Procurando conhecer as memórias das professoras que integraram o MOBRAL no Norte 
de Minas Gerais foram realizadas 05 entrevistas e análise de documentos do programa, que 
revelou pontos comuns, mas também contradições entre as regulações oficiais e os resultados 
apresentados pelo governo, as práticas docentes e os resultados alcançados no nível local. As 
entrevistas foram organizadas a partir de um roteiro que contemplava a formação profissional 
necessária para o trabalho, método de alfabetização utilizado, práticas escolares e resultados 
alcançados. Todas as entrevistas foram realizadas nas residências das professoras em dia e 
horário previamente agendados e cada uma possui aproximadamente 2 horas de gravação. Das 
cinco entrevistadas 04 trabalharam como alfabetizadoras e uma como supervisora que orienta-
va e acompanhava o trabalho pedagógico das professoras em vários municípios no Norte de 
Minas Gerais. Foram entrevistadas as professoras Aidil Guedes, 80 anos, Maria Aparecida Pru-
dêncio Santos, 64, Maria Pereira, 65, Sebastiana Leite Caetano, 62 e Izabel Noronha, 68, que 
atuou como coordenadora pedagógica. Além da experiência com o Mobral todas as entrevista-
das atuaram na docência das séries iniciais do ensino fundamental até se aposentarem. 

Rememorando o ingresso no Mobral as entrevistadas falaram sobre a formação que 
possuíam quando começaram a trabalhar no programa. Das cinco entrevistadas três afirmaram 
que eram recém-formadas no curso Normal, nível médio, uma possuía 10 anos de habilitação e 
uma era leiga: 

 
Eu formei em 1970 e comecei a trabalhar no Mobral em 1971. 
(Aidil Guedes, Entrevista realizada em 18/10/2011 
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Fui convidada por um político quando estava terminando o curso 
Normal. Logo que formei organizei a turma e comecei a traba-
lhar. (Maria Aparecida, Entrevista realizada em 27/11/2011). 
 
Comecei a trabalhar no Mobral logo que conclui o curso Normal. 
(Maria Pereira, Entrevista realizada em 27/11/2011 

 
Apesar das três entrevistadas possuírem formação profissional para o trabalho na do-

cência das séries iniciais esta não era a realidade da maioria dos alfabetizadores. Esse dado foi 
confirmado pela coordenadora pedagógica Izabel Noronha, que afirmou que aproximadamente 
50 % dos alfabetizadores com as quais trabalhou, em Montes Claros e região Norte Mineira, 
possuíam apenas as quatro séries do ensino fundamental. Justificou essa situação argumentan-
do a dificuldade do trabalho na área rural e a ausência de cursos de formação docente voltados 
para a educação de jovens e adultos. Segundo Ribeiro (1992, p. 18), o MOBRAL não exigia qua-
lificação profissional das equipes, o que possibilitou a entrada de agentes e educadores com 
baixo nível de formação e a insuficiência das atividades de supervisão, além da precariedade de 
recursos materiais. Sobre os alunos, a autora destaca que a maioria que recorria ao programa 
era de alunos jovens (60%), com menos de 20 anos e metade deles já havia frequentado a 
escola anteriormente. 

Em seus discursos, as professoras revelam, também, a fragilidade dos processos de re-
crutamento docente, posto que a inserção no MOBRAL se processou por indicação política, não 
sendo considerados critérios de seleção para o exercício docente. Muitas professoras iam às 
casas dos alunos para recrutá-los e formar a turma de alfabetização, que era considerada como 
sua. 

Quanto à alfabetização, o governo prescreveu o método da palavração, com aborda-
gem de temas socialmente relevantes, como saúde, trabalho, moradia e salário. No entanto, as 
professoras entrevistadas afirmam que utilizaram o método silábico de alfabetização, sendo 
excluídas discussões temáticas e reflexões com os alunos: 

 
Eu usava alfabeto, alfabeto pra alfabetizar. Eram sílabas que eu usa-
va, era um quadrado de material assim... (Aidil Guedes. Entrevista re-
alizada em 18/10/2011). 
 
Eu trabalhava com as sílabas. Tinha a palavra, separávamos a palavra 
em sílabas e com essas sílabas formávamos novas palavras. (Maria 
Aparecida, Entrevista realizada em 27/11/2011). 
 
O método era o silábico. (Maria Pereira, Entrevista realizada em 
27/11/2011). 

 
 

Análise diferente é apresentada por Izabel Noronha. Para ela o método difundido e apli-
cado foi o de palavração: 

 
A gente trabalhava com palavras geradoras, daí começava a alfabeti-
zação. Por isso que eram palavras geradoras. Era da vivência do aluno 
e da palavra geradora vinha silabação daquela palavra e depois for-
mação de novas palavras com aquelas silabas. (Izabel Noronha. En-
trevista realizada em 28/03/2012). 
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 Percebe-se que, embora o Mobral disponibilizasse equipe técnica para orientar e 
acompanhar o trabalho dos professores, além do material didático oferecido, na prática não 
havia compreensão de como trabalhar com o método sugerido, já que este, segundo o MEC foi 
elaborado a partir da proposta de Paulo Freire que prevê, primeiramente, a discussão dos signi-
ficados das palavras e da relação desses significados com a vida dos alunos, para depois se 
chegar ao trabalho com a decomposição da palavra. Soares (2004, p. 120-121) descreve que o 
trabalho de Paulo Freire “é uma concepção de alfabetização, que transforma fundamentalmente 
o material com que se alfabetiza, as relações sociais em que se alfabetiza enfim: o método com 
que se alfabetiza.” Assim, o material utilizado para alfabetizar tem que estar inserido “no uni-
verso semântico de situações existenciais das quais brotem, plenas de significado... não só pa-
lavras geradoras, mas temas geradores. Nesse sentido a alfabetização não é a simples 
aprendizagem de uma técnica mas sim a “tomada de consciência, como meio de superação de 
uma consciência ingênua e conquista de uma consciência crítica, como promoção da ingenuida-
de em criticidade.” 

 Ao analisar o que as professoras apontam como resultados alcançados foi possível 
compreender que a maioria de seus alunos aprendeu apenas a escrever o nome e algumas pa-
lavras, e os que tiveram melhor desempenho na leitura e escrita já possuíam certa escolarida-
de:  

 
Os alunos saíram assinando, conhecendo as letras, fazendo conta. 
(Maria Pereira, Entrevista realizada em 27/11/2011). 
 
O Mobral era uma alfabetização funcional, era só assinar o nome . O 
objetivo era só esse, aprender escrever o nome se bem que esse era 
o objetivo principal do aluno. Ele queria aprender escrever o nome pra 
ele não ficar assinando mais com o dedão. (Izabel Noronha, Entrevis-
ta realizada em 28/03/2012). 

 
Eles aprenderam a assinar o nome e tinha aluno que já sabia ler. Es-
tavam no Mobral para aprender a escrever. (Maria Aparecida. Entre-
vista realizada em 27/11/2011). 

 
 
 O pouco controle do processo possibilitou diferenças entre o objetivo do programa, al-

fabetização funcional, e a metodologia prescrita, palavras geradoras baseadas na proposta de 
Freire, permitiu que os professores adotassem práticas contraditórias às sugeridas. Em sala de 
aula as professoras priorizavam determinadas habilidades, em que aprender apenas a assinar o 
nome reduziu as possibilidades de intervenção do professor e impediu um trabalho voltado para 
o domínio da leitura e escrita, para a conscientização, emancipação e politização do aluno. As-
sim, a adoção do método silábico pelos alfabetizadores parece ter, de alguma forma, corres-
pondido ao objetivo proposto pelo Mobral.  

 Sobre as experiências escolares dos alunos Ribeiro (1992, p. 18) destaca que a maioria 
dos que recorria ao programa era de alunos jovens (60%), com menos de 20 anos e metade 
deles já havia frequentado a escola anteriormente.  

 O parâmetro adotado pelo programa para definir o alfabetizado não corresponde aos 
utilizados na época. Em estudo sobre a variação do conceito de alfabetização ao longo do tem-
po no Brasil, Soares (2004, p. 55) demonstra a relação entre a alfabetização, as condições cul-
turais e sociais e os parâmetros utilizados para definir o alfabetizado e o analfabeto. A autora 
situa que, até a “década de 40, o formulário do Censo definia o indivíduo como analfabeto ou 
alfabetizado perguntando- lhe se sabia assinar o nome; as condições culturais, sociais e políti-
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cas do país, até então, não exigiam mais que isso da população”. Isso fez com que as pessoas 
aprendessem apenas a assinar o nome para “poder votar ou assinar um contrato de trabalho”. 
A partir da década de 40 esse critério foi substituído por “analfabeto aquele que não sabe ler e 
escrever um bilhete simples” (SOARES, 2004, p. 55). Essa alteração no critério de avaliação 
demonstra preocupação com os usos sociais da escrita. 

 Nas falas das entrevistadas foi possível perceber algumas estratégias utilizadas pelos 
coordenadores do programa para preparar os professores e avaliar os alunos, como o acompa-
nhamento nas escolas, as reuniões pedagógicas e as provas: 

  
O Mobral passava todo material pra gente. Os supervisores faziam as 
reuniões, e explicavam muito bem. Davam o material todo. As cole-
gas, na hora da reunião, falavam qual era as dificuldades que tinha ... 
Todas tinham coisas para perguntar, falar o que estavam precisando. 
(Aidil Guedes. Entrevista realizada em 18/10/2011). 
 
Tinha treinamento. Era muito material que tinha, era farto. O material 
quem não conseguia mesmo era quem não queria (Maria Aparecida 
Entrevista realizada em 27/11/2011). 

 
 

 Nota-se que as reuniões pedagógicas desempenharam um papel importante na prepa-
ração e formação desses professores, já que não possuíam experiências como docentes. A pos-
sibilidade de socializar suas dificuldades com os pares e equipe técnica constituiu o que se 
denomina prática reflexiva, ou seja, o professor reflete sobre seu saber, seu fazer, suas dificul-
dades e como superá-las. Perrenoud (1999) denomina esse tipo de prática como reflexiva, me-
tódica e coletiva, em que os profissionais usam durante o tempo em que seus objetivos não são 
atingidos. Neste tipo de reflexão o professor aceita fazer parte do problema. Reflete sobre sua 
relação com o saber de modo a superar as suas dificuldades. Assim, a prática reflexiva apoia-se 
tanto em momentos informais como em momentos organizados de interação profissional de 
grupos, de especialistas, de análise sobre a qualidade e avaliação do trabalho.  

 No entanto, essas reuniões, mesmo que bem planejadas e fundamentadas, não foram 
suficientes para que as professoras aplicassem a metodologia prescrita pelo MOBRAL, já que 
relatam práticas diferentes da sugerida. 

 Embora o objetivo básico do Mobral fosse a alfabetização funcional dos alunos, na fala 
das professoras, os programas complementares que se derivaram do Mobral repercutiram mais 
que o próprio processo de alfabetização. Destaca-se, principalmente, o programa cultural que 
promovia várias atividades festivas envolvendo toda a comunidade. Para isso, a equipe técnica 
do Mobral identificava os interesses e necessidades das pessoas nas comunidades, pois acredi-
tava-se que assim estariam contribuindo para atenuar ou impedir a regressão do analfabetismo 
e da evasão escolar além de incentivar o espírito associativo e comunitário. Essa valorização é 
evidenciada por Izabel Noronha, quando declara que o Mobral: 

 
Foi o melhor movimento de alfabetização que já teve, porque utilizou 
de todos os recursos para a alfabetização como os programas para 
trabalho, que eram cursos que a gente fazia com os alunos, com as 
família dos alunos, com a comunidade, por exemplo bordado, pedrei-
ro, de artesanato, de roça, orientava na plantação de horta para fazer 
temperos, plantas medicinais. Fazíamos levantamento da cultura da 
região, organizávamos grupos, lá em Botumirim, por exemplo, nós le-
vantamos um grupo de foliões, esse grupo de foliões nós consegui-
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mos instrumentos pra eles, organizamos também um grupo de teatro 
(Izabel Noronha. Entrevista realizada em 28/03/2012). 

 
 

 Para Corrêa Lopes (apud BORGES, 2009, p. 88), o programa cultural fundamentava-se 
no “despertar a consciência crítica do mundo histórico-cultural” e tinha como objetivos a “de-
mocratização da cultura, a dinamização da criatividade e do intercâmbio cultural, a valorização 
do homem e da cultura local e a preservação da cultura”. 

  
Considerações Finais 
 
 Nesse artigo, procuramos conhecer as memórias das professoras que integraram o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização-MOBRAL no Norte de Minas Gerais, Brasil, com o objetivo 
de discutir os resultados alcançados, os métodos utilizados pelas professoras, as vantagens 
identificadas pelo programa, bem como os problemas vivenciados. 

Da perspectiva dos desempenhos dos alunos, as professoras consideram que a aprendi-
zagem se limitava ao reconhecimento de palavras, à leitura memorizada dos textos presentes 
no material didático, à cópia de textos e a assinatura do nome próprio. Quanto à alfabetização, 
as professoras consideram que os alunos que apresentavam experiências escolares anteriores 
aprenderam a ler e escrever pequenos textos, mas esse nível de aprendizagem não era atingido 
por parte significativa da turma, em que a aprendizagem limitava-se a assinar o nome.  

Em seus discursos, as professoras revelam a fragilidade dos processos de recrutamento 
docente, posto que a inserção no MOBRAL tenha se processado por indicação política, não sen-
do considerados critérios de seleção de profissionais qualificados para o exercício docente. As 
próprias professoras iam às casas dos alunos para recrutá-los e formar a turma de alfabetiza-
ção, que era considerada como sua. Concluímos que o MOBRAL não atingiu os objetivos preco-
nizados, posto que não alfabetizava o jovem e o adulto sem nenhuma escolaridade ou 
habilidade de leitura e escrita adquiridas antes do ingresso no programa. As educadoras enfren-
taram dificuldades em suas práticas já que, para a maioria, esta foi a primeira experiência com 
a alfabetização.  
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INTRODUÇÃO 
 
 A colonização no sul do Brasil se deu por intermédio de indivíduos provenientes de 
diversas culturas, mais precisamente alemã, portuguesa e ucraniana. Cada etnia que aqui 
chegava se deparava com outras culturas já abrigadas e com estas que iam se instalando, 
assim como com os nativos. Uma das dificuldades vivenciadas pelos imigrantes dizia respeito à 
língua, que se tornou ainda mais intenso, devido às distâncias entre as moradias, e ao fato de 
que normalmente uma grande área era habitada por indivíduos provenientes de uma mesma 
etnia, fazendo com que a língua de proveniência do imigrante dominasse. Isso contribuía 
muitas vezes com o isolamento dos imigrantes, na medida em que o igual amenizava a dor da 
imigração do distanciamento.  
 Tais fatos geravam dois resultados que se combinavam: na sociedade local se 
desenvolvia o individualismo, cada grupo étnico cuidava de seus interesses, enquanto a nível 
nacional havia o isolamento da sociedade enquanto um todo, e mesmo entre seus iguais a 
distância se tornava uma inimiga. A sobrevivência se tornava um desafio ainda mais restrito ao 
ambiente familiar. O contato do imigrante com a língua portuguesa se restringia a encontros 
esporádicos com a finalidade, na maioria das vezes, de comercializar, o que impedia uma 
integração deste com a cultura local e ainda mais, da nacional.  
 O aprendizado da língua significa a adoção de uma cultura, vem acompanhada de 
diversos elementos como crenças e valores dominantes na sociedade. É diante dessas 
condições que se pretendeu investigar a trajetória escolar dos filhos dos imigrantes poloneses 
no sul do Brasil. A memória dos imigrantes e seus descendentes referente a essa trajetória, nos 
mostra como se deu o embate entre a cultura trazida por eles e a cultura encontrada no país 
adotado, quer seja a cultura das demais etnias que aqui se instalaram ou mesmo a dos nativos.  
 Ressalta-se que nosso objeto, os imigrantes, no confronto com outras culturas deu 
origem a uma cultura com características próprias. Partindo do princípio que através da 
recuperação da trajetória histórica da educação escolar da região do centro-sul do Paraná 
durante as décadas de 30 e 40 do século XX torna-se possível, de uma maneira clara a 
constatação desta situação.  
  Este artigo trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, direcionando-se 
em um estudo de caso. Como instrumento de investigação utilizou-se a entrevista, com 
perguntas estruturadas, possibilitando respostas abertas onde os entrevistados, recorrendo a 
memória, tiveram total liberdade ao emitir suas respostas. Como categoria de análise foram 
destacados os aspectos referentes à dificuldade com a língua, crenças e integração étnica. 
Utilizaram-se estes aspectos, por considerar a língua como o principal instrumento de 
comunicação entre os seres humanos, as crenças por expressarem os seus valores culturais, 
que possibilitam ou ocultam a integração étnica e esta propriamente dita. 
 Encontra-se dividido em partes distintas, onde primeiramente localiza as relações entre 
os imigrantes e a nova terra, em sequência apresenta reflexões acerca desta realidade, do 
confronto cultural e das questões que envolvem a vivência escolar reiterando a língua, as 
crenças e a integração étnica. Finalmente apresenta as considerações finais. 
 
 
IMIGRANTES E A TERRA DESCONHECIDA 
 
 A imigração acontece por existir uma insatisfação com a realidade que o indivíduo está 
vivendo. Não se abandona espaço cultural e ambiente social, sem que existam motivos bastante 
convincentes para se realizar tal mudança. Em geral tal transformação traz consigo diversas 
perspectivas com relação ao novo espaço que se pretende habitar, mas deixa-se para traz o 
conhecido, os amigos, a ambiente geográfico, a natureza.  
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 A mudança se torna mais premente na medida em existem motivos concretos para que 
ela se dê. Um deles pode ser algum tipo de opressão que atinge uma determinada etnia, 
motivos políticos; alguma catástrofe natural que torne impossível continuar ocupando tal 
habitat, causas naturais; mas são normalmente razões econômicas que dominam o processo de 
imigração. A perspectiva de mudar e o acesso aos bens sociais movem milhares e milhares de 
imigrantes anualmente. Foram questões de natureza política e econômica o caso dos poloneses, 
que em meados do século XIX viram o seu território tripartido estando sob o domínio, russo, 
prusso e austríaco e, portanto, encontravam-se privados de sua liberdade. Foi neste período 
que iniciaram a sua imigração para o Brasil.  
 De acordo com Wachowicz (2002), neste período, a Polônia apresentava um elevado índice 
demográfico, excesso de mão de obra, a escassez de terras, com propriedades muito pequenas, 
que não permitia que as famílias dali retirassem o sustento e pagassem os impostos. Além da 
falta de liberdade, o centro da crise estava na questão agrária e de acordo com o autor, uma 
das grandes aspirações dos poloneses era se tornarem proprietários de terras para poderem se 
dedicar a agricultura, o que na sua terra natal não estavam conseguindo realizar.  
 A imigração era a expectativa pela liberdade e conquista de terras para a sobrevivência e 
melhoria das condições de vida. A escolha do lugar onde vão viver não se constrói sozinho na 
consciência do imigrante. Ele ouve aqui e ali comentários sobre as enormes condições 
oferecidas por esse novo espaço. Em cima de elementos oferecidos pela realidade é que o 
imigrante vai construir o sonho de realizar uma vida melhor para si e para seus familiares. 
Existem fatos concretos que os convence a se mover para outro espaço geográfico, onde 
encontrará uma nova cultura, uma outra língua, pessoas que convivem de outra forma.  
 Na segunda metade do século XIX, o Brasil fazia uma campanha de povoamento, 
buscava povoar o país trazendo imigrantes europeus. Os poloneses viam no Brasil a 
possibilidade de tornarem-se proprietários de terras para cultivá-las. A maioria dos poloneses 
que imigraram para o Brasil segundo Wachowicz (2002) eram camponeses e com poucos 
recursos. Fixaram-se principalmente nos Estados do sul com destaque para o Paraná e Rio 
Grande do Sul. 
 Martins (1989) ao referir-se aos poloneses no Paraná destaca que “estes são 
predominantemente agricultores e apenas as filhas moças tinham o hábito de vir empregar-se 
na cidade, como domésticas” (p.272). Cita também que se encontram alguns poloneses 
industriais e comerciantes, tendendo a crescer, graças à atração inevitável exercida pela vida 
urbana. De modo geral pode-se dizer que conseguiram realizar o sonho de tornarem-se 
proprietários de terras e de cultivá-las, mas tiveram que enfrentar problemas de outras 
naturezas, como desbravar as matas, construir escolas, igrejas, estradas e outros.  
 Trouxeram ainda uma série de costumes, os quais em sua terra natal eram 
compartilhados com seus conterrâneos. No entanto ao aqui chegarem se depararam com 
imigrantes de outras etnias e mesmo com os nativos com os quais tiveram que conviver e, por 
serem portadores de diferentes hábitos e costumes, aconteciam alguns embates. O imigrante 
precisa saber que está num período de bastante rigidez, pois necessita aceitar aquilo que já foi 
construído por outros, o que não ocorre facilmente.  
 O período de comparação entre aquilo que viveu em sua pátria e as novas vivências em 
outra pátria apresenta-se ao imigrante como longo e desafiador. Salienta-se que o encontro 
com o outro nos confronta com nós mesmos, e inicialmente todos os nossos valores e regras de 
convivência, nos modela e modifica. Somente com o tempo identificamos que nossa cultura não 
é perfeita, nem que fomos educados em uma cultura perfeita, mas que cada cultura tem seu 
próprio valor. Todorov (1999) nos descreve o sentimento do imigrante e como ele pode superar 
o confronto: dar tempo ao tempo. 
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O homem desenraizado, arrancado de seu meio, de seu país, sofre em 
um primeiro momento: é muito mais agradável viver entre os seus. 
No entanto, ele pode tirar proveito de sua experiência. Aprende a não 
mais confundir o real com o ideal, nem a cultura com a natureza: não 
é porque os indivíduos se conduzem de forma diferente que deixam 
de ser humanos. Às vezes ele fecha-se em um ressentimento, nascido 
do desprezo ou da hostilidade dos anfitriões. Mas, se consegue 
superá-lo, descobre a curiosidade e aprende a tolerância. Sua 
presença entre os “autóctones” exerce por sua vez um efeito 
desenraizador: confundindo com seus hábitos, desconcertando com 
seu comportamento e seus julgamentos, pode ajudar alguns a 
engajar-se nesta mesma visão de desligamento com relação ao que 
vem naturalmente através da interrogação e do espanto (p.27). 

 
 É neste sentido que se dá um embate entre culturas que nem sempre é evidente. É 
como uma tensão permanente que a qualquer momento pode explodir, que se expressa na 
forma como lidam um com o outro, nas relações de trabalho, nas moradias, no papel social, 
enfim, na posição que cada um vai ocupar nas relações sociais, numa sociedade em 
construção. Nem sempre se materializa, mas está presente a todo o momento nas relações 
entre imigrantes e população local. No período colonizatório a situação era ainda mais trágica 
na medida em que se confrontavam diversas etnias que se encontravam em terras 
desconhecidas e tinham que conviver, apesar das diferenças culturais. Inclusive entre os 
imigrantes, que traziam conflitos com outras nacionalidades em sua terra de origem e se 
reencontravam no Brasil, como era o caso dos poloneses com os alemães.  
 Neste sentido, é que falamos de embate. Uma de nossas entrevistadas comentou como 
se davam as relações entre as crianças na escola. Segundo a mesma, existiam escolas 
diferentes dirigidas a públicos diferentes. Por exemplo, os poloneses frequentavam uma escola 
privada, paga pelos pais com uma professora de origem polonesa, com a presença de poucos 
alunos de outra nacionalidade, mas em minoria, enquanto “os brasileiros” frequentavam a 
escola pública da cidade. Mas, mesmo estando em escolas diferentes, o confronto cultural se 
dava quando se encontravam em determinada parte do caminho de casa.  Existia um 
conflito cultural que aparecia entre as crianças através de palavras em que estas utilizavam 
para se agredirem. Enquanto os brasileiros os chamavam de “polacos” e as crianças 
descendentes das famílias polacas se ofendiam, pois a palavra era pronunciada com uma ênfase 
de ofensa, os poloneses afirmavam serem os brasileiros preguiçosos e, que, se os poloneses 
não plantassem, eles não teriam o que comer. Isso fazia com que os poloneses tivessem que 
mudar o caminho de volta para casa com o objetivo de evitar o confronto com os brasileiros. 
Isso era o que acontecia com os poloneses em sua terra natal, eram oprimidos por seus 
vizinhos que desejavam ampliar sua área de domínio. 
 
 
UTOPIA: UM SALTO EM OUTRA REALIDADE 
 
 Para Mannheim (1976) utopia se contrapõe a ideologia, mostrando que a diferença 
entre ambos se relaciona ao poder de mobilização de cada um dos conceitos daquelas 
populações a que são dirigidas cada uma deles. Enquanto ideologia tem a função de esconder a 
realidade, não possui nenhum poder de mobilização, pelo contrário tem a função de acomodar 
o indivíduo ao status quo. Utopia pelo contrário, transcendem a realidade social, e por isso tem 
o poder de mobilizar os indivíduos que se sentem insatisfeitos com a realidade que vivem em 
seu cotidiano, conforme afirma Mannheim (1976). 
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Iremos referir como utópicas somente aquelas orientações que, 
transcendendo a realidade, tendem, se se transformarem em conduta, 
a abalar, seja parcial ou totalmente, a ordem das coisas que prevaleça 
no momento. (….) Uma pessoa pode-se orientar para objetos que 
sejam estranhos à realidade e que transcendam a existência real – e, 
não obstante, permanecer ainda ao nível da realização e na 
manutenção da ordem de coisas existente (p. 216). 

 
 A situação política, que submetia os poloneses a três estados europeus, impedindo-os 
de uma autonomia social e a crise agrária que contribuirá para a insatisfação com a vivência em 
suas terras de origem, fará com que passem a construir em suas consciências a necessidade de 
sair daquela situação e procurar novas alternativas. Como em sua grande maioria eram 
provenientes do campo, tinham a perspectiva de ter a sua terra própria. Quando se defrontam 
com novas possibilidades, vindo para o Brasil, com a finalidade de trabalhar, substituindo a mão 
de obra escrava africana, que tinham sido libertos pela sua abolição, percebem a chance de 
alimentar o sonho de uma vida melhor, tanto política quanto economicamente. 
 

Na medida em que o homem é uma criatura primariamente vivendo 
na história e na sociedade, a “existência” que o cerca jamais constitui 
uma “existência em si”, mas é sempre uma forma histórica e concreta 
de existência social. Para o sociólogo, a “existência” consiste no que é 
“concretamente efetivo”, isto é, uma ordem social em funcionamento, 
que não existia apenas na imaginação de certos indivíduos, mas de 
acordo com a qual as pessoas realmente ajam (Mannheim, 1976,p. 
217). 

 
 Os imigrantes agiram para realizar os seus sonhos. Como uma utopia, diante de uma 
situação de crise, a decisão de vir para o Brasil os mobilizou a realizar a viagem ao 
desconhecido. Baseados na realidade descrita pelas propagandas enganosas, os poloneses 
chegaram ao país, sem saber que em verdade tudo deveria ser construído, assim contribuíram 
nessa construção.  
 Depois de gerações encontram-se espalhados pelo país adaptados ou não a realidade, 
influenciando e sendo influenciados pelas relações estabelecidas entre as diversas etnias, 
convivendo harmoniosamente, ou não, seja no campo ou nas cidades.  
 
 
CONFRONTO CULTURAL  
 
 O Brasil é caracterizado como um país multicultural, pois foi habitado por pessoas das mais 
diferentes etnias, isto quer dizer com os mais diversos costumes. De acordo com Wachowicz 
(1995) apresentando as origens de Curitiba, destaca:  
 

Existia em meados do século XVII, no primeiro planalto, chamado de 
curitibano, uma série de núcleos de garimpeiros, provisoriamente 
instalados, sem nenhuma construção de pedra, com sua população 
habitando choças cobertas com folha de palmeiras. [...] Ao mesmo 
tempo, neste sertão bravio, também habitavam os índios tingüi, 
pertencentes à grande nação tupi-guarani (p. 61). 
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 Portanto, as terras paranaenses desde longas datas já haviam sido habitadas. Mas estes não 
eram os únicos habitantes. Mais tarde principalmente nos séculos XVIII e XIX várias foram as 
etnias que imigraram. Dentre elas podemos citar os portugueses, os alemães, italianos, 
ucranianos, os turcos e os poloneses que se constituem em nosso objeto de estudo. 
 Martins (1989) aponta que os portugueses que se dirigiram ao Paraná eram poucos, preferiam 
a vida urbana e se dedicavam ao comércio.  
 Para Martins (1989) os alemães também ocuparam as terras paranaenses, das quais 
foram os primeiros a pisar. Possuíam vocação para agricultura, mas o meio urbano os cativava. 
O sentimento religioso era forte e mantinham associações religiosas com sacerdotes católicos 
ou protestantes.  
 Quanto aos italianos, trouxeram uma cultura romana baseada no catolicismo, dedicaram-se a 
agricultura, especificamente na plantação de uvas e produção de vinho. (Martins, 1989). 
 Também os turco-árabes que em sua maioria são maometanos e que, segundo Diégues (1980, 
p.145), na economia se: “caracteriza pelas atividades no comércio de fazendas e artigos de 
armarinho e, inicialmente, pela realização do comércio ambulante, o mascate, ou matraca”.  
 Considera-se que na diversidade de etnias existe uma riqueza de costumes, mas as diferenças 
quando não são bem compreendidas e assimiladas pelas demais culturas podem se transformar 
em campo de embate entre os imigrantes e seus descendentes. As diferenças étnicas se 
apresentam na religião, na atividade laboral, no trajar, no vocabulário. Os poloneses eram 
criticados por pronunciarem só um r nas palavras com dois erres e por serem agricultores. 
 Para compreender esse processo em que se deu esse encontro entre culturas, nos 
encaminhamos para o presente. Há na atualidade uma intensificação dos movimentos 
migratórios, principalmente em função das crises econômicas, não muito diferente do passado.  
 O conhecimento do passado pode contribuir para que esses novos processos 
imigratórios venham acompanhados de políticas públicas para minorar as dificuldades de 
adaptação cultural, assim os trabalhos sobre memória se tornaram um instrumento importante 
para a sociedade. Para Tedesco (2002) o crescimento dos trabalhos que trazem à discussão o 
fenômeno da memória, possibilita à sociedade refletir sobre o significado do cotidiano na vida 
das pessoas. Para o autor:  
 

A memória está associada a uma nova percepção frente a 
possibilidade de compreensão do mundo cotidiano – e ao redor do 
cotidiano -, que faz com que indivíduos e grupos sintam a 
necessidade de entender significados, tanto em objetos materiais 
(concretos e palpáveis) quanto em objetos imateriais (perceptíveis, 
sensíveis e identificáveis) ( p. 16).  

 
 Na verdade, entender a realidade social cotidiana nos leva a identificar o significado de 
cada elemento da cultura que cerca o indivíduo na sociedade. Apesar de na atualidade 
estarmos diante de uma sociedade complexa, as dificuldades não são menores. Os 
preconceitos, a rejeição e a exclusão são fenômenos ainda presentes nas relações entre as 
pessoas. Torna-se necessário evidenciar a trajetória educacional dos filhos de imigrantes, 
portanto, da transmissão de valores, crenças e regras, percebendo que não é diferente do 
processo de imigração moderno, em que se dá o encontro entre culturas diferentes.  
 Confrontados durante a sua socialização com uma educação, onde se contrapõem uma 
língua aprendida no seio familiar e a língua utilizada no meio escolar, havia um grande 
obstáculo: diferença entre a língua da socialização na família e a língua em que eram 
socializados na escola, cada uma com seus significados, valores, crenças. Somando-se a isso, 
havia a referência histórica de uma sociedade ainda sem infraestrutura para oferecer os 
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serviços básicos à população local, incluindo-se o da educação.  
 Nesse processo entre duas culturas diferenciadas que o imigrante constrói uma nova 
identidade. Entre uma cultura em que foi socializado e uma cultura fragmentada, devido as 
diferentes referências dos imigrantes e dos nativos, ou seja, não sedimentada. Tanto que 
inicialmente as escolas ofereciam o aprendizado da língua materna dos imigrantes, tornando-se 
isso um fato indiscutível.  
 Diante de tais precariedades, havia a necessidade de alfabetizar essa população, e 
concluímos que ela aconteceu. A alfabetização em língua materna foi efetivada até o 
nacionalismo instituído por Getúlio Vargas em 1937. Com a implantação do nacionalismo, as 
escolas passaram a ministrar o ensino em Língua Portuguesa. Contudo sabemos que as 
mudanças não acontecem por força da lei, as novas atitudes se consolidam a partir de 
incorporações de determinadas aprendizagens, a língua é uma delas.  
 A língua é carregada de significados. Nossas observações evidenciam que a cultura que 
se desenvolveu no sul do Brasil tem uma especificidade diante da cultura nacional, é o que 
Canclini (2008) e Bhabha (2005) denominam de hibridismo, termo apropriado da biologia, que 
significa o encontro entre dois elementos, gerando um terceiro.  
 
 
ESCOLA E MEMÓRIA: LÍNGUA, CRENÇAS E INTEGRAÇÃO ÉTNICA 
 
 Segundo depoimentos de seus egressos fica evidente que existiam conflitos na 
sociedade como um todo e a escola era um instrumento do imigrante para afirmar sua 
identidade polonesa.  
 Existiam dois tipos de escolas: a pública que era frequentada por brasileiros e demais 
etnias que não tinham possibilidade de pagar as mensalidades e a escola particular, neste 
contexto, a de poloneses, e que eram pagas pelas famílias e cujos professores tinham 
proveniência polonesa. Neste espaço eram reafirmados valores e crenças vivenciados em seus 
ambientes domésticos, como os valores religiosos através de orações no início da aula, dos 
símbolos da pátria como a bandeira, a águia, os conteúdos principalmente de História e 
Geografia, a própria língua polonesa, a prática da língua, as cantigas.  
 Os valores poloneses eram reafirmados na escola em diversas situações que nos foram 
narradas pelos entrevistados, como por exemplo, estar afixado na sala de aula, um mapa da 
Polônia, assim como símbolos como a águia. Outro fato eram os temas abordados como o rio 
Vistola, um dos principais da Polônia, as cidades de Varsóvia, Cracóvia e Gdansk e o seu grande 
porto.  
 Quanto ao uso da língua, sentiam dificuldade, pois no período investigado, década de 
1930 e 1940, o nacionalismo ainda não havia sido implantado. Com sua implantação a partir de 
1937, tinham muita dificuldade em se expressar, cometiam erros como é o caso da utilização 
dos dois erres. Sobre a integração étnica depreende-se que o fato de existirem escolas pública 
para os brasileiros e escola privada para os poloneses, fator que não propiciava a proximidade 
entre as etnias, ou seja, incentivava ao estranhamento entre as mesmas. Uma das formas de 
agressão aos poloneses era chamá-los de polaco, enquanto que os brasileiros eram tratados 
como preguiçosos e que dependiam do trabalho polonês para se alimentar. 
 Nas horas de recreio bordavam panos de parede, um tecido normalmente de algodão, 
de aproximadamente 1mx70 cm que era bordado normalmente com motivos da natureza e, 
afixado na parede em frente a pia da cozinha, para proteger a parede dos respingos de água 
quando a pia era utilizada. Os heróis poloneses eram lembrados e seus feitos contados. As 
aulas de canto eram em polonês, com músicas polonesas e em dias alternados cantavam os 
hinos polonês e brasileiro. No intervalo do lanche a língua dominante era o polonês e uma freira 
cantava cantigas polonesas. Pela manhã as aulas eram em polonês e a tarde em português, 
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quando havia muito silêncio em sala, ao contrário da manhã, quando todos conversavam muito 
por ser o polonês a língua que predominava o espaço.  
 As cartilhas, o símbolo, o mapa, as bandeirinhas, os personagens da literatura infantil 
como OLEK, o canto do hino nacional e demais canções polonesas, os conteúdos de História e 
Geografia sobre a Polônia, as comemorações de três de maio, os vultos históricos poloneses 
reforçavam a escola como um instrumento de transmissão da cultura polonesa. 
 Halbwachs (2006) afirma que nunca estamos sós, ou seja, nossas lembranças podem 
ser compartilhadas por outros indivíduos, mesmo que as vivências sejam individuais, mas 
podem ser trazidas de volta a partir de acontecimentos paralelos que despertam outros. Não é 
imprescindível a presença do outro. Para Halbwachs (2006, p. 31): “Para confirmar ou recordar 
uma lembrança, não são necessários testemunhos no sentido literal da palavra, ou seja, 
indivíduos presentes sob uma forma material e sensível”. Cada memória representa um ponto 
de vista da memória coletiva, desta forma, os depoimentos podem sim, contribuir para a 
construção da história da educação do imigrante na região sul do Brasil.  
 Bosi (1994) afirma que essa memória não está invariavelmente relacionada a uma 
vivência do narrador. Pode ser memória de parentes, produto de conversas com as mais 
diversas pessoas ou ainda experiências coletivas que de alguma maneira nos tocaram. 
 

É preciso reconhecer que muitas de nossas lembranças, ou mesmo 
de nossas ideias, não são originais: foram inspiradas nas conversas 
com os outros. Com o correr do tempo, elas passam a ter uma 
história dentro da gente, acompanham nossa vida e são 
enriquecidas por experiências e embates. Parecem tão nossas que 
ficaríamos surpresos se nos dissessem o seu ponto exato de entrada 
em nossa vida. Elas foram formuladas por outrem, e nós, 
simplesmente, as incorporamos ao nosso cabedal. Na maioria dos 
casos creio que este não seja um processo consciente (Bosi, 1994, 
p. 407).  
 

 Portanto, não há limites para considerarmos os elementos da memória. Trata-se de um 
todo, referente ou não a vivências do narrador, mas que assumem um caráter coletivo, na 
medida em que as experiências vividas pelo indivíduo não são apenas suas, mas parte de um 
coletivo num determinado momento histórico.  
 Neste quadro teórico que analisamos nosso objeto, sem questionarmos a origem de tais 
memórias, mas considerando como experiências que adquirem importância para o narrador, e 
nos permite entender como as pessoas viviam durante o período, década e 30 e 40 do século 
XX, estudado. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Colocamo-nos depois das reflexões acima se realmente os poloneses realizaram a 
utopia que tinham em mente quando vieram para o Brasil. Pode-se responder com um sim, 
assim como com um não. Muitos deles conseguiram sair da situação de miséria em que se 
encontravam quando vieram para o Brasil e se tornarem comerciantes, donos de terra e 
ascenderam socialmente. Enquanto outros não conseguiram ultrapassar as condições sociais 
que viviam na Polônia. 
 Atribuirmos a questão pessoal, estaríamos caindo numa armadilha capitalista, dizendo 
que as oportunidades se colocam para todos os componentes do sistema, onde somente não 
conseguem vencer aqueles que não querem. Por outro lado, não podemos cair noutra 
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armadilha que nos informa que somente os fortes conseguem vencer. Ora, as pessoas são 
diferentes e as chances dadas pela sociedade também o são. Afinal nem todos podem ganhar, 
não é a regra de qualquer jogo? Há os vencedores e os perdedores, sem cair num fatalismo.  
 Preferimos pensar que o capital não tem interesse em todos os indivíduos. Portanto, 
nem todos os poloneses conseguiram alcançar a riqueza. Mas será que eles queriam mesmo ter 
alguma riqueza. Será que não caímos na mesmice achando que todos querem ficar ricos, num 
sistema em que a concorrência é dominante e se torna objetivo de todos. Não, nem todos 
almejam a mesma coisa. O ser humano é muito maior do que pensamos sobre ele. 
 Mas o processo de adaptação dos poloneses não deixou de ser um embate, que 
algumas vezes se travava silenciosamente, em outras de forma mais agressiva. Às vezes entre 
quatro paredes com iguais étnicos, outras abertamente, através da opressão. O embate se dava 
em alguns momentos entre etnias estrangeiras, outras entre etnias estrangeiras e os brasileiros. 
 A cultura nos faz acreditar ser seu princípio, elemento da natureza e por isso achamos 
que a nossa é que está correta. A superação desse pensamento é o grande desafio do ser 
humano, a aceitação do outro.  
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 O presente artigo, intitulado “HISTÓRIAS DE ALFABETIZADORAS DE ADULTOS EM 
MONTES CLAROS: Modo de pensar, Sentir e Agir - (1940-1960)” tem como objetivo resgatar 
memórias de professoras do município de Montes Claros-MG1 que atuaram nesse período, iden-
tificando dificuldades, problemas ou resistências, como também as possíveis vantagens no ofí-
cio de alfabetizar adultos.  

A pesquisa situa-se no campo de estudos sobre o letramento, com interface na História 
da Educação, cuja temática de discussão centra-se na alfabetização e nos métodos tradicionais 
utilizados no processo da leitura e da escrita. Por lidarmos com uma temporalidade escoada, 
iremos considerar as décadas de 1940 a 1960 onde o Brasil esteve imerso em profundas trans-
formações econômicas, sociais, políticas e culturais. Nesse quadro, as questões educacionais 
também passaram por transformações, sendo produzidas mudanças bastante significativas nos 
processos de ensinar e de compreender o papel da escolarização para o desenvolvimento indi-
vidual e social.  

A atividade deverá permitir o confronto passado-presente, pela construção de um olhar que 
interroga a realidade, que analisa ocorrências de outra temporalidade e procura identificar e com-
preender os motivos que impulsionaram ações de homens e mulheres que nos antecederam. 
Dessa forma, produziremos uma inteligibilidade capaz de favorecer a compreensão das práticas 
educativas que desenvolveram nas escolas que atendiam adultos, visando o enfrentamento do 
desafio que se constitui a alfabetização. Em última instância, ao colocarmos luz sobre o passado, 
poderemos compreender algumas facetas do momento contemporâneo e entrever alternativas 
pedagógicas para os desafios que hoje se apresentam aos professores alfabetizadores, em meio à 
realidade conflituosa, contraditória e muitas vezes excludente das escolas públicas. 

Por meio desta aproximação com a realidade passada, a pesquisa possibilitará à pesqui-
sadora a compreensão de especificidades, problemas e dos possíveis caminhos que foram bus-
cados pelas professoras inseridas na ação docente, vivenciando novas demandas por leitura e 
escrita, no contexto de modernização deflagrado no Brasil, à partir da década de 1930. 

Esta pesquisa irá se desenvolver no campo da discussão – dimensão – da História 
Cultural, que conforme Barros: se refere “(...) a toda historiografia que se tem voltado para o 
estudo da dimensão cultural de uma sociedade historicamente localizada.”2 Para Araujo, Ribeiro 
e Souza (2011), a historiografia tem sua etimologia explicada pela junção de dois termos: 
história e escrita, ou seja, trata-se da “escrita da história”. Conforme Nunes e Carvalho (1993), 
o interesse historiográfico contemporâneo pelas questões culturais corresponde a um 
deslocamento de interesse, profundamente enraizado nas próprias práticas de pesquisa dos 
historiadores, como também pela importância social, econômica e política da cultura.  

Diante deste campo de investigação são inúmeras as questões que se colocam visando 
esclarecer e revelar a história da alfabetização, como também, quais e como eram os modos de 
leitura e escrita, o que significava ter como ofício ser alfabetizador de adultos. 

Segundo Santos ( 2001), alguns alfabetizadores alegam que seguem seus próprios cami-
nhos, inspirados numa teoria ou na combinação de várias, enriquecidos por discussões casuais 
que estabelecem com colegas atuando no mesmo nível de ensino e que enfrentam, neste cená-
rio, as mesmas dificuldades. Frente a tal situação, o grande desafio se encontra em uma lacuna 
na continuidade da formação de professores/ educadores, capaz de lhes oferecer condições 
para enfrentar os desafios que possam surgir no cotidiano da sala de aula com jovens e adul-
tos. A relevância da pesquisa alicerça-se na existência de lacunas na historiografia, sobretudo, 
em Montes Claros, em que sua história é ainda pouco pesquisada, apesar do valor que tem o 
conhecimento da realidade local, com suas especificidades. Nesse sentido, pesquisar as ocor-
rências do nível local, em seu diálogo com a cultura mais ampla, é tarefa importante e necessá-
ria, de forma a ser possível conferir visibilidade a homens e mulheres do passado, que 
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trabalharam para a construção do tempo presente e da Montes Claros que nos é contemporâ-
nea. 

No caso da minha pesquisa, que se configura como um estudo histórico, optamos pela 
história oral temática, por se tratar de um recurso que produz narrativas e depoimentos de uma 
forma mais ou menos controlada sobre determinadas temáticas, como também utilizarei fontes 
pouco exploradas pelos historiadores da Educação, principalmente em Montes Claros, que será 
o Jornal Gazeta do Norte3, ressaltando o trabalho da pesquisadora Veloso (2008).  

 Outro fator que sinaliza para a necessidade de realização dessa pesquisa é a 
possibilidade de compreensão do ensino da leitura e da escrita, um fenômeno que pode receber 
contribuições importantes dos historiadores. Pesquisas históricas podem permitir a 
compreensão do passado e lançarem luz sobre questões contemporâneas: “Se o presente nos 
ensina alguma coisa é que os supostos lugares da alfabetização [letramento] e da escolarização 
não são nem sacrossantos nem muito bem compreendidos” (GRAFF, 1994, p. 27).  

Nesse sentido, um olhar sobre o passado poderá contribuir para a compreensão do 
persistente quadro de “crise” de leitura, enfrentado pela escola brasileira como uma questão 
crônica, para a qual ações e esforços desenvolvidos apresentam modestos resultados. 

Se reportarmos sobre o processo de aprendizagem dos adultos, observamos que, na 
maioria das vezes, as teorias sobre o processo e aprendizagem da criança são simplesmente 
transportadas para o adulto, diante da carência de metodologias próprias para esse público. Tal 
procedimento rebaixa e banaliza os conteúdos, desconsiderando que os adultos não tiveram 
parados no tempo.4 Na procura de um aprofundamento maior na área, busquei uma discussão 
acerca da História Cultural e de suas implicações para o campo da História da Educação, perce-
bendo que “ toda história é contemporânea”, célebre frase cunhada por Benedetto Croce e rea-
propriada por Lucien Febvre5 .  

Contemporaneamente, a historiografia tem sido compreendida pela ampliação de suas 
possibilidades de investigação, como também pelos dilemas, controvérsias e conflitos. Fala-se 
da História como um campo compartimentado e fragmentado em muitas “histórias”, escritas 
em espaço não-homogêneo, perpassado por diferentes tendências e orientado por uma diversi-
dade de conceitos. Compreender estas diversas abordagens faz parte da tarefa do pesquisador, 
constitui-se como condição para o ofício de historiar a realidade. 

A historiografia tradicional abriu-se para acolher outras possibilidades de compreensão da 
realidade, que não é apenas política, mas, sobretudo social, posto que refere-se à dimensão 
humana. Se até o século XIX os historiadores analisavam a história pela ótica do poder, focali-
zado no Estado-nação, hoje, por ofício e profissão, podem ser identificados como historiadores 
da cultura, da economia, das mentalidades, etc.  

Para Nunes e Carvalho (1993), o interesse historiográfico contemporâneo pelas questões 
culturais corresponde a um deslocamento de interesse, profundamente enraizado nas próprias 
práticas de pesquisa dos historiadores, como também pela importância social, econômica e polí-
tica da cultura.  

Genericamente, podemos afirmar que História Cultural é um campo de trabalho que ga-
nhou visibilidade a partir das últimas décadas do século XX, e tem sido utilizada para fazer refe-
rência a uma historiografia que tem por foco a dimensão cultural no estudo de uma 
determinada sociedade (um deslocamento da história social da cultura para a história cultural 
da sociedade). Os historiadores culturais entendem que o termo cultura não pode estar associ-
ado apenas às artes e aos valores da elite. Por esta concepção, consideram a cultura numa 
perspectiva antropológica, que inclui os fazeres e práticas cotidianas de todos os grupos sociais.  

 
Trata-se, antes de tudo, de pensar a cultura como um conjunto de 
significados partilhados e construídos pelos homens para explicar o 

CD-ROM DE ATAS  | 6238 |  COLUBHE 2012



mundo, (...) uma forma de expressão e tradução da realidade que se 
faz de forma simbólica, ou seja, admite-se que os sentidos conferidos 
às palavras, às coisas, às ações e aos atores sociais se apresentam de 
forma cifrada, portando já um significado e uma apreciação valorati-
va. (PESAVENTO, 2003, p. 15). 

 
Por esta compreensão, inscrevemos a presente pesquisa no contexto da História Cultural, 

posto que interessa-nos por compreender as concepções, as representações e as práticas de 
professoras alfabetizadoras – sujeitos produtores e receptores de cultura. Interessa-nos, ainda, 
os processos de produção de materiais produzidos para alfabetizar adultos, como também os 
mecanismos de sua circulação, recepção e apropriação. Também pretendemos compreender 
escolas primárias, como agências de produção e difusão cultural, e os sistemas educativos.  

Conforme Vainfas (1997), a História Cultural tem se apresentado por algumas caracterís-
ticas, dentre elas, o apreço pelo informal e popular, pelas manifestações das massas anônimas 
– apesar de não recusar as expressões culturais das elites e das classes letradas. Nesse sentido, 
pretendemos identificar, mapear, analisar e compreender as práticas das professoras alfabeti-
zadoras, sujeitos anônimos que se apropriaram de idéias e concepções e produziram práticas 
educativas, conferindo-lhes visibilidade.  

Já a História Cultural proposta pelo francês Roger Chartier organiza-se em torno dos con-
ceitos de apropriação cultural e representações – consideradas como “matrizes geradoras de dis-
cursos e práticas” (CHARTIER, 1990, p. 18). Para Barros (2004), a elaboração das noções de 
práticas e representações é a decisiva contribuição de Chartier para a História Cultural. Por esta 
perspectiva teórica, a cultura pode ser compreendida, ou seja, os objetos culturais são produzidos 
entre práticas e representações, sendo que, os sujeitos produtores e receptores de cultura, 
igualmente circulam entre estes pólos – que correspondem a “modos de fazer” e “modos de ver”. 

Representações e práticas têm possibilitado novas perspectivas para o estudo historio-
gráfico da cultura, porque permitem abarcar um conjunto maior de fenômenos culturais, além 
de chamarem atenção para o dinamismo destes fenômenos. Permite, ainda, compreender que 
as práticas geram representações e as representações geram práticas, “em um emaranhado de 
atitudes e gestos no qual não é possível distinguir onde estão os começos (se em determinadas 
práticas, se em determinadas representações)”. (BARROS, 2004, p. 80). 

Para Chartier (1990), trabalhar as representações do mundo social torna possível superar 
os falsos debates em torno da divisão irredutível entre as objetivações das estruturas (terreno 
de uma história mais segura, que reconstrói as sociedades tais como eram na verdade) e “(...) 
a subjetividade das representações (a que estaria ligada uma outra história, dirigida às ilusões 
de discursos distanciados do real)” (CHARTIER, 1990, p. 18).  

Para Barros (2004), a Historiografia ocidental mostra-se como um vitral de possibilidades, 
sendo comum uma grande confusão entre as diferentes modalidades, como também “(...) uma 
expressiva dificuldade dos interessados em História em situar um trabalho historiográfico dentro 
de um destes campos” (2004, p. 07). Neste sentido, é importante que o historiador busque 
compreender esta realidade multifacetada, na qual se insere o seu oficio, o seu objeto de inves-
tigação, as questões de pesquisa para as quais busca respostas – o que não significa que deva 
encontrar um compartimento e nele se enclausurar, empreendendo uma atividade fragmenta-
da, caracterizada pelo isolamento disciplinar e pela hiper-especialização.  

É neste contexto de múltiplas leituras e interpretações da realidade, de especialização e 
interpenetração dos campos de investigação, que inscrevemos a presente pesquisa, que pode 
ser considerada no âmbito da História Cultural e visa compreender ações desenvolvidas por 
professoras alfabetizadoras, entre as décadas de 1940-1960, em Montes Claros. Para tanto, 
construímos nosso objeto de pesquisa, levantamos algumas questões orientadoras, considera-
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mos a ampliação do conceito de fonte documental, apropriando-nos de referenciais metodológi-
cos e epistemológicos.  

Em relação às fontes estamos conscientes de suas possibilidades e limites, ora apresen-
tando-se aos historiadores como um problema, pela fragmentação, dispersão e escassez. Con-
tudo, a ampliação das concepções e abordagens historiográficas, permitiu que objetos e 
documentos não-convencionais sejam tratados como guardiões da memória coletiva. E, nessa 
renovação, os pesquisadores da história podem selecionar fontes que melhor respondam às 
questões e problemas que pretendem desvendar, fazendo emergir a memória de uma época. 

Ou seja, a História é escrita pelo prisma dos homens de hoje, sendo que os fatos passa-
dos não são, plena e integralmente, acessíveis ao historiador. Se todos os sujeitos sociais inte-
ressam ao historiador – quer sejam os homens ilustres ou os homens comuns –, todos os 
documentos também lhe interessam e se apresentam como importantes contribuições para a 
compreensão do real.  

Por essa perspectiva, compreendemos que não se deve privilegiar os “grandes homens”, 
considerados como os artífices da história, tampouco os documentos oriundos de fontes oficiais, 
considerados como portadores de representações autorizadas da realidade. Assim, trabalhare-
mos com homens e mulheres comuns, porque também fizeram parte da história e com docu-
mentos não- convencionais. Contudo, as fontes documentais oficiais não serão descartados, por 
um suposto enviesamento da mesma realidade. Ao contrário, pretendemos fazer a crítica aos 
documentos oficiais, compreendê-los no cruzamento com as outras fontes não convencionais – 
que igualmente devem ser criticamente analisadas. Dessa forma, colocaremos foco na história 
oral temática como possibilidade de acessar o passado, entendida como um recurso metodoló-
gico que é utilizado na história contemporânea para se estudar a vida de pessoas, de grupos ou 
de comunidades, resgatando as memórias das professoras alfabetizadoras.  

Nesse sentido, pretendemos entrevistar professoras de adultos, da década de 1940 e 60, 
tornando possível resgatar memórias de experiências vivenciadas nas salas de aula, diante dos 
desafios postos pela educação e da necessidade de renovação das práticas imposta pelo regu-
lamento do ensino e pelas novas demandas por leitura e escrita.  

Visando ampliar a análise da realidade e fazer o cruzamento de dados, também utiliza-
remos documentos oficiais, como a legislação do ensino e a Revista do Ensino, jornal Gazeta do 
Norte, publicado em Montes Claros entre 1940 e 1960, além de contar com fontes de pesquisas 
documentais que buscavam orientar o trabalho docente, cadernos de professores, de alunos, 
livros didáticos , documentos escolares, dentre outros que poderá servir à obtenção de dados 
históricos.  

Em relação aos documentos oficiais, Fonseca (2003), alerta-nos para o fato de que, “por 
se tratar de documentos mais frios, já depurados de possíveis problematizações e conflitos que 
possam ter permeado sua produção (...)” (2003, p. 66), faz-se necessário o cruzamento com 
outras fontes, de forma a se tornar possível a percepção de evidências periféricas e aparente-
mente banais. Ou seja, quando adequadamente utilizadas, as fontes oficiais não impedem a 
identificação e leitura de indícios e evidências.  

Já as fontes orais assumem espaço e significados diferenciados, pela possibilidade de se 
reportar à memória coletiva pela via das experiências individuais, vividas em uma época, no 
âmbito de um determinado grupo social. Assim, no contexto dessa pesquisa, a história oral se 
constitui como uma rica possibilidade, que será utilizada de forma privilegiada. Contudo, ao 
buscar as experiências vividas por sujeitos concretos, iremos considerar que a afetividade, o 
desejo, a inibição e a censura podem exercer manipulações, conscientes ou inconscientes, so-
bre a sua memória individual, tanto no esquecimento, como na recordação. (LE GOFF, 2003). 

Outra possibilidade bastante instigante, que tem contribuído para a leitura da realidade e 
sua reconstituição histórica são as fontes iconográficas, sobre as quais lançaremos mão. Afinal, 

CD-ROM DE ATAS  | 6240 |  COLUBHE 2012



as fotografias, como suportes, guardam fragmentos importantes da história, permitem preser-
var vivos determinados elementos da memória social, são reveladoras de facetas da realidade. 
Para Souza (2000), nos estudos historiográficos da educação, as fotografias muitas vezes têm 
sido utilizadas como ilustração, testemunho ou evocação do passado, sendo que, um grande 
desafio para o historiador consiste em tomar essas imagens como fonte de estudo. A autora 
destaca que as imagens fotográficas se constituem em objeto cultural a serviço da memória, e, 
portanto, podem oferecer informações e contribuir para a compreensão das instituições educa-
tivas e do movimento educacional.  

Diante deste campo de investigação são inúmeras as questões que se colocam e visam 
esclarecer e revelar a história da alfabetização, como também, quais e como eram os modos de 
leitura e escrita, o que significava ter como ofício, ser alfabetizador. Dessa forma nos interessa 
revelar quem foram os alfabetizadores que atuaram no processo de alfabetização ? Em que 
lugares alfabetizavam e em que condições? O que as levou à profissão? Qual era o nível de 
escolaridade? Qual a sua origem ( pertencimento) social e como eram vistas na e (pela) 
sociedade? Que concepções teórico-práticas construíram em torno do ato de ensinar e aprender 
a ler e escrever? Quais eram os materiais didáticos utilizados, e por que dessas escolhas? Quais 
eram as instruções recebidas e quem as encaminhavam? Que influência social-cultural tinham 
as escolas para a cidade de Montes Claros? Quais eram os objetivos pretendidos pelas 
professoras? Quais eram as falhas ou lacunas da prática adotada? As professoras estavam 
satisfeitas com os resultados obtidos? Por lidarmos com uma temporalidade escoada, iremos 
considerar as décadas de 1940 a 1960 onde o Brasil esteve imerso em profundas 
transformações econômicas, sociais, políticas e culturais. Nesse quadro, as questões 
educacionais também passaram por transformações, sendo produzidas mudanças bastante 
significativas nos processos de ensinar e de compreender o papel da escolarização para o 
desenvolvimento individual e social. Dessa forma, faremos uma pesquisa que seja capaz de 
favorecer a compreensão das práticas educativas que desenvolveram nas escolas que atendiam 
adultos, visando o enfrentamento do desafio que se constitui a alfabetização.  

Por meio desta aproximação com a realidade passada, a pesquisa possibilitará às pesqui-
sadoras a compreensão de especificidades, problemas e dos possíveis caminhos que foram bus-
cados pelas professoras de adultos inseridas na ação docente. 

Considerando a dimensão do conhecimento e do avanço científico, acredito que a realiza-
ção desta pesquisa poderá contribuir, do ponto de vista teórico e metodológico, com os estudos 
que vêm sendo realizados no campo da História da Educação, no Brasil. Diferentemente do que 
encontramos em grande parte das pesquisas desse campo6, a pesquisa que proponho tem co-
mo foco compreender a história com o auxilio das narrativas dos sujeitos que a fizeram, cons-
truindo e reconstruindo seus saberes e práticas no cotidiano da sala de aula, e também 
recorrendo ao jornal Gazeta do Norte, publicado em Montes Claros entre 1918 e 1960 que po-
derá servir à obtenção de dados históricos. Vale notar que, também no campo da História, os 
modos e as condições de participação nas culturas do escrito têm se apresentado como um no-
vo objeto de investigação, desde as últimas décadas do século XX. Apesar de estudos históricos 
sobre jornais que circularam no Brasil, no século XX, terem sido localizados, assim como inves-
tigações que têm como foco o adulto, a leitura, os leitores, suas práticas letradas, os usos de 
impressos, estudos que tivessem como problemática modos de pensar, sentir e agir de alfabeti-
zadoras de adultos em Montes Claros, nesse período, no interior de um conjunto de interroga-
ções sobre formas de participação nas culturas do escrito, e que utilizassem as fontes que 
pretendo explorar em minha pesquisa não foram encontrados. Portanto, pretendo, com este 
trabalho, colaborar com as formulações teóricas que têm envolvido a elaboração do conceito de 
culturas do escrito,7 considerando-se as intricadas relações, nas culturas letradas, entre oralida-
de e escrita. 
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1 Localiza-se no Norte de Minas Gerais, semi-árido Mineiro com uma área aproximada de 
120.701 km², correspondendo 20,7% do Estado de Minas Gerais, engloba 86 municípios, com 
aproximadamente 1.416.334 habitantes. Os municípios que compõem a região são, em sua 
maioria, de pequeno porte, com infra-estrutura deficiente e níveis muito baixo de qualidade de 
vida. Políticas de desenvolvimento regional desarticuladas às políticas macroeconômicas brasi-
leiras conduziram essa região à formação de um padrão de desenvolvimento terrivelmente ex-
cludente e desigual. Com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Norte de Minas 
apresenta um valor de 0,54, inferior ao IDH do Nordeste brasileiro (0,548) e 75% da população 
vive abaixo da linha da pobreza. Segundo o censo escolar 2007, existem, em Minas Gerais, 
aproximadamente, 800 mil estudantes matriculados no Ensino Médio. Destes, aproximadamente 
20 mil estão matriculados no Norte de Minas. (Dados do Departamento de Economia da Uni-
montes, 2009) 
2 BARROS, 2002, p. 55 
3 Jornal publicado em Montes Claros-MG entre 1918 e 1960. 
4 Destaco os artigos reunidos no livro Sujeitos da Educação e Processos de Sociabilidade, orga-
nizado por SOARES et al., 2009. 
5 Benedetto CROCE, Teoria e storia della storiografia, Bari: Laterza & Figli, 1943, Lucien FEB-
VRE, Combates oela História. S. Paulo: Ed. UNESP, 1992. 
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6 Para um balanço a respeito das temáticas, espaços, períodos e fontes que vêm sendo privile-
giados pelos investigadores de História da Educação, ver os trabalhos de GALVÃO et al. (2008); 
Luciano Mendes de Faria Filho, Denice Catani (2005); Cynthia Greive Veiga, Thaís Nívia de Lima 
e Fonseca (2003). 
7 Nesse sentido, são dignos de nota os trabalhos de Galvão e dos membros do grupo de pes-
quisa, Cultura Escrita, atualmente coordenado por ela, em torno da construção desse conceito. 
Além do capítulo teórico e metodológico publicado em livro (GALVÃO, 2007), há também as 
reflexões da pesquisadora, apresentadas no último Colóquio sobre Letramento e Cultura Escrita, 
realizado em agosto de 2008, na Faculdade de Educação da UFMG, 
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As razões da escolha e objetivo deste escrito 
Este escrito representa as tentativas primeiras de interpretação de questionários 

distribuídos pelo projeto Memória Docente: os impactos do movimento de escolarização em 
Santa Catarina sobre a carreira docente, as identidades profissionais e o trabalho pedagógico 
de professores da Rede Estadual de Ensino1. Tal projeto distribuiu um número significativo de 
questionários entre os professores aposentados da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, 
como estratégia para o levantamento de dados da pesquisa citada anteriormente e foram 
recolhidos cerca de 400 até o momento. É como fonte que recorremos a esse acervo para 
refletir, registrar, e fazer uma interpretaçao da memória de docentes catarinenses na década 
de 1960. Ao marcarem no papel suas escritas as professoras2 revelam e ocultam, problemáticas 
da História da Educação no Brasil, suas próprias histórias e memórias, em uma “intrigante 
combinação entre a exaltação e esquecimento” (NEVES, 2002, p. 5). Partilham conosco seus 
tesouros, enterrados nos mistérios de um tempo linginquo que as cercava e envolvia, mas que 
com solidariedade nos permitem hoje escavar. 

Para desenvolver as reflexões optamos por operar uma seleção no acervo disponível 
(360 questionários), que se constitui como principal fonte deste trabalho. Inicialmente efetua-
mos um primeiro recorte: professoras que tiveram acesso ao primeiro emprego na segunda 
metade da década de 1950 e década de 1960. Obtivemos nessa tiragem 103 questionários que 
atenderam a esse requisito. Seguidamente efetuamos mais duas seleções: a) professoras que 
atuaram somente na educação primária e b) professoras que exerceram o magistério primário 
por mais de 10 anos consecutivos. Encontramos 31 professoras primárias, que atendem aos 
requisitos mencionados e com as quais trabalhamos. O passo seguinte consistiu em operar com 
três questões contempladas no questionário: 

  
a) Cite ao menos cinco razões para a escolha do curso de formação 
para o magistério; b) Cite ao menos cinco razões para ter permaneci-
do no magistério e c) Você poderá descrever [...] aspectos positivos 
e/ou negativos marcantes da sua carreira profissional que não foram 
contemplados nos itens acima (sobre a disciplina, a avaliação, a esco-
la, os professores, os colegas). 
  

Elas compõem o item três do questionário, que se refere à carreira profissional. Com 
essa seleção empreendemos um esforço de interpretação das falas das professoras. Intentamos 
como afirma Yano (2010, p. 141) nesse esforço de “sensibilidade, introspecção [...] buscar tra-
duzir em palavras o que se guarda na alma”; o que as professoras guardaram na alma, sobre a 
escolha do curso de formação para o magistério? Que razões as fizeram perseverar na prática 
da profissão? Quais questões marcaram sua carreira profissional? Nosso objetivo consiste em 
analisar nos seus escritos questões que remetem às razões de escolha e permanência na profis-
são docente, reveladas nas respostas registradas como memórias nos questionários.  

Compondo uma fisionomia para as professoras 
Nosso esforço é de perceber como se inserem no mundo profissinal. Para isso, preci-

samos segundo orienta Portelli (1997, p. 20) que “nos deem sua versão daquilo que realmente 
acreditam ser verdadeiro”. Precisamos, de acordo com o mesmo teórico (1997, p. 22), além de 
“ouvir” manter “flexível nossa pauta de trabalho, a fim de incluir não só aquilo que acreditamos 
querer ouvir, mas também o que a outra pessoa considera importante dizer”. Desse modo tanto 
a professora pode oferecer dados e conhecimentos sobre si e sua profissão, quanto o investi-
gador externo também pode fazê-lo (GOODSON, 2000). Iniciamos o desenho da fisionomia 
dessas professoras apresentando dois mapas: o primeiro mostra as cidades de origem e o se-
gundo as regiões do Estado de Santa Catarina/Brasil nas quais essas cidades se inserem. 
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Mapa1: localização das cidades de origem das professoras 
 

 
Fonte: www.mapasparacolorir.via12.com Elaborado a partir de base cartográfica do IBGE. 
(Acesso em 16/07/2011). 
 
Mapa 2: Mesorregiões do Estado de Santa Catarina 
 

 
Fonte: www.mapasparacolorir.via12.com Elaborado a partir de base cartográfica do IBGE. 
(Acesso em 16/07/2011). O contorno geográfico das cidades e das regiões se alterou em 
relação ao nascimento das professoras e/ou datas dos eventos que relatam.  
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As cidades de origem das professoras na amostra com a qual trabalhamos, estão con-
centradas na Região do Vale do Itajaí. Essa região situa-se entre a capital (Florianópolis) e o 
Nordeste do Estado de Santa Catarina. As cidades que a compõem carregam a marca do pio-
neirismo germânico3, que cravou suas marcas na arquitetura, na culinária, nas festividades típi-
cas, nos belos jardins que adornam as residências e na força da indústria têxtil4. A região está 
representada majoritariamente na amostra por 11 cidades. São elas: Laurentino (2)5, Ituporan-
ga (4), Brusque (1), Apiúna (1), Rio do Sul (2), Rio do Oeste (1), Lontras (1), Ibirama (2), Vidal 
Ramos (1), Petrolândia (2) e Imbuia (1).  

A cidade de Catanduvas (1) representa a Região do (Meio) Oeste Catarinense. Está 
localizada no centro do Estado e nela “situam-se comunidades de pequeno e médio porte, colo-
nizadas por imigrantes italianos, alemães, austríacos e japoneses. Sua atividade econômica está 
baseada na agroindústria, criação de bovinos e produção de maçã. Há atualmente indústrias 
expressivas do pólo metal-mecânico”6. A Região do Litoral (Grande Florianópolis) é representa-
da por cinco cidades: Florianópolis (2), São José (1), Palhoça (1), São Pedro de Alcântara (1) e 
Santo Amaro da Imperatriz (1). A região foi colonizada por imigrantes açorianos no século XVIII 
e possui atualmente na pesca e no turismo suas atividades econômicas fundamentais.  

A Região do Planalto Serrano se faz representar pela cidade de Bom Retiro (1). Como 
atividades econômicas dessa região se projetam a pecuária e a indústria florestal. Desta região 
emergiram os principais líderes políticos do estado. Finalmente, a Região Sul se representa pe-
las cidades de Orleãns (1), Urussanga (1) e Araranguá (1). Uma professora é natural da cidade 
de Malbet, no Estado do Paraná e uma professora não menciona sua cidade de origem. O gráfi-
co abaixo demonstra mais claramente os dados acima relacionados.  

 
Gráfico 1: Origem regional das professoras  
 

 
Fonte: questionários analisados para compor este escrito. 

  
É importante esclarecer que há distintos modos tanto de ser germânico, quanto italia-

no e que tais modos influenciam as maneiras de ser profissional das professoras da Região do 
Vale do Itajaí, que marcam fortemente nossa amostra. Concordamos com Rodrigues (2006, p. 
1366) que a construção das maneiras de ser das professoras estava ligada a “uma rede de sig-
nificados que a torna inteligível e operacional” e “se constrói numa dinâmica interativa [...], no 
tensionamento decorrente da afirmação da identidade étnica”. Rodrigues (2006, p. 1366) afir-
ma que “o ‘pertencimento étnico’ ou ‘etnia’ é categoria relevante em história da educação ‘por-
que concorre na constituição de sujeitos e de grupos’, constituindo-se um campo no qual foi 
vivenciada a história”.  
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Um aspecto interessante a ser notado quando se pensa na origem germânica é a reli-
gião (associada de modo mais direto ao protestantismo, em especial ao luteranismo no caso 
das professoras catarinenses) e sua consequente relação com a preocupação da educação dos 
filhos. Nossa amostra está representada na contramão dessa perspectiva, pois apresenta 29 
professoras que se afirmam católicas, fazendo um percentual de 93, 55%, e duas que se con-
fessam luteranas. Quanto à preocupação em educar, percebemos sua concretização quando as 
famílias articulam o acesso das filhas a um curso bastante notável como o de normalistas, que 
as formaria e transformaria em professoras, mesmo que sua incorporação no labor agrário, de 
modo mais imediato fosse importante para a subsistência familiar, em detrimento de uma for-
mação mais longa, dada pela escolarização.  

Moita (2000, p. 115) afirma que os processos de formação se dão por um modo de 
aprender localizados em “tempos e espaços limitados e precisos, mas também como ação vital 
de construção de si próprio [...] onde a relação entre vários pólos de identificação é fundamen-
tal”. O processo de formar-se e transformar-se é permanente; cadencia e permite o contato 
entre distintos movimentos que Moita (2000, p. 115) entende com “um desenrolar, um conjun-
to em movimento, uma globalidade própria de cada pessoa”.  

No caso de nossas professoras há uma formação marcada pelos Cursos Ginásio Nor-
mal (74,19%) e Escola Normal (58,06%); pela não continuidade de estudos superiores; pela 
vivência pessoal e profissional assinalada por um ambiente rural, que possui no trabalho sua 
principal ética; com raízes germânicas e italianas e finalmente condicionadas por uma política 
governamental que requeria na sua prática pedagógica e nas finalidades educacionais a racio-
nalidade científica naquele contexto. Essas nuances indicam de acordo com o que analisa Mig-
not (2002, p. 20) que a “identidade não se faz em linha reta”. O perfil das professoras estava 
sempre entrecruzado pelos diferentes fios da tessitura cotidiana na qual elas transitavam.  

Essas professoras viveram e conviveram em um tempo próximo dos “primórdios da 
profissão docente no Brasil; em uma sociedade em transformação, na qual a educação também 
ganhava novos contornos, passando de um processo que se dava por “impregnação cultural” 
para uma sociedade munida de um sistema complexo de ensino estatal” (VILLELA, 2005, p. 
97). Quando os administradores públicos requeriam das professoras um exercício profissional 
fundamentado na cientificidade, em práticas modernas visava a construção de um sistema de 
ensino passível de regulação, de controle, homogeneizado e habitado por professoras seculari-
zadas.  

Em meio a esse tempo em mutação as professoras projetam dessa relação complexa 
que é definir-se, sua identidade de trabalhadoras. Motivadas pela necessidade de trabalhar para 
produzir não somente a existência, mas também a de seus familiares por meio da soma dos 
salários ao orçamento familiar, elas manifestam a face de trabalhadoras: 

Mediante necessidade de ingresso no mercado de trabalho; ser inde-
pendente financeiramente o mais depressa possível; Alivio financeiro 
à minha mãe (P2)7; Luta pela subsistência (P3); Necessidade de tra-
balhar, ter uma profissão; colaborar com o sustento da família; neces-
sidade de ajudar na família (P6); Precisar trabalhar (P7); Para ter uma 
profissão; Porque precisava da remuneração (P13); Necessidade de 
trabalho; para ajudar a família; sustentar os filhos; ganhava meu pró-
prio dinheiro (P26). 

A projeção da face de trabalhadora conduz à observar as profissões dos pais e cônju-
ges. Constatamos que das 31 professoras, 10 tinham pais agricultores e 15 mães se dedicaram 
às funções do lar. Outras profissões paternas e maternas são citadas, mas nem todas se distan-
ciam da realidade rural. Um fator expressivo é o silêncio nas questões que solicitam tanto a 
profissão do pai, quanto do cônjuge. O índice de omissão das respostas nesse quesito é de 
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32,25% das professoras. As razões objetivas e/ou subjetivas, dos “silêncios” poderiam ser com-
preendidas por meio de uma “conversa” mais demorada, o que não fizemos para esta reflexão. 
As profissões relacionadas nos gráficos abaixo revelam um pouco sobre o pertencimento social 
das professoras.  
 
Gráfico 2, 3 e 4: Ocupação do pai, da mãe e do cônjuge. 

  
 

 
  

Fonte: questionários analisados para compor este escrito. 
 
A condição de professora dada pela aquisição do capital escolar não permitiu que to-

das elas, por meio do capital matrimonial, alçassem um status social reservado às classes mé-
dias, representada neste caso, pelo exercício de profissões requeridas nos locais urbanos. 
Conservar-se no caso das professoras de nossa amostra a questão da herança familiar como 
força formadora, agregada ao capital escolar, monopólio da escola e gerador de novos habitus.  

As relações familiares designam um conjunto de padrões adquiridos de pensamento, 
comportamento, gosto, entre outros considerados como elo entre as estruturas sociais abstra-
tas e a prática ou ação social concreta, que compõem “sistemas de disposições duráveis” e 
transmissíveis. A cada classe de posições, corresponde uma classe de habitus produzidos pelos 
condicionamentos sociais associados à condição correspondente e, por intermédio desses habi-
tus e de suas capacidades geradoras, um conjunto sistemático de bens e de propriedades 
(Bourdieu (2009). O habitus segundo estabelece Bourdieu (2009, p. 87) está ligado aos “condi-
cionamentos associados a uma classe particular de condições de existência” que os produzem.  

Todas as professoras superaram a condição dos pais no que se refere à aquisição do 
capital escolar, entretanto no que concerne ao aspecto referente à realização de um curso su-
perior, constatamos que seis delas, ou seja, 19,35% o fizeram. Temos que considerar o pro-
blema da criação desses cursos superiores em Santa Catarina, o que se deu de modo mais 
contundente somente a partir do ano de 1960, com a criação da Universidade Federal de Santa 
Catarina/UFSC e da Faculdade de Educação (Faed) em 1963, como fundamento da então Uni-
versidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina/UDESC, criada em 1965 e que 
ofereciam essa formação.  

As professoras cumpriram os rituais oficiais, normatizadores de constituir-se professo-
ra, fazendo o Ginásio Normal (23)8 e a Escola Normal (18), Curso Complementar (1), Logos (1), 
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Logos II (1), cursos que permitiram uma carreira profissional longa, com o exercício do magis-
tério por mais de 20 anos, por 19 delas. Exercício profissional que de acordo com Gonçalves 
(2000), compreende várias etapas e traços dominantes que se desenvolvem desde a entrada na 
função, marcada por uma fase de descobertas, passando pela etapa da estabilidade, na qual se 
adquire segurança, entusiasmo e maturidade profissional.  

Este percurso desencadeia duas reações: renovação dos interesses ou de desencanto. 
Composto um desenho das fisionomias das professoras, nos debruçamos na construção de uma 
interpretação das razões que as levaram e escolher e permanecer na profissão de professora.  
 

Razões para escolher e permanecer na profissão  
A disposição das professoras em responder as questões elaboradas, os rompimentos 

com as fronteiras das propostas, os silenciamentos diante de algumas proposições, revelam o 
des/prazer em compartilhar suas histórias e memórias. O processo de profissionalização do pro-
fessor é histórico e está inscrito como analisa Nóvoa (1999, p.15) “num movimento de seculari-
zação e de estatização do ensino”. Nesse movimento o processo de educar é mais controlado e 
as maneiras de produzir e se reproduzir a “visão de mundo” dos homens sofrem uma vigilância 
mais rigorosa (NÒVOA, 1999).  

Podemos perceber na formação das professoras catarinenses a tendência da perma-
nência de valores propostos pelas práticas religiosas na sua prática docente. Ainda que sua 
formação, na perspectiva do Estado, estivesse voltada em tese ao pensamento laico, distancia-
do da prática religiosa, os sentimentos subjetivos como vocação, amor, gostar de crianças, se 
(con)fundem com a prática profissional e figuram como uma das razões para a escolha da pro-
fissão. As professoras expressam algumas razões constituídas e forjadas pela opção de fé cató-
lico-cristã, e que as levaram a optar pela profissão:  

 
Junto à comunidade dava o catecismo, preparava as crianças para a 
primeira comunhão (P2); Vocação para ensinar; Amor à profissão 
(missão) (P3); Colocar no coração de cada uma a existência de Deus 
(P8); Gostar de crianças; Tinha vocação; Dedicação à nobre missão 
de ensinar (P7); Amar as crianças; Sempre fui professora de religião e 
catequista desde os 16 anos (P8); Uma profissão de muito amor (P9); 
Amor às crianças (P15); Gostava de estar entre as crianças (P22); Vo-
cação; Gostava muito de crianças (P31). 

Destacamos também a ideia de predestinação, caracterizada pela crença de que cada 
acontecimento, de que tudo o que ocorre está determinado de antemão por Deus. Este estar 
destinado à profissão de professora é manifesto e seguido pelo imperativo de perenidade incon-
teste e interrupto de uma função até vê-la cumprida. Esse sentimento é manifestado pelo vo-
cábulo sempre. 

Ir até o fim para se ter uma missão cumprida (P3); De pequena, meu 
grande sonho foi ser professora (P11); Sempre me sentia professora 
(P16); Sempre quis desde criança ser professora (P17); Sempre senti 
cada vez mais gosto pelos trabalhos e em trabalhar com crianças 
(P28); Sempre gostei do que fazia; sempre tive afinidade com crian-
ças (P29). 

Pelas falas parece-nos que as condições sociais vivenciadas dentro de um determina-
do tempo e espaço não influenciaram os modos de se constituírem professoras, do modo como 
viveram, pensaram e praticaram sua profissão. A professora (P5) relata suas vivências lamen-
tando não só o processo de laicização da escola, como também o distanciamento de um refe-
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rencial, de um modelo, ou seja, do fato de ter que “dar conta” sozinha da constituição de si 
como profissional. A professora assim se expressa: 

Duas coisas ainda hoje me deixam triste: o fim da escola modelo [...] 
única escola realmente “ESCOLA” – e o fim do ensino religioso. Me 
entristeceu muito também o fim das “salas ambiente de educação pa-
ra o lar, onde os alunos se preparavam para administrar suas vidas 
como futuros pais, dentro do lar, sabendo fazer um pouco de tudo o 
que a vida exige ainda hoje (P5). 

Fischer (2005, p. 10) indica que na investigação da história emerge “a beleza dos ve-
lhos tempos”, que pode se apresentar como “razão e efeito de nostalgia”. Os fragmentos de 
memórias que foram colhidos das professoras catarinenses revelaram essa inclinação, esse 
pendor, que conduz à busca de seu passado, seu oásis perdido, mas também revelam um mo-
do de ser e de agir tanto pessoal, quanto profissional. Bastos (2003, p. 167) esclarece que “o 
pessoal e o profissional fazem parte de uma totalidade: o eu”. 

As falas remetem a um passado por elas experienciado. Essas experiências acionadas 
sempre do presente ganham uma dimensão interpretativa onde o registro do relevante é uma 
tendência. As falas das professoras (re)contam, trazem à memória as primeiras experiências 
como profissionais, posto que a novidade não integra o sistema de memória. No esforço de 
memória duas vertentes podem prevalecer: a romantização, que pode desdobrar-se em entusi-
asmo ou desencanto, e a idealização, que induz à sacralização da docência e das práticas edu-
cativas e escolares. As adversidades e vicissitudes foram descritas com um caráter mitológico, 
sacrificial e motivo de orgulho: 

Apesar de não ser bem remunerada na carreira profissional, eu estava 
fazendo aquilo que gostava (P3); Curso de aperfeiçoamento próprio 
de experiência; trocava ideias enriquecendo nossos laços de amizade 
(P9); Nada que possa destruir o prazer de ter sido professora (P11); 
Venci por apoio dos familiares (P14); Foi uma época em que todos 
participavam com amor e entusiasmo pelo trabalho (P20). ainda que 
algumas falas revelem carências de todas as ordens. Vejamos: 

Contudo algumas falas revelem carências de todas as ordens. Vejamos: 
Nossas escolas tinham falta de material didático (P4); Muitas faltas 
para ajudar os pais no trabalho; Educação artística não era para ser 
avaliada; Pouco apoio dos governantes; Pouco apoio pedagógico (P9); 
A política atrapalhou muito meu trabalho (P12); Escola de interior; Se 
gastava muito em ônibus quando tinha que participar das reuniões; 
Andava-se a pé, bicicleta ou até à cavalo para chegar à escola (P16); 
Era difícil trabalhar com as quatro séries juntas além de limpar e cozi-
nhar (P26). 

Percebemos problemas que ainda hoje rondam como um espectro a profissão de 
professora e influenciam o cotidiano da escola e da aprendizagem: carência de material didático 
adequado ao bom desempenho da função, dos alunos e ao bom andamento das aulas; a 
existência do trabalho infantil impedindo a criança de exercer seu direito de frequentar a 
escola; a educação artística apresentada como um conhecimento não importante para a 
formação do trabalhador. Este aspecto demandaria uma análise mais aprofundada, pois marca 
uma inflexão, a transformação de uma escola de cunho mais humanístico, na qual a arte era 
valorizada, para uma escola mais científica, onde a ordenação do espaço escolar altera a ordem 
das coisas.  

Igualmente o escasso apoio pedagógico que deixa a professora por sua própria conta; 
as questões político-partidárias que minam os processos educativos; os salários não 
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compatíveis com a responsabilidade da função; o abandono das escolas rurais; as dificuldades 
de locomoção para chegar ao trabalho; a competição por adquirir uma posição respeitável na 
escola; ter que exercer funções não condizentes com a função de professora, como a 
preparação de merenda e a limpeza da escola. Todos esses obstáculos eram concretos e 
impediam exercer a profissão de professora de modo digno e respeitoso.  

O sacrifício desponta como razão de orgulho e não como instrumento de mobilização 
de condições mais dignas. Outras falas demonstram esse espírito de sacrifício que está atado à 
função de professora, e que era percebido por elas como elementos que as impulsionaram e as 
fizeram vitoriosas e não como motivo para desistirem. Sobre isso a professora (P31) afirma: o 
“baixo salário, ACT não valorizado, sem licença maternidade e saúde”, eram dificuldades que 
poderiam levá-la ao desânimo, contudo ela conseguiu romper com as dificuldades. Ela afirma: 
“sempre alcancei meus objetivos como educadora” (P31).  

A memória é sempre vivida em sua atualidade, na afetividade, na magia e destituída 
do conforto por se alimentar de lembranças (NORA, 1993). É um pouco dessas vivências e ex-
periências de professoras que partilhamos neste texto e que contribui para compreender a his-
tória e à memória da profissão docente, compostas pelo que é pessoal, profissional, social, 
político (entre outros) e que rechaçam ou corroboram representações, mas que são de extrema 
importância para os estudiosos da história da educação.  

Nos sentimentos revelados nos deparamos com afirmações divergentes que tendem a 
ser positivas, de “euforia pedagógica” e negativas reveladoras de “cansaço, saturação, impaci-
ência”, por problemas vividos no decurso da carreira. As falas da professora P1 são significati-
vas no aspecto positivo. Nelas a percepção da profissão aparece de maneira otimista e 
entusiasmada. 

  
Área de atuação imediata; Carreira garantida, status - plano de carrei-
ra; Formação profissional de qualidade; Ambiente de trabalho condi-
zente para professor e aluno; Salário compatível à atividade 
desenvolvida; Aumento salarial anual; Valorização profissional; Esco-
las aparelhadas: carteiras, material de consumo, pais atuantes e pre-
sentes; Cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela Secretaria de 
Educação; orientação pedagógica (reuniões mensais com o inspetor 
escolar); Visita do inspetor escolar em sala de aula sabatinando os 
alunos baseado no programa de ensino desenvolvido nas diferentes 
séries; Eficiência e preparo docente; Ambiente de trabalho agradável; 
Ajuda mútua entre: direção, professores, alunos e pais; Respeito aos 
professores e à escola (P1). 

Em contraste com essa percepção outras falas se colocam e deixam transparecer in-
satisfações:  

Ajuda por incentivo próprio; mostrar interesse próprio (P14); Salário 
era pouco mas me ajudou muito (P16); Era pouco o dinheiro mas vi-
nha todo mês (P19); Apesar de não ser bem remunerado na carreira 
profissional, eu estava fazendo aquilo que gostava (P3); Pouco apoio 
dos governantes; curso de aperfeiçoamento próprio de experiência; 
pouco apoio pedagógico (P9); Era difícil trabalhar com as quatro sé-
ries juntas além de limpar e cozinhar, etc... (P26); 

Dentre os principais problemas abordados está a questão salarial. A dificuldade finan-
ceira dada pela má remuneração estava diametralmente ligada aos modos como as professoras 
conduziam sua vida profissional. Essa condição era intensificada pela ausência de apoio do go-
verno em termos de políticas, além de salariais, de formação continuada, de plano de carreira, 
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fatores geradores de insegurança profissional. A necessidade de buscar por si mesmas as solu-
ções para as dificuldades pedagógicas também é apontada como fator que inquietava as pro-
fessoras.  

Dentre outras razões assinaladas para a escolha da profissão docente está justamente 
a falta de opção. Muitas delas afirmam:  

 
Na época, era normal a moça optar pela profissão (P5); Opção na 
época, não tinha muita escolha (P6); Imposição da mãe; falta de 
oportunidade; querer continuar os estudos (P10); Trabalhava no inte-
rior e não pensei fazer outra coisa (P12); Não tinha opção dentro do 
município (P15); Única opção (P18); Em principio era o único curso 
profissional que podia frequentar (P20). 

A opção pelo magistério era uma possibilidade de expansão dos estudos, marcada pe-
la pouca oferta de outros cursos não profissionalizantes e que conduziam ao nível superior. As 
falas permitem entender que na existência de outras opções possivelmente não teriam se enve-
redado pela carreira do magistério. Algumas são contundentes: “Eu não queria ser professora, 
queria ser médica” (P4); “falta de oportunidade; querer continuar os estudos” (P10); “Facilidade 
de locomoção” e “custo financeiro razoável” (P14).  

As memórias de algumas dessas professoras, aparecem impregnadas de sentimentos 
e emoções, quando a figuras das suas primeiras mestras e das mães que exerciam a função 
despontam como razões de escolha e de permanência: 

Tive bons professores e achei que podia ser um deles (P5); Por admi-
rar meus primeiros professores (P11); Porque minha mãe era profes-
sora (P13); Gostava da primeira professora (P19); Porque minha mãe 
já era professora (P29); 

Por outro lado, outras professoras procuram retratar suas escolhas por meio da 
racionalização de suas emoções. Elas consideram as condições de vida, de existência quando 
respondem sobre os motivos que as levaram a ingressar na profissão docente. Dentre os 
motivos aparecem:  

Carreira garantida (P1); Após a formatura a possibilidade de ingressar 
no Estado, mediante a falta de professores formados; O fator órfão 
exigindo demais o esforço financeiro materno (P2); Adquirir 
estabilidade (P6); Em princípio era o único curso profissional que 
podia frequentar (P20).  

 
É interessante notar que esses relatos seguem na contramão da idealização que se 

projetou no discurso da missão. Elas revelam uma racionalidade e uma praticidade que o 
discurso pedagógico por muito ofuscou.  

Consideramos que para as professoras de nossa amostra, as razões que as fizeram 
optar pela profissão, constituíram-se nas mesmas pelas quais permaneceram no exercício da 
função. Como razões mais evidentes ressaltam o prestigio e a valorização social adquiridos com 
a função; a relação de respeito entre professor e aluno; a independência financeira, ainda que 
considerassem sua remuneração aquém de suas responsabilidades; proximidade do local de 
trabalho; percepção de sua importância na construção de uma sociedade honesta e digna; 
percepção da escola e seu papel na sociedade; a conquista da estabilidade profissional; estar 
em um ambiente de trabalho saudável; incentivo familiar e herança materna.  
 

Encerrando uma interpretação 
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Retomo aqui alguns aspectos relativos ao cuidado que se deve tomar ao utilizar como 
fonte as memórias, tomadas em quaisquer dimensões e tomando como referência as palavras 
de Huberman que nos alerta para o aspecto de 

que a recordação do passado é menos uma reprodução do que uma 
criação, o resultado de um tentativa de pôr ordem em acontecimentos 
que tinham outra ordem no momento em que foram vividos. Assim, 
uma narração é, em grande parte, mais uma reinterpretação do que 
um relato. É o fato de querer dar um sentido ao passado e de o fazer 
à luz do que se produziu desde então até o presente que nos leva até 
um modelo mais transformacionista, mais construtivista da memória 
do que aquilo que se imagina intuitivamente (2000, p. 58). 

Uma complexidade de fatores compõem o escolher e o permanecer na carreira docen-
te. Em alguns momentos essas razões são dadas pelos sentimentos e emoções que transcen-
dem a objetividade, tendendo a considerações subjetivas, buscadas em um passado que é 
revisitado, sempre pelo presente das professoras. Em outros momentos as condições dadas 
pelo pertencimento social, revelam as condições nas quais elas construíram a si mesmas como 
profissionais. Outros foram marcados pelo silêncio, presente nos não relatos e nos quais opta-
mos por não abordar pela brevidade deste escrito. Foi assim que procuramos compreender um 
pouco acerca dos motivos que levaram as professoras a optar pela profissão docente e nelas 
permanecer. Sabemos que nesse percurso não existiu unicamente a face profissional.  

Tal face foi o tempo todo sendo estilhaçada pelo pessoal. Contudo, é a proximidade 
com o aspecto profissional que se projeta de modo mais contundente para as professoras. Este 
é sob nossa perspectiva a fisionomia com que desejam ser preservadas, ainda que de acordo 
com o que propõe Mignot (2002, p. 324) saibamos que “a vida é mais complexa que as classifi-
cações”. Cremos que ao compreender as razões que as fizeram perseverar na prática da profis-
são e as questões marcaram sua carreira profissional contribuímos para o entendimento de 
temáticas que permitem compreender a história da formação e da memória docentes como 
constituidores de um campo maior: o da História da Educação.  
                                                             
Notas 
  
1 Projeto financiado pelo Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa CNPq. Coordenado pela Pro-
fª. Dra. Ione R. Valle, foi desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa Ensino e Formação de Educado-
res em Santa Catarina/GPEFESC, e envolveu pesquisadores da Universidade Federal de Santa 
Catarina/UFSC e da Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC. Por meio desse projeto, estudos 
tais como A laicização do ensino em Santa Catarina:disputas de espaço ou divisão de responsabilidade, 
desenvolvido por Rafaela Azevedo, estão sendo elaborados nos âmbitos de subprojetos vinculados ao 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/CNPq – BIP/UFSC, entre outros já apro-
vados pelo mesmo programa. Também o estudo de mestrado, ENTRE RIGIDEZ E FLEXIBILIDADE LE-
GAL: OS IMPACTOS DAS EXIGÊNCIAS DE ESCOLARIDADE SOBRE A IDENTIDADE 

PROFISSIONAL DOS PROFESSORES PRIMÁRIOS EM SANTA CATARINA (1950 -1980), concluído em 
2011 e realizado por Danielly Samara Besen no PPGE/UFSC.  
2 Optamos por usar o termo professoras em resposta ao número de homens que encontramos nos 
questionários que separamos. Não tivemos neste texto a intenção de discutir questão de gênero e 
feminização do magistério.  
3 Tomamos o termo de modo abrangente. Evaldo Pauli alerta para o fato de que os “alemães se redividem 
em subgrupos com notórias diferenças” e que há necessidade de “dar atenção a este fato, e até mesmo há 
que principiar por ele”. PAULI, Evaldo. Interpretação Sociológica do Catarinense. Disponível em: 
http://www.cfh.ufsc.br/~simpozio/Catarinense/interpretacao_sociologica_catarinense/94sc1324-
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1370.html (Acesso em 19/07/2011). Para um estudo mais aprimorado sobre o tema em Santa Catarina e 
sua relação com a questão educacional consultar a produção de Lúcio Kreutz.  
4 Disponível em: http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/geografia/paginas/regioes.htm (Acesso em 
16/07/2011).  
5 Os números entre parênteses dizem respeito à quantidade de professoras em cada cidade.  
6 Disponível em: http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/geografia/paginas/regioes.htm (Acesso em 
16/07/2011).  
7 Optamos por relacionar as professoras pelas siglas, P1, P2 de modo sucessivo para preservar suas 
identidades. O uso da numeração dos questionários as deixaria demasiadamente expostas.  
8 O número entre parênteses indica a quantidade de professoras que realizou o curso. 
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O trabalho resulta de parte da tese de doutorado defendida no ano de 2004 através 
do programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Trata-se de um estudo sobre memórias de professoras primárias no espaço social do Seridó 
Norte-Riograndense1. Para realizá-lo, fiz uma série de entrevistas com três gerações sucessivas 
de professoras que tinham/têm em comum a vivência do ofício da profissão docente. Tentei 
compreender a forma como cada uma ao “olhar para trás”, narra a sua maestria, enxerga a 
própria vida em sua totalidade ou em parte; o modo como falam sobre si mesmas, ordenam e 
destacam os assuntos e, na tessitura das gerações, como é que elas vão passando para as ou-
tras, os modelos, as experiências, os conhecimentos e os segredos da profissão. Neste artigo 
em particular, o foco de discussão e de apresentação narrativa está centrado na primeira gera-
ção, especialmente. 

Parti do pressuposto de que quando os professores2 falam de si mesmo e do que fa-
zem, reconstroem saberes e fazeres educativos mobilizando aspectos de suas idiossincrasias 
relevantes como fontes de interpretação da História da Educação. Ao compor e recompor suas 
trajetórias de vida pessoal e profissional, estão realçando valores de dimensão pessoal e cultu-
ral de matriz antropológica alicerçando as bases de aprofundamento das discussões sobre a 
formação ou construindo um discurso ordenado, rico e fortalecido sobre a mesma. Ao investiga-
rem os métodos de ensino e as práticas pedagógicas adotadas de um modo geral em suas tra-
jetórias, realizam uma reflexão que contribui para o enriquecimento da historia da profissão, 
quando se tornam encorajados a sentirem-se sujeitos criadores do conhecimento e de suas per-
formances modeladoras/marcadoras de suas identidades.  

Trabalhando com o conceito de geração explicitado na tese, categorizei o universo da 
pesquisa da seguinte forma: A primeira geração constitui o grupo que vivenciou o processo de 
escolarização, como alunas ou como aprendizes do ofício de professoras, na primeira metade 
do século XX. Nesse período, marcado pela Primeira República Brasileira, predominou a peda-
gogia tradicional, concebida como um misto da visão católica, herbartiana3 e positivista. No Se-
ridó, é patente a influência dos acadêmicos da Faculdade de Direito de Recife nos projetos de 
educação.  

A segunda geração é aquela que vivenciou mais fortemente, como alunas ou como 
professoras, as mudanças educacionais ocorridas no país na segunda metade do século XX. 
Essas mudanças refletem o enquadramento do país no processo de industrialização e de mo-
dernização da sociedade, assim como o movimento de renovação escolar de conotação liberal 
em torno da ideia de reconstrução nacional para o desenvolvimento social e educacional do 
país. 

Elas trazem consigo tanto a herança do modelo tradicional de educação como os mo-
vimentos de renovação da educação (quando se contestava veementemente a escola tradicio-
nal por meio do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova); dos anos 40 e 50, período da 
reforma de Gustavo Capanema e época em que a prática docente se ampliava e se psicologiza-
va, voltando-se completamente para a infância e para a formação do educando. Tomada como 
sinônimo de escola modelo, a escola nova ensaiava os ideais da modernidade no Estado do Rio 
Grande do Norte. São também as grandes representantes da escola nas décadas de 1960 e 
1970 no Seridó. 

A terceira geração é aquela que é fruto do modelo educacional implantado no país nos 
anos 60, período da ditadura militar e da inserção da abordagem tecnicista. Segue-se a ele, que 
com todo o seu aparato discursivo em torno da tecnologia, eficiência e produtividade, constitui-
se no período em que os profissionais do ensino também lutaram pelo fim da ditadura. Esta 
geração que nasceu sob o signo do militarismo, vivenciou os atravessamentos de modelos polí-
ticos e de educação que vão da ditadura aos processos de democratização do país. Carrega 
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consigo a herança da escola tradicional, da escola nova, da escola tecnicista e, principalmente 
da proposta de educação sócio-interacionista vivenciada na atualidade.  

A história da Educação Brasileira das primeiras décadas da República tomou a instru-
ção como símbolo de libertação do povo, inserindo a professora primária como agente social 
que viria a ocupar o lugar antes destinado ao mestre-escola. No interior do RN, região do Seri-
dó, em princípios do século XX, inaugura-se o modelo de ensino que substituiria o que se dava 
na Antiga Escola de latinidade do Padre Brito Guerra existente desde o princípio do Império sob 
a denominação de Escola de Gramática Latina. Mesmo assim, por muito tempo ainda, mesmo 
após a instalação dos Grupos Escolares, se contratavam professores para dar aulas em residên-
cias, no estilo mestre-escola do passado. Algumas das professoras que compunham o universo 
de pesquisa dessa tese doutoral vivenciaram esta realidade, principalmente enquanto alunas; 
suas histórias de vida estão entrelaçadas dessas experiências de ensino que se prestam aos 
atendimentos sociais mais diversos.  

Um primeiro grupo de professoras que participou da pesquisa, às quais denominei de 
primeira geração, uma delas (Maria Calixto), estudou apenas 3 meses com um mestre-escola, 
Dona Lipa até o 4º ano e Dona Nathércia, afirmou-se como professora leiga no município de 
Jardim do Seridó. No percurso da profissão, elas participaram de cursos oferecidos pelos Nú-
cleos de Ensino (órgão que atualmente corresponde a X DIRED – Diretoria Regional de Ensino), 
cursos presenciais ou em forma de módulos transmitidos pelo rádio. Rememoram os desloca-
mentos para as sedes onde se realizavam os cursos realçando os sacrifícios, as dificuldades de 
compreensão que apresentavam frente aos treinamentos, dado ao grau elementar de escolari-
dade que portavam; cursos difíceis/complexos/adiantados, como expressam em suas falas, que 
lhes transmitiam um corpo de saberes necessário ao exercício da profissão, absorvidos com 
dificuldade, mas garantindo ao final, a vitória da aprovação que lhes daria o estatuto do ofício, 
reforçando na comunidade, o respeito e a autoridade de que usufruíram.  

O que contava no perfil da professora além do conjunto de saberes que ela devia do-
minar (matemática, leitura e escrita), era a decência, a moral, a fidelidade aos costumes e a 
boa educação, as normas, regras e rituais da Sociedade e da Igreja Católica. Este espírito de 
moralidade, portador de regras de conduta social e de civismo era tão ou mais importante 
quanto o saber que tinham a transmitir.  

Das cinco professoras que compõem esse grupo, apenas uma tem formação religiosa 
evangélica, motivo pelo qual, enfrentou problemas sociais envolvendo a profissão, por cidades 
que ensinou, onde a proeminência da religião católica era e ainda é evidente. Essa professora 
estava firmando sua identidade profissional no dado momento histórico (década de 1930), em 
que acontecia em nível nacional as grandes lides em torno das questões do ensino religioso 
como parte integrante do currículo das escolas. A luta que se abriu em todo o país entre os par-
tidários da escola pública e os da escola particular, a mesma que se travou e recrudesce entre a 
escola religiosa (ou o ensino confessional) de um lado, e a escola laica (ou o ensino leigo) de 
outro.  

As demais aprenderam a rezar em casa no seio da família, tendo os pais como doutri-
nadores no ofício das orações liturgicamente católicas. Como professoras, davam aula de cate-
cismo aos sábados ou domingos, reuniam as crianças da redondeza, mobilizavam todo o povo 
dos sítios ao redor, quer dizer, no entorno do sítio onde ficava situada a escola. Embora reco-
nhecendo o distanciamento temporal e intelectual da obra, havemos de reconhecer que o mo-
delo da escola brasileira nos primórdios da República retrata o espelhamento da escola pública 
oriunda dos tempos da Revolução Francesa. Este fato faz recordar o papel do professor na 
França do século XVIII explicitado por Carlota Boto em o Rapport de Condorcet, quando era 
devido ao professor nos finais de semana “proferir conferências públicas pelo país”. 
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Elegendo como objeto natural a subjetividade de uma caminhada da racionalidade da 
espécie em constante progresso, (CONDORCET apud BOTO, op.cit, p. 122), argumentava que 
“as escolas primárias funcionariam aos domingos, quando os professores deveriam ministrar as 
chamadas Conferências Públicas aos cidadãos jovens e adultos, interessados em atualizar e 
aprofundar o aprendizado que tiveram na primeira educação”. A instrução da educação nacional 
requerida naquele país europeu parecia transportar-se simbolicamente para o Brasil recém re-
publicano através do ideário das luzes como refletora dos lustres da sociedade brasileira e ou-
tras instâncias de representação que dariam o tom da jovem nação republicana. No Seridó, ao 
contrário do que professava o pensador francês que defendia com veemência a laicidade do 
ensino, repelindo a religiosidade nas escolas, a maioria dessas professoras, procurava dar cate-
cismo e realizar as comemorações festivas como atividades paralelas à revisão de conteúdos 
estudados durante a semana.  

Duas dessas professoras tiveram uma atuação permanente e ativa na Igreja Católica. 
Maria Calixto, dedicou a ela o seu trabalho cuidando da limpeza e da manutenção do santíssi-
mo, também auxiliava no amortalhamento de crianças. Antigamente (refiro-me ao tempo de 
atuação e vivência da professora nas ações da igreja e da escola) quando uma criança morria 
no Seridó, o que era muito freqüente, dada às condições precárias de saúde, morria um “anjo” 
que nos rituais de morte representava o cristão tomado a Deus, o que não tinha pecado. A pro-
fessora também cantava incelência4, e adotava o uso da mantilha na ida às missas. Já Dona 
Nathércia ajudava na igreja, fazia festas como o mês de maio, com o dinheiro arrecadado nas 
novenas comprava as hóstias; lavava as roupas da igreja, ajudava a comprar o vestuário. Go-
zava do respeito de mulher ordeira e dona de autoridade junto aos padres. Seu poder de domi-
nação sobre as pessoas levou o padre da cidade a lhe chamar carinhosamente de feiticeira, 
brincadeira da qual não gostava.  

A escola está aliançada com a igreja católica, o catecismo cívico responsável pela ci-
dadania requerida pelo Estado é retroalimentado pelo catecismo religioso e vice versa, forman-
do juntos, o alicerce das ideias de sustentação da acepção da nacionalidade. No interior desta 
mentalidade está a construção do homem forte, o defensor da nação que defenderia o país pe-
rante as outras nações do mundo. O respeito que se dava à escola e ao professor era compara-
do ao respeito que se atribuía ao padre na igreja. “Professor valente, caxias, bravo, tinha a 
aprovação dos pais e era por estes elogiado, recomendado, apontado como o melhor, aquele 
de quem os filhos tinham medo e por isso aprendiam, porque não perderiam tempo com ma-
landragens”. (Fala comum entre as professoras entrevistadas). 

A professora Maria Natália cursou o pedagógico e desistiu da Universidade na primeira 
reprovação no vestibular. Dona Myrtilla foi a única entre elas que cursou a escola normal e o 
curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 
princípio, foi também, a única que adentrou a profissão por uma recomendação da Diretoria de 
Ensino representada por Severino Bezerra. As demais tiveram uma entrada pela via do convite, 
pela atribuição a capacidade reconhecida pelas autoridades. Capacidade esta, construída em 
ensaios da profissão realizados junto aos alunos nas fazendas, no meio familiar, ensinando aos 
irmãos, aos primos e aos filhos de moradores, de forma gratuita. Ensinavam o que tinham 
aprendido, recorrendo a imitação. Recorriam à memória para lembrar o modo como foram en-
sinadas. Há o exemplo da professora que começou a ensinar escondido às crianças pobres da 
cidade, sendo depois contratada pela prefeitura. Mas ensinar escondido de quem? Os sentimen-
tos que tomavam conta da professora apontavam para o receio da proibição das autoridades 
face ao nível de escolaridade que possuía. 

A Escola Normal de Natal datada do início do século (1908), gestada no processo de 
modernização que se iniciara na sociedade natalense, além de pioneira e modelar na formação 
docente do Estado do Rio Grande do Norte, foi a via de acesso que marcou o distintivo de aces-
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so à profissão entre o conjunto das professoras da primeira geração. Dona Myrtilla ao recorrer à 
Diretoria de Ensino em busca de uma vaga de distrito, apresentava-se munida de um corpo de 
saberes exigido pela profissão, marcando a diferença, talvez a descontinuidade, porque aqui 
começava a se esboçar um princípio de consciência da profissão ao contrário do modelo adota-
do pelos mestres-escolas, das aulas particulares como formas domésticas de ensino.  

O ingresso na profissão também está ligado às questões de parentesco. A indicação 
de pessoas da família por quem de direito era realizada pelos representantes políticos ou edu-
cacionais. A parentela é uma característica da sociedade brasileira dos tempos da colônia, do 
império, com ressonância e extensão pela república, atestando-se pelo momento atual, quando 
se professa uma fé e credibilidade na seriedade do governo e ainda se constatam os cabides 
onde se penduram os familiares e amigos em cargos públicos indicados por seus parentes. Esse 
é um traço forte do modelo de família numerosa, com aderentes, amigos e hóspedes que co-
mungam do espírito de irmandade, sob copiosa variedade de costumes que definiam o modelo 
dessa sociedade.  

Embora não possamos fazer generalizações nesse tipo de pesquisa, alguns pontos são 
comuns entre as professoras entrevistadas. A necessidade de serem portadoras de uma energia 
moral, direção, punição, o uso da calistênica, marcha, cânticos de hinos patrióticos: hino à Ban-
deira, à Independência, à Proclamação da República. O hábito de cantar e marchar ao redor 
das carteiras associa-se à ideia de um exército escolar que respeitava e acreditava no engran-
decimento da nação e no valor dos símbolos nacionais. 

A rotina escolar iniciava-se com a arrumação dos meninos em fila, um atrás do outro; 
após o toque da sineta (objeto da cultura escolar usado para anunciar os horários dos rituais da 
escola), cantava-se um hino patriótico; nas narrativas de Dona Myrtilla “cantava uma classe de 
cada vez”. Cantava-se também o hino oficial da escola seguido da reza que se professava ao 
início e ao final da aula. A rotina da aula prosseguia com a leitura silenciosa, individual na me-
sa, caligrafia, cópia, ditado, gramática: vogais, consoantes, separação de sílabas, substantivo, 
adjetivo, advérbio, verbo, conjunção, preposição, interjeição, adição, subtração e multiplicação. 
Depois do recreio, o canto, a recitação de poesias, cópias e ditados. Em alguns dias da semana 
se ensinava História e Geografia das Coisas e também se tomava a tabuada de cor e salteada 
com a mesma exigência da lição “mastigada” pelos alunos.  

Sobre a letra caprichada, era exercida uma verdadeira vistoria. O aluno iniciava co-
brindo as letras maiúsculas, depois as minúsculas; copiava quantas vezes o professor mandava. 
Letras pequenas, grandes, deitadas e em pé, sob a recomendação de um tipo verticalizado ou 
muscular5, foram escritas, apoiadas num mobiliário rústico que em algumas dessas cidades 
constava de caixão de sabão conseguido em mercearias que serviriam como carteiras. Dos ob-
jetos escolares relembrados com lucidez aparecem os cadernos de leitura, de desenhos, de ma-
temática com quadrinhos, carregados numa maletinha de cadeado providenciada pelas próprias 
mães. 

A escola que se dava em casa, transborda dessas lembranças que encontram lugar 
numa grande mesa com os bancos ao redor, bancos compridos, lisos, sem encosto, do mesmo 
comprimento da mesa, lápis com borracha na ponta ou caneta tinteiro, carta de ABC. Vimos 
uma situação em particular, em que o chão servia de mesa, papel de embrulho engomado, co-
lado e cozido pelas próprias mães ou cadernos velhos reaproveitados, eram tudo o que estava à 
disposição da professora e dos alunos. A descrição desses objetos escolares como suportes de 
memória só tem sentido aqui porque foram levados em conta no contexto da época em que 
foram empregados e utilizados.  

As professoras que na infância tiveram suas brincadeiras compartilhadas entre os 
amigos e primos, levaram para a escola um estilo de brincar que reproduz as lentes do seu 
tempo de infância. Separados pelo distintivo do sexo, os meninos brincavam de bola; as meni-
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nas de roda e de pular corda. Correr nos terreiros rodeando a casa em noite de luar, brincar de 
roda e de se esconder com os filhos de um compadre dos pais, de anel, de boneca, de cozinhar 
nos matos, tomar banho de barragem, galamates, dramatização, apresentação, declamação de 
poesias, passeios/excursões. Elas se davam entre primos e colegas da vizinhança e faziam par-
te de momentos especiais na vida coletiva das famílias como a debulha do feijão, as tiradas de 
terços, as noites de natal, as novenas do mês mariano, as festas de São João.  

As escolas comemoravam suas festas com bailados, comédias, datas comemorativas 
onde “todo mundo”, na linguagem das narradoras comparecia para ver com deslumbramento 
as novidades que se lhes apresentavam como cultura e lazer. Dos hasteamentos, marchas e 
teatro de rua todos participavam com “patriotismo”.  

As festas escolares eram sempre acompanhadas de uma merenda, o banquete escolar 
que se oferecia após a marcha, destoando do dia a dia da escola, quando os alunos levavam a 
merenda de casa: batata, bolacha, frutas nativas e rapadura, queijo, doce e bolo. Com o tempo 
as escolas foram adotando um cardápio que se diferenciava dessa forma original e espontânea 
do ato de comer. As professoras em suas narrativas fazem diferenças entre ricos e pobres a 
partir do tipo de merenda que levavam. É o tempo em que os colegas repartem entre si os ali-
mentos, fazem o jogo de troca da merenda, tempo em que os irmãos se juntam na hora do 
recreio para dividirem entre eles a merenda.  

Nas escolas implantadas por Dom Delgado6 há a introdução dos programas de assis-
tência aos pobres celebrados entre outros países e coordenados pela ação da igreja. As escolas 
coordenadas pelo bispo, que se espalharam pelo Seridó, a exemplo da cidade de Caicó, São 
João do Sabugi e Jardim de Piranhas, das quais participou a professora Maria Calixto, voltavam-
se para a instrução elementar, a assistência social, com a distribuição de refeição diária e ves-
tuário, a aprendizagem prática de costura, de economia doméstica, de horticultura e de jardi-
nagem. Elas datam da década de 1940 e eram guiadas e apoiadas pelos programas 
contemplados pela Legião Brasileira de Assistência. 

As narrativas das professoras são carregadas das preocupações com os problemas so-
ciais que atingiam as populações pobres de então, o rareamento dos alimentos, as dificuldades 
básicas apresentadas pelo tempo. Assim, o conteúdo da profissão estava mesclado pelos atra-
vessamentos de uma vida permeada por enchentes e secas constantes. O exercício da profissão 
está forjado por um sonho de infância, quando nas brincadeiras figuravam como professoras 
representando esse papel nas casas de bonecas. Afora este sonho cultivado no seio da família, 
a necessidade de prover a vida entra como um elemento significativo na escolha da profissão. 
Associada a atividade paralela da costura como um complemento do ensino, a maioria delas, 
engendrou a vida entre a máquina de costura e a sala de aula. Ensinando e costurando, elas 
foram artífices do mundo das letras no Seridó, encarando a profissão como um ato vocacional 
para o qual foram designadas pelas forças e manobras do destino.  

A formação está presente como um elemento forte nas definições do sucesso da pro-
fissão; é como um barro informe que vai sendo modelado pelo oleiro, passando por todo um 
processo de enformação, queimação, esfriagem, alisamento, modelagem, tornando sempre me-
lhor e menos sofrível quem a realiza subindo os degraus mais altos, aperfeiçoando o polimento 
interno da perfectibilidade educativa.  

Gostaria de abordar aqui, mais especificamente, os códigos de comportamento encon-
trados na investigação de textos narrativos a partir do ponto de vista das práticas docentes rea-
lizadas na escola. Através da análise comparada entre as narrativas das professoras, veremos 
como elas lidavam com o comportamento dos alunos. Assim é possível pensar a representação 
que fazem de como acomodavam e moldavam todos à sua vontade ordenando o lugar de cada 
um dentro da classe, atando o aluno à cadeira na qual se sentava fosse ela individual, dupla, 
um simples caixão ou até mesmo o chão como um espaço onde deviam sentar e fazer o que 
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mandava a professora. Mapear o lugar onde deviam ficar significava monitorar o corpo do aluno 
através do comportamento apresentado durante a aula, podendo a cada instante vigiar o com-
portamento de cada um. 

O sentimento de poder sobre a escola e os alunos dava a Dona Nathércia, Lipa e Ma-
ria Natália, a liberdade de segurar os alunos em “posição de classe” para que aprendessem com 
segurança. A oração antes e no final de tudo funcionava como um ritual encarnado na mente 
das professoras e dos alunos. Elas ensinavam as crianças a rezar em suas orações, a Ave Maria, 
o Pai Nosso, oração do Anjo da Guarda, as perguntas do catecismo repetidas como em ladai-
nha. “És Cristão? Sim! Sou cristão pela graça de Deus”. Eram responsáveis pela formalização da 
aprendizagem religiosa, uma vez que também exerciam o papel de catequistas, preparavam 
para a primeira comunhão.  

O comprometimento com a religiosidade católica é evidente nas narrativas da maioria 
dessas professoras que tinham seus contratos amarrados e selados pelo empenho da palavra 
dada, a exemplo de Dona Lipa que, ao ser convidada a assumir a profissão, assumira também a 
condição de se responsabilizar pelos rituais do terço, uma forma de celebração de contrato que 
incluía o empenhamento e honra da palavra.  

A religião católica teria tido um espaço muito importante no currículo da escola. A mo-
ral da professora era comparada à moral do padre na Igreja. Para tanto, se usavam dos casti-
gos e da palmatória que foi durante muito tempo um instrumento importante à vida da 
professora. Esta pequena peça circular feita de madeira pesada (angico é um tipo de vegetação 
do sertão cujo nome científico é anadenanthera da família legominosae7), com cabo que deixa-
va mãos e mentes comprometidas também era usada em outros lugares como em casa pelos 
próprios pais como sinal de repreensão. Na escola, ela estava associada ao argumento, geral-
mente realizado aos sábados, como uma espécie de revisão dos conteúdos estudados ao longo 
da semana. Nem todas as professoras a usavam como podemos ver em seus relatos, mas utili-
zavam-se de alguma forma de castigo para impor a ordem e o respeito na sala; ficar em pé por 
alguns minutos com os braços para cima ou para trás, acocorado diante da turma, trancafiado 
em pequenos recintos, ficar de pé por um tempo, atrás da porta, mandar um bilhetinho para os 
pais.  

Maria Natália vivenciou na infância o argumento e o uso do bolo de palmatória. Tem 
em suas lembranças a representação da professora autoritária que teve, mas que sabia ensinar 
“com retidão”. Nestes relatos são freqüentes as expressões botar de castigo, botar pra fora, 
puxavante de orelha, castigo de joelho, com os braços para cima, bater com uma régua grande 
sobre a mesa.  

As professoras tinham um prestígio que iam da escola às casas, às praças, à igreja. 
Seu prestígio se convertia em autoridade. Sua palavra tinha um papel fundamental e decisivo 
na relação ensino-aprendizagem. Enquanto ensinavam em casa ou regiam as próprias escolas, 
a ninguém recorriam na hora de tomar as decisões que julgavam necessárias. Tinham a liber-
dade de organizar, gerir, comandar, ordenar a escola e seus alunos da forma que pensavam ser 
a melhor. Com o surgimento dos Grupos Escolares e conseqüentemente com a presença do 
diretor é que o poder das professoras assume lugar secundário, uma espécie de rebaixamento 
do padrão do poder.  

As memórias mais vivas do tempo de professora revelam um tempo de trabalho que 
realizaram com afinco e dedicação, abraçando a causa do ensino, ensinando a “todos” por 
quantos passaram por elas, jornadas inteiras de trabalho, classes reunidas, horários definidos 
pela sua própria autoridade. Uma escola que realizava um tipo de exame em que o prefeito 
como delegado escolar e o professor examinavam a cada um. A presença do prefeito na comis-
são de avaliação dos alunos ao final do ano, ressoa como um poder de autoridade que se espa-
lha por outros campos de poder para além do político, uma herança dos tempos do império.  
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As professoras da primeira geração – termo que atribuí ao primeiro grupo de profes-
soras participantes da pesquisa - já representam por si os princípios da modernidade, uma vez 
que viveram em suas existências as mudanças transcorridas no que diz respeito ao surgimento 
de novos valores e práticas escolares difundidas pelo mundo afora desde o advento da moder-
nidade pedagógica. São testemunhas das mutações teórico-metodológicas que se desencadea-
ram no país na década de 1930, embora não tenham aderido prontamente às novidades da 
Escola Nova.  

A professora Enir Caldeiras foi rememorada nas narrativas de Dona Myrtilla como a 
dirigente do ensino inovador que veio para o Seridó na década de 1950, difundir as novidades 
da escola moderna. O conteúdo das lembranças voltam-se muito mais para o enaltecimento da 
dedicação da professora do que para os conteúdos da reforma que esta pretendia implantar. 
Este fato demonstra que o Movimento de Educação Nova, ilustrativo da conjugação de projetos 
culturais, científicos e profissionais nos anos 1920 e 1930, embora tenha sido difundido como 
plataforma de política educacional no Rio Grande do Norte, não figura na voz das professoras 
da primeira geração, mas as suas práticas estão imbuídas das novidades do movimento, uma 
vez que ensaiaram junto com a educação intelectual e moral, as lições de ordem instrumental, 
os trabalhos manuais, a calistênica, as excursões escolares, o projeto higienista, entre outras 
práticas laborais de caráter renovador.  

Elas parecem desconhecer de forma mais profunda, as matrizes do pensamento esco-
lanovista de renovação e modernidade pedagógica como o ideário que se projeta no país já a 
partir das décadas anteriormente mencionadas. 

Entre as facetas modernizadoras, a educação e a saúde estavam aliançadas com o 
propósito de implementar estudos e práticas culturais com amplos programas de saúde pública, 
tomando a higiene como plataforma que forneceria um modelo de organização curricular calca-
do nos princípios da razão médica. Com José Augusto Bezerra de Medeiros, o Rio Grande do 
Norte aderia aos ares da efervescência intelectual de uma geração de educadores nacionais 
bafejados pelo espírito fecundo do movimento que procurava dar à escola uma feição mais hu-
mana e social; dotando-a do princípio do trabalho, solidariedade social e cooperação.  

Dentre os princípios de organização curricular pautada na orientação médica, o proje-
to higienista que se plantou no país desde as primeiras décadas da república tem uma impor-
tância acentuada nas narrativas das professoras. A historiografia educacional brasileira aponta 
Rui Barbosa entre muitos outros, como um dos eminentes porta-vozes na defesa da instrução, 
quando ainda em 1882 publica um extenso parecer propondo uma ampla reforma do ensino 
primário e de várias instituições complementares da instrução pública.  

O baiano de origem não era pedagogo. Sua formação estava atrelada “a lei” a quem 
tanto acreditava no seu poder criador como sendo princípio da moral e do respeito entre os 
povos. Mas as ideias que desenvolveu em torno da educação integral do povo brasileiro através 
do escrito de extensos pareceres, fizeram dele um dos republicanos que mais influenciou o 
pensamento dos educadores brasileiros. Adotou em seus mais afinados dotes de retórica, o dis-
curso da higienização que se derramaria pelo universo escolar por muitas décadas seguidas, tal 
como aconteceu nos anos 1920 no Rio Grande do Norte através das ações implementadas por 
José Augusto.  

Nas memórias das professoras da primeira geração e de forma mais acentuada, da 
segunda geração entrevistadas nessa pesquisa, estão as lembranças das recomendações feitas 
aos pais sobre a limpeza do corpo do aluno, das excreções corporais que por vezes se viam 
escorrerem pelo nariz, os cuidados que as mães deviam ter com os meninos e meninas que 
“pingavam piolho, não cortavam e limpavam as unhas, não tinham o cuidado de lavar as fardas 
no final da semana”. Essa disciplinarização da vida cotidiana dos alunos e de suas famílias, pro-
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clamada nas escolas, era respaldada por ações governamentais implementadas em nível macro-
estrutural.  

As campanhas sanitárias iniciadas no país na primeira metade do século teriam gran-
de repercussão por todos os estados. No Rio Grande do Norte, o governo do Estado investiu o 
Departamento de Saúde Pública, endossando o postulado da eugenia, criando o Serviço de Sa-
neamento Básico e implementando medidas de combate às doenças. Para tanto, a construção 
de hospitais, a exemplo do Hospital do Seridó de Caicó em 1926 e de inúmeros Postos de Saú-
de na capital e nos municípios do Rio Grande do Norte, sinalizavam as preocupações com as 
condições sanitárias e de aparelhamento da saúde de uma incipiente realidade.  

Nas décadas de 1920 e 1930 no Brasil, nunca se ouviu falar tanto em educação. Em 
torno dela se dava o embate ideológico aglutinador dos mais diversos grupos políticos e religio-
sos com suas diferentes ideias e proposições acerca da escola pública e da escola privada. Enal-
tecida como elemento de sustentação do Estado Nacional, na década de 1920 a organização do 
ensino no Seridó ganharia feições de organização moderna com a inauguração de vários grupos 
escolares.  

A educação era o ponto central das discussões entre governos e intelectuais, e as 
pessoas por sua vez (as que tinham consciência do seu valor), lhes dava muita importância. Os 
prédios escolares pontuavam no cenário geográfico citadino como edifícios monumentais no 
meio da recente urbanidade, verdadeiros templos de luz, de aparência imponente, respeitosa, 
agradável, limpa, confortável e segura. A comunidade escolar compunha o hino da escola, enal-
tecendo-ª. A expressão “professor público” tinha uma conotação positiva e este, se orgulhava 
da profissão que exercia. Tempos em que o Estado recebia as honras e homenagens do cida-
dão representando autoridade institucional legitimada na vida cotidiana do país.  

Juntamente com a edificação de prédios escolares em todo o Brasil, muitas mudanças 
ocorreriam no âmbito nacional com o advento da escola nova ou “escola moderna” expressa 
nas falas das professoras da primeira geração, modelo de ensino que desde a passagem do 
século XIX para o século XX vinha sendo esboçado, discutido, transportado das inteligências 
proeminentes do movimento de renovação educacional, ciente de que a nação ainda vivia o 
pesadelo dos velhos sonhos das luzes da razão, apostando na solução dos problemas sociais, se 
resolvidas às questões do analfabetismo que se alastrara pelo país desde os tempos da colônia, 
atravessando o império e adentrando a república.  
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INTRODUÇÃO 
As reflexões apresentadas neste artigo são parte da pesquisa de mestrado realizada em 

2009 com professores migrantes que desenvolvem a sua prática docente no ensino Fundamen-
tal em Campo Grande – MS. O termo migração é entendido neste artigo no sentido proposto 
por Sayad (1998), ou seja, como o deslocamento de pessoas no espaço físico, sendo que este 
não se limita apenas ao espaço demográfico ou geograficamente delimitado, mas estende-se a 
um espaço qualificado pelas relações sociais, econômicas, políticas e culturais.  

O referido autor chama a atenção, em seus estudos, que esse deslocamento não ocorre 
sem deixar marcas, pois o migrante experimenta processos conflituosos, tensos, de perda do 
território ou das relações cotidianas, processo esses que dão origem a um sentimento de de-
senraizamento ou desarraigamento. Esse sentimento de não estar preso a nenhum lugar pode 
levar o migrante a construção de um outro sentimento, o de superfluidade, ou seja, o senti-
mento de não pertencer a lugar algum, o que marca de forma profunda a construção da sua 
identidade. (PEREIRA, 2003). 

Nesse caminho, o objetivo desse artigo é compreender as interações que o rememorar 
pode acarretar ao indivíduo, bem como conhecer os reflexos que o resgate do passado somado 
às emoções do presente acrescenta à formação e à trajetória profissional dos professores mi-
grantes. 

Na pesquisa com professores migrantes, as lembranças desses sujeitos são reavivadas 
e formalizadas pelas narrativas, transformando-se em registros e despertando a idéia de que 
memória e histórias de vida têm um relacionamento muito íntimo e extremamente fértil. Nesse 
sentido, as informações contidas na lembrança apresentam uma diversidade de informações 
relativas à história das pessoas e da sociedade capaz de provocar mudanças na forma com que 
cada indivíduo compreende a si mesmo e na forma de compreender os fatos que escrevem a 
história de uma nação. 

No primeiro tópico delineiam-se os caminhos da pesquisa realizada com os professores 
migrantes, explicitando a base para a escolha dos sujeitos e para a metodologia adotada para 
desenvolvimento da pesquisa. No segundo tópico apresentam-se o conceito de memória e as 
bases teóricas em que este artigo se apóia para utilizar os subsídios fornecidos pelas rememo-
rações dos sujeitos na construção de sua identidade.  

Torna-se então pertinente apreender os elementos teórico-metodológicos desenvolvidos 
por Pollack (1992); Bosi (1994); Halbwachs (2004) e Demartini (2006). Esses autores destacam 
em suas obras a ligação entre memória e o processo de constituição identitária, pois a memória 
é “[...] um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, 
na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de conti-
nuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si”. (POLLACK, 
1992, p. 05). 

No terceiro tópico busca-se revelar os significados que a invenção de si mesmo apre-
sentada pelo ato de rememorar (ATAÍDE, 2006) influenciou na constituição identitária desses 
sujeitos professores migrantes, pois esses significados podem influenciar em sua caminhada 
profissional, levando-se em consideração que para os migrantes há uma reconstrução de diver-
sas práticas culturais e identitárias, nas quais novas ressignificações culturais e sociais ocorrem.  

Inserido no contexto escolar, o professor é um sujeito que condensa em sua trajetória a 
complexa trama de práticas, valores, crenças e sabedorias formadas pela articulação entre so-
cialização familiar, escolar e profissional. A análise da trajetória profissional dos professores tor-
na-se essencial, pois essa trajetória, ao ser trabalhada, possibilita novas opções, novas buscas e 
novos modos de se conduzir o ensino, “[...] atuando sobre a dimensão da identidade profissio-
nal dessas pessoas, ajudando a colocar em questão os processos sociais e pessoais de constru-
ção das inserções na realidade”. (CATANI et al, 1997, p. 19).  
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Para Nóvoa (1995), a narrativa da realidade provoca mudanças na maneira de cada in-
divíduo compreender a si mesmo e aos outros, promovendo formas de apoio e entraves para 
que o desenvolvimento pessoal aconteça, privilegiando também abordagens e pontos decisivos 
que retratem a sua trajetória e a história da profissão docente, visto que essa compreensão 
está diretamente ligada ao que somos como pessoa. 

Nessa perspectiva, os estudos de Goodson (2007), Nóvoa (1995, 1999 e 2007), Tardif 
(2000, 2006, 2007) são contributivos, já que esses autores enfocam temas voltados aos percur-
sos e ciclos de vida dos professores, além de abordagens referentes aos diários reflexivos, à 
história de vida, à autobiografia e suas influências e significados para a formação docente. 
 
Os caminhos da pesquisa 

A metodologia de história de vida foi o caminho pertinente para se conhecer o universo 
que cerca o professor migrante, além de permitir analisar como este (re)interpreta e (re)inventa 
suas experiências, seus sonhos, anseios e percalços, os quais permeiam sua trajetória e a cons-
tituição de sua identidade, aspectos esses cercados pelos acréscimos e ressignificações advin-
das do deslocamento de sua terra de origem. Nesse contexto, os estudos que fazem uso da 
metodologia de histórias de vida (QUEIRÓZ, 1987) apresentam uma diversidade de informações 
relativas à história das pessoas e da sociedade, capazes de provocar mudanças na forma com 
que cada indivíduo compreende a si mesmo e até na forma de compreender os fatos que es-
crevem a história de uma nação.  

Assim, busca-se em Queiroz (1987) o respaldo necessário para a utilização da metodo-
logia de história de vida. A referida autora apresenta em suas obras o entendimento de que 
essa metodologia ultrapassou os limites que a restringia ao simples conhecimento de fatos que 
cercam a vida de um indivíduo, sendo hoje considerada como uma metodologia de pesquisa e 
formação. 

Ao recontar suas vivências, o entrevistado traz à tona suas lembranças, permeadas de 
sentimentos que dão sentido ao seu caminhar, idealiza-se de maneira tal que possa ele mesmo 
reconhecer-se como ser social, ou ainda, reinventar-se por entender que essa ação possibilitará 
a sua interação com o processo de transformação que se desenrola à sua frente. 

Na pesquisa, trabalha-se com as narrativas de cinco professoras e um professor, docen-
tes provenientes de vários estados da federação e atuam na Educação Básica em Mato Grosso 
do Sul. Migrantes que compõem a pluralidade cultural desse estado e que foram escolhidos por 
suas singularidades e por sua representação na sociedade, considerando-se o que propõe Thiol-
lent (1985, p.199): “[...] o indivíduo é considerado como representativo pelo fato de ser ele que 
detém uma imagem, [...] da cultura [ou das culturas] à qual pertence”.  

Para a seleção dos professores, foi considerada sua idade ao chegar ao estado de Mato 
Grosso do Sul e, principalmente, o aspecto migratório, para que pudesse ser aferida a bagagem 
cultural trazida de suas raízes. Buscou-se a compreensão do sujeito em suas relações grupais e 
em seus afazeres, valores, normas, comportamentos e a influência que a mudança cultural pro-
duz em sua identidade.  

Observou-se o tempo da atividade como professor para melhor se dimensionar a análi-
se de sua trajetória, as marcas que os vários elementos da pertença cultural inserem na sua 
constituição identitária e a forma como o professor constrói a ponte entre a sua história e a 
história do grupo a que pertence atualmente. Fez-se necessário que o professor estivesse dis-
posto a se mostrar, falar sobre suas qualidades e defeitos, suas fraquezas, seus sonhos e for-
mas de enfrentar os desafios na sua vida pessoal e no desenvolvimento da carreira. Os 
professores entrevistados demonstram, por meio de suas narrativas, a capacidade não só de 
contar histórias ou expor suas experiências, mas em propiciar o conhecimento buscado, por 
meio de suas falas.  

CD-ROM DE ATAS  | 6274 |  COLUBHE 2012



 

As possibilidades de construção por meio da memória 
“Uma vida sem memória não é uma vida”. Essa frase é apresentada na sinopse do cur-

ta-metragem “Dona Cristina perdeu a memória”, produzido no ano de 2002 pela empresa Casa 
de Cinema PoA, com direção de Ana Luiza Azevedo, no qual, de maneira sensibilizadora, é re-
tratada a relação de uma senhora idosa com um menino de oito anos. Os encontros e diálogos 
de Dona Cristina e do garoto Antônio permitem o entendimento de que a memória se estabele-
ce nos relacionamentos. São os relacionamentos pessoais, profissionais, familiares que favore-
cem o movimento necessário para que a memória seja ativada, permitindo, assim, que o 
processo de constituição de identidade de cada indivíduo seja constantemente alimentado, ali-
mentando também a identidade coletiva. 

[...] Sabe? Essa gente ali onde eu moro tão dizendo que eu perdi a 
memória. Mas não é verdade. Eu tenho tudo bem guardadinho. Tá 
vendo esta conchinha aqui? [...] Eu guardei quando eu tinha dois ani-
nhos, nós fomos para praia, levávamos dois dias de carroça para che-
gar na praia [...] Isso aqui eu ganhei quanto tinha quinze anos, [...] 
foi o meu primeiro batom. (Dona Cristina). 
 

Memória pode ser conceituada como a faculdade de reter as idéias adquiridas anterior-
mente, lembranças, reminiscência, porém não se restringe a isso. Pollack (1992) defende que a 
memória é um fenômeno que se constrói de maneira consciente ou não e que se apresenta 
como resultado do trabalho de organização individual ou social.  

Bosi (1994) traz à tona a relação entre memória e lembrança ao ressaltar que, ao mis-
turar o passado com as percepções do presente, as determinações atuais são transformadas, 
permitindo ao homem novas representações. Dessa forma, destaca que “[...]. Uma lembrança é 
diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da reflexão e da localiza-
ção seria uma imagem fugidia”. (BOSI, 1994, p. 81). 

A referida autora considera que, apesar da aparência singular de cada memória, o indi-
víduo sempre é o memorizador dos fatos. Desse modo, cada memória individual é um ponto de 
vista sobre a memória coletiva, e esta, por sua vez, muda conforme o lugar que algo ocupa e 
que mesmo esse lugar também muda, segundo as relações que mantém com outros meios. 
Assim, toma-se o grupo como suporte da memória, como um dos pilares da identificação do 
indivíduo por meio do qual se constrói o passado. 

Segundo Halbwachs (1990), a memória é sempre coletiva. Mesmo a memória aparen-
temente mais particular nos remete a um grupo, mesmo que as lembranças sejam trazidas à 
tona por um só indivíduo, ele sempre trará em seus relatos o resultado de suas interações soci-
ais, sendo essas interações que produzem transformação no contexto social.  

É pela memória que o passado é revelado e, ao rememorar, o indivíduo traz à tona as 
suas testemunhas. Nesse sentido, as lembranças sempre permanecem coletivas, pois as teste-
munhas estão presentes em todos os momentos em que se desencadeia a ação, exercitando o 
confronto, mas ao mesmo tempo, levando a reconstrução de um conjunto de lembranças que 
compõe a memória.  

Desse modo, pode-se compreender que a memória se modifica e se rearticula conforme 
as posições e os saberes que se incorporam nas vivências de cada indivíduo, como também nas 
relações que são estabelecidas com a sua participação em diferentes grupos. O indivíduo carre-
ga em si a lembrança, mas está sempre interagindo com a sociedade e é nesse contexto que 
constrói suas lembranças.  

A memória é seletiva. Analisando por esse caminho, torna-se fundamental conhecer 
quais os fios usados para apoiar a volta dos indivíduos do presente ao passado, ou quais as 
nuances que ativam o que até então está guardado na memória. Nas entrevistas realizadas 
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com os professores sujeitos desta pesquisa, nota-se que cada um deles procura ancorar suas 
lembranças em um estágio de suas vidas, buscando sempre em sua memória individual o elo 
que os ligam ao coletivo. Célia inicia a sua narrativa afirmando “Sou professora de História e 
nasci em Pentecoste, no Ceará”. Já Ana, outra professora entrevistada, dá inicio a sua história 
contando sobre as viagens do pai, da mãe analfabeta e da infância feliz que teve na cidade em 
que viviam. Ainda Liz, cerca suas lembranças nas dificuldades financeiras enfrentadas pela fa-
mília, na admiração que tem pela mãe e na falta que o pai, que faleceu cedo, fazia em todo 
este contexto.  

Contudo, interessa conhecer a importância da apreensão das memórias para o processo 
de constituição identitária dos professores migrantes, bem como compreender as interações 
que o rememorar, acalentado pelas emoções do presente pode acrescentar a sua formação e a 
sua trajetória profissional.  

Nesse sentido, ao se abrir espaço nesta pesquisa, por meio da metodologia de histórias 
de vida para se ouvir a voz dos professores migrantes que atuam na Educação Básica de Mato 
Grosso do Sul, abre-se espaço para que os indivíduos apresentem as experiências que marca-
ram e marcam sua vivência, falem de si, recorram às suas memórias, evocando suas lembran-
ças e suas testemunhas, que são elementos participantes da sua constituição identitária e, 
conseqüentemente, elementos embasadores das suas práticas profissionais.  

Por esse motivo, Queiroz (1987) entende como história de vida o relato de um narrador 
sobre sua existência através do tempo, tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou 
e, de igual modo, transmitir a experiência que adquiriu, desvelando fatos significantes que re-
velam a identificação do narrador com o seu grupo social, familiar e profissional na construção 
de sua identidade. 

Na visão de Ataíde (2006), essa metodologia dirige seu foco para as experiências pes-
soais do narrador, enfatizando seus processos subjetivos e sua(s) identidade(s). Nesse momen-
to, o narrador se apresenta como se compreende, ou como deseja ser conhecido pelas demais 
pessoas, apresentando sua versão sempre baseada nos fatos reais de sua vida.  

O acessar da memória por meio das histórias de vida traz ainda para o sujeito um atri-
buto especial, qual seja, a transformação da sua identidade, pois as narrativas possuem um 
caráter formador, já que se embasam nas experiências vivenciadas pelo narrador.  

Souza (2006) considera que a narrativa tanto pode ser vista como um fenômeno quan-
to como uma abordagem de investigação e formação pelo fato de partir justamente das experi-
ências e dos fenômenos humanos advindos das mesmas. Ao rememorar o indivíduo, tem 
despertado o seu espírito crítico e esse processo permite a abertura para novas interações do 
sujeito consigo mesmo, com seus pares e com a sociedade em que está inserido. São essas 
trocas que potencializam o desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo, e as narrativas 
são importantes instrumentos para que essas mudanças possam ser conhecidas. 

Pollack (1992) destaca que a memória se relaciona com a identidade. Define ainda a 
identidade como a imagem que a pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a 
imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua própria 
representação e também para ser percebida da maneira que quer por outros. 

Essa afirmação nos remete a Sayad (2000) que chama a atenção em seus estudos de 
que a imigração não ocorre sem deixar marcas. Ao relacionar essa afirmação à realidade dos 
professores que saem de seu local de origem e se estabelecem em Mato Grosso do Sul, pode-
se compreender que essas marcas são expressas por meio de suas lembranças e partilhadas 
em seu cotidiano. Reforça-se então a idéia de que memória e identidade são valores disputados 
em conflitos sociais e intergrupais e em conflitos que opõem grupos políticos diversos. 

Considerando-se que a identidade é um fenômeno que se produz no contato e na ne-
gociação direta com o outro, a construção da identidade do professor migrante perpassa ainda 
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pela dupla tarefa de administrar o “outro” deixado em sua terra de origem, e o “outro” encon-
trado no novo grupo de adoção.  

Nesse sentido, a construção da identidade do professor migrante tem como pilares a 
aceitabilidade, a admissibilidade, a credibilidade, tendo os produtos da memória um papel de 
destaque nesse processo, pois: “Recordar a própria vida é fundamental para o nosso sentimen-
to de identidade; continuar lidando com essas lembranças pode fortalecer, ou recapturar, a au-
toconfiança”. (THOMPSON, 1992, p. 208). 

Para Segalen (1996), a memória não funciona no vazio, mas inscreve-se em relatos, em 
locais e em objetos e esses suportes servem como um poderoso instrumento revelador das 
identidades familiares, sociais e religiosas, contribuindo para o processo de formação individual 
e profissional do indivíduo.  

Essas revelações refletem na maneira com que cada professor migrante constrói a sua 
história. A construção nunca é de maneira solitária, mas tem como participante seus pares, que 
pode ser um estudante, um objeto, um canto de uma casa, um pedaço do jardim, ou seja, fra-
gmentos da memória se juntam contando a sua trajetória, ao mesmo tempo em que revelam 
traços da identidade do indivíduo, que rememora, marcando o seu processo de formação.  

O ato de rememorar revela-se com propiciador da autocompreensão do que somos, das 
aprendizagens que construímos ao longo da vida, das nossas experiências e de um processo de 
conhecimento de si e dos significados que atribuímos aos diferentes fenômenos que mobilizam 
e tecem a nossa vida individual/coletiva. (SOUZA, 2006). 

Seguindo por esse caminho, refletindo e compreendendo a si e aos outros que, mesmo 
imperceptíveis estão presentes, os professores migrantes compõem as suas lembranças, inde-
pendente do local em que se desenvolva a sua prática. Esse procedimento é que faz a diferença 
em seu processo de formação e também na história da coletividade.  

Rememorar para esses professores apresenta-se como um caminho aberto para que 
sua trajetória profissional esteja sempre ligada às suas origens, mesmo que esse exercício seja 
inconsciente. Pode-se considerar que o acalentar das lembranças faz também parte do processo 
de constituição identitária dos professores, é também a reafirmação de sua identidade.  

Em síntese, compreende-se que os resgates da memória refletem suas nuanças de ma-
neira intensa sobre as trajetórias dos professores que adentram o espaço sul-mato-grossensse, 
ao mesmo tempo em que os personagens se transformam, trocam de papéis, mudam a roupa-
gem, constroem-se, marcam o seu tempo com a sua vivência, influenciando assim o processo 
cultural com o seu aprendizado e seu saber. 
 
Memória e a constituição identitária dos professores migrantes 

Por meio dos relatos colhidos nas entrevistas nota-se que os professores entrevistados 
são transparentes em suas representações, possibilitando o entendimento do que afirma Perez 
(1999) de que os fluxos migratórios permitem-nos recordar fatos históricos e símbolos que não 
podem ser esquecidos da memória da humanidade, ao mesmo tempo em que nos leva a di-
mensionar o incomensurável pluralismo de culturas que desenha o estado de Mato Grosso do 
Sul. 

É assim no relato de Célia, uma das entrevistadas, que junto com sua família migrou do 
Ceará para Mato Grosso. Os relatos de Célia apresentam dois momentos históricos marcantes: 
primeiro com a chegada da família em Mato Grosso e, depois, a divisão do Estado que deu ori-
gem a Mato Grosso do Sul, estado criado em 11 de outubro de 1977 por meio da Lei Comple-
mentar nº 31, sancionada pelo então presidente da República Ernesto Geisel. Até essa data as 
regiões norte e sul eram partes integrantes do estado de Mato Grosso. O movimento em prol 
da divisão dos Estados durou aproximadamente meio século. (RODRIGUES; SILVESTRINI, 
2003, p. 20). 
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Em seus relatos, Célia apresenta ricas informações sobre a colônia de Dourados, que 
mais tarde seria emancipada como município e hoje ocupa a posição de segunda maior cidade 
de Mato Grosso do Sul. Ressalta-se que a implantação da colônia de Dourados – CAND foi parte 
do Programa de Colonização “Marcha para o Oeste”capitaneado pelo Governo Vargas. A colônia 
foi implantada em 1948, recebendo grande contingente de migrantes nordestinos, paulistas e 
mineiros, entre outros, para produzir arroz, algodão, amendoim, feijão, café, mandioca e ma-
mona. (ABREU, 2003). 

Cada personagem entrevistado apresenta, de forma singular, a sua trajetória que se 
inicia na infância e alcança a idade adulta, permeada pelos percalços vividos durante a viagem 
condicionada pela migração. As memórias são evocadas e aqui entendidas como um precioso 
recurso de aprendizagem utilizado para movimentar os relatos recheados de acontecimentos, 
experiências e de histórias. 

Nessa perspectiva, a análise sobre a vida dos professores migrantes ajuda a entender o 
indivíduo na relação com a história do seu tempo, ao esclarecer, assim, as escolhas, investi-
mentos e opções com que se depararam, bem como as percepções e imagens que constroem 
sobre a sua profissão no lugar em que se estabelecem. 

[...] aí quando viemos para Douradina no sítio, assim tava iniciando, 
iniciando, tudo fechado, mata. Assim eu não me lembro de repente 
como foi o transporte para chegar até ali. Sei que tinha um pedacinho 
de terra só na frente do lote, desmatado e o pai tinha plantado feijão. 
Tava o feijão amadurecendo, madurando assim de pouco, quase na 
época de colher e ele fez assim um ranchinho assim, bem de pau-a-
pique, só o quarto fechado com aqueles pauzinhos bem sem seguran-
ça e o outro lado que eram tudo no chão e fez assim uma, separado 
assim, sem fechar, sem nada e a gente ficava ali pra dormir. (CÉLIA, 
2008). 
 

Evidencia-se, nesse momento, não só o conteúdo individual presente em cada relato 
sobre o seu deslocamento da terra de origem em suas múltiplas dimensões e significações, co-
mo também as marcas que as experiências de vida e os permanentes desafios, paradas e des-
vios, caminhos e descaminhos imprimem na identidade do professor migrante. Logo, 
configuram-se histórias de vida marcadas pelo coletivo, pois como afirma Halbwachs (2004), a 
memória coletiva existe porque a forma de vivência também tem um determinante coletivo. 

Para Lang (1996), na perspectiva sociológica, o fato de se trabalhar com vários sujeitos 
abre a possibilidade para se realizar uma leitura do social, pois é por meio das diversas versões 
apresentadas para uma referida situação que se permite reconstruir a história estrutural e social 
do grupo pesquisado, reconstruindo-se assim a sua trajetória. 

No caso desta pesquisa, pode-se considerar que diferentes versões foram apresentadas 
para situações semelhantes, ao se levar em conta que os sujeitos entrevistados são professores 
que vivenciam o fenômeno da migração, o que permite não a compreensão do social em si, 
mas como a história social desses sujeitos vai sendo construída, como evidencia-se no relato de 
Carmem. 

[...]. Casei em 1965, vim por causa do casamento, né, que ele é da-
qui, o emprego era aqui. Na época que eu casei o marido que susten-
tava sozinho, a mulher num era nada né...então abandonei tudo lá e 
vim. Aqui eu não tive dificuldade de adaptação porque a família dele 
era daqui..né...então foi fácil de adaptar, ele era muito bem entrosado 
e ele era diretor do Radio Clube. Então eu fui bem aceita pela amiza-
de, pelos amigos dele no, lá do Rádio e tanto que logo, lá em 1966, 
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em 1965, quando eu vim passar as férias, antes de casar, eu vim pas-
sar umas férias aqui, nós já começamos a projetar o colégio, já deu 
adiantamento. (CARMEN, 2008). 
 

E por estarem as histórias em construção e pelas inúmeras facetas que envolvem uma 
vida, vários encontros foram necessários para que as entrevistas fossem gravadas. O retorno 
aos entrevistados, em alguns casos mais de três vezes, mostrou-se necessário para fechar al-
gumas brechas ou sanar incorreções de interpretação. Contudo, a vontade de ouvir mais não 
foi sanada e percebeu-se que o narrador compartilhou da mesma vontade, ou seja, contar 
mais, validando a afirmação sobre a dificuldade de finalizar as narrativas, “[...] pois há sempre 
mais e mais acontecimentos, mais e mais detalhes, mais e mais reflexões, que a memória vai 
resgatando” (QUEIROZ, 1987, p. 276). 

Assim, pode-se afirmar que os depoimentos recolhidos contam histórias de professores 
que passaram por grandes desafios em suas vidas, rompimentos, ressignificações, novos senti-
mentos que permitiram, por meio da interpretação das experiências relembradas, perceber que 
a lembrança individual está impregnada pelos conteúdos das rememorações dos grupos aos 
quais o indivíduo pertenceu ou ainda pertence.  

O silêncio, as reticências, as omissões, as repetições, a pressa em falar, os gestos, en-
fim, todos os sinais devem ser vistos como a construção do narrador de sua própria identidade 
e a forma como ele traduz e redimensiona as relações entre o “eu” passado e o “eu” presente.  

Dessa forma,verifica-se a importância da apreensão das memórias para o processo de 
constituição identitária dos professores migrantes, como forma de se compreender as intera-
ções que o rememorar pode acarretar ao indivíduo, bem como de se conhecer os reflexos que o 
resgate do passado somado às emoções do presente acrescenta à formação e à trajetória pro-
fissional dos professores migrantes. 
Considerações Finais 

O professor migrante é confrontado pela pluralidade cultural existente no território para 
o qual se desloca, mas ao mesmo tempo torna-se um elemento participante desse processo. Ao 
deslocar-se para esse território, traz em sua bagagem sua cultura de origem que, somada a dos 
outros habitantes, dá origem a intersecção de culturas presentes na identidade cultural de cada 
estado brasileiro. 

É no movimento de mão dupla que as identidades são atualizadas, o do professor mi-
grante, sujeito desta pesquisa, a minha na condição de pesquisadora, a do leitor deste trabalho. 
Vivemos, escrevemos, lemos, refletimos e, nesse ir e vir, nos atualizamos e nos reinventamos, 
ou seja, nos metamorfoseamos. 

Dessa forma, quando o indivíduo rememora reflete sobre o sentido de cada experiência 
que o constitui. Quando narra a sua história, potencializa a análise de si mesmo, sobre o seu 
processo de aprendizagem e sobre a sua prática profissional, sobre como é estar continuamen-
te se constituindo como professor.  

Na pesquisa com professores migrantes, percebe-se que cada trajetória é composta pe-
los caminhos percorridos ao longo da carreira profissional. Caminhos que possibilitaram a expe-
riência com a migração, em diferentes idades cronológicas, por diferentes motivos ou situações, 
mas que trouxeram contribuições no processo de constituição da identidade de cada entrevista-
do. 

O processo de constituição da identidade dos professores migrantes acontece vinculado 
às tessituras familiares, aos valores originados no seio da família, assim como na educação reli-
giosa repassada aos filhos pelos pais. Tais experiências demonstram que os membros de cada 
família têm sua parcela de contribuição na escrita das trajetórias individuais.  
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A constituição da identidade do professor migrante é permeada pelos saberes construí-
dos ao longo de sua vivência e esses saberes refletem-se na forma como ele se forma e se vê 
como professor e como pessoa. Dessa forma, é importante observar que, mesmo ao encerrar 
as suas atividades formais com o ensino, ou seja, aposentar-se formalmente, o professor conti-
nua buscando alternativas para exercer a atividade que está impregnada em si. Ele é professor.  

Pode-se compreender que a história de vida do professor migrante apresenta-se como 
formadora para ele e para aqueles que o cercam por externar, por meio de sua prática pedagó-
gica, os frutos das suas vivências e experiências. Dessa forma, as histórias de vida são forma-
doras à medida que informam e participam histórica e socialmente dos fatos que escrevem a 
história humana. São referências ainda, pois refletem a forma com que cada professor lida com 
as suas experiências e com as diversidades enfrentadas no seu dia-a-dia. Reconhecer as dife-
renças não se resume apenas em identificar diferenças e igualdades presentes em cada espaço 
da sociedade, mas em estabelecer formas construtivas de relacionamento com esse “outro”. 
Afinal, pertencemos a uma sociedade em que a pluralidade não deve ser ignorada e na qual os 
deslocamentos são formas de apropriação do universo cultural e social.  

Sendo a migração um fenômeno que marca profundamente as sociedades envolvidas, 
pode-se compreender que o professor que deixa a sua terra e passa a residir em uma outra 
sociedade é um “ator” que, consciente de suas transformações, afeta e é afetado pelas relações 
que se estabelecem a sua volta.  

Narrar sua própria história possibilita aos professores analisar e avaliar a sua vida pes-
soal e profissional. O ato de relembrar traz ao professor migrante o sentimento de pertencimen-
to, além de lembrá-lo de que é a história do homem, o seu trabalho que dá sentido a sua vida. 
Relembrar mostra ao indivíduo que a sua experiência de vida não é um ato isolado na socieda-
de, mas tem respaldo nos vários grupos que participam da sua vida. 

Para Célia, narrar a sua história “é gratificante. Disso nasce uma vontade de fazer mais, 
de buscar mais, de conhecer mais”. Com essa declaração, lembro-me de que são as lembranças 
que dão sentido à vida. São fios que tecem a existência de cada indivíduo, tecem a história de 
cada um e por serem intermináveis, contribuem para que as histórias de vida de cada um de 
nós continuem sempre sendo tecidas.  

Logo, pode-se considerar que o propósito desta pesquisa foi alcançado. Não o propósito 
de apresentar respostas fechadas para as inquietações inicialmente levantadas, mas o propósito 
de “intercambiar saberes”, como ensinado por Benjamin (1987), de compreender que os resga-
tes da memória refletem suas nuanças de maneira intensa sobre as trajetórias dos professores 
migrantes, pois ao mesmo tempo em que o indivíduo relata suas experiências, reflete sobre 
elas, rememorando o passado vivido e integrando suas experiências nos esquemas pelos quais 
norteia sua vida. (BOSI, 1994).  
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Figura 1 – Profeta Gentileza. 

INTRODUÇÃO 
A partir do século XX, constitui-se um grande desafio a compreensão daquilo que se designa 
arte. Transformações sócio-culturais, educacionais e tecnológicas vão colocar em questão, de 
maneira definitiva, a própria natureza da arte e do ensino da arte. As concepções sobre o espa-
ço, o tempo e a percepção alteram-se e, com elas, ressignificam-se as formas da criação e da 
interação com a arte na contemporaneidade. 
 
A partir de uma breve pesquisa histórica, pretendemos abrir um diálogo com o universo huma-
no-artístico do Profeta Gentileza. Trataremos das possíveis relações entre educação, cidadania e 
as artes visuais no espaço escolar. Este trabalho buscará meditar sobre os reflexos da obra do 
Profeta Gentileza no ensino das Artes Visuais. O artigo em questão pretende analisar a obra do 
Profeta Gentileza e, simultaneamente, propor discussões e experiências na sala de aula. A ex-
periência na escola, também gerou uma proposta de intervenção urbana artística na cidade de 
Salvador – Bahia, onde revisitamos a imagem-mensagem do Profeta Gentileza. Ao final, tivemos 
a produção da Campanha: Gentileza, passe adiante.  
 
Neste artigo, apontaremos que a obra de Gentileza demarca um espaço e uma permanência em 
parte da sociedade brasileira. Um dos objetivos deste estudo também foi divulgar a imagem-
mensagem do Profeta, mostrar a sua forma simbólica de se comunicar com o mundo. Para tal, 
foi necessário percorrer sua vida e obra através de pesquisas bibliográficas. Transversalmente, 
Guelman nos diz: 

 
Ele (Gentileza) viu na derrota de um circo queimado um mundo re-
presentado, porque o mundo é redondo e o circo é arredondado. Daí 
surge o mito originário, o mito cosmogônico, da criação e fim do 
mundo e, também, o de recriação de mundo (GUELMAN, 2008, p. 
24). 

As referências do desenvolvimento prático e teórico foram levantadas através de múltiplas fon-
tes. Primeiramente através da experiência pessoal e em sala de aula, depois os dados empíricos 
foram coletados através do método de pesquisa visual, posteriormente, examinamos os estudos 
e escritos feitos por outros pesquisadores. Todas as imagens contidas neste estudo foram reti-
radas da rede mundial de computadores - internet. As aplicações gráficas desenvolvidas foram 
feitas com os recursos dos softwares Adobe Photoshop e Corel Draw.  
 
 
O PROFETA GENTILEZA 
 

Profeta Gentileza, aquela figura singular que perambulava qual Dió-
genes, pela cidade e pelas praças do Rio de Janeiro, gritando  
“gentileza gera gentileza” e conclamando: “usem amor e e gentile-

za”...resgatar e preservar sua mensagem...a conservação e 
atualização de sua mensagem, elaborada ao redor do concei-
to gentileza. Esta sua conclamação possui eminente atualida-
de (Leonardo Boff, 2008 apud GUELMAN, 2008, p. 07). 
 
“Gentileza gera gentileza” era o principal lema de José Datri-
no (figura 1), o Profeta Gentileza (1917 – 1996). 
Gentileza. Esta palavra, muitas vezes dita sem alcançar seu 
real significado, tomou corpo e forma diferente em todos 
aqueles que guardam na lembrança, a figura peculiar de um 
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Figura 2 – O Profeta Gentileza e sua obra. 

senhor de barbas brancas, cabelos longos, vestindo uma túnica com um branco impecável que 
cobria a nudez de seu corpo magro. 
Gentileza carregava belas flores, a simbólica folha de uma palmeira e um estandarte que abri-
gavam palavras escritas de forma singular. Trazia em suas mãos a materialização de seus ensi-
namentos através de uma estética peculiar. 
O Profeta Gentileza ou “Jozze Agradecido" foi figura marcante no Rio de Janeiro e em algumas 
cidades do Brasil por onde passou.  
 
Nascido em Cafelândia-SP, no dia 11 de abril de 1917. Com mais onze irmãos, teve uma infân-
cia de muito trabalho, na qual lidava diretamente com a terra e com os animais. O campo ensi-
nou José Datrino a amansar burros para o transporte de carga. Tempos depois, como Profeta 
Gentileza, se dizia amansador dos burros homens da cidade que não tinham esclarecimento.  
Desde sua infância José Datrino era possuidor de um comportamento atípico. Por volta dos tre-
ze anos de idade, passou a ter premonições sobre sua missão na terra, na qual acreditava que 
um dia, depois de constituir família, filhos e bens, deixaria tudo em prol da sua missão. Esse 
comportamento causou preocupação aos seus pais, que chegaram a suspeitar que o filho so-
fresse de algum tipo de loucura, chegando a buscar ajuda com médicos e curandeiros espiritu-
ais. 
Tempos depois ele se tornou um empresário de transportes no Rio de Janeiro. No início da dé-
cada de 60, um circo pegou fogo em Niterói vitimando centenas de pessoas dois dias antes do 
Natal. Gentileza naquele dia, disse ter ouvido vozes mandando largar todo apego material do 
capitalismo. O futuro Profeta então pega um dos seus caminhões e parte rumo a Niterói e du-
rante anos fez das cinzas e das marcas do incêndio no chão, uma plantação de flores. Lá, José 
Datrino incutiu nas pessoas o real sentido das palavras agradecido e gentileza.  
Foi um consolador voluntário que confortou os familiares das vítimas da tragédia com palavras 
de bondade. Daquele dia em diante, passaria a se chamar Jozze Agradecido, ou simplesmente 
Profeta Gentileza. Após deixar o local, que foi denominado Paraíso Gentileza, o Profeta deu iní-
cio a sua jornada como personagem, artista e andarilho.  
A partir de 1970 percorreu toda a cidade do Rio de Janeiro. Era visto em ruas, praças, nas bar-
cas da travessia entre o Rio e Niterói, em trens e ônibus, fazendo sua pregação, levando flores, 
palavras de amor, bondade, respeito ao próximo, a natureza e a todos que cruzassem seu ca-
minho. Aos que o chamavam de louco, ele respondia: “Sou maluco para te amar e louco para te 
salvar”. 
O Profeta Gentileza foi uma das mais intrigantes e interessantes personalidades  
da contemporaneidade brasileira. Mais do que protagonista de uma história  
tocante, José Datrino estava impregnado de valores 
estéticos, éticos, tão profundos,  
tão cristalinos, que não poderiam passar desperce-
bido (figura 2). 
A filosofia popular do Profeta Gentileza não é uma 
mera oposição ao quadro geral da violência e do 
capitalismo. O Profeta percebeu mais a fundo as 
contradições da realidade. A seu ver, é no “capeta-
capital”, neologismo criado por ele, que se encontra 
a origem dos males e a verdadeira oposição à gen-
tileza. O individualismo, a lógica da competição e a 
ética de levar vantagem em tudo, tornam-se regras desse contexto.  
A metáfora do circo como solo profético de Gentileza prepara a sua missão no mundo. Como 
Profeta, denuncia uma crise nas relações humanas e lança em sua criação e composição artísti-
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ca uma alternativa: o princípio da gentileza, expresso em sua máxima universal – GENTILE-
ZA→GERA→GENTILEZA (figura 3). 

 
Figura 3 – Composição artística. 

 
Gentileza mostrou as pessoas o real sentido das palavras gentileza e agradecido. Ele sugeria 
que se alterasse a expressão, por favor, que remete a tática capitalista de troca baseada no 
interesse, pela expressão por gentileza. O profeta também condenava a palavra, obrigado, por-
que para ele ninguém seria obrigado a fazer nada. No lugar desta, dever-se-ia usar expressões 
calcadas no amor, como é o caso da palavra agradecido. 
Figura multifacetada, Gentileza concentrou uma multiplicidade de sentidos. Alegre, brasileiro, co-
lorido, irreverente e criativo, o Profeta representava a personificação de um louco, um palhaço, 
um místico, um artista e tantos outros personagens que estão à margem de nossa sociedade.  
À performance e a manifestação artística interdisciplinar do Profeta foi composta por gesto, po-
esia, palavra e desenho, ousadamente refletimos que desta forma Gentileza liga-se historica-
mente aos movimentos de vanguarda do início do século XX. Assim como o Profeta, os artistas 
modernistas deste período buscaram um corte absoluto com o passado, com a moral burguesa, 
com a tradição academicista e conservadora da arte. A obra de arte ganha autonomia e liberta-
se da sua função de representar a realidade, tornando-se a expressão dos sentimentos do artis-
ta, que cria arte pelo prazer estético, simbólico e como forma de intervenção e crítica social. 
Os elementos que compunham a imagem do Profeta eram vistos em seu estereótipo, sua in-
dumentária e nos acessórios que o acompanhavam. Trazia sempre em mãos um estandarte em 
forma de painel que continham inscrições onde a tipografia era cuidadosamente desenhada. 
Cataventos e a bandeira do Brasil também faziam parte do seu contexto mítico-poético-artístico 
(figuras 4 e 5).  

 
 
 

Figura 4 – Estandarte. Figura 5 – Catavento. 
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Figura 6 – Performance de Gentileza na rua.

Figura 7 – Apliques das vestes do Profeta. Figura 8 – Sapatos de Gentileza. 

 
 
A simbologia destes elementos (figura 6) foi detalhada pelo próprio Gentileza: 

As flores é porque eu sou o jardim ambulante. Vocês são flor do meu 
jardim... (...) Depois de eu passar o visto no jardim, vocês vão ser os 
jardineiros. Do jeito que está, tá um jardim abandonado, tudo atrapa-
lhado. Todo setor que não tem administração é avacalhação, bagun-
ça. É o que está acontecendo: tem que ter ordem, amor. Agora o 
catavento é para refrescar a mente da humanidade. Para que todo 
mundo ande com a mente fresca e positiva, com Deus, com Jesus. 
Para que todo mundo ande no caminho da luz. E a bandeira, a nossa 
bandeira brasileira, é a mais linda do universo. O verde é verdes cam-
pos, vida. O amarelo é a beleza, a natureza. O branco é a paz, a pu-
reza, a liberdade. E o azul é o azul céu. Logo, nossa bandeira é a 
bandeira mais linda do universo, porque traz a cor do universo. E o 
Profeta é patriota até no pé. Nosso Brasil vai ser o país mais poderoso 
do mundo porque o Profeta Gentileza é patriota até no pé... toda 
bondade que vai crescer no mundo, vai ser por intermédio do Rio de 
Janeiro, porque o Profeta Gentileza é brasileiro (GUELMAN, 2008, p. 
64). 
 

Ainda nas palavras de Guelman, o estandarte de Gentileza constitui sua verdadeira carteira de 
identidade mítica. É através dela que Gentileza se apresenta ao mundo como Profeta.  
Sua veste, uma túnica de branco puríssimo, também era repleta de apliques contendo em um 
dos módulos, a palavra gentileza, uma rosa representando o amor, uma estrela remetendo ao 
signo do profeta e da revelação e a imagem da Sagrada Família (figura 7).  
 
 
Todo o conjunto performático e artístico era protegido pelas palavras “Gentileza é recordação, 
não é adoração”. Também existiam outros três apliques com as seguintes frases: “não usem 
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problemas, use amor e gentileza”, “gentileza é o remédio de todos os males da humanidade” e 
“Gentileza – Amor – Beleza – Perfeição – Bondade – Natureza”. Até mesmo seus sapatos (figura 
8) eram recheados de simbologia divina estampados nas cores do Brasil.  
A partir dos anos 80, Gentileza faz uma grande intervenção na paisagem urbana do Rio de Ja-
neiro. O suporte escolhido foram às pilastras do viaduto do Caju, que vai do Cemitério do Caju 
até a Rodoviária Novo Rio, numa extensão de aproximadamente 1,5km. O que o levou a esco-
lher este local, foi exatamente o reconhecimento da rodoviária como o portal de entrada para a 
Cidade Maravilhosa, além de possuir grande fluxo de pessoas que transitam pela cidade. Este 
cenário é considerado o maior mural espontâneo do Rio de Janeiro, constitui-se num livro aber-
to, sem camuflagens e ao alcance de todos (figuras 9 e 10).  
 

 
Figura 9 – Gentileza pintando a pilastra. 

 
Figura 10 – Pilastra finalizada. 

 
A obra de Gentileza demarca um espaço e uma permanência – mes-
mo que ameaçada – para sua mensagem. Desta feita, o Profeta não 
pinta mais sobre placas, mas diretamente sobre a superfície do con-
creto. Sua grafia e seus signos, já presentes em seu estandarte e em 
placas que realizava, se inscrevem agora na própria cidade, transfor-
mando pilastras em tábuas de seus ensinamentos (GUELMAN, 2008, 
p. 47). 

Ao todo, foram pintados 56 murais (figuras 11 e 12), todos com um valor estético peculiar, re-
conhecidos pelo seu rigor técnico, acuidade na composição e uso das cores (brasileiras). Seus 
traços eram característicos e uniformes, conferindo à palavra escrita toda a força de seus pen-
samentos e criatividade.  

 
Figura 11 – Mural. 

 
Figura 12 – Perspectiva dos murais. 

Gentileza inaugura uma forma singular em sua escrita, que seria mais uma de suas marcas. Ao 
acrescentar letras às palavras, ele explica que enquanto o amor material se escreve com um R, 
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o amorrr universal se escreve com três. Um R do Pai, um R do Filho e um R do Espírito Santo – 
Amorrr. Através da simbologia religiosa, Gentileza cria novos signos. Esta relação com a Trinda-
de está presente até em seu próprio nome — José Datrino — que, em italiano, significa “de 
três”, “enviado pelo Trino”. 

 
Gentileza se volta para um sentido de humanização da vida e da arte 
na cidade contemporânea. As cidades marcadas pela violência e pelo 
desapego de seus habitantes colocam-se para o Profeta como um 
mundo a se restabelecer. Assim se deu com o local do circo em Nite-
rói, e com o viaduto do Caju no Rio de Janeiro. Sobre as cinzas e sob 
a fumaça dos viadutos da megalópole, em seus lugares mais inóspitos 
e desolados, um homem, vindo de Cafelândia, vem exaltar seu anún-
cio, transposto em letras azuis e em faixas verde e amarelo (GUEL-
MAN, 2009, p.51). 

 
O Profeta também fazia pregações de cunho moral e repressivo que se confundiam e se mistu-
ravam com sua curiosa estética, cheia de símbolos, letras maiúsculas desenhadas em pautas 
verdes e amarelas e consoantes repetidas ("AMORRR", "VIVERRR", "JESSUSS").  
A partir de 1993, já com a saúde bastante debilitada e em função de uma queda que lhe fratu-
rou a perna, Gentileza não possuía as mesmas condições físicas para circular pela cidade. Sua 
voz se fazia ouvir através das recordações e das pilastras do viaduto do Caju. No início do ano 
de 1996, ele resolve voltar à cidade de Mirandópolis e no dia 29 de maio do mesmo ano, morre 
o Profeta Gentileza. 
Após sua morte as autoridades mandam cobrir todo o trabalho de Gentileza com tinta cinza. 
Inesperadamente a sociedade carioca reage contra a violência do poder público em apagar a 
obra do Profeta. Surge então o movimento “Gentileza Gera Gentileza”, uma ONG sócio-cultural 
com objetivo primordial de divulgar e perpetuar a palavra do Profeta através da democratização 
da cultura. Tidos afinal como bens culturais, os 56 murais de Gentileza foram tombados por 
decreto do prefeito Luiz Paulo Conde, em 2000. 
Durante e após a restauração dos 56 murais de Gentileza, muitas homenagens foram feitas, 
talvez as mais famosas sejam a música e o videoclipe - Gentileza - feito pela cantora e composi-
tora Marisa Monte e o extraordinário trabalho de pesquisa do professor Leonardo Guelman. 
Gentileza fez uma brilhante intervenção artística na cidade. Com uma percepção própria, ele 
criou uma obra viva, um livro urbano. Em cada pilastra há um jogo, em cada escritura, uma 
mensagem. Todo o conjunto é patrimônio não só artístico, mas também afetivo da cidade - 
destaca o coordenador da restauração e do movimento Rio com Gentileza, o professor Leonar-
do Guelman. Para Guelman, a expressão "GENTILEZA→GERA→GENTILEZA" já é de toda a co-
letividade.  
Gentileza pode sim ser considerado um artista, com seus murais, estandartes e performance. Fa-
zia sua arte do próprio corpo. Uma obra ambulante, enfim, ele foi imagem, mito, arquétipo, mira-
gem, experiência estética viva. Gentileza deu à cidade do Rio de Janeiro e ao Brasil não apenas 
seus escritos, mas seu existir. Sua estética era sua ética, ele continha ambas no seu viver. 
 
 
 
ARTE/EDUCAÇÃO: TESTEMUNHO E MEMÓRIAS ATRAVÉS DA OBRA DO PROFETA 
GENTILEZA 
 
Após passar por uma forte e traumática experiência de violência urbana, resolvi elaborar um 
projeto para trabalhar o tema, achei pertinente, pois vivemos numa sociedade que cada vez 

CD-ROM DE ATAS  | 6290 |  COLUBHE 2012



 

mais estimula todos a terem atitudes individualistas, que passam bem longe da reflexão e da 
responsabilidade com o próximo. Como educadora e cidadã, senti-me na obrigação de fazer 
alguma coisa para a reflexão desta realidade violenta que assola o planeta. Neste período 
traumático da minha vida pessoal, conheci a vida e obra do Profeta Gentileza e a partir dela 
pude me inspirar e meditar em como eu poderia levar reflexões e novas atitudes para sala de 
aula.  
Neste contexto, procurei desenvolver algumas ações e trabalhos práticos, cogitando assim a 
construção de bons valores e afetividade em sala de aula. Penso que à afetividade seja um 
princípio de primeira grandeza na formação da vida educacional, profissional e emocional de 
qualquer ser humano, funcionando como uma amálgama em qualquer setor: social e pessoal. 
Trabalhar a afabilidade em sala de aula não é uma tarefa muito fácil para os educadores, mas 
acredito que a afetividade é fundamental na formação de indivíduos. 
Nas minhas ações diárias, dentro e fora da sala de aula, comecei a usar o “princípio da gentile-
za”, do Profeta Gentileza, através de simples atos, como por exemplo, trocar as palavras: obri-
gado e, por favor, pelas palavras agradecida e por gentileza. Para que o “princípio da gentileza” 
fosse entendido e apreendido, explicava o conceito do Profeta: 

A dimensão ontológica da linguagem em Gentileza revela-nos, sem-
pre, outros sentidos de seu dizer. Seu próprio desígnio se mostra car-
regado de polissemia: gentileza é uma ética, uma linguagem e um 
verbo sagrado, como teofania, que (se) gera no mundo; daí a eficácia 
maior da sua máxima GENTILEZA→GERA→GENTILEZA...A antinomia 
da gentileza é o favor (por favor), a troca interessada,  
a não gratuidade nas relações. Do mesmo modo a obrigação  
(do dizer obrigado) se opõe ao verdadeiro agradecimento. Por isso 
POR GENTILEZA E AGRADECIDO “são palavras que libertam e POR 
FAVOR, E OBRIGADO, “palavras que condenam” (GUEL-
MAN,2009,p.14) 

Depois das ações, resolvi usar a obra visual do Profeta para ensinar conceitos de artes visuais e 
cidadania, e também para elaborar uma intervenção artística urbana na cidade de Salvador. 
Fizemos uma releitura da obra do Profeta Gentileza através de painéis para que pudéssemos 
aplicar os conceitos ensinados em sala de aula. 
Na sociedade contemporânea os recursos visuais têm sido responsáveis pela sobrecarga de 
imagens que inundam as várias dimensões da vida humana, influenciando comportamentos, 
induzindo preferências e simulando desejos e expectativas. Este trabalho aborda uma perspec-
tiva educativa para a cultura visual, que entende interpretação e compreensão de imagens co-
mo processos que refletem repertórios de vida e subjetividades. Propomos uma educação para 
a cultura visual que, sobretudo, opere desconstruções e reconstruções nos nossos modos de 
ver e lidar com imagens na contemporaneidade, provocando assim uma experiência estética 
questionadora. 

No momento da experiência estética ocorre um envolvimento total do 
homem com o objeto estético. A consciência não mais apreende se-
gundo as regras da “realidade” cotidiana, mas abre-se a um relacio-
namento sem a mediação parcial de sistemas conceituais. Na 
experiência estética “o cotidiano é colocado entre parênteses e sus-
penso. Suas regras são abolidas. Por um momento o princípio do pra-
zer coloca diante de nós a sua criação, que nos envolve 
carinhosamente. O mundo real parou. Desfez-se. Do ventre estéril 
surge uma nova realidade com que nos embriagamos misticamente.” 
Esta é a experiência estética: uma suspensão provisória da causalida-
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de do mundo, das relações conceituais que nossa linguagem forja. Ela 
se dá com a percepção global de um universo do qual fazemos parte 
e com o qual estamos em relação (DUARTE JÚNIOR,1998,p.91). 

A arte é significada e resignificada por cada indivíduo em cada situação cultural e histórica. Na 
escola, por exemplo, este aspecto é geralmente experimentado quando se põe os alunos em 
contato com experiências estéticas e artísticas de grandes mestres das artes em geral, enfim, 
todos que foram historicamente situados como produtores de seu tempo. Dessa forma, trou-
xemos o diálogo com o universo humano-artístico do Profeta Gentileza, que trata das possíveis 
relações entre educação, cidadania e arte. Entendendo a escola como um espaço de sociabili-
dade, em que identidades e subjetividades são construídas e reconstruídas, e que, discursos e 
concepções estabelecem-se, objetivamos refinar os sentidos e alargar a imaginação dos envol-
vidos no intuito de potencializar a análise crítica, a cidadania e o estudo das artes visuais. 
 
O testemunho e memórias que estão neste artigo, configuram-se a partir de experiências obti-
das durante o período letivo dos cursos de nível técnico do SENAI-BA (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial), com alunos de 18 a 60 anos, dos cursos de Design Gráfico e Dese-
nho para Construção Civil nos anos de 2009 e 2010. As ações priorizavam sempre fomentar o 
respeito mútuo e a reflexão do comportamento cidadão perante o mundo. Arte, cidadania e 
educação caminhavam lado a lado. Durante o curso apresentávamos a vida e a obra do Profeta 
Gentileza apontando questões e conceitos de arte. A reação dos alunos sempre foi muito im-
pactante e positiva, a emoção do aprendizado florescia naturalmente, dessa maneira, a arte se 
colocava como uma forma de construção do conhecimento humano. Ao cogitar que essas ima-
gens poderiam produzir reflexões multidisciplinares, pretendíamos contribuir para a expansão 
nas meditações realizadas no campo do ensino das artes visuais, que nos últimos anos, através 
das tendências metodológicas e teóricas mais recentes, vêm destacando o papel das imagens 
na educação.  
 
 

Isto é: através da arte o homem encontra sentidos que não podem se 
dar de outra maneira senão por ela própria. Em torno desta asserção 
central pretendemos, pois, desenvolver nosso problema, qual seja: a 
dimensão estética da educação. Dito de outra maneira, é preciso que 
se verifique como arte se constitui num elemento educativo; como ela 
provê elementos para que o homem desenvolva sua atividade signifi-
cadora, amplinado seu conhecimento a regiões que o simbolismo con-
ceitual não alcança...Na pessoa do fruidor da arte é que buscaremos 
seus efeitos educativos; no conhecimento que ela possibilita ao espec-
tador é que iremos procurar sua dimensão educacional...Isto envolve 
a conceituação da educação de uma perspectiva mais abrangente que 
a simples transmissão de conhecimentos. Envolve a consideração da 
educação como uma processo formativo humano, como um processo 
pelo qual se auxilia o homem a desenvolver sentidos e significados 
que orientem sua ação no mundo. Neste sentido, o termo educação 
transcende os limites dos muros da escola para se inserir no próprio 
contexto cultural onde se está. (DUARTE JÚNIOR,1998,p.16-17). 
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A arte e a experiência estética são mecanismos de aprendizado ligados aos domínios do senti-
mento, da afetividade. Aqui, pensamos no sentimento como uma percepção e uma porta para 
os caminhos do conhecimento dentro da prática educacional. Duarte Júnior nos diz: 

 
 
Portanto, neste caso, tem-se a consideração do sentimento como uma 
percepção global, direta, da situação em que nos encontramos. Ou 
seja: sentimento aí significa uma apreensão do mundo ainda não me-
diatizada nem conceitualizada pela linguagem. Nessa percepção pri-
meira o mundo não é visto como algo neutro, mas como um campo 
de promessas e ameaças. O mundo é valorado. Nossas emoções em-
prestam-lhe as tintas que o colorem, porque, como diz Rubem Alves, 
o que está em jogo é sempre a sobrevivência. Desta forma, a matriz 
básica sobre a qual são geradas a compreensão e a razão humanas é 
emocional. Sentimento aqui significa também uma maneira emotiva 
de relacionamento com o mundo...Desta forma, chamaremos então 
de sentimento a todas essas maneiras de apreensão direta de nosso 
“estar-no-mundo”, ou seja, todas as percepções que temos da nossa 
situação, dadas diretamente, e que acompanham as simbolizações 
(DUARTE JÚNIOR,1998,p.74-75). 
 
 

Guardamos na memória a maneira espetacular como a construção imagética, favorecida pela 
visualidade que o Profeta Gentileza potencializava era compreendida e refletida pelos alunos. 
No processo de interpretação e discussão da obra, a percepção envolveu um fazer, uma re-
elaboração substancial do apreendido e interpretado. A atividade prática tinha como objetivo 
evidenciar o poder e os reflexos do fazer artístico. Pretendíamos oferecer um conceito visual 
que naturalizava e legitimava o valor da arte visual como objeto de contemplação, transforma-
ção e conhecimento. Em uma época de visualidade exacerbada como a que vivemos, falar so-
bre a educação do olhar é algo que exige muito mais de educadores e educadoras do que 
supomos. Não basta apenas que nos aproximemos das imagens simplesmente a partir dos ele-
mentos formais que as constituem: cor, linha, espaço, figura-fundo etc. As imagens dizem mui-
to mais, nos produzem, nos significam, nos sonham.  
 
A nossa intenção em trabalhar imagem e afetividade, foi proporcionar uma forma de abrir ca-
minhos, para que os educandos pudessem reconhecer seus sentimentos. É preciso estimular os 
alunos a dizerem o que sentem; a ouvirem, a respeitarem sua individualidade e ao próximo. 
Valorizar e acreditar são cuidados que parecem ir além das obrigações do professor com o con-
teúdo, mas refletem muito no rendimento, no aprendizado e no papel do aluno como cidadão. 
Os alunos precisam pensar sobre as próprias atitudes e reconhecer os sentimentos que movem 
suas ações. Quando eles fazem isso, surgem oportunidades de, na prática construir valores po-
sitivos. Quando dizemos construir valores, não é escrever no quadro que temos que ser solidá-
rios ou que podemos ou não fazer. Isso se faz dando ao aluno a oportunidade de se colocar no 
lugar do outro, para que eles possam achar soluções alternativas para seus conflitos, sem 
agressão, sem violência. 
 
 
AULA PRÁTICA: CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 ARTÍSTICA URBANA NA CIDADE DE SALVADOR 
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A atitude profunda de José Datrino (Gentileza) inspirou-nos à realização desta intervenção artís-
tica urbana. Lançamo-nos ao desafio estético de revisitar sua imagem-mensagem através da 
linguagem gráfica e de uma narrativa visual. O argumento para a interveção, bebeu da cosmo-
visão do Universo Gentileza, iluminada por seus signos, símbolos, desenhos e valores. Assim, as 
peças gráficas criadas também pretendem disseminar um processo relacional que envolve 
aqueles que o produzem e aqueles que o experienciam, evocando a gentileza em um tempo 
onde esta parece escassa. 
 
O processo de criação das peças originou-se, inicialmente, pela observação e análise da obra de 
Gentileza, após esta etapa procuramos analisar outros trabalhos que trariam a referência de 
outros conceitos (figura 13) como: o movimento, a repetição, os quadrinhos e o graffiti. Poste-
riormente, pesquisamos sobre o tipo de mídia que poderíamos utilizar para esta intervenção 
artística na cidade de Salvador, então, decidimos pelo busdoor por ser uma mídia que se movi-
menta pela cidade, atingindo a todas as classes, como fazia o Profeta para levar a sua imagem-
mensagem. 
 
Com o conceito do movimento, podemos refletir como as ações geradas no espectador expõem 
corporalmente, materialmente e simbolicamente a experiência estética e humana. A pluralidade 
do movimento nas artes, nos mostra diferentes formas de representar ou induzir movimento 
em estímulos e, também, em formas de interação que só ocorrem quando se dá o encontro 
entre obra e espectador. 
 
O conceito da repetição nas artes foi verificado como uma ferramenta ratificadora e criativa. 
Expomos a força da imagem global quando repetimos certo tamanho, forma ou cor. Dessa ma-
neira, as peças gráficas criadas mostram uma repetição criativa, comprovando a importância 
deste conceito nas artes. 
 
 
 

 

 
Figura 13: Conceitos: movimento, repetição, quadrinhos e graffiti, respectivamente. 

 
 
 
Na arte de rua, conjunto de modalidades que encerram o conceito de “intervenção urbana”, 
cuja uma das maiores expressões é o graffiti, buscamos a ousadia, a originalidade e a informa-
ção. O Profeta Gentileza, as manifestações via graffiti e as outras formas de arte urbana atra-
vessam as construções sólidas da cultura de massa e se instalam dentro da cidade, propondo 
novas reflexões a cerca do mundo e da arte atual. 
 
Na estética das histórias em quadrinhos resgatamos para o nosso observador a sensação de 
imaginar, de sonhar, de crer no imaginário. Estabelecemos um novo diálogo com os transeun-
tes, tentamos assumir uma atitude transparente, apresentando à sociedade soteropolitana uma 
personagem paradoxal: feições frágeis e infantis, porém com conteúdo sólido e penetrante. 
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O busdoor, suporte escolhido para expor o trabalho, é uma mídia externa, móvel e de alto im-
pacto. Ótima opção para divulgar negócios e idéias, está em evidência por distintos lugares e 
horários, como portador de uma mensagem que ocupa normalmente as partes laterais e trasei-
ra dos ônibus, atingindo todas as classes sociais. As pesquisas comprovam que o busdoor cons-
titui uma das mídias mais eficientes e que apresenta a melhor relação custo / beneficio entre as 
existentes no mercado publicitário. Uma das vantagens do busdoor (figura 14) é que, por ser 
uma publicidade móvel, proporciona um maior tempo de visualização. Com o aumento contínuo 
da movimentação de carros e pedestres pelas ruas e avenidas das cidades, o busdoor é visto 
como uma mídia necessária e impactante para a divulgação de produtos, empresas e serviços.  
 
A mídia é confeccionada em adesivo de vinil e impressão digital, com tamanho médio de 2,10 x 
1 m de altura. Por conta das características técnicas e “urbanas” ditas acima, identificamos que 
o busdoor seria a mídia (suporte) correta para instalar a obra proposta. A circulação da obra na 
cidade de Salvador será feita com a mesma finalidade que o Profeta fez no Rio de Janeiro, com 
a diferença que ele utilizava o próprio corpo como suporte. A aplicação gráfica e a narrativa 
visual proposta se movimentam e pretendem movimentar o espectador para a reflexão do seu 
conteúdo. 

 
 
 

 

 
Figura 14: Ônibus com busdoor. 

 
 
 

Para a composição das peças nos servimos de muita pesquisa imagética e da criação da perso-
nagem Agradecida (figura 15), que personificamos ao levar a mensagem às ruas, assim como 
fazia Gentileza. Por fim, o resultado final foi traduzido em seis peças gráficas que serão vistas a 
seguir (figuras 16,17,18,19,20 e 21). 
 
 
 

 
 

Figura 15: Personagem Agradecida nos primeiros esboços. 
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Figura 16: Intervenção Urbana – Peça gráfica 01. 

 

 
 

Figura 17: Intervenção Urbana – Peça gráfica 02. 
 

 
 

Figura 18: Intervenção Urbana – Peça gráfica 03. 
 

CD-ROM DE ATAS  | 6296 |  COLUBHE 2012



 

 

 
 

Figura 19: Intervenção Urbana – Peça gráfica 04. 
 

  
 

Figura 20: Intervenção Urbana – Peça gráfica 05. 

 

 
 

 

Figura 21: Intervenção Urbana – Peça gráfica 06. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Um dos objetivos deste estudo, também, foi propalar a imagem-mensagem do Profeta Gentile-
za, expor a sua forma simbólica de se comunicar com o mundo. A força e a verdade da obra de 
Gentileza depõem positivamente para a relevância desta pesquisa. Sua grafia, seus ensinamen-
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tos e seus signos se inscrevem nas cidades, nas mentes e nos corações que alcançou. Gentileza 
era uma obra ambulante, ele foi uma experiência estética e ética viva. 
 
O valor desta pesquisa se dá pelo espírito criativo, versátil e investigativo. Partimos de uma at-
mosfera que parte da realidade, mas que estimula e instiga a imaginação do observador. A par-
ticularidade da intervenção urbana proposta, repercute no seu resultado final, em que a mistura 
deixa de ser apenas técnica e artística, para ser uma experiência social-estética e educacional. 
Dessa forma, uma das intenções deste trabalho, também, é chamar a atenção para a invisibili-
dade das questões políticas nas análises mais comuns sobre as imagens artísticas, principal-
mente no que diz respeito às questões de cidadania e educação. Para isso, é importante 
conhecer e problematizar outra forma de ver a arte e o ensino da arte visual, tornando visível 
uma polissemia discursiva, muito além da linguagem formal.  
 
Utilizando como suporte o busdoor, mídia externa e de alto impacto, procuramos democratizar 
a obra de arte, o desenho, os símbolos. Por ser uma publicidade móvel, resgatamos aqui a de-
marcação do espaço como arte de rua e atualizamos o legado do Profeta Gentileza. Com os 
conceitos do movimento, da repetição e a investida na estética dos quadrinhos e do graffti, este 
trabalho tentou traduzir e ressignificar os elementos do Universo Gentileza.  
Nesta experiência, observou-se nos presentes, o envolvimento dos sentidos articulados com o 
físico, o mental, o afetivo, e mostrou o quanto a utilização de processos criativos na ação edu-
cativa, motiva e mobiliza o processo de ensino-aprendizagem. Diante do exposto, faz-se neces-
sário fazer da sala de aula um local privilegiado, nos quais educadores e educandos conscientes 
de usas convicções, paixões, grandezas e limitações, tentem buscar através da criação, a cons-
trução permanente do conhecimento, na perspectiva de unificar a vivência prática com as bases 
teóricas. 
 
Refletimos e exercitamos aqui, uma prática educacional que contempla os sentimentos, as sen-
sações. Prática e teoria trabalhadas concomitantemente, levando em conta às experiências e 
anseios dos educandos, sugerindo um ensino que supere as tradicionais fronteiras estabelecidas 
entre educador e educando, assim constatamos que o conceito do “princípio da gentileza” é 
possível e viável. Desse modo, esta pesquisa encerra-se momentaneamente, como uma gentil 
semente que convida todos à prática e a reflexão da: GENTILEZA→PASSE→ADIANTE. 
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Este trabalho apresenta uma primeira análise de um acervo de memórias constituído a 
partir de entrevistas com professores e alunos egressos da primeira turma do Curso Técnico de 
Química Industrial da Escola Técnica de Belo Horizonte (ETBH), atual Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica de Minas Gerais, Brasil (CEFET-MG).1  

A partir de entrevistas semiestruturadas, os alunos egressos diplomados destas turmas 
foram convidados a relatar as motivações que os levaram a buscar aquele grau de escolariza-
ção, a importância da formação adquirida para a inserção e/ou a permanência do mercado de 
trabalho e o significado da titulação à época. Buscou-se também resgatar o convívio entre os 
colegas, assim como informações sobre as condições da oferta do Curso, à época, pela Institui-
ção. Na composição deste texto, utilizou-se apenas um relato de professor, que foi utilizado 
para dialogar com os pontos de vista dos alunos, conforme se verificará. 

Iniciado em maio de 1964, o Curso atendia a uma política pública a nível federal de ex-
pansão do ensino técnico profissionalizante. Implantado no início do governo civil militar, o Cur-
so Técnico em questão, contudo, foi concebido no bojo da política nacional desenvolvimentista 
vigente no período imediatamente anterior. Por um lado, desde o final da década de 1950, o 
governo federal convidara a sociedade civil a debater sobre a importância do ensino profissio-
nalizante para o crescimento econômico do País e, simultaneamente, elaborara e aprovara leis 
que facilitaram a expansão do ensino técnico federal. Por outro, a criação do Conselho Federal 
de Química e a implantação dos Conselhos Regionais, também sob os auspícios do mesmo go-
verno nacional desenvolvimentista, conduziram a uma crescente pressão pela profissionalização 
dos práticos que atuavam na área nos mercados nacional e regional. 

Em 1954, o Ministério da Educação (MEC) promoveu a 1ª Mesa Redonda Brasileira de 
Educação Industrial, cujos participantes defenderam uma maior autonomia administrativa e 
técnica para as escolas industriais da rede federal de ensino, de modo que elas tivessem flexibi-
lidade e autonomia para se adequarem às necessidades econômicas locais, atendendo e su-
prindo de mão-de-obra especializada o mercado de trabalho. As proposições então 
apresentadas tiveram, segundo avalia o professor Luís Cunha2, grande repercussão no Ministé-
rio e culminaram na promulgação da lei n. 3.552, de 16 de fevereiro de 1959 e no Decreto n. 
47.038, de 16 de outubro do mesmo ano, que estabelecia o novo Regulamento do Ensino In-
dustrial. Este Regulamento assegurava autonomia didática, administrativa, técnica e financeira 
para as escolas industriais federais, observados os limites da lei, e prescrevia as finalidades da 
educação técnica.  

As escolas federais passavam a ser administradas por um Conselho de Representantes 
que, dentre inúmeras atribuições, tornava-se responsável pela aprovação e organização de no-
vos cursos na escola. Além do Conselho de Representantes, o Regulamento determinava tam-
bém a criação, nas escolas, de um órgão consultivo e deliberativo em termos didático 
pedagógico. Ao denominado Conselho de Professores cabia, dentre outras finalidades, elaborar 
o currículo escolar e aprovar os programas das diferentes matérias, desde que observados os 
regulamentos da Diretoria de Ensino Industrial do MEC.  

Conforme avalia Cunha, essa legislação permitiu que os órgãos colegiados, compostos 
por membros da comunidade local, administrassem as escolas federais e atendessem a deman-
das por mão-de-obra técnica especializada, por meio da abertura de novos cursos. Certamente 
havia a intenção, por parte do Ministério, de fazer com que estas escolas desempenhassem, a 
partir de então, um papel mais proeminente na capacitação de mão de obra fundamental ne-
cessária, conforme se avaliava, à expansão industrial. 

Em 1963, o Decreto n. 53.329, de 18 de dezembro, complementou a legislação anterior 
ao regulamentar a situação de alunos que cursavam, simultaneamente, o colégio industrial e o 
colégio secundário. Assinado pelo presidente João Goulart, o Decreto estabelecia que os alunos 
que estivessem cursando o colégio secundário estariam dispensados das disciplinas de cultura 
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geral no colégio industrial; do mesmo modo eram dispensados daquelas disciplinas os estudan-
tes que tivessem concluído o segundo ciclo de curso de nível médio. Garantia-se desse modo ao 
estudante o direito de realizar o curso técnico industrial de qualquer modalidade, mediante o 
estudo apenas das disciplinas específicas de ensino técnico. 

Foi graças àquele conjunto de leis que a ETBH realizou uma expansão de seus cursos 
técnicos e pode implantar o Curso Técnico de Química Industrial noturno, cuja grade curricular 
era composta apenas por disciplinas técnicas e cujo público alvo desejado, portanto, eram me-
ninos que já houvessem completado o ensino médio ou que estavam cursando este grau de 
formação em outra instituição. 

No Arquivo do Registro Escolar do Cefet-MG, encontram-se depositadas as pastas ca-
dastrais dos alunos ingressos nas primeiras turmas daquele Curso. A partir do levantamento de 
seus dados é possível afirmar que os 61 alunos matriculados nas duas primeiras turmas de 
Química eram, em maioria, jovens adultos e adultos. Destaca-se que, na turma A, os alunos de 
23 a 34 anos representavam 86% dos estudantes. Já na turma B, os alunos de 23 a 49 anos 
eram 97% dentre os matriculados.3  

Contudo, do total de ingressos, apenas 27% deles diplomou - para obter o diploma em 
técnico, segundo a legislação em vigor, o aluno deveria realizar o estágio obrigatório, além de 
cursar as disciplinas as técnicas. Ora, quem seriam estes alunos que buscaram, naquele ano de 
1964, uma formação técnica? Por que o índice de diplomação foi tão baixo entre os ingressos? 
Seriam estes alunos trabalhadores que buscavam uma diplomação para melhor se inserirem no 
mercado de trabalho? Ou estariam eles procurando uma habilitação para garantir um trabalho 
que já realizavam? Quais as condições para o ensino técnico então ofertado pela Escola? De 
que forma o mercado de trabalho recebeu estes alunos? Havia por parte da Escola preocupação 
em orientar o estágio destes alunos?  

Contudo, como conseguir responder a estas questões? Segundo a historiadora Verena 
Alberti, pesquisadora do Cento de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas, a 
História Oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da his-
tória contemporânea. Ela consiste na realização de entrevistas com pessoas que testemunha-
ram ou participaram de acontecimentos ou conjunturas do passado e permite ampliar o 
conhecimento sobre experiências e práticas desenvolvidas, registrá-las e difundi-las. A História 
Oral se apresenta como uma matriz metodológica capaz de fornecer instrumentos para criar 
documentos orais. O uso desta metodologia permite uma melhor compreensão dos valores co-
letivos que motivaram aqueles sujeitos que buscaram uma formação na antiga Escola Técnica. 
Afinal, a História Oral tem o mérito de possibilitar a inteligibilidade de fenômenos sociais, pois 
um entrevistado sempre nos deixa entrever representações de sua geração, de sua formação e 
de sua comunidade porque as lembranças e a memória não são meras construções abstratas e 
mantêm estreita relação com a realidade.  

Segundo avalia Luiz Cunha, os alunos buscavam, à época, as escolas técnicas tanto pa-
ra conseguirem um diploma que permitisse sua inserção no mercado quanto que possibilitasse 
o prosseguimento dos estudos.  

Vejamos alguns trechos dos relatos dos ingressos nas turmas noturnas de 1964. Quem 
seriam os alunos que buscaram aquele curso de formação? Segundo Marco Antônio de Oliveira, 
aluno de uma delas, o Curso foi 

 
[...] oferecido com o objetivo primeiro de atender a uma clientela es-
pecial, que eram vários profissionais práxis que tinham funções até 
mais graduadas nas indústrias, mas não tinham qualificação formal, 
entendeu? Então o objetivo primeiro foi esse. Só que ele ofereceu o 
curso para uns que já tinham o ensino médio na época, não me lem-
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bro nem a terminologia da época. Parece que era curso científico. 
Então ele já tinha ensino médio terminado, concluído, que é o atual 
pós-médio, né? Então ele ofereceu. Então o que aconteceu? Vieram 
vários desses que já trabalhavam como profissionais da Química sem 
estarem qualificados legalmente. Nem podia ser registrado no Conse-
lho de Química, muitos deles tinham cargo de chefia. Por exemplo, 
tinha um aluno – ele até faleceu há três anos atrás –, Paulo Albuca-
ter, ele era chefe do laboratório geral da Mannesmann e não era 
formado, entendeu? Então vieram esses, e vieram vários outros co-
mo eu, que tinham o ensino concluído, o ensino médio, mas não ti-
nham começado o ensino superior. (OLIVEIRA, 2010, p. 2) 
 

A realização das entrevistas nos permitiu compreender qual foi o primeiro público alvo o 
curso Técnico de Química: tratava-se de capacitar profissionais práticos que atuavam em em-
presas da região. Nas fichas cadastrais destes alunos, depositadas no Arquivo do Registro Esco-
lar da Escola, encontra-se o registro de que o Curso fora “realizado de acordo com o Decreto 
53.329/63”. Conforme destacado anteriormente, este Decreto regulamentara a existência de 
cursos que ofertassem apenas disciplinas técnicas, para os alunos que houvessem terminado o 
2° ciclo do curso médio, ou que estivessem cursando o colégio secundário.4  

Nestas fichas dos alunos consta também que “o certificado do curso Técnico de Quími-
ca foi expedido em convênio com o Programa Intensivo de Preparação da mão-de-obra Indus-
trial” (PIPMOI). Este Programa também foi concebido durante o governo de João Goulart, no 
ano de 1963, e executado ao longo do governo civil militar, até sua extinção em 1982. Corres-
pondia a cursos profissionalizantes, em sua maioria de curta duração, que ocorriam em todo 
país, para trabalhadores pouco escolarizados, com encaminhamento para o emprego.5 

Segundo testemunha outro ex-aluno, o senhor José Annibal Mendes Pires, quando se 
matriculou no curso técnico, havia quase vinte anos que era responsável pelo laboratório da 
Magnesita. Segundo informa, desde meados da década de 1940, quando da instalação da em-
presa em Belo Horizonte, ainda adolescente, começara a trabalhar com o engenheiro então 
responsável pelo laboratório. Afirma que: “Com um ano e pouco o Dr. Mertes não mexia mais 
com laboratório químico, ele foi para a parte técnica de fabricação de materiais dos tijolos. Aí o 
laboratório já ficou por minha responsabilidade.” (PIRES, 2010, p. 3) A partir de então, como 
prático, Pires coordenava o laboratório, encarregando-se da espectrometria, de florescentes e 
de raio-x. Enfático lembra que “[...] trabalhava no laboratório como prático”. (PIRES, 2010, p. 
11) Mas se os anos de experiência eram muitos e se elevado era o grau de suas responsabili-
dades, o que o levara a buscar o curso técnico?  

 
É porque precisava ter um diploma para poder ser responsável pelo 
laboratório, porque tinha o que era o chefe do nosso setor da parte 
de analítica [...]. E ele era chefe, mas mexia mais com a parte física, 
e eu ficava com a parte química – que era a parte analítica, de análi-
se química. E a parte de espectrometria que eu aprendi com ele 
também. [...] Porque eu precisava ter um diploma para poder ser 
responsável pelo laboratório químico. Porque eu não podia assinar 
nada se eu não tivesse o diploma. (PIRES, 2010, p. 4) 
 

Inquirido sobre quem e porque passara a exigir sua formação profissional para ocupar o 
cargo de chefia do laboratório, José Anníbal não vacila: “O Conselho Regional de Química”. (PI-
RES, 2010, p. 5)  
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Em 1956, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, fora criado 
o Conselho Federal de Química. No ano seguinte, era fundado o Conselho Regional de Química 
de Minas Gerais (CRQ). A fundação destes Conselhos implicou em uma crescente fiscalização 
dos profissionais que atuavam na área e a exigência da formação profissional.6  

Na avaliação do aluno Mendes Pires:  
 

Esse curso nosso foi fundado para dar diploma para chefes de labo-
ratório, porque a maioria já era chefe de laboratório químico. [...] 
porque o Paulo Abucater era chefe de laboratório da Mannesmann, o 
Luiz Fabiano era do IPT, O Vitaltas também era do IPT, o Elimar veio 
do Amapá se não me engano, e acho que já trabalhou na Mannes-
mann, na Lafersa. (PIRES, 2010, p. 8) 
 

Outro aluno da mesma turma, Élcio Alves Ribeiro de Carvalho, também afirma categóri-
co:  

No grupo da gente, você vê que entraram também vários que tinham 
experiência da Química muito grande, inclusive tomavam conta de 
laboratórios e tudo. E que não tinham uma formação formal, como o 
Paulo Abucater, Zé Aníbal Mendes Pires, o Elimar que era de uma 
empresa grande de mineração, que você vê que dominava a Química 
sem ter o curso formal. (Carvalho, 2010, p. 3) 
 

Mas não apenas os ex-alunos destacaram os motivos que os levaram a buscar a forma-
ção técnica. O atual presidente do Conselho Federal de Química, o professor Jesus Miguel Tajra 
Adad foi um dos responsáveis pela implantação do curso de Química na Escola Técnica. Com 
uma memória impressionante, ele se recorda de seu público e confirma as informações de seus 
ex-alunos - eles eram práticos atuantes nos laboratórios de empresas da região metropolitana 
da capital mineira: 

 
Fui dar aula no curso noturno que durava dois anos, e normalmente 
era frequentado por pessoas que já trabalhavam na indústria e que-
riam se aprimorar, adquirir um título. Vieram alunos muito bons da 
Magnesita, da Mannesmann, daquelas indústrias locais. Quase todos 
já tinham experiência prática e a gente apenas tentou aprimorar, e 
adestrá-los melhor com o conhecimento teórico, para vir a funda-
mentar o trabalho que eles já vinham fazendo. [...] Eram pessoas 
que já trabalhavam na indústria em sua maioria e tinham interesse 
em aprimorar conhecimentos. (ADAD, 2010, p. 2; 12) 
 

Segundo o professor, esta composição das duas turmas seria explicável pelas exigên-
cias dos Conselhos Federal e Regional de Química. Funcionário à época do órgão regional, Adad 
nos explica que “era um trabalho normal do Conselho inspecionar as indústrias e exigir que na 
área da Química existisse o profissional graduado. [...] O Conselho visitava as indústrias e exi-
gia a graduação do profissional. Exigia que fossem formados em química.” (ADAD, 2010, p. 3)  

Adad destaca que o papel dos Conselhos regionais era o de cobrar das empresas que 
elas “tivessem o profissional da Química exercendo a atividade de Química”. (ADAD, 2010, p. 3) 
Mas à medida que este profissional era exigido das empresas, elas próprias reconheceram a 
necessidade da profissionalização do prático. Segundo o professor: 
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Tanto que eles mandaram os seus profissionais para fazer o curso, e 
eram profissionais muito bons. Eu me lembro bem do Paulo Abuca-
ter, na Mannesmann. Não lembro bem se era Sílvio da Magnesita, ti-
nham vários. Tinha outros da Magnesita, Jorge Abdo. Eles vieram, 
eram bons profissionais e bons práticos. Agora, passaram a ter o co-
nhecimento dos fundamentos daquilo que faziam, até para aprimorar 
o processo. Não só o processo produtivo industrial, como o processo 
de controle de qualidade na indústria. Porque eles trabalhavam mais 
no laboratório, e ele, na verdade, embora não aparentemente, con-
trola o processo industrial, porque vai avaliando a qualidade do pro-
duto. E os produtos intermediários até chegar ao produto final 
desejado. (ADAD, 2010, p. 4) 

 
Assim, segundo avalia Adad, a profissionalização era importante para as próprias em-

presas, porque os titulados, conhecendo teoricamente suas atividades práticas, tinham compe-
tência para controlar os processos industriais e avaliar o produto final desejado. Nesta mesma 
direção caminha o parecer do egresso José Anníbal Mendes Pires para quem 

 
O laboratório é o complemento da fábrica. Se não tiver o laboratório, 
o produto pode sair hoje de um jeito, amanhã de outro, sem contro-
le. Vai para o comprador, que pode fazer uma análise ou qualquer 
coisa, e ele diz que está fora do que pediu. E a companhia não man-
da nada fora da especificação, e o laboratório controla para ver se 
não tem nada fora da especificação. (PIRES, 2010, p. 9) 
 

Certamente as empresas foram pressionadas para substituir os práticos por pessoas di-
plomadas. Nesta relação, a legislação, ao exigir a formação, obrigava as empresas a se adequa-
rem. José Annibal Mendes Pires recorda que o Conselho Regional de Química 

[...] ia em cima da firma, e podia multá-la (a empresa) porque o pes-
soal estava trabalhando no laboratório sem o diploma. Tanto é que 
depois disso, laboratório nenhum aceitou prático em laboratório. To-
do mundo hoje é técnico. Se você for em qualquer laboratório hoje 
tem que ter diploma de técnico. Era uma conquista da criação do 
Conselho e do pessoal que trabalhava em laboratório, dos práticos, 
porque eles puderam ter um diploma. (PIRES, 2010, p. 12) 
 

Luiz Fabiano Brandão, outro aluno entrevistado, lembra que à época de seu ingresso no 
Curso, era funcionário do laboratório do Instituto de Tecnologia industrial. Porém, como não era 
diplomado, não podia assinar a “emissão de certificados oficiais”, por interdição do Conselho 
Regional de Química. 

Sobre a ampliação das competências advindas com a realização do curso Técnico, os 
entrevistados destacaram a importância da formação recebida. Mesmo considerando que muito 
do ensinado eles sabiam pela prática, o conhecimento sistematizado e as explicações teóricas 
oferecidas foram considerados como fundamentais por ampliarem os horizontes. Neste sentido, 
o egresso Mendes Pires afirma que “[...] porque eu tinha muita prática, não tinha teoria. Aí veio 
a teoria, eu peguei um bocado da teoria”. (PIRES, 2010, p. 6) Esta opinião sobre os alunos não 
difere daquela do professor Adad, para quem “os rapazes da noite se interessavam e pergunta-
vam muito mais os fundamentos daquilo que eles faziam na Mannesmann ou na Magnesita”. 
(ADAD, 2010, p. 16) Para aluno egresso Élcio Alves Ribeiro de Carvalho, as aulas foram predo-
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minantemente ministradas nos laboratórios, porque o curso objetivava “[...] criar gente para 
trabalhar direto na indústria, quer dizer, era uma coisa mais prática”. (CARVALHO, 2010, p. 8) 

Além da capacitação, contudo, o período de permanência na Escola criou entre aqueles 
estudantes vínculos afetivos e profissionais que se mantiveram ao longo da vida e que facilita-
ram o exercício de suas atividades laborais nas empresas. O citado aluno Élcio Alves é enfático 
ao apontar a criação dessa ligação entre os alunos:  

  
Mesmo depois de formados, quando a gente tinha alguma dúvida, eu 
ligava para a Mannesmann, com o Paulo, procurava o Luiz, o Elimar, 
para tirar dúvida de alguma coisa. Ainda mantivemos um entrosa-
mento durante muito tempo, tirando dúvidas de algum método de 
análise, alguma coisa dessa, como faz... Nossa! Sempre todo mundo 
ajudando, era muito bom. (CARVALHO, 2010, p.5) 

  
A utilização dos relatos de vida constitui-se fonte ímpar capaz de nos aproximar destes 

sujeitos sociais e das motivações que os levaram a procurar um curso técnico o que seria im-
possível de captar por meio de outras fontes. 

Por um lado, o professor Luís Cunha está correto ao afirmar que desde a implantação 
dos cursos técnicos eles se constituíram como uma ponte para o acesso aos cursos superiores. 
Neste sentido, vários dos entrevistados mencionam a preocupação em prosseguir os estudos, 
após a realização do curso técnico. 

Por outro lado, porém, a análise dos relatos de nossos entrevistados, sejam eles profes-
sores ou alunos, nos permitiu constatar que outras motivações moviam aqueles que buscavam 
uma diplomação técnica. O ex-aluno Élcio Alves, por exemplo, afirma que havia uma carência 
de técnicos formados e tratava-se, portanto, de aproveitar as oportunidades abertas em um 
mercado em expansão. Da mesma opinião compartilha outro dentre os entrevistados. Para 
Márcio Antônio de Oliveira, questionado sobre os motivos que levavam seus colegas a buscar o 
Curso, responde: “Uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho”. (OLIVEIRA, Márcio, 
2010, p. 7) 

A análise das entrevistas permite afirmar que muitos dos primeiros alunos do curso já 
trabalhavam nas indústrias e buscavam o diploma para regularizar uma situação profissional. 
Mas todos os entrevistados mencionaram um “ambiente propício”, uma “demanda do mercado 
por técnicos”, uma “solicitação de competências de técnicos químicos”. Sabe-se que esta não é 
apenas uma “sensação” dos entrevistados, já que o período em questão caracterizou-se por 
grandes investimentos nas áreas de energia, transportes e, sobretudo, na indústria. Assim, 
constata-se a demanda do mercado por mão-de-obra especializada, além do interesse do pró-
prio empresariado na capacitação dessa mão-de-obra.  

No que se refere à estrutura ofertada pela Instituição para o funcionamento do Curso, 
os entrevistados destacam a insuficiência de recursos, sobretudo no que tange aos laboratórios 
e ao material didático. Ora, tratando-se de um curso técnico, no qual os laboratórios são parte 
fundamental no processo de aprendizagem, é possível entender a expressão de um dos entre-
vistados, o aluno Marco Antônio de Oliveira:  

 
E então o curso começou, no início, no primeiro semestre de 64. Eu 
não me lembro bem, mas acho que foi no mês de março. Não muito 
no iniciozinho, mas foi no mês de março. E bom, o CEFET não tinha a 
estrutura montada para o curso. Não tinha nada, estrutura nenhuma, 
nenhuma. [...] Eu estava falando que o curso foi montado totalmente 
sem estrutura, inclusive de laboratório. Não tinha laboratório não, 
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quer dizer, um curso que foi montado só com as disciplinas técnicas, 
não tinha laboratório. [...] Não posso falar com certeza, mas eu sus-
peito que o movimento era, meio que assim, de meter os peitos de 
qualquer maneira, para montar naquele ano, né. (OLIVEIRA, 2010, p. 
5-6) 

 
Contudo, parte desta deficiência foi suprida por meio de um recurso inesperado. Se-

gundo outro entrevistado, Márcio Antônio de Oliveira, parte das aulas terem “as nossas aulas 
práticas de Química Analítica foram ministradas ali e chegamos a ter umas duas a três aulas 
nos laboratórios da FAFICH, lá na rua Carangola. (OLIVEIRA, Márcio, 2010,p. 8). Desta mesma 
lembrança partilha José Annibal Mendes Pires que afirma terem tido aula “[...]lá na Rua Caran-
gola”. Também o aluno o aluno Marco Antônio afirma que 

 
[...] para suprir a falta dos laboratórios ele [o Cefet, a Escola Técnica] 
fez tipo um convênio com a Química pura da UFMG, o que seria o cur-
so de Bacharelado hoje. Eles tinham laboratórios lá na rua Carangola. 
Então nós tivemos aulas práticas lá. A primeira parte do curso as au-
las práticas foram lá na rua Carangola. Todo dia que tinha aula prática 
não tinha teórica. Então a gente já ia direto para lá, entendeu? [...] E 
numa segunda etapa do curso, nós fizemos aulas práticas nos labora-
tórios da Engenharia Química, lá na rua Espírito Santo. E quando foi 
mais no... Na parte final do curso, aí eles já tinham conseguido cons-
truir o laboratório. Construíram dois laboratórios. Então pelo menos 
uma parte a gente já teve aqui. É... Mas não foi muita coisa, quer di-
zer, o grosso mesmo das aulas foram nessas duas unidades da UFMG. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 6) 
 

E além de realizarem aulas em laboratórios de outras escolas, para os ex-alunos parte 
das deficiências do Curso eram superadas pelo empenho dos professores.  

 
Então o que que eles fizeram? Eles contrataram... Era um contrato... 
Contrataram professores, que eram professores da Engenharia da 
UFMG. [...] E contrataram também de outra... Da escola de Farmácia 
e Bioquímica da UFMG. Então era contrato particular, era, tipo assim, 
professor substituto de hoje. 

 
Outro problema sobre o qual é possível refletir diz respeito à contratação de professo-

res. Sem ter um vínculo empregatício de longa duração, alguns professores relataram uma situ-
ação em que não era possível se envolver profundamente com as questões da Escola. Esses 
professores lecionavam no turno noturno na Escola Técnica, e trabalhavam durante todo o dia 
em outras instituições. Esse afastamento em relação à condução das políticas da instituição po-
de ser percebido porque os ex-professores demonstram desconhecimento sobre a existência e a 
atuação dos órgãos então gestores da Escola, o Conselho de Representantes e de Professores. 
Quando perguntados se tinham lembranças destes Conselhos, se sabiam de sua existência e 
função, todos eles disseram desconhecer. Declaravam sempre que apenas vinham ministrar 
suas aulas no turno noturno e que não tinham tempo para se envolver nas questões referentes 
à vida escolar. 

Por fim, pretende-se aqui destacar a importância da formação de acervos orais de me-
mórias de professores/funcionários e alunos para preservação da memória educacional e para o 
desenvolvimento de trabalhos em particular da educação técnica e tecnológica.  
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A instrução pública maranhense durante a Primeira República Brasileira (1890-
1930), contou com a contribuição de vários intelectuais portugueses dentre eles Manuel Fran-
cisco Pacheco (1874-1952) conhecido como Fran Paxeco, cônsul de Portugal no Maranhão du-
rante o período de 1900 a 1922, membro-fundador da Academia Maranhense de Letras (1908), 
sócio-fundador da Sociedade (Filantrópica) Onze de Agosto (1908), do Instituto de Assistência à 
Infância (1911), do Centro Republicano Português (1911) e da Faculdade de Direito (1918), 
mas com vida ativa em ambientes educativos da capital ludovicense, objeto de análise desta 
pesquisa histórico-educacional cuja hermenêutica reflete sobre a dinâmica sócio-histórica que 
envolveu o primeiro evento pedagógico republicano da instrução pública maranhense no territó-
rio brasileiro. Este artigo tem o objetivo de analisar a contribuição de Fran Paxeco, como ideali-
zador e organizador do Primeiro Congresso Pedagógico do Estado do Maranhão entre o final de 
1919 e início de 1920 e, identificar as diretrizes pedagógicas para a instrução pública, contida 
nas theses publicadas nos Anais deste evento. 

A coleta de dados envolveu análises em fontes bibliográficas da época e algumas 
contemporâneas, documentos escritos tais como Leis, Decretos, Mensagens, Fallas dos poderes 
estaduais legislativo e executivo do Estado do Maranhão, Relatórios e Regulamentos da Instru-
ção Pública Primária, e edições do jornal de circulação local “A Pacotilha” no período investiga-
do. Documentos históricos importantes foram descobertos durante esta pesquisa, dentre eles 
os Anais do 1º Congresso Pedagógico exposto na seção de Obras Raras da Biblioteca Pública 
Benedito Leite em São Luis do Maranhão. Seus conteúdos foram analisados como fatos históri-
cos cujas representações fortaleceram as relações pedagógicas norteadoras da instrução primá-
ria maranhense, tornando-as mais inteligíveis, racionais, significativas e projetivas (LE GOFF, 
2003; CHARTIER, 1988; MAGALHÃES, 2004). 

A instrução pública no Estado do Maranhão, na Primeira República, adestrou com-
portamentos e sentimentos aos interesses do governo liberal republicano. Discuti-la publica-
mente alimentava o sonho popular de sair da escuridão das trevas do espírito (o analfabetismo) 
e trazia o crédito eleitoral e influência política ambicionados por muitos profissionais urbanos. 
Sempre secundarizada em favor de outras ações governamentais, ficava em evidência somente 
em momentos de crise política quando suas fragilidades eram expostas para desviar a atenção 
pública de outras mazelas sociais (OLIVEIRA, 2004). 

Outrossim, logo após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) ocorreu no Brasil 
muitas mobilizações para discutir publicamente e fortalecer a identidade nacional - a republica-
na. Um marco decisivo foi a atuação do jornalista e membro-fundador da Academia Brasileira 
de Letras, o Sr. Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, conhecido como Olavo Bilac que em 
outubro de 1915, ao proferir um discurso aos formandos da Faculdade de Direito de São Paulo, 
sensibilizou aquele público em favor do fortalecimento da nação brasileira com práticas peda-
gógicas que ensinassem à população o amor à Pátria e ao civismo, elemento central no proces-
so de construção da consciência e identidade nacional. Outros intelectuais abraçaram esta 
mesma causa política, mas não impactaram o país. A vantagem de Olavo Bilac é que, além de 
conceituado intelectual das letras brasileiras, apoiado pelos membros da Academia Brasileira de 
Letras, proferiu seu discurso num momento certo (tempo de descontentamentos e crises do 
pós-guerra), à audiência certa (jovens intelectuais da elite brasileira), com cobertura dada pela 
imprensa de maior circulação no país. 

O debate sobre a identidade nacional tornou-se pauta comum entre os políticos e 
intelectuais brasileiros, foi considerado como uma necessidade pública para estabelecer ordem 
e progresso à Nação. E no Estado do Maranhão não foi diferente! Iniciativas particulares e filan-
trópicas começaram a mobilizar a grande massa analfabeta dos centros urbanos até mesmo em 
cursos noturnos.  
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A Academia Maranhense de Letras e outros intelectuais reunidos em sociedades de 
filantropia como a Sociedade Onze de Agosto intensificaram o debate sobre as trevas do anal-
fabetismo criticando a ineficiência do ensino aligeirado e descontínuo, esvaziado de atividades 
práticas. Criaram a prática de Conversas Públicas onde debatiam os novos valores republicanos 
e a importância do letramento como instrumento de ascensão social (OLIVEIRA, 2004). 

Por estes dias, reunidos em sessão pedagógica da Faculdade de Direito, o diploma-
ta português Fran Paxeco, presidente administrativo do Instituto da Assistência à Infância, dire-
tor-geral do jornal local “A Pacotilha”, professor da Faculdade de Direito no Estado do 
Maranhão e lenthe da Congregação do Lyceu Maranhense, propôs aos colegas bacharéis e do-
centes do Instituto Superior acima mencionado a realização de um Congresso Pedagógico para 
apresentar teses e reflexões sobre a instrução pública maranhense, suas limitações e possibili-
dades. 

Nos Anais do 1º Congresso Pedagógico no Estado do Maranhão consta que no dia 
18 de agosto de 1919, em reunião pedagógica presidida pelo vice-diretor desta Faculdade, o 
Dr. Henrique Couto, secretariado por Domingos de Castro Perdigão, os docentes Godofredo 
Viana, Manoel Jánsen Ferreira, António José Pereira Junior, António Lopes, Leôncio Rodrigues, 
Alcides Pereira, Costa Gomes, Lemos Viana, Abranches Moura, António Bona, Fabiano Vieira e 
Raimundo Lopes ouviram de Fran Paxeco o convite para realizarem um Congresso Pedagógico 
em fevereiro do ano vindouro (1920). A proposta foi aceita por unanimidade e imediatamente 
elegeram uma comissão organizadora, formada pelos drs. Godofredo Vianna, Fabiano Vieira, 
António Bóna, António Lopes e o próprio Fran Paxeco (MARANHÃO, 1922). 

Outras seções específicas para a realização deste evento ocorreram nos dias 8, 28 
e 31 de janeiro de 1920, esta última contando com a contribuição da senhorita Prof. Rosa Cas-
tro, na época diretora da Escola Normal Primária; Dr. Henrique Couto, Prof. Frederico Miners, 
Dr. Almeida Magalhães, Fran Paxeco, Artur Paraíso, Dr. António Bona, Dr. Herbert Jánsen Fer-
reira, Dr. António Lopes, Joaquim Vitor Ribeiro, Dr. Furtado da Silva, Raimundo Lopes e do Prof. 
José Monteiro.  

A carta-circular datada de 12 de janeiro de 1920 expedida pela Comissão Organi-
zadora, destinada às escolas oficiais, aos colégios particulares e demais interessados em parti-
cipar e/ou inscrever trabalhos, apontou os ramos de educação adotados e abertos para o 
diálogo pedagógico. Foram eles: 

I – Educação Física: Jogos e brinquedos. Canto Coral. Despórtos. 
Recreios. Higiene Escolar e Doméstica. Inspècção médica. Assistência 
aos estudantes pobres. Caixas escolares. Cantinas. Balneários. Colónia 
de férias. 
II – Educação Intelètual: A) Música. Desenho. Lingua materna. Es-
crita e leitura. Aritmética e geometria. Sciéncias naturais. Geografia. 
História. Algebra e trigonometria. B) Astronomia. Fisica e química. 
Linguas estranjeiras. Psicologia. Filosofia. C) Trabalhos manuais. Agri-
cultura. Economia. 
III – Educação técnica: Relações do ensino primário, secundário e 
superior com o ensino agrícola, veterinário, médico, jurídico, industrial 
e comercial.  
IV – Educação moral: Sentir, pensar, proceder. Culto da casa, da 
família, da pátria, da humanidade. Pais e professores. Deveres e direi-
tos dos cidadãos. Consciéncia. Espirito Solidário. Toleráncia. Altruis-
mo. 
V – Educação Estética: Arquitetura, mobiliário, decoração dos edifí-
cios escolares. Conforto do lar e da aula. Simpatia pelos objetos e pe-
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los estudos. Influxo das artes plásticas, na estrutura física, afetiva e 
mental dos sères humanos. 
Teses especiais sòbre: Faculdades, escolas de pedagogia, licèus. 
Educação vocacional. Atribuições pedagógicas e financeiras da União, 
dos estados e dos municípios. Organismos de técnicos, para superin-
tender na escolha de horários, ortografia, livros, material, casas, etc. 
Estatística. Taxa escolar. Exames e promoções. Nomeação de profes-
sores. Escolas móveis ou ambulante (primárias e agrícolas). Exposi-
ções e museus. Bibliotecas infantis. Código do ensino: leis, decretos e 
regulamentos. Construções. Colégios particulares. Equiparações. Artes 
e ofícios. Colónias correcionais. Intercámbio de catedráticos das esco-
las superiores. (MARANHÃO, 1922 p. 4-5). 
 

Pelo exposto verifica-se a visão pedagógica da equipe coordenadora que objetivou, 
nos distintos ramos de educação adotados, debates sobre teorias e práticas assentadas na 
construção e/ou manutenção de uma ordem social garantida pela racionalidade científica ilumi-
nista para formar uma natureza humana universal pela educabilidade humana, livre da ignorân-
cia e do obscurantismo com a instrução escolar.  

Estes ramos de educação apontavam a atividade racional e científica como objeto 
de conhecimento e educação profissional que deveria levar as pessoas a agirem com objetivi-
dade e técnica. E estimulavam a aplicação de práticas pedagógicas deduzidas de uma cultura 
universal objetiva, pretensamente neutra, por professores, representantes legítimos dessa cul-
tura, que ajudariam os alunos a internalizarem valores universais como autoconsciência, auto-
disciplina, altruísmo, tolerância e civilidade entre outros, seja pela intervenção pedagógica 
direta ou pela corporificação dos valores em âmbito pessoal e familiar. 

Divulgando este evento no jornal maranhense “A Pacotilha”, Fran Paxeco publicou 
um artigo sob o titulo O Congresso Pedagógico em 21 de fevereiro de 1920 que expressa a ne-
cessidade de refletir sobre as condições e limitações dos livros didáticos e métodos de ensino 
presentes na instrução pública do Estado do Maranhão, assim como analisar as vantagens da 
Pedagogia Moderna e as contribuições da Psicologia. 

Diz o artigo: 
Abandonemos o terreno movediço das divagações e comuniquemo-
nos, em comum, o que estudámos, o que observámos. Enumere-se o 
que ha de absurdo na organização das escolas, de caótico em diver-
sos métodos, de lacunoso nos aprestos didáticos, de côxo no mobiliá-
rio, de nocivo na sobrecarga espalhafatosa dos programas, de 
aberrativo nos vencimentos do magistério primário (...) Fale-se na 
balbúrdia incomensurável dos compêndios, qual deles pior. Indiquem-
se as falhas do curso de professores, onde brilha, pela ausência, a ca-
deira de psicologia, quando a critica de hoje, concernente a estas coi-
sas, julga indispensável. (A PACOTILHA, 1920 p. 3). 

 
O regimento interno elaborado para o Congresso Pedagógico apresentou como ob-

jetivo geral de “obter e apreciar quaisquer estudos ou informações, preocupando-se designa-
damente com a instalação da escola, os métodos educativos, a escolha de compêndios e o 
preparo técnico dos professores” (MARANHÃO, 1922 p. 19) em oito sessões plenas: uma de 
abertura, uma de entrega das teses e da sua distribuição aos relatores, três para ao debate das 
matérias contidas nas cinco sessões, uma para as teses separadas, uma para a leitura das con-
clusões e de encerramento, com a obrigatoriedade de publicar os trabalhos apresentados.  
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Para a sessão de abertura do I Congresso Pedagógico do Maranhão, Fran Paxeco 
solicitou à Prefeitura Municipal de São Luís (capital do Estado) a sala da Câmara Municipal para 
o dia 22 de fevereiro às 15:00h. Elegeram como relatores das cinco sessões do Congresso Pe-
dagógico, os drs. Luiz Viana, António Lopes, Brito Passos, a senhorita Rosa Castro, diretora da 
Escola Normal Primária e Fran Paxeco. Foram confirmadas 115 adesões à participação do Con-
gresso Pedagógico. (ibid, p. 568-599).  

A abertura do I Congresso Pedagógico do Maranhão, na tarde do dia 22 de feve-
reiro de 1920, ocorreu no salão nobre da Câmara Municipal de São Luis diante de um grande 
público recepcionados na entrada por Godofredo Viana, António Bona, Fran Paxeco e António 
Lopes. Antes da abertura dos trabalhos a banda do 24o Batalhão de Caçadores apresentou-se 
com trechos de músicas seguido das crianças de escolas municipais, estaduais e particulares 
que entoaram o hino maranhense. Em seguida Fran Paxeco, secretário-geral do Congresso, 
compôs a mesa com a presença do Prefeito Municipal Luso Torres e do secretário do interior 
Domingos Barboza que representava o governo federal, entre outros.  

Em discurso Fran Paxeco lembrou o legado literário de Claudio d’Abeville, Ivo 
d’Evreux, Diogo de Campos Moreno, Estácio da Silveira e do padre Filipe de Betendorf sobre as 
coisas e vida social do Estado do Maranhão no século XVII, informações que não eram acessí-
veis à grande maioria da população jovem alfabetizada. Também destacou as possibilidades 
educativas de um novo oxigênio para o cérebro – o ensino popular à luz das ideias de Johann 
Heinrich Pestalozzi (1746-1827) e Friedrich Froebel (1782-1852). 

Neste discurso de abertura Fran Paxeco fez referências às trevas do analfabetismo 
entre a população maranhense e a importância da aplicação dos princípios da Psicologia Mo-
derna nas reformas educacionais, lembrando que a instrução pública primária sempre foi prete-
rida nas despesas públicas. Esta sessão inaugural foi encerrada após a audição do hino nacional 
por vozes argentinas e alegres, seguidas do grito de Fran Paxeco: Viva ao Maranhão!, estrepi-
tosamente correspondido, atitude tipicamente republicana (OLIVEIRA, 2004). 

A segunda sessão, em 23 de fevereiro, deveria ser presidida pelo Secretário do In-
terior Domingos Barboza que, alegando problemas de saúde, não compareceu. Assim o secretá-
rio-geral Fran Paxeco, tomando para si a direção dos trabalhos, distribuiu o Regimento Interno 
do Congresso e apresentou ao público presente as teses recebidas em resposta à Carta-Circular 
enviada. Os trabalhos foram realizados no edifício do Centro Portuguêz, localizado na Praça Jo-
ão Lisboa, centro da capital maranhense, com um público de dez professores, uma quartanista 
do Curso Normal, dois alunos de uma escola particular e os drs. António Bona e Herbert Jánsen 
Ferreira.  

A terceira sessão, em 24 de fevereiro, presidida pelo prof. José Ribeiro do Amaral, 
presidente da Academia Maranhense, recebeu um público de treze professores, três alunas da 
Escola Normal, dois professores maristas, os quintanistas de medicina Domingos Perdigão e 
Mário Carvalho. Tomando a palavra, Fran Paxeco fez menção honrosa ao 236º aniversário de 
Bequimão, chefe da revolta maranhense em 1684, aos 77º aniversário de Teófilo Braga e ao 
pacto constitucional de 1891. Em seguida, registrando a ausência de professores da rede muni-
cipal nas atividades do Congresso Pedagógico, abariu o debate sobre a primeira parte do pro-
grama Educação Física e recebeu as seguintes contribuições: duas indicações didáticas para a 
área temática de Jogos e Brinquedos, a indicação coletiva de sugerir oficialmente às autorida-
des governamentais um dia letivo específico para ensaios de hinos escolares e patrióticos, a 
proibição de ginástica em aparelhos para menores de dez anos, a solicitação de inspeção médi-
ca como medida de uma boa Higiene Escolar e Doméstica, também reclamaram a necessidade 
de um debate amiúde sobre a assistência aos estudantes pobres.  

A quarta sessão, com público de treze professores, uma quartanista da Escola 
Normal, três secundaristas do Curso de Direito, os drs. Luiz Viana, António Bona, Cesário Véras 
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e Antonio Lopes. Foi aberta pelo secretário-geral Fran Paxeco porque não compareceu o de-
sembargador Bezerra de Menezes convidado para presidir a sessão. Todos os trabalhos escritos 
foram alusivos ao ramo da Educação Intelectual para o ensino primário, tendo como destaque a 
conferência de Antonio Lopes da Cunha, Inspector Geral do ensino municipal, sobre “O ensino 
da geografia na escola primária” e sua promessa de elaborar e colocar à disposição dos profes-
sores normalistas dois livros para o ensino de Geografia – um para o professor e outro para o 
aluno. 

No dia seguinte, 26 de fevereiro, ocorreu a quinta sessão presidida pelo lenthe da 
Escola Normal e Lyceu Maranhense, o dr. Justo Jansen Ferreira. Várias teses (trabalhos escri-
tos) foram apresentadas trazendo destaque “O valor pedagógico de várias matérias” do profes-
sor marista Paulo Domingos, “Método para a divisão” da prof. Hermindia Soares, “O ensino 
objetivo” da prof. Rosa Castro, “O esperanto” de Domingos de Castro Perdigão e a conferência 
de Antonio Bona “A escola e a educação: sobre as bases da psicologia”. Estiveram presentes 
quinze professores da escola primária, três alunas da Escola Normal e três secundaristas da 
Faculdade de Direito. 

Na sexta sessão, presidida pelo vice-diretor da Faculdade de Direito, o dr. Henri-
que Couto. Após a apresentação de Teses Especiais ocorreu um debate sobre a urgência dos 
professores do Estado do Maranhão escreverem e publicarem novos compêndios (livros didáti-
cos) para professores e alunos como tentativa de unificar as formas de instrução pública. Apre-
sentaram como bons exemplos: o livro de Aritmética do prof. Joaquim de Oliveira Santos, 
Leituras Agricolas do dr. Brito Passos, os livros de cálculo e linguagem do dr. Almir Nina e Joa-
quim Santos. Também sugeriram a abertura de concurso público para a escolha de outros 
compêndios, o que foi motivo de aplauso do público presente (dezenove professores e três alu-
nas da Escola Nornal). 

A sétima sessão presidida por uma professora da Escola Modelo, a sra. Hermindia 
Soares Ferreira, foi marcada por um momento especial – a leitura do Projeto n.37 de 24 de 
março de 1913 apresentado ao Congresso Estadual pelo Prefeito Municipal de São Luis, o capi-
tão Luzo Torres, contendo 36 artigos inclusive a ressalva da necessidade de unificação pedagó-
gica no Maranhão, a criação de inspeção pedagógica e médica nas escolas. Com o tema 
Educação Moral, o público de trinta e quatro professores normalistas assistiu a apresentação 
das teses “O papel da consciência na educação moral” com o prof. Marista Paulo Domingos, 
“Direito e Deveres dos cidadãos” com a profa. Zila Páis, “Escolas Moveis e Bibliotecas Ambulan-
tes” com Fran Paxeco e “Bibliotecas Infantis” com Domingos de Castro Perdigão, diretor da Bi-
blioteca Publica na capital maranhense. 

A oitava sessão do Congresso Pedagógico, presidida pelo coronel Frederico Figuei-
ra, presidente da Comissão de Ensino do Congresso Legislativo, no dia 29 de fevereiro com um 
público de vinte e cinco professores e uma quartanista da Escola Normal, se constituiu de deba-
tes e reflexões sobre as condições estruturais das escolas primárias, a superlotação das salas 
de aulas, destacando as vantagens dos jogos e brincadeiras para o infante maranhense. Uma 
nona sessão ainda foi realizada, dia 1 de março, para a leitura dos Relatórios com as conclusões 
na área de Educação Física relatado por Luiz Viana, Educação Intelectual por Antonio Lopes da 
Cunha, Educação Moral por Rosa Castro e rápidas considerações sobre Educação Técnica, Edu-
cação Estética e Teses Especiais. Contou com a visita-surpresa do governador do Maranhão, o 
dr. Urbano Santos que expressou em discurso as desvantagens do ensino clássico e livresco, 
incentivando os professores presentes a deixarem ridículas verbiagens e aplicarem em sala de 
aula, com constância, a virtude da vontade de aprender. Fugir da parolajem inútil de conteúdos 
abstratos, idéia pedagógica moderna de Pestalozzi e Froebel. 

Eis um trecho de seu discurso: 
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Porque a cura tem de partir dai, da juventude, desse terreno ainda 
não entoxicado como aquele em que nós outros vivemos, pela bacha-
relice, tomando o termo na sua verdadeira acèção, de parolajem inú-
til, de superficialidades mais ou menos brilhantes, de horror ás 
especialidades, que são, aliás, o único meio serio e honesto de saber 
bem alguma coisa, no inumerável dos fenômenos; de ogeriza ao es-
tudo profissional; de amor ás sínteses apressadas, com tediosa re-
pugnância pelas analizes maçadoras, que exigem uma continuidade 
de atenção, incompatível com o nosso gênio e o nosso temperamen-
to. (MARANHAO, 1922 p. 36). 
 

 A sessão de encerramento foi festiva. Ocorreu na manhã do dia 2 de março, com 
a presença de professores, alunos da Escola Normal e da Faculdade de Direito, alunos do curso 
primário de escolas particulares, estaduais e municipais, além de autoridades como o Secretário 
do Interior Domingos Barboza e o Prefeito da cidade de São Luis, o Sr. Luzo Torres.  

O secretário geral do Congresso Pedagógico, o Sr. Fran Paxeco apresentou suas 
percepções sobre este evento: 

Não sabemos se esta desprendida assembléa despertou as atenções 
de alguém, fóra do circulo, ainda pequeno, mas apreciável, dos pro-
fessores públicos e particulares. A maioria permaneceu, por certo, 
alheia a tais reuniões, aos debates nelas travados, aos trabalhos que 
se apresentaram [...] O magistério encontrou aqui um meio de espór 
as suas idéas e as suas reclamações, livre de tropèços burocráticos ou 
convencionalismos. Pòde fazer-se ouvir á vontade, seguro de contri-
buir para o progresso, onde lidaram e lidam tantos pedagogos de re-
conhecido valor. A relembrança das velhas e novas doutrinas, que se 
efectuou em tom fraternal, sem pretensões, nem impértinencias para 
se robustecerem os laços da solidariedade nas grandes questões soci-
ais e, nenhuma se compara a pedagógica, fundamento da política, 
produzirá alguns resultados (MARANHÃO, 1922, p. 39). 
 

Apesar da grande articulação política e entusiasmo pela educação Fran Paxeco es-
tava consciente das limitações e possibilidades deste evento pedagógico. Conseguiu reunir vá-
rios representantes políticos e professores pedagogicamente experientes para explorar as falhas 
das velhas doutrinas, ideias e reclamações didáticas com liberdade republicana. 

Fran Paxeco, usando uma referência do sociólogo e pedagogista português Antonio 
Sérgio de Souza (1883-1969) em sua obra O ensino como fator do ressurgimento nacional, res-
saltou no Relatório Geral do Congresso Pedagógico o valor de aulas práticas e significativas pa-
ra o aluno pela instrução e experiência, díade didática da Pedagogia Moderna. 

Eis a menção que revelou seus cuidados por um ensino que privilegia o desejo, a 
vontade de aprender pela e na experiência, sem desprezar a teoria, mas integrando-as. 

A função da teoria é escolher e ordenar, da prática passada e da pre-
sente, aquilo que, por ser geral, poderá utilizar-se na prática futura. 
Peço, pois, tanto no ensino secundário como no primário, uma instru-
ção teórica e geral; mas que a teoria sáia da áção e volte á àção; par-
ta da prática imitativa, para chegar á prática scientifica. Não ha razão 
para distinguir entre pensamento teórico e pensamento prático: ha só 
um modo de pensar, que é, na origem, essencialmente prático; o 
pensamento e as idéas teem a sua fonte no desejo; só na prática a 
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teoria ganha para nós significação, e só na experiéncia e pela expe-
riéncia se compreende a teoria. (MARANHÃO, 1922, p. 226). 
 

Entre as teses apresentadas, anexadas por Fran Paxeco nos Anais deste Congresso 
Pedagógico estão diretrizes pedagógicas importantes à instrução pública no Estado do Mara-
nhão. Destacam-se as seguintes: 

 No ramo Educação Física: 
“Dos jogos no Colégio” do Prof. marista Paulo Domingos 

É preciso que os alunos brinquem, se distráiam, dispendam em passa-
tempos inocentes a exuberáncia de seiva, a vivacidade do humor, o 
ardor do sangue que néles corre. Faz-se indispensável o ar, o espaço, 
o sol, o movimento, o barulho, para o crescimento do seu sèr e o de-
senvolvimento de suas energias (MARANHÃO, 1922 p. 43). 

 
 “Sobre a Cultura Física” da Profa. Hermindia Augusta Soares Ferreira 

Quando um aluno estiver inactivo, deve-se inspeccioná-lo, porque, 
doente o físico, enfèrmo ficará o espírito (MARANHÃO, 1922, p. 51). 
 
A aplicação dos jogos merece, entretanto, um especial cuidado dos 
professores ou, melhor, dos inspectores médicos, a quem incumbe a 
verificação da capacidade física e mental dos alunos e consequente 
separação, entre os normais e os anormais, calibrando, de acordo 
com este critério, a prática dos exercícios. Também é digna de inte-
resse a racional classificação dos jogos, afim de se conseguir a sua 
gradação pedagógica ( ibid, p. 52). 

 
 No ramo da Educação Intelectual 

“A música” da Profa. Zila Pais 
A musica, que Platão denomina a educação da alma, contribue pode-
rosamente para a educação, adoçando os costumes, inspirando os 
bons sentimentos e despertando o patriotismo, quando aplicada aos 
hinos civicos (ibid, p.57). 

 
“O desenho” da Profa. Zila Pais 

O desenho é uma disciplina que devemos procurar ensinar nas nossas 
escolas por um modo mais pratico. (...) Não importa a imperfeição ou 
deformidade das primeiras provas. O imprescindível é educar a mão, 
a vista e a inteligéncia, no que visa o preparo do cidadão para a vida 
prática e não a formação do artista. (ibid, p.61) 

 
“A língua materna” da Prof. Rosa Castro 

Nunca, porém, se devem passar lições novas sem que a professora 
tenha explicado e decomposto, no quadro negro, todas as sentenças, 
destacando sempre as palavras novas, que cada dia e gradativamente 
se irão acumulando no espírito das crianças. Esta decomposição, da 
sentença às palavras, destas ás silabas e finalmente ás letras, deve 
realizar-se pelo modo mais atraente, afim de que as crianças jamais 
se enfastiem da lição e sejam levadas a decorar as sentenças, o que é 
dum desastroso efeito nos principiantes e difícil tarefa corrigir, sem 
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que os alunos apresentem, durante alguns anos, os vestígios de tão 
terrível vicio. (ibid, p. 63) 

 
“O ensino da geografia na escola primária” do Inspector da Instrução Publica Mu-

nicipal Antonio Lopes da Cunha 
A pratica do abuzivo processo descritivo, na iniciação geográfica, quer 
pelo sistema de perguntas e respostas, quer pelo da geografia-
catálogo, que reduz o ensino de uma sciència natural á manipulação 
de indigestos pasteis de ilhas e montanhas, sobrecarregando o espíri-
to infantil de uma nomeclatura inútil e inespressiva, sem lhe despertar 
a atenção para as grandes leis que regem os fenômenos da vida este-
rior do planêta e a obra que o esforço humano levantou da gleba pri-
meva, na luta pela civilização, - não póde permanecer por mais tempo 
na instrução primária de um paiz em que os conhecimentos geográfi-
cos terão de ser, por mais de um século, talvez, um elemento primor-
dial do progresso. (ibid, p.86) 
 

“A escola e a educação” do prof. António Bona 
Só na escola, portanto, é viável a sistematização educativa. Durante o 
período escolar, que é de muitos anos, a criança, por várias horas do 
dia, tem a sua vida regulada e policiada, adquirindo, então, no conví-
vio dos seus condiscípulos, na sociedade em miniatura que é a escola, 
os bons hábitos e os bons princípios de que se há de acompanhar em 
toda a sua vida. (ibid, p.150) 
 
A atenção é a condição primordial, para assegurar a exatidão e a in-
tensidade das impressões, o rigor e a correção dos movimentos que 
daí resultam. (ibid, p.154) 
 
Para se educar uma atenção rebelde, deve colocar-se a criança, desde 
logo, em situação tal que não tenha outra distração além do seu livro. 
Sem as solicitações de outras sensações, sem ouvir sussurros que a 
atráiam, fica reduzida á sensação única da leitura. Aos poucos, o espí-
rito concentra-se, robustece-se e adquire, pelo hábito, a atenção al-
mejada. (ibid, p.155) 
 
Fazer o ensino, tanto quanto possível, pelos sentidos, considerando-se 
quanto é difícil ás crianças compreender as idéas abstratas, tendo-se 
todo o cuidado, ao mesmo tempo, em não cansar o espírito da crian-
ça. (ibid, p.155) 
 
A intuição, a atenção, a memória, a imaginação constituem, por assim 
dizer, a matéria prima sobre a qual age o intelèto na sua marcha em 
busca dos conhecimentos (ibid, p. 163) 

 
Os conhecimentos socializados nos trabalhos escritos apontaram para a importân-

cia do exercício de práticas pedagógicas que mobilizem o aluno em ações cognitivas e conside-
rem suas habilidades e potencialidades, promovendo cada vez mais a compreensão e o 
significado das práticas sociais.  
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Internalizando princípios escolanovistas, as proposições destas diretrizes pedagógi-
cas propõem reflexões para educar o corpo e a mente dos alunos com estímulos importantes 
para atrair sua atenção, curiosidade, desejo e vontade de aprender conhecimentos teóricos pela 
e na experiência prática, segundo orientava a Pedagogia Moderna, apoiada em estudos de Pes-
talozzi e Froebel, entre outras contribuições teóricas. Ademais, as considerações sobre os peri-
gos das ideias abstratas e os vícios de decorebas são constantes e realçam a necessidade de 
um ensino significativo, contextualizado, com maiores exemplificações e concretizações. De fa-
to, a realização deste Congresso Pedagógico estimulou movimentos extrínsecos e intrínsecos 
em (pré)conceitos e condutas didáticas existentes na instrução pública maranhense e animou 
autoridades, professores normalistas em exercício e outros em formação. Não se pode negar a 
grande contribuição de Fran Paxeco, seu idealizador, que, obviamente, não faria tudo sozinho, 
mas sem a sua obstinação e articulação política pouco seria feito. 

 
Considerações Finais 

 
Fran Paxeco apresentou-se como ágil articulador e mediador pedagógico para reu-

nir a comunidade da instrução pública maranhense, nas distintas áreas das Ciências, em favor 
de uma Pedagogia Moderna. O testemunho escrito das theses organizadas nos Anais deste 
evento mostraram a seriedade e profundidade do conhecimento científico exibido, o que aponta 
sua grande contribuição à instrução pública.  

Aplicando sua influência político-pedagógica, em suas várias áreas de atuação, 
Fran Paxeco estimulou a realização do I Congresso Pedagógico no Estado do Maranhão para 
congregar sentimentos republicanos com a ideia positiva de aprender pela experiência ou 
aprender-fazendo.  

Reunir professores e autoridades do governo estadual e municipal para debater os 
problemas educacionais não é uma tarefa fácil, exigiu muita determinação, articulação e habili-
dade interativa de Fran Paxeco, isto verifica-se na leitura dos Anais deste Congresso Pedagógi-
co. As palavras escritas no seu tratado de Geografia e História exprimem seu amor ao 
Maranhão, ao magistério e aos infantes maranhenses, com um espírito pestalozziano moderno: 
“Sejamos geógrafos. Prendâmo-nos ao solo. Despeguemo-nos das alturas nebulozas do abstra-
to, e regressemos ao campo da ação rial, da humanidade e da vida” (MARANHÃO, 1922, p. 
640-41). Nas palavras de Fran Paxeco a instrução pública deveria deixar de ser apenas um ar-
mazém de noções e conhecimentos para ampliar-se e assumir as proporções de um verdadeiro 
lar, em que se modelariam e poliriam as inteligências brilhantes dos infantes maranhenses. 

As palavras ali proferidas não caíram no vazio. Revitalizaram muitos corações ar-
dentes em fazer o melhor pela instrução pública maranhense e abriram portas para receber 
práticas pedagógicas que optaram por uma educação pelo exercício prático dos sentidos, da 
atenção, da memória, das emoções. Mas, vale ressaltar que o otimismo pedagógico construído 
no seio da instrução pública do Estado do Maranhão não foi suficiente para resultar em refor-
mas educacionais imediatas. Estas só ocorreram uma década depois, em 1931, e continuou alto 
o índice de pessoas analfabetas na classe popular. 
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INTRODUÇÃO 
O texto apresenta uma releitura de parte da pesquisa de pós-doutoramento, desenvol-

vida na UNICAMP sob a supervisão do prof. Dr Dermeval Saviani, com apoio do CNPq, no ano 
de 2010, sobre a história e memória da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
A Instituição em tela nasceu em 1910, como Escola Superior de Agricultura e Medicina Veteri-
nária (ESAMV), transformou-se na Universidade Rural em 1943 e adotou sua atual denomina-
ção UFRRJ, no ano de 1967, quando passou do Ministério da Agricultura para o Ministério da 
Educação (MEC). Como foi a primeira instituição agronômica de educação superior federal cria-
da no Brasil com o objetivo precípuo de formar quadros para o Ministério da Agricultura esteve 
vinculada a este órgão por 57 anos, de onde provinham os recursos para sua manutenção e as 
diretrizes legais que norteavam sua administração. O fato contribuiu significativamente para 
excluí-la da maior parte dos estudos voltados para a história da educação brasileira, que tinham 
como principal foco de análise as instituições ligadas ao MEC e suas normas legais, o que difi-
cultou, por muitos anos, um registro mais sistemático da história e memória da Universidade 
Rural.  

Outro fator que pode ter dificultado o registro historiográfico da Instituição está relacio-
nado à localização de fontes documentais, uma vez que as diferentes transferências de sede da 
Instituição ocasionaram a perda de vários documentos. As mudanças, em número de cinco, se 
iniciaram antes mesmo da instalação da ESAMV, pois a Fazenda Santa Cruz, local indicado no 
Decreto 8.319, de 20 de outubro de 1910, que a criou, estava em ruínas e não pode abrigá-la. 
Sua instalação, em 1913, foi no antigo palácio do Duque de Saxe, no atual bairro do Maracanã, 
Rio de Janeiro, onde hoje está localizado o Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-
RJ). Três anos depois, em 1916, foi transferida para a cidade de Pinheiro (hoje Pinheiral), no 
interior do Estado, quando correu sério risco de extinção. Sua sobrevivência foi assegurada por 
mais uma mudança, em 1918, para o Horto Botânico do Rio de Janeiro, localizado na cidade de 
Niterói, onde permaneceu por nove anos, e conseguiu se reestruturar, crescer e se consolidar 
como uma das instituições de ensino agronômico, mais importantes do país. Em 1927 foi trans-
ferida para o edifício sede do primeiro Ministério da Agricultura, na Av. Pasteur, na Praia Ver-
melha, onde se transformou em universidade – Universidade Rural – e permaneceu até 1947, 
quando ocupou, finalmente, o campus de Seropédica, especialmente construído para recebê-la 
(OTRANTO, 2009). Durante as mudanças, muitos registros de informações importantes foram 
ficando para trás, se perdendo no tempo e no espaço. Nosso desafio foi, então, de tentar res-
gatá-las. 

A pesquisa que deu origem a este texto se deu, de início, em fontes primárias localiza-
das em vários setores da Instituição e na leitura das atas do Conselho Universitário. Ao registrar 
a história, porém, ficou evidente que havia lacunas que precisavam ser preenchidas e, também, 
que as informações para complementá-las não estavam disponíveis nas fontes manuscritas e 
impressas de que dispúnhamos. O objetivo da pesquisa relatada neste trabalho foi o de preen-
cher essas lacunas com testemunhos orais de pessoas que fizeram parte da vida da Universida-
de entre as décadas de 1960 e 1970. Contamos com os relatos de 11 sujeitos que conseguiram 
se lembrar dos acontecimentos da época e concordaram em dar seus depoimentos. A seleção 
se deu por indicação de antigos servidores e do Departamento de Pessoal da Universidade Fe-
deral Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), e incluiu quatro alunos, quatro professores e três funci-
onários administrativos. Percebemos que o maior foco dos entrevistados era as décadas de 
1960 e 1970, devido à grande ruptura no cotidiano da Instituição, após a instalação da ditadura 
militar no Brasil, em 1964. Direcionamos, então, o nosso estudo para essas duas décadas. Os 
testemunhos dos entrevistados foram tão ricos que vêm sendo explorados em vários focos te-
máticos, uma vez que complementaram de forma inequívoca, quantitativa e qualitativamente, a 
história e memória da UFRRJ. No presente texto enfocamos, prioritariamente as mudanças 
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ocorridas na Instituição em três momentos, a saber: a) a partir da instalação da ditadura militar 
em 1964; b) com a transferência de vinculação ministerial, em 1967; c) após a adoção das dire-
trizes emanadas da Reforma Universitária de 1968 e legislação complementar. As fontes utiliza-
das, além dos testemunhos orais foram Atas do Conselho Universitário e a legislação interna da 
UFRRJ. Dentre os teóricos que fundamentaram nossas análises históricas e políticas, destaca-
mos Maria de Lourdes Fávero e Dermeval Saviani.  

Decidimos por tomar os depoimentos de representantes dos três segmentos da Univer-
sidade para tentar captar melhor a visão da comunidade como um todo e sua vontade comum 
conforme menciona Trigueiro Mendes (2000), nos períodos em análise. Entendemos que essa 
vontade comum só poderia ser apreendida a partir da análise do envolvimento ativo de profes-
sores, alunos e técnicos administrativos, e conseguimos comprovar nossa teoria, quando con-
frontamos as diferentes visões e constatamos a forma como elas se complementavam e 
enriqueciam nossas análises. Todos os depoimentos estão registrados no Relatório enviado ao 
CNPq e no livro publicado pela Editora da Universidade (OTRANTO, 2010). Os conteúdos de 
alguns desses testemunhos orais passam, a partir deste momento, a ilustrar o presente artigo. 

 
 

A década de 1960: primeiros relatos 
No início da década de 1960, a Instituição ainda era denominada de Universidade Rural, 

designação que lhe foi atribuída pelo Decreto-Lei nº 6155, de 1943, no momento da transfor-
mação em Universidade. Ocupava um campus especialmente construído para abrigá-la, no dis-
trito de Seropédica, em Itaguaí. Após a homologação da LDB, em 1961 (Lei 4024), houve a 
necessidade de reformulação do estatuto e regimento da instituição. Durante as discussões, foi 
aprovada sua nova denominação – Universidade Rural do Brasil – assumida no ano de 1963 
(OTRANTO, 2010).  

Os depoimentos que enfocaram a época anterior à implantação da ditadura militar no 
Brasil nos trouxeram as mais gratas surpresas, a partir de informações relevantes a respeito da 
vida na Instituição, antes e depois de 1964, que não tinham sequer sido vislumbradas em qual-
quer registro escrito disponível, mas que estavam imortalizadas em algumas fotos sem data que 
puderam, enfim, ser datadas, descortinando desconhecidas nuanças de uma história que ga-
nhava novas páginas a cada depoimento. Nenhum documento escrito existia sobre a maioria 
dessas informações, mas as fotos permaneceram como testemunhas mudas de sua veracidade.  

Dois estudantes que ingressaram na década de 1960 contaram com detalhes como era 
a vida na Universidade no início da década. Eles destacaram, por exemplo, que os candidatos a 
prestar vestibular na Universidade Rural podiam se hospedar nos alojamentos dos alunos nos 
meses de férias, que incluíam dezembro, janeiro e fevereiro, ocasião em que passavam a co-
nhecer melhor a Universidade e eram orientados por alguns estudantes que integravam o Dire-
tório Acadêmico nos estudos para a prova de ingresso. Os candidatos vinham de vários estados 
do Brasil, e estudavam cerca de 10 a 16 horas por dia, tomando como referencial as antigas 
provas. O principal motivo de tanta dedicação é que, partir do momento que conheciam a vida 
no campus, não queriam mais abrir mão da Universidade e o desejo de aprovação era uma 
constante entre os muitos que desfrutavam dos alojamentos e do restaurante universitário. O 
Estudante I era de Barbacena, Minas Gerais, onde terminou o ensino médio em 1962, em uma 
Escola Agrotécnica. No mesmo ano, no mês de dezembro, veio para a Universidade Rural a fim 
de preparar-se para prestar o vestibular em 1963. Permaneceu estudando por dois meses nos 
alojamentos da Universidade e destacou o grande apoio que recebeu dos membros do Diretório 
Acadêmico que “organizavam apostilas com todas as questões que haviam caído nos concursos 
dos últimos 10 anos”. Fez questão de mencionar que a partir do momento em que entravam na 
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Instituição visando o concurso de ingresso, os candidatos começavam a “aprender a amar a 
Rural” (Estudante 1). 

O Estudante II, oriundo de Mato Grosso, também mencionou este tempo com saudade. 
Chegou ao campus universitário em 10 de janeiro de 1963, para prestar vestibular para Enge-
nharia Agronômica nos dias 20 e 22 de fevereiro. “O então reitor, Ydérzio Luiz Vianna, permitiu 
que eu e os demais candidatos oriundos dos mais diversos cantos do país ficássemos no aloja-
mento dos estudantes e comêssemos no Restaurante Universitário”. Ele destacou que estuda-
vam “de 14 a 16 horas por dia”, e que a estadia permitiu uma primeira aproximação com a vida 
na Universidade Rural e ampliou significativamente a vontade de passar no vestibular e perma-
necer na Instituição.  

Outra informação importante para o estudo, fornecida pelos alunos foi que, a partir do 
momento em que eram aprovados na seleção, passavam a viver uma vida diferenciada no 
campus, pois todos eram internos, estudavam em horário integral e a grande maioria vinha de 
fora do estado do Rio de Janeiro. Além de estudar as disciplinas que integravam os currículos 
de seus cursos – todos agronômicos na época – participavam de outras atividades voltadas pa-
ra a produção e comercialização de alimentos. Muitos dos hortifrutigranjeiros que eram ofereci-
dos no Restaurante Universitário eram produzidos dentro do campus, na Fazenda dos Alunos 
(FAUR), e o excedente era comercializado pela Cooperativa dos Alunos da Universidade Rural 
(CAUR), dessa forma, a convivência e a aprendizagem iam muito além das disciplinas que inte-
gravam o currículo. Mencionaram, ainda, uma excursão obrigatória para os alunos do quarto 
ano, que levava os estudantes a diferentes localidades do Brasil para observar, in loco, as ino-
vações e experiências bem sucedidas nos campos da engenharia agronômica e medicina veteri-
nária, integralmente financiada pelo Ministério da Agricultura. 

O Docente IV fez questão de destacar como era o restaurante universitário. Informou 
que ficava localizado onde é, hoje, a sala de estudos dos alunos e que os estudantes eram ser-
vidos por garçons de terno branco, com luvas e gravata borboleta. Pudemos então entender e 
datar algumas fotos que mostravam rapazes (todos os alunos eram homens nesta época) de 
camisas de mangas compridas e gravatas, servidos com toda pompa. O que de início pensamos 
ser fotos de uma recepção de gala, constatamos que eram somente os alunos da Universidade 
Rural, em seus uniformes, servidos pelos garçons no restaurante universitário.  

Durante o ano de 1963, a proximidade do golpe militar já era pressentida no campus. 
Os estudantes, professores e técnicos destacaram que, nesta época, o clima de companheiris-
mo imperava e o relacionamento entre a reitoria, os estudantes e técnicos era respeitoso e 
amigável. O reitor, Ydérzio Luiz Vianna, era querido e respeitado na Universidade, tanto por sua 
competência administrativa como pelas ideias progressistas com tendência à esquerda. O co-
munista Luís Carlos Prestes circulava livremente pelo campus, arregimentando estudantes para 
o partido. O Estudante I já estava bastante inserido no movimento estudantil, através da UNE, 
e relatou sua ida a um comício pelas Reformas de Base, em Duque de Caxias, junto com Sebas-
tião Rodrigues Paixão, que era Secretário Geral do Partido Comunista e aluno do terceiro ano 
da Universidade Rural do Brasil. Lá conheceu o Luís Carlos Prestes, se encantou com ele, e en-
trou para o Partido Comunista. Em setembro de 1963, Sebastião Paixão e Prestes conseguiram 
uma audiência com o Presidente João Goulart, na qual estiveram presentes três alunos da Ru-
ral: o Estudante I do primeiro ano, o Delton Braga do segundo e o Sebastião Paixão do terceiro. 
O objetivo era o de “alertar” o Jango a respeito do golpe. O presidente perguntou-lhes quais as 
sugestões que tinham a dar e eles não se fizeram de rogados: a) distribuir armas para o povo 
reagir ao golpe; b) trocar os comandantes militares; c) soltar o padre Alípio, português preso 
como “agente comunista infiltrado”, já que tinha sido um dos assessores de Samora Machel e 
era um entusiasta das Reformas de Base no Brasil. A riqueza de detalhes da reunião e o cader-
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ninho com todas as sugestões, justificativas e os nomes para substituir os comandantes milita-
res estavam em poder do entrevistado e puderam ser consultados.  

Os docentes da década de 1960 viviam em torno dos professores catedráticos e as con-
tratações eram, quase sempre, feitas a partir de suas indicações. Um dos docentes entrevista-
dos declarou que a Universidade Rural do Brasil era “o centro de agitação do movimento 
estudantil brasileiro. O movimento era tão forte, que vinham estudantes de vários estados bra-
sileiros.” (Docente III). Com tamanha participação política, não foi com surpresa que constata-
mos a participação dos estudantes nos principais eventos políticos da época, como, por 
exemplo, o chamado “Comício das Reformas”, ocorrido em 13 de março de 1964, na Central do 
Brasil. A Universidade Rural mandou três ônibus repletos de estudantes, acompanhados por 
poucos técnicos e professores. Alguns depoimentos indicaram que o apoio do reitor à caravana, 
foi decisivo para sua perseguição e prisão após a instalação da ditadura. O Técnico II, que in-
gressou na Instituição em 1962 e participou desse Comício, foi enfático nessa análise. Para ele, 
“o fato Ydérzio haver liberado ônibus para o Comício da Central, mas não ter agido da mesma 
forma quando estourou a revolução, (...) com medo de acontecer alguma coisa, foi uma das 
causas da animosidade dos militares com o Ydérzio”. E, ainda, acrescentou: “Para o Comício da 
Central ele liberou, para os militares, não” (Técnico II).  

 
O início do período militar na Universidade Rural do Brasil 

A consulta a fontes impressas, tais como as atas do Conselho Universitário (CONSU) e 
os jornais e revistas da época demonstraram que as chamadas “transgressões” do reitor da 
Universidade Rural do Brasil iam mais além do que simples liberação de ônibus. A primeira ata 
do CONSU depois do golpe civil-militar, ocorrido em 6 de abril de 1964, traz o relato do próprio 
reitor de uma reunião com alunos, na madrugada de 1º de abril, na residência oficial da Reito-
ria, que fica localizada dentro do campus universitário. Outra reunião de alunos autorizada pelo 
reitor meses antes do golpe, no mesmo local, do Conselho Extraordinário da União Nacional dos 
Estudantes (UNE), foi alvo de críticas no interior da Instituição e pesou consideravelmente para 
a sua prisão. O jornal “O Dia” de 5 de abril de 1964 (p.2) informou que o reitor foi “acusado de 
ter armado 75 alunos para movimentos subversivos”. O jornal “O Globo”, do mesmo dia, acres-
centou que tropas do exército apreenderam “grande quantidade de material subversivo e algu-
mas metralhadoras.”, associando diretamente os atos de insubordinação dos estudantes ao 
reitor Ydérzio Vianna (p.3). Durante a reunião, Oficiais do Exército invadiram a Universidade e 
apreenderam as fitas magnéticas das últimas reuniões do CONSU e Assembleias Universitárias 
(CONSU, Ata da Reunião de 6/4/1964). Foi a primeira e única ata do CONSU pós-golpe do ano 
de 1964. O livro de atas do ano foi encerrado e o livro subsequente acusa como primeira reuni-
ão a ocorrida em 26 de fevereiro de 1965. Lá estão anotados: o local, data e horário da reuni-
ão. Quanto aos assuntos tratados, nenhuma linha. No que diz respeito às demais reuniões do 
ano, algumas apresentam informações de forma lacônica, em tópicos, bem diferente das gran-
des e completas atas anteriores, todas manuscritas. 

Segundo os depoimentos de vários entrevistados (Estudantes I e II; Docentes I e II; 
Técnico II), o reitor da URB tinha clara tendência de esquerda, apoiava a UNE e não fazia ques-
tão de esconder isso. Era amado e respeitado, pela maioria dos alunos, parte significativa dos 
professores e por alguns técnicos mais politizados. Sabia da presença de lideranças comunistas 
no campus, como a de Luís Carlos Prestes, e aceitava sem problemas a influência que essas 
lideranças tinham sobre os estudantes. Muitos se tornaram comunistas, como afirmou o Estu-
dante I, “após conhecer o Prestes”. Sebastião Rodrigues Paixão, aluno do terceiro ano de Agro-
nomia, era o Secretário Geral do Partido Comunista da Universidade Rural. O Docente III 
destacou, ainda, que a Universidade Rural podia ser vista, na época, como “o centro de agita-
ção do movimento estudantil. (...) todos os partidos de extrema esquerda estavam ali represen-
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tados”. Esses fatos direcionaram a atenção dos militares para a Universidade Rural, principal-
mente porque os alunos residiam todos no campus, o que facilitava a disseminação ideológica e 
o aparecimento de novas lideranças políticas. 

Não demorou a indicação do interventor – Frederico Pimentel Gomes – após a prisão do 
reitor. Ele chegou em 29 de abril e ficou até 30 de dezembro de 1964, “quando foi substituído 
por Paulo Dacorso Filho, que integrou a lista sêxtupla, elaborada pelo Conselho Universitário” 
(OTRANTO, 2010, p. 47). A partir da chegada do interventor a repressão e o medo passaram a 
fazer parte da vida diária da Universidade. O Estudante II relatou, comovido, as mudanças no 
campus. “A administração do interventor foi difícil. Ydérzio era uma pessoa muito querida no 
meio estudantil e principalmente os estudantes sentiram muito sua cassação. Houve reações 
diversas de docentes e estudantes, embora contidas pela repressão que se ampliava a cada 
dia.”  

Como o Reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Ydérzio Luiz Vianna, foi 
preso em 1964, tivemos a oportunidade de entrevistar alunos que dividiram o cárcere com ele 
pelos 40 dias em que esteve na Unidade do Exército em Paracambi, mais conhecida como “Pai-
ol”, em virtude de armazenar armas e munições. A ação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) 
ficou visível nas instruções que deram aos alunos ensinando como se comportar e sobreviver no 
cárcere, conforme destacou o Estudante I. 

Nós tivemos treinamento dado pelo Partido Comunista de como se 
comportar se fosse preso. Uma das orientações era dividir seu dia-a-dia 
com os colegas, isto é, reunir 5 ou 10 pessoas, para cada um fazer 
uma coisa interessante, contar alguma passagem da sua vida, alguma 
história, piadas, etc. (...) isso mantinha as nossas mentes mais sadias, 
apesar das torturas emocionais. Não sofremos torturas físicas no Paiol, 
só as emocionais, psicológicas. 

Se durante o tempo que estiveram no Paiol não sofreram torturas físicas, algum tempo 
depois dois deles quase morreram covardemente torturados. O Estudante II fez o seguinte rela-
to: “O Lorenzetti, por exemplo, que era do Conselho (CONSU) foi preso e torturado, juntamente 
com o Dorremi de Oliveira, que era da minha turma. Ambos foram encontrados jogados na es-
trada e muito machucados”. Márcio Moreira Alves, em seu livro “A Velha Classe”, que reúne os 
artigos que publicou no Jornal “Correio da Manhã”, faz menção a este caso ocorrido na Univer-
sidade Rural.  

Três homens, que se diziam da DOPS e possuíam uma lista de expur-
go semelhante à que está em poder do Exército, invadiram a univer-
sidade Rural, metralhadora em punho, e raptaram dois estudantes. 
Levados para uma casa próxima, os rapazes foram espancados e tor-
turados para contarem quais de seus colegas eram comunistas. Os 
algozes usaram o mesmo método dos pára-quedistas franceses na 
Argélia: choques elétricos nos órgãos genitais. As vítimas, depois de 
internadas no hospital universitário, foram mantidas incomunicáveis e, 
posteriormente, levadas para Paracambi. A Universidade vive em cli-
ma de terror e qualquer estudo é impossível (Alves, 1964, p.131). 

Todos os entrevistados destacaram as diferenças no campus ocorridas a partir da im-
plantação da ditadura militar no Brasil, exceto um deles, o Técnico I. Para este técnico que en-
trou na Instituição quando ela ainda estava situada na Praia Vermelha e participou da mudança 
para Seropédica, “nada mudou na Universidade com a ditadura. Só pegaram alguns alunos 
subversivos e prenderam o reitor, mas a Universidade continuou a mesma. Eu não me envolvia 
com essas coisas.” No entanto, a Universidade Rural do Brasil havia mudado, sim, e sofreria 
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mudanças ainda mais substantivas a partir da transferência ministerial, em 1967 e com Refor-
ma Universitária de 1968. 

A transferência do Ministério da Agricultura para o Ministério da Educação foi instituída 
pelo Decreto 60.731, de 19 de maio de 1967. A Universidade Rural do Brasil passou a ser de-
nominada Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas a mudança não se restringiu ao 
nome da Instituição, pois mexeu diretamente com o seu status junto ao novo ministério. En-
quanto no antigo ela era a mais importante, no novo era somente mais uma dentre as demais, 
e das menores, o que significou a perda de cerca de 50% dos recursos que lhe eram destina-
dos pelo governo federal, com sérias conseqüências no oferecimento de cursos e vagas para 
estudantes. Foi nesta época que Instituição deixou de ter todos os seus alunos morando nos 
alojamentos da Universidade e no ano de 1968 foi aprovado o regime misto de internato e ex-
ternato (OTRANTO, 2009). 
  No que diz respeito à Reforma Universitária que, para Fávero (1991, p. 25-27), come-
çou a ser gestada em 1965, quando Rudolph Atcon foi convidado pelo MEC a elaborar estudos 
sobre a reestruturação das universidades brasileiras, as mudanças foram ainda mais visíveis. O 
Relatório Atcon, concluído em 1966, sugeriu a implantação de uma nova estrutura administrati-
va, cujas principais finalidades deveriam ser rendimento e eficiência, “tipo empresa privada e 
não de serviço público”. Desobrigar-se de financiar instituições federais era uma idéia que 
agradava ao novo regime, mas não era do seu interesse descentralizar o controle político ou 
jurídico-administrativo das universidades públicas. Por esse motivo, aliaram-se ao Planno Atcon 
as diretrizes emanadas do Relatório Meira Mattos e as recomendações dos Acordos MEC-USAID. 
“Com o golpe militar, o objetivo passou a ser o de promover reformas estruturais que viessem a 
colocar a universidade nos trilhos do desenvolvimento dependente” (Fávero, 1992, p. 29). 

De acordo com Saviani, a ruptura ocasionada pela chamada Revolução de 1964 “deu-se 
no nível político e não no âmbito sócio-econômico. (...) a ruptura política foi necessária para 
preservar a ordem socio-econômica (...)”. O mesmo autor destacou que “o aprofundamento das 
relações capitalistas decorrente da opção pelo modelo associado- dependente trouxe consigo o 
entendimento de que a educação jogava um papel importante no desenvolvimento e consolida-
ção dessas relações” (SAVIANI, 2007, p. 362-363).  

Tornou-se urgente, então, reformar o sistema educacional para que ele se adequasse 
às novas demandas, daí a necessidade da “ruptura política para manter a continuidade social, o 
que implicava o ajustamento da política educacional à nova ideologia política (a doutrina da 
interdependência) atrelada ao modelo econômico desnacionalizante” (SAVIANI, 1988, p. 97). 
Especialmente no campo da educação superior, a teoria do capital humano, a partir da formula-
ção inicial de Theodore Schultz, é incorporada à Lei 5540/68, chamada de “Lei da Reforma Uni-
versitária”, nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade e em máxima repetidas à 
exaustão, tais como: a não duplicação de meios para fins idênticos; e máximo de resultado com 
mínimo de dispêndio. Essas foram algumas das diretrizes que fundamentaram, por exemplo, o 
término do ensino seriado e instituiu o sistema de créditos, que na Universidade Rural, tiveram 
conseqüências para os alunos que foram muito além das justificativas oficiais. 

O campus da Universidade Rural é imenso, cerca de 360 ha, ou seja, 3.600.000 metros 
quadrados, e os prédios que abrigam os diferentes cursos ficam bem distantes uns dos outros. 
Até então, os estudantes permaneciam em suas salas e os professores se deslocavam. Geral-
mente os deslocamentos se restringiam às mudanças de salas, pois a maioria dos docentes tra-
balhava no prédio onde estavam localizados os cursos. Com a instituição do sistema de créditos 
justificado pela “não duplicação de meios para o mesmo fim” e “máximo de resultado com mí-
nimo de dispêndio”, aliado à “eficiência, modernização e flexibilidade administrativa” (BRASIL, 
1987, p. 399), presentes nos discursos do de Costa e Silva e incorporados aos instrumentos 
legais, os estudantes foram obrigados a andar grandes distâncias, debaixo do sol escaldante da 
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baixada fluminense ou de chuva, nos caminhos pouco pavimentados e, invariavelmente, com 
muita lama nos dias chuvosos. O deslocamento ocupava o tempo de organização política e dis-
seminação de idéias, já que, a cada aula, as turmas eram formadas por novos estudantes dos 
mais variados cursos. Esse fato, associado à instituição, logo em seguida, do regime de semi-
internato, e à repressão e perseguição política no campus, foram minando a capacidade de or-
ganização e resistência política dos alunos da UFRRJ e favorecendo a infiltração de “estudantes 
olheiros”, que eram incorporados à Universidade para olhar com atenção e divulgar informações 
sobre alunos e professores às autoridades militares. 

Outra diretriz da Reforma Universitária que afetou mais diretamente a Universidade Ru-
ral foi a determinação legal de que as universidades deveriam ser organizadas tendo como uma 
de suas características a “universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais dos 
conhecimentos humanos ( Lei 5540/68, art.11,e)”. A UFRRJ, na época, só oferecia cursos na 
área agrária e foi diretamente afetada pela advertência contida na mesma lei de que as univer-
sidades rurais, mantidas pela União, deveriam “reorganizar-se de acordo com o art.11 (...) ou 
ser incorporadas por ato executivo às universidades federais existentes nas regiões em que es-
tejam instaladas” (art. 52). Isso significava que, para a Instituição continuar a ser Universidade 
deveria criar cursos nas áreas de educação e Ciências Sociais. E foi exatamente essa a provi-
dência tomada pelo CONSU.  

A década de 1960 terminou, então, com a UFRRJ se preocupando em seguir as diretri-
zes legais do novo Ministério ao qual estava vinculada e da Reforma Universitária. Os reitores 
que se sucederam ao interventor não ofereceram reação aos dirigentes militares da nação, pelo 
contrário, fizeram questão de demonstrar apoio e obediência. O movimento estudantil, antes 
tão intenso, se calou diante prisões, torturas e ameaças (OTRANTO, 2009).  

 
A década de 1970: dificuldades, adaptação e início da reação 

Em estudo anterior demonstrei as dificuldades enfrentadas pela UFRRJ no início da dé-
cada de 1970. “O novo Estatuto da Universidade, publicado em 25 de março de 1970, no Diário 
Oficial da União, reorganizou a Instituição de acordo com as normas emanadas, principalmente, 
da Lei 5540/68 e do Decreto-Lei 464/69” (OTRANTO, 2009). Foi, sem dúvida, a década da 
adaptação à reforma universitária e à nova vinculação ministerial. 

As novas regras ocasionaram mudanças que foram além daquelas perceptíveis ao pri-
meiro olhar, mas que foram destacadas pelo Docente IV, professor do curso de Agronomia, que 
era, na época, o curso mais importante, a grande “estrela” da Universidade. “Universidade Ru-
ral era a Agronomia. As pessoas se referiam à Rural como Agronomia. Era uma Universidade 
luxuosa”. Mencionou como era o restaurante universitário no início dos anos sessenta, quando 
“os estudantes eram servidos por garçons, de terno branco com gravata borboleta” e, agora, 
comiam em horríveis bandejões de inox, onde colocam uma comida de qualidade bem inferior, 
“que nem sequer lembra a que era servida anteriormente”. Falou dos “laboratórios muito bem 
equipados” e lamentou a redução de recursos advinda com a transferência ministerial que esta-
va tornando todos os laboratórios obsoletos (DOCENTE IV). 

O Docente II também comentou as grandes transformações “com a extinção das Esco-
las Nacionais e a criação dos Institutos e Departamentos”. Complementou sua análise com a 
seguinte frase “Muito mais do que para atender às determinações da Reforma Universitária, a 
criação dos Institutos e a composição dos Departamentos tiveram como grande objetivo que-
brar a espinha dorsal da Agronomia”. A partir da análise do professor compreendi exatamente o 
que ele, que foi também aluno da Rural, quis dizer. A Agronomia era realmente muito forte na 
Instituição, com professores muito qualificados e excelentes alunos muito atuantes no movi-
mento estudantil. Partiu dali o comando à reação da ocupação militar à Universidade e era da 
Agronomia a maioria dos docentes e discentes que foram presos, perseguidos e torturados. 
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Quebrar a espinha dorsal da agronomia significava, então, quebrar a maior resistência política 
da UFRRJ. Na implantação das diretrizes da Reforma Universitária tudo foi muito bem planeja-
do, segundo o Docente II, para que esses objetivos fossem alcançados, tanto na composição 
dos novos Institutos como dos Departamentos. Enquanto nos outros Institutos, como o de Ve-
terinária, as disciplinas se mantiveram unidas, no de Agronomia elas foram distribuídas em vá-
rias unidades. Informou que as disciplinas básicas foram pra o Instituto de Ciências Exatas; as 
de Biologia, para o Instituto de Biologia; as mais técnicas, para o Instituto de Tecnologia; as de 
Extensão Rural, para o Instituto de Ciências Humanas e Sociais e, assim, sucessivamente. “Isso 
descaracterizou a Agronomia e acabou com a possibilidade dos professores se reunirem para 
discutirem problemas comuns” (DOCENTE II). 

A Universidade criou dois Institutos para atender à universalidade de campo: O Institu-
to de Educação e o de Ciências Humanas e Sociais. O de Educação foi criado por imposição do 
governo e sofreu muito para se consolidar no interior da instituição, pois “não tinha tradição, 
não tinha um catedrático que desse apoio acadêmico” (Docente IV). O Estudante III, que in-
gressou na UFRRJ nesta época, também destacou as diferenças no tratamento e as discrimina-
ções sofridas pelos alunos e professores da área de Ciências Humanas dentro da Universidade. 

O Docente III, que tinha formação militar, mencionou que este fato facilitou sua admis-
são na UFRRJ, que considerava “democrática demais”, devido à participação em reuniões de 
Departamento, quando lhe era dado o direito de votar, e à eleição para diretor de Instituto, 
considerada por ele “uma aberração”, principalmente pelo fato de os alunos também votarem. 
Para ele “isso era uma grande novidade”, pois os dirigentes deveriam, no seu entendimento, 
ser indicados pelo Reitor.  
A luz que começou a se acender no fim do túnel na década de 1970, mais uma vez veio dos 
estudantes. O Estudante IV, que ingressou em 1974, participou ativamente da reconstrução do 
movimento estudantil na UFRRJ. Afirmou que, ao chegar à Universidade, encontrou “um DCE 
controlado, praticamente não existia”. Foi então chamado para uma reunião “envolvendo a 
formação de um DCE que oferecesse resistência ao Decreto 477”. Esse movimento possibilitou 
o início de “um processo de politização mais forte”. A ligação com um grupo de estudantes da 
USP, feita durante um Congresso de Geologia, em São Paulo, fortaleceu o movimento e fez com 
que a Geologia, e não mais a Agronomia, assumisse a liderança do processo, quando os estu-
dantes foram obrigados a implantar Diretórios segundo as diretrizes legais da ditadura militar 
Os alunos queriam um DCE-Livre, que fosse  

eleito exclusivamente pelos estudantes, bancado pelos alunos, sem ne-
nhuma regra (...) O embate ocorreu tanto com o DCE oficial como com 
a Reitoria e os órgãos de repressão. Mesmo assim, conseguimos fazer 
uma eleição com alto quórum. (...) Tudo isso, na verdade, era feito 
meio que na clandestinidade, pois era proibido, mas fazíamos assim 
mesmo. (ESTUDANTE IV) 

  A chapa do DCE-Livre foi vitoriosa em 1977, mas, apesar de não ter sido aceita pacifi-
camente pela reitoria, teve participação política relevante, abrindo caminho para o renascimen-
to do movimento estudantil que, posteriormente, influenciou o surgimento do movimento 
docente na Instituição e a criação da Associação Docente (ADUR), em 1979. O Docente I des-
tacou que um “dos motivos pelo êxito da criação da ADUR foi o fato de ter sido criada pelos 
professores mais qualificados da Instituição”. Em sua Assembleia de criação estavam presentes 
cerca de 60% dos docentes da Instituição.  
 
Considerações Finais 

Ao final da década de 1970 a UFRRJ já começava, de novo, a respirar os ares da demo-
cracia. O movimento estudantil e o movimento docente se fortaleciam mutuamente e abriam 
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caminho para a criação, na década de 1980, da Associação dos Técnicos Administrativos. Os 
embates foram fortes e não foram poucos, mas na década de 1980, em conjunto, estudantes, 
professores e técnicos foram se envolvendo politicamente nos problemas da Universidade, bus-
cando soluções e apresentando sugestões à Reitoria. Diante da pressão, novas regras foram 
sendo aprovadas até mesmo para eleição de reitores, burlando diretrizes legais, mas, em con-
trapartida, ampliando significativamente a autonomia universitária. 

O registro da história e memória da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que 
partiu de fontes escritas e foi complementado com a história oral vai, aos poucos, desvendando 
detalhes da vida dessa Instituição tão peculiar. Cada documento ou depoimento é, para nós, 
muito precioso, pois retira mais um véu que encobria algum detalhe e nos deixa conhecer mais 
uma faceta dessa bela história e registrá-la para gerações futuras. É, sem dúvida, uma prazero-
sa “viagem no túnel do tempo”.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

No contexto de enfrentamento dos africanos e seus descendentes ao processo de 
escravização a que foram submetidos no Brasil, surgiram, em todo o Brasil, agrupamentos de-
nominados mocambos ou quilombos. Ressaltamos que o termo quilombo, encobre variados 
contextos de resistência de africanos e descendentes na formação e defesa de territórios étni-
cos, surgidos a partir de terras doadas, compradas ou abandonadas, entre outras origens, con-
forme afirma O’Dwyer (1995: 20) 

 
O termo quilombo não se refere a grupos isolados ou de uma popula-
ção estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram 
constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, 
sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidia-
nas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vi-
da característicos e na consolidação de um território próprio. A 
identidade desses grupos também não se define pelo tamanho e nú-
mero de seus membros, mas pela experiência vivida e as versões 
compartilhadas de sua trajetória comum e da continuidade enquanto 
grupo.  

 
Por muito tempo, no Brasil, as populações remanescentes dos quilombos não tive-

ram reconhecido o direito às terras em que viviam. Somente com a Constituição de 1988, o 
Estado brasileiro admitiu a existência das Comunidades Remanescentes de Quilombos1, garan-
tindo-lhes o direito à identidade e à perpetuidade cultural. O direito a terra foi reconhecido, fi-
cando sob a responsabilidade dos Estados a emissão de títulos de propriedade. Porém, esses 
processos são lentos e conflituosos, uma vez que ferem os interesses de grandes proprietários 
rurais.  

No que tange à educação para essa parcela da população brasileira, segundo o 
Unicef (2009), é bastante precária pois, as escolas frequentemente estão muito distantes das 
casas dos alunos, não apresentam infraestrutura adequada ao seu funcionamento e poucas 
delas oferecem o Ensino Fundamental completo. Por isso as lideranças dos remanescentes de 
quilombos reivindicam, junto ao poder público, a efetivação desse direito fundamental. Em 
2003 a lei n. 10.639 instituiu, no currículo escolar, o ensino da “História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana”, a qual, embora não seja específica para quilombos, apresenta a possibilidade de 
ampliação do processo de escolarização para quilombolas. 

Nesse sentido, abordamos a história da escola de Abacatal, destacando as lutas 
dos moradores para permanecerem no lugar e pela criação e manutenção da escola na locali-
dade. Para a produção dos dados orais, foram realizadas entrevistas de questões abertas, com 
foco na história do lugar, nas relações dos moradores com a sociedade circundante e com a 
escola, fazendo uso da narrativa na tradição oral pois, conforme afirma Thompson (1992, 
p.41): 

 
O uso da voz humana, viva, pessoal, peculiar, faz o passado surgir no 
presente de maneira extraordinariamente imediata. As palavras po-
dem ser emitidas de maneira idiossincráticas, mas, por isso mesmo, 
são mais expressivas. Elas insuflam a vida na história.  
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As entrevistas foram gravadas com permissão dos sujeitos, que foram previamente 
esclarecidos sobre os termos da pesquisa e a finalidade dos resultados. A utilização dos relatos 
e os nomes foi autorizada, por escrito, por cada um dos entrevistados, sendo que empregamos 
“senhor” e “dona” como pronome de tratamento do casal de idosos, pois é assim que são tra-
tados na vizinhança e foi assim que nos relacionamos. 

 
BREVE HISTÓRICO DE ABACATAL 
 

A comunidade de Abacatal viveu por algum tempo de sua trajetória histórica num 
relativo isolamento em relação ao mundo urbano e, desde seu surgimento, por volta de 1870, 
até os meados dos anos de 1980, era constituída por uma população majoritariamente negra, 
com uma tradição oral que ainda hoje está presente como um patrimônio cultural. Esta comu-
nidade está localizada a, aproximadamente, sete quilômetros da sede do município de Ananin-
deua, na região metropolitana de Belém - Pará. Para ACEVEDO-MARIN e CASTRO (2004, p.15):  

[...]“este povoado constitui um núcleo de agricultores, mas singulariza-se 
por sua história e sua identidade social. As famílias que nele residem têm 
origem na ocupação dos séculos XVII e XIX e na participação de escravos de 
origem africana na organização da agricultura comercial que se ligava estrei-
tamente à Belém do Grão-Pará”.  

A memória dos moradores revela a “origem mítica” da localidade, a qual tem como 
protagonistas o Conde Coma de Melo e a escrava Olímpia. O conde, de origem portuguesa, 
possuía um engenho e escravos negros que trabalhavam na terra. Entre os cativos do conde 
estava Olímpia que teve três filhas de seu senhor, o qual reconheceu as filhas, deixando-lhes as 
terras como herança. Para os moradores as filhas do conde com a escrava originaram os três 
troncos familiares que formaram o povoado, hoje reconhecido legalmente como descendente 
de quilombo.  

A memória é seletiva (Bosi, 1994) e faz lembrar acontecimentos que foram signifi-
cativos e marcaram nossa existência num determinado período. A história oral possibilita trazer 
à tona e registrar o que há muito as pessoas sabem, falam e vivenciam. Essa possibilidade se 
dá por intermédio de histórias pessoais e das relações estabelecidas com a sociedade. Nesta 
perspectiva, justifica-se a reconstrução do passado de Abacatal, uma vez que a compreensão 
do sentido histórico desse grupo social pode revelar as densas redes de relações da sociedade 
brasileira e da Amazônia paraense em particular. 

Os moradores gostam de falar da história mítica de Abacatal. Seu Bené sente-se a 
vontade para falar das histórias que ouviu muitas vezes de seus avós: 

Eu sou neto de Manuel Gregório Rosa Filho, que era neto direto da 
escrava Olimpia. Sou de um desses troncos. Lá dos primeiros negros 
que povoaram esse lugar. Esse meu avô falava pra meu pai sobre as 
coisas da escravidão que a mãe dele contava. Meu pai dizia que na-
quele tempo era muito difícil pros pretos. Era só sofrimento mesmo.  

  
Existem vestígios históricos encontrados na comunidade que referendam as narra-

tivas. Entre esses vestígios estão o caminho de pedras e as ruínas do antigo engenho. O cami-
nho de pedras tem cem metros de comprimento por um de largura e foi construído pelos 
escravos em 1710 ou 1790, por ordem do Conde para que, ao descer da embarcação não su-
jasse os pés de lama, no caminho para o engenho. As ruínas “configuram-se como símbolo para 
os moradores, de seus elos com o passado e da herança recebida” (idem, 2004, p. 57).  

O caminho de pedras é para a comunidade, muito mais que uma evidência históri-
ca, é a história da descendência escrava do lugar e das pessoas, como declara Santana: 
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O caminho de pedras tem um grande significado para a comunidade. 
Por demonstrar a nossa descendência. O sacrifício dos escravos, na-
quele tempo. Foi construído a peso de chicote, suor, sangue, humi-
lhação. Carregando o conde no ombro para ele não pisar na lama. 
Esse caminho é a nossa história. Nossas lutas desde muito tempo... 

 O povoado manteve-se num certo isolamento, explorando os recursos naturais e 
comercializando-os clandestinamente nos portos de Belém. Ao longo do tempo passou por mu-
danças significativas na sua forma de organização e comunicação. As transformações espaciais 
trouxeram problemas que colocaram em risco a permanência do grupo no lugar. Por não haver 
documentos legais comprovando a autenticidade da história guardada na memória dos mais 
antigos, pessoas físicas e empresas tentaram se apropriar das terras. Por décadas as famílias 
precisaram recorrer à justiça para ficarem na terra. Um dos momentos de grande tensão foi em 
1970, quando um senhor que conseguiu um título provisório e ilegal correspondente a 240 hec-
tares das terras e proibiu a abertura de roça nas suas supostas terras, forçando os moradores a 
lhe pagar uma taxa pela extração de pedras. Santana recorda bem da reação das famílias dian-
te dessa situação:  

[...] fomos pra justiça. Entramos com um mandato de segurança que 
resultou na cassação do titulo, mas ele continuou a agir como se fos-
se o dono legítimo das terras. Só que não enfraquecemos, continua-
mos lutando por nossos direitos. 

  
Os moradores informam que organizaram uma associação para fortalecer suas lu-

tas. Contudo, o que era apenas ameaça num dado momento efetivou-se, com a invasão de po-
liciais e jagunços derrubando casas e parte do prédio da escola. Tal fato teve repercussão na 
imprensa paraense, e levou a Empresa de Assistência e Extensão Rural (EMATER) a analisar a 
questão e confirmar que os moradores tinham direito sobre as terras. Santana lembra emocio-
nada: 

  
Um oficial de justiça veio com ordem de despejo e junto vieram a po-
licia e os jagunços com trator. Começaram a derrubar as casas. Iam 
derrubar minha casa e eu disse: deixe pelo menos eu descer as te-
lhas. O policial falou pra deixar e ele deixou. Depois derrubou. Derru-
bou umas cinco casas e até a escola. Com isso, uns ficaram 
assustados e foram embora. Mas, nós não saímos. Meu irmão Rai-
mundo sempre dizia: nós temos que lutar e nós lutamos.  

 
Enquanto a comunidade enfrentava os graves problemas fundiários, no Congresso 

Nacional ocorriam discussões sobre o artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias (1988), que 
diz: “Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos definitivos”. 

 Com base neste artigo da Constituição Federal, o Centro de Defesa do Negro no 
Pará (CEDENPA) orientou a comunidade a solicitar a titulação de suas terras como remanescen-
te de quilombo. Para tanto, foi realizada pelas professoras Rosa Acevedo Marin e Edna Castro, 
em 1996, uma pesquisa no formato de laudo antropológico, a qual trouxe a possibilidade de 
recuperar a memória do grupo, sua história, sua identidade. Esse estudo buscava resgatar a 
história da origem do grupo relacionando-a com resquícios históricos concretos da história oral 
e contribuiu significativamente com o processo de titulação das terras. O título foi entregue a 
13 de maio de 1999 pelo governo do estado do Pará. 
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EXPERIÊNCIAS DE ALFABETIZAÇÃO  
 

Os moradores de Abacatal recordam que antes de terem a escola, estudar era 
quase impossível porque as escolas mais próximas ficavam acerca de seis quilômetros de suas 
casas e, como ainda não havia a estrada, o acesso era muito mais difícil do que é atualmente. 
As famílias, preocupadas com a educação das crianças “contratavam” uma professora, que não 
morava na comunidade, “para ensinar a ler e escrever”. Santana, evoca a memória de seus pais 
para falar de: 

  
[...] uma professora que dava aulas na casa do senhor Manoel Trin-
dade, lá longe. Ela ensinava a ler e escrever. Então quem tinha inte-
resse estudava. Meu pai contava que todos estudavam com ela: meu 
pai, meu primo e até meu irmão, o Raimundo, estudava com ela, na 
casa das pessoas, porque não tinha estrada, só era um caminho e não 
tinha escola [...] mas sempre teve a professora que ensinou muita 
gente. Mamãe conta que meus irmãos iam pelo caminho do igarape-
zinho para estudarem com ela. 
 

Santana fala a partir do que ouviu de seus pais, mas aponta as dificuldades: a casa 
de um morador, a professora de fora, o rodízio do lugar onde as aulas aconteciam, o pouco 
tempo de estudo. Segundo os depoimentos dos interpretes, em Abacatal, essa situação mante-
ve-se até a década de 1970, quando a prefeitura criou a escola no interior da comunidade.  

Nesse aspecto, as considerações feitas por Halbwachs (2006) ratificam as lem-
branças dos entrevistados e definem como é realizado o processo da reconstrução das histórias 
de vida compartilhadas, registradas ou memorizadas. A memória é coletiva, como afirma este 
autor e as lembranças de seu Bené associam-se às de Santana quando fala da professora que 
ensinava a ler: 

 
 Não tinha escola aqui, me lembro que era uma professora que vinha, 
mas eu ia pra roça ajudar meu pai, então quase não estudei. Foi com 
essa professora. Eu já era grandinho, tinha uns treze anos e aprendi 
um pouquinho. Meu irmão estudou um pouco mais porque foi pra Be-
lém, ficou na casa de uns parentes e lá estudou. Naquele tempo, pou-
ca gente teve educação porque pra estudar tinha que sair daqui. 

 
Senhor Benedito, ao falar de sua experiência de alfabetização, não consegue preci-

sar os anos dos acontecimentos, pois os situa: “antigamente” ou “naquele tempo”, mas suas 
rememorações nos ajudam a perceber que a educação está associada ao estudo, à leitura e à 
escrita. O estudo, na escola, é muito valorizado conforme evidencia Santana:  

  
A escola é demais importante. É muito ruim não saber ler. Quando 
derrubaram as casas foi muito difícil ir contra eles porque nós não tí-
nhamos estudo, não tivemos condição de ir lá pra fora para estudar. 
Eles diziam que a lei era assim e os idosos confiavam neles [...] o es-
tudo faz falta. Por isso é muito bom ter a escola aqui dentro.  

As conversas com os entrevistados e as observações que fizemos indicam que os 
moradores associam educação ao estudo das letras, isto é, a aprendizagem da leitura, da escri-
ta, dos conhecimentos escolares. Contudo, verificamos também que valorizam os saberes que 
circulam nas práticas cotidianas, em diferentes espaços no interior de Abacatal, como a roça e a 
casa de farinha. Dona Ana comenta o trabalho e aponta processos de aprendizagem: 
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A mandioca tem os meses de plantar e de colher. Antes de plantar é 
preciso preparar a terra. Pra fazer a farinha pode ralar ou deixar a 
mandioca de molho, quando tiver bem molinha esfarela, espreme pra 
tirar o tucupi, passa na peneira e leva pra torrar. O fogo, não pode 
deixar ficar muito quente senão queima. Espalha a massa e mexe com 
o rodo. Tem que ficar mexendo com jeito pra não queimar, nem ficar 
crua. Por isso que não é qualquer um que torra farinha. Na casa de 
farinha, trabalha a família. É o pai, a mãe, os filhos. Os pequenos 
também vão, ficam por ali vão vendo as coisas e quando cresce já sa-
be fazer farinha. 
 

Outros saberes que circulam na comunidade estão relacionados à mata. Seu Bené 
evidencia bem esses saberes lembrando das “remedeiras” 

 
Na mata tem plantas usadas pra remédio. Aqui nós já tivemos boas 
remedeiras, elas sabiam que folha, que raiz, que casca, servia para 
cada doença.[...] aqui tudo é longe e difícil então quando uma pessoa 
tinha um dor, uma doença, a remedeira ensinava um chá, um emplas-
to, um purgante. Ainda usamos coisas da mata pra remédio.  
  

Brandão (2002) considera a educação como cultura. Contudo, como observa VA-
LENTIM (2008) podemos fazer uma inversão metodológica, ou seja, trabalhar cultura como 
educação, considerando que os seres humanos são produtores de cultura, e a escola é um es-
paço cultural, que a concepção de ciência cartesiana separou da vida dos seres humanos na 
tentativa de racionalizar o conhecimento dando-lhe um status de classe superior. 

 Entretanto, enfatizamos que em Abacatal, maior valor é atribuído aos conheci-
mentos adquiridos na escola, porque o estudo representa a possibilidade de melhoria de vida, 
de uma colocação no mercado de trabalho, de comunicação escrita e oral com o outro, melho-
rando as relações sociais.  

Por isso insistiram tanto para ter a escola na comunidade. As professoras, que iam 
à comunidade, ensinavam ler, escrever e contar, mas não era fácil conseguir alguém que acei-
tasse fazer esse trabalho e, as famílias desejavam que seus filhos não ficassem somente com a 
alfabetização. Queriam a educação escolar num local de fácil acesso a todos e doaram uma 
área destinada à construção da escola. Ressaltamos que educação escolar é a que se restringe 
às escolar, com o ensino de conteúdos historicamente construídos. É a educação que tem reco-
nhecimento oficial, que se orienta pelas diretrizes nacionais, se organiza em cursos com níveis, 
programas e currículos. Pode também ser chamada de educação formal, a qual segundo Ghon 
(2006, p. 29) se desenvolve “nas escolas com conteúdos previamente demarcados [...] pressu-
põe ambiente normatizados, com regras e padrões comportamentais definidos previamente”. 
Utilizamos a categoria educação escolar para marcar a escola como espaço privilegiado do pro-
cesso de ensino e aprendizagem.  
 
 
A ESCOLA EM ABACATAL 
 

Por muito tempo o rio foi meio de comunicação dos moradores de Abacatal com 
Belém. O ritmo de suas vidas pautava-se pelas marés e luas. Em suas canoas, seguiam pelo rio 
Uriboca, depois pelo rio Guamá até Belém, criando situações de contatos, de trocas e relações 
comerciais. Esse tempo está no imaginário carregado de bonança pois, de acordo com os en-
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trevistados, tinha muita caça, muito peixe, na mata encontravam facilmente madeira de lei, 
muito açaí e frutas nativas.  

A partir de 1908 com a inauguração da Estrada de Ferro Belém-Bragança, Abacatal 
passou a utilizar a ferrovia entre Marituba e Belém. Mas a rota das águas não deixou de ser 
usada, visto que os moradores navegavam pelo igarapé Uriboquinha e desciam próximo à esta-
ção do trem, em Marituba, caminhavam até a área de comércio, onde negociavam produtos 
como frutas, peles e carnes de caça e carvão (ACEVEDO MARIN; CASTRO, 2004).  

Na década de 1970, foi construída uma estrada ligando Abacatal à Ananindeua. 
Após a abertura dessa estrada, o poder público local construiu a escola na localidade. Contudo, 
vale reforçar que há um discurso recorrente entre os entrevistados que enfatizam as lutas pelo 
direito à educação. Afirmam sempre que a escola é fruto da insistência dos moradores. É uma 
conquista que veio com as cobranças junto ao poder público. Nem sempre dizem com precisão 
o ano de criação da escola na comunidade, indicam o período ao lembrar que foi na gestão do 
prefeito Paulo Falcão. Segundo Silva (2003) Paulo Falcão esteve duas vezes no governo munici-
pal: a primeira, entre 1971 e 1972; a segunda vez entre os anos de 1983 e 1989.  

Na pesquisa documental não encontramos a ata de criação da escola no arquivo 
da Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua (SEMED). Entretanto, um pequeno relató-
rio de 2007, da SEMED, informa que a Escola de Abacatal foi criada no ano de 1971: 

[...] para atender as crianças da comunidade, com turma multissérie, 
de primeira à quarta série do Primeiro Grau, sendo a professora Anto-
nia Silva Magalhães contratada para ministrar as aulas. Em 1984, pas-
sou por uma reforma, sendo dividida em duas salas e construída uma 
cozinha. Em 1988 foi construída em alvenaria, com duas salas e uma 
cozinha. Em 2000 foram construídas mais duas salas. 
  

Os moradores têm viva a memória do primeiro prédio da escola: era de madeira e 
só tinha uma sala de aula. Também recordam as reconstruções e reformas pelas quais o prédio 
da escola passou e afirmam sempre que as melhorias são resultado de suas reivindicações. So-
bre a primeira professora falam com muito carinho e respeito. Onélia, atual diretora, lembra 
que estudou com ela: 

 
Era boa professora. Não faltava e se dedicava ao ensino. Eu estudei 
com ela, fui alfabetizada por ela. Minha irmã também foi aluna dela, 
meus primos e quase todos da minha faixa etária. Todos nós gostá-
vamos dessa professora.  
  

 As palavras da diretora são reforçadas pelas recordações de Santana: 
 
A primeira professora foi a Antônia. Uma das melhores professoras 
que Ananindeua já teve. Naquele tempo, com todas as dificuldades, 
ela ensinava mesmo, se preocupava, se dedicava; era muito boa. Eu 
ainda estudei com ela e aprendi; fui até a quarta série depois parei. 

 
Entendemos que, para as entrevistadas, depois da professora Antônia poucos(as) 

professores(as) demonstraram o mesmo compromisso e dedicação. Não se identificavam com o 
lugar e diante da dificuldade de acesso, pediam transferência para outra unidade escolar. Para 
Onélia esses professores só aceitavam ir para Abacatal para conseguir um contrato na prefeitu-
ra, depois procuravam outra escola. 

A falta de professor(a) foi numa preocupação da comunidade por muitos anos. As 
atuais professoras falam desse problema com propriedade. Ana Alice, lembra: passei por isso, 
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ficávamos sem aula por falta de professor. Só melhorou quando a Onélia foi contratada. Lucia-
na é professora da primeira série, não nasceu na comunidade, mas estudou em Abacatal: 

 
Estudei aqui até a segunda série, fui morar em Ananindeua, para es-
tudar, depois fui para Belém e continuei os estudos. Creio que escolhi 
essa profissão porque vivenciei como aluna as dificuldades de estu-
dar, visto que por falta de professor muitas vezes tive que voltar para 
casa sem ter aula. 
  

Os moradores não se conformavam com a situação. Encaminhavam documentos à 
SEMED solicitando professores para a escola. Algumas vezes, representantes da comunidade 
iam pessoalmente à prefeitura. Santana relata que a insistência dos moradores surtiu efeito 
positivo:  

 
Nós fazíamos documentos solicitando professor, íamos lá pedindo pa-
ra falar com a secretária de educação porque vinha um professor e 
logo ia embora. Ai o prefeito contratou o Ivo. Da minha época, nós 
estudamos com ele, até hoje a gente chama de professor. Como ele 
era daqui de perto, passou um bocado de tempo. Quando ele saiu, 
voltou o problema da falta de professor.  
 

A argumentação da SEMED era de que os docentes não eram moradores da co-
munidade porque não havia, no lugar, pessoa capacitada para tal função. Os pais ficaram preo-
cupados porque não tinham condições de levar as crianças para outras escolas. Além disso, não 
queriam perder a instituição de ensino que haviam conquistado com tanta luta. Diante disso, a 
Associação de Moradores voltou a insistir com a prefeitura. Na audiência com a Secretária de 
educação, esta sugeriu que a Associação indicasse alguém assumir a escola. Então a comuni-
dade se reuniu para decidir quem poderiam indicar. Seu Bené recorda:  

 
Reunimos pra ver quem ia assumir a escola, então lembraram: a tua 
filha Bené, já tem estudo, pode ser ela. A Onélia tava em Belém com 
a tia estudando. Conversamos com ela, concordamos tudo e voltamos 
na secretaria indicando a Onélia. Ela ficou sozinha na escola. Depois 
vieram outros professores. 
 

Onélia reforça os depoimentos de seu pai e fornece mais informações sobre sua 
nomeação: 

Fui nomeada sem portaria, pelo prefeito de Ananindeua, porque fui 
referendada pela própria comunidade. Na época, o prefeito escrevia 
de próprio punho, um bilhete, mandava para a secretária e pronto. 
Fiquei como temporária. Por um ano fiquei sozinha como professora, 
diretora, secretária, tudo. No outro ano veio um professor e dividimos 
as turmas, que eram duas de multissérie. Depois veio outro professor 
e aí fiquei só na direção. 

 
No ano da nomeação de Onélia (1988), Abacatal já se organizava e fortalecia o 

movimento pelo reconhecimento e pelo título de propriedade de suas terras como remanescen-
te de quilombo e, ao mesmo tempo insistia na manutenção da escola em seu interior e a ampli-
ação do quadro de funcionários com moradores do lugar.  

Sobretudo porque, mesmo com Onélia na direção da escola, o problema de rodízio 
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de professor continuava, visto que só tinha ela da comunidade e havia duas turmas de estudan-
tes, portanto a escola precisava de dois professores e os de fora não ficavam por muito tempo. 
Em 1999, Luciana, que nasceu e mora no sitio Bom Jesus, na estrada de Abacatal e estudou na 
comunidade, voltou para a escola como professora. Luciana relata sua contratação: 

 
Fui contratada em 1999, pela prefeitura de Ananindeua para trabalhar 
na escola de Abacatal, pela manhã com Educação Infantil, pois na 
ocasião, havia uma vaga de professor. Comecei a trabalhar no mês de 
março mesmo sem contrato, em maio fui contratada oficialmente.  

Segundo relatório da SEMED (2007), em 2000 o prédio da escola passou por re-
forma e foram construídas duas salas de aula, passando a contar, a partir de então com quatro 
salas, uma copa-cozinha e dois banheiros. Passou a atender da Educação Infantil à quarta série 
em dois turnos. Pela manhã Educação Infantil e uma classe multissérie (1a e 2a séries) e no 
intermediário uma turma multissérie (3a e 4a série).  

Como a demanda de vagas na escola aumentou escola necessitou de docentes, 
por isso outras professoras, nascidas na comunidade, foram contratadas: Ana Alice e Ângela. 
Elas mesmas contam sobre o ingresso na escola de Abacatal.  

Ana Alice, nascida na comunidade, é professora da 2a série pela manhã e das 
classes multisseriadas (3a e 4a séries juntas) no segundo turno:  

 
Estudei aqui até a quarta série, depois fui para Belém.Fiz o magisté-
rio. Quando terminei, voltei pra e consegui um contrato. Estou na es-
cola há quatro anos. Comecei em 2005. Gosto de morar aqui e de 
trabalhar nessa escola. Agora estou cursando pedagogia porque que-
ro continuar na área da educação.  

  
Ângela, a mais jovem no exercício do magistério (1ano), trabalha com a educação 

infantil e a primeira série, nasceu na comunidade, mas hoje mora no bairro do Aurá:  
Em 2008 a Luciana foi aprovada no concurso do Estado e precisou 
deixar uma turma de 2a série. Ela sugeriu à diretora Onélia que eu fi-
casse com a turma. Onelia foi à SEMED para providenciar o contrato e 
deu tudo certo. O contrato se renova anualmente. Iniciei ano passa-
do. Venho do Aurá de bicicleta. É difícil, mas eu gosto de trabalhar 
aqui. 

 
Vemos que as professoras não poderiam prestar concurso porque, com exceção de 

Luciana, ainda estão não concluíram o curso de pedagogia. Entendemos que elas são referência 
em Abacatal porque enfrentaram as dificuldades para estudar, conseguiram ingressar no Ensino 
Superior e atuam na escola da comunidade, contribuindo com a escolarização e envolvidas na 
luta pela garantia da continuidade dos estudos das crianças, uma vez que a unidade de ensino 
na localidade só atende até a quarta série do Ensino Fundamental.  

 
Escola Manuel Gregório Rosa Filho: Homenagem a um morador de luta  
 

Até dezembro de 2009 a escola funcionou num pequeno prédio de alvenaria que 
continha três salas de aula, uma sala de leitura, uma sala onde funcionava a direção e a secre-
taria, uma copa cozinha e dois banheiros. Até então a escola chamava-se apenas Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamental de Abacatal. Em janeiro de 2010, foi inaugurado o novo prédio e a 
escola recebeu um nome: Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Gregório Rosa Filho.  

Os entrevistados gostam de explicar porque o nome de Manuel Gregório foi esco-
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lhido. Seu Bené diz: era meu avô. Neto da escrava. Foi uma pessoa que incentivou o povo da 
época dele a ficar aqui, porque já era deles desde os tempos antigos. Santana relata o processo 
de escolha: fizemos reuniões e, na história do lugar foi descoberto que ele foi um grande incen-
tivador da luta. Onélia conta com mais detalhes como se deu a escolha do nome: 

Quando foi aprovado o projeto para a construção do prédio novo a 
secretária de educação começou a discutir conosco a escolha do no-
me. Foi preciso buscar as origens, a história do lugar e verificou-se 
que o motivo de tensão, foi assegurar o território. Nessa luta o senhor 
Manoel Gregório, foi um grande articulador dos moradores para resis-
tirem e buscar seus direitos. Em 2008, a ex-secretária de educação foi 
eleita vereadora por Ananindeua e retomou a discussão com a comu-
nidade que concordou com o nome Manoel Gregório Rosa Filho. O 
projeto foi aprovado na câmara de vereadores e o processo de legiti-
mação do nome está tramitando. Deve ir para apreciação no MEC e 
depois para o Conselho Municipal de Educação, para oficializar. 

 
Chamamos atenção para o fato de a secretária da educação do município ter reu-

nido a comunidade para a escolha do nome da escola e a história do lugar ter sido rememorada 
para referendar o nome escolhido. Acreditamos que não poderia mesmo ser de outra maneira, 
uma vez que os moradores estiveram organizados pela criação e manutenção deste estabeleci-
mento de ensino. 

A escola Manoel Gregório Rosa Filho, está inserida na rede Municipal de Educação 
do município de Ananindeua. Conforme informações disponibilizadas no site da SEMED na in-
ternet, a estrutura da educação pública no município é de 54 unidades escolares e 36 anexos. 
Cerca de 80% estão localizadas na zona urbana e 20% na zona rural.  
 Existem duas escolas na zona rural, uma delas situada na região das Ilhas do município, aten-
dendo à população ribeirinha das 14 ilhas, com 188 alunos na Educação Infantil e Ensino Fun-
damental de 1a à 8ª séries. A outra é a da comunidade quilombola de Abacatal, a qual possui 
quatro salas de aula e atende em média 80 alunos do Ensino Fundamental de 1a à 4a série e a 
Educação Infantil, na faixa etária de 5 a 13 anos.  
 
CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

Na tessitura deste trabalho a história oral foi nossa opção metodológica, na voz 
dos entrevistados nos ancoramos para rememorar as trilhas da população negra no interior da 
Amazônia paraense, tomando como referência a comunidade de Abacatal, o que nos permitiu o 
desafio de recontar a história da educação escolar em espaço quilombola, através de vozes si-
lenciadas, de cenas vividas por sujeitos anônimos colocados à margem dos acontecimentos e 
do cenário nacional. 

De acordo com Freitas (2002: 47), “a Historia Oral legitima a história do presente, 
pois a história foi, durante muito tempo, relegada ao passado”, no caso das comunidades qui-
lombolas o “uso da voz”, exerce um papel fundamental no processo de reconstituição da pró-
pria história. As narrativas revelam as vivências e a luta travada pela permanência no território, 
criando o “universo simbólico de pertença e de afinidades” (Acevedo e Castro, 2004: 25).  

Levar em consideração os relatos orais como fonte de informação da história do 
grupo significa compreender o homem como autor de sua palavra. Significa, também, buscar 
outras concepções para a compreensão desses sujeitos e suas relações com o aprender. A his-
tória da escola de Abacatal não pode ser dissociada de história da comunidade, como vimos, as 
famílias resistiram em sair da terra, evidenciaram demandas sociais como a escola, a iluminação 
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elétrica, o transporte e se fortaleceram nas lutas, aprendendo a negociar, estabelecer parcerias, 
valorizar suas raízes, sua cultura. 

Nos embates com os interesses privados e com o poder público, os moradores en-
tenderam o valor e a importância da educação escolarizada. Compreendemos que a escola tor-
nou-se uma estratégia política para a comunidade, pois evita a dispersão do grupo e, através dela 
consegue inserir-se nos programas de governo, sejam federal ou municipal. Entretanto, manter a 
escola em Abacatal não é fácil, a SEMED alega que seu custo é muito alto tendo em vista que o 
número é considerado pequeno. É claro que os moradores não concordam com tal argumento e 
insistem não só na permanência como na ampliação do atendimento até a oitava série, pois a 
partir da quinta série os estudantes precisam ir para as escolas distantes da comunidade. 

Trilhar o percurso da história e da tradição oral, desse grupo, é como se afastar 
das configurações deterministas condicionadas aos padrões da normalidade. Buscando a consti-
tuição da subjetividade desses indivíduos que têm voz, têm um papel social e que apreendem 
significados através de sua inserção em um mundo definido culturalmente, compreendemos 
que o seu desenvolvimento é um processo dialético complexo, caracterizado pelos entrelace da 
sua oralidade e de suas interações sociais. Desse modo, afirmamos que conhecemos escola de 
Abacatal por meio do seu processo de singularização e defendemos a urgência da efetivação de 
políticas educacionais para as áreas com presença de remanescentes dos quilombos. 
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INTRODUÇÃO 
 
Tratar da alfabetização de jovens e adultos na história educacional brasileira é uma tarefa 

que entendemos como fundamental. Recentemente, um grande número de trabalhos tem se 
voltado para esta temática, pois a falta de escolarização ou sua deficiência ainda é um dos 
grandes problemas do nosso país, gerando desigualdades de oportunidades. O governo e a ini-
ciativa privada têm se esforçado para que a população do país seja alfabetizada e este esforço 
não é recente, contudo, ainda há muito por fazer.  

Nos meados do século XX já haviam programas voltados para a alfabetização de adul-
tos, porém, o período conhecido por ditadura militar (1964-1984), um um dos mais expressivos 
no que diz respeito às políticas de educação de adultos, sofre uma carência deste tipo de análi-
se. O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi criado pelo governo militar, que pre-
tendia a alfabetização em massa. Embora tenha sido um dos maiores da nação, o MOBRAL tem 
sido pouco explorado por pesquisadores da área da educação e são raros os escritos sobre tal 
projeto que não sejam oficiais ou do período de seu funcionamento.  

Este artigo tem como objetivo primeiro trazer à discussão um pouco do trabalho dos 
professores no MOBRAL no interior de Minas Gerais deslocando o foco de análise do tradicional 
estudo centrado no eixo Rio-São Paulo, cujos resultados provenientes são muitas vezes divul-
gados nacionalmente e generalizados, desconsiderando-se, assim, as especificidades regionais. 
Essa pesquisa tem como intuito, portanto, contribuir para um melhor entendimento do que o 
MOBRAL foi, não só no cenário municipal, mas também no nacional. Esta investigação também 
auxiliará professores e alunos a melhor conhecerem o método e seu impacto no avanço da al-
fabetização no Brasil, auxiliando-os em seus trabalhos atuais. 

  
A pesquisa foi realizada por meio da análise dos documentos institucionais do MOBRAL, 

da pesquisa bibliográfica e da coleta de depoimentos orais de professoras e coordenadoras do 
programa entre as décadas de 1970 e 1980 (período em que funcionou o mesmo) em Mariana. 
As entrevistas foram orientadas por um roteiro que abordou o cotidiano das professoras na sala 
de aula, tanto no âmbito da didática e material pedagógico quanto nas questões políticas e ide-
ológicas que permeavam suas interações com os alunos e superiores.  

Antes de iniciar a discussão a respeito do MOBRAL e da atuação dos professores, jul-
gamos importante fazer uma abreviada explanação sobre a técnica de coletas de dados utiliza-
da, passando, a posteriori, a uma apreciação a respeito do pensamento educacional vigente 
durante esta etapa de orientação política autoritária de nosso país. Faremos assim, uma sucinta 
reflexão sobre o que foi este movimento, cujo objetivo foi a alfabetização de um país de dimen-
sões continentais. Dialogaremos, para alcançarmos tal escopo, com Pierre Bourdieu e Jean-
Clude Passeron, “artífices” de pensamento reprodutivista; aludindo ainda neste colóquio, pen-
sadores como Hilsdorf e Paulo Freire.  

 
LEMBRAR E NARRAR 
 

Para o desenvolvimento desta investigação, trabalhamos com a combinação de diversas 
fontes. Além da análise bibliográfica, nos baseamos nomeadamente em depoimentos como 
forma de avaliar o impacto do projeto na cidade de Mariana. Foram realizadas um total de três 
entrevistas com ex-docentes e ex coordenadores1, utilizando-se, para isso, a metodologia da 
história oral temática2. Esta pode ser observada como um instrumento de complemento perante 
as lacunas deixadas por estudos mais abrangentes, sendo capaz de destacar peculiaridades 
regionais e locais, com maior riqueza de informações.  

O que se convencionou chamar de “História Oral” é uma metodologia de trabalho que 
utiliza relatos orais como fonte de pesquisa, independentemente do tema a ser trabalhado 
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(THOMPSON, 1992). Tal metodologia ganhou espaço, nas últimas décadas, na comunidade 
científica com a ampliação dos campos de estudo a um contexto onde os grupos 
marginalizados, e não mais somente os grandes heróis, começam a ser notadas. Nesta 
conjuntura, era perceptível uma possibilidade de se trabalhar a história em um passado mais 
recente, utilizando-se de relatos coletados nas memórias de depoentes.  

A “História oral” permite que o pesquisador construa sua própria fonte em conjunto 
com aquele a quem ele se propõe investigar. Considera-se que, no momento da entrevista, 
entrevistador e entrevistado têm igual importância. O primeiro propõe questões e delimita o 
assunto a ser tratado, enquanto o segundo articula suas experiências pessoais. Sabe-se que a 
História Oral não parte do princípio de que o relato oral revele o fato histórico tal como 
aconteceu. Ao contar sobre sua vida, o entrevistado muitas vezes tende a criar uma narrativa 
lógica, organizada de maneira cronológica e linear. Sabemos, entretanto, que a vida não se 
desenrola como tal, sendo marcada por incertezas e contradições e, além disso, como lembram 
os críticos da história oral, a memória é seletiva, fazendo o indivíduo ou grupo guardar aquilo 
que considera importante. Tais distorções, segundo Alberti (2005), funcionam mais como um 
recurso do que como um problema, considerando que o objetivo dessa metodologia não é 
separar o que é certo e o que é errado nos relatos do entrevistado. É antes, entender porque 
ele constrói os acontecimentos dessa maneira.  

 
(...) a história oral não é um fim em si mesma, e sim um meio de 
conhecimento. Ela não encerra um estatuto fechado, que permita 
justificar a ‘história oral pela história oral’. Ao contrário; seu emprego 
só se justifica no contexto de uma investigação científica, o que 
pressupõe sua articulação com um projeto de pesquisa previamente 
definido (Alberti, 2005, p. 12). 

 
Os estudos desse tema, portanto, têm partido da compreensão dessas fontes em seus es-

treitos e complexos vínculos com outras questões como a temporalidade e a percepção do sujeito 
em constante entrelaçamento com a sociedade e os grupos sociais a que faz parte. Todavia, an-
tes de nos adentrarmos nas entrevistas, façamos uma apreciação do contexto histórico.  
 
ENSINO DE CHUMBO: A EDUCAÇÃO NO PERÍODO MILITAR 
 

Em 1950, a crescente urbanização do país e o processo de industrialização cada vez 
mais acentuado transformam enfaticamente a nação. Muitos pensadores começam a observar a 
existência de dois “Brasis” em um só. O primeiro (subdesenvolvido) seria um país atrasado, 
pobre, analfabeto e agrícola e o segundo (desenvolvido), um país formado pela classe média, 
alfabetizado e industrial.  

Na proposta desenvolvimentista, a educação do trabalhador e da elite é fundamental. 
Assim, as escolas passam a ocupar o lugar de guardiãs do caráter nacional. Com seu discurso 
objetivo, cientificista, tinham a proposta de desenvolver a racionalidade necessária à moderni-
zação. A educação escolar, totalmente comprometida com o projeto de modernidade, traziam 
em si a idéia da instituição sólida e que, portanto, não deveriam ser mal vistas. Não existiria 
fronteiras que a ciência e a educação não poderiam cruzar. A educação e a moral se aproxima-
riam da visão de Durkhein (2008) de “coisa racional” (DIAS DA SILVA, 2002).  

A expansão do sistema educacional tinha, neste contexto, que promover o condições 
mínimas àqueles que estavam alijados do processo de modernização, isto é, a população de 
baixa renda e com pouca ou nenhuma formação escolar que precisava se constituir na mão de 
obra das fábricas e cidades. Nesta conjuntura, em que se acreditava que fatores sociais impeli-
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am os indivíduos tanto para o crime quanto para a doença, as instituições de ensino seriam as 
únicas entidades capazes de realizarem as transformações necessárias à modernização do país . 

Com o golpe militar deflagrado em março do ano de 1964 o governo busca alinhar-se 
ao modelo econômico nacional-desenvolvimentista intimamente ligado a tecnocracia. A base de 
tal proposta era o tripé desenvolvimento industrial, estabilidade política (com a Doutrina da Se-
gurança Nacional) e aumento do consumo interno (contemplado pela “Teoria do Capital Huma-
no”).  

 
Basicamente essa teoria propõe que o processo de educação escolar 
seja considerado como um investimento que redunda em maior pro-
dutividade e, conseqüentemente, em melhores condições de vida para 
os trabalhadores e a sociedade em geral. As habilidades e os conhe-
cimentos obtidos com a escolarização formal representam o “capital 
humano” de que cada trabalhador se apropria: a teoria propõe que 
basta investir nesse capital para que o desenvolvimento pessoal e so-
cial aconteça (HILSDORF, 2003, p.123).  

 
Percebe-se, nesta proposição, a escolha do sistema de idéias trazido dos Estados Uni-

dos, com forte influência da Guerra Fria. Muitas agências internacionais, principalmente norte 
americanas, seguindo essa doutrina e acreditando que o aumento da escolaridade levaria a as-
censão social, começam a intervir no sistema educacional brasileiro através de investimentos 
econômicos e de formação de pessoal. Acordos como os assinados entre o Ministério da Educa-
ção e a Agency for International Development (USAID) selaram tal fato. 

Ainda segundo Hilsdorf (op.cit.), esses programas acabavam por beneficiar mais os paí-
ses investidores, nos quais a estratégia era despachar remessas a setores onde a criação e ex-
pansões dos mercados fossem a eles propícias. Tais influências levaram o sistema de ensino a 
sobrevalorização de algumas áreas do currículo escolar. Houve o aumento de carga horária de 
disciplinas como matemática, química e física de forma a valorizara formação nas ciências exa-
tas muito ligadas aos setores tecnológicos, em detrimento das ciências humanas, formadoras, 
por tradição, de um inconformismo político e de um sentimento nacionalista.  

Percebe-se também uma preocupação acerca da rentabilidade em relação ao investi-
mento na formação de mão-de-obra para as empresas. Com a rápida expansão do sistema, 
torna-se clara a opção política pela massificação do ensino sem a forte preocupação com a qua-
lidade do mesmo. No ensino básico cria-se, com a reforma de 1971, o primeiro grau3 (seriado, 
gratuito e obrigatório) e o segundo grau4. O segundo grau tinha o intento de ser um curso pro-
fissionalizante, com o desígnio de suprir a demanda do mercado, desafogar as universidades, 
que na época sofriam a pressão pelo aumento de vagas exercido pela classe média e, velada-
mente, direcionar as oportunidades educacionais. As universidades, do mesmo modo, tiveram, 
com a reforma de 1968, a interferência do projeto tecnomilitar no qual o objetivo era o aumen-
to da produtividade e a contenção de gastos. 

Outro ponto importante a se destacar foi a concentração do sistema de ensino nas 
mãos das empresas privadas assentadas na legislação vigente. Este foi um período de cresci-
mento do ensino privado. Com isso o governo abriu mão de sua responsabilidade pelo setor 
educacional passando-o a outros grupos, que viam aí um bom investimento. Tais empresas 
acabavam por acumular boas somas em renda pois, muitas vezes, recebiam verbas públicas, 
nem sempre reaplicadas por elas na educação. 
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O MÉTODO DE ENSINO DO MOBRAL 

 
Em um estado autoritário e amparado pelas elites (ou seja, um governo voltado para 

uma orientação política sopesada como direita), o ponto de vista cominado se torna ainda mais 
forte. Ao contrário das proposições de Paulo Freire (2004), o Movimento Brasileiro de Alfabeti-
zação não buscou palavras que, no meio onde o analfabeto vivia, tivessem seu significado pró-
prio e um realce perante a comunidade, isto é, não teve sua atuação visando a emancipação e 
a autonomia do trabalhador. Pelo contrário. A imposição propagandística do governo central e, 
conseqüentemente, dos grupos de apoio era proeminente através da proposta de “ação peda-
gógica” exercida pelo MOBRAL5.  

Apesar de se auto-proclamar como um método de alfabetização voltado para as cama-
das populares, é enorme a distância entre a proposta veiculada pelo MOBRAL e método desen-
volvido por Paulo Freire. Este segue o princípio de que os seres humanos são seres 
“ontologicamente iguais, finitos, inacabados”, capazes de procederem críticas autênticas, so-
frendo porém, os condicionamentos da realidade, mas sendo capazes de transformá-la (FREI-
RE,2004). O homem é compreendido como um “ser histórico”, capaz de transformar este 
“mundo em aberto”. Para ele a educação correspondia a um processo de construção de conhe-
cimento no qual os educadores, juntamente como os seus discentes, realizariam, unidos, o des-
velamento da realidade onde vivem e estabeleceriam, de forma atrelada, projetos de 
transformação daquele meio para um contexto onde a “libertação de todos os homens” fosse 
alcançada. O diálogo, como visto, é peça fundamental entre o professor e o aluno, sem imposi-
ções ou posições pragmáticas e inflexíveis. O ideal, para o autor, seria que o país se desenvol-
vesse sempre pautado, tanto na opinião dos docentes quanto dos discentes, na opinião das 
elites e do povo, sem que uma sobrepujasse a outra.  
 O MOBRAL, segundo Jannuzzi (1979), procurou se apropriar de alguns termos da me-
todologia pedagógica de Paulo Freire, mas não passou de uma caricatura. A proposta de alfabe-
tização do MOBRAL, na realidade, apresentou substanciais divergências em relação ao método 
Freiriano. Para discutir os pressupostos pedagógicos do Programa, é necessário inicialmente 
esclarecer o que o MOBRAL caracteriza como educação: 
 

(...) processo que auxilia o homem a explicar suas capacidades, de-
senvolvendo-se como pessoa que se relaciona com os outros e com o 
meio, adquirindo condições de assumir sua responsabilidade como 
agente e seu direito como beneficiário do desenvolvimento econômi-
co, social e cultural (CORRÊA, 1974, p.9). 
 

 Assim, segundo a autora, o MOBRAL, do ponto de vista propagandístico, via o analfabe-
to como alguém capaz de realizar críticas, um ser que poderia, a partir de sua captação da 
“causalidade dos fatos”, compreender e transformar a realidade em que vivesse. Este analfabe-
to, inicialmente, seria alguém recatado, tímido e imediatista. Estes problemas seriam soluciona-
dos a partir do “trabalho pedagógico”6 do alfabetizador. Esta mediação estaria sempre arrolada 
ao diálogo, pois o ser humano não vive sozinho e sim dentro de um contexto social (BOURDIEU 
& PASSERON, 2008). 
 O MOBRAL, aparentemente, tinha a sua funcionalidade pautada na conscientização do 
cidadão para que este fosse atuante em sua comunidade. No entanto esta preparação, de fato, 
não visava tornar a capacidade crítica do alfabetizando em um indivíduo questionador do con-
texto social vigente. Se o método Paulo Freire enfatiza a condição do ser pensante, adulto e 
maduro, o MOBRAL se limita a infantilizá-lo, tratando o trabalhador como criança, imaturo e 
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não como cidadão. As professoras percebiam que a didática e os recursos utilizados nas aulas 
não eram adequados para os sujeitos alfabetizandos, mas pouco podiam mudar. 

 
Giovani Prado – E a didática aplicada pelo MOBRAL, era um pouco 
diferente das, da das escola? A didática de aula. 
Coordenadora 1– Não. Eram a mesma coisa. Eram parecidas.  
Giovani Prado – Com a alfabetização de crianças, por exemplo? 
Coordenadora 1– É, é de crianças. Criança de... Como se diz... Dizia 
antigamente: menino de grupo. 
Giovani Prado – Eram bem similares?  
Coordenadora 1– Uma coisa assim. É. 

 
Elas percebiam que o material pedagógico trazia, de forma mais ou menos clara, uma 

forte mensagem de apoio e subordinação ao sistema, sem que houvesse a possibilidade de ar-
gumentação crítica por parte delas e dos alunos. O ufanismo e a propaganda ideológica do go-
verno militar estavam sempre presentes no material didático.  

Giovani Prado – E, e o conteúdo... A senhora se lembra do conteú-
do político-ideológico que era tratado nos livros didáticos? Se era... 
Professora 1– É... Na realidade era, era uma, uma parte que eu me 
lembro muito era, era um país... É a grandeza do país, né? Aquele 
ufanismo, aquele excesso de ufanismo. O Brasil é grande, o Brasil po-
de, o Brasil faz. Então é, é, era aquele ufanismo. Então a pessoa fala-
va assim: “Não, mas isso é do Brasil, eu tenho que ajudar o Brasil”. E 
mostrando a pessoa... Que sempre era ela que, que teria que ajudar 
o país e não o país ajudar a ela. Essa idéia eu me lembro. 

 
Apesar do investimento massivo, o MOBRAL não alcançou as metas previstas. Jannuzzi 

(1979) defende que os feitos realizados pelo programa não eram realmente sucesso como a 
propaganda asseverava. O objetivo do MOBRAL para a autora era, em síntese, mostrar os be-
nefícios advindos a partir da entrada dos recém alfabetizados no mercado de consumo, nos 
meios de produção vigentes e “hierarquizar valores” que permitissem tal ingresso, formando 
assim o futuro consumidor e produtor brasileiro. No discurso do Programa, a alfabetização é 
tratada como instrumental, como revela o documento abaixo que trata dos objetivos da Alfabe-
tização Funcional. 
 

A Alfabetização Funcional procura levar a pessoa humana: 
 
- à aquisição de um vocabulário que permita um aumento de conhe-
cimentos; 
- à compreensão de orientações e ordens transmitidas por escrito e 
oralmente; 
- à descoberta das formas de vida e bem-estar social dos grupos que 
participam do desenvolvimento; 
- à motivação para o ser construtor e beneficiário deste desenvolvi-
mento. (JANNUZI, 1979, p. 52). 

  
Tais pensamentos foram um reflexo, segundo Jannuzzi (1979), da política educacional 

brasileira pós-golpe. Esta, como antes mencionado, tinha uma conotação profundamente eco-
nomicista e estava, concomitantemente, influenciando o MOBRAL. Em um quadro de desenvol-
vimento nacional, amplamente voltado para a economia externa concentradora de rendas, o 
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Movimento Brasileiro de Alfabetização, segundo a autora, tinha como proposta oculta evitar a 
conscientização da população, pois tal fato repercutiria em descontentamento nas camadas po-
pulares. Aqui, o analfabeto deveria simplesmente ser posto dentro do sistema, sendo esta a 
derradeira forma para que ele deixasse de ser marginalizado. 

Ou seja, ainda que tenha havido uma expansão escolar a partir dos anos 1970 incluin-
do-se o processo de alfabetização de adultos que foi o MOBRAL, somente o acesso a educação 
não garantia condições vantajosas aos sujeitos em relação ao mercado de trabalho. Alguns di-
plomas estavam imbuídos de maior valor cultural que outros7. O simples fato de se ter um certi-
ficado, ou ser minimamente alfabetizado fazia com que muitas pessoas aspirassem melhores 
condições sociais futuras, algo advindo das promessas educacionais e que, para muitos, não se 
cumpriram. Recorrendo a Bourdieu (1998), nota-se que a desilusão estava ainda pautada em 
uma dialética onde os vendedores de trabalho almejam valorizar seus títulos, enquanto os con-
tratadores objetivam desvalorizá-los8.  

  
Com o tempo, aqueles que sofrem a desqualificação de seus diplo-
mas, começam a sentir o fracasso individual, a reconhecer as promes-
sas que os sistemas escolar e social lhes tem pago a mistura de 
revolta e ressentimento provocada pelo sistema escolar, a desilusão 
geral que "toma conta" de toda a coletividade que muitas vezes se 
privou do necessário para poder completar os estudos e receber o di-
ploma "defasado", interrompendo suas aspirações imaginárias, a 
promessa "traída", necessitando reavaliar, redefinir suas profissões, 
aguardando uma interação "simbólica" determinada pela transforma-
ção da posição de suas novas funções instaurada por conta de seus 
"falsos" diplomas, e de esperanças subjetivas (BOURDIEU 1998).  

 
Aqueles que impetraram os títulos de menor valor, começavam a se desenganar com as 

promessas de melhores condições derivadas do sistema de ensino9. Neste contexto de expan-
são, as camadas sociais com maior poder econômico e capital social investiam cada vez mais 
vultuosas quantidades de tempo e dinheiro na instrução de seus filhos, como forma de manu-
tenção de seus conhecimentos “raros” e, com isso, de destaque social. Além do mais, muitas 
vezes o sujeito que impetrava um diploma valorizado não tinha, por conseguinte, um bom capi-
tal social que favorecesse a sua utilização. As camadas populares deixavam-se levar a um “jo-
go” proposto pelas camadas dominantes, a qual principiava seu percurso na dianteira e o 
percorria com todas as vantagens. As pessoas com mais altos níveis de capitais objetivavam 
convencer as demais que tais proficuidades não passam de “dons naturais” ou de seus esforços 
próprios, sendo os desfavorecidos desta competição despreparados ou preguiçosos (BOURDIEU 
& PASSERON, 2008). Com isso, fracasso de alfabetização apontado pelas professoras entrevis-
tadas é, em muitos casos, justificado pelos próprios alunos e idealizadores do Projeto, pela falta 
de interesse ou de “capacidade de aprendizagem” individual. Há, com isso, a responsabilização 
do sujeito pelo fracasso do sistema. 

Ainda refletindo sobre a organização das aulas, nota-se que havia a centralização do 
conteúdo das mesmas. A preocupação com a organização e transmissão do conhecimento era 
de responsabilidade das professoras, porém, o conteúdo a ser ministrado era pré definido pelo 
Estado. As aulas eram realizadas a partir do material didático selecionado pela equipe central e 
distribuídos por grandes editoras a serem escolhidas, ignorando-se as diferenças regionais e 
locais (HILSDORF, 2003). Algo que facilitava o controle em relação aos alfabetizadores.  
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Giovani Prado – E todo material era sempre fornecido pelo Ministé-
rio da Educação? 
Coordenadora 2 – Sempre. Aliás, não podia sair daquele material. 
Giovani Prado – Ah, era fechado, não é? 
Coordenadora 2 – É. 

 
Nota-se com isso, que o próprio saber docente era desvalorizado ou desconsiderado 

pois poderia representar uma ameaça ao governo ditatorial10. Pouquissima autonomia era dada 
às professoras e coordenadoras. As chances de evasão e reprovação eram enormes pois esses 
trabalhadores não tinham a cultura escolar. Diante disso Bourdieu nos mostra que uma família 
desprovida, assim, não investia grandes alentos e capital econômico na educação. A “escolha 
do destino” esbarra nas experiências de fracasso observadas entre seus pares. Além disso, a 
falta de conhecimento do cursus11 escolar por parte desta camada social acaba por favorecer 
maus investimentos e ampliar as barreiras em relação a um possível êxito. Já a classe média, 
por outro lado, adere de forma mais concisa aos valores do sistema de ensino formal.  

Na memória desses educadores, foi possível perceber a grandiosidade da proposta do 
MOBRAL e o fracasso da mesma, conforme nos relatou a Coordenadora 1 quando questionada 
sobre a eficiência do método. 

 
Coordenadora 1- Muito raro alguém ser alfabetizado, muito... Eu 
também estou lembrado... Eu não sei se em Passagem12 teve alguém 
que tirou [o diploma de conclusão do curso]. Quer dizer, não tirou 
não, mas ficou mais ou menos alfabetizado para ir para o grupo. Eu 
acho que teve, na Passagem. Por sinal, foi essa mesma senhora que 
lecionou lá à noite. Ela aposentou, veio para Mariana e continuou.  

 
Portanto, as experiências de agentes de determinada classe e sua maior proximidade 

com o capital cultural dominante (combinado a um ethos favorável) corroboram êxitos aos seus 
quadros (BOURDIEU & PASSERON, 1998). As camadas populares, incluindo-se neste raciocínio 
os alfabetizandos do MOBRAL, tinham enormes dificuldades de se inserirem em uma cultura 
que não lhes pertencia. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 

O MOBRAL representou para o Brasil um marco na educação de jovens e adultos. Foi a 
primeira grande iniciativa do governo brasileiro de diminuir o analfabetismo e trabalhar massi-
vamente na capacitação mínima dos trabalhadores para os empregos formais nos centros urba-
nos.  

Não se pode negar que tal iniciativa despertou educadores e pesquisadores para a te-
mática, porém, poucos buscaram no cotidiano da sala de aula exemplos de sucesso e fracasso 
do Projeto.  

Já nos anos 1960 e 1970, o governo militar evitou discutir dados que demonstravam 
que, ao invés da escola nos modelos existentes, ser a solução para as desigualdades entre as 
camadas sociais ela era, muitas vezes, sua produtora. Isso ficou evidente no final do MOBRAL. 
No cenário desenvolvimentista projetado pelo governo militar, o referido Projeto constituia-se 
peça chave para a divulgação da ideologia do país forte e da formação de mão de obra para a 
construção civil, indústrias e comércio. Pessoas adultas que saiam do campo para a cidade em 
busca de novas oportunidades de emprego e com condições mínimas de leitura e escrita eram 
fundamentais para sustentar o projeto de modernidade. Contudo, nessa proposta, a alfabetiza-
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ção não passava de uma tentativa de instrumentalização do trabalhador a serviço da política 
desenvolvimentista e de segurança nacional. 

A metodologia empregada no ensino ignorava a condição de seus alunos como adultos 
pensantes. O conteúdo das “cartilhas” produzidas pelo Estado e distribuídas às mais diversas 
partes do país traziam uma forte mensagem ideológica e a corrida pelo diplôma fazia-os acredi-
tar que isso poderia garantir sua ascensão social.  

As professoras e coordenadoras do Projeto no interior de Minas Gerais, demonstram, 
em poucas palavras, que a busca pela autonomia desses estudantes ou mesmo a aproximação 
do bem sussedido método Paulo Freire nunca foi a meta do governo militar. Aquelas que traba-
lharam nas salas noturnas das pequenas cidades do interior relatam a dificuldade da aprendiza-
gem dessas pessoas e o alto índice de fracasso. 

Certamente serão necessárias mais pesquisas que vão além das estatísticas (sem igno-
rá-las) para mostrar como o MOBRAL funcionou na prática, como os professores e professoras 
trabalhavam sob vigilância e com pouca possibilidade de criação, como os ex alunos atuaram 
no mercado e como foram suas experiências. Somente assim, conseguiremos mais respostas 
para as políticas educacionais do governo militar que direta ou indiretamente ainda influenciam 
na educação de jovens e adultos.  
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1 Os nomes dos entrevistados foram omitidos, como forma de preservar a privacidade dos depoentes participantes das 
pesquisas. 
2 “Por partir de um assunto especifico e preestabelecido, a história oral temática se compromete com o esclarecimento 
ou opinião do entrevistado sobre algum evento definido” (MEIHY, 1998, p.51) 
3 O primeiro grau corresponde hoje do 1º ao nono ano do ensino básico. 
4 O segundo grau corresponde hoje aos três anos do Ensino Médio. 
5 O conceito de “Ação Pedagógica”, que seria objetivamente uma “violência simbólica”, ou seja, a imposição como 
legítimo de um poder arbitrário das classes dominantes, do arbitrário cultural desta camada em relação às outras. 
Seria uma forma de dissimular a evidência dessas relações desiguais de força e legitimar o poder de um determinado 
grupo, impondo valor econômico e social a “Ação Pedagógica” das classes tidas como inferiores. Sinteticamente, a 
“Ação Pedagógica” não seria somente exercida pelas instituições de ensino, mas segundo os autores, por todos os 
membros educados de um grupo social, sendo desempenhada igualmente pela família. Exercida continuamente por 
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meio da comunicação, ela se tornaria mais eficaz quanto maior fosse o grau do arbitrário imposto (BOURDIEU; 
PASSERON, 1998). 
6 Considerado mais eficaz e mais durável que qualquer tipo de coerção, ocorre através da ação de uma interiorização 
contínua do arbitrário cultural dominante (BOURDIEU & PASSERON, 1998). 
7 O acesso a estes diplomas é restrito e vinculado a pessoas detentoras de maiores índices de capital cultural. 
8 Nesta disputa podemos encontrar, por exemplo, os grupos sindicais que almejam a valorização dos títulos. 
9 Sistema esse, que seria para Bourdeiu e Passeron (2008) a forma institucionalizada do “trabalho pedagógico”. Seria 
formado por um corpo de agentes selecionados para homogeneizarem e transmitirem, a partir de exercícios repetido-
res, as relações simbólicas consideradas legítimas 
10 A rede de vigilância ao trabalho docente era intensa. Nos depoimentos as professoras falaram sobre as notícias de 
prisão de professores que criticaram o sistema em suas aulas. 
11 Conhecer as carreiras e as trajetórias que possam trazer melhores retornos aos investimentos realizados. 
12 Aqui a informante se refere a Passagem de Mariana, um distrito localizado a 10 km da sede do município de Mari-
ana. 
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INTRODUÇÃO 
 
A memória coletiva dos problemas de analfabetismo no Brasil pode ser ilustrada, no seu esque-
cimento e silêncio, por Buique em Pernambuco. A memória, resgatada do relato autobiográfico 
do autor Graciliano Ramos, publicada quando o autor contava cinqüenta e três anos (1945), 
pode ser considerada fonte para estudo em História Regional da Educação Brasileira, como será 
demonstrado neste trabalho. A pesquisa, embasada nos pressupostos teóricos da História Oral, 
foi realizada no período de 1997 a 2002 no município de Buique/PE, quando a autora do traba-
lho começou a atuar no combate ao analfabetismo de jovens e adultos, representando a Uni-
versidade Castelo Branco (UCB/RJ) e o Programa Alfabetização Solidária (PAS) junto a 
Prefeitura Municipal.  
A sociedade buiquense evidenciava, desde os primeiros contactos da pesquisadora com os mo-
radores, a preocupação com a preservação das suas tradições, mitos e valores transmitidos, 
pela fala, de uma geração para outra. Tratava-se, portanto, de uma sociedade oral que valori-
zava a cultura, os costumes, os vultos que se destacaram na literatura, filhos da terra, entre 
eles, Graciliano Ramos. Os registros sistemáticos de acontecimentos históricos foram coletados 
pelos habitantes e guardados, para exposição do acervo, no Museu de Buique e Biblioteca Mu-
nicipal, durante mais de cinqüenta anos. 
A memória escrita, a memória oral (presente no ano de 1997, na comunidade com 55,36% de 
analfabetismo) está entrelaçada com a memória iconográfica constituindo fontes de memória 
coletiva, estruturada com hierarquias e classificações, definindo o comum ao grupo e o diferen-
ciando dos outros grupos, fundamentando e reforçando os sentimentos de pertencimento nas 
fronteiras sócio-culturais que caracterizam o Brasil. 
As evidências da tradição oral ganham importância nas sociedades pré-letradas. Para Thomp-
son (1992: 137) a evidencia oral pode conseguir algo, mais fundamental para a histó-
ria...transformando os objetos de estudo em sujeitos contribui para uma história, que não só é 
mais rica, mais viva e mais comovente, mas também mais verdadeira.” 
Para desenvolver a pesquisa em Buique, município de Pernambuco foram utilizadas fontes his-
tóricas oriundas da tradição oral transmitida por várias gerações de buiquenses. A transcendên-
cia cultural tem sido mantida, garantida pela problemática do analfabetismo da população, 
isolamento do mundo rural. 
A descoberta gradativa de fontes na comunidade, as possibilidades de participação da pesqui-
sadora na vida dos grupos sociais buiquenses (viagens mensais de acompanhamento das tur-
mas de alfabetização, seleção de alfabetizadores para cada módulo do PAS, interação social 
quando da permanência no município) permitiram a realização do trabalho aplicando a metodo-
logia da história oral e definindo os seguintes objetivos: comprovar a fidedignidade da autobio-
grafia publicada como fonte histórica do final do século XIX no nordeste brasileiro, avaliar e 
testar as evidências dos relatos autobiográficos de Ramos (1945) no livro Infância como fontes 
de informações sobre a história da comunidade e o processo de ensino aprendizagem nas salas 
de aula, interpretar a relação da evidência encontrada com as teorias da história gerando o nor-
te e o impacto para a construção da história do futuro. 
Os estudos realizados por Saviani (2000) sobre Abílio César Borges, Barão de Macahubas, a 
possibilidade de comparar as evidências da experiência pessoal de Ramos (1945) com a men-
sagem generalizada da própria tradição oral da comunidade de Buique/PE tornou necessário 
definir as etapas metodológicas da pesquisa: revisão da literatura publicada sobre o tema do 
trabalho visita e coleta de dados no Museu e Biblioteca Municipal/ Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro, documentos existentes na Prefeitura de Buique, levantamento e catalogação de fontes 
primárias e secundárias, organização de fichas organográficas e roteiros de entrevistas com 
moradores de distritos e vilas de Buique, alfabetizandos e alfabetizadores, aplicação do proces-
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so de critica externa (autenticidade) e critica interna (veracidade) às fontes primárias e secun-
dárias encontradas, comparação dos pressupostos teóricos publicados na bibliografia sobre o 
tema estudado com os depoimentos obtidos nas visitas e entrevistas. 
As fontes primárias e secundárias foram classificadas como documentos oficiais; documentos 
elaborados pela autora da pesquisa na implementação do PAS em Buique. (relatórios de acom-
panhamento e avaliação dos módulos cursos de alfabetização de Jovens e Adultos, de entrevis-
tas com moradores, alfabetizandos e alfabetizadores); produções iconográficas (fotografias de 
salas de aula, paisagens, eventos realizados no município, fotos doadas por alfabetizadores, 
reproduções de fotos oficiais, vídeos sobre o município. Outras fontes foram utilizadas especi-
almente as publicações existentes na literatura sobre a questão do analfabetismo no Brasil e 
Município de Buique/PE. 
 
TRADIÇÃO E MUDANÇA DOS OLHARES: EVOLUÇÃO ESPAÇO TEMPORAL DA REALI-
DADE SOCIAL DE BUIQUE/PE 
 
As fontes consultadas, pesquisadas durante a revisão da literatura, e a realização do estudo 
sobre a obra “Infância” de Graciliano Ramos, levantam questionamentos sobre a autobiografia 
que se limita, cronologicamente, ao período de 1892 a 1903, rememorando sua origem em 
Quebrângulo (Alagoas), a permanência em Buique e a transferência para Viçosa (Alagoas). Os 
questionamentos dos que estudaram a produção literária do autor e, especialmente a autobio-
grafia do livro “Infância” estão relatados no ensaio de Lemos (2002), intitulado “Graciliano Ra-
mos: infância pelas mãos do escritor”. A discussão básica está relacionada com a veracidade da 
memória: é memória ou ficção? A partir deste questionamento foi definido o primeiro objetivo 
do trabalho apresentado comprovar a fidedignidade da autobiografia publicada como fonte his-
tórica. 
A reunião dos depoimentos de Ramos (publicados pelo autor em 1945) foi iniciada em 1936. O 
livro representa a inserção no mundo social, identifica a normalidade com a identidade como 
constância de si mesmo de um ser responsável, isto é, previsível ou pelo menos inteligível, com 
uma história bem construída seguindo uma ordem lógica desde um começo, uma origem até 
seu fim (2 a 11 anos). 
Na realidade como afirma Lemos (2002:61)... “O narrador evocou uma heterogeneidade de 
vozes que constituíram suas lembranças e fizeram com que mergulhasse as raízes de sua exis-
tência nas histórias vividas por aquelas pessoas”. 
Os atores sociais retratados por Ramos (1945) existiram na realidade e tiveram desempenho 
expressivo na comunidade buiquense. As memórias individuais no livro “Infância”, portanto, 
foram constituídas a partir de processos sociais, das relações do autor com a família, vaqueiros, 
professores, religiosos e demais protagonistas. 
No município de Buique/PE poucas mudanças na feição espacial aconteceram em um século. 
Prevaleceu a tradição a preocupação com a preservação histórica da comunidade o que possibi-
litou ao narrador Ramos (1945:45) a descrição da Vila reportada à última década do século XIX:  

Buique tinha a aparência de um corpo aleijado: o largo da Feira for-
mava o tronco: a rua da Pedra, a rua da Palha serviam de pernas, 
uma quase estirada, a outra curva, dando um passo, galgando um 
monte; a rua da Cruz, onde ficava o cemitério velho, constituía o bra-
ço único, levantado; e a cabeça era a igreja, de torre fina, povoada de 
corujas. Nas virilhas, a casa de seu José Galvão resplandecia com três 
fachadas cobertas de azulejos, origem do imenso prestígio de meni-
nos esquivos: Osório, taciturno, Cecília, enfezada, e D.Maria, que pro-
nunciava garafa. Na coxa esquerda, isto é, no começo da Rua da 
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Pedra, o açude da Penha, cheio de música dos sapos, tingia-se de 
manchas verdes, e no pé, em cima do morro, abria-se a cacimba da 
Intendência. Alguns becos rasgavam-se no tronco: um ia ter a lagoa, 
outro fazia um cotovelo, dobrava para o Cavalo-Morto, areal mal-
afamado que findava no sítio de seu Paulo Honório; no terceiro as ja-
nelas do Vigário espiavam as da escola pública, alva, de platibanda, 
regida por um sujeito de poucas falas e barba longa, semelhante ao 
mestre rural visto anos atrás. Essa parecença me deu a convicção de 
que todos os professores machos eram cabeludos e silenciosos. 

A existência de fotos, da década de 40 e posteriores em Buique, tiradas do alto da Igreja de 
São Felix de Cantalice (a cabeça do corpo aleijado) comprova a descrição de Ramos, sobre a 
organização espacial das ruas da sede ainda mantida no período de 1997 a 2002, quando foi 
realizada a pesquisa da autora. 
A toponímia mencionada no texto sobre “A Vila” o largo da Feira, rua da Cruz, da Palha, da Pe-
dra, do Cavalo Morto permanece na tradição oral da comunidade buiquense apesar dos novos 
batismos oficiais. Há menção pelos habitantes que a lagoa existente na sede foi denominada de 
Sumidouro e tem sido associada ao período de conflitos interfamílias importantes na década de 
50, século XX. 
A escola pública, alva de platibanda foi destruída após 1945, para a construção da Praça “Frei 
Damião”. Existe reprodução de fotografias feitas pelo autora da pesquisa retratando o que ocor-
reu no município e modificou o “corpo aleijado” da tradição, da memória de Ramos (1945) so-
mente na praça principal, com relação a escola pública. Parece, ao ler o texto da autobiografia 
do autor, que o tempo parou em Buique e não houve mudanças significativas no espaço físico e 
natural. Foi esta a impressão inicial no município que não conhecia, ao ver a casa onde morou 
Graciliano Ramos. 
A leitura do livro “Infância” os olhares, diálogos e reflexões sistemáticas da autora do trabalho 
sobre as fontes históricas permitiram o reconhecimento do mapeamento físico da sede, caracte-
rísticas dos sítios e propriedades da área rural, levantamento de dados sobre a realidade edu-
cacional, processo de alfabetização e metodologias empregadas, no ensino aprendizagem, 
história do município, comprovação da veracidade das informações transmitidas pelo autor, 
persistência da cultura da repetência, da evasão escolar. 
O esquecimento de Buique, meio rural, depositário de uma cultura, com sentimento de perten-
cimento a este espaço de vida, deve ser resgatado na herança histórica, porque é singular, na 
diversidade das particularidades dos espaços rurais no Brasil. Esse meio rural tem, na proprie-
dade da terra, o centro histórico de um sistema político persistente que associado ao capital 
moderno, ganha uma força renovada no atraso, como instrumento de poder. O poder do atraso 
está representado pelas sobrevivências do coronelismo. 
O coronelismo floresceu no Nordeste durante a primeira república, tem raízes que remontam ao 
império brasileiro. Essa estrutura originou-se da organização dos títulos da Guarda Nacional 
criada, pouco depois da independência, para defender a constituição, manter a ordem, prevenir 
revoltas, promover o policiamento regional e local. Os chefes locais, inclusive em Buique, assu-
miram os postos mais elevados “coronéis” e a hierarquia das funções: majores, capitães. Ape-
sar da extinção da Guarda Nacional permaneceu a outorga espontânea dos títulos da tradição, 
representativos do poder local. Esse fato pode ser observado na lista dos prefeitos eleitos no 
município, desde 1892, ilustrados na exposição do Museu de Buique. 
A estrutura coronelística parece influenciar, ainda hoje, o processo eleitoral representando uma 
elite controladora do poder econômico político e social, a nível municipal. Essa estrutura foi 
analisada por Queiroz (1958:163). 

...Votar num candidato indicado por um coronel não é aceitar passi-
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vamente a vontade deste, é dar conscientemente um voto a um chefe 
poderoso, de quem já se obteve algo, ou se almeja obter algo. O voto 
é, pois, consciente, mas orientado de maneira diversa do que o voto 
de um cidadão de sociedade diferenciada e complexa; no primeiro ca-
so o voto é um bem de troca; no segundo caso, o voto é a afirmação 
pessoal de uma opinião. 

A descrição da situação de Buique, conservada do passado histórico, tem sido mantida ainda, 
em 1997, apesar do crescimento demográfico, a nível municipal. A sociedade buiquense apre-
senta pequena diferenciação de ocupações (pouca necessidade de especialização) e acanhada 
divisão do trabalho. Nesta sociedade ainda está sendo cultivada a tradição oral atribuindo-se 
um significado modesto a instrução. Há poucas oportunidades de emprego para os jovens: a 
maior parte do comércio e das aquisições de produções, pela população, é sempre procurada 
em Arcoverde, pólo regional. 
A análise do "poder do atraso" em Buique evidencia a presença viva de estruturas fundamentais 
do passado histórico do município e do Brasil colonial. O desvelamento da tradição, o conheci-
mento da realidade atual, tornaram-se condições fundamentais para a compreensão dos meca-
nismos de influencias nas relações sociais com a administração local e dos buiquenses junto á 
coordenação geral do PAS. As formas de oposição e resistência a essa situação, sem, contudo 
desconsiderar a cultura, a tradição e os valores da população buiquense, nortearam a constru-
ção das propostas pedagógicas dos cursos de alfabetização: houve sempre a renovação, a cada 
módulo de seis meses, á medida em que mudavam os locais de formação das turmas, desde o 
Projeto Piloto. Para cada módulo foram levantadas informações sobre a toponímia, o meio físico 
e humano, a evolução histórica, o estudo da etnomatemática visando atingir expectativas de 
alfabetizandos e alfabetizadores e manter a unidade cultural no município. 
Buique tem faixas de subáreas climatobotânicas do agreste, da caatinga e do alto sertão obser-
vadas na configuração geográfica da divisão administrativa das vilas e povoados (Catimbau, 
Sede, Guanumbi, Carneiro, Tanque e Amaro). A origem do espaço físico, herdado do período 
colonial, sofreu transformações no fracionamento das terras de uma das maiores sesmárias do 
Nordeste (100 léguas de extensão).Como documentou Azevedo(l991) a sesmaria foi criada 
após a expulsão dos holandeses de Pernambuco, na segunda metade do século XVII, doada a 
Nicolau Aranha Pacheco (e seus familiares) em compensação pela lealdade política do sertanis-
ta no combate aos invasores flamengos. A sesmaria dos Aranhas foi a origem de vários municí-
pios atuais do estado de Pernambuco, das várias fazendas e sítios de Buique, até Alagoas. 
A realidade social de Buique mostrou originalidade dos vestígios da "cultura agreste", do vale 
do Catimbau, da existência da Tribo Kapinawa do Paraíso Selvagem, do Meu Rei na fazenda de 
Porto Seguro, da lenda das minas de prata, dos descendentes do Quilombo dos Palmares.A sin-
gularidade do município transformou-o num laboratório importante de observação e experiência 
durante a aplicação dos módulos dos cursos de alfabetização do PAS, realização de estudos. 
Os personagens retratados no livro "Infância" são variados e o autor relata as vinculações com 
grupos de famílias, mais ou menos entrelaçadas, muito poderosas no Nordeste: Cavalcantis, 
Albuquerques, Siqueiras, Tenorios, Aquinos, entre outras com descendência atual. Quando o 
Programa Alfabetização Solidária (PAS) foi implantado em Buique assumia o governo o 
Dr.Blesman Modesto de Alburquerque, no terceiro mandato como prefeito (os anteriores foram 
1963-1967, 1977-1982 e para o período de 1977-2000), descendente da família do Vigário João 
Ignácio representando a tradição de Buique, no mundo rural e na política local. 
As consultas permanentes as fontes históricas para a pesquisa comparando os relatos da obra 
de Ramos (1995), e de Azevedo (1991) permitiram confirmar as informações sobre Buique. 
A autora delimitou o campo da pesquisa considerando as possibilidades existentes relacionadas 
com fontes disponíveis em instituições publicas da Prefeitura Municipal, residência do Prefeito 
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Blesmann (Professor, Advogado e Pedagogo), relato de moradores, professores e alunos dos 
cursos de Alfabetização do PAS. 
Os alunos, alfabetizandos das turmas de Educação de Jovens e Adultos, são remanescentes do 
processo de evasão escolar e da repetência nos últimos cinqüenta anos, sofreram os problemas 
da carência de ofertas para as demandas educacionais, foram impedidos de estudar pelas con-
dições sócio-econômicas dos grupos familiares vinculados desde cedo às necessidades de força 
de trabalho nas propriedades do mundo rural. Muitos deles, em concursos de redação e produ-
ção de textos contaram as histórias de vida. 
A obra "Infância" apresenta evidencias sobre a vida na escola, as relações com professores, 
experiências de ensino e aprendizagem. Os relatos podem ser analisados por domínios interdis-
ciplinares da História, da Sociologia e da Psicologia através de cruzamentos temáticos acerca da 
memória e da educação. 
 
DIÁLOGOS COM NARRATIVAS DE CARATER EDUCACIONAL O LIVRO “INFANCIA” 
 
Este trabalho analisa a obra “Infância” de Graciliano Ramos no contexto histórico oficial inte-
grando os fragmentos da memória da narrativa autobiográfica, vinculando a problemática do 
analfabetismo no Brasil. Existem questões teóricas metodológicas, no momento atual, sobre 
História e História da Educação, porém os problemas levantados definem norte para o pesqui-
sador, especialmente, na modalidade da história oral. 
Os estudos de Bourdieu (1993) sobre histórias de vida descrevem a origem dessa modalidade 
de pesquisa pelos etnólogos e, posteriormente, pelos sociólogos. Falar de história de vida é pe-
lo menos pressupor, que a vida é uma história e a narrativa dessa história. Portanto, produzir 
uma história de vida, talvez seja ceder a ilusão retórica, a uma representação comum da exis-
tência que toda tradição literária não deixou e não deixa de reforçar. 
Catani et allii (1997) chamam a atenção para a variedade e força da perspectiva autobiográfica 
embasada na obra "O método (auto) biográfico e a formação" que Antônio Novoa organizou 
(1988 p.20 e 21). 
Avaliar e testar as evidencias dos relatos autobiográficos de Ramos (1945) como fontes de in-
formações sobre a história da comunidade local e o processo ensino aprendizagem nas salas de 
aula, segundo objetivo definido para pesquisa, exigiu a aplicação da metodologia da história 
oral temática e o resgate das evidencias da tradição oral. 
A população buiquense apresentava no ano de 1997, dificuldades na qualidade de vida. Para os 
que trabalhavam 79,21% recebiam um salário mínimo.A organização setorial evidenciava restri-
tas possibilidades de mobilidade social e de ocupação profissional para Jovens e Adultos. Du-
rante a experiência-piloto do PAS, 55,36% da população apresentava situação de 
analfabetismo. As matrículas (do pré-escolar ao ensino médio) totalizavam 10.000 alunos, sen-
do a maior concentração no ensino fundamental (8.133 alunos). Os estabelecimentos de ensino 
(155) estavam distribuídos de acordo com a modalidade de administração: 148 municipais, um 
particular, um federal e cinco estaduais. No município funcionava curso de formação de profes-
sores na Escola Estadual Vigário João Inácio (criado em 1967). 
Buique representava um desafio a ser vencido. Eram muitas as dificuldades para implantação 
das turmas de alfabetização devido ás condições precárias de transporte (não havia companhi-
as de ônibus) e grandes distâncias a serem percorridas em estradas de difícil acesso.Tudo isso 
aliado á carência de rádio local para comunicação, falta de iluminação nas salas de aula na zona 
rural. 
As observações sobre a vida local evidenciavam a importância dos carros de som, dos dias da 
feira, dos táxis, caminhões, cavalos, jericos, da condução precária da Prefeitura Municipal para 
o "serviço" de transporte e comunicação dos habitantes. 
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A diferenciação social, em Buique, tem determinado a permanência tradicional da educação não 
formal e dos problemas de analfabetismo e, da reduzida escolaridade dos seus habitantes. A 
condição econômica das famílias é que vai possibilitar os estudos formais, em qualquer nível de 
ensino (geralmente em Recife) para alguns buiquenses que se destacaram em nível regional ou 
nacional na evolução histórica do município. 
A carência de professores, de escolas, especialmente, para formação de docentes caracterizou 
o Império e a República no Brasil e em Buique/PE. No ano de 1962 foi criada a primeira escola 
normal (de caráter privado, que funcionou até 1984) e, em 1967 a Escola Vigário João Ignácio 
(Rede Estadual) ainda existente no ano de 1997. 
A falta de qualificação dos docentes (em magistério) e a pouca expressividade do número de 
escolas (principalmente na área rural) podem ilustrar a situação vivenciada por Ramos (1995). 
Há registro do final do século, após a proclamação da República, de escolas funcionando no 
município, mencionados por Ramos (1995) utilizando os livros do Barão de Macahubas (Abílio 
César Borges) penosos de serem lidos juntamente com Camões, a tabuada e o catecismo. 
As leituras com textos não adequados a realidade dos alunos, detestados por Ramos (1995: 
120 e 121) eram realizadas em função das doações do Barão de Macahubas feitas as mais re-
motas localidades do Brasil. Sobre o assunto Alves (1942:145) documenta que "cerca de 
400.000 volumes das suas obras didáticas se distribuíram gratuitamente por todas as provín-
cias”. Os livros foram editados pela Editora Francisco Alves até 1955. A obra "Infância" pode 
sinalizar pelo menos três grandes fragmentos da narrativa divididos na linha espaço temporal 
de 1892 a 1903: Quebrãngulo (Alagoas) até 1894, Buique (Pernambuco) de 2 a 8 anos e Viçosa 
(Alagoas) de 8 a 11 anos referentes aos capítulos das páginas 7 a 247. Os comentários sobre a 
narrativa serão centralizados, nesta pesquisa, na localização geográfica da realidade de Buique. 
Durante a permanência do autor em Buique governavam o Brasil, Prudente José de Moraes e 
Barros (1894-1898) e Manuel Ferraz de Campos Sales (1898-1902), consolidando a República, 
no Brasil. Além dos problemas internos, iniciavam-se as questões de delimitações das fronteiras 
do Brasil, ao Norte, Centro Oeste e Sul. 
A descrição desse período está contida nos títulos, a Vila, Vida Nova, Padre João Inácio, O Fim 
do Mundo, O inferno, O Moleque José, Um incêndio, José da Luz, Leitura, Escola, D.Maria, O 
Barão de Macaúbas, Meu Avô, Cegueira, Chico Brabo, José Leonardo, Minha Irmã Natural, An-
tônio Vale (p.45 á 158). 
A maior concentração de descrições sobre o campo educacional está nos textos sobre Leitura, 
Escola, D. Maria, O Barão de Macaúbas que serão descritos, à seguir. 
No capítulo Leitura o autor narra o seu contacto com os textos escritos: 

Demorei a atenção nuns cadernos de capa enfeitada por três faixas 
verticais, borrões, nódoas cobertas de riscos semelhantes aos dos jor-
nais e dos livros. Tive a idéia infeliz de abrir um desses folhetos, per-
corri as páginas amarelas, de papel ordinário. Meu pai tentou avivar-
me a curiosidade valorizando com energia as linhas mal impressas, fa-
lhadas, antipáticas. Afirmou que as pessoas familiarizadas com elas 
dispunham de armas terríveis.Isto me pareceu absurdo: os traços in-
significantes não tinham feição perigosa de armas. Ouvi os louvores, 
incrédulo. (p.95). 

A aprendizagem começou com a indicação de cinco letras já conhecidas de nome e, embora o 
pai não tivesse vocação para o ensino impôs meter, na cabeça do autor o alfabeto. Os castigos 
com o côvado aplicados pelo pai tornava-se uma tortura no ato de aprender a ler. O autor co-
menta as aventuras que julgou funestas: 

...Quando ia cicatrizando as lesões causadas pelo alfabeto, anuncia-
ram-me o desígnio perverso - e as minhas dores voltaram. De fato es-
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tavam adormecidas, a cicatrização fora na superfície, e às vezes a 
carne se contraía e rasgava, o interior se revolvia, abalavam-me tor-
mentos indeterminados, semelhantes aos que me produziam as histó-
ria de almas do outro mundo. Desânimo, covardia. A notícia veio de 
supetão: iam meter-se na escola. (p. 103 a 104). 

Graciliano Ramos comunica uma imagem bastante negativa da escola: local de crianças rebel-
des era horrível... Ir para a escola seria uma injustiça...Na escola, a professora, D. Maria encer-
rava uma alma infantil. O tipo físico era de uma mulher gorda que denotava brandura e falava 
com voz mansa, consertando as barbaridades que dizia. 
Há um comentário interessante sobre os mestres: "Na verdade os melhores que tive foram in-
divíduos ignorantes. Graça a eles, complicações eruditas enfraqueceram, traduziram-se em ca-
lão." (p.111) 
D. Maria vivia em um mundo semelhante ao nosso. Tinha dúvidas numerosas, admitia a coope-
ração dos alunos e cavaqueiras democráticas animavam a sala. O autor assim a descreve: 

A escola exigia palmatória, mas não consta que o modesto emblema 
de autoridade e saber haja trazido lágrimas e alguém. D.Maria nunca 
a manejou. Nem sequer recorria as ameaças. Quando se aperreava, 
erguia o dedinho, uma nota desafinava na voz carinhosa - e nós nos 
alarmávamos. As manifestações de desagrado eram raras e breves. A 
excelente criatura logo se fatigava da serenidade, restabelecia a ca-
maradagem, rascunhava palavras e algarismos, que reproduzíamos." 
(p.111) 
D.Maria não era triste nem alegre, não lisonjeava nem magoava o 
próximo. Nunca se ria, mas da boca entreaberta, dos olhos doces, um 
sorriso permanente se derramava, rejuvenescia e cara redonda 
...D.Maria não tinha sede de justiça, não tinha nenhuma espécie de 
sede, mas era bem aventurada: a sua alma simples desejava pouco e 
se avizinhava do Reino de Deus. Não irradiava demasiado calor, tam-
bém não esfriava “..."D.Maria representava para nós essa grande ave 
maternal- e, ninhada heterogênea, perdíamos, na tepidez e no acon-
chego, os diferentes instintos de bichos nascidos de ovos diferentes." 
(p.114) "D.Maria, particular e casada com seu Antônio Justino, funci-
onava na rua da Palha”... D.Maria não tinha carta nem recebia dinhei-
ro do governo... (p.46). 

O livro texto "Barão de Macaúbas" seu segundo livro, grosso volume escuro, cartinagem severa, 
causou a crítica do autor: 

Os meus infelizes miolos ferviam, evaporavam-se, transformavam-se 
em nevoeiro e, nessa neblina flutuavam moscas, aranhas e passari-
nhos, nomes difíceis, vastas baraspedagógicas. Achava-me obtuso. A 
cabeça pendia em largos cochilos, os dedos esmoreciam, deixavam 
cair o volume pesado. Contudo cheguei ao fim dele... (p.119). 

O terceiro livro era um livro corpulento, origem de calafrios... Avizinha-me dos sete anos não 
conseguia ler e os meus rascunhos eram pavorosos (p.120) 
O autor afirma que a tabuada e o catecismo eram penosos junto a Camões: 

Aos sete anos, no interior do Nordeste, ignorante de minha língua fui 
compelido a adivinhar, em língua estranha, as filhas do Mondego, a 
linda Inês, as armas e os barões assinalados. Um desses Barões eram 
provavelmente o de Macaúbas, o dos passarinhos, da mosca, da teia 
da aranha, da pontuação. Deus me perdoe. Abominei Camões. e ao 
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barão de Macaúbas associei Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, 
o gigante Adamastor, barão também, decerto. (p.120 e 121). 

Para complementar as informações da pesquisa, em 1999 foram entrevistados professores alfa-
betizadores egressos das escolas do município de Buique. A síntese geral dos diálogos pode ser 
comparada com os depoimentos de Ramos (1945). 
"O que lembro de mais antigo em relação a escola era o ensino ruim porque os alunos não 
aprendiam apenas decoravam (decoreba)”... "Na minha alfabetização se não soubesse a letra ia 
para a palmatória..." ( Professora Nanci, 47 anos, 29 anos de magistério). 
"Lembro-me do método pelo qual fui alfabetizada (silábico) e da minha dificuldade para ler e 
escrever”... (Professora Josefa 47 anos, 29 anos de magistério). 
"Lembro-me que o método de ensino era diferente, começava-se a alfabetizar pelo alfabeto e, 
hoje, há outros métodos de alfabetização. Recordo-me da rigidez dos professores com os alu-
nos... Quando não sabia a lição o aluno era colocado de castigo até que soubesse”... (Professor 
Josefa, 46 anos, 27 anos de magistério). 
Os problemas para as professoras foram listados: falta de professores (classes multiseriadas) 
insuficiência de escolas e de transportes. 
A situação educacional descrita por Ramos (1995), os depoimentos das professoras, as entre-
vistas com moradores e os alfabetizandos demonstraram a precariedade do ambiente físico das 
escolas, as condições da formação e qualificação dos professores a falta de adequação dos li-
vros didáticos aos interesses dos alunos, as escassas oportunidades de estudo, gerando a ma-
nutenção do analfabetismo na realidade social de Buique. 

 
CONSIDERAÇÔES FINAIS 
 
 As consultas iniciais das fontes para o estudo principalmente as obras de Ramos (1995) e Aze-
vedo (1991) permitiram, paulatinamente, a confirmação dos fatos históricos. Foi feita a compa-
ração com outras fontes existentes comprovando a veracidade e autenticidade dos documentos 
pela análise da crítica interna e externa. Portanto as narrativas do livro “Infância” relatadas por 
Ramos (1945), em ordem cronológica, história de vida, constituem fontes históricas importantes 
para estudo na área de ciências humanas, em História da Educação, em História: não é uma 
obra de ficção. 
A pesquisa realizada em Buique/PE, durante cinco anos, assumiu a metodologia da História Oral 
Temática, Tradição Oral, História de Vida (autobiografia de Ramos), com a finalidade de avaliar 
e testar as evidências dos relatos autobiográficos de Ramos (1945) como fontes de informações 
sobre a história da comunidade local e o processo ensino aprendizagem nas salas de aula. Os 
objetivos da pesquisa plenamente alcançados, evidenciaram no passado e no presente as es-
cassas mudanças, os mesmos problemas, situação das escolas e das metodologias no ensino 
aprendizagem. O contacto com moradores, alunos e professores (com idades superiores a cin-
qüenta anos), os seus depoimentos, confirmaram a existência e o uso dos livros do Barão de 
Macahubas, inclusive da publicação dos Lusíadas, a obrigatoriedade da leitura (o que deu ori-
gem a muitas piadas dos habitantes sobre Camões em gerações anteriores). 
A utilização da literatura autobiográfica também é um dos possíveis elementos formadores dos 
profissionais da educação. Como afirma Lemos (2002: 148) “Com a literatura pude observar 
que a cada palavra proferida, estamos formando nossos alunos e produzindo características que 
podem ter um peso bastante importante em sua vida”... "Estamos introduzindo novos elemen-
tos culturais para a sociedade na qual vivemos". 
A situação educacional planejada hoje para o amanhã com continuidade para crianças, jovens, 
adultos poderá amenizar o crescimento do analfabetismo absoluto e funcional em Buique e no 
Brasil. 
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As possibilidades de interpretação da relação da evidencia encontrada com os modelos mais 
amplos e com teorias da história gerou o norte e o impacto para a construção da história do 
futuro, particularmente em Buique, na História da Educação do Brasil iniciada a partir da reali-
zação da pesquisa.  
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Introdução 
Este artigo é um recorte de um estudo analisou, uma perspectiva histórica, as práticas discursi-
vas e institucionais instauradas pelas pedagogias missionárias, protagonizadas pela congrega-
ção religiosa femininas em vilas operárias do complexo carbonífero do sul do Estado de Santa 
Catarina (Brasil), entre os anos de 1950 a 1980. Foram elas: Irmãs Beneditinas da Divina Provi-
dência, Irmãs do Instituto Coração de Jesus, Pequenas Irmãs da Divina Providência, Pequenas 
Irmãs Missionárias da Caridade e Filhas do Divino Zelo. 

A chegada das freiras para a realização do trabalho de cunho sócioeducativo nas vilas 
operárias junto às famílias ocorreu entre o início e final da década de 1950. O principal objetivo 
do estudo foi compreender tais pedagogias em ação, junto aos operários e suas famílias, espe-
cialmente filhos, filhas e esposas.  

Neste artigo o destaque será dado a Congregação das Filhas do Divino Zelo, fundada na 
Itália, que atuou junto às famílias da Vila Operária Mineração de Içara, pertencente à Compa-
nhia Carbonífera Barão do Rio Branco -CCBRB /MINERASIL, entre os anos de 1950 a 1960. 

A região sul de Santa Catarina caracteriza-se pelas marcas profundas das atividades 
carboníferas, tanto no campo social, político, cultural e econômico quanto ambiental. Desde o 
início do século XIX até o final do século XX a extração do carvão mineral dinamizou a vida 
econômica da região, circunscrita no complexo carbonífero. Este, por sua vez, era constituído 
por companhias carboníferas, ferrovia, lavador de carvão, termoelétrica, carboquímica e porto. 
Neste contexto, vilas operárias foram constituídas em meio a uma forte expansão das ativida-
des carboníferas. 

Na localidade de Mineração, localizada no então Distrito de Içara (SC), montou-se uma 
pequena estrutura produtiva para extrair e beneficiar o carvão, com destaque para a CCBRB 
/MINERASIL, empresa que centralizava todas as atividades carbonífera do bairro e era respon-
sável em manter serviços de assistência social junto às famílias operárias. 

Sob o carisma Compaixão pela messe!, em 1959, as Filhas do Divino Zelo começaram a 
trabalhar, a partir da chegada, em 22 de maio. Nesta vila operária fundaram a Casa Assistencial 
da Mineração e, em 1962, inauguraram, no centro da cidade de Içara, a primeira escola parti-
cular, o Colégio Cristo-Rei. Há indícios de que as Filhas do Divino Zelo tenham permanecido na 
Casa Assistencial até o final de 1968. 

Com a finalidade de compreender as pedagogias missionárias das Filhas do Divino Zelo 
em ação, junto aos operários e suas famílias, especialmente filhos, filhas e esposas a pesquisa 
assentou-se num corpus empírico, notadamente documentos orais, produzidos a partir da His-
tória Oral, bem como documentos escritos e iconográficos, conservados pela congregação. No 
processo de levantamento de fontes um documento importante foi localizado, depositário de 
indícios preciosos dessas práticas, minuciosamente descritas e registradas, foi um livro manus-
crito, uma espécie de uma crônica denominado“Historia della Casa” (1959-1968). As informa-
ções encontradas neste registro foram contrastados com os demais documentos da pesquisa 
com o intuito de promover uma maior aproximação às práticas protagonizadas pelas religiosas. 
 
 
O complexo carbonífero catarinense e as vilas operárias mineiras 
As atividades de extração, beneficiamento e transporte do carvão mineral no sul de Santa Cata-
rina sempre estiveram associadas às demandas da economia nacional. Do final do século XIX 
até os anos de 1940, a mercado consumidor do carvão catarinense eram as ferrovias e a nave-
gação que utilizavam o mineral como combustível. Com os adventos da industrialização nos 
anos de 1940 e 1950, o carvão passou a ser melhor aproveitado nas grandes siderurgias esta-
tais, cuja fração metalúrgica era utilizada para a produção do aço. Nos anos de 1960, para su-
prir a deficiência da oferta de energia, o carvão catarinense também começou a ser utilizado na 
recém inaugurada termoelétrica Jorge Lacerda (1965), que gerava e distribuía energia para to-
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da Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. No final dos anos de 1970, com a inauguração 
da indústria carboquímica, começou extrair do rejeito piritoso o enxofre para a produção de 
insumos para a indústria de fertilizantes (GOULARTI FILHO, 2007). 

Nesta trajetória de melhor aproveitar as propriedades do carvão catarinense toda estru-
tura produtiva montada ainda no final do século XIX, como a Estrada de Ferro Dona Tereza 
Cristina e o Porto de Imbituba, teve que se adaptar constantemente às mudanças exigidas pe-
los novos consumidores. Formou-se um complexo carbonífero composto por várias unidades 
que estavam integradas entre si e voltadas para o mercado nacional (transporte e siderurgia) e 
local (energia). Este complexo em operação acionava várias atividades econômicas que esta-
vam integradas pelo viés comercial e produtivo. Entre os anos de 1940 aos meados de 1970, o 
complexo e as atividades carboníferas constituíram na base econômica da região sul de Santa 
Catarina, e em boa medida, o seu desempenho era que ditava os rumos das políticas sociais e 
partidária. 

Nos principais municípios da região sul catarinense, onde havia atividades carboníferas, 
montava-se uma pequena estrutura produtiva, de beneficiamento e transporte do carvão até 
um centro maior que se encarregava de distribuí-lo para ao lavador, a termoelétrica, a carbo-
química e ao porto. Os centros menores ficavam em bairros e distritos das principais cidades 
carboníferas. Nestes locais, como em outras regiões do país, foram construídas várias vilas ope-
rárias mineiras, a fim de alojar os trabalhadores e suas famílias. 

As vilas do complexo carbonífero não eram constituídas apenas pelas casas dos operá-
rios. Foram criadas outras estruturas para a manutenção das famílias. A maioria, em condições 
precárias, somente um pequeno grupo bem aparelhado, no caso das vilas da CSN, principal-
mente. Além de seduzir e fixar mão-de-obra pode-se afirmar que outro objetivo da vila operária 
era a redução do custo da reprodução da força de trabalho, mas não só, pois se tratava tam-
bém de uma operação eficaz, produzida pelos donos das empresas, para disciplinar e controlar 
os corpos dos operários para o alcance de maior produtividade e lucratividade possível. Portan-
to, a concessão das casas aos operários se traduzia na tentativa dos donos das empresas de 
estender o controle operado na esfera da produção para a esfera da reprodução operária. Esse 
tipo de controle implicou a organização de um conjunto de regras de comportamento imposto 
ao operariado e as suas famílias, algumas dessas regras foram incorporadas, outras burladas ou 
até negadas.  

No complexo carbonífero a vida cotidiana dos operários, os seus costumes, os momen-
tos de lazer, a sua participação política, a relação entre os membros de sua família, não escapa-
ram do monitoramento dos donos e diretores das empresas. 

Na região que compreendia o complexo carbonífero, certas vilas ou seus fragmentos re-
sistem até os dias de hoje, algumas quase intactas, outras totalmente destruídas e outras, ain-
da, bastante alteradas. A imagem que se tem das primeiras vilas operárias do complexo 
carbonífero delineia-se por uma composição de casas de madeira individuais ou geminadas, 
escuras, com poucos cômodos, em média quatro: dois quartos, uma sala e uma cozinha, cada 
qual com sua privada, sem iluminação elétrica, sem água encanada, sem sistema de esgoto, 
com janelas de madeira e sem vidraças, portas fechadas por “tramelas” confeccionadas com 
pequenos tocos de madeira, sem forro, cobertas com telhas de barro, com chaminés para con-
duzir a fumaça dos fogões a lenha e, por fim, construídas sobre a “pirita” (rejeito de carvão). O 
desenho se completa com as casas dispostas em traçados lineares, distribuídas lado a lado, 
sendo mais tarde circundadas com cercas de estanquetas de madeira que separavam uma casa 
da outra. Além das casas, o armazém, o açougue, o campo de futebol, a igreja existiam outros 
aparelhos coletivos. Entretanto, há sinais de que outra formatação de vila operária, mais rústica 
que esta, existiu anteriormente na região. 
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Ao invés de casas dispostas linearmente, algumas vilas tinham residências distribuídas 
sem nenhum alinhamento e rodeadas por cercas de arame com porteiras. Cada empresa tinha 
seu amontoado de casas, em espaços devidamente delimitados. Este modelo foi evocado nas 
lembranças de D. Francisca1, antiga moradora de uma vila operária. Em suas recordações de 
infância, no atual bairro São Simão de Criciúma, as vilas eram compostas por vinte a trinta ca-
sas, divididas em pedaços de terra, uma ao lado da outra, cada qual pertencente a uma mina. 
Certamente esta organização era aquela adotada por pequenas mineradoras, ou melhor, as 
chamadas empreiteiras que retiravam o carvão e vendiam para as empresas maiores. 

Na localidade de Mineração, no município de Içara foi um destes bairros onde montou-
se uma pequena estrutura produtiva para extrair e beneficiar o carvão, com destaque para a 
CCBRB /MINERASIL, empresa que centralizava todas atividades carbonífera do bairro e era res-
ponsável em manter serviços de assistência social junto às famílias operárias. 

Sob o carisma Compaixão pela messe!, em 1959, as Filhas do Divino Zelo começaram a 
trabalhar na Vila Operária da Mineração, localizada no então Distrito de Içara (SC), a partir da 
chegada, em 22 de maio. Nesta vila operária fundaram a Casa Assistencial da Mineração e, em 
1962, inauguraram, no centro da cidade de Içara, a primeira escola particular, o Colégio Cristo-
Rei. Içara, à época fazia parte do complexo carbonífero catarinense. 
 
A Vila Operária de Mineração de Içara e a instalação das Pequenas Irmãs da Divina 
Providência 
A MINERASIL era uma das empresas pertencentes ao “Grupo Jafet”, formado por filhos de imi-
grantes libaneses radicados em São Paulo, desde o final do século XIX. Entre as jazidas de mi-
nérios que pertenciam à MINERASIL estavam as minas de carvão localizadas no distrito de 
Içara. Neste distrito a empresa assumiu outra razão social, passando a ser denominada de 
Companhia Carbonífera Barão do Rio Branco (CCBRB). As minas de carvão desta empresa fo-
ram incorporadas pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a partir de 1968, e mais tarde, 
em 1982, absorvidas pela Carbonífera Próspera S.A., subsidiária da CSN, desde 1953. 

A CCBRB, com a finalidade de abrigar seus operários, construiu a Vila Operária da Mine-
ração. Esta vila, com já foi mencionado, contou com o trabalho das Filhas do Divino Zelo. 

Ir. Flórida, integrante da congregação, em seu relato sobre a vila operária expressou 
seu estranhamento em relação àquele lugar no momento de sua chegada, em julho de 1964: “a 
impressão que tive, quando vi aquelas casas de madeira, que nunca tinha visto, foi de gente 
abandonada [...]. As casas eram todas de madeira, tipos de casa de campo ou de roça. Poucas 
eram casas próprias”2.  

D. Ana, que foi professora durante 23 anos na Escola Estadual Maria da Glória Silva, 
também estranhou muito o lugar. Ela morava no centro de Içara e se dirigia todos os dias para 
lecionar, na maioria das vezes a pé. 

 
Eu estranhei porque as casas eram todas de madeira e bem pretas, to-
das com cercas de estanquetas. Uma coisa que me impressionou muito, 
quando eu cheguei lá, foram as panelas que eram muito ariadas [relu-
zentes]. Nós nos espelhávamos nas panelas. As bacias de alumínio que 
ficavam penduradas nas paredes eram um brilho só! A primeira coisa 
que chamou a atenção foi aquilo ali3.  

 
A vila operária tinha um Posto de Abastecimento de gêneros alimentícios de primeiras 

necessidades e um Jardim de Infância, ambos mantidos pelo Serviço Social da Indústria (SESI). 
Existia também um Ambulatório Médico mantido pela própria empresa.  

Nesta vila, como nas demais do complexo carbonífero, havia diferenciação entre as ca-
sas. Existiam em torno de cinco a seis casas de alvenaria onde moravam os encarregados, elas 
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ficavam próximas do escritório da companhia. Além de possuírem mais cômodos, tinham água 
encanada, energia elétrica e banheiro com chuveiro elétrico e uma banheira. Mas tinha uma 
outra casa com mais conforto que estas, era a casa em que residiam alguns engenheiros. Ela 
era afastada de todas as outras, e para chegar até ela era preciso entrar numa porteira e seguir 
um caminho ladeado de ciprestes.  

A companhia tinha um time de futebol que fazia muito sucesso na região. Era conhecido 
por todos como “Barão”, em alusão à empresa que se chamava Companhia Carbonífera Barão 
do Rio Branco. O “Barão” tinha seu próprio estádio construído e mantido pela empresa. Como 
nos outros times de futebol das mineradoras, os jogadores eram os próprios trabalhadores que 
eram dispensados nos dias de jogos e não ganhavam nenhum salário extra por isso.  

Os jogos eram sempre prestigiados pelos moradores e quando o time jogava fora com 
outro time da região um grande número de torcedores acompanhava-o. Além das partidas de 
futebol, os bailes que aconteciam na Sede Recreativa do “Barão” eram outra forma de diversão.  

Sobre as condições das habitações e da infra-estrutura da Vila Operária da Mineração, o 
senhor Oscar4, operário da CCBRB, afirma que não havia água encanada nas casas, com exce-
ção das casas dos encarregados e engenheiros. Só muito tempo depois é que colocaram, mas a 
água era salobra, então as casas tinham poços artesianos e a água era tirada com balde. Quan-
to à energia elétrica “era só até as 11 horas da noite, depois apagava tudo”5, acrescenta D. 
Dorilda.  

Animais domésticos, porcos, galinhas, vacas, terneiros e cabritas conviviam com os mo-
radores da vila operária, principalmente com as crianças. Criava-se muitas cabritas, algumas 
para puxarem carrocinhas de moradores que revendiam verduras e frutas na vila operária. Ape-
sar disso, na percepção do senhor Oscar, o problema da mortalidade infantil era algo que não 
preocupava os moradores, pois “pelo que era até que morriam poucas crianças”6, afirma ele.  

Nos registros do Diário da Casa Assistencial da Mineração de Içara, ou seja, documento 
que reúne um conjunto de apontamentos sobre a “Historia della Casa” (1959-1968) consta que 
as Filhas do Divino Zelo vieram diretamente da Itália, convidadas pelos padres Rogacionistas de 
Criciúma. A abertura da casa em Içara, em 1959 tinha como finalidade expandir o número de 
vocações. A Casa Assistencial, em sua trajetória, recebeu várias religiosas imbuídas da missão 
de atender às famílias dos operários da CCBRB /MINERASIL. 

No dia seguinte, após a chegada das religiosas, receberam a visita do senhor João Ga-
briel Macari, representante da CCBRB / MINERASIL. No mês seguinte, receberam os represen-
tantes do SESI. De acordo com os relatos, muitas pessoas da comunidade passaram a visitá-las 
também, com o propósito de matricularem-se no curso de corte e costura e pedirem informa-
ções a respeito de medicamentos.  
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Figura 1: Casa Assistencial da Mineração de Içara (1959) 
Fonte: Álbum de fotografias das Filhas do Divino Zelo 

 
A empresa mantinha as religiosas na vila operária, inclusive fazendo a manutenção das 

próprias instalações utilizadas por elas, e de acordo com Ir. Flórida elas mantinham uma boa 
relação, “principalmente com o senhor Macari, que sabia o segredo de cativar”7.  

Já a remuneração das freiras ficava por conta do SESI, pois segundo os registros, “no 
dia 18 de agosto de 1960, vem o senhor Barreto com a secretária e nos dão 500.000 cruzeiros”. 
No final do mesmo ano, há um novo registro, apontando que elas receberam a visita de um 
funcionário do SESI que entregou o valor referente à mensalidade do mês de novembro, com 
aumento, e realizou também o pagamento dos valores atrasados da metade de outubro. Na 
visão das irmãs, isso soou como uma graça divina, levando-as a fazer o seguinte apontamento 
no diário: “A esta delicadeza do Menino Jesus, nós ficamos comovidas e fomos à capela para 
rezar um terço em agradecimento” (HISTÓRIA della Casa, 1959-1968, p. 11). 

Mesmo com o atraso no pagamento, as religiosas vêem a chegada do recurso como 
uma graça divina, por intermédio do Menino Jesus, até pela proximidade da data de seu nasci-
mento, ou seja, o Natal. Esse registro nos leva a entender que elas não se veem como funcio-
nárias do SESI com direito a um salário em contrapartida a todo o trabalho realizado até ali. A 
atuação delas na vila operária parece ser concebida como o cumprimento da missão da própria 
congregação.  
 
 
"Compaixão pela Messe!”: Filhas do Divino Zelo e as pedagogias missionárias em 
ação 
As irmãs dessa congregação, as “boas operárias entre os mineiros”, como foram denominadas 
no documento comemorativo aos 50 anos de presença das Filhas do Divino Zelo na América 
Latina,  

 
[...] exerciam um trabalho assistencial junto às famílias dos mineiros do 
bairro, principalmente às mães e recém-nascidos. Era, em germe, o que 
é a Pastoral da Criança atualmente. Ministravam cursos de corte-e-
costura e bordado, animavam a catequese e as celebrações da Capela 

CD-ROM DE ATAS  | 6377 |  COLUBHE 2012



de Santa Bárbara (Histórico da Província Latino Americana Nossa Se-
nhora do Rogate, 2000, p. 19-20).  

 
A respeito do trabalho ali realizado junto às famílias,  
 

[...] além da assistência e cuidado com as crianças do Jardim de Infân-
cia, as irmãs davam aula de corte e costura, bordado, faziam visitas às 
famílias. De 15 em 15 dias faziam a pesagem das crianças, principal-
mente os recém-nascidos, e era feita a vacina tríplice e visita nas casas 
para observar a higiene, etc [...]8.  

 
Sobre o trabalho assistencial realizado pelas religiosas, D. Ana9, diz que as freiras traba-

lhavam muito com as mulheres dos mineiros, orientando-as em relação à higiene corporal, à 
higiene da casa e também realizavam um intenso trabalho na área de puericultura. No entanto, 
ela não lembra de ser a mortalidade infantil um problema na Vila Operária da Mineração.  

As freiras, nas visitas domiciliares, cobravam das mães os cuidados com a casa e com 
as crianças, e há indícios de que as casas da vila operária respeitavam alguns princípios de hi-
giene. D. Ana relata que, mesmo as casas sendo pretas por fora, ou seja, eram de madeira sem 
nenhum tipo de pintura e com o tempo iam ficando escuras, por dentro as paredes eram bem 
claras, “as mulheres lavavam as paredes com palha de aço” e ainda acrescenta: “havia até cer-
ta concorrência entre as esposas dos operários quanto à limpeza das casas”. 

D. Dorilda, também reforça esta ideia, inclusive lembra que as mulheres iam às casas 
umas das outras para verem se estavam bem limpas. “Era tudo bem limpinho. Todas as casi-
nhas bem limpinhas, as estradas bem limpinhas, elas varriam até as estradas. Era tudo bem 
caprichado. Todo mundo limpava bem, as mulheres passavam palha de aço por dentro das ca-
sas”10. Ela conta também que costumava plantar em seu terreno milho, feijão, verduras, va-
gem, uva, ervilha e que outras famílias faziam isso também.  

Já Ir. Flórida, mesmo admitido que as mulheres cuidavam da limpeza das casas, alerta: 
“as casas eram mantidas muito limpinhas pelos habitantes, apesar dos animais, como porqui-
nhos, cabritos e outros que se alojavam debaixo das casas”11. 

Mas a limpeza da casa ocupava pouco tempo das esposas dos mineiros, depois de ter-
minarem o serviço, costumavam ficar sentadas nas portas frontais, conversando. “As mulheres 
só faziam a comida, lavavam a roupa e não tinham mais o que fazer”12, até porque as casas 
eram muito pequenas e a maioria não trabalhava fora, exceto aquelas que eram professoras ou 
tinham algum tipo de comércio. Depois que as freiras chegaram à Vila Operária da Mineração é 
que as mulheres começaram a ocupar o tempo, que era considerado improdutivo, com outras 
atividades. 

O tempo improdutivo e a proximidade entre as casas talvez tenha sido um dos motivos 
causadores da proliferação de tantas “fofocas” na vila operária, era um “diz que me disse”, e 
muitos desentendimentos. E nessas situações de conflito as freiras intervinham, até porque “as 
irmãs estavam sempre no meio, apaziguando as coisas”13.  

O senhor Oscar confirma essa prática dizendo que ocorriam muitas brigas e muitas fo-
focas, chegando a usar a seguinte expressão “mulher de operário já viu, né?14”. D. Dorilda, sua 
esposa, que havia morado quando pequena na Vila Operária de Mineração de Içara e retornou 
aos 18 anos por ter se casado com o senhor Oscar, revela ter estranhado muito o comporta-
mento das mulheres dos mineiros e dos costumes das famílias na vila operária.  

D. Dorilda, estranhou o fato de as mulheres irem muito às casas uma das outras e des-
creve: “tinha muita fofoca, Nossa Senhora! Todo mundo sabia da vida do outro, todo mundo 
sabia de tudo, era horrível! Estranhei bastante no começo, depois fui me acostumando”15. Mas 
não foi só isso. Também estranhou o comportamento dos homens que ficavam nos bares be-
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bendo e jogando até tarde, depois do horário de trabalho. Ela afirma que a maioria dos minei-
ros freqüentava os bares e a sede recreativa do Barão e muitos se tornaram alcoólatras. 

Em maio de 1960, 68 crianças fizeram a Primeira Comunhão na Igreja de Santa Bárba-
ra. No dia 1º de abril de 1961, mais 93 crianças receberam esse sacramento. As anotações do 
diário sobre o evento da Primeira Comunhão de 1961 sugerem que esta data era motivo de 
comemoração, já que relatam que “depois da missa as crianças vão à sala da Casa Paroquial e 
com indescritível alegria comem e bebem. Comem doces com café com leite” (HISTÓRIA della 
Casa -1959-1968, p. 14).  

Em setembro de 1960, as Filhas do Divino Zelo receberam a visita de Ir. Ana e Ir. Hono-
rina, além de uma outra irmã, pertencentes à Congregação das Irmãs Beneditinas da Divina 
Providência, que vieram presidir os exames de corte e costura das formandas. Entre as alunas, 
filhas e esposas dos mineiros, estavam uma freira e uma postulante da congregação. Neste 
mesmo mês, a Ir. Benevenuta visitou as vilas operárias de Lauro Müller, uma localizada no cen-
tro da cidade e outra em Guatá, para assistir aos exames do curso de corte e costura oferecido 
pelas irmãs do Instituto Coração de Jesus e da mesma forma mantidos pelo SESI. É bem pro-
vável que esta interação entre as congregações conveniadas resultava de uma determinação do 
SESI, com o objetivo de qualificar os cursos mantidos pela instituição.  

D. Ana lembra que os gastos exagerados eram muito comentados entre os moradores. 
Com o envolvimento das mulheres nos cursos promovidos pelas freiras, ela avalia que houve 
uma mudança, ou seja, as mulheres ficaram mais criteriosas na hora de realizar as compras, 
mas havia aquelas que continuavam agindo da mesma forma, e nas palavras de D. Ana “elas 
não tinham vontade, não aproveitavam as oportunidades”16 para aprenderem novos hábitos. 

O fato de algumas mulheres resistirem às orientações das religiosas demonstra quanto 
o poder é relacional, pois onde “há uma relação de poder, há uma possibilidade de resistência. 
Jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre modificar sua dominação em condi-
ções determinadas e segundo uma estratégia precisa” (FOUCAULT, 1992, p.241). 

Outras transgressões, como os gastos com supérfluos, contrastava com a vida monásti-
ca das religiosas, que em função da formação recebida nos conventos eliminavam e evitavam 
tudo aquilo que parecia excessivo no cotidiano dos seus ambientes de convívio optando sempre 
pelo mais simples e singelo, atendendo somente as necessidades básicas.  

Neste sentido, as pedagogia missionárias posta em prática pelas Filhas do Divino Zelo 
que tentaram impor uma “vontade disciplinante”, nas palavras de Roger Chartier (2004), não 
atingiram os sujeitos de forma uniforme, tampouco homogênea. 

Mas se os cursos realizados em convênio com o SESI tinham a finalidade de disciplinar 
as mulheres dos mineiros, ensinando-as a cuidarem melhor do lar, a serem mais comedidas nos 
gastos e, além disso, aproveitarem mais o tempo durante o dia, estes mesmos cursos também 
foram utilizados para atrair meninas menores para a congregação, ampliando assim o número 
de aspirantes.  

No final de cada ano era comum as religiosas distribuírem alimentos, comprados pela 
empresa, às famílias dos operários e também balas às crianças. As freiras eram presenteadas 
com cestas e bolos. 

Desde a chegada das Filhas do Divino Zelo à Mineração de Içara houve toda uma mo-
vimentação para a compra de um terreno, a fim de construírem uma nova casa e um colégio. 
Esse fato se concretiza no dia 8 de dezembro de 1962, quando ocorre a inauguração do Colégio 
Cristo-Rei, situado na sede do município de Içara. Mesmo antes da obra estar finalizada, Ir. 
Benevenuta tentou buscar apoio financeiro e uma das instituições contatadas foi a CPCAN - 
Comissão do Plano do Carvão Nacional, que acabou, mais tarde, cedendo alguns recursos.  
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A casa construída junto ao Colégio Cristo-Rei passou a ser a nova sede do noviciado e 
as noviças que até então ficavam em Três Rios, no Rio de Janeiro, foram transferidas para este 
local. 

Concomitante aos trabalhos realizados pelas Filhas do Divino Zelo na Vila Operária da 
Mineração, o local que abrigava o noviciado e o colégio foi sendo estruturado gradualmente e 
postos em funcionamento. Dessa forma, as religiosas tiveram que se dividir para atender os 
dois locais. A partirdisso,a Casa Assistencial, que até então era a sede da congregação na regi-
ão sul de Santa Catarina, passou a ser uma espécie de extensão. 

Meses depois da inauguração do Colégio Cristo-Rei, no dia 4 de março de 1963, foi cri-
ado um Jardim de Infância na Vila Operária da Mineração, ficando Ir. Maria Iara e a juvenista 
Leonor Ferreira responsáveis pelos trabalhos com as crianças. As professoras eram mantidas 
pelo SESI e as instalações foram construídas pela CCBRB.  

Na Vila Operária da Mineração como nas outras vilas operária do complexo carbonífero 
havia muitas crianças, que ficavam a maior parte do tempo brincando na rua, uma vez que 
“não tinham área de lazer, não tinham parquinho, não tinham nada, brincavam tudo na rua”, 
como lembra D. Ana. Ela acrescenta que as crianças costumavam brincar entre os animais, co-
mo cachorro, gato, porco, galinha ou ficavam sentadas no chão batido, no caso dos meninos, 
brincando de bolinha de gude.  

O senhor Oscar confirma essa descrição, dizendo que o que mais tinha na vila operária 
eram crianças, “todos descalços, brincando naquelas pontas de pedra, que era o resto de car-
vão que iam jogando para fora. Até eu ia lá [quando criança], nós brincávamos de escorregar e 
a gente escorregava e saía que nem um tucum, de tão preto, todo sujo”17.  

Com a instalação do Jardim de Infância, a rotina das crianças na vila operária também 
foi alterada, pois ao invés de ficarem o dia inteiro na rua, durante um período elas freqüenta-
vam o estabelecimento. Quando ingressavam na escola, D. Ana admite que percebia diferenças 
entre aqueles que haviam ido ao jardim e aqueles que por algum motivo não o tinham freqüen-
tado.  

 
Figura 2: Freiras jogando balas para as crianças do Jardim de Infância da Mineração de Içara 
(1970) 
Fonte: Arquivo pessoal de Giani Rabelo  

 
O surgimento do Jardim de Infância no século XIX não pode ser compreendido isolado 

de um movimento maior de redefinição do conceito de infância, movimento amplamente discu-
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tido pela História e pela história da educação. Igualmente não pode ser entendido sem levar em 
conta as mudanças ocorridas na relação da família com seus filhos. 

Cabe relembrar, brevemente, que para o historiador Ariès, precursor desse debate, foi 
na transição do século XVII para o século XVIII que se constitui o sentimento moderno de in-
fância como um momento singular da vida humana, ou seja, um estágio específico do desen-
volvimento do ser humano. Para ele, na civilização medieval a preocupação com a infância não 
era conhecida, “pois para essa sociedade não havia problemas: assim que era desmamada, ou 
pouco depois, a criança tornava-se a companheira natural do adulto”, diferente do mundo mo-
derno, que é “obcecado pelos problemas físicos, morais e sexuais da infância” (ARIÈS, 1981, p. 
276). 

Quanto à formação das religiosas para realizarem o trabalho com as famílias, Ir. Flórida 
não lembra de terem recebido cursos específicos, contavam apenas com a formação recebida 
na própria congregação. Ao evocar as lembranças mais significativas sobre aquele trabalho, 
assim as descreve: “para mim, o trabalho da Mineração foi importantíssimo. As visitas às famí-
lias. As festinhas que se realizavam eram muito participadas, bastava apenas manifestar-lhes o 
convite. Eu ficava admirada da disposição e participação daquelas famílias”18.  

A receptividade por parte das famílias de algum modo é confirmada por D. Ana19, quan-
do relata que as mulheres respeitavam muito as irmãs, “tinham um carinho muito grande por 
elas”, especialmente em relação a Ir. Flórida, madre superiora da Casa Assistencial, durante o 
período que D. Ana teve contato com as religiosas. Para ela, Ir. Flórida “tinha muito prestígio” e 
era muito respeitada, principalmente pelo representante da empresa, senhor João Gabriel Ma-
cari, o “barbado”, como todos se referiam, por ter uma barba branca e grande. Este, por sua 
vez, também era muito respeitado pelos operários.  

Mas não se tratava apenas de uma relação de carinho e de respeito, era também uma 
relação de obediência e de medo.  

 
Todas as mães e todos os pais obedeciam, porque eles tinham medo de 
perder o emprego, e se eles perdessem o emprego eles iriam fazer o 
que? [...] Eles moravam na casa da Companhia, eles recebiam da Com-
panhia, eles compravam lá na cooperativa do SESI e na farmácia que 
era descontado do salário que era pago pela Companhia. Então, eles 
respeitavam muito isso aí, eles tinham muito medo. Os filhos freqüen-
tavam a escola, porque se não fossem para a escola a empresa e as 
freiras cobravam dos pais20. 

 
Há indícios de que as Filhas do Divino Zelo tenham permanecido na Casa Assistencial 

até o final de 1968, uma vez que os últimos registros foram feitos no dia 31 de dezembro do 
referido ano. 
 
Considerações finais 
 
No processo de expansão missionária da Igreja em curso no continente europeu e fora dele, as 
religiosas ocuparam um lugar estratégico. Foram elas, em grande medida, as responsáveis pe-
las tarefas ligadas ao ensino, saúde, assistência social e evangelização, além, é claro, do au-
mento do número de religiosas professas. As congregações em estudo chegaram a partir do 
final do século XIX e início do século XX ao Brasil com estas responsabilidades.  

Estes lugares serviram como espécies de centros irradiadores, pois seus carismas foram 
espalhados em boa parte dos estados brasileiros onde instalaram suas obras. Em geral, todas 
chegaram às vilas operárias do complexo carbonífero a convite de empresários, intermediados 
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pelos vigários locais. Passaram a atuar em Casas Assistenciais, Institutos e Jardins de Infância. 
Nessas organizações desenvolveram uma série de ações, em convênio com outras instituições.  

A missão destas congregações consistiu em muito mais que evangelizar, ampliando-se 
em prestar assistência, cuidar, educar e normatizar a vida da grande massa de operários que 
crescia vertiginosamente, vinda de outros lugares da região sul, num momento em que vários 
discursos – empresarial, eclesial, político, médico e da sociedade civil organizada – tiveram co-
mo principal ponto de convergência a premência da assistência social à família mineira com a 
finalidade de imprimir junto a estas um novo estilo de vida.  

A partir do estudo sobre a atuação das Filhas do Divino Zelo na Vila Operária da Minera-
ção de Içara foi possível observar, a partir dos indícios, a ação intensa das religiosas na “reedu-
cação” das famílias. Elas, procuraram instituir novos hábitos e valores nas práticas cotidianas da 
vila operária e, para que isso se concretizasse, envolveram, principalmente as esposas, filhos e 
filhas, em várias ações de caráter social, educativo e religioso. Além da assistência, elas atendi-
am as crianças no Jardim de Infância, ofereciam aulas de corte e costura, bordado, realizavam 
visitas às famílias, bem como ofertavam aulas de catequese. 

Para a companhia carbonífera o trabalho assistencial era de fundamental importância 
para disciplinar os trabalhadores e suas famílias “ajustando-os” aos objetivos da empresa. Cer-
tamente já havia uma clareza na gestão da companhia de que o aumento da produtividade e 
dos rendimentos também estava associado à resistência física do mineiro e que ele deveria go-
zar de boa saúde. Que por sua vez dependia das condições de higiene na casa, do tipo de ali-
mentação, dos cuidados com a vestimenta e, sobretudo, com a manutenção da unidade 
familiar. 

As pedagogias missionárias funcionaram como um amálgama para unir os operários em 
torno dos interesses da empresa, atenuando as condições críticas de vida, colaborando para 
que se tornassem mais produtivos. As pedagogias missionárias, assim, difundiram práticas soci-
ais e culturais, ou, em outras palavras, ensinaram pensamentos e comportamentos, um saber 
fazer e saber ser, em relação aos trabalhadores, suas famílias e filhos. 
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MEMÓRIAS DA MESTRIA: AS ARTES E OS OFÍCIOS DOS HOMENS DE COR. 
 
No século XVIII, a implantação das corporações de ofícios pela Câmara Municipal da ci-

dade de Salvador na Bahia fez com que oficiais portugueses migrassem para Salvador1. Costu-
mes foram adaptados, mas não o suficiente para compararmos seu funcionamento. Uma 
diferença fulcral foi que as mãos que na Bahia se ocuparam dos ofícios passam a ser, majorita-
riamente, negras2. 

Para além das condicionantes que correlacionaram a prática dos ofícios aos escravos 
brasileiros, a transmissão do ofício entre os “homens de cor” pode ser compreendida como uma 
herança, não só possível quanto honrada3. Holanda (1978) advertiu, quando tentou explicar a 
não similaridade entre o sistema corporativo medieval e o brasileiro, até o século XIX, que eram 
raríssimos, os casos em que o ofício se mantinha na mesma família branca por mais de uma 
geração “[...] como acontecia normalmente onde a estratificação social alcançara maior grau de 
estabilidade” (p. 28). Os artífices brancos, estrangeiros e brasileiros queriam formar filhos “dou-
tores”, livrando-os do trabalho manual. Mas, entre os homens de cor era notória a preocupação 
da transmissão do ofício entre gerações, numa clara intenção de precaução contra as barreiras 
que o jovem iria ter que ultrapassar ao tentar galgar profissões liberais. Dicas, macetes, práti-
cas e segredos do ofício, em grande parte transmitidos oralmente, eram confiados entre gera-
ções, que os guardavam e seguiam. 

O presente texto tem como objetivo elucidar como este sistema teve lugar no Brasil e 
foi apreendido positivamente pelos oficiais mecânicos, posteriormente chamados de artífices, e 
o quanto o ícone do mestre-escola foi importante para que o conhecimento perdurasse entre os 
homens “de cor”, não só durante os quase três séculos de vigência da escravatura no Brasil, 
mas enquanto os desdobramentos deste sistema produziram, diretamente, limites à inserção 
destes homens no mercado de trabalho qualificado. A baliza temporal foi o século XIX e, para 
realizar tal análise, contou-se com a pesquisa documental, que privilegiou fontes primárias; com 
entrevistas, que trouxeram ao texto mestres do ofício educados pelo sistema oficinal, e com 
estudos precedentes sobre o tema, especialmente aqueles que fizeram a história social das es-
colas voltadas para a formação nas Artes e Ofícios. Desta forma, pôde-se compreender o signi-
ficado da transmissão do ofício, e o quanto o projeto educacional que as classes mais abastadas 
fomentavam para os pobres estavam marcados por discursos preocupados com os efeitos da 
transição entre o trabalho livre e o escravo. Era também o momento da industrialização, e as-
sim, ideias capitalistas, ideais abolicionistas e filantrópicos vão sendo regulados para enfrentar o 
problema social. 

 
 

A Mestria nos Ofícios: Quem a Alcança e Quem é por Ela Alcançado 
 
Para os negros, educar os filhos respondia ao desejo de lhes dar um ofício, como forma 

possível de prepará-los para as dificuldades que enfrentariam na sociedade de então. O Gover-
no aproveitou-se disso e ofereceu-lhes, em diversos setores, escolas profissionalizantes que 
formalizaram a instrução. Era mais uma tentativa de aplacar revoltas, dar ocupação às crianças 
pobres, a recém-libertos e a todos aqueles que poderiam, ao crescer, tornar-se o germe de 
conflitos.  

O ensino dos ofícios não atingia somente os que viviam na miséria material. Fonseca 
(como citado em Cunha, 2005) explica-nos que o ensino “destinado à indústria tinha sido, inici-
almente destinado aos silvícolas, depois fora aplicado aos escravos, e em seguida, aos mendi-
gos. Passaria, em breve, a atender, também, outros desgraçados” (p. 117). Referia-se aos 
deficientes físicos, diferenciando-os dos “desgraçados sociais”. 
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Com o aumento da produção manufatureira, na segunda metade do século XIX, socie-
dades civis também se imbuíram do amparo aos menores carentes e fundaram Liceus de Artes 
e Ofícios. Para tanto, mais uma vez, conferir-lhes um ofício foi a dimensão que norteou seu pro-
jeto educacional. Eram mantidos por sócios cotistas e doações de benfeitores, boa parte deles 
membros do alto escalão da burocracia estatal e parlamentares, o que lhes permitia angariar 
benefícios governamentais. 

Ao longo do Império4, por iniciativa de associações civis, do aparelho de Estado ou de 
ambos, foram sendo criadas instituições destinadas ao ensino das artes manufatureiras. Generi-
camente, nas várias províncias em que existiram, eram conhecidas como Casas de Educandos 
Artífices. Nelas, eram acolhidos “ingênuos”5, órfãos, indigentes, expostos da Santa Casa de Mi-
sericórdia ou filhos daqueles que comprovassem que a pobreza não lhes permitiria alimentá-los 
e educá-los. Não obstante serem destinadas ao ensino de ofícios, tais estabelecimentos não se 
destituíram do caráter de instituições de filantropia, o que só aconteceu com as experiências 
das escolas de ensino técnico-industrial, que ocorreram durante a República6. 

A trajetória pela qual as mãos negras da Bahia Oitocentista se ocuparam dos ofícios 
mecânicos foi analisada através de documentos escritos. No entanto, uma compreensão mais 
ampla do significado da transmissão do ofício só foi atingida após entrevistar aqueles que fo-
ram, no passado, aprendizes de artífices que exerceram parte de suas atividades no século XIX. 
Desta experiência, abordar-se-á aqui a fala de dois sujeitos, ambos negros. Foram entrevistas 
concedidas no verão de 2004, na cidade de Cachoeira, recôncavo do Estado da Bahia. 

O primeiro entrevistado foi Seu Bernardino Ferreira dos Santos. Era pedreiro. Apresen-
ta-se, com certa tristeza, como um dos poucos, entre os seus contemporâneos, que ainda está 
vivo. Lembra seus nomes e suas obras. Muitos foram substituídos por filhos, hoje também pe-
dreiros. O próprio Bernardino se orgulha de seu filho conhecer lugares que ele não conhece. 
Está em Angola. É pedreiro da Odebrecht. Depois de perceber que a conversa lhe agradava, foi 
direcionada por perguntas. Muitas foram respondidas com precisão de detalhes, outras, nem 
tanto. Nada estranho. Afinal, tratava-se de um senhor de 87 anos, que ainda trabalhava, junto 
a seus filhos menores, em uma barraca da feira livre. É ele quem nos fala. 

Sobre o montepio dos artistas da cidade: 
Era a associação que os pedreiros tinha e era uma associação que 
quando estava em dificuldade de vida a sociedade supria, com remé-
dio, com pirão [comida] e muitas outras coisas. Até roupa, calçado. A 
dificuldade que o artista tinha, a sociedade supria [...] os aprendizes 
iam na reunião do montepio. Falava com os pais, que era para eles 
seguir a religião, a associação. Toda profissão pertencia ao montepio. 
O montepio sabia que era a profissão dos artistas. A sede dos artistas. 
Era os operários. Era os mesmo artista. [sic]. 

 
Sobre o respeito que se tinha aos pedreiros no passado:  

Era quem sabia trabalhar. Porque hoje existe muito engenheiro [que] 
ficou como dono da profissão, mas naquela época que era [de] mes-
tre, as obras não caíam [...] hoje depois de engenheiro que sabe mui-
to, exploram muito a arte, as obras caem e matam muita gente 
porque não fazem como antigamente faziam [...] Engenheiros eram 
os mestres! [sic] 

 
Sobre a origem do ensino: 

A arte vem da escravidão [...] Porque a descendência da profissão 
sempre foi África [...]. Quando dois mestres se encontravam na rua 
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salvavam [cumprimentavam-se] um para o outro, mas na outra parte 
era o segredo da profissão. Meu mestre se chamava Manoel Nasci-
mento. Era brasileiro, mas filho de africano. Eu aprendi a arte com 
nove anos de idade. De manhã ia pro colégio e a tarde ia aprender a 
arte no lugar onde o mestre estivesse trabalhando. [...] naquela épo-
ca e porque o operário sabia trabalhar, tinha o valor. É por isso que 
empregava o nome de mestre. E hoje qualquer, qualquer cidadão que 
acha que deve ser artista sem aprender a arte vai enfrentando aí, ga-
nhando o pão. [sic] 

 
Mesmo sem ser questionado, concedeu informações importantes, que confirmavam 

vínculos. Referiu-se à festa do “2 de julho”, como o dia em que o montepio saía às ruas para 
participar da festa patriótica7. Fato que nos remete às procissões e das datas cívicas em que os 
artífices dos séculos antecedentes desfilavam, de estandarte em punho, orgulhosos de sua pro-
fissão e atentos ao espaço que ocupavam na sociedade. Referiu-se à presença de italianos e 
suíços em Cachoeira, mestres que competiam com seu mestre. Referiu-se às tecnologias cons-
trutivas do passado, comparou-as com as do presente. Enfim, a conversa com o Sr. Bernardino 
foi longa. 

Não menos interessante foi a entrevista obtida com o Sr. Demerval Pereira Mascare-
nhas, o Sr. Nadinho, de quase 90 anos. Também cachoeirano, apesar de seu pai ter sido alfaia-
te, aprendeu a profissão de pedreiro com o mestre Felipe que, além de pedreiro, era músico. 
Tocava trombone na Sociedade Cultural Orpheica Lyra Ceciliana, fundada em 1870 e que funci-
ona até hoje. Não só ele, mas outros artífices “de cor” de então, agregavam valores sociais par-
ticipando de grupos musicais que se apresentavam em datas cívico-religiosas. O Sr. Nadinho 
não foi membro da Sociedade Montepio de Artistas de Cachoeira, tampouco da Lyra, mas sim 
da Irmandade da Paciência. Também foi sócio da Irmandade do Senhor dos Martírios, que fun-
cionava na Igreja dos Remédios. Muitas de suas informações coincidem com as do Sr. Bernar-
dino. Com orgulho semelhante, lembra que “não tinha engenheiro não, tudo era feito por nossa 
conta”. Essa conversa ocorreu na porta de sua casa, onde ele passava os dias contemplando o 
cotidiano de sua rua e arredores.  

Através destas entrevistas, pôde-se confirmar que, no universo destes sujeitos, artista é 
sinônimo de operário, bem como arte é de ofício que, por conseguinte, o é de profissão. Como 
ressaltou o Sr. Bernardino, “Toda profissão pertencia ao montepio”. De fato, profissional sem 
agremiação tinha pouca visibilidade e nenhum amparo frente às dificuldades da vida profissio-
nal e pessoal. Montepios, irmandades, confrarias, candomblés, grupos musicais formavam a 
teia em que transitavam.  

O dicionarista Bluteau afirma que o mestre é aquele “que sabe bem o seu officio”, “que 
examina as obras do seu officio”. Esta definição teve valia na Bahia do século XIX. Para os artí-
fices baianos, o que os distanciava dos engenheiros era a segurança de guardarem um saber 
sacramentado secretamente entre os seus. Saber constituído no dia a dia, na lição do mestre 
que, semelhante a um pai, apontava um caminho, servia de espelho. Era, na medida exata, o 
exemplo a ser seguido. Nas entrevistas relatadas, sua figura foi frequentemente evocada. Não 
haveria de ser diferente, com ele aprendia-se a arte, o ofício que lhe daria sustento e lhe confe-
riria um lugar social. 

Graças a Manoel e Felipe que, no século XIX, foram aprendizes, o ofício chegou a Ber-
nardino e Nadinho, mestres no século XX. Se é impossível negar que o ensino de cativos ocor-
reu em oficinas e canteiros de obras dos quais não há registro, pouco se sabe sobre esta 
pedagogia. Havia condicionantes: a qualidade do mestre, as condições do aprendizado, sua 
duração, o tipo de participação, as experiências e, de certa maneira, as aptidões do aprendiz. O 
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indivíduo “de cor”, livre ou alforriado, também tinha que cumprir condições para se aproximar 
do seu mestre. Fosse por destacar-se no ofício, por parentesco, paternidade ou, até mesmo, 
afinidade. As especificações sobre o domínio da arte que lhe seria transmitida podiam decorrer 
de um contrato feito com o mestre pelo pai, por vezes branco; por seu senhor; por padrinho ou 
por qualquer protetor.  

Havia hierarquias respeitadas. Mesmo estando entre o aprendiz e o mestre, um oficial 
mecânico, cativo ou não, valia de acordo com sua habilidade e com seu grau de independência 
frente ao mestre.  

No bojo deste sistema estavam os escravos “de ganho”, aqueles que tinham licença de 
seus senhores para trabalhar e com eles dividir o lucro, embora isto não fosse uma regra, pois 
este escravo podia ser emprestado por seu senhor para obras em igrejas, casas pias etc. Nesse 
caso, mesmo sendo bem qualificado, seu trabalho assimilava-se à esmola. Por outro lado, ra-
ramente, e mesmo em tempo de crise no mercado, um escravo muito qualificado se tornaria 
um carregador. De fato, como apontado antes, a qualificação torna-se um trunfo paradoxal, 
pois, enquanto passa a valer mais no mercado, mais caro lhe custará sua alforria. O “de ga-
nho”, qual fosse seu grau de qualificação disputava fatias de um mercado que guardava subdi-
visões. Em cada uma delas, alguém a ensinar e alguém a aprender. 

A qualificação dos escravos jovens e das crianças era uma prática comum utilizada 
pelos senhores para agregar valor ao que determinavam ser sua mercadoria. Em Salvador, 
muitos eram os escravos de idade entre 9 e 14 anos, os chamados “moleques”, que ficavam 
nas oficinas, como aprendizes e, quando adultos tornavam-se oficiais. Destes, somente aqueles 
que respeitavam as regras, e demonstravam conhecimentos e qualidades no ofício exercido, 
alcançavam a mestria. Era um percurso difícil para um cativo. Na pesquisa de Andrade (1988) 
sobre Salvador, os mestres aparecem apenas como 1% dos 2.981 homens cativos, mas, apesar 
de raros, apenas 32 apresentam médias de preços bem mais elevadas que os demais oficiais. 
Segundo a pesquisadora mencionada, “formavam a elite”. Entre 1811 e 1860, dos 5.178 
indivíduos destacados na pesquisa de Andrade (1988) pelo seu grau de aperfeiçoamento no 
ofício, os escravos adultos que eram oficiais, do sexo masculino e do sexo feminino, 
representavam 88% dos que possuíam categoria de ofício. Já os aprendizes, na sua maioria 
adolescentes, considerando o sexo masculino e feminino, representaram 11% da totalidade de 
indivíduos com ofício (p. 150). Saber ler, escrever ou contar não era premissa para se ter um 
ofício, ou mesmo alcançar a mestria. Vale destacar que, dentre os 8.045 escravos pesquisados, 
apenas 8 eram alfabetizados, o que era privilégio de poucos, não somente escravos, mas de 
toda a população pobre, incluindo libertos e brancos. O preço médio dos escravos aprendizes e 
oficiais não apresenta diferenças significativas, apesar de o preço médio dos aprendizes superar 
um pouco o dos oficiais. Andrade (1988) conclui que os escravos “do ofício de pedreiro” e 
outros da categoria de oficiais eram tão requisitados quanto os aprendizes de pedreiro, o que a 
fez notar que a idade, neste caso, é uma variável considerável, ou seja, não só a experiência, 
como também a jovialidade parecem ter sido favoráveis na escolha do oficial (p. 174).  

Reis (1986, p. 184) aponta as diferenças comportamentais entre o escravo africano e o 
brasileiro, numa tentativa de explicar o motivo pelo qual os nascidos no Brasil se dedicavam a 
ocupações mais especializadas, concluindo que isto ocorreu pelo “processo de socialização e 
treinamento dos escravos crioulos e pardos e que nada tem a ver com qualquer superioridade 
étnico-cultural ou racial, mas com seu abrasileiramento”. Andrade (1988) analisa 
quantitativamente a distribuição da população africana e brasileira, combinando ofícios e 
nações e observa que, nos dez ofícios relacionados à arquitetura e à construção civil, os 
escravos artesãos, incluindo os carpinteiros e os pedreiros, eram, em sua maioria, crioulos. Em 
contrapartida, nos demais ofícios, e entre estes não está nenhum serviço ligado à arquitetura 
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ou à construção civil, a maioria era de escravos pertencentes à etnia nagô. Isto faz a autora 
admitir que  

[...] a maioria dos escravos crioulos, entre os artesãos, pode ser 
explicada através da consideração de que as artes e ofícios requerem 
aprendizagem especial. Sendo assim, ocorreu que o crioulo, já 
adaptado à região e sem sofrer com as barreiras lingüísticas, teve 
mais acesso ao aprendizado.(Andrade, 1988, pp. 145-147) 

 
Já Spix e Martius (1976), que viajaram pelo Brasil entre 1817 e 1829, sem atentar para 

os fatores que foram observados por Reis e Andrade, generalizam:  
 

[...] entre os naturais são os mulatos que manifestam maior 
capacidade e diligência para as artes mecânicas; até dizem que há 
entre eles decidido talento para pintura. Os pretos livres, de que 
existe grande número na cidade (do Rio de Janeiro), não se mostram 
tão aproveitáveis e vantajosos para a sociedade como no interior, 
onde se tornam não raro ativos e abastados agricultores. (p. 65) 

Foram muitas as condicionantes que levaram a prática dos ofícios às mãos dos escravos 
brasileiros. Tornou-se herança, presumível e honrada. A partir daí outras estratégias foram 
criadas, não só por parte dos governantes, como dos subalternos, que souberam se apropriar 
do ofício como uma arma disponível, senão à total liberdade, mas a liberdade possível dentro 
de uma sociedade marcada pelo racismo e por severas fragilidades sociais. 

 
 
Artes e Ofícios, a Ocupação Que Dignifica o Vagabundo, o Enjeitado e o Filho 

do Proletário 
 
Em 13 de novembro de 1872, os empresários Bartholomeu José Pereira e Thomé 

Fernandes Madeira de Castro receberam autorização do Governo do Império para organizarem 
uma Companhia destinada a construir prédios de aluguel barato8. Havia regras para essa 
concessão. Entre elas, algumas são pertinentes a esta análise. A quantia que deveria ser paga 
pelos acionistas, no ato da compra da ação, seria recolhida ao banco que melhores vantagens 
oferecesse. Dois terços seriam destinados à criação e ao custeio de um Conservatório de Artes 
e Ofícios para a “educação gratuita do povo”, e um terço para a emancipação do “elemento 
servil”. No dia 7 de setembro, seriam entregues cartas de liberdade a “indivíduos préviamente 
escolhidos”. Os regulamentos aprovados pela Assembléia Geral dos acionistas estabeleceriam o 
sistema de ensino do conservatório de artes e ofícios e o “método prático para escolha dos 
indivíduos destinados a emancipação”9.  

O elemento servil, quando emancipado, integrar-se-ia ao povo, seria parte de um 
mesmo conjunto. Independentemente das quotas que caberiam a cada um, educação e 
liberdade, mais uma vez, vêm associadas. Mas o Liberalismo aponta para um novo discurso, no 
qual instruí-los os adaptaria às regras, aos bons costumes e à moral requerida. Seriam 
trabalhadores efetivos, integrados à exploração capitalista. Mesmo assim, há que se ressaltar 
que aí não se estanca a repressão à vadiagem. Como observa Luís Antonio Cunha (2005, p. 
182), pouco depois da Lei Áurea, o Ministro da Justiça apresentou um projeto de lei em 
repressão à ociosidade, no qual se previam duras penas para vadios e mendigos. Para a 
compreensão mais estreita desses interesses, observemos a fala a seguir, que traduz 
inequivocamente o pensamento dos intelectuais da época. 

Em 17 de maio de 1874, Carlos Arthur Buseh Varella discursa na Escola Pública da Gló-
ria, no Rio de Janeiro10. Apesar de ainda não saber-se muito sobre a atuação deste advogado, 
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conferiu-se seu conhecimento sobre o panorama educacional, não só do Brasil, mas de outros 
países, bem como seu pensamento intelectualizado, repleto de questões cruciais e inerentes ao 
que incomodava as elites econômicas. Não menos interessante para esta análise é o título de 
sua conferência: Da instrução ao vagabundo, ao engeitado, ao filho do proletario e ao jovem 
delinquente: meios de fazel-a effectiva. Já era a terceira vez que Varella estava naquele auditó-
rio, deveria, então, concluir um ciclo. Seu objetivo era discorrer sobre a “educação e instrucção 
que o Estado deve áquelles desgraçados que sem tecto e sem lar” que, apesar de não poderem 
vir à escola, tinham direito a ela. De início, expõe sua opinião sobre a diferença entre a educa-
ção e a instrução: 

[...] a educação é para o coração o mesmo que a instrucção é para a 
inteligencia. Disse-vos o como a instrucção deve ter por base a educa-
ção domestica, que se traduz nas blandicias de uma extremosa mãe, 
na indulgencia e carinho com que só ella sabe despertar no coração 
da creança os bons instinctos, as nobres aspirações, preparando-os 
para mais tarde e com proveito real receberem na escola ou nos Cur-
sos secundarios um bem dirigido ensino (Varella, 1874, p. 4).  

 
O conferencista cita a experiência de outros países. Ressalta que a Inglaterra, curou tal 

“lepra social” abrindo escolas por toda a parte, fundando “casas de instrucção e de trabalho”. O 
pobre continuava sendo amparado pela filantropia, mas a esmola não era mais levada ao seu 
domicílio, o que obrigava “o pobre e o vagabundo a recolher-se ás casas de trabalho” (Varella, 
1874, p. 5). Afirma que tal exemplo espalhou-se pela Europa inteira, que também 
“comprehendeu a urgencia de instruir o povo”, indo à “cata daquelles que não podião vir-lhe ao 
encontro”. Em todas as freguesias da cidade do Rio de Janeiro já havia escolas como a da 
Glória, denominadas por Varella de “templos megestosos”; no entanto, só serviam às “creanças 
que pertencem a uma certa camada do pôvo, que não é de todo balda de recursos” (p. 5). Em 
sua opinião, haveria de se criarem escolas para os “sem tecto e sem pão” que dormiam sob o 
Arco do Telles, nos adros das Igrejas, nos recantos escuros dos edifícios, ou “se empilhão 
nesses reductos asquerosos, que por ahi abundão, com o nome de ‘Cortiços’” (p. 6). Consciente 
de que estas crianças tinham direito à proteção pública, questionava: “Não há em cada um 
desses pequenos vagabundos uma alma? Na intelligencia bruta de cada um desses tenros 
beduinos não ha o germem que póde fecundar e desenvolver-se?” (p. 6). Ressalta que até da 
“taverna e da officina” era possível “surgirem gigantes da intelligencia e da industria que tem 
assombrado o mundo!” (p. 7). Varella insiste em que a escola devia bater-lhes à porta. Até 
então, só conhecia as experiências da Roda dos Engeitados, fundada em 1738 pelo “Venerável” 
Romão de Mattos Duarte e o Recolhimento das Orphãs, criado em 1739 por Marçal de 
Magalhães Pinto e pelo Capitão Francisco dos Santos. Eram por demais filantrópicas. Outras 
instituições chegaram a funcionar, mas foram efêmeras, pois “creanças desvalidas” 
continuavam presentes (p. 8). 

Após apresentar os problemas que assolavam a sociedade de então, Varella dedica 
longas páginas ao relato de suas viagens ao exterior, quando, oportunamente, pôde observar 
experiências diversas. Na Europa, relata que visitou Asilos na França, estudou os Jardins da 
Infância na Alemanha, onde conheceu “o methodo Frebel, engenhosa applicação desse vasto 
systema de phylosophia espiritualista, admiravel conjunto de meios praticos para a educação 
moral e religiosa”. Foi à Escócia, conheceu o Heriot’s Hospital, no qual eram protegidas, 
educadas e instruídas 3 mil crianças que, ao saírem, podiam continuar seus estudos em 
Edinburg ou nas escolas superiores. Ainda na Inglaterra, estudou a organização dos Ragged 
School (Escolas de Maltrapilhos, segundo tradução do autor), destinadas aos mendigos, aos 
vagabundos, aos jovens criminosos (city’s-arabs, na transcrição de Varella), examinou a British 
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and National School e, mais detidamente, visitou as Casas de trabalho (Work houses), que 
Charles Reybaud, por ele citado, chamou de gaiolas de pobres [grifo do autor]. Nelas, pôde 
comprovar que famílias inteiras ficavam sujeitas a uma severa disciplina e eram obrigadas a um 
trabalho regular. Era uma forma de abolir a prática de levar socorros ao domicílio pobre 
(Varella, 1874, p. 9). Apresentou os resultados estatísticos das pesquisas que fez por onde 
passou, comparou-as entre si e com as do Império, onde um “enxame de parias” aumentava, 
presos aos vícios e a degradação moral (p. 10). Propõe um desafio:  

[...] não será possivel entre nós um ensaio, uma tentativa sequer para 
arredar do fóco de perdição, tão grande numero de infelizes que tem 
direito á nossa solicitude? [...] Nós bem podiamos fundar uma 
colonia, quer para os jovens delinquentes do art. 13, quer para toda a 
especie de vagabundos, engeitados, orphãos desvalidos e filhos de 
proletarios; colonia onde elles recebessem uma educação pratica, 
religiosa e artística (Varella, 1874, p. 22). 

 
A instrução recomendada, baseada na prática (trabalhos braçais), na religião (católica) 

e na arte (ofício) deveria ser incutida “pelas ultimas camadas do povo”’ (Varella, 1874). Mas, se 
não fosse possível fundar colônias que servissem “de asylo ás crianças abandonadas e a esses 
vagabundos que mandamos para o exercito e Armada”, ainda havia outra possibilidade. 
Ressaltando que na Província do Rio de Janeiro havia fazendeiros “abastados e intelligentes”, 
Varella (1874) propõe que, em uma de suas fazendas, poderia ser feito um ensaio, fundar-se-
iam colônias sob sua direção. Nestas, haveria “escola, as officinas e os trabalhos de lavoura 
compativeis com as suas forças”. Se conseguissem “regeneração moral de algumas centenas ou 
mesmo dezenas desses vagabundos que por ahi vagão ás tantas, quanta gratidão nos não 
deverá a Patria por uma iniciativa tão generosa!” (p. 23). Previa que somente quando a 
instrução “penetrar as ultimas camadas socias”, a classe dos artistas  

[...] hade ser tão respeitosa como a dos fidalgos. (“aplausos 
prolongados”) [...] O facho civilisador da instrucção popular terá 
espancado todas as trevas e nós olharemos sem inveja para os nossos 
irmãos da America do Norte. A instrucção fará o trabalho mais 
productivo, criará estimulos, moralisará o operario que não maldirá 
seu destino, mas que se honrará de dever ao trabalho a manutenção 
de sua familia e uma feliz independência (Varella, 1874, pp. 31-32). 

 
O pensamento de Varella traduz um ideário de fundamentos aparentemente contraditó-

rios. Espera que a educação doméstica, oferecida no seio de uma família, sem desvios dos pa-
drões morais e religiosos em destaque, seja a base para que uma criança possa ser instruída. 
Esta não era e nem seria a realidade dos que estavam, como ele apontou, nas últimas camadas 
do povo ou nas últimas camadas sociais. Ele equipara estas crianças a beduínos, define-os co-
mo “pequenos vagabundos” e aponta o remédio: instrução e moralização. Esta não dependeria 
muito das letras, seria prática e voltada para o exercício de um ofício. Para completar, cateque-
se. Por esta via, sim, até mesmo os que estavam nas tabernas e nas antigas oficinas podiam 
ser úteis à era industrial. Sua fala em muito contribui para a compreensão do temor que as 
classes mais abastadas tinham “do povo”, conjunto no qual já se misturavam os “ingênuos”, 
grupo que crescia, dia após dia, circulava pelas ruas, mendigava, usava trajes esfarrapados, 
batia-lhes às portas. Incomodava visual e moralmente as cidades, inclusive àqueles que, mes-
mo sendo “povo” também, já haviam alcançado algum status mais digno no meio social, fosse 
por agregação aos de posses, fosse por mercadejar ou desempenhar bem um ofício de desta-
que. Este cenário intensificava-se à medida que a extinção definitiva da escravidão apontava 
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em horizonte próximo. Seu discurso também é esclarecedor, no sentido de indicar mais um ca-
minho trilhado por intelectuais e políticos para amenizar a transição entre o trabalho livre e o 
escravo. Não só “ingênuos”, órfãos, desvalidos, abandonados e expostos dariam conta da pro-
dução, mas também os filhos dos proletários e dos operários. E assim, aos ideais abolicionistas 
e filantrópicos vão sendo anexadas idéias capitalistas. O problema social iria ser resolvido pela 
ocupação dos que estavam no patamar mais baixo da pirâmide social e não só pelos que esta-
vam nas últimas camadas. Todos tornar-se-iam operários, força de trabalho industrial-
manufatureira.  

Com o aumento da produção manufatureira, na segunda metade do século XIX, socie-
dades civis também se imbuíram do amparo aos menores carentes e fundaram Liceus de Artes 
e Ofícios. Para tanto, mais uma vez, conferir-lhes um ofício foi a dimensão que norteou seu pro-
jeto educacional. Eram mantidas por sócios cotistas e doações de benfeitores, boa parte deles 
membros do alto escalão da burocracia estatal e parlamentares, o que lhes permitia angariar 
benefícios governamentais.  

O primeiro exemplo foi o da Sociedade Propagadora de Belas-Artes, organizada em 
1858, no Rio de Janeiro, por iniciativa do Coronel Francisco Joaquim Bethencourt, ex-aluno e 
professor da cadeira de arquitetura da Academia de Belas-Artes. Teve como patronos o Impe-
rador e a Princesa Isabel, além do Barão de Mauá, que patrocinou a instalação a gás do edifício 
por todo o primeiro ano de funcionamento. Além destes ilustres, condes, viscondes, comenda-
dores, doutores, coronéis, almirantes e conselheiros orgulhavam-se por verem seus retratos 
estampados nas salas internas, seus nomes identificando laboratórios, oficinas, salas de aula. 
Sentiam-se participantes da reforma educacional que haveria de ser feita nas camadas sociais 
que temiam. Viam-se como colaboradores do projeto de qualificar a mão-de-obra que, na sua 
subjetividade, continuaria a lhes ser subalterna. Muitos professores não queriam estar fora des-
te circuito e lecionavam gratuitamente, o que era interpretado como uma doação patriótica. O 
ensino era gratuito para os sócios e seus filhos e “para qualquer indivíduo, livre ou liberto, que 
não tiver contra si alguma circunstância que torne inconveniente a sua admissão, ou o constitua 
impossível ao estabelecimento” (Cunha, 2005, p. 124). Indiretamente, está claro neste regi-
mento que escravos não seriam aceitos, não estavam no mesmo patamar que trabalhadores 
pobres e seus filhos; estes, sim, tinham direito às aulas, noturnas e baseadas em duas verten-
tes: ciências aplicadas (aritmética, álgebra, geometria plana e no espaço, geometria descritiva, 
física, química e mecânica, todas aplicadas) e as artes (desenho de figura [corpo humano], de-
senho geométrico [incluindo as ordens clássicas], desenho de ornatos, de flores e de animais, 
desenhos de máquinas, desenho de arquitetura civil e regras de construção, desenho de arqui-
tetura naval e regras de construção civil, escultura de ornatos e arte cerâmica, estatuária, gra-
vura e talho-doce, água-forte, xilografia e pintura). Cunha não chega a uma definição sobre o 
currículo fixo do ensino profissional masculino e aponta a hipótese de que os alunos se matricu-
lavam em uma das matérias do campo das artes e nesta seguiam até atingir um nível profissio-
nal; em paralelo, faziam as matérias das ciências aplicadas. Comprovada esta hipótese, o Liceu 
teria então cursos profissionais relacionados a todas as matérias de artes. Mesmo com o apa-
drinhamento estatal e o da burguesia, e uma estrutura curricular que chegou a ser comparada 
por alguns autores à Academia de Belas-Artes Rio de Janeiro, não houve recursos suficientes 
para pôr em prática tudo que previa seu regimento. Havia mais salas de aula do que laborató-
rios e oficinas. Somente o advento da República e o incentivo do Visconde de Ouro Preto lhe 
deram novo fôlego. Mecanismos jurídicos e fiscais ampliaram as isenções e colaboraram para 
que mais doações fossem endereçadas à unidade mantenedora. Em 1881, foi inaugurado um 
curso direcionado às mulheres e com currículo fixo e, em 1882, seguindo o parâmetro do currí-
culo fixo, criou-se um curso comercial. 
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Cunha (2005), que traçou um panorama sobre o ensino de ofícios artesanais e manufa-
tureiros no Brasil escravocrata, ressalta que houve Liceus de Artes e Ofícios formados por só-
cios artífices. No entanto, tiveram grande dificuldade de desenvolver seu projeto, já que a 
subsistência de tal sociedade dependia da constância, em seu quadro, de sócios beneméritos, 
que, além de empenharem recursos próprios, ainda angariavam subsídios governamentais. No 
período imperial, foram criadas a Sociedade Propagadora das Belas-Artes (Rio de Janeiro, 
1858), a Associação Liceu de Artes e Ofícios (Salvador, 1872), a Sociedades dos Artistas Mecâ-
nicos e Liberais (Recife, 1880), a Sociedade Propagadora da Instrução Popular (São Paulo, 
1882), a Associação Protetora de Instrução Popular (Maceió, 1884), a Sociedade Artística Ouro-
pretana (Ouro Preto, 1885). Além destas, também foram criados Liceus de Artes e Ofícios na 
cidade mineira de Serro (1879), em Florianópolis (1883) e em Manaus (1884). 

Como visto, ao longo do Império, por iniciativa de associações civis, do aparelho de Es-
tado ou de ambos, foram sendo criadas instituições destinadas ao ensino das artes manufatu-
reiras. Genericamente, nas várias províncias em que existiram, segundo Leal (2004, p. 228), 
eram conhecidas como Casas de Educandos Artífices. Nelas, eram acolhidos “ingênuos”, órfãos, 
indigentes, expostos da Santa Casa de Misericórdia ou filhos daqueles que comprovassem que a 
pobreza não lhes permitiria alimentá-los e educá-los. Tanto Celso Fonseca Suckow (1986), 
quanto Cunha (2005) e Leal (2004) observam que, não obstante serem destinadas ao ensino 
de ofícios, tais estabelecimentos não se destituíram do caráter de instituições de filantropia, o 
que só aconteceu com as experiências das escolas de ensino técnico-industrial, que ocorreram 
durante a República. 

Se, aos ingênuos, muitas foram as determinantes que os quiseram manter no campo, 
em colônias agrícolas, nas quais também haveria oficinas mecânicas, os filhos dos pobres, dos 
quais muitos deviam ser ingênuos, eram considerados como indivíduos citadinos. Caber-lhes-ia 
um ofício mecânico. As instituições formadas para educá-los na cidade e para a cidade revelam-
se não só como locais em que era possível recuperá-los, como também inseri-los como operá-
rios do setor industrial, que englobava desde a minúscula oficina caseira, passando pelo pedrei-
ro que trabalhava de obra em obra, até as fábricas que surgiam. Graças a este projeto, sua 
escolarização foi enfocada, discutida e desenvolvida. Se o governo aproveitou, eles não deixa-
ram por menos. Não há dúvida de que famílias pobres se orgulhavam de ter um filho com uma 
profissão. Era uma questão de liberdade e de fortalecimento. No jogo de negociações, este 
acontecimento não reestruturou a pirâmide social, nem lhe conferiu divisões igualitárias, mas 
forneceu um projeto profissional que muitos abraçaram.  

Todas as escolas de ofícios manufatureiros citadas seguiram o lastro aberto pelo Colé-
gio Casa Pia dos Orfãos de São Joaquim, na Bahia. Mesmo nos projetos mais ousados, como os 
dos Liceus, filantropia, formação profissional, disciplina moral e religião, nem sempre em medi-
das iguais, estiveram articuladas ao propósito de qualificar mão-de-obra juvenil para os ofícios 
considerados pouco nobres.  

 
Considerações Finais 

 
No Brasil, ao longo de todo o Império e mesmo nas primeiras décadas do período re-

publicano, houve confronto entre formas tradicionais de educação e as novas práticas. No âm-
bito de sua organização para o trabalho, e mais uma vez utilizando estratégias que 
aparentemente denotavam submissão, os artífices apropriaram-se de novos conhecimentos, os 
amalgamaram àquele que a oralidade já lhes tinha conferido, ascenderam socialmente e refor-
çaram seu domínio na arte de resistir através do aperfeiçoamento para o ofício. Aprendizagem 
e formação eram intrínsecas ao processo de socialização que acontecia nos mesmos espaços e 
na própria comunidade que guardaria o indivíduo na sua vida adulta. A frequência à escola con-
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figura-se numa nova instância do processo de formação. Em algumas, rompe-se com a peda-
gogia apoiada apenas no binômio informação-aprendizagem e, de certo modo, com a “pedago-
gia do chicote”, utilizada pelos feitores e experimentada pelos antepassados dos artífices aqui 
revelados. Outros foram os espaços e os agentes educadores. Logo, outras relações estiveram 
presentes, pois a hierarquia vertical, experimentada na oficina, deixou de ser o único lugar de 
aprendizagem, mas não foi abandonada. É uma prova de que o modelo tradicional não foi es-
quecido, pois, sem o exercício da técnica, o indivíduo não estaria formado.  

Na oficina-escola ou na escola que tinha oficina havia um mestre respeitado por seu 
saber. Havia filhos de trabalhadores pobres com seus destinos incertos. Muitos já haviam 
enraizado o orgulho do ofício. Estavam conscientes da liberdade que a profissão lhes daria, 
mesmo sabendo que o Governo lhes impunha limites, oferecendo uma ocupação tão subalterna 
quanto sua pertença social. Não importava, lutava-se com as armas disponíveis. 

 
 
 
 

                                                
1 Em relação a outros lugares da Europa, o aparecimento das corporações em Portugal é tardio, 
visto ter praticamente ocorrido no final do século XIV. Surgidas quando da emergência de nú-
cleos urbanos na Europa em geral, na Baixa Idade Média, as agremiações de trabalhadores me-
cânicos se tornam corporações de ofícios, quando a demanda de serviços, oriunda das 
transformações citadinas, cria um meio propício para o estabelecimento de um vínculo mais 
estreito entre as camadas subalternas de trabalhadores e o poder reinol. Ninguém poderia tra-
balhar independentemente das regras de sua agremiação profissional, que, além de disciplinar 
sua atuação, a submetia ao regulamento da cidade, ao qual todos os trabalhadores eram su-
bordinados.  
2 Já nessa época, o termo ofício designava o exercício por obrigação de algum tipo especializa-
do de trabalho; o realizado manualmente e/ou com o auxílio de instrumentos era conhecido 
como um “ofício mecânico”, também era chamado de “artista mecânico” ou artesão, derivando-
se desta designação as denominações de artista e artífice, verbetes que têm, entre dicionaristas 
dos séculos XVIII e XIX, acepções sobrepostas. 
3 Apropria-se da expressão “homem de cor”, tal como Mattoso (1992/1996, pp. 401, 535, 600), 
para diferenciar os mestiços dos brancos estrangeiros e dos “brancos da terra”, “[...] mestiços 
de pele clara ou mais ou menos clara que, graças à sua diligência ou ao patrocínio de pessoas 
influentes, conseguiam transpor alinha da demarcação racial e, por conseguinte, também a so-
cial”. Araújo (1999, p. 101) também usa a expressão e a contextualiza para se referir àqueles 
indivíduos que desempenharam “[...] todo trabalho de negro, ou seja, todo trabalho manual 
que os possa desqualificar como superiores”. 
4No Brasil, o período imperial teve vigência entre 1822 e 1889, tendo a monarquia constitucio-
nal parlamentarista como seu sistema político, sendo regido pela constituição imperial brasileira 
de 1824. 
5Assim eram designadas as crianças filhas de escravas, nascidas entre a vigência de dois impor-
tantes marcos legais, a Lei do Ventre Livre (1871) e a Lei da Abolição da Escravatura (1888). A 
primeira declarava livre os nascidos de escravas, e a segunda decretava o fim da escravatura. 
Esta designação foi amplamente utilizada na documentação em questão. Indica uma exclusão, 
visto que equiparava estas crianças aos escravos, sem, ao menos, respeitar os princípios jurídi-
cos estabelecidos pelas duas leis supracitadas. 
6 A Primeira República Brasileira, normalmente chamada de República Velha (em oposição à 
República Nova, período posterior, iniciado com o governo de Getúlio Vargas), foi o período da 

CD-ROM DE ATAS  | 6396 |  COLUBHE 2012



 

 

                                                                                                                                          
história do Brasil que se estendeu da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, 
até a Revolução de 1930. 
7 Após a proclamação da Independência do Brasil, a Bahia continuou ocupada pelas tropas por-
tuguesas do Brigadeiro Madeira de Mello. Durante a guerra da Independência na Província, Ca-
choeira ressaltou-se no combate, visto ter saído de lá o exército nacional que seguiu para 
Salvador, deflagrando a independência. Foi em seu território que funcionou a Junta Governativa 
e depois o Governo Provisório, além de também ter sido sede do governo durante a Guerra da 
Sabinada (1837-1838). Nesta época, o então imperador D. Pedro I, ao visitar a localidade, con-
cedeu-lhe o título de “Heróica”, em reconhecimento ao patriotismo demonstrado durante o con-
turbado período e por ter sido a primeira a reconhecê-lo como Regente do Brasil, em 25 de 
junho de 1822. Assim, estava lançada a semente, que frutificou em 2 de julho de 1823, quando 
a Bahia definitivamente se tornou livre do jugo português, consolidando a Independência do 
Brasil. Desde então, esta comemoração inclui manifestações culturais e representações de fatos 
históricos, desfile de carros alegóricos e grupos representativos da comunidade. Destacam-se, 
no desfile, a imagem do Caboclo e da Cabocla, representação de todos aqueles que lutaram 
pela independência: os escravos, os libertos, os livres pobres, os mestiços, os índios, Maria Qui-
téria, Sóror Joana Angélica, o soldado Jacaré e outros. Pode ser considerada a maior festa cívi-
ca com caráter popular do Estado.  
8 Decreto no 5.138 de 13 de novembro de 1872, Biblioteca do tribunal de Justiça da Bahia – BTJ 
(1873). Colleção das Leis do Brazil, Rio de Janeiro, Typographia Nacional, parte 2, (2), 1095-
1105. 
9 Idem. 
10 Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro [BNR]. Instrução Pública – Brasil – Discursos, Ensaios, e 
conferências, encadernado com outras obras. Classificação 371, localização I-111,4,16, nº3. 
Segundo informações contidas no Dicionário Bibliográfico Português, Carlos Arthur Buseh Varel-
la foi advogado nos auditórios da corte e na província do Rio de Janeiro. É citado no volume IX, 
2000, p. 27.  
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Introdução 
Investigar as histórias de vida das gerações de migrantes paraguaios é considerar que 

no movimento migratório não existe uma experiência única, homogênea, vivenciada e contem-
plada da mesma maneira por todos os migrantes que também são atores sociais. Cada movi-
mento migratório está marcado por um espaço e por uma temporalidade, bem como pelas 
determinações sociais, culturais e econômicas da sociedade de onde se parte, bem como da 
sociedade de acolhimento. 

Esse trabalho buscou compreender, por meio das histórias de vida, as trajetórias esco-
lares e a constituição de sujeitos nas gerações de migrantes paraguaios, caracterizando-se co-
mo um estudo da trajetória social, histórica e escolar, na busca de compreender os impactos da 
escolarização, os modos de inserção local e as influências culturais do referido grupo na socie-
dade de acolhimento. 

Para Cavignac (2001, p. 67) estudar a produção narrativa dos migrantes, é “[...] reco-
lher o discurso ligado ao passado e à origem, através de histórias de vida, de lembranças, etc. 
A identidade destas novas comunidades passa primeiramente pela referência à uma cultura 
e/ou uma história comum.” Dessa forma, foi necessário compreender e localizar a migração 
dentro do contexto histórico, político e social no qual ela aconteceu. 

As narrativas colhidas foram submetidas à técnica de análise de conteúdo2, proposta 
por Bardin (2004). Com o auxílio do software de análise qualitativa NVivo 83, foi possível cons-
truir uma análise temática e frequencial com o intuito de identificar como as marcas identitárias 
de origem paraguaia influenciaram nas gerações seguintes e nos projetos escolares. Buscando 
conhecer as trajetórias escolares dos migrantes paraguaios em Campo Grande, a pesquisa fun-
damentou-se teoricamente nos estudos sociológicos de Pierre Bourdieu, que nos permite com-
preender o migrante paraguaio e sua posição no espaço social e analisar os percalços na 
inserção social.  
 A família4 pesquisada foi a família Cantero, cuja matriarca é a Dona D. E. R. VDA5 de 
Larrea, viúva de J. B. Larrea. Ela não tem o sobrenome Cantero, pois o seu relacionamento com 
M. Cantero não foi oficializado. Com J. B. Larrea, seu falecido marido, ela teve o filho I. L. Lar-
rea, no Paraguai. E com M. Cantero, paraguaio que conheceu no Brasil, no estado de Mato 
Grosso do Sul, ela teve uma filha, M. H. Cantero, que é mãe de G. Cantero Lopes e N. Cantero 
Lopes. Somente o G. Cantero participou da pesquisa. 

Considerando que a história de vida “[...] se define como o relato de um narrador sobre 
a sua existência através do tempo [...]. Narrativa linear e individual dos acontecimentos que ele 
considera significativos [...].” (Queiroz, 1991, p. 6), a trajetória dessa família, foi marcada pelos 
percalços na inserção social, pela violência simbólica escolar sofrida pela primeira geração e por 
uma valorização do ser paraguaio, caracterizada pela apreciação da cultura, da música e da 
culinária paraguaia, na segunda geração. 
  
Migração: aspectos históricos, sociais e políticos  

A migração, segundo Sayad (1998), é o deslocamento de pessoas entre territórios, po-
rém, não se restringe apenas a esse deslocamento. Indo além dos aspectos demográficos, a 
migração repercute em diferentes aspectos sociais, principalmente no que se refere à questão 
educacional, e dessa forma, suas implicações e relações devem ser compreendidas num contex-
to mais amplo. A migração é uma ação com consequências e reações muito mais profundas, 
pois o espaço de deslocamentos não é apenas um espaço físico, 

[...] ele é também um espaço qualificado em muitos sentidos, social-
mente, economicamente, politicamente, culturalmente (sobretudo 
através das duas realizações culturais que são a língua e a religião) 
etc. (Sayad, 1998, p. 15). 
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Para Sayad (1998) a migração é um processo individual e ao mesmo tempo um fato co-
letivo de deslocamento de pessoas, que começa na emigração do país de origem e passa à imi-
gração no país de acolhimento, iniciando um processo de constituição de uma identidade 
forjada em um novo lugar, onde os primeiros momentos são marcados pela necessidade de 
reconstruir-se numa nova cultura, que permanece em constante conflito com a cultura familiar. 

Bosi (1994, p. 436) afirma que “[...] mudar é perder uma parte de si mesmo; é deixar 
para trás lembranças que precisam desse ambiente para reviver”, ou seja, a mudança de resi-
dência, de cidade ou de país é um acontecimento traumático, como um momento de perdas. 
Muitos paraguaios e seus descendentes cultivaram aversão e receio em relação à gravação da 
história de vida e entrevistas sobre a origem familiar e para compreender seus motivos basta 
relembrar que o Paraguai passou por intensas crises políticas que resultaram em muitas mortes 
e que a conjuntura sócio-político no Brasil, no momento do acolhimento, também os deixava 
em suspeição. 

Weingartner (1993) afirma que as trocas de presidentes no Paraguai foram corriqueiras 
até a metade da década de 1950. E quando as famílias de Liberais e do partido recém-formado, 
o dos Febreristas souberam da vitória das tropas coloradas de Stroessner, fugiram para cidades 
brasileiras fronteiriças com medo de represálias e vinganças dos aliados. (Arca, 1993). “Cinco 
sextos da população masculina paraguaia foi dizimada, contando os mortos com mais de 10 
anos de idade.” (Arca, 1993, p. 32). Os que não morreram, acabaram fugindo, deslocando-se 
para outros países, dos quais, o Brasil e a Argentina foram os principais destinos. 
 E é nesse momento que entra em cena a trajetória da família pesquisada. Temendo 
pela sua vida e de seu filho, Dona D. Larrea, que naquele momento estava em Assunção, mes-
mo sozinha, encara o desafio de fugir do Paraguai, por medo da perseguição. “[...] o partido 
contrário tinha tomado conta. [...]. Não adiantava ir mais, (para a sua casa, no interior do Pa-
raguai) era perigoso.” (D. Larrea, Migrante, 2010). 
 
Trajetórias da família Larrea/Cantero 

Nascida em Pedro Juan Caballero e criada em Curuatã, D. Larrea chegou a Campo 
Grande por volta de 1944, com o filho mais velho, quando tinha aproximadamente 20 anos. 
Hoje ela tem 87 anos, um casal de filhos, quatro netos e quatro bisnetos. Enquanto morava no 
Paraguai, encontrou muitas dificuldades para ir à escola, pois como a mãe havia falecido um 
pouco antes da idade de iniciar os estudos, ela ia à escola desmotivada e por vezes contrariada. 
Sua trajetória de escolarização durou apenas quatro anos. 

Quando seu marido faleceu, após um ano de casamento, ela estava com 17 anos e ti-
nha o bebê de alguns meses. Nesse momento, ela foi para Assunção, no Paraguai, e sua vida 
foi obrigatoriamente alterada pela crise política da época. Ela perdeu tudo o que estava na ca-
sa, que foi destruída pelos revolucionários do partido colorado, porque o falecido marido era de 
uma família tradicional do partido liberal, o partido contrário.  

[...]Perdi minhas fotografias de casamento, perdemos muitas coisas, 
muitas joias, chapeado, tudo assim de montagem de cavalo, que tudo 
era de prata né. Levaram tudo e agora reclamar pra quem né. [...]. 
(D. Larrea, Migrante, 2010). 

E foi nessa tensão que ela deixou para trás a sua família, sua casa, seus pertences, su-
as fotos e lembranças de uma trajetória de vida marcada pelas perdas. Bosi (1994, p. 464) 
afirma que a lembrança de determinados acontecimentos coletivos se relacionam de tal forma 
com o pessoal e familiar que se torna difícil distingui-los.  

A lembrança de certos momentos públicos [...] pode ir além da leitura 
ideológica que eles provocam na pessoa que os recorda. Há um modo 
de sofrê-los na carne que os torna indeléveis e os mistura com o coti-
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diano, a tal ponto que já não seria fácil distinguir a memória histórica 
da memória familiar e pessoal.  

As lembranças provocam lamentações, tristezas, dores, e os mais diferentes sentimen-
tos na família investigada. Não há como contar a história desses migrantes sem explicar a saída 
do Paraguai, com a necessidade de deixar seus familiares, pertences, seus objetos, suas foto-
grafias. Esse deslocamento provoca sofrimentos que deixam marcas significativas na história e 
na forma de narrá-la, de contá-la e interpretá-la. 

Fundamentando as identidades coletivas, a memória se transforma 
em ação, pois os indivíduos e os grupos fazem escolhas e colocam em 
movimento estratégias identitárias, escolhendo num registro memorial 
e num repertório aberto, quais são as representações, as mito-
histórias, as crenças, os ritos e os saberes que lhes são úteis naquele 
momento. (Cavignac, 2003, pp. 55-56). 

Chegando a Campo Grande, D. Larrea foi trabalhar com uma prima em um ateliê de 
costura, onde atendiam a alta sociedade campo-grandense da época. D. Larrea afirma que foi 
muito bem recebida e que o Brasil até parecia com o Paraguai. Em nenhum momento ela falou 
sobre preconceito, as dificuldades sempre estiveram relacionadas ao trabalho e ao desconheci-
mento da língua portuguesa. 

Sua estratégia para melhorar a sua fala no novo idioma foi comprar revistas e ir ao ci-
nema, e mesmo assim ela teve muitas dificuldades de aprender a língua portuguesa. Um tempo 
depois, D. Larrea teve a segunda filha, a M. H. Cantero com o senhor M. Cantero. E foi nessa 
1ª geração que identificamos o estranhamento que o ser paraguaio causava na sociedade cam-
po-grandense. 

 
Violência simbólica: o papel do étnico na escolarização da primeira geração 

Mesmo que os sul-mato-grossenses neguem a violência simbólica e física imposta aos 
migrantes paraguaios, a análise documental de Oliveira (2005) denuncia que muitos deles so-
freram vigilância e violência. Preconceito expressos em piadas rotuladoras e discriminadoras 
com relação aos paraguaios permanecem até os dias atuais. 

Embora em sua teoria Bourdieu não apresente conceitos explícitos e também não tenha 
produzido pesquisas acerca da questão do “preconceito e da discriminação,” entendemos que 
suas obras6 constituem-se como referencial apropriado para compreendermos como ocorrem as 
relações de grupos distintos no espaço social. 

É no espaço das relações sociais que a dominação se manifesta através do poder sim-
bólico (Bourdieu, 1989), que age de forma sutil e quase imperceptível, perpassando as relações 
em particular das minorias historicamente oprimidas. Assim, a violência simbólica é um proces-
so de dominação, que ocorre por meio de um poder invisível, operando no sentido de oprimir 
determinados grupos, nas quais simbólica e materialmente, são colocadas à margem dos espa-
ços de poder e disputa. 

Desse modo, Bourdieu (1989, 2009) utiliza o conceito de violência simbólica para expli-
car as relações de dominação entre os diferentes grupos, por meio da imposição da cultura de 
um grupo sobre o outro, impondo e reproduzindo seus mecanismos de ação, percepção e jul-
gamento. A violência simbólica caracteriza-se então como “[...] a imposição da cultura (arbitrá-
rio cultural) de um grupo como a verdadeira ou a única forma cultural existente.” (Nogueira; 
Nogueira, 2006, p. 38). 

A primeira geração, M. H. Cantero foi a que sofreu as vicissitudes da escola. Entre mui-
tos aspectos identificados, podemos destacar o preconceito em relação à língua materna, pois 
em casa ela falava guarani, e na escola era proibida. E em relação à fenotipia, pois ela diferen-
ciava-se das demais crianças por ter a pele branca e cabelos loiros e também pelo fato de ser 
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paraguaia. A maneira de ser, vestir e falar incomodava seus colegas e sua professora, inclusive. 
E foi essa primeira geração que, conforme afirma Bourdieu (1998, p. 11, grifo do autor), sentiu-
se deslocada, principalmente dentro da escola. 

Nem cidadão nem estrangeiro, nem totalmente do lado do Mesmo, 
nem totalmente do lado do Outro, o “imigrante” situa-se nesse lugar 
“bastardo” de que Platão também fala, a fronteira entre o ser e o não-
ser social. Deslocado, no sentido de incongruente e de inoportuno, ele 
suscita o embaraço; e a dificuldade que se experimenta em pensa-lo 
– até na ciência, que muitas vezes adota, sem sabê-lo, os pressupos-
tos ou as omissões da visão oficial – apenas reproduz o embaraço que 
sua inexistência incômoda cria.  

M. H. Cantero demonstrou muita emoção e tristeza ao tratar da sua infância e de sua 
escolarização. Ela enfatizou o preconceito que sofreu e as circunstâncias humilhantes pelas 
quais passou sem ter apoio nem da família e nem da escola.  
 Por meio do software NVivo 8 e tendo conhecimento do conteúdo das entrevistas, cri-
amos algumas categorias de análise com o objetivo de codificar o material empírico em partes 
menores. Numa busca feita pelas palavras “preconceito e diferente7”, dentro das categorias 
pré-estabelecidas, o software nos mostrou a relevância dessas palavras dentro de todas as co-
dificações.  
 De acordo com o mapeamento feito pelo software, a palavra preconceito obteve uma 
relevância8 de 22,2% dentro da categoria preconceito, que por sua vez está dentro de Violência 
Simbólica, a categoria principal. Ou seja, para tratar de violência simbólica, vinculamos a essa 
categoria, duas subcategorias, a saber: preconceito, diferença. A segunda palavra pesquisada 
foi a palavra “diferente”, cuja frequência maior de codificação pode ser verificada dentro da 
mesma categoria “preconceito”, com 14,4% de relevância.  
 A história de vida da 1ª geração foi a que apresentou maior porcentagem de textos 
codificados com conteúdos referentes às categorias preconceito (6,98%) com 15 referências 
codificadas, diferença (6,61%) com 36 referências codificadas. A partir desses dados, e tendo 
como base o conteúdo das entrevistas, foi que as análises enveredaram para a discussão da 
violência simbólica. 
 M. H. Cantero, filha de D. Larrea e M. Cantero têm 53 anos e iniciou sua escolarização 
na escola Geraldo Castelo. A primeira indicação de violência simbólica apresentada foi com rela-
ção à língua. A professora pediu à D. Larrea que não falasse mais em Guarani com a filha em 
casa para que M. H. Cantero parasse de falar Guarani na escola. Além da implicância da profes-
sora, ela ainda sofria com as chacotas e piadas por parte dos colegas, quando pronunciava as 
palavras com sotaque ou palavras em Guarani. 

[...] na escola logo quando eu fui pra escola até a professora veio e 
falou pra minha mãe não falar mais comigo em guarani, né, que nós 
falávamos em guarani porque eu confundia tudo na escola [...]. (M. 
H. Cantero, 1ª geração, 2010). 
[...] falo diferente, a pronúncia tudo, eu falava assim com sotaque de 
paraguaio, bem com aquele sotaque diferente, né? (M. H. Cantero, 1ª 
geração, 2010). 

 No exercício da memória, durante a entrevista, percebemos que os verbos eram pro-
nunciados no tempo presente em vários momentos da fala, como se estivesse revivendo tudo 
naquele momento. Sua expressão verbal era combinada ora com lágrimas, ora frases engasga-
das e ora com momentos de silêncio. O que nos remete à ideia de Pollack (1992, p. 4), de que 
“[...] a memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A memória 
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também sofre flutuações que são função do momento em que ela é articulada, em estruturação 
da memória.” 
 Além do preconceito com sua língua materna, outro grande sofrimento de M. H. Cante-
ro foi pela sua fenotipia. Ela relata que sua pele branca, seus cabelos longos e loiros, incomo-
davam muito seus colegas, pois ela morava em um bairro onde todos os vizinhos tinham a pele 
mais escura do que a sua. 

É eu era diferente, porque a maioria são moreno, e então eu não me 
relacionava mais por causa dessa diferença, já era preconceito, né? 
(M. H. Cantero, 1ª geração, 2010). 
É diferente então o preconceito foi mais pela pronúncia e pela manei-
ra que... que eu era. (M. H. Cantero, 1ª geração, 2010). 

 Percebemos aqui outro fator importante, que é a questão cultural, do habitus familiar. 
Ela estava sempre muito limpa e arrumada e isso fazia as pessoas pensarem que a sua família 
tinha poder econômico, mas na verdade, isso era expressão do habitus, que relacionado ao ca-
pital cultural, desencadeava ações e estratégias de manutenção de um padrão de vida familiar, 
embora não estivesse relacionado ao capital econômico.  

Eu não posso chegar suja nem nada, aí querem sujar meu sapato, eu 
era impecável, eu não brincava para não sujar, eu lembro bem disso 
aí, as minhas roupas eram todas engomadinha impecável [...] acho 
que eu fui me achando assim diferente, né... (M. H. Cantero, 1ª gera-
ção, 2010). 

O habitus funciona de acordo com o meio social e além de ser o princípio gerador das 
práticas, ele é o princípio estruturador das práticas, “[...] é fundamento objetivo de condutas 
regulares, logo, da regularidade das condutas [...].” Ele obedece a uma “[...] lógica prática [...] 
que define a relação cotidiana com o mundo.” (Bourdieu, 2004, p. 98, grifo do autor). Dessa 
forma, o habitus da família, de alguma forma relacionado às heranças culturais, engendrava 
nas ações e percepções um estranhamento do ser paraguaio, da língua, da cultura, da maneira 
de vestir e se comportar.  
 Diante do sofrimento, chegou um momento em que M. H. Cantero não suportou mais 
as situações sofridas na escola, com as quais nem a mãe conseguia lidar, por receio de ser ig-
norada também. Diante da situação, M. H. Cantero tomou uma decisão e saiu da escola. Foi 
estudar longe de sua casa e longe dos puxões de cabelo e das piadas de sua língua, seu sota-
que, sua maneira de ser. 

Uma coisa que eu nunca mais lembrei da escola, hoje a gente tá lem-
brando, eu sofri muito preconceito, tanto é que eu sai da escola. [...]. 
Fui lá na outra escola, eu mesmo fiz a matrícula, porque a mamãe 
nunca, a mamãe nunca, nunca, acho que também o medo de precon-
ceito né, porque todo mundo na época fala aquela né, a língua. (M. H. 
Cantero, 1ª geração, 2010). 

 E na nova escola, ela afirma que não teve problemas com preconceito, pois lá era uma 
escola maior, tinha pessoas de todos os tipos e nacionalidades. Ela se sentiu bem e assim con-
tinuou seus estudos. “E aí já não tive preconceito, já que mistura de tudo quanto jeito, então 
você não é... Você é diferente, todo muito aceita, porque ali todo mundo é diferente.” (M. H. 
Cantero, 1ª geração, 2010). Nessa escola estudavam pessoas diferentes e ser paraguaio era 
normal e não apresentava nenhuma ameaça. Porém, anos mais tarde, quando M. H. Cantero foi 
ter seu primeiro filho, as consequências do trauma sofrido na escolarização se refletiram na 
escolha do nome de G. Cantero (2ª geração). 

O Guilhermo, o Guilhermo, o Guilherme, era para se chamar Guilher-
mo. (M. H. Cantero, 1ª geração, 2010). 
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Vamos por Guilherme, porque é brasileiro, não tem nada de por nome 
de paraguaio. (M. H. Cantero, 1ª geração, 2010). 
[...] você vai ver na escola, duro é na escola né. Aí eu lembrei de tudo 
o que eu passei. (M. H. Cantero, 1ª geração, 2010). 

 M. H. Cantero, querendo poupar o seu filho de possíveis preconceitos na escola, por 
causa do nome paraguaio, decidiu acatar a decisão do marido, que é brasileiro. Segundo Bour-
dieu (1997, p. 591), os filhos de migrantes vêem-se no meio de um conflito, entre escola e fa-
mília: 

Tais experiências tendem a produzir modos de ser dilacerados, dividi-
dos entre si mesmos, negociando permanentemente entre si e com sua 
própria ambivalência, portanto condenados a uma forma de divisão em 
dois, a uma dupla percepção de si e também às sinceridades sucessivas 
e à pluralidade de identidades. 

Dessa forma, a família agiu estratégicamente, a fim de evitar que a segunda geração 
nascida no Brasil tivesse alguma diferença no nome que pudesse desencadear preconceitos e 
conflitos tais quais os ocorridos com a primeira geração e que deixaram marcas contundentes 
na memória e nas lembranças da trajetória escolar. 

 
O preconceito debelado: a valorização da cultura paraguaia na segunda geração 

G. Cantero, filho de M. H. Cantero é da segunda geração nascida no Brasil. Ele tem 35 
anos e desde pequeno morou com a avó (D. Larrea, Migrante), a qual trata por vuela. Ele “fu-
giu” da casa da mãe para morar com a vuela e lá permanece até hoje. G. Cantero apresenta 
uma admiração pela cultura paraguaia, que foi fortemente influenciada pelo exemplo de sua 
avó.  

Mas desde pequeno fui criado com minha avó, e aprendi a conhecer 
mais a cultura do Paraguai pela minha avó, sendo ela paraguaia, 
manteve as tradições na alimentação, cultura religiosa do povo Para-
guaio [...]. (G. Cantero, 2ª geração, 2010). 

A segunda geração manifesta a valorização da cultura, da música, da culinária e dos ri-
tuais religiosos da sua avó. Muitas vezes reconhecido e chamado de paraguaio, G. Cantero 
afirma que gosta dessa ligação e de relembrar a história de lutas de seus avós, o que evidencia 
a identificação dessa geração com o país de origem de seus ascendentes e a valorização desta 
da cultura. 

[...] tenho um maior orgulho que alguém me chame de Paraguaio, te-
nho um orgulho muito grande pela nacionalidade da minha avó, pela 
história do meu avô também. Eu me considero Paraguaio, eu tenho a 
camisa do time do Paraguai. Muitas vezes as pessoas me chamam de 
Paraguaio e eu gosto disso, é uma coisa que me atrai. (G. Cantero, 2ª 
geração, 2010). 

G. Cantero destacou a ação da matriarca na criação dos netos, na manutenção do capi-
tal cultural e da tradição paraguaia. Ele afirma que a cultura Paraguaia não se perde na família 
“[...] Pela religião da minha avó, pela cultura da alimentação, pela maneira de comportamento 
de ser [...]” (G. Cantero, 2ª geração, 2010). Bosi (1994) afirmou que avós como D. Larrea mar-
cam a família e passam elementos culturais de distinção para as novas gerações. 

Se cada família não tem mais, como na Roma antiga, seus cantos, 
preces, seu próprio culto, não se pode negar que tenha um espírito 
seu, uma maneira de ser, lembranças e segredos que não passam das 
paredes domésticas. (Bosi, 1994, p. 424). 
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Da mesma forma, D. Larrea e a família tiveram um papel fundamental em sua trajetória 
escolar, incentivando-o a perseverar nos estudos. 

[...] sempre estudei, sempre minha família ajudou pra que eu conse-
guisse um bom estudo [...] e aí comecei a trabalhar cedo 14 anos, eu 
aprendi um pouco de tudo e aos 18 anos ingressei no Exercito Brasi-
leiro, permaneci por 6 anos, fui cabo do Exército, servi a polícia do 
Exército, e sempre estudando. (G. Cantero, 2ª geração, 2010). 

Estudando e trabalhando completou o Ensino Médio, e estava concluindo o ensino su-
perior, finalizando o curso de Direito na época em que concedeu sua história de vida. Ingressou 
em um concurso público do estado de Mato Grosso do Sul e ainda estuda para os concursos 
públicos federais que tem melhor remuneração e que são a sua meta de vida. 

Ao analisar a cultura paraguaia vivida e ensinada por sua avó, G. Cantero enfatizou a 
importância da alimentação e do cultivo de ervas medicinais para consumo no mate e no tere-
ré9. A forma como os alimentos são preparados especialmente em datas festivas foi considera-
do um diferencial étnico cultivado pela matriarca, D. Larrea. 

[...] o modo de a minha vó fazer, fazer os alimentos através de usar 
mais o queijo, o milho, a, um tipo específico de carne, que é usado 
mais na culinária do Paraguai, o tempero em si é, Diopará, primeiro 
de outubro sempre se comemora uma data especial festiva que minha 
a vó faz um tipo de alimento diferente que se chama Diopará. (G. 
Cantero, 2ª geração, 2010). 

Dessa forma, a tradição de sentar-se todos os dias para tomar mate com amigas e 
amigos também paraguaios e ficar conversando em guarani também é uma maneira, evidenci-
ada por G. Cantero que sua avó encontrou para praticar a língua materna mantendo esse ele-
mento central na reconstrução da identidade sem perder o vínculo com sua origem.  

É evidente que a segunda geração experimentou uma nova perspectiva, diferente da 
enfrentada pela migrante e pela primeira geração, pois o contexto histórico e social já estava 
bastante modificado, mas principalmente porque a família foi realizando concessões, escolhas 
estratégicas a fim de evitar situações conflituosas como as vividas pela M. H Cantero em seu 
período de escolarização.  

 
Considerações Finais  

Falar sobre a chegada dos paraguaios e seus descendentes ao Brasil, e mais especifi-
camente ao estado de Mato Grosso do Sul exige uma reflexão sobre a indiscutível e propalada 
influência social e cultural: “Assim, não há como negar o grande peso dos aspectos culturais 
hispano-guaranis para a conformação da cultura suigeneris existente em Mato Grosso do Sul.” 
(Tonelli, 2000, pp. 36-37, grifo do autor). 

Evidente é que a participação dos migrantes, através do trabalho, corroborou com o 
desenvolvimento, principalmente da capital do Mato Grosso do Sul (Campo Grande) e que as 
trajetórias escolares dos seus descendentes, permitiram, em alguns casos, diferentes níveis de 
ascensão social e econômica. (Quevedo, 1999). Esse reconhecimento é identificado na fala da 
segunda geração. 

No entanto, embora os sul-mato-grossenses tenham incorporado diversos elementos da 
cultura paraguaia, os imigrantes paraguaios tenham contribuído com o desenvolvimento do es-
tado de Mato Grosso do Sul e os descendentes tenham ascendido a melhores posições sociais, 
não se deve olhar para esse contexto com um olhar ingênuo, pois se corre o risco de produzir 
um olhar sobre determinada parcela da sociedade, sem considerar os percalços que muitas fa-
mílias enfrentaram nas suas trajetórias de vida e de escolarização. 
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Para Albuquerque (2010, p. 584) são os conflitos que geram novas formas de integra-
ção e “[...] explicitam tensões contemporâneas e passadas nas relações entre brasileiros e pa-
raguaios.” Dessa forma, compreendemos que a integração, que tem suas relações pautadas 
também nos aspectos sociais e culturais, se configura como um campo de forças, cujos movi-
mentos diferenciadores, ora aproximam, oram distanciam os agentes envolvidos nessas rela-
ções. (Albuquerque, 2010). 
 Essa pesquisa nos permitiu vislumbrar por meio das histórias de vida analisadas, que as 
trajetórias10 da família pesquisada foram marcadas por percalços de geração em geração, como 
as dificuldades de inserção social da migrante e a violência simbólica sofrida na escola pela pri-
meira geração, tendo como agravante a questão étnica, o ser paraguaio. 

Marcada pela valorização da cultura paraguaia, a segunda geração soube lidar com as 
imposições culturais, concluiu a escola e chegou ao ensino superior e a um cargo público. Acre-
ditamos que as trajetórias de escolarização e o sucesso desse processo está diretamente ligado 
ao valor que é atribuído pela família a essa escolarização, às estratégias acionadas nesse pro-
cesso e aos capitais possuídos pelos agentes envolvidos. 

Na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias indi-
retas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema 
de valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui pa-
ra definir, entre outras coisas, as atitudes face ao capital cultural e à 
instituição escolar. (Bourdieu, 2008, pp. 41-42, grifo do autor). 

 Embora tenhamos conhecido as trajetórias por informações um tanto truncadas da es-
colarização dos sujeitos pesquisados, acreditamos que a relevância desse estudo se dá pelo fato 
de refletir e analisar o papel que a questão étnica, o ser paraguaio, assumiu na primeira gera-
ção, como forma de preconceito e na segunda geração como motivo de valorização, afirmação 
e orgulho da cultura, da culinária, da língua, da música e da própria contribuição que o povo 
paraguaio desempenhou na constituição da cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso 
do Sul. 
 
Notas 
1 Mestranda em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Pesquisadora do 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Antropologia e Sociologia da Educação. (GEPASE/UFMS). 
2 “Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por procedimentos, 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou 
não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens.” (Bardin, 1977, p. 42). 
3 É importante salientar que o software é uma ferramenta que organiza e possibilita o acesso 
sistemático aos dados, criação de categorias, relatórios e gráficos de acordo com as análises, 
porém não substitui o trabalho do pesquisador. 
4 Os sujeitos da pesquisa assinaram o TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
autorizando o uso das histórias de vida para fins científicos. 
5 VDA significa viúva de Larrea. 
6 Bourdieu (1989, 1996a, 1996b, 1998, 2001, 2004, 2009). 
7 Essas palavras foram escolhidas devido à frequência no texto como um todo e o contexto 
onde estavam inseridas. 
8 Essa porcentagem diz respeito à quantidade de texto que faz referência à categoria em ques-
tão. 
9 O tereré é o mate bem gelado bebido na guampa (copo feito de chifre) através da bomba 
(espécie de canudo feito geralmente de metal, vedado na parte de baixo e com pequenos furos 
para peneirar a erva e permitir a quem bebe ingerir apenas a água gelada). 
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10 Estamos considerando trajetória na perspectiva bourdieusiana, “[...] como série de posições 
sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele 
próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações.” (Bourdieu, 1996a, p. 189). 
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Técnicas de Freinet 
 
 

Testemunhos dos professores António Caetano Rafael e Maria de Fátima Ramiro Salguei-
ro Pereira sobre as suas atividades como docentes, usando técnicas de Freinet com os seus 
alunos, no ensino primário após o 25 de Abril de 1974.  
 
 
 

Quem foi Célestin Freinet? 
 Célestin Freinet nasceu em 1896 e morreu em 1966. 
Em 1920 começou a lecionar numa aldeia francesa, Bar-sur-Loup, onde experimentou na 

sua atividade de professor determinadas ideias que tinha em mente. 
Esta era uma época em que o professor era omnipotente perante os seus alunos e até 

dos encarregados de educação. O castigo ainda funcionava nas suas diferentes formas: régua, 
cana e outros. 

Freinet quis mudar o universo escolar. 
Para isso, escreveu e publicou as suas inovações sobre o ensino e educação. Tal como 

outros pedagogos, foi difícil ser seguido nas suas ideias e poucos os teriam experimentado in-
tegralmente. Mas o psicólogo Clapared que foi contemporâneo de Freinet disse que ele “abriu 
uma nova época para a pedagogia.” 

Um pouco antes de Freinet, em Portugal tinham surgido dois pedagogos, Castilho e João 
de Deus. Na verdade pouco evoluíram no relacionamento com os seus alunos em relação ao 
instituído. Freinet com as suas técnicas alterou a forma de interagir com as crianças. 

Deu-lhes sobretudo liberdade de expressão e de escrita. Entre outras coisas, defendia 
que a criança deveria escrever sobre aquilo que mais gostasse e por isso experimentou e divul-
gou atividades como o Texto Livre, o Jornal Escolar e a Correspondência Interescolar. 

Em Portugal, com data de 14 de Julho de 1977, três anos após a mudança de regime e 
das mentalidades, os professores das escolas do Ensino Primário, hoje 1.º ciclo, receberam uma 
circular a apresentar as técnicas de Freinet e ao mesmo tempo a convidar os professores a ex-
perimentá-las. 

A circular1 dava a conhecer os seguintes temas que compunham o livro As Técnicas 
Freinet da Escola Moderna: 

 
-Necessidade e urgência de uma pedagogia moderna. 
-Para uma nova época, uma nova pedagogia.  
-A prática das técnicas de Freinet. 
-Panorama de várias escolas. 
-Os métodos naturais da escola moderna. 
-Contra a esclerose das técnicas Freinet. 
 

Com esta circular não foi imposto ao professor usar rigorosamente este método mas, 
através dela, foi-lhe dada a oportunidade e a curiosidade de saber o que eram e como se dina-
mizavam.  

A circular foi um alerta para a mudança da postura de pais, professores e alunos, perante 
a necessidade de uma alteração da forma pedagógica e didática de conduzir as aulas e de re-
novar as técnicas até então usadas. 

Principalmente o Texto Livre, a Tipografia, a Correspondência Interescolar e os Ficheiros 
Escolares, foram os que mais despertaram o interesse nos dois testemunhos que apresenta-
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mos. Eles desejaram saber mais do que informava a circular e adquiriram livros publicados so-
bre as novas técnicas. 

O livro, As Técnicas Freinet da Escola Moderna, permite-nos, através de exemplos 
práticos, explicações e testemunhos, fazer uma abordagem e uma síntese do que foi a atuação 
do pedagogo na escola onde exercia a sua docência, em Bar-sur-Loup.  

 Freinet no seu livro O Jornal Escolar diz: 
 
 Substituímos a rotina dos manuais, dos trabalhos de casa e das lições impostas 
arbitrariamente pelos adultos por: Texto livre, que é a expressão natural inicial da 
vida infantil no seu meio ambiente normal.  
Adotámos a observação e a experiência como fundamento indispensável das aqui-
sições de conhecimentos em ciências e em cálculo, em história e em geografia. 
 

Diz ainda Freinet:  
Esta técnica de expressão livre, de observação e de experiência pressupõe, no entanto, a 

criação de novos utensílios de trabalho que lhe são simultaneamente o alimento e o objetivo. 2 
Todo o mundo novo de Freinet é-nos apresentado nos seus livros de uma forma dinâmi-

ca e viva. Freinet ao privilegiar o texto livre que por sua vez irá dar origem ao jornal escolar, à 
correspondência interescolar e aos ficheiros escolares, proporciona às crianças um grande po-
der de criatividade que as conduz às mais diversas atividades. Esta dinâmica dá origem princi-
palmente a uma recolha de textos escritos pelos alunos segundo a sua inspiração e o gosto 
pelo assunto. Para reproduzir os textos, o autor inventou a Imprensa Escolar a qual recomen-
dava. Freinet explica: 

 
 Na falta de jornal manuscrito, o professor pode também realizar alguns bons ál-
buns, profusamente ilustrados, que poderão ser instrumentos preciosos para as 
comunicações interescolares em que deverá participar logo que lhe for possível.3 
A tipografia permite uma apresentação sempre superior à do texto poligrafado.4 
Os nossos jornais escolares mais belos e mais originais são os das classes infantis.5 
Que o jornal escolar motivação ideal do nosso método de expressão livre, é o me-
lhor exercício de redação, de ortografia e de gramática vivos. 
O jornal escolar pressupõe a cooperação escolar. 
O jornal escolar não pode deixar de ser cooperativo. 
O jornal escolar é a melhor solução para a indispensável ligação com os pais. 
As fotografias; os filmes; o cinema; o disco como complemento de troca. 
 

Com estas recomendações os professores Rafael e Fátima desejaram experimentar. 
Professor Rafael adquiriu a imprensa inventada por Freinet e usou-a na 1.ª e 2.ª classe, 

para imprimir os textos escritos pelos alunos e foi assim que eles aprenderam a ler.  
Diz que inicialmente escrevia no quadro o texto ditado pelo aluno com caracteres de im-

prensa, pois ainda não o sabiam escrever e era também ele quem manuseava a máquina para 
ficar tudo direitinho e sem borrões. Um pouco mais tarde as crianças passavam a imprimir e ele 
só organizava a metodologia. 

A imprensa compõe-se de uma base com tampa. À parte num tabuleiro estão organiza-
dos os caracteres que são de chumbo (letras e números). Aí, as crianças escolhem as letras ou 
os números de que necessitam. Na base da imprensa que é de metal, colocam-nas para formar 
as palavras pretendidas. Estas organizam-se dentro de recipientes de metal que são à medida 
da largura e altura das letras. Cada palavra formada é intervalada com um separador de chum-
bo cujo volume é sensivelmente igual ao da letra.  
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Fig. 1 – Pormenor da imprensa de Freinet 
 

É de refletir que os caracteres têm que ser colocados ao contrário e de trás para a frente. 
No final, as crianças para terem a certeza se o texto não precisava de emendas, verificavam se 
tudo estava bem colocado, através de um espelho. No espelho as frases eram refletidas com a 
escrita normal. O tamanho da impressora era igual à medida de meia folha A4. Professor Ra-
fael, para não estragar papel, usava só meia folha. Depois do texto organizado, passavam so-
bre ele um rolo próprio, macio e molhado em tinta própria. A seguir colocavam a meia folha em 
cima do texto já organizado e húmido de tinta e fechavam a tampa da impressora sobre o pa-
pel, pressionando-a. Ao levantar a tampa as letras apareciam gravadas na folha.  

Fazem-se tantos exemplares quantos os desejados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 – Fecho da tampa da imprensa e mostra das palavras impressas 

 
 A primeira servia de prova. Depois de verificar que não havia nenhum erro tiravam 

quantas as necessárias 
Professor Rafael diz que foi ele que arranjou pequenas tábuas de madeira conforme a 

necessidade de espaçar a escrita ou fazer os parágrafos. Por exemplo usava uma tabuinha com 
mais largura para destacar o título e umas mais estreitas para separar as linhas e ainda outras 
para os parágrafos.  

Diz ainda que os rolos de borracha para espalhar a tinta tinham que se comprar frequen-
temente por se estragarem muito. 

Professor Rafael comentou: 
 Eles aprenderam mesmo a ler por este método. A escrever manualmente só mais tarde.  
É precisamente isto que Freinet recomenda no seu livro. 
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O professor Rafael diz que o entusiasmo era tanto que as crianças nem se cansavam, 
nem perdiam a vontade de fazer mais. Uma aluna no início do 2.º ano imprimiu o seguinte tex-
to: 

 
 
 
 

13-1-1979 
Era uma vez um coelhinho que estava a dormir 
e esqueceu-se da escola. 
Quando acordou já a escola tinha acabado. 
No outro dia á noite foi para a cama cedo e 
quando ouviu um trovão muito grande deu um 
salto na cama e foi para o pé da mãe. No outro 
dia já não se esqueceu da escola.  

 
Maria Inês 6 anos. 

 
 
 
 
 

 
 Fig. 3 – Imagem do texto livre feito pela aluna Maria Inês 

Professor Rafael diz que a fase mais bonita é a inicial que engloba o 1.º e o 2.º ano. As 
crianças faziam histórias fantásticas. Diz ainda que tinha dossiers onde guardava cópias dos 
textos. As crianças também os levavam para casa. No entanto, nunca usou o jornal escolar co-
mo intercâmbio com outras escolas. 

Este professor tinha três impressoras. Faziam parte do conjunto.  
Um dia recebeu a visita de um Inspetor na escola. Quando as crianças estavam a impri-

mir ele ficou encantado.Com este método as crianças desenvolvem-se primeiro na leitura e só 
mais tarde na escrita manual. As crianças dão largas à sua imaginação duma maneira mais 
abrangente.  

Professor Rafael explica que esta maneira de imprimir não tem nada a ver com o das ti-
pografias.  

Diz ainda que o Ministério enviou algumas imprensas para as delegações escolares. Estas 
por sua vez distribuíram-nas a algumas escolas.  

Professor Rafael privilegiou o 1.º e 2.º ano para desenvolveram a leitura através da im-
prensa. 

Eu, professora Fátima, não usei a imprensa e o que fiz foi só no 3.º e 4.º ano. Trabalhei 
o texto livre como Freinet recomendava, desenvolvi o Jornal Escolar mas de uma outra maneira 
por não possuir a imprensa.  

Baseada no que diz o pedagogo, iniciei o texto livre convidando os alunos a escreverem 
sobre aquilo que lhes apetecesse e cada um apresentaria o seu texto à turma, lendo para to-
dos. No final, seria eleito o melhor por voto de braço no ar como é recomendado pelo autor. O 
texto escolhido era escrito no quadro e corrigido coletivamente na sua sintaxe, na redação e 
ortografia. 

Todos os outros textos eram corrigidos individualmente. Os eleitos seriam compilados 
com vista à organização de um jornal escolar. 
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 Inicialmente os meus alunos revelaram-se bastante inseguros, sem ideias próprias para 
escrever. Cheguei a convidá-los para lerem o jornal da região, para conversarem sobre isso 
com os seus familiares, observando o que se passava à sua volta, através de recortes de notí-
cias que saíam na imprensa local. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 – Ficheiro com recortes de notícias da região de Leiria 
 
 De início só alguns se interessaram e começaram a aparecer pequenos textos sem que o 

conteúdo divergisse dos que habitualmente se escreviam. Embora achasse esta técnica interes-
sante, também não me sentia muito segura e foi com o lento despertar das crianças que tam-
bém comecei a sentir-me entusiasmada. Isto durou alguns anos e englobou dois grupos 
sucessivos de alunos. Lentamente foram evoluindo e os temas começaram a surgir os seus 
próprios textos. As ideias debatidas entre eles começaram a ter alguma imaginação.  

Assim começaram a interessar-se pela escrita, escrevendo sempre que lhes apetecia. E 
em determinada altura decidiram fazer ficheiros com textos temáticos. No ficheiro cujo tema é 
“Tradições” o aluno David escreve: 

 
Tradição 
O que eu vou contar passou-se no tempo dos pais da minha mãe. No Domingo a 
seguir à Páscoa havia e ainda há a Festa da Senhora do Monte. O meu avô ia to-
dos os anos a essa festa. 
Saía de manhã cedo porque ia a pé. Essa festa é na Freguesia das Cortes. Quando 
lá chegava encontrava-se com os amigos de outras terras. Tomava parte na Missa 
e na procissão, almoçava lá, ouvia música, colhia uma flor da serra chamada sesta 
e voltava a pé para casa. 
Dizia que tinha ido à Senhora do Monte buscar a sesta e a partir desse dia até Se-
tembro dormia a sesta.  
Marrazes, 15 de Abril de 1991 
David Jorge Confraria de Sousa 

 
Em 1993 a Filipa Fonseca escreveu no ficheiro “Natureza” 
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Eu sou azul 
Vivo no arco-íris. Porém também faço uma viagem 
até ao céu para ver o meu pai. A minha mãe vive nos 
olhos azuis das pessoas. 
O miosótis é muito vaidoso por ser azul.  
Olha ali a borboleta azul! Ela é professora de muito 
respeito. 
O passarinho Bibi tem uma asa azul, por isso está 
orgulhoso de ser azul. 
Gosto tanto de ser azul! 

 
 
 

 
 
 Fig. 5 – Capa do ficheiro sobre a natureza 

 
 

Podia transcrever dezenas de textos que abrangem vários temas, todos sugeridos pelos 
alunos. 

Numa época em que a escrita computorizada ainda era desconhecida nas escolas, e o 
projeto Minerva não era abrangente, tentavam-se diferentes maneiras de reproduzir os textos. 
Os meus alunos quando os não podiam reproduzir, simplesmente os reuniam em ficheiros com 
capas ilustradas sobre os temas neles inseridos. 

A impressão tipográfica seria sempre difícil devido ao seu custo. Por isso algumas vezes 
recorri à impressora a álcool, ao papel químico, à gelatina ou à reprodução manual pelos pró-
prios alunos. 

Usei estes meios e ainda tentei encontrar uma empresa mecenas para fazer alguns 
exemplares. Apenas conseguiu uma vez, pois a empresa achou que era dispendioso. 

A partir destas ideias de Freinet, desenvolvi o texto livre noutros campos como: visitas de 
estudo e a correspondência escolar. Como já foi referido, a correspondência escolar tinha como 
objetivo estabelecer relacionamento com outras escolas de forma a enriquecer as aprendiza-
gens, pondo as crianças doutras localidades em contacto. Foi desmotivador porque não foram 
obtidas muitas respostas e em breve desistimos. Talvez eu não tivesse conseguido pôr em prá-
tica esta técnica ou os professores das escolas a quem eram dirigidas as mensagens não esti-
vessem interessados em explorar o método. 

 Porque foi difícil implementar o jornal escolar por falta de meios, privilegiei os ficheiros 
temáticos sugeridos pelos alunos. 

 Exploraram a história começando por fazer visitas de estudo previamente preparadas 
com investigação, principalmente sobre a importância histórica dos locais a visitar. Os próprios 
alunos instigavam os pais a falarem sobre a história da região. Visitámos alguns museus em 
que se realçavam momentos patrióticos como os descobrimentos, e fizemos uma interligação 
sempre que possível entre as diferentes áreas. 

Visitámos o Castelo de Leiria e o de Monte Real procurando saber como foi a permanên-
cia em Leiria do rei D. Dinis e da Rainha Santa Isabel. Investigámos com a leitura de alguns 
livros e com as memórias de pessoas idosas. Visitámos o pinhal de Leiria mandado semear pelo 
mesmo rei. Durante a visita, os alunos iriam preenchendo determinados campos da investiga-
ção no roteiro que lhes era entregue no início das visitas, onde se assinalavam as referências 
pedidas. No final escreviam sobre a visita.  
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Fig. 6 – Visita ao Castelo de Monte Real 

 
Proporcionei algumas aprendizagens das ciências e geografia na própria natureza e al-

guns momentos históricos sobre a origem e evolução da região e também de outras localida-
des. 

Além das visitas, foi sugerido que se fizessem entrevistas a pessoas idosas, com o intuito 
de recolher o histórico da freguesia. Através delas as crianças e eu ficámos a conhecer muitas 
tradições e atividades. Os alunos entusiasmaram-se tanto que, desejaram fazer pequenos fi-
cheiros a que chamavam livros. Todos os textos eram organizados segundo os temas. Assim 
surgiram livrinhos sobre a história da freguesia, sobre datas anuais importantes, sobre a escola 
do passado, e outros. A recolha foi entusiasmante quer para mim, quer para os meus alunos e 
ainda para as pessoas entrevistadas. Toda a escrita era livre e os alunos autores, apenas convi-
dados a corrigir erros ortográficos e de sintaxe. Não sendo um trabalho puro das técnicas de 
Freinet apesar de ele não aconselhar tal prática, foi com a leitura do método e a concretização 
possível visto terem sido feitos apenas dois ou três jornais que a minha atitude mudou para 
com os meus alunos. Surgiu um interesse magnífico sobre as aprendizagens, aconteceu maior 
proximidade entre as duas partes, as aulas eram tranquilas, as crianças estavam mais atentas. 
Elas davam ideias, sugestões de trabalho que eram discutidas e por fim, algumas eram aceites 
pelo grupo e por isso desenvolvidas. 

 Convidámos António Fonseca, pai de uma aluna a ir à escola falar sobre a Mata de Mar-
razes, cujo espaço fora sempre aproveitado para festas e momentos de laser.  

Depois da visita, a aluna Ana Rute fez várias rimas sobre a mata. Uma delas dá a enten-
der as atividades que por vezes nela se desenvolviam 

 
A mata dos Marrazes  
Dá-nos muita alegria, 
Com altifalantes  
A fazer gritaria. 
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Fig. 7 – Livro de poesias feitas pelos alunos 
 

 
Também saímos a visitar idosos para que nos falassem da sua escola e das suas vivên-

cias de infância. A revelação da meninice destes idosos serviu para que os alunos se situassem 
na infância difícil que tinha sido a dos seus avós. 

Foi ainda neste contexto que começou a surgir na escola a ideia de organizar uma expo-
sição permanente. Este foi outro trabalho entusiasmante para as crianças e para mim. Desen-
volveu-se o projeto “A ESCOLA ATRAVÉS DOS TEMPOS”.  

Para isso, os alunos recolheram materiais e continuaram a investigar o tema. Eles inter-
pelavam os pais e outros, sobre aquilo que queriam saber para escrever como texto livre e alu-
sivo ao ensino escolar do seu tempo. Estes textos eram sempre lidos e dialogados com muito 
interesse. Das pessoas entrevistadas, as que contribuíram com informação mais forte e precisa 
foram o “Ti Afonso”, prestes a fazer cem anos, a D. Adelina e o Sargento Casal na casa dos 
noventa. Assim souberam algumas coisas sobre a dinâmica da escola na aldeia, as vivências 
das crianças e seus familiares, as dificuldades em frequentá-la, o trabalho infantil, as preocupa-
ções dos professores para assegurarem a permanência das crianças nas aulas. 

 
 

 Fig. 8 – Alunos e professora a entrevistarem o “Ti Afonso” e a D. Adelina 
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Todo este trabalho da turma contribuiu com muita informação que, a par da investigação 

feita por mim, dos documentos encontrados no sótão da escola e a colaboração dos outros pro-
fessores principalmente da professora Maria dos Santos Paixão, foi conseguida uma exposição a 
título permanente numa pequena sala do edifício escolar. 

 Para a inauguração, os alunos fizeram panfletos na impressora a álcool que distribuíram 
pelos cafés, lojas e outros espaços a convidar para a festa. A exposição apresentava materiais 
escolares da própria escola e alguns objetos, de empréstimo, recolhidos pelos alunos. A mostra 
foi tão bem aceite que logo na inauguração nos foram dadas ideias de prolongarmos o projeto. 
A exposição passou a ter visitas por marcação e os jornais fizeram artigos muito positivos sobre 
o assunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 9 – Pormenor da exposição “A Escola Através dos Tempos” 
 

Foi no final desse ano, 1994, o último em que eu exerci as minhas funções, porque me 
aposentei, que recebemos para uma visita guiada à exposição, um elemento da Junta de Fre-
guesia de Marrazes, o Dr. Acácio Moreira da Bárbara. No final da visita à exposição, fez a se-
guinte pergunta:  

Se a Junta de Freguesia cedesse um espaço mais condigno, o equipasse com o necessá-
rio e assumisse a sua dinâmica, os professores estariam interessados em ceder o espólio? 

Claro que os professores aceitaram e desde logo se começou a desenvolver outro projeto 
que deu origem ao MUSEU ESCOLAR, inaugurado em 1997. Mesmo aposentada, continuei a 
trabalhar na investigação sobre a instrução na região para poder entender a importância das 
peças. 
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Fig. 10 – Vista da Sala de Aula do Museu Escolar 
  No último dia de aulas, os alunos surpreenderam-me com uma peça de teatro feita por 

todos e começada a representar logo que entrei na sala. O tema era de tristeza mas incluía 
dança, cantigas e declamação. Terminou de uma maneira trágica e assustadora, com todos a 
cair no chão porque se encontravam mortos, com a lembrança de sair da escola e de se separa-
rem da professora. Nos últimos anos da minha atividade aceitei estágios de alunos da Escola 
Superior de Educação de Leiria, que guardando segredo de mim e ignorando o conteúdo da 
peça, fotografaram o momento.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 – Festa surpresa de final de ano, organizada pelos alunos para a professora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com a minha aposentação dediquei-me por inteiro ao desenvolvimento do projeto do Mu-

seu Escolar. Começamos a ter muitos convites para determinados eventos e foram surgindo co-
municações sobre o projeto de norte a sul do país. Com a aposentação da professora Maria dos 
Santos Paixão a contabilidade e gestão de recursos, humanos e materiais, ficou assegurada.  

O Museu Escolar tem, desde 1997, as portas abertas ao público e continua a desenvolver 
atividades com o público escolar e com o público em geral, contanto com o voluntariado das 
suas fundadoras e dos sócios da Liga de Amigos do Museu Escolar. 
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Considerações finais: 
 

Os testemunhos apresentados, sobre a utilização das técnicas de Freinet, revelam algu-
mas dificuldades na sua implementação, sobretudo por se tratar de uma metodologia totalmen-
te diferente da até então utilizada. No meu caso, professora Fátima, só foi possível desenvolver 
alguns aspetos que recomendava o pedagogo, apenas no 3.º e 4.º ano de escolaridade mas, o 
professor Rafael, o primeiro testemunho, foi mais longe e adquiriu uma imprensa como aconse-
lhava Freinet. Foi com esta imprensa que ele desenvolve a leitura, a escrita e a imaginação dos 
seus alunos no 1.º e 2.º ano de escolaridade embora não tivesse distribuído o jornal escolar, os 
alunos levavam para casa as edições que faziam na imprensa. Apesar de nenhum dos testemu-
nhos apresentados terem desenvolvido todas as técnicas recomendadas, levou-os a refletir so-
bre o método, por despertar um maior interesse dos alunos, criando neles o enorme desejo de 
escrever com um pensamento próprio, diferente e não dirigido. A imaginação provocava vonta-
de de inovar os textos, de os ilustrar, de interpelar as pessoas sobre temas que desejam abor-
dar, vontade de comunicar, teatralizar, saber mais. 

Assim aconteceu com estes alunos e estes dois professores. 
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3  O Jornal Escolar, pg. 24, pg.30, pg. 49, pg. 91, pg. 108, pg. 109, pg. 128 
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INTRODUÇÃO 
O primeiro imperador do Brasil fora categórico ao manifestar sua vontade quanto ao 

ensino de primeiras letras, conforme deduzimos dos dispositivos do Decreto-lei de 15 de outu-
bro de 1827: D. Pedro Primeiro, por Graça de Deus e unânime aclamação dos povos, Imperador 
Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos súditos que a 
Assembléia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte: 

Artº. 1º.- Em todas as Cidades, Vilas e Lugares mais populosos have-
rão as Escolas de Primeiras Letras, que forem necessárias.(...) 
Artº. 6º.- Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro opera-
ções de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as 
noções mais gerais de geometria prática, a gramática de língua naci-
onal, e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica 
e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos; 
preferindo para as leituras a Constituição do império e a História do 
Brasil. 

(*) – Pesquisadora independente, residente em Fortaleza-Ce, no interesse da Secretaria de Educação do Município de 

Quixeramobim. 

Historiadores como Pilleti e Pilleti (1996) assinalam que a realidade educacional brasilei-
ra, à época do Império, não se harmonizava com os propósitos de D. Pedro I. 

Não logrou execução essa lei e, por isso, o ensino em quase nada 
progrediu. Era diminuto o número de professores habilitados e, 
quando as escolas eram instaladas, pequena era a freqüência dos 
alunos, pelo pequeno amor dos pais às coisas da instrução. (Pilleti e 
Pilleti, 1996) 

Pinto (1939), estudioso cearense, ao discorrer sobre o ensino primário no Ceará no de-
correr do regime imperial, fornece panorama desalentador, condizente com essa triste informa-
ção dos irmãos Pilleti: 

No regime monárquico, conforme consta da totalidade dos relatórios 
dos vários presidentes da província, a instrução pública primária, no 
Ceará, era indicada pelo seguinte mote: tudo está por fazer, desde a 
escola aos métodos de ensino. 

Na Província do Ceará, portanto, a situação do ensino assemelhava-se ao que ocorria 
em todo o Império, apesar dos esforços de alguns presidentes provinciais, conforme aponta 
Menezes (1939), ao esclarecer que alguns desses presidentes, a exemplo de José Martiniano de 
Alencar, manifestaram boa vontade para o ensino, mas se depararam com a falta de recursos 
para a construção das escolas e o provimento dos mestres.  

Simão, (1996) ao proceder a estudos sobre a educação em Quixeramobim, Ceará, não 
contestou as informações desses autores. Assim, em princípio, no Sertão Central do Ceará, do 
qual Quixeramobim era o principal pólo econômico e social, prevaleceria o mesmo panorama 
evidenciado na província. 

Entretanto, no âmbito de um dos antigos ramos da família Alencar Araripe, constituído 
por quatro gerações de professores, a tradição oral apontava para uma realidade diferenciada 
para Quixeramobim, Ceará, Brasil. Nessa localidade, a vontade de D. Pedro I se cumprira com 
inteireza. Segundo essa tradição: 

Um estabelecimento escolar, a Escola Pública Masculina de Quixera-
mobim, construído por determinação do Imperador, teria sido o cam-
pus onde as sementes plantadas por um jovem professor germinaram 
com tal vigor que propiciaram a formação de um aluno que veio a ser 
um dos mais ilustres brasileiros de todos os tempos. Pedro Jaime de 
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Alencar Araripe foi esse professor, e Tristão Tertuliano de Alencar foi 
esse aluno. (*) 

Percebemos assim uma contradição que carecia ser esclarecida. Eram as informações 
decorrentes da tradição oral, contrapondo-se aos registros de historiadores.  

 
OBJETIVO 

 
Na busca de indícios da existência factual daquela escola e seu professor, tivemos como 

objetivo demonstrar a importância do testemunho oral no resgate da história da educação, à 
época do Império, em Quixeramobim, Sertão Central do Ceará, Brasil. Dessa busca resultou es-
te artigo que consubstancia o desdobramento das pesquisas procedidas para fins da biografia 
de Pedro Jaime de Alencar Araripe consignada no livro de autoria de Alencar e Araripe (2011). 
____________________ 
(*)- Informações pessoais fornecidas em Rio Branco, Acre, Brasil, em 1947 por Maristela de Alencar Araripe, professora 

primária, que lecionara em Monsenhor Tabosa, Sertão Central do Ceará, Brasil, até 1946. 
 
PRESSUPOSTO 

Foi admitida, como pressuposto de trabalho, a tradição oral prevalecente no âmbito de 
um dos ramos da família Alencar Araripe, que nos chegou transmitida pela professora primária 
Maristela de Alencar Araripe. Segundo ela, a presença de jovem professor de primeiras letras e 
um prédio escolar construído à época do Imperador D. Pedro I, fizeram a diferença em Quixe-
ramobim, Sertão Central do Ceará, Brasil. A Escola Pública Masculina de Quixeramobim, fora o 
ambiente no qual o professor Pedro Jaime de Alencar Araripe desenvolvera um método próprio 
de ensino, e disciplina comportamental, para a formação de crianças carentes, entre elas seu 
irmão Tristãozinho ou “Pitit”. Assim, municiados com o testemunho oral da professora Maristela 
de Alencar Araripe, saímos a campo em busca de indícios do que teria de fato existido. Era im-
perioso comprovar, ou não, que em Quixeramobim, Sertão Central do Ceará, Brasil, os dispositi-
vos legais do dia 15 de outubro de 1827 se aplicaram com inteireza. Ali se construíra escola 
digna desse nome. Houve ali um professor que soube honrar seu ofício e dignificar seus alunos. 
 
METODOLOGIA  

Utilizou-se, como metodologia de trabalho, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa docu-
mental e entrevistas com professores, para referendar o pressuposto.  
 
CAMINHOS PERCORRIDOS PARA RECOMPOR EVIDÊNCIAS HISTÓRICAS 

Em outubro de 2009, a família Alencar Araripe comemorou, nas cidades brasileiras de 
Fortaleza-CE e Salvador-BA, o bicentenário de nascimento de Pedro Jaime de Alencar Araripe, o 
mais jovem revolucionário cearense na Confederação do Equador. Nessa revolução, encetada 
no Nordeste brasileiro em 1824, subsequente à Revolução Pernambucana de 1817, pela qual se 
buscava a independência e o regime republicano no Brasil, a família Alencar distingui-se especi-
almente nas pessoas de Dona Bárbara Pereira de Alencar e de seus filhos José Martiniano Perei-
ra de Alencar e Tristão Gonçalves Pereira de Alencar, respectivamente tio e pai de Pedro Jaime, 
que os seguiu em campanha. 

Nessa ocasião do bicentenário, dois dos descendentes de Pedro Jaime, a Agrônoma Ma-
ria Helena Alencar e o Arquiteto Guarani Valença de Araripe, então reunidos, decidiram resgatar 
a memória de seu ancestral comum, com base em informações até então disponíveis algumas 
das quais decorrentes da tradição oral da família. Foi escrito então um livrete, com síntese bio-
gráfica de Pedro Jaime, distribuído aos familiares, no qual era solicitada a colaboração de todos 
os parentes no sentido do levantamento de mais informações sobre o homenageado daquela 
data, 17 de outubro de 2009. 
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PASSOS PARA O RESGATE DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM QUIXERAMOBIM, CEARÁ, BRASIL. 
Como decorrência da colaboração entre os parentes, alguns documentos vieram confir-

mar determinadas tradições familiares, mas nada capaz de referendar a notícia, corrente no seio 
da família, segundo a qual Pedro Jaime de Alencar Araripe teria sido o primeiro professor no 
Sertão Central Cearense, com um método próprio de ensino. Nada imprimia exatidão a essa 
notícia. 

Notas de próprio punho, oportunamente publicadas por Araripe (1962), continham da-
tas e detalhes importantes, inclusive sobre os vencimentos de Pedro Jaime, na época em que os 
salários dos professores eram estabelecidos pelo Decreto lei de 15 de outubro de 1827 a saber: 

Fui provisionado de Professor de Primeiras Letras para Quixeramobim 
em 1829, cargo de que tomei posse a 15 de julho do mesmo ano, 
com os vencimentos anuais de 300$ (ora 300 cruzeiros). Dei minha 
demissão ao Governo da Província a 31 de dezembro de 1835. Foi es-
te o primeiro emprego público que ocupei, sem nota alguma publica-
da. 

 Até a época dessa publicação de Araripe (1962) o que se sabia sobre as atividades do-
centes de Pedro Jaime era decorrente de informações verbais oriundas da professora Maristela 
de Alencar Araripe que lecionara, nos idos de 1946, em Monsenhor Tabosa, município próximo a 
Quixeramobim. Posteriormente, em 1947, Maristela lecionou no seringal São Pedro em Rio 
Branco, Acre onde, ao tempo em que repetia tais informações, aplicava o mesmo método de 
ensino que dizia ser proveniente de seu bisavô, por via da também professora Leovigilda de 
Alencar Araripe, primeira neta de Pedro Jaime, filha do professor Antônio Jaime de Alencar Ara-
ripe. Maristela divulgou, entre membros de seu ramo familiar, que à época de D. Pedro I a edu-
cação em Quixeramobim era algo especial, dada a dedicação de seu bisavô, Pedro Jaime, 
professor de altíssimo quilate que inclusive desenvolvera um método próprio de ensino e de 
disciplina comportamental, contrapondo-se ao sistema da palmatória do Método Lancaster. Ma-
ristela asseverou ainda: uma escola construída por determinação do Imperador D. Pedro I teria 
sido o campus onde aflorara o talento didático de Pedro Jaime, que teve entre seus alunos um 
de seus irmãos, Tristão Tertuliano de Alencar, filho de dona Ana Triste de Araripe conhecido 
também por Tristãozinho, ou “Pitit”, como o apelidara Pedro Jaime. O “Pitit”, veio a tornar-se o 
Conselheiro Tristão de Alencar Araripe, Patrono do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
Presidente da Província do Pará, Presidente da Província do Rio Grande do Sul, Ministro da Fa-
zenda, Ministro do Interior, Ministro do Supremo Tribunal Federal, entre outros cargos relevan-
tes nos dois regimes, monárquico e republicano, e nos três poderes da nação: legislativo, 
executivo e judiciário. Pouquíssimos brasileiros fizeram tanto por seu país, em tão variadas fren-
tes de trabalho, como esse cearense ilustre, cuja educação primária deu-se em Quixeramobim, 
nos idos de 1830/1833. 

Era o testemunho oral de uma professora primária, dando conta da aplicação das de-
terminações legais em Quixeramobim, contrapondo-se aos doutos que diziam não haver logrado 
aplicação o Decreto lei de 15 de outubro de 1827. 

 
DESCOBERTAS NA SEQUENCIA DOS PROCEDIMENTOS.  

 

Na pesquisa bibliográfica, alguns especialistas, a exemplo de Castelo (1943) chegaram a 

nos ocasionar surpresa. Ao publicar estatísticas disponíveis em um quadro onde constam dados 
sobre o movimento escolar na Província do Ceará no período de 1822 a 1834, esse autor omite 
totalmente Quixeramobim (Anexo 1).  

Imprecisa referência sobre a existência de uma excelente casa de escolas em Quixera-
mobim, fornecida por Sousa (1913), ocasionou as seguintes dúvidas: em que época se construí-
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ra tal “casa de escolas”? Seria essa, a escola referida por Maristela, como sendo o estabeleci-
mento mandado construir pelo imperador D. Pedro I? 

Pinto (1939), ao explicitar as nomeações dos professores no período entre a proclama-
ção da independência e a abdicação de D. Pedro I, desconhece Pedro Jaime. Mas esse autor 
esclarecera que falha e imprecisa é a documentação referente ao ensino primário no Ceará. 
Nesse diapasão, outros autores consultados se manifestaram. 

Por outro lado, em suas notas de próprio punho, Pedro Jaime deixara claro que tanto 
sua provisão quanto sua demissão ocorreram sem nota alguma publicada. 

Assim, diante da escassez de documentos oficiais sobre a construção da escola de Qui-
xeramobim e o provimento de Pedro Jaime como professor dela, foram pesquisadas crônicas 
publicadas em jornais da época em que Pedro Jaime escrevera, em notas de próprio punho, que 
fora professor de primeiras letras em Quixeramobim. Era uma época em que Os professores 
eram providos em concurso, fazendo prova dessas matérias acrescendo Aritmética por inteiro, 
elementos de Gramática Portuguesa, de Didática, etc.”conforme Brígido (1917). 

Esclarecimento importante foi encontrado em crônica de autoria do Padre Domingos Ál-
vares Vieira, referente às festividades promovidas pelos habitantes de Quixeramobim para cele-
brar a abdicação de D. Pedro I ao trono do Brasil, publicada na edição do dia 27 de julho de 
1831 no jornal “Cearense Jacaúna”, parcialmente transcrita por Câmara (1970) e Silva (2009). 
Nessa crônica o Padre Domingos Álvares Vieira consignou:  

(...) Repentinamente, iluminaram-se à noite todas as casas, e como 
por uma espécie de mágica, concorrendo de todo os pontos, numero-
sos grupos de brasileiros natos, todos se reuniram em um só corpo. 
Distribuídos, então, em simétricas alas saíram por todas as ruas, 
acompanhados de um coreto de músicos e instrumentos, a cujo har-
monioso som se ouvia cantar um novo Hino Constitucional... 
(...) viu-se então pela primeira vez na Vila de Quixeramobim nos dias 
11,12 e 13 de junho o que nem sempre se verá; porquanto são mui 
raras as épocas em que as nações conseguem o triunfo de suas liber-
dades contra seus tiranos. 
Encarregaram-se, pois, de dirigirem a função o Ilustríssimo Senhor 
Capitão e Comandante do Esquadrão de Cavalaria, Manoel Alexandre 
de Lima, e o Ilustríssimo Professor de primeiras letras Senhor Pedro 
Jaime de Alencar Araripe, que incansáveis no desempenho de suas 
honrosas comissões, tiveram a indizível satisfação de apresentarem 
aos seus concidadãos e amigos da Pátria tudo quanto podia concorrer 
para maior aumento e perfeição de tão festival contentamento, aque-
le a preparar um suntuoso banquete, e este em encenar uma exce-
lente contradança. 

Ficou evidenciada, assim, atividade de caráter patriótico de Pedro Jaime, enquanto jo-
vem professor provisionado aos 19 anos, nascido no dia 17 de outubro de 1809 em Crato-
Ceará-Brasil, portador de imenso amor pela Vila de Quixeramobim que o acolhera sem precon-
ceitos à sua origem. Era filho natural de Tristão Gonçalves de Alencar Araripe.  

Na bibliografia consultada nada foi encontrado que pudesse elucidar algo sobre a pes-
soa de Pedro Jaime, o método de ensino adotado e o material didático utilizado. Até mesmo 
sobre o prédio escolar não havia registro. Nenhuma fotografia publicada. 

Decidimos então entrevistar o professor Marum Simão. Sua amabilidade a toda prova 
permitiu acesso à sua obra já esgotada: Quixeramobim – Recompondo a História e ao CD Qui-
xeramobim, com slides sobre diversos edifícios e importantes obras de engenharia da cidade, 

CD-ROM DE ATAS  | 6430 |  COLUBHE 2012



 

pontos turísticos e escolas existentes. O professor Marum Simão esclareceu: tudo o que ele sa-
bia sobre Pedro Jaime estava consignado em seu livro.(1996) 

- Pedro Jaime participara, em julho de 1831, da coordenação das fes-
tividades em comemoração à abdicação de D. Pedro I, conforme a ci-
tada crônica do Padre Vieira. 
- na qualidade de juiz presidira, em março de 1837, a sessão do júri 
que condenou à morte o assassino do cidadão português, radicado 
em Quixeramobim, José Azevedo; 
- na qualidade de cidadão com atividade imobiliária, alugara em se-
tembro de 1845, uma casa para servir de quartel ao Destacamento 
de 1ª Linha na Vila de Quixeramobim. 

Portanto, o professor Marum Simão nada sabia a respeito das atividades docentes de 
Pedro Jaime. Mas o digno professor dispunha de uma preciosidade gentilmente cedida: Cópia de 
foto, tomada em 1878, do estabelecimento escolar que então se denominava Escolas Reunidas 
de Quixeramobim. Diante dessa foto (vide anexos) uma questão surgiu: Seria tal prédio o mes-
mo em que funcionara, em 1829 e anos subsequentes, a Escola Pública Masculina de Quixera-
mobim, da qual, segundo a professora Maristela, Pedro Jaime fora o primeiro professor? Essa 
pergunta ficou sem resposta. O que o professor Marum Simão sabia é que aquele prédio fora 
demolido para dar lugar a outro, onde passou a funcionar, desde agosto de 1942 a Escola de 
Ensino Fundamental e Médio Assis Bezerra. 

Decidimos então ir a Quixeramobim, entrevistar a professora Maria de Fátima Pimentel, 
diretora da Escola de Ensino Fundamental e Médio Assis Bezerra. Constatamos, nessa oportuni-
dade, que essa professora guardava, zelosamente, uma foto do antigo prédio que fora demolido 
para dar lugar ao prédio atual. Na cartolina, sobre a qual estava colada a fotografia, uma anota-
ção: 

Escola Pública Masculina de Quixeramobim. Criada em 1827, come-
çou a funcionar em 1829 com 16 alunos, tendo Pedro Jaime de Alen-
car Araripe como primeiro Professor. (Anexo 2). 

Assim ficava confirmado o testemunho oral da professora Maristela de Alencar Araripe, 
quanto à escola construída por determinação do Imperador D. Pedro I. Ela existira sim! Perce-
bemos, a partir do estudo da referida foto, que o prédio fora construído no meio de amplo ter-
reno ladeado por arruamentos a consubstanciar o que então se denominava Quadro da Vila. 
Nenhuma árvore ao redor. Aparentemente, nenhuma outra construção nas proximidades. A 
questão que então se formulou ficou temporariamente sem resposta: - Em que época fora tira-
da aquela foto? Não havia como precisar. 

Em entrevista, com a diretora Maria de Fátima Pinheiro, procuramos saber mais acerca 
da antiga escola e seu primeiro professor. Ela nada sabia, mas conhecia uma professora apo-
sentada que teria informações. Seu nome, Raimunda Viana Benício ou professora “Mundinha” – 
esse o seu apelido – residente em Fortaleza.  

Buscamos entrevistar a professora Raimunda Viana Benício ou professora “Mundinha” 
em sua residência. Na primeira de uma série de entrevistas, já ficou evidenciado: ela tanto sa-
bia a respeito de Pedro Jaime como havia lido e recuperado seus Livros de Chamada. Nesses 
livros Pedro Jaime anotava, diariamente, o conteúdo do ensino ministrado e as ocorrências do 
dia. Também, disse-nos a professora “Mundinha”, possuía uma foto da antiga escola.  

Os Livros de Chamada eram espécie de livro de atas, mas com pou-
cas folhas, onde constavam os nomes dos alunos e espaço para ano-
tações. Capa em cartonado resistente. Miolo em papel pautado, onde 
o Professor Pedro Jaime lançava, com caligrafia impecável, as ocor-
rências diárias e os conteúdos ministrados aos alunos. Esses livros, 
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após limpos e recuperados, ficaram aos cuidados da vice–diretora, 
professora Terezinha Holanda, durante o período em que ambas ad-
ministramos a escola. Esses livros, verdadeiras preciosidades, certa-
mente ainda estão na escola.(*) 

Agora, pensamos exultantes, teríamos mais que o testemunho oral de outra professora! 
Teríamos os Livros de Chamada. Retornamos à escola, e obtivemos a informação dolorosa: Os 
Livros de Chamada do professor Pedro Jaime foram queimados.  
________________________ 

(*) – Informações pessoais, fornecidas pela Professora Raimunda Viana Benício, no dia 17 de novembro de 2010,em 

Fortaleza,Ceará 
 

A professora “Mundinha” não acredita nessa versão. Eram livros preciosos demais. Não 
poderiam ser queimados! Assim ela exclamou, ao tomar ciência da informação acerca da quei-
ma dos Livros de Chamada do Professor Pedro Jaime. 

Nesses livros se consubstanciava o método de ensino desenvolvido pelo professor Pedro 
Jaime, um método a ser consultado, a considerar-se a orientação de Brígido (1917), ao dirigir-
se a uma comissão de professoras primárias reunidas na Fênix Caixeiral, em Fortaleza, no mês 
de abril de 1917, para discutirem a criação de mais três escolas. Esse notável cronista, primo 
legítimo de Izabel Waldinar de Alencar Araripe, esposa de Pedro Jaime, nascido alhures, mas 
parcialmente educado em Quixeramobim, manifestou-se no Jornal Unitário do dia 15 de abril de 
1917, nos seguintes termos, dentre outros: ... ousamos aconselhar às ilustres professoras que 
consultassem os velhos programas do ensino do Ceará, que produziu os sábios de agora – be-
nefício que nos ficou em lembrança... 

A foto, disponibilizada pela professora “Mundinha”, datada de 1878 (anexo 3) demons-
tra tratar-se do mesmo prédio demolido para dar lugar à Escola Assis Bezerra. Nas proximida-
des, outro prédio em construção. Uma cruz, fixada sobre um pedestal, indica a presença da 
Igreja Matriz de Quixeramobim. As árvores, plantadas com base em mudas cultivadas por Pedro 
Jaime com ajuda de seu irmão “Tristãozinho”, ou “Pitit”, no último ano em que o filho de dona 
Ana Triste de Araripe permaneceu em Quixeramobim, possibilitaram a estimativa da época da 
foto mais antiga, aquela na qual não aparece a arborização: aproximadamente 1843. 

A sequência das fotos permitiu salvar a história do prédio escolar. Os Livros de Chama-
da, que possibilitariam o resgate documentado do método didático desenvolvido por Pedro Jai-
me, uma vez extraviados, ou queimados, condicionaram a adoção dos testemunhos orais como 
meio para o resgate de sua metodologia de ensino, passível de denominar-se - brincando de 
malhar o Judas com letras e números - conforme está consubstanciado em Alencar e Araripe 
(2011).  

Tal metodologia didática, desenvolvida por Pedro Jaime, implicou uma inovação no Mé-
todo Lancaster, então preconizado, inclusive no tocante à abolição da palmatória como instru-
mento de castigo. Na Escola Pública Masculina de Quixeramobim, à época de D. Pedro I, sob o 
magistério de Pedro Jaime de Alencar Araripe, a palmatória, toda enfeitada de cravos e jasmins, 
como um anjinho que se fosse enterrar, conforme depoimento de Brígido (1917) teria servido 
como objeto de adorno sobre a mesa do professor. Jamais foi usada como instrumento de cas-
tigo. Cada menino mais afoito, que pretendesse brigar com um coleguinha, dispunha do Senhor 
Judas, um boneco cheio com folhas secas e desfiadas de bananeira, pendurado pelo pescoço 
engravatado por uma corda amarrada em um caibro do telhado da escola, conforme Alencar e 
Araripe (2011). 
CONCLUSÃO 

A tradição oral divulgada por Maristela de Alencar Araripe, referendada pelo testemunho 
de Raimunda Viana Benício, junto com fotografias antigas zelosamente guardadas, inclusive 
pelos professores Marum Simão e Maria de Fátima Pimentel, permitiram resgatar a memória da 
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educação à época de D. Pedro I, em Quixeramobim, Ceará, Brasil, que foi palco de um ensino 
excepcionalmente conduzido por um jovem e idealista professor, Pedro Jaime de Alencar Arari-
pe, que outrora, aos 14 anos, lutara na Confederação do Equador, em defesa dos ideais de li-
berdade cultivados por sua família. Nesse importante município do Sertão Central do Ceará – 
Brasil ficou comprovada a aplicação, com inteireza, do Decreto lei de 15 de outubro de 1827. 
Daí a conclusão: Os testemunhos orais de pessoas idôneas, como costumam ser as 
professoras e os professores, são importantes no resgate das memórias da educa-
ção. 
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 INTRODUÇÃO 
 

O professor, visto como principal mediador entre os conhecimentos socialmente 
construídos e os alunos, a partir dos anos 80, passa a ser o foco de pesquisas educacionais vol-
tadas para o resgate da figura desse profissional, destacando-se a importância de se conceber 
sua formação, considerada como desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da pro-
fissão docente. 

Segundo Nóvoa (1992), desde a publicação do livro O professor é uma pessoa (de 
autoria de Ada Abraham, 1984), a literatura pedagógica foi invadida por estudos que tratavam 
da vida dos professores, de suas carreiras e percursos, das biografias e autobiografias e do de-
senvolvimento pessoal dos professores, o que recolocou os professores no centro dos debates 
educativos e das problemáticas da investigação. 

Neste contexto, são desenvolvidos estudos que utilizam uma abordagem teórico-
metodológica que dá a voz ao professor a partir, principalmente, da análise de trajetórias e his-
tórias de vida. Esta abordagem surgiu para contrapor-se a estudos que reduziam a profissão 
docente a um conjunto de competências e técnicas, separando o eu profissional e o eu pessoal 
(Nóvoa, 1992). 

Huberman (1992) afirma que há uma série de sequências que atravessam não só 
as carreiras de indivíduos diferentes, dentro de uma mesma profissão, como também as carrei-
ras de pessoas no exercício de profissões diferentes, porém “isto não quer dizer que tais se-
quências sejam vividas sempre pela mesma ordem, nem que todos os elementos de uma dada 
profissão as vivam todas” (p. 37). O autor centra-se na carreira docente e no seu desenvolvi-
mento como um processo e não como uma série de acontecimentos, procurando compreender 
a trajetória profissional do professor, seu desenvolvimento e suas relações com o respectivo 
desenvolvimento pessoal. Ainda segundo o autor, as fases perceptíveis da carreira do professor 
seriam:  

 
1. A entrada na carreira: fase caracterizada pelos aspectos de “sobrevivência” (confrontação 

inicial com a complexidade de situação profissional - principais dificuldades pedagógicas) e 
“descoberta” (entusiasmo inicial por estar em situação de responsabilidade e pertencer a um 
corpo docente).  

 
2. A fase de estabilização: marcada pelo comprometimento definitivo e pela nomeação oficial. 

É o momento da escolha de uma identidade profissional acompanhado de sentimentos de 
“libertação”, “emancipação” e “competência” pedagógica crescente, assim como o desenvol-
vimento de um estilo próprio de ensino - maior flexibilidade, segurança, descontração e con-
fiança.  

 
3. A fase de diversificação: é a fase de experimentação e diversificação de materiais didáticos, 

sequências dos programas, modos de avaliação, forma de agrupar os alunos, etc. Os profes-
sores nessa fase são os mais motivados e dinâmicos, podendo surgir também interesse aos 
postos administrativos.  

 
4. Pôr-se em questão: fase marcada por “questionamentos a meio da carreira” provocados ou 

pela monotonia do dia-a-dia da sala de aula ou pelo desencanto subsequente dos fracassos 
das experiências vividas – balanço da vida profissional aonde se chega a encarar perspectiva 
de iniciar uma nova profissão.  

 
5. Serenidade e distanciamento afetivo: fase caracterizada por “grande serenidade” em sala de 

aula, pelo decréscimo do nível de ambição e de investimento e pela sensação de confiança. 
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Nota-se também certo distanciamento afetivo frente aos alunos e insensibilidade perante à 
avaliação dos pares.  

 
6. Conservantismo e lamentações: fase de discordância face à evolução do momento, onde se 

destacam as lamentações em relação aos alunos, atitudes negativas frente ao ensino, maior 
rigidez, prudência acentuada, resistência às inovações, nostalgia do passado, etc. 

 
7. O desinvestimento: fase marcada pelo fenômeno de recuo e de interiorização no final da 

carreira. 
 
Convém ressaltar que “uma fase prepara a etapa seguinte e limita a gama de pos-

sibilidades que nela podem desenvolver-se, mas não pode determinar a sua sequência” (Hu-
berman, 1992), ao mesmo tempo em que algumas fases podem não ser vividas. 

 
 
OBJETIVOS E METODOLOGIA 
 
 

Com base nestes pressupostos, este artigo pretende relatar parte de uma pesquisa 
desenvolvida, em conjunto com Verônica Simões Esteves de Souza, na disciplina cursada junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, denomi-
nada “Pesquisa em Metodologia de Ensino 3: Formação de Professores”, sob responsabilidade 
da Profa.Dra. Regina Maria Simões Puccinelli Tancredi, que objetivou analisar a carreira de um 
professor universitário a fim de apreender os aspectos importantes e marcantes dessa carreira.  

A proposta de trabalho centrou-se no estudo de um recorte da história de vida de 
um professor cuja carreira docente apresentasse, em algum momento, um diferencial e pudes-
se servir como experiência formadora para os alunos da disciplina.  

Para isto, optou-se por dar voz ao professor, considerando as interpretações que o 
professor colaborador tem sobre sua trajetória através da reconstrução de sua história ao longo 
do tempo em que atuou em atividades de ensino e pesquisa.  

A análise da carreira profissional embasou-se nas tendências gerais do ciclo de vi-
da profissional dos professores estudadas por Michaël Huberman e a escolha do entrevistado 
resultou da orientação recebida da docente responsável pela disciplina, tendo em vista que um 
dos professores indicados – Prof. Dr. HELMUT TROPPMAIR – possuía uma carreira de aproxi-
madamente 50 anos de docência e cujas peculiaridades poderiam ser analisadas, resultando em 
importantes reflexões para a formação de professores.  

Uma das peculiaridades que mais despertou a atenção foi o fato de se tratar de 
um professor universitário, aposentado por duas vezes (por tempo de serviço e compulsoria-
mente) e que, na época, continuava na Universidade Estadual Paulista – UNESP – Câmpus de 
Rio Claro, como Professor Voluntário. A partir desses conhecimentos prévios sobre a carreira do 
professor, algumas questões despertaram o interesse das pesquisadoras, ou sejam: Após ter se 
aposentado, o que o teria motivado a fazer nova opção pela carreira docente? Como ele avalia-
va esses reingressos? Quais os principais aspectos que caracterizaram sua trajetória profissio-
nal? 

Portanto, a pesquisa teve como objetivos: a) estudar os aspectos do desenvolvi-
mento profissional da carreira do professor; b) analisar as diferentes fases de sua carreira, des-
tacando as características marcantes de sua trajetória; c) analisar as motivações que o levaram 
a permanecer na carreira por 50 anos. 

O principal material utilizado foi o relato pessoal obtido através de entrevista semi-
estruturada realizada no gabinete do docente, em três momentos distintos. O primeiro caracte-
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rizou-se pelo discurso livre do entrevistado, no qual ele reconstruiu a história de sua formação. 
O segundo momento foi uma etapa de aprofundamento de alguns aspectos primordiais ao de-
senvolvimento da pesquisa. E, no terceiro, o professor teceu as suas considerações finais, enu-
merando as atitudes que considera indispensáveis para um bom professor. Terminada a 
entrevista, a gravação foi transcrita e o material retornou ao professor que efetuou algumas 
correções dos dados e alterações na redação com a finalidade de facilitar a leitura, não tendo 
alterado, contudo, o sentido do discurso. 

A análise centrou-se nos focos: carreira profissional, ensino multicultural, motiva-
ções para permanência na carreira, sugestões para as políticas públicas e concepções sobre o 
bom professor. 

 
 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
A escolha da carreira e a formação básica 

 
O magistério não foi a primeira opção de carreira do professor entrevistado. Ele 

queria ser Engenheiro Agrônomo, porém não passou no vestibular e sua opção foi não depen-
der mais dos pais e iniciar sua carreira de professor. 

Sua formação acadêmica como educador iniciou-se após quatro anos de experiên-
cia docente quando ingressou no curso de Geografia. Já era casado e pai de três filhos. Nota-
se, também, forte influência familiar durante sua formação, tanto por uma educação rígida co-
mo pela oportunidade de formação cultural intensa. 

 
(...) fiz o Ginásio no Ginásio Koelle. Fui aluno interno. Quando a gente 
era interno, aprendeu o respeito e a tolerância com os outros. (...) Es-
sa vivência em grupo, esse respeito em grupo, faz você respeitar os 
outros para ser respeitado. 
No Koelle era importante o incentivo para aprender línguas estrangei-
ras. No ginásio, aprendi alemão, inglês, francês e latim. Fora isso, a 
leitura foi muito incentivada. Foi a época que eu mais li na minha vi-
da. Ia à biblioteca, lia romances, histórias, aventuras, poesias, o que 
tinha na frente era leitura. Estudei violino. Todo dia havia aula de vio-
lino. A professora além de tocar música, nos fez ler sobre os composi-
tores. Hoje quando se fala em Haydn ou Beethoven, qualquer um... 
eu sei da vida deles. Foi uma importante educação e cultura musical...  

 
A carreira do magistério foi então assumida com grande empenho, sem o enfren-

tamento de dilemas ou arrependimento pelo fato de não ter sido esta sua primeira opção pro-
fissional. Embora pretendesse ser engenheiro, assume: Nasci para ser professor, gosto de ser 
professor. 

 
Os primeiros anos como professor 

 
A tomada de contato inicial com as situações de sala de aula aconteceu antes 

mesmo de ter se formado. Em seus relatos, esta fase foi muito tranqüila. Dentre os dois aspec-
tos que caracterizariam a entrada na carreira, o da “sobrevivência” e o da “descoberta”, citados 
por Huberman (1992), somente o segundo parece ter acontecido. O professor não relata nada 
que possa ser caracterizado como um possível “choque de realidade”. Isto pode ser explicado 
pelo fato de não ter tido a “formação inicial” que lhe proporcionasse meios para comparação 
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entre a teoria e a prática de sala de aula. Ele simplesmente enfrentou o início de carreira como 
um desafio, com muita naturalidade, responsabilidade e vontade e não como uma situação de 
enfrentamento de dificuldades. 

Convém ressaltar que, mesmo se tratando de início de carreira, o professor envol-
via as famílias de seus alunos no processo de ensino e aprendizagem, sem ao menos conhecer 
o que a literatura vem trazendo atualmente sobre a importância da relação escola-família. 

Neste sentido, os primeiros anos como professor são marcados por entusiasmo e 
experimentação. 

 
Construção, consolidação e manutenção da carreira 

 
O processo de construção e consolidação da carreira do professor (período que vai 

do início da carreira como professor do ensino básico até sua primeira aposentadoria) é por ele 
considerada como o momento mais trabalhoso de sua trajetória profissional. 

 
(...) me formei, dei aulas em Descalvado, depois fui quatro vezes para 
a Alemanha, fazer aperfeiçoamento, estágios, pós-graduação. Para fa-
zer o concurso para o doutorado, a livre-docência, o adjunto... você 
precisa trabalhar sempre, porque para realizar um concurso desse, 
precisa ter publicado artigos, ter participado em Congressos Nacionais 
e Internacionais, até você chegar ao topo. Cheguei em 1980, me apo-
sentei em 1985. 
(...) a primeira fase é a mais trabalhosa, mas também é aquela em 
que você tem mais vontade de vencer, você tem mais força para ven-
cer, você tem mais dedicação para o trabalho. 
 

As fases de estabilização e diversificação que Huberman (1992) cita acontecem de 
forma simultânea. A fase de estabilização coincide com o seu ingresso na graduação e posterior 
nomeação como professor do Ensino Secundário Oficial de Estado de São Paulo. É o momento 
em que faz sua opção por ser professor e galgar toda a carreira. O professor demonstra ‘com-
petência’ pedagógica e um estilo próprio de ensino, diversificando materiais didáticos e metodo-
logias de ensino, o que também caracteriza a fase de diversificação. 

 
Ministrei aulas teóricas, mas dei muitas aulas práticas. De que forma? 
A escola não tinha e eu assinei o Jornal “Estadão” para os alunos. Eles 
liam o jornal e se viciaram na leitura para estarem atualizados. Depois 
na aula, dois alunos eram designados para dar as últimas duas gran-
des notícias que tinham acontecido no mundo. (...) Além da discussão 
das atualidades, era comum fazermos o trabalho de campo, ao lado 
do rio, medindo a velocidade, a largura do rio, etc. (...) com os alunos 
fiz um levantamento de Descalvado: data da construção das casas, 
como foram construídas... acompanhado do levantamento se era resi-
dência, casa de comércio, numeração das casas, etc. 
 

Estas duas fases aparecem também durante o segundo ingresso na Universidade 
como Professor Titular e durante seu trabalho como Professor Voluntário à medida que sempre 
reafirma sua opção de ser professor e as experimentações continuam, juntamente com o sen-
timento de confiança, flexibilidade e segurança.  
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Aberto novo concurso na Universidade, concorri ao mesmo cargo ocu-
pado antes. Ingressei novamente e fiquei mais 13 anos quando me 
aposentei em 2003, como Professor Titular. Continuei a lecionar na 
Pós-Graduação, orientando Mestrandos, Doutorandos, oferecendo dis-
ciplinas. Hoje trabalho na Universidade como Professor Voluntário, 
apenas pelo gosto de lecionar. 

 
Huberman (1992) discute que, na fase de diversificação, os professores são mais 

motivados e dinâmicos, podendo surgir também interesse aos postos administrativos. Essas 
características se destacaram durante toda sua carreira, o que também demonstrou a perma-
nência desta fase ao longo de sua trajetória profissional. 

 
(...) Fui diretor da APAE, da APM do Koelle, do Hospital Bezerra de 
Menezes, do Conselho do Clube de Campo e outras entidades. Fiz o 
Plano Diretor da cidade, fui Secretário da Educação, do Meio Ambien-
te de Rio Claro. Este último, instalei e vou assumir novamente. Fui 
duas vezes Secretário da Educação. No Departamento de Geografia, 
fui seis vezes chefe, mas também ao mesmo tempo continuei a traba-
lhar por Rio Claro.  
 

Motivação e dinamismo não faltam na carreira deste professor que foi repleta de 
reinícios e investimentos de toda ordem. 

Segundo Huberman (1992), a partir da fase de estabilização e de diversificação, as 
outras, referentes ao ‘pôr-se em questão’, ‘serenidade e distanciamento afetivo’, ‘conservantis-
mo e lamentações’ e de ‘desinvestimento’, ou ocorrem de maneira mesclada ao longo da carrei-
ra ou não ocorrem. No caso do professor aqui estudado, estas quatro últimas fases 
praticamente não puderam ser discriminadas.  

Um aspecto que evidencia a inexistência da fase de ‘conservantismo e lamenta-
ções’ é o fato de apresentar notável flexibilidade para acompanhar as mudanças ocorridas com 
o passar do tempo, sem resistência às inovações, culto ao passado, reclamação dos alunos ou 
das políticas públicas. 

 
A permanência na Instituição significa convivência com jovens e ensi-
nar – muitas vezes não podemos nem ensinar mais nada, porque hoje 
os moços tendo o computador, a nova informática, têm facilidade de 
obter dados. Mas você pode orientar, pode mostrar rumos. Uma tese 
não é só conhecimento. Você lê o texto e orienta: Olha, faça isso... dê 
mais ênfase naquilo. Você já pensou naquilo? Assim você orienta. 
Acho isso importante. Podemos contribuir e principalmente por estar 
ao lado de um jovem que pergunta: Professor, o senhor leu a notícia 
tal? O que o senhor acha? Se você não leu, você começa a ler, estu-
dar e discutir. (...). Você, como professor, precisa se atualizar de uma 
forma contínua e isso é extremamente importante. Isso faz a gente 
viver! 

 
Quanto à fase de desinvestimento, não se observou nenhum indício de que esta 

fase tenha sequer ocorrido em algum momento de sua trajetória profissional. Pelo contrário, 
mesmo após sua primeira aposentadoria, o professor continua a investir e a se dedicar ao ma-
gistério por meio de um novo ingresso na universidade e depois da segunda aposentadoria co-
mo professor voluntário.  
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(...) quando me aposentei, tinha alunos doutorandos e mestrandos e 
deixá-los no meio do caminho, não queria. Vamos continuar. Fora dis-
so eu não tinha outras obrigações. Agora eu volto a ser Secretário do 
Meio Ambiente. (...) Então, a orientação, a participação... são extre-
mamente importantes. Por isso que eu voltei a ser professor voluntá-
rio e continuar a luta. 

 
Durante todo o processo de construção e consolidação da carreira, o eu profissio-

nal e o eu pessoal se misturam. Um dos fatores que possibilitaram o sucesso de sua carreira foi 
o permanente apoio dado pela família. 

 
(...) a família sempre me apoiou para que eu fizesse minha carreira. 
Todos deram todo o apoio. Especialmente minha mulher, achando 
que eu não devia ficar em casa, eu deveria produzir, tinha condição 
de produzir. Até hoje, mesmo aposentado, ela me cutuca para produ-
zir mais. Ao mesmo tempo, você vê o seguinte: quando eu me formei 
aqui, eu tinha três filhos pequenos – dois, três e quatro anos – quan-
do ganhei bolsa para Alemanha (bolsa de um ano). Minha mulher fi-
cou aqui, cuidando dos filhos e eu fui um ano para a Alemanha. Nota-
se o apoio. 
 

Além do apoio familiar, algumas características também podem ser destacadas em 
seu discurso, com relação ao seu sucesso profissional, como seu gosto pela profissão, perseve-
rança, disposição, vontade, flexibilidade, disciplina, autoconfiança, segurança, determinação e 
comprometimento social. 

 
A visão do professor multicultural 

 
Mais uma vez, apesar de ter tido sua formação básica, numa época em que abor-

dagens mais atuais, como o multiculturalismo, nem fazia parte da estrutura curricular, percebe-
se, no discurso do professor, um destaque para a importância de se trabalhar com a diversida-
de dos alunos, como pode ser visto a seguir: 

 
Aceitar e trabalhar a diversidade dos alunos. Cada aluno é diferente! 
Não é que você dá uma matéria e 30 alunos vão dar a mesma respos-
ta. Cada um tem uma vivência diferente. Cada um vem de uma famí-
lia diferente. Cada um tem experiências diferentes. E eles têm 
respostas diferentes que você tem que aceitar. Acho: você vê que o 
aluno se esforça, não é um aluno brilhante, mas ele se esforça. Ele 
fez o trabalho? Fez! Quanto merece? 4. Mas pelo esforço, porém, vo-
cê sabendo que ele se deslocou de não sei onde, lá da periferia, foi 
até longe para coletar dados. Se analisar bem esses dados... Mostra 
que ele se esforça. Acho que você tem que aceitar a diversidade do 
aluno. Diversidade é receber e dar. Digo não ao racismo. Não, isso 
não existe! Se ele é negro, se não é negro, se é japonês, se é alemão, 
italiano, isso não vem ao caso, mas cada um tem uma vivência, uma 
experiência diferente. Isso é a filosofia que eu sempre adotei. 
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Atualmente, o multiculturalismo revela-se uma importante temática nas discussões 
sobre educação. Segundo Candau (2002), a questão multicultural nos últimos anos vem adqui-
rindo maior abrangência, visibilidade e conflitividade, no âmbito internacional e local. Portanto, 
hoje em dia não se pode mais pensar numa igualdade que não incorpore o reconhecimento das 
diferenças, o que supõe lutar contra todas as formas de desigualdade, preconceito e discrimi-
nação. 

No que diz respeito às diferentes propostas do multiculturalismo, esta corrente de 
pensamento tem sido reconhecida e discutida por defensores e críticos, como uma estratégia 
de lidar com as diferenças, seja no âmbito político-social, cultural ou educativo. Mesmo assim, 
até muito recentemente, a sala de aula era vivenciada como um espaço padronizado, rígido, 
homogêneo e monocultural, que não dava abertura para a manifestação das diferenças ou, 
quando esta realidade acontecia, assumia muitas vezes uma dimensão fortemente agressiva e 
mobilizadora de dinâmicas de exclusão ou guetificação (CANDAU, 2002). 

 
O que motiva... 

 
Frente a uma trajetória profissional completa e cheia de investimentos como a es-

tudada neste trabalho surgem questionamentos como, por exemplo: Quais os motivos que le-
vam o professor a continuar na docência por tanto tempo, enquanto muitos educadores passam 
os anos de trabalho contando as horas para se aposentarem?  

Possíveis respostas a esta questão puderam ser identificadas ao longo do seu dis-
curso. O gosto pela profissão perpassa toda a entrevista. Ele destaca que nasceu para ser pro-
fessor e que é extremamente gratificante poder contribuir para o sucesso daqueles que um dia 
já foram seus alunos. Além disso, cabe destacar mais uma vez o incentivo da família, assim 
como a convivência com jovens, que segundo ele, o entusiasmam a continuar a aprender e a se 
atualizar.  

 
Nasci para ser professor. Gosto de ser professor. (...) Repito: você 
tem que gostar e terá a recompensa. Quando você vê um ex-aluno, 
depois de 20 anos e este lhe diz: Oi, Professor, como vai? O senhor 
foi meu professor, o senhor se lembra? Nem sempre lembramos, mas 
dizemos... Lembro, lembro. Daí eu pergunto: O que você faz? Ah... 
hoje eu sou diretor... É aí que você sabe que contribuiu com um grão-
zinho para ele ganhar essa posição. 
 
(...) Acho que lecionar, conviver com a juventude é extremamente 
importante e gratificante. 

 
Sugestão do professor às políticas públicas 

 
Em seu discurso, o professor chama a atenção para a situação dos aposentados 

brasileiros. Os professores se aposentam relativamente novos e sofrem uma transformação 
brusca em seu ritmo de vida e muitas vezes não conseguem uma re-inserção no mercado de 
trabalho. 

Ele salienta que são necessárias as vagas para os profissionais mais novos, porém, 
deixa claro que isso não significa que os aposentados fiquem esquecidos pelas políticas públicas 
sem terem chance de continuar a trabalhar. Neste sentido, conta como a fase da aposentadoria 
é vivida na Europa, deixando aqui uma sugestão para as políticas públicas do nosso país: 
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(...) na minha época, a lei permitiu que um aposentado podia concor-
rer novamente a um cargo público, hoje não pode mais. Se você se 
aposentar, você não pode voltar para o serviço público. Você pode le-
cionar por fora, escola particular, mas no serviço público, não. Você 
vê, se saiu essa lei é porque foi pressão para que os velhos não ocu-
passem os lugares dos mais novos. Eu concordo. Você pode dizer: 
Bem, é diferente na Europa... no último ano de serviço, você trabalha 
meio período, para no outro meio período você procurar onde você 
vai se encaixar, o que você pode fazer quando se aposentar. Aqui é o 
seguinte: dia 21 você é professor ativo, com todos os direitos e no dia 
22, você é aposentado, não tem mais direito a nada, não faz mais na-
da. É uma virada muito brusca que deixa muitos aposentados comple-
tamente desnorteados. Deveria haver uma chance para o aposentado 
trabalhar, mas também temos de dar lugar para os novos (...). 
 
 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A carreira docente do Prof.Dr. Helmut Troppmair, analisada aqui sob a perspectiva 

de Huberman (1992) a respeito do ciclo de vida profissional dos professores, caracterizou-se 
por diversos aspectos interessantes. Pode-se dizer que apresentou, de fato, apenas duas fases 
bem discriminadas: a de estabilização e a de diversificação. Mesmo assim, elas ocorreram de 
maneira mesclada durante toda a carreira. Quanto às fases de entrada na carreira e serenidade 
e distanciamento, houve somente um fator que caracterizaria cada uma delas, a descoberta e 
despreocupação perante a avaliação dos seus pares, respectivamente. Os outros fatores carac-
terísticos destas fases não foram constatados no discurso do professor. Já as fases de pôr-se 
em questão, conservantismo e lamentações e desinvestimento inexistiram na trajetória profissi-
onal analisada. 

É importante salientar que o fato da carreira analisada ser considerada bem-
sucedida pode ter influenciado as tendências básicas observadas, o que de certa forma a dis-
tanciou das tendências estudadas por Huberman (1992). Outro aspecto importante é o fato do 
professor entrevistado apresentar certas peculiaridades como os três diferentes momentos de 
ingresso na carreira universitária e as condições político-administrativas da época que permiti-
ram tais ingressos. 

O relato do professor recuperou em vários momentos a importância que o desen-
volvimento profissional e o crescimento na carreira tiveram em sua forma de conceber uma 
profissão. Dentro da perspectiva de Gonçalves (1992), ele apresentou o desenvolvimento pes-
soal e a profissionalização, porém dá indícios de que considera o desenvolvimento profissional 
um processo individual, pois não cita a importância da participação e conhecimentos de seus 
pares, ao mesmo tempo em que salienta seu potencial e esforço individual em todos os mo-
mentos de sua carreira. 

Junto à valorização do desenvolvimento profissional, destaca-se a valorização do 
gosto pela profissão, da importância da formação básica, do conhecimento do conteúdo especí-
fico, da constante atualização, da necessidade do contato com os jovens, da responsabilidade e 
do respeito mútuo. 

Embora a escolha pelo magistério não tenha sido sua primeira opção profissional, 
sua carreira desenvolveu-se de forma natural, onde a paixão pela profissão se sobressaiu du-
rante toda a entrevista. 
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Enfim, é uma carreira que merece estudos mais aprofundados e que serve como 
um exemplo de vida, de dedicação e sucesso profissional a todos os professores que estejam 
em qualquer fase de suas carreiras. 
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PRIMEIRAS IMAGENS, PRIMEIRAS MEMÓRIAS. 
 
O objetivo neste artigo é descrever por meio de análise de imagens fotográficas a experiência 
vivenciada nas VII(2009), VIII(2010) e IX(2011) Jornada de Políticas Públicas e Gestão Educa-
cional. Pretendemos descrever que o olhar do sujeito que olha o novo pela primeira vez, sem-
pre traz curiosidade, admiração e fascinação. Neste sentido, o nosso problema consiste em 
buscar entender e explicação para a razão que leva estudantes de diversos cursos de gradua-
ção da Universidade Estadual de Maringá-UEM, Estado do Paraná-Brasil participar de atividades 
acadêmicas externas em assentamentos e acampamentos de SemTerra, principalmente, alunos 
de Pedagogia. 

A Jornada é um Evento de Extensão do Projeto de Pesquisa: Políticas 707, criado em 
2003 pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais-GEPPGE, embora o grupo 
desenvolvesse suas atividades desde 1999, quando a curiosidade me atiçou para conhecer co-
mo viviam homens e mulheres trabalhadores rurais em assentamentos e acampamentos. Foi a 
pedido do grupo, que entre 1999 e 2000, realizei gravações em vídeo no curso de alfabetização 
de jovens e adultos no assentamento, município de Cruzeiro do Sul, Noroeste do Estado do Pa-
raná, Sul do Brasil. O curso, coordenado por professores do DTP e Departamento de Geografia-
DGE, UEM, esteve vinculado ao Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária-PRONERA, 
política do Governo Federal com objetivos de: “estimular, propor, criar, desenvolver e coorde-
nar” projetos na área de educação nos assentamentos e acampamentos. Outros parceiros fo-
ram: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA e o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra-MST daquela região.  

Participaram do curso homens e mulheres, residentes em diferentes cidades paranaen-
ses. Chamou-nos a atenção o fato das mães trabalhadoras rurais, trazerem seus filhos. Havia 
cerca de oitenta crianças, meninos e meninas, com idade inferior a 14 anos. 

Entre os intervalos das filmagens, conversei com meninos e meninas assentados e 
acampados. Entrevistei e filmei suas histórias, relatos orais e reais de vida. Não se tratava de 
relatos de crianças despossuídas de imaginação, pois observei as brincadeiras de esconde-
esconde, as subidas nas árvores frutíferas, as corridas até o riacho, a confecção de uma bone-
ca, de carrinho de pau, construídos ali mesmo, com criatividade e inteligência utilizando os re-
cursos da natureza. No entanto, se tratavam de relatos de crianças despossuídas de algo maior: 
a própria Terra para construir o futuro, sem que necessitassem travar grandes lutas por ela. Em 
seus relatos eu percebia que as constantes lutas pela posse da terra e a vivência por longos 
períodos em acampamentos poderia transformá-los em adultos prematuros. Mas naqueles dias, 
ali na fazenda, eles eram apenas crianças. 

Por um período, me afastei desse contexto para realizar pós-graduação. O que aconte-
ceu com aquelas crianças, ainda não foi possível descobrir. Mas, permanecia latente a curiosi-
dade de rever na prática a realidade local, educacional e social destes trabalhadores e 
trabalhadoras que vivem em assentamentos e acampamentos em nossa região.  

Apenas participar das visitas monitoradas nas jornadas não era suficiente. O importante 
era realizar o registro fotográfico, mas com o foco sobre o olhar dos participantes nas jornadas. 
Qual a razão de estudantes se deslocarem até os contextos rurais de assentados e acampados, 
sendo que a maioria, nunca havia vivido tal experiência? Portanto, este trabalho busca descre-
ver este olhar por meio de analises fotográficas das VII (2009), VIII (2010) e IX (2011) Jorna-
das de Políticas Públicas e Gestão Educacional. 

Estudos teóricos sobre a realidade dos assentados e acampados é fundamental e re-
quer um breve recorte histórico das organizações do MST, região na qual estamos inseridos, 
para entendermos questões como: à “curiosidade humana, sendo a curiosidade, própria da ex-
periência vital, se aprofunda e se aprimora no mundo da existência humana”, (Freire, 2000, p. 
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47). Essa curiosidade humana está relacionada ao contexto da história de lutas dos assentados 
e acampados, onde “diferentes contatos sociais fazem homens e mulheres interagirem com di-
ferentes ideologias”. Uma vez estabelecidos estes contatos, múltiplas ações e reações podem 
surgir, mesmo que não sejam de concordância, possibilitando ações e contestações, “aprendi-
zagens, transformação de conceitos antigos e compreensão do mundo em constantes transfor-
mações, sem antes passar por mobilizações, conflitos e denuncias de violência” (Brandão, 2003, 
pp. 27-142).  

Também nos fundamentamos na leitura de imagens, leitura do olhar, dos sentidos, 
sendo que a leitura de imagens deve levar em consideração o desenvolvimento psicológico e a 
familiaridade do leitor com as imagens a serem lidas, vistas e compreendidas. Desta forma, 
fundamentada em diversos autores, incluindo os já citados, buscaremos compreender as ações 
e reações nas imagens dos estudantes fotografados nas Jornadas, o que nos remeterá a um 
breve aporte teórico sobre as imagens e fotografia.  

 
 

IMAGENS E SUAS MÚLTIPLAS DIMENSÕES 
 
A imagem é um dos principais meios de comunicação utilizados pela humanidade para repre-
sentar e transmitir sua história. Exemplos são os registros de pinturas rupestres nas cavernas 
de diversos países, mostrando ao mundo que, mesmo sem o domínio da escrita, a comunicação 
dos povos primitivos e antigos se dava por imagens. 
 

No século VI, o Papa Gregório, o Grande, havia declarado: ‘uma coisa é 
adorar um quadro, outra coisa é aprender em profundidade, por meio 
dos quadros, uma história venerável. Pois aquilo que a escrita torna 
presente para o leitor, as pinturas tornam presente para os iletrados, 
para aqueles que só percebem visualmente, porque nas imagens os ig-
norantes veem a história que devem seguir, e aqueles que não conhe-
cem o alfabeto descobrem que podem, de certa maneira, ler. Portanto, 
especialmente para o povo comum, as pinturas são o que o equivalente 
da leitura’ (Menguel, 2006, p. 143). 

Com a invenção da imprensa e o acesso aos livros e a leitura, a imagem ocupou papel 
secundário. Somente no inicio do século XIX com a expansão do capitalismo é que retornou 
com certa expressividade, como meio de comunicação em jornais como matérias ilustradas com 
texto-imagem. Já no século XX, as tecnologias elevaram sua compreensão e importância no 
desenvolvimento de ensino e pesquisa. “De arte, se transformou em informações e conheci-
mento”. Século XXI o mundo está totalmente conectado. A captura de imagens a qualquer 
momento para depois eternizarmos em nossas mentes, nas máquinas, celulares, internet e ou-
tros meios são privilégios de muitos. A ação de capturar outra ação, ou seja, o fotografar passa 
a ser o ato de parar o fluir de uma imagem já existente. “As novas tecnologias computacionais 
ampliaram as possibilidades de produção e uso de imagens, permitindo uma hipermidiação com 
outros modos de comunicação” (Rodrigues, 2007, p. 69). 

A fotografia, foto = luz, grafia = escrita, é um “registro de acontecimentos”, daquilo 
que o olho por meio de uma máquina capta do mundo, das pessoas, do lugar, e carrega o sen-
timento tanto do objeto captado como do fotógrafo que a capturou, e também, “ela pode ser 
pensada e vivenciada como acontecimento” (Deleuze, 2003). 

Por ser o olhar de quem a produziu, a fotografia tem certo grau de ilusão, pois, pode 
ser construída ao captar o que o fotógrafo deseja. É considerado sempre “retângulo que recorta 
o visível”, sem considerar seu referente. Tem como função eleger e ressaltar determinado cam-
po significante, “isolá-lo da zona circunvizinha que é sua continuidade censurada, ao fotógrafo 
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cabe-lhe efetuar uma escolha recortar na continuidade do mundo o campo significante que lhe 
interessa” (Machado, 1984, p.17). 

Por meio de um recorte descritivo, podemos afirmar que no Brasil a grande maioria das 
pessoas ao deparar-se com a bandeira do MST, mesmo sem saber claramente o significado das 
cores e dos símbolos, reconhece-a de imediato como pertencente a este movimento. A cor 
vermelha, simbolizando o trabalhador e a trabalhadora brasileiros é tão conhecida e reconheci-
da em todas as manifestações sociais que ocorrem no país. Suas cores e símbolos estão assim 
representados: 

 
O mapa do Brasil: representa que o MST é uma organização em nível 
nacional e quer levar a luta pela Reforma Agrária para todo o país; o 
homem e a mulher: o casal representa a necessidade de luta a ser feita 
por homens e mulheres e família interia; o facão: representa as ferra-
mentas de trabalho, de luta e de resistência; a cor branca: representa a 
paz, pela qual lutamos, e que somente poderá ser conquistada quando 
houver justiça social para todos; a cor vermelha: representa o sangue 
que corre em nossas veias e a disposição de lutar pela Reforma Agrária 
e pela transformação da sociedade; a cor preta: representa o nosso lu-
to e a nossa homenagem a todos os trabalhadores que já tombaram, 
lutando pela nova sociedade; a cor verde: representa os grandes lati-
fúndios que temos por ocupar e fazer produzir. É a esperança de que a 
nossa luta seja vitoriosa a cada latifúndio conquistado. (MST, 1998. p, 
20). 

 
Assim como uma imagem vale por mil palavras e partindo da descrição da imagem, da 

bandeira do MST discutiremos a seguir o contexto de cidadãos que lutaram e lutam por meios 
de sobrevivência, ou seja, ao mundo dos assentados e acampados.  
 
 
O MUNDO DOS ASSENTADOS E ACAMPADOS: HISTÓRIAS VIVIDAS. 
 
 
Neste momento, é importante citar que a questão da divisão de terras no Brasil marca a data 
de 1494, com o Tratado de Tordesilhas1 realizado entre os governos de Portugal e Espanha é, 
portanto, anterior ao chamado “descobrimento”2 do Brasil. Assim, a luta pela divisão de terras 
não é nova, mas aqui, vamos tratar sobre a luta pela reforma agrária, travada pelo Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST e, determinada por diversos fatores, sendo um dos 
principais “o aspecto socioeconômico das transformações que a agricultura brasileira sofreu na 
década de 1970” (Stédile, 2001, p. 15). 

Os pequenos agricultores expulsos do campo a partir de 1970, em função da moderni-
zação da agricultura, contribuíram para o aumento populacional das cidades e consequente-
mente da pobreza. Tais fatores são considerados condicionantes socioeconômicos que 
alavancaram a gênese do MST. Muitos encontros regionais e congressos em nível nacional fo-
ram realizados ao longo dos anos, servindo para o estabelecimento do MST, enquanto “movi-
mento nacional”, assim, como do lema que caracteriza essa consolidação e expressa à sua 
essência: “Ocupar, Resistir e Produzir”, “ocupar terras improdutivas”. Mas, somente a ocupação 
não caracteriza o MST, há todo “o conjunto de lutas pela terra e cidadania, que contempla este 
momento místico: a ocupação, o acampamento, os despejos, o assentamento e a produção” 
(Martins, 2004, p.55). 
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A década de 1990 até os dias atuais é considerada o período de formalização do movi-
mento com a criação e o fortalecimento de estruturas internas, como a educação. Foram esta-
belecidas ações concretas sobre a função social e o ideal de partilha do movimento: “combater 
a fome e a miséria, fixar novamente o homem no campo e produzir alimentos diferenciados”. 
Partilhar os bens produzidos por meio da reforma agrária é uma bandeira de luta que o MST 
convoca a sociedade a fazer: “uma luta de todos” (Martins, 2004, p.55).  
 Mas Reforma Agrária requer condições para produzir a terra e dela retirar o sustento da 
família. Portanto, Reforma Agrária não significa somente distribuir terras.  

 
A Reforma Agrária é um conjunto de ações de governo, resultando na 
distribuição das terras, sejam elas ociosas, abandonadas ou cultiva-
das, sejam particulares ou do governo, através de medidas políticas 
institucionais sérias, garantindo aos beneficiários, condições mínimas 
de, não somente sobreviverem, mas permanecerem, cultivar, produzir 
e multiplicar a produção e a produtividade da terra e de seus depen-
dentes. Reforma Agrária, é um conjunto de leis que modifica a distri-
buição das terras, garantindo a posse da terra ao agricultor e seus 
familiares, após respeitar as individualidades do agricultor, as condi-
ções da terra e da região (Brandão, 2003, p. 30). 

 
É também neste contexto, ou seja, no Estado do Paraná que se realizou e se realiza lu-

tas pela reforma agrária. O Paraná está localizado na Região Sul do Brasil, na qual vive uma 
população de 10,4 milhões de pessoas. O Paraná tem sido uns dos principais Estados produto-
res de alimentos, sendo que em 2011, foi o principal produtor nacional de grãos do Brasil. É 
neste contexto que estão assentadas mais de 27 mil famílias nestes 25 anos do Movimento dos 
Sem Terra e que apresentamos os contextos visitados nas Jornadas. 
O MUNDO DOS ASSENTADOS E ACAMPADOS: HISTÓRIAS SENTIDAS. 
 
 
Foram três os contextos visitados durante as aulas monitoradas: Assentamento do Pontal do 
Tigre. Os faxinais. Escola de Agroecologia Milton Santos. 

O Pontal do Tigre, situado no município de Querência Região Norte, Estado do Paraná, 
está a 230 km da cidade de Maringá e 630 km da cidade de Curitiba, capital do Paraná. Foi 
ocupado a partir de março de 1988, mas a posse definitiva da terra só foi concretizada em 
1995, onde estão assentados por volta de 336 famílias. 

A história que antecedeu a desapropriação do Pontal do Tigre aconteceu mediante 
pressões, desânimo, prisões de trabalhadores e lideranças, falta de alimentos e muitas dúvidas 
de que a posse da terra fosse conseguida. Segundo Brandão (2003, pp. 73-74): 

 
As prisões em 1989 de quatro integrantes do MST sendo três deles li-
deranças desencadearam uma reação imediata dos sem-terra acam-
pados, que ocuparam a delegacia de polícia de Querência do Norte, 
prendendo os quatro policiais em serviço e levando-os para um es-
conderijo no acampamento. A ação dos sem-terra provocou tensão 
entre o MST, a justiça da Cidade de Loanda e o Governo do Estado do 
Paraná, obrigando-o e a juíza a negociarem a liberação dos sem-terra 
presos em troca da liberdade dos policiais. Foram três dias de negoci-
ação. 
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Ocupar as terras do Pontal do Tigre em 1988 enfrentando todo tipo de adversidades e 
ameaças era a única saída para centenas de famílias. O escasso trabalho como boia-fria, a 
substituição de diversos serviços com a introdução de máquinas e a transformação de grandes 
áreas de plantio por pastagens, foram algumas das razões que as levaram a participar das ocu-
pações. 

Visualizando aquelas terras, as famílias “tomaram consciência da vida que levariam, das 
necessidades vigentes, da falta de alimentos, da vida em barracos e das doenças”. Sem as mí-
nimas condições de sobrevivência as pessoas desistem de seus sonhos. Visando minimizar esta 
situação o Movimento realiza desde 1980, um trabalho de fortalecimento com objetivo de pre-
parar as famílias para enfrentar qualquer situação, seja a vida em acampamentos, as persegui-
ções, o despejo, formas de resistências, o desenvolvimento do assentamento e a organização 
de cooperativas (Brandão, 2003, p. 68). 
 Trabalhar a coletividade é fundamental para fortalecer os planos de ocupação e de 
permanência na terra. Desta forma, o individualismo deixa de existir sendo substituído pelo, 
“nós”: “nós ouvimos, fazemos, queremos, conquistamos, marchamos”. “Nosso sonho, nosso 
objetivo, nossa luta, nosso acampamento, nosso assentamento, nosso grupo, nossa cooperati-
va, nossa escola” (Brandão, p. 71).  

A mística, como símbolo representativo utilizado pelos movimentos, na década de 1980, 
servia para apoiar a resistência.  

 
A mística é o meio para formar em todos e em cada um, a capacidade 
de resistência e/ou a rebeldia, mesmo por um longo período, se ne-
cessário, sem marcar datas no calendário, lembrando sempre que as 
revoluções não se fizeram e nem se fazem apenas com discursos e 
em hora marcada. A revolução só acontece quando as coisas extraor-
dinárias se tornam cotidianas; e isso só se faz no embate das ideias e 
das ações (Hirose, 2004, p. 4). 

 
Segundo a autora, a representação da mística em todas as ações do Movimento Sem-

Terra, enquanto manifestação do processo educativo não representa somente “uma mera ativi-
dade marcada por simples rituais, pois, além de lutarem por terras que lhe darão meios de exis-
tirem enquanto seres humanos, eles também querem cultura, arte e cidadania” (Idem, 2004).  

Os Faxinais, na região da cidade de Guarapuava-PR. Também foi por volta de 1985 que 
surgiram os primeiros assentamentos, efetivados por ações de trabalhadores sem terra, que 
haviam sofrido despejos na região Sudoeste do Paraná. Antes, porém, em 1980, já existia uma 
preocupação de agricultores em organizar uma cooperativa com características regionais, efeti-
vada em 1993, com a denominação de: Cooperativa de Trabalhadores Rurais e Reforma Agrária 
do Centro-Oeste do Estado do Paraná Ltda-COAGRI. 

Mas o que são faxinais? Podemos entender por faxinais, a estrutura como se desenvol-
ve algumas das produções familiares dos povos faxinalenses. Eles criaram um movimento social 
próprio denominado: Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses-APF. Objetivo: construir em 
bases mais sólidas sua identidade coletiva. Nesta estrutura familiar, existem áreas particulares e 
comuns para a produção e criação. Nas áreas de uso comum, denominadas de “terras de criar”, 
estão as moradias, a criação de animais e a preservação das florestas. Nas áreas particulares 
de cada morador estão as “terras de plantar”, na qual o morador desenvolve sua agricultura de 
subsistência. Em síntese, “a expressão faxinal possui significado mais amplo do que a de criador 
comunitário”. “É uma forma de organização da criação de animais em terras de uso comunal 
que se dá em áreas de faxinal”. Assim, “num faxinal pode-se encontrar área que é destinada a 
criador comunitário e outras para uso privado” (Carvalho, 1984, p. 15). 
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Mesmo contrariando as diversas afirmações de teóricos sobre o desaparecimento desse 
sistema faxinal, pelos avanços tecnológicos na agricultura, o que se observa é um silêncio con-
sentido sobre o fenômeno de sua permanência mediante conflitos e tensões que envolvem cen-
tenas de povos faxinalenses contra seus antagonistas históricos. 
 Escola de Agroecologia Milton Santos. Existe desde 2002 e está localizada na zona rural 
do município de Paiçandu, pertencente à cidade de Maringá-PR. Contou com iniciativas do setor 
de produção, cooperação e meio ambiente do MST do Estado do Paraná, do Instituto Técnico 
de Educação e Pesquisa da Reforma Agrária-ITEPA e parceria junto à Escola Técnica da Univer-
sidade Federal do Paraná-ET.UFPR. Sua finalidade é criar um centro de educação para a forma-
ção de profissionais, técnicos em agropecuária com ênfase em agroecologia e possibilitar 
espaços de implantação e disseminados de pesquisas em torno da agroecologia. 
 Por seus pilares estarem fundamentados em uma agricultura baseada nas leis da ecolo-
gia e da sustentabilidade, a escola Milton Santos sofreu inúmeras perseguições por parte dos 
produtores da região e políticos da cidade de Maringá. É legalmente representada pela associa-
ção de trabalhadores na Educação e Produção em Agroecologia Milton Santos (ATEMIS). Ofere-
ce desde 2003 o Curso Técnico em Agropecuária com ênfase em Agroecologia (nível pós-
médio) e Curso Técnico em Agroecologia (integrado ao ensino médio). A escola estabeleceu 
uma parceria com a Universidade Estadual de Maringá-UEM, para a criação do curso superior 
“Pedagogia do Campo”, em tramitação na UEM e no INCRA (Guhur, 2010, p. 152). 
MEMÓRIAS GRAVADAS: O MODO DE OLHAR DO FOTÓGRAFO3. 
 
 
Neste item, estaremos abordando o aspecto prático das jornadas: das aulas monitoradas aos 
assentamentos e acampamentos dos Movimentos de Sem Terra. A metodologia utilizada neste 
trabalho baseou-se no registro das ações e reações dos participantes diante dos acontecimen-
tos em cada jornada. Ação e reação ao depararem com um contexto nunca vivenciado e explo-
rado para a maioria. Acontecimentos que necessitam de educar o olhar para ver o 
desconhecido. Para a realização desses registros foi necessário de nossa parte, atenção anteci-
pada e atentamente observada dessas ações e reações. Isso requeria estarmos sempre à frente 
dos acontecimentos, assim como registrar ao máximo as ações dos participantes e conseguir 
material suficiente para a seleção posterior. Apresentamos primeiramente, as análises descriti-
vas de algumas das imagens fotográficas. Ao final deste artigo, apresentamos as próprias ima-
gens fotográficas das três jornadas.  

As Jornadas são subdivididas em palestras com temáticas na área das políticas públicas 
educacionais que ocorrem no Campus-Sede-UEM, e visitas guiadas ou monitoradas de um ou 
dois dias nos assentamentos e acampamentos. O trajeto inicia-se com saída e retorno de ôni-
bus, em frente à Reitoria ou próximo ao restaurante da UEM. Ao chegarmos aos locais somos 
recepcionados pelos responsáveis do MST, onde são desenvolvidas as atividades programadas 
para conhecermos o cotidiano dos assentados e acampados. O número de estudantes e profes-
sores participantes nas aulas monitoradas foram os seguintes: 50 na VII(2009) jornada. 173 na 
VIII(2010) jornada. 82 na IX(2011). Estes estudantes são pertencentes aos cursos de: Pedago-
gia, História, Zootécnica, Letras, Geografia, Educação Física, História e alunos da pós-graduação 
em Educação. 

Partindo da VII Jornada de Políticas Públicas e Gestão Educacional – 2009, a primeira 
etapa foi em 22/10 de 2009, com o colóquio sobre os Faxinais, ministrada pelo professor Dr. 
Elpídio Serra, departamento de Geografia, no campus UEM. A segunda etapa ocorreu nos dias 
07 e 08/11 de 2009, com aula monitorada aos Faxinais região da cidade de Guarapuava-PR. O 
referido professor também foi o responsável pela aula monitorada que abordou os temas: O 
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Mapeamento Social dos faxinais no Paraná, e a Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses e 
pela Pastoral da Terra da Diocese de Garapuava/PR.  

VIII Jornada de Políticas Públicas e Gestão Educacional – 2010 aconteceram nos dias 30 
de agosto e 02/09 de 2010 com palestras preparatórias na UEM e Extensão de Cianorte. No dia 
18/09 de 2010 foi realizada a aula monitorada. Teve como finalidade proporcionar aos estudan-
tes contato e conhecimento da organização e estrutura da educação do e no campo. O Tema: 
Aula monitorada, a Escola  Chico Mendes e Colégio Centrão no Assentamento Pontal do Tigre 
em Querência do Norte e Escola Itinerante Carlos Marighella do Acampamento Elias Gonçalves 
de Meura em Planaltina do Paraná/Pr.  

IX Jornada de Políticas Públicas e Gestão Educacional: Educação do Campo: um concei-
to em construção-2011. Realizada no dia 10/11/2011, com abertura da mística por representan-
tes da Escola de Agroecologia Milton Santos, seguida de Palestra proferida pelo Coordenador 
Nacional do MST, Gilmar Mauro. No dia 11/11/2011 foram desenvolvidas atividades de exposi-
ção de trabalhos fotográficos, pôsteres, apresentações musicais, e a palestra proferida pela Pro-
fª Drª Liliam Faria Porto Borges (Unioeste4 - Campus Cascavel-PR). No dia 12, a aula 
monitorada reuniu 82 estudantes e professores, na Escola de Agroecologia Milton Santos no 
município de Paiçandu, região de Maringá. Com atividades direcionadas as questões culturais 
como teatro e a mística. Na sequência, estão as análises das imagens. 

A narrativa sobre a imagem fotográfica leva-nos a registrar o caminhar dos participan-
tes para o conhecimento do que se denominam de Faxinais.  

A fotografia 01 da VII Jornada, 2009 realizada nos Faxinais, região de Guarapuava/PR 
apresenta por meio de um grande plano a forma descontraída o percurso percorrido pelos su-
jeitos participantes. Podemos observar parte da estrada de terra, mas os participantes optam 
por caminhar sobre a grama verde. A razão é que a chuva esteve presente nesta jornada, con-
tribuindo para que alguns dos participantes relembrassem que o caminhar sobre a terra molha-
da torna-se mais difícil. Mas isso é logo esquecido como vemos na foto 06. Mas a foto 05 
revela o “cuidado” em não incomodar a criação que ocupa seu espaço dentro da área do faxi-
nal.  
  O mesmo plano, observamos na fotografia 01 da VIII Jornadas 2010. Todos cami-
nham pela estrada, “carreador”, como chamam os povos da zona rural, que por sua vez estava 
seca. Mas o que impressiona aqui é a quantidade de pessoas que se formou na estrada, 120 
participantes, que também caminham descontraídos em direção à escola, fotos 02 e 03.  

No entanto, fotografia 01, IX Jornada, 2011, realizada na Escola de Agroecologia Mil-
ton Santos, não registrou a mesma semelhança, uma vez que a maioria dos participantes saiu 
da UEM-Maringá de carro próprio ou de carona com colegas, chegando de modo disperso à es-
cola e se concentrando em frente à escola, foto 02. Isso se deu em função da escola Milton 
Santos estar situada a menos de 10 km da cidade de Maringá. 

Já a fotografia 02 da VII Jornada, 2009, em frente à casa do morador, mostra o co-
nhecimento sendo adquirido. Nela vemos além do Prof. Dr. Elpídio Serra explicando sobre os 
Faxinais, a atenção dos estudantes é direcionada, tanto em relação à explicação do professor, 
quanto ao senhor, morador da propriedade. Este senhor aparece com expressão sorridente. 
Podemos considerar hipóteses para tal sorriso: a de concordância sobre as explicações do pro-
fessor ou a aquisição de um novo conhecimento sobre o contexto ao em que vive, no entanto, 
um conhecimento científico ou a “curiosidade” pelo interesse de tantas pessoas sobre o modo 
de vida. Vemos também parte da casa cercada por diversos tipos de árvores, dentre elas a 
Araucária, que produz o pinhão e é a árvore símbolo do Estado do Paraná e a Erva Mate. Já 
mais descontraídos e sem a preocupação com a terra molhada os participantes se concentram 
em volta do Prof. Elpídio, tomando conhecimento sobre o modo de produção Faxinal, fotos 03, 
04 e 07.  
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 A fotografia 02 e 05 da VIII Jornada, 2010, mostra a escola Itinerante Carlos Ma-
righella do Acampamento Elias Gonçalves de Meura em Planaltina do Paraná/Pr. As fotografias 
representam o local de uso comum, de reunião entre a comunidade dos acampados residentes 
e recepção aos visitantes. Na fotografia 03, diversas casas formam a escola onde são ministra-
das aulas no acampamento. A fotografia 04 destaca que o olhar dos participantes sempre é 
revelador, pois vemos expressões de empatia pelo conhecimento do novo, assim como também 
vemos nas fotografias 11 e 12 na Escola  Chico Mendes e Colégio Centrão no Assentamento 
Pontal do Tigre na cidade de Querência do Norte. O novo ao qual me refiro, são os conteúdos 
que estavam sendo apresentados por professores, diretora da escola e os próprios moradores 
que expunham sobre a formação educacional das crianças, adolescentes, jovens e adultos na-
quelas escolas. Também, o resgate histórico das lutas travadas pelos moradores na ocupação 
daqueles acampamentos e assentamentos na busca por uma vida mais digna, fotografia 13.  

A história das ocupações das terras são, também, representações culturais, como a de-
clamação de poesias, fotografia 07, VIII Jornada 2010, desenhada na porta da escola do 
acampamento Elias Gonçalves de Meura em Planaltina do Paraná/Pr. Vemos a marca expressa 
em forma de poesia, denominada: Raio do Saber, na qual diz: “Somos sem terrinha, raio do 
saber. Em busca da igualdade e o direito de Aprender”, que representa o desejo de alunos do 
1º ano escolar. Também se manifesta como poesia, fotografia 08, IX Jornada 2011 declama-
da pela militante do MST, que é educadora e diretora da Escola Municipal Rural Chico Mendes, 
Maria Edi e nas canções e no hino do movimento, entoados por militantes, fotografias 03 e 04, 
IX jornada. 

Outra forma de representação é a mística, fotografias 09, 10 VIII Jornada 2010, que 
não significa simplesmente a realização de um teatro, mas principalmente, é um dos princípios 
básicos da organização e um dos pilares pedagógicos do movimento. A realização da mística 
“alimenta, fortalece, dá esperanças de viver e de luta por justiça, assim como dignidade e res-
gate de valores aos participantes do movimento” (Brandão, 2010, p. 2). 

O aceite dos sujeitos na coletividade local está representado nas fotografias 14 VIII e 
06 IX Jornadas ao participar do almoço e contribuir com a limpeza dos 1tensílios utilizados. Mas 
também vemos nas imagens 10, 11, 12, VIII e 05, IX jornada, quando todos participam das 
atividades de mão dadas em sinal de respeito, o que representa união e fortalecimento. 

A imagem a qual o olhar não quer enxergar está representada na fotografia 06 VIII. 
As “casas”, “residências” dos moradores. Esse olhar é o que mais imprime dor, ele machuca, 
pois revela a dura realidade de cidadãos que lutam arduamente para ter condições dignas de 
moradia e de produzir sua existência. Portanto, a imagem fotográfica recorta o real e nem 
sempre ela mente.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não chegamos a uma conclusão final sobre o trabalho, mesmo porque, não é nosso objetivo 
concluí-los agora, já que nossa intenção é a publicação de um ensaio fotográfico ao final da X 
Jornada de Políticas Públicas que deve acontecer em setembro ou novembro deste ano. No en-
tanto, devemos assinalar que, ninguém reage com passividade diante de determinado aconte-
cimento. As imagens fotográficas não só registram ações e reações importantes, mas 
principalmente, revelam que os sujeitos mantêm forte ligação de afetividade com a história do 
outro, principalmente, quando essa história pode ser vivenciada, mesmo que por pouco tempo. 
Diante do vivenciado, o sujeito passa a ter uma visão ampliada de educação que os povos as-
sentamentos e acampamentos do MST querem para si, ou seja, educação no campo e do cam-
po. Neste sentido é preciso pensar nas imagens a partir daquilo que elas representam para 
quem vivenciou. Conhecer a realidade possibilita a transformação do olhar, que deixa de ser 
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passivo, pode não ser ativo, pode não ser militante e nem precisa ser, mas enxerga de forma 
diferente, percebendo que os sujeitos buscam praticamente as mesmas coisas, direito a educa-
ção, direito a moradia, direito a cidadania. 
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VII Jornada de Políticas Públicas e Gestão Educacional – 2009. Aula monitorada aos 
Faxinais região da cidade de Guarapuava-PR. 

 
 

     
 Foto 01. VII Jornadas (2009) Foto 02. VII Jornadas (2009) Foto 03. VII Jornadas (2009) Foto 04. VII Jornada (2009)  

  

  

    
 Foto 05. VII Jornada (2009) Foto 06. VII Jornada (2009) Foto 07. VII Jornada (2009)  
 

 
 
VIII Jornadas de Políticas Públicas 2010. Escola Itinerante Carlos Marighella do 
Acampamento Elias Gonçalves de Meura em Planaltina do Paraná-PR. 
 
 
 

    
Foto 01. VIII Jornada (2010) Foto 02. VIII Jornada (2010) Foto 03. VIII Jornada (2010) Foto 04. VIII Jornada (2010)   

 

    
 Foto 05. VIII Jornada (2010) Foto 06. VIII Jornada (2010) Foto 07. VIII Jornada 2010  

  
 
 
 
 
 
 

CD-ROM DE ATAS  | 6458 |  COLUBHE 2012



 

Escola  Chico Mendes e Colégio Centrão no Assentamento Pontal do Tigre em Querência 
do Norte. Escola  Chico Mendes e Colégio Centrão no Assentamento Pontal do Tigre em 
Querência do Norte 

 
 

    
 Foto 09. VIII Jornada (2010) Foto 10. VIII Jornada (2010) Foto 11. VIII Jornada (2010)  

 

    
 Foto 12. VIII Jornada (2010) Foto 13. VIII Jornada (2010) Foto 14. VIII Jornada (2010)  

 
 
 
IX Jornada de Políticas Públicas e Gestão Educacional: Educação do Campo: um con-
ceito em construção-2011. 

 

     
 Foto 01. IX Jornada (2011) Foto 02. IX Jornada (2011) Foto 03. IX Jornada (2011) Foto 04. IX Jornada (2011)  

 
 

     
 Foto 05. IX Jornada (2011) Foto 06. IX Jornada (2011) Foto 07. IX Jornada (2011) Foto 08. IX Jornada (2011)  

  

  
                                                
1 Tratado de Tordesilhas, realizado na cidade de Tordesilhas, na Espanha, que traçava uma linha imaginá-
ria a 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde. As terras que e localizavam a leste pertenciam a Portu-
gal. 
2 O Termo descobrimento é colocado entre aspas devido à discordância acerca do mesmo, pois os pesqui-
sadores e historiadores progressistas acham conveniente chamarem o fato de invasão. 
3  Todo acervo fotográfico das três jornadas pertence à autora deste trabalho. Mas em cumprimento e res-
peito ao direito de imagem, foi solicitado aos participantes e autorizado o seu uso. 
4 Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
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MEMÓRIAS DE UMA EGRESSA: PARTE DA HISTÓRIA DA ESCOLA NORMAL DE GUA-
RATINGUETÁ: 

Nega do cabelo duro 
Qual é o pente que te penteia? 
Qual é o pente que te penteia? 
Qual é o pente que te penteia? 

 
Quando tu entras na roda 

O teu corpo serpenteia 
Teu cabelo está na moda: 

Qual é o pente que te penteia? 
 

Misampli a ferro e fogo 
Não desmancha nem na areia 

Tomas banho em Botafogo 
Qual é o pente que penteia? 
 (David N. & Rubens S.1942)  

 

 
Figura 1: Foto de família: Professora referida neste artigo. 

 
 Ainda como parágrafo introdutório, faz-se necessário esclarecer que para registrar os 
resultados deste estudo faço a opção por uma escrita performativa, não muito comum aos arti-
gos científicos, a qual busca imbricar de forma contínua ao longo do texto, os relatos pessoais 
da professora – personagem central deste estudo - com análises críticas da história socioeco-
nômica e educacional do país. Esta opção estética é fruto da certeza de que a forma e o conte-
údo devem operar sempre em favor da produção do sentido.  
 A cidade de Guaratinguetá dista 175 km da capital, São Paulo e faz divisa com os muni-
cípios mineiros de Itajubá e São Lourenço no estado de Minas Gerais. A cidade abriga a Escola 
Estadual “Conselheiro Rodrigues Alves”, fundada em 1902 pela transferência da Escola Com-
plementar1 anexa à Escola-Modelo Prudente de Moraes da Capital para a cidade. Nessa época 
era Presidente da República o Conselheiro Rodrigues Alves, nascido em Guaratinguetá, que to-
mou posse em 1902, como o quinto presidente do Brasil. A partir de 1911 passa a funcionar 
como Escola Normal.  
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 No interior do estado de São Paulo, quase divisa com Minas Gerais, pelos anos de 1932, 
inicia-se os escritos da professora que foram somados às entrevistas com ela, conforme menci-
onado na parte introdutória deste artigo:  

 
 Eu era ainda meninota de saias compridas e rodadas me senta-
va no banco de madeira do rancho no fundo do quintal de casa, onde 
meu avô contava histórias de sua infância recheadas de crendices e 
acontecimentos fantásticos2, e foram estes causos temperados com 
moralidade que me inspiraram e me despertaram o interesse de ser 
professora. Ah, sim, professora naquele tempo além de ser uma pro-
fissão muito importante era um título; sinal de que alguém tinha se 
sobressaído dentre tantos na sociedade. No meu caso seria uma luta 
desigual, pois sou neta de escravo e embora minha mãe, já mestiça, 
tivesse se casado com um descendente de portugueses, e minha pele 
seja clara, meus cabelos revelam a descendência negra, por isso o 
preconceito se instalava, com certa crueldade, em determinadas situ-
ações. A madrasta de meu marido adorava me chamar de “nega do 
cabelo duro”, aludindo a um grande sucesso carnavalesco dos anos 
40. (R. C. A. Vieira, comunicação pessoal, 2002). 

 
 “A professoralidade é apontada como a redentora da etnia: tornar-se professor é um 
modo de redimir os efeitos da raça/etnia”, de acordo com Gládis Kaercher (2005). Portanto o 
primeiro percalço a ser transposto, neste caso, é a condição de mestiça em meio a uma socie-
dade em que a maioria dos estudantes das escolas normais era de famílias tradicionais da cida-
de, muitos oriundos do ‘baronato informal’ e da pequena burguesia que se formara no entorno 
da política do café com leite, que tratava de um acordo político dizendo que os presidentes da 
república do Brasil, em mandatos alternados sairiam entre paulistas e mineiros. 
 Neste contexto a Escola Normal de Guaratinguetá ao longo de muitos anos zelou pela 
reputação de ser promotora de um excelente ensino. Estudantes das diversas cidades dos esta-
dos de São Paulo e de Minas Gerais eram atraídos pela boa fama da escola, o que gerou um 
significativo crescimento na dimensão sociocultural do município. Para a cidade vieram muitos 
intelectuais3 que deixaram suas contribuições para a construção do apelido de “Atenas do Vale 
do Paraíba”, como foi chamada desde a década de 20 até por volta dos anos 60.  
 

 
Figura 2: Arquitetura escolar paulista: 1890 – 1920 

(http://valedoparaibaarquivoshistoricos.blogspot.com/2010/05/escola-normal-de-guaratingueta-
imagens.html Recuperado em 12 de fevereiro de 2011). 
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 O café alavancou a economia do país e a sustentou até os anos finais da década de 20, 
período em que o Brasil produzia a maior parte do café consumido no mundo. De acordo com o 
historiador Aníbal de Almeida Fernandes (2006) “já em 1920 Começou a crise do período cafe-
eiro no Brasil, devido ao contínuo, descontrolado e excessivo aumento da produção do café 
cuja safra chegava a espantosos 21 milhões de sacas para um consumo mundial de 22 mi-
lhões”. Portanto a crise do café começa com a baixa nas vendas do produto somados a grandes 
safras. Somente em 1929 é aunciada a quebra de Wall Street, neste período muitos produtores 
já haviam mudado de ramo ou pedido concordata. 
 A escola recebe então os filhos destas famílias que desistiram do plantio do café e esta-
vam, aos poucos migrando para o comércio e a indústria. Este ideal republicano que se instala-
va no país trás à profissão de professor uma situação de status a ser almejada por aqueles que 
diferente da elite instalada, não vislumbravam muitas possibildades de ascensão social. A este 
respeito, Joaquim Roberto Fagundes, professor e arquivista do Arquivo do Estado de São Paulo 
– Museu Histórico Pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves, (Fagundes, J. R. 2010. Escola Nor-
mal de Guaratinguetá: imagens reais de uma memória. Fontes Primárias do Vale do Paraíba. 
Recuperado em 12 de fevereiro de 2011, de http://valedoparaibaarquivoshistoricos.blog-
spot.com.br/2010/05/escola-normal-de-guaratingueta-imagens.html.):  
 

(...) consagração sócio-profissional do professor, dentro de um mode-
lo de educação positivista atrelado ao ideal republicano brasileiro da 
classe dominante, que ainda perpetuava e legitimava a sociedade do 
século XIX, herdeira, por sua vez, do arcabouço colonial português. 
Eram novos caminhos baseados num velho modelo, para a manuten-
ção do status quo da classe dos fazendeiros de café, mas que, ao 
mesmo tempo, possibilitou a ascensão de indivíduos oriundos de uma 
camada social com forte base na economia do comércio local. (FA-
GUNDES, 2010, n.d.) 
 

 Conforme a citação anterior faz-se necessário enquadrar a genealogia do nosso agente 
educacional, a professora egressa e núcleo estruturante deste estudo, na história político-social 
do país. Para tanto vou deter-me brevemente no período nacional marcado pelas falências dos 
“barões”, no qual se fez possível o início genealógico desta investigação. 
 O crash da Bolsa de Nova Iorque em 1929 implicou em tensões econômicas que ala-
vancaram o processo de industrialização. Com a base financeira da maior parte da aristocracia 
cafeeira paulista fragilizada a hierarquia social do estado mudou-se para outros interesses 
econômicos, colocando fim da época agrária dos barões do café.  
 Por volta de 1930 e anos seguintes alguns fazendeiros queimaram seus cafezais para 
dar lugar à criação de gado. Assim, alguns sobreviveram à crise e outros venderam suas propri-
edades a preços muito baixos, mas que garantiram a subsistência de suas famílias durante um 
bom tempo. Mas era, de fato, a derrocada econômica dos barões.  
 A necessidade de manutenção do status agregado ao título de barão - e o desejo de 
manter as aparências velaram a real situação financeira de algumas famílias até a chegada da 
Revolução Constitucionalista de 1932. Deste período a professora, ainda menina, recorda-se, 
especialmente, dos ruídos das aeronaves militares e da entrada dos militares nas fazendas a 
cata de combatentes voluntários. 
 

Em tempos de guerra, militares adentravam nas fazendas à procura 
de soldados para lutarem nas batalhas. Foi assim que muitos negros 
descobriram sua real filiação, ou seja, o pesar de permitir que um fi-
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lho partisse com os soldados fez com que muitos fazendeiros acabas-
sem escondendo seus filhos bastardos e pardos nos silos de armaze-
nagem de grãos. Após a retirada da tropa da propriedade a filiação 
acabava por ser revelada. R. C. A. Vieira (2002) 
 

 Em 1945 a professora em questão, se formou na Escola Normal, assim como as filhas 
dos doutores, das famílias tradicionais e as moças da burguesia. Em 1950 foi nomeada profes-
sora efetiva na Escola Mista4 do bairro da Várzea em Cunha, sendo removida para Escola Mista 
do Bairro do Taquaral em Guaratinguetá no mesmo ano. (http://www.jusbrasil.com.br/diarios. 
Recuperado em 12 de fevereiro de 2011). O Bairro Taquaral pertence à zona rural da cidade. 
Conforme Vicentini e Luigli, a partir de 1925 as remoções dos professores passariam a ser ana-
lisadas a partir de sua capacidade, tempo e assiduidade. 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3: Foto de família: solenidade de formatura – 1945 

 
 Os professores eram admitidos através de concursos públicos. Aqueles que obtinham as 
melhores colocações agregavam o direito de escolher, na frente dos demais, dentre as escolas 
disponíveis -, a que lhe fosse mais conveniente.  
 Entretanto, havia muitas intromissões políticas que alcançavam remoções de uma esco-
la para outra, pois esta era atribuída por merecimento. 
 

(...) o início da carreira do mestre deveria ocorrer em escola rural, 
sendo que, após um ano de exercício nesta região ele poderia se can-
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didatar a uma vaga em escolas urbanas, grupos escolares, ou mesmo 
na capital. (...) a escola isolada em que se iniciava a carreira muitas 
vezes existia apenas como abstração da Diretoria do Ensino. (VICEN-
TINI & LUGLI, 2009, p.72)  
 

 De acordo com Vicentini e Lugli (2009), chegando ao local onde deveria estar instalada 
a escola, a professora tinha que adaptar um imóvel para receber seus alunos. Conforme relato 
da professora R. C. A. Vieira (2002) “Na escola eu cumpria funções desde faxineira a diretora. 
Morava numa dessas fazendas sem água encanada, sem luz nem vizinho”.  
 No caso da professora em questão, em vistas a sua situação social e política não havia 
muitas alternativas quanto ao seu início de carreira senão uma escola rural. Entretanto, seu 
parentesco com os fazendeiros da época, desta vez da parte de seu pai, que era um pequeno 
comerciante e irmão de grandes produtores de leite, facilitou sua estada nas fazendas, o que 
tornou um pouco menos difícil sua permanência nas escolas rurais por um período de dez anos. 
Mas tal parentesco não viabilizou sua remoção para a zona urbana.  
 
 

Figura 4: Foto de família: Chegada da professora na escola – 1953 – Bairro Taquaral 
 
 Não havia ônibus que trafegasse nas estradas vicinais, de forma que o caminhão que 
recolhia o leite nos tarros pelas fazendas fazia o transporte das professoras além de levar as 
cartas, as encomendas, e os doentes para serem tratados na cidade. Gastava-se uma hora pra 
percorrer os dezenove quilômetros de chão esburacado, levantando poeira vermelha até o cen-
tro da cidade onde se localizava a Cooperativa de Laticínios. 
 Em 1954, nova remoção, desta vez para escola mista rural do Bairro da Água Branca. 
No casarão da fazenda foi derrubada uma parede que separava dois cômodos para criar um 
espaço amplo que pudessem ser usados como sala de aula. Os alunos iam chegando e se ma-
triculando. Sem lápis, sem caderno, sem livro, sem nada:  

 
E agora, como ensiná-los? Com a ajuda de Deus consegui um quadro 
negro e algumas carteiras5 surradas, uma cadeira meio perneta e 
mais nada. As aulas começavam às 8 horas da manhã e terminavam 
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ao meio dia. Na hora do recreio as crianças corriam para casa de um 
dos farinheiros e lá tomavam água limpinha que vinha da serra da 
Mantiqueira, fazendo uma concha com as mãos. 
 O Banheiro era atrás do bambuzal. A noite era o triste pinico 
que nunca dava conta, se as fezes caiam dentro a urina resvalava fora 
e vice-versa. 
 O fogão era de barro batido6, grande e alto, gás não tinha, era 
tora de árvore seca que queimava noite e dia. 
 Durante o dia tudo era festa. A ladainha do a-b-c-1-2-3-4, à 
noite era horrível, luz de lampião a querosene colocado em três can-
tos da casa. As noites de lua cheia de certo modo amenizavam um 
pouco a escuridão, mas iluminavam o imaginário das pessoas que cri-
avam histórias mirabolantes a partir das siluetas que se formavam na 
penumbra. R. C. A. Vieira, (2002). 

 
 Os fazendeiros tratavam de ensinar bons modos aos seus camaradas7 para garantir as 
gentilezas no tratamento com a professora. Esforçavam-se para que elas permanecessem nas 
fazendas, pois os empregados trocavam o trabalho na roça por outro na cidade porque queriam 
que seus filhos frequentassem a escola, pelo menos a primária - como era chamado o curso de 
até 4º ano que hoje equivale ao 5º ano do Ensino fundamental. 
 A população do entorno tratava muito bem as professoras rurais, e as presenteavam 
com: queijos, doces, rapaduras frutas, verduras, ovos, enfim pequenas porções dos produtos 
resultantes do trabalho das famílias. Mas embora mantivessem certo distanciamento da mestra, 
por respeito ou timidez, a intimidade que eles tinham com os palavrões era coisa que merece 
ser registrada, pois os palavrões faziam parte do rol dos elogios. Assim relatados pela professo-
ra: “Êta que esta professora é desgraçada de esperta sô! Essa professora sim, é que é fia da 
puta de boa!” (R. C. A. Vieira, comunicação pessoal, 2002). 
  
 Os camaradas tomavam por ídolo o personagem Jeca Tatu, lançado por Monteiro 
Lobato no Jornal O Estado de São Paulo em 1914. No lançamento o personagem jamais poderia 
ser qualificado como um ídolo, pois tratava-se de um caipira preguiçoso, indolente e sem 
predicados. Porém Lobato, engajado na campanha pelo saneamento básico rural, precisava 
encontrar uma maneira de redimir o personagem que tinha sido apontado por tanto desleixo. A 
redenção do Jeca deu-se ao encontrar a causa de sua preguiça: eram os vermes. A partir de 
então, Jeca Tatu de preguiçoso e parasita da terra passou à vítima do descaso do governo com 
a saúde pública.  
 Jeca tornou-se a representação humana do Brasil agrário e rural, subdesenvolvido, em 
total descompasso com o ideal almejado, ou seja, uma sociedade urbano-industrial que 
tipificava os países que comandavam o cenário político e econômico internacional. 
 A Revista Jeca Tatuzinho foi lançada contando a recuperação do Jeca depois de seguir 
os conselhos do médico com relação à higiene e tomar o fortificante produzido pelo laboratório 
Fontoura e assim o personagem passou a ser garoto propaganda e convenceu milhares de bra-
sileiros a consumir o popular fortificante conhecido como Biotônico Fontoura. O caboclo retor-
naria em 1961 no conto “Jeca Tatu – a ressurreição” para inaugurar uma nova fase do 
personagem que representava os caipiras do Brasil:  

 
Jeca não queria saber de nada. Trabalhar não era com ele [...] Um dia 
um doutor portou lá por causa da chuva e espantou-se de tanta 
miséria. Vendo o caboclo tão amarelo e chucro, resolveu examiná-lo. 
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– Amigo Jeca, o que você tem é doença. – Pode ser. Sinto uma 
canseira sem fim, e dor de cabeça, e uma pontada aqui no peito que 
responde na cacunda. [...] O doutor receitou-lhe o remédio adequado, 
depois disse: “E trate de comprar um par de botinas e nunca mais me 
ande descalço nem beba pinga, ouviu?” – Ouvi, sim senhor! – Pois é 
isso, rematou o doutor, tomando o chapéu. [...] Faça o que mandei, 
que ficará forte, rijo e rico como o italiano [...] Tudo o que o doutor 
disse aconteceu direitinho! Três meses depois ninguém mais conhecia 
o Jeca. A preguiça desapareceu (LOBATO, 1961, p. 331-334). 

 
 Os caipiras agora viam em Jeca Tatu, a sua própria condição humana de trabalhador 
rural em vias de prosperidade, e para completar este sucesso era necessário concluir, pelo me-
nos, a escola primária; o que colaborava para manter e até aumentar as matrículas nas escolas. 
 

 
Figura 5: Foto de família – camarada - 1956 

 
 Desponta neste cenário cultural o ator, diretor e produtor Mazzaropi, que convidado 
pela Vera Cruz8, em 1951, fez seu primeiro filme: Sai da Frente.  
 Em 1958, com recursos próprios, comprou uma fazenda em Taubaté e montou a Pro-
duções Amácio Mazzaropi - Pam Filmes. O primeiro filme que fez como produtor foi Chofer de 
Praça, e no ano seguinte, produziu Jeca Tatu (http://www.museumazzaropi.com.br/filmes.htm. 
Recuperado em de janeiro de 2011).  
 O personagem consistia num potencial educacional que modificava o modo se ser e 
estar na sociedade, ao mesmo tempo em que era modificado por ela. Atingiu toda a população 
do interior paulista, especialmente a população rural, imprimindo o jeito Jeca Tatu de ser, nas 
festas da roça que entravam noite a dentro embalados pelas sanfonas que davam ânimo aos 
arrasta-pés. 
 Aos professores cabia também produzir algumas festas na escola com fins educativos e 
nelas o famoso personagem era citado para dar o recado da higiene, pois pra lá as crianças se 
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dirigiam acompanhadas de suas mães. No relato abaixo pode-se perceber que naquele tempo, 
a cultura local já era considerada e acolhida para fins pedagógicos, sendo o ensino então 
trabalhado dentro da zona de desenvolvimento proximal9 como podemos verificar com o relato 
a seguir: 

 
 Certa vez convidei um aluno magrinho, engraçado, de pernas 
tortas para representar o Jeca. Vesti o rapazola de calça ajustada, 
com um remendo adequado, um paletó arrochado na cintura. O cha-
péu, este precisei tomar emprestado das galinhas, pois na falta de 
serventia acabei usando um chapéu de palha para fazer um ninho pra 
que elas parassem de botar no mato. Mas antes tive o cuidado de la-
var para tirar os piolhos. 
 Depois de algumas modas de viola, apareceu o meu Jeca. 
Aplausos, risos e assobios... E eu toda orgulhosa. De repente sai um 
menino da platéia e começa a conversar com o Jeca. Os convidados 
riam e aplaudiam os dois no palco, mas nada daquilo tinha sido ensai-
ado e eu não entendia o motivo de tanto riso. Quando dei por mim vi 
que o Jeca estava com uma dentadura feita com casca de mandioca 
que o tal intruso havia entregado para ele. Já nos agradecimentos a 
dentadura caiu e o ator gritou: - Dona Rita, o que eu faço com a den-
tadura que caiu, ponho de volta na boca? E antes mesmo que eu des-
se a resposta ele falou: - Meus colegas escovem os dentes, mas não 
deixem que eles caiam da boca! 
 Aplausos, aplausos e risadas, pareciam que era tudo ensaiado. 
E quando ele sorriu agradecendo os aplausos exibiu sua porteira den-
tária10. R. C. A. Vieira (2002). 

 
 As festas eram acontecimentos importantes. Os pais colocavam seus melhores trajes e 
tratavam de caprichar no palavreado pra tentar impressionar, afinal eles estavam numa festa. E 
ainda que despretensiosamente, nos arredores do ensino formal a professora continuava seu 
legado com a sutileza de arrebanhar para poder ensinar. E acrescenta que a estratégia para 
fazer amigos e aproximar as pessoas era concordar com os equívocos que elas traziam, esbo-
çando um “sorrisinho amarelo e esperar a melhor oportunidade de esclarecer o engano e assim 
não desbancar, publicamente aqueles ares de acadêmico”. R. C. A. Vieira (2002). 
 O assunto das conversas nas festas, em parte, era alimentado pelo rádio. O lançamento 
do primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik11, feito pela União Soviética em 1957, deixou as 
pessoas consternadas e virou assunto em todas as rodas de conversa. 
 Numa oportunidade de festa na escola, um avião do Aeroclube de Guaratinguetá12 so-
brevoava o céu do bairro e assim que um dos pais de seus alunos avistou a aeronave estufou o 
peito e soltou sua pérola com ares de doutor: “Tá vendo Dona Rita? Isto é satérti13 de matéria 
prástica14 que os home15 inventaro16. Ele acende um fogo, sobe pro ar e inté carrega gente”. R. 
C. A. Vieira (2002). Estava posto o tema das aulas seguintes, o então projeto pedagógico da-
quela época, já podia ser elaborado com temas transversais. E assim a educação das famílias 
também se dava de maneira indireta, através de seus filhos. 
 Situações semelhantes a esta podem caracterizar o trabalho da professora em questão, 
como uma prática progressista, pois mesmo que intuitivamente, ela vem de encontro com o 
despertar dos interesses dos alunos pelas características e mecanismos que movem a socieda-
de. As atividades escolares e do entorno da escola suscitam no aluno a descoberta pessoal e 
assimilação do conhecimento dentro de seu contexto. Características estas perceptíveis nos re-
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latos a respeito das festas na comunidade do bairro do Taquaral, como oportunidades de edu-
cação e ensino.  
 No caso do Jeca Tatu, por exemplo, o personagem de Lobato progrediu em conheci-
mento e posses, assim o sucesso do personagem agregava valores de sabedoria empírica e 
com ele os caipiras conquistavam seu espaço na sociedade. Vestiam-se à moda Mazzaropi e 
iam para as missas, celebradas uma vez por mês e em latim. Pois somente no Concílio Vaticano 
II17, convocado pelo Papa João XXIII, realizado em 1962, a Igreja Católica liberou o uso das 
línguas nacionais nas missas, para que o povo assimilasse melhor os conteúdos da bíblia e os 
preceitos religiosos. Este também poderia ter sido, veladamente, um dos motivos pelo qual, o 
Latim era ensinado nas escolas Normais, pois a igreja secularizada exercia uma forte ascensão 
sobre o poder público.  
 Como não havia missa toda semana o povo se dirigia à igreja para rezar o terço e a 
ladainha, mas esta tinha que ser em latim. Nestes momentos a língua também se prestava para 
estabelecer um status de maestria na professora que tentava ensiná-los para depois ouvi-los 
cantar com devoção: “Era um tal de ora pro nóbile18 pra lá e pra cá, sem contar os títulos de 
Maria como: virgo no pótee19; espeto na justiça20”. R. C. A. Vieira (2002). 
 A professora rural, não raramente, também exercia a função de catequista e esta de-
terminava mais uma situação para firmar suas qualidades e princípios éticos e morais. De acor-
do com Hunter (1998), são atributos do mestre, a fé no desenvolvimento integral do ser 
humano e o compromisso com a verdade, com a justiça e a emancipação do homem, que vem 
da secularização da disciplina espiritual cristã.  
 Atualmente, com exceções, a precariedade se mantém com a mesma força que nas 
primeiras décadas do século passado. Mas a qual ou a quais fatores pode ser atribuída a per-
manência dos professores nas salas de aula, tendo em vista que apesar da reconfiguração des-
te cenário, em certos aspectos, as condições de trabalho continuam muito aquém daquelas 
necessárias, para o bom desempenho da função docente, e portanto do aprendizado?  
 Talvez o pressuposto vocacional inato que, ainda hoje, pode ser encontrado na fala dos 
professores e funcionários de escolas levando-os a levantarem a bandeira do sacerdócio21 como 
um comportamento de pessoas que compreendem o ensino para além de sua relação com o 
trabalho, mas o veem com a alteridade de uma mãe ou de um sacerdote. (como citado em, 
Garcia, 2002, p. 60). 
 Em uma rápida pesquisa com professores de duas escolas particulares da Região Me-
tropolitana de Porto Alegre, lancei a questão acima mencionada e como resposta, a palavra 
vocação aparece em sua totalidade. Claro que o número de pessoas entrevistadas não é signifi-
cativo para fazer frente a um panorama regional, mas é possível observar como os valores éti-
cos, morais e a exigência de um sentimento de paixão da parte dos trabalhadores de ensino 
são recorrentes, revelando, neste pequeno recorte que nos tempos atuais há pessoas que per-
cebem a profissão do docente da mesma forma que a do médico e a do sacerdote, ou seja, 
aquele que cura e salva. (Garcia, 2002).  
 Este recorte referente à cidade de Guaratinguetá no interior do estado de São Paulo 
nos dá a conhecer como as professoras viveram os primeiros anos de suas carreiras e aos pou-
cos foram se aperfeiçoando através de suas práticas e parcos cursos de atualização e capacita-
ção oferecidos pelo Estado. Este quadro é comum a tantas outras situações docentes deste país 
e em muitos casos se reportam aos dias atuais.  
 Em 1964 a professora foi removida para o Grupo Escolar Gosta Braga, hoje Escola Es-
tadual de mesmo nome. Aos 84 anos de idade dava aulas de reforço - como ela chamava as 
aulas que ministrava às crianças com dificuldades de aprender -, e comentou que embora fosse 
considerada ultrapassada pela didática moderna, para aqueles com dificuldades em aprender e 
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não podiam pagar uma professora particular, ainda era considerada a melhor professora do 
mundo.  
 O trabalho comunitário preencheu seu tempo após a aposentadoria, em 1981. Dizia ser 
um luxo estar entre trapos, fazendo bonecas de pano, e roupinhas para outras que não servem 
mais para algumas meninas; bolas de meias, enfim, recuperando brinquedos que ensinam e 
educam que fazem a criança brincar, sorrir e aprender.  
 Quando lhe foi perguntado como ensinaria poesia nos tempos atuais, ela respondeu do 
alto dos seus 55 anos de magistério, que quando os alunos apresentavam dificuldades com as 
rimas, dizia pra eles contarem em versos alguma coisa que lhes havia acontecido. E foi logo 
dando um exemplo mais ou menos assim: 

 
Ai que saudade que eu tenho 
Do alho do meu feijão, 
Do arroz meio durinho 
Do fundo do panelão. 
Ai que saudade que eu tenho 
Do meu velho e antigo colchão, 
Do tapete encardido 
Estendido lá no chão. 
Ai que saudade que eu tenho 
Da fatia de bolão: 
Trigo, fubá, açúcar e leite 
Assado no meu fogão. 
Ai que saudade que eu tenho 
Das trapeiras lá do chão 
Bonecas sem cabeça 
Palhaço de camisão”. R. C. A. Vieira (2002). 

 
 
 
 
                                                             

Notas 
1 Complementar: destinada a ampliar e complementar o ensino primário, de modo a facilitar a 
formação de professores preliminares.  
2 Fantástico: no sentido de falar do mundo irreal, ações que vão além da realidade que dá 
margem a fatos absurdos e a seres mágicos.  
3 As adaptações do casarão, comprado pela municipalidade para o funcionamento da Escola 
Complementar, foram feitas por Euclides da Cunha; Di Cavalcanti pintou Moças de 
Guaratinguetá e um painel no Hotel Resort Clube dos 500 O projeto arquitetônico de 20 dos 
apartamentos foi feito por Oscar Niemeyer, o projeto urbanístico ficou aos cuidados de Prestes 
Maia e os jardins foram planejados por Burle Marx. 
4 Escolas eram masculinas e femininas, entretanto na zona rural eram mistas devido a escassez 
de professores. 
5 Carteira: mobiliário usado nas escolas pelos alunos. 
6 Taipa: técnica de construção que consiste numa estrutura de ripas de madeira ou bambu, 
formando um gradeamento, cujos vazios são preenchidos com barro amassado. 
7 Camarada: termo usado para designar trabalhadores da roça. 
8 Vera Cruz: mais importante companhia cinematográfica que existiu na década de 50. 
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9 Zona de desenvolvimento proximal: segundo Vygotsky, professor dedicado aos campos da 
pedagogia da psicologia, trata-se da distância entre o nível de desenvolvimento real, determi-
nado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento poten-
cial, determinado através de resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com seus pares. 
10 Porteira dentária: termo muito usado para dizer que o indivíduo não tinha os dentes incisivos. 
11 Sputnik: primeiro satélite artificial da Terra, lançado pela União Soviética em 1957. 
12 Aeroclube de Guaratinguetá: fundado em 15 de julho de 1940. Em meio a Segunda Guerra 
Mundial falava-se muito em aviação. Getúlio Vargas governava o país na época era um grande 
entusiasta. 
13 Satérti: equivale a satélite no modo de falar dos caipiras - nascidos na área rual interior do 
estado de São Paulo. 
14 Matéria prástica: material plástico no modo de falar dos nascidos na zona rual do interior do 
estado de São Paulo. 
15 Home: homens equivale no modo de falar dos caipiras. 
16 Inventaro: inventaram no modo de falar dos caipiras. 
17 Concílio Vaticano II. “assembleia de prelados católicos que trata de assuntos dogmáticos, 
doutrinários e disciplinares”. In FERREIRA, 2008, p.253. 
18 “ora pro nóbile” no lugar de ora pro nobis = rogai por nós. 
19 “virgo no pótee” no lugar de Virgo potens = virgem poderosa. 
20 “espeto na justiça” no lugar de Spéculum justítiæ = espelho de justiça. 
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A proposta desse texto é pensar sobre os estudos que abordam as migrações no campo 
da História da Educação no país, enfocando a relação entre os processos migratórios e seus 
reflexos para a educação de quem migra e também para a rede de ensino da região que os 
recebe, aqui em específico o município de Ituiutaba-MG. Dessa maneira, o texto foi organizado 
em três seções: “Migrações Possíveis”; “Processos Migratórios e História da Educação” e “Nor-
destinos no Pontal Mineiro”. 

Em relação à metodologia da pesquisa, além das estatísticas do IBGE, da leitura e tabu-
lação dos anais dos congressos de história da educação e revisão bibliográfica, utilizamos o re-
curso da história oral. De acordo com Thompson (1992), as fontes orais passaram a ser 
valorizadas quando da necessidade de se registrar o passado de grupos que não documentaram 
suas ações, sujeitos sociais invisíveis nos registros oficiais. A equipe realizou mais de uma visita 
aos colaboradores e, em geral, no segundo contato é que foram gravados os depoimentos, a 
saber: 08 professoras que atuaram com o grupo estudado e 14 migrantes que, em sua maioria, 
veio para o pontal de Minas Gerais na primeira infância. As entrevistas foram realizadas nas 
cidades mineiras de Ituiutaba e Uberlândia e em Natal, Currais Novos e São Vicente no estado 
do Rio Grande do Norte, no período entre janeiro de 2010 e fevereiro de 2012. Optamos por 
preservar a identidade dos colaboradores por meio da utilização de nomes fictícios. 

 
Migrações Possíveis 

Os grandes flagelos naturais e as duas grandes guerras no século XX, entre outros fato-
res, provocaram a expulsão de milhões de seres humanos de suas terras. Esses grandes deslo-
camentos, em geral, foram acompanhados ou precederam alterações estruturais profundas, 
tanto do ponto de vista econômico e político, e também em termos sociais e culturais (e por 
extensão educacionais), de forma que a mobilidade humana é um sintoma das grandes transi-
ções.  

Entendemos como migrações todo e qualquer deslocamento de grupos de indivíduos 
em diferentes direções. Os estudos que têm enfocado as migrações internas adotam fundamen-
talmente alguns conceitos centrais tais como o de movimentos ou fluxos migratórios, que se 
referem às correntes populacionais que se deslocam de uma área configurada como de expul-
são (muitas vezes pouco urbanizada e com fraco crescimento demográfico) para uma área de 
atração (regiões metropolitanas ou entorno de médias e grandes cidades com altas taxas de 
incremento populacional) (BARCELLOS, 1995). 

Um dos dados mais importantes para nosso trabalho trata-se da migração de êxodo ru-
ral. O principal fluxo desde os anos de 1950 tem sido no sentido das regiões brasileiras Nordes-
te-Sudeste, que tem relação com os processos de industrialização e urbanização de algumas 
micro-regiões, acelerados com o fim da Segunda Grande Guerra, de forma que é o referencial 
teórico mais utilizado, segundo Barcellos (1995).  

Portanto, os fluxos migratórios obedecem, em princípio, a lógica do mercado de traba-
lho, definindo-os de maneira simplista. Vejamos alguns dos principais movimentos migratórios 
da história recente do Brasil: 
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FIGURA 01 

Fluxo das Principais Migrações Entre Regiões Brasileiras (1950-1990) 

 
Fonte: 

http://173.203.31.59/UserFiles/P0001/Image/re_imagens/Principais%20fluxos%20migratórios%20brasileir
os%20entre%201950%20e%201980.jpg  

 
Pela figura, observa-se que a região Nordeste tem sido há muito a origem de boa parte 

das massas dos migrantes que se dirigem para todos os cantos do Brasil, tendo como motiva-
ção a busca por condições melhores de vida que poderiam ser geradas a partir da perspectiva 
de empregabilidade. A figura, contudo, aponta para outros fluxos que se estabeleceram ao lon-
go das duas últimas décadas, em direção as regiões de fronteiras agrícolas, à medida que as 
terras nas regiões Sul e Sudeste foram se esgotando.  

Evidencia-se que é a partir da segunda metade do século XX que a migração interna 
ganhou grande expressão no Brasil, estima-se que 43 milhões de pessoas saíram do campo em 
direção às cidades, entre 1960 e 1991, incluindo nesse dado o efeito indireto da migração, os 
filhos dos migrantes nascidos nas cidades (BRITO, 2006). Vejamos: 

QUADRO 01 
 Percentual de população migrante e imigrante no Brasil (1950-2000) 

Década  Migrantes (%) Imigrantes (%) Total da População 

1950 - 2,33% 51.944.397 

1960 7,60% 1,97% 70.992.343 

1970 19,01% 1,32% 93.134.846 

1980 16,74% 0,93% 119.011.052 

1991 6,12% 0,52% 146.825.475 

2000 15,34% 1  0,40% 169.590.693 

Fonte: População com menos de 10 anos de residência na Unidade da Federação da coleta de dados. 
 Censos Demográficos do IBGE, 1950-2000. 
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Outro dado da tabela que merece atenção é o percentual de imigrantes que chegaram 
ao Brasil nesse período. É um número demonstrativo de que as consequências decorrentes dos 
deslocamentos internos da população são mais expressivas do que aquelas geradas pelos fluxos 
de indivíduos que chegam do exterior. Portanto, tal informação valida em parte nosso esforço 
em buscar compreender os processos sócio-culturais e econômicos que envolvem e envolveram 
essa grande massa de migrantes que se movimentou pelo território nacional nos últimos 60 
anos.  

Os dados estatísticos são importantes para demonstrar a expressão dos fluxos migrató-
rios para o entendimento da reorganização social, contudo, o que importa nesse estudo é bus-
car compreender como os migrantes construíram formas de se inserir nos novos espaços de 
sociabilidade, tais como as instituições escolares nos locais de destino. Segundo Bauman 
(2009), por toda parte que os migrantes chegaram, estabeleceram-se conflitos culturais, multi-
plicando-se as manifestações de sentimento racista e preconceituoso contra os trabalhadores 
migratórios e seus familiares.  

Os diferentes fluxos migratórios pelas regiões do Brasil refletem processos globais de 
mudanças sociais e econômicas, de maneira que só podem ser compreendidos a partir do co-
nhecimento dessas mudanças. Assim, nos anos de 1950, o Brasil se inseriu na política interna-
cional de consolidação do sistema capitalista, cujo centro orgânico era os EUA. Nesse momento, 
o país adotou a orientação desenvolvimentista, e ao longo da década de 1960, sob o comando 
da ditadura civil-militar criou o “milagre econômico”, políticas que mobilizaram grande número 
de pessoas pelo país, não apenas em direção a região Sudeste, mas também rumo às novas 
fronteiras econômica e de ocupação territorial no Centro-Oeste e no Norte. 

Os nordestinos têm sido utilizados nesse processo como mão-de-obra barata e farta, de 
forma que ao tempo em que esses migrantes chegaram aos seus novos destinos, teve início a 
construção do estereótipo desse grupo que se baseou em suas características étnico-culturais. 
Desde então, o preconceito contra esses migrantes vem sendo reproduzido, difundindo-se ex-
pressões como “coisa de baiano” visando-se depreciar algum trabalho específico, ou mesmo 
fazendo referência aos traços físicos como o “pessoal de cabeça chata” ou o “povo de pele es-
cura”.  

Essa dinâmica estabelecida entre os naturais da região e os migrantes revela instru-
mentos de poder que produzem significados nesse encontro, hierarquizando-se a diversidade 
étnico-cultural, a partir de um discurso biológico que reforça a categoria de raça como escala 
na socialização dos indivíduos. Esse critério é que organizaria a nova estrutura social (HASEN-
BALG, 1979). 

Nesse sentido, compreender a forma com que os migrantes e seus filhos se inseriram e 
construíram formas de permanência nas escolas do Pontal Mineiro também revela parte dos 
interesses de grupos que buscam controlar as classes populares. Porém, é preciso reconhecer 
que essa dinâmica cultural, estabelecida entre os que “estão” e os que “chegam”, nunca é biná-
ria, opondo dois lados claramente distintos numa mesma arena, constituindo-se identidades 
prontas. A cultura e a identidade são sempre processos inacabados, fluxos que atravessam e 
são reconfigurados por grupos e sujeitos, que combinam em seus repertórios símbolos e signifi-
cados de acordo com seus interesses e interações sociais e materiais em que estão envoltos 
(SILVA, 2007).  

Antes de abordarmos nosso objeto em específico, buscaremos visualizar alguns dos 
principais conceitos adotados no campo da História da Educação para o estudo da relação entre 
migrações e a educação. 
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Processos Migratórios e História da Educação 
Ao nos inserirmos na tarefa de investigação dos fluxos de migrantes originários da regi-

ão Nordeste para o Pontal Mineiro (1950-2000), buscamos nos apropriar do referencial teórico 
que a área vem utilizando para abordar a relação migrações e educação. Fizemos a opção pelo 
levantamento dos trabalhos publicados em dois dos principais eventos: o Congresso Luso-
Brasileiro de História da Educação e o Congresso Brasileiro de História da Educação, já que 
consideramos que esses congressos fornecem amostragens representativas das discussões de-
senvolvidas neste campo da ciência, por serem “importantes momentos de exposição e inventa-
riação” (MAGALHÃES, 2005, p.95) 

Nossa constatação, em princípio, foi a de que as possibilidades de interlocução seriam 
limitadas tanto pelo restrito número de trabalhos nessa temática, como pela prioridade que os 
poucos estudos existentes têm dado as migrações externas, ou seja, a abordagem no campo da 
História da Educação foca a relação migração e educação tendo como ponto de partida, sobre-
tudo, a investigação das escolas étnicas, vejamos: 

 
QUADRO 02 

Número de Trabalhos Publicados com a Temática Migrações 
Evento Imigrantes Migrantes 

VI – COLUBHE – Uberlândia (2006) 04 00 

VII – COLUBHE - Porto-Portugal (2008) 19 03 

VIII - COLUBHE- São Luís (2010) 10 01 
TOTAIS 33 04 

Fonte: Anais do COLUBHE, 2006, 2008 e 2010. 
 

 Fazendo rápida análise sobre a leitura desses trabalhos é possível observar alguns pon-
tos que são bastante evidentes a partir das informações neles contidas:  
 

a) a tradição de pesquisa no campo da História da Educação quando se enfoca os flu-
xos migratórios e sua relação com a educação é nitidamente voltada para grupos 
de migrantes externos, com destaque aos portugueses (09), alemães (07) e italia-
nos (06);  

b) em relação as migrações internas é evidenciado que existem poucos trabalhos que 
analisam as relações no interior das escolas observando-se os grupos de migran-
tes, mas todos os quatro (04) textos abordavam as experiências migratórias da 
população originária da região Nordeste; 

c) a escolha da temática do evento tem impacto direto no número de trabalhos rela-
cionados ao eixo central, como vemos acima, o Luso em Porto (2008) por conter o 
conceito de migrações em sua proposta, acabou multiplicando os trabalhos publi-
cados (22) voltados ao estudo da relação educação escolar, migrantes e história; 

 
Vejamos os dados do Congresso Brasileiro de História da Educação, no período entre 

2006 e 2011: 
      QUADRO 03 

Número de Trabalhos Publicados com a Temática Migrações 
Evento Imigrantes Migrantes 

IV - CBHE- Goiânia (2006) 08 00 

V - CBHE - Aracaju (2008) 10 02 

VI – CBHE – Vitória (2011) 09 02 
TOTAIS 37 04 

Fonte: Anais do CBHE, 2006, 2008 e 2011. 
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 Os dados obtidos nos últimos três CBHEs apontam para algumas aproximações em re-
lação aos dados anteriores, mas também especificidades, como podemos salientar: 
 

a) Há foco nos fluxos migratórios externos, destacando-se os estudos sobre imigrantes 
alemães (09) e italianos (09), entre final do século XIX e início do XX. A diferença 
em relação ao COLUBHE é a ausência de trabalhos cuja preocupação estaria em 
torno dos imigrantes portugueses. 

b) Os estudos que priorizam o imigrante, têm sido realizados em instituições das regi-
ões Sul e Sudeste, com destaque a primeira onde se localizam 10 delas. 

c)  Em relação aos estudos que elegem as migrações internas da população para in-
vestigar seus reflexos na educação ao longo da história continuam bastante restri-
tos: dos 37 trabalhos presentes nestes eventos apenas 04 (11%) focaram os 
migrantes, número aproximado do encontrado no COLUBHE (10%). 
 

Ressaltamos o esforço dos pesquisadores que se debruçam na investigação dos movi-
mentos migratórios externos e sua relação com a escolarização, mas é preciso reconhecer a 
necessidade de se investir na observação dos imensos deslocamentos populacionais entre as 
diferentes regiões do país ocorridos a partir dos anos de 1950, estudando seus reflexos para os 
sistemas educacionais e seus sujeitos.  

No conjunto dos textos produzidos e publicados nesses eventos destacam-se alguns 
pontos importantes e comuns a eles. O foco no fenômeno da migração surge em quase a tota-
lidade dos eixos dos congressos, especialmente naqueles que tem em sua proposta temática a 
categoria etnia, mesmo que fique também evidenciado que apesar dos trabalhos estarem liga-
dos à História da Educação, tem recortes plurais e avançando em várias perspectivas espaciais 
e temporais.  

A categoria etnia ou étnico é associada nesses trabalhos há diferentes abordagens que 
se desenvolvem em direção semelhante, o que nos permite ressaltar as políticas para imigran-
tes, sua identidade, tradições, rituais e festas, religião, dentre outros elementos que perpassam 
o étnico e as experiências educativas desses grupos, que são estudadas tendo como ponto de 
partida a infância, os professores e suas práticas (métodos avaliativos e as disciplinas), o cotidi-
ano escolar (o aprendizado bilíngüe, as festas e rituais), entre outros. 

Nesse breve inventário, destacamos o texto que trata do estado da arte em relação à 
pesquisa histórico-educativa que tem como preocupação a relação entre migração e educação: 
“As Categorias Etnia e Imigrante na História da Educação Brasileira” de Maysa Gomes Rodri-
gues (UFMG). O texto busca analisar as categorias etnia e imigrantes a partir do estudo de 
anais de congressos de História da Educação no período entre 1995 e 2005, fazendo o recorte 
dos eixos que contemplavam a etnia em sua temática central. Em relação a suas conclusões, 
corroboramos com a autora ao menos duas delas, a primeira referente a uma certa “geografia 
da produção de estudos sobre educação de imigrantes” conformada pelo imigração nos estados 
do sul e sudeste (RODRIGUES, 2006, p.1357). 

A segunda observação refere-se ao conceitual em torno de etnia quando ressalta os 
trabalhos de Kreutz presentes nesses eventos com regularidade e salientando sua preocupação 
em definir etnia, o que diferiu da maior parte dos trabalhos: “Em sua análise sobre etnia está 
presente sua relação com a cultura, como um processo relacional, tal e qual o étnico, que se 
caracteriza pelo ‘conjunto de elementos selecionados dentro de uma herança cultural que serve 
para simbolizar a distintividade de um grupo’.” (RODRIGUES, 2006, p.1366). 

Também em nossa avaliação, destacamos os textos de Kreutz ou aqueles ligados ao 
seu referencial teórico e mesmo que o número de pesquisadores dedicados ao estudo dessa 
temática tenha se diversificado no período subsequente (2006-2011), talvez em função também 
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do aumento do número de instituições e programas de pós-graduação em educação, especial-
mente na região Sul, o conceito de etnia em Kreutz continuou aparecendo de forma regular nos 
trabalhos desses eventos. Vejamos sua concepção: 

 
Isso significa que a etnia, ou seja, o pertencimento étnico em processo, concorre 
na constituição de sujeitos e de grupos. É um elemento constituinte de práticas so-
ciais e, ao mesmo tempo, as práticas sociais vão constituindo a reconfiguração ét-
nica. [...] Isso significa que a educação é etnicizada, “atravessada” pela etnia. 
(KREUTZ, 1999, p.80)  

 
 Por meio desta definição, compreende-se que o uso da categoria etnia vai muito além 
daquele aqui apresentado, referindo-se apenas a relação entre imigração e educação escolar. 
Tem sido utilizada também para se discutir a educação indígena e a dos negros no interior do 
campo da História da Educação, bem como norteando trabalhos cuja proposta é o estudo da 
inserção e permanência de nordestinos nas regiões de destino dessa população que há mais de 
cinco décadas tem se deslocado pelo país de dimensões continentais e características díspares, 
o que sugere um tipo de migração bastante próxima a condição de diáspora. Por isso, corrobo-
ramos com Rodrigues (2006, p.1367) a idéia de que: “É possível tratar o étnico como relativo a 
nacionalidade, desde que haja a explicitação das circunstâncias dos grupos e das condições que 
permitem esse tratamento”.  
  
Nordestinos no Pontal Mineiro 

Como vimos na primeira parte deste trabalho, a associação entre industrializa-
ção/urbanização de um lado e migrantes de outro tem sido utilizada para entender a relação 
estabelecida entre a região de origem e a de destino dessa população. Também já destacamos 
que a partir da segunda metade do século XX, ocorreram grandes fluxos migratórios pelas dife-
rentes regiões do país, assim, o Pontal de Minas Gerais, que passava por acelerado contexto de 
crescimento econômico, em função, sobretudo, da expansão da cultura do arroz, tornou-se des-
tino de milhares de famílias que saíam da região Nordeste, sobretudo, para o município de 
Ituiutaba-MG.  

Este município que até a década de 1930 tinha economia voltada as atividades pecuá-
rias, passou a atrair migrantes em busca de diamantes no Rio Tijuco, de forma que o garimpo 
dividiu com a pecuária o título de atividade predominante na economia local até a primeira me-
tade da década de 1940. É nesse período que a agricultura se projetaria como nova atividade 
que mobilizaria grandes recursos físicos e humanos, de maneira que Ituiutaba tornar-se-ia o 
centro da indústria de beneficiamento de grãos, atingindo seu auge nas décadas seguintes, es-
timulando o desenvolvimento econômico da região. O incremento produtivo na agricultura do 
pontal impulsionou também sua incipiente industrialização de forma que na década de 1960, 
Ituiutaba contava com mais de 100 máquinas de beneficiar arroz e seus sub-produtos (NOVAIS, 
1974).  

Tal crescimento impactou no equipamento urbano:  
 

Nos anos de 1950, o poder público do município preocupou-se com o 
Plano Urbanístico, com ampliação dos serviços de abastecimento de 
água e de iluminação pública, arborização e calçamento de ruas, 
construção de prédios públicos, buscando atender às demandas da 
população que se avolumava. Na década seguinte, a mudança urba-
nística acelerou-se ainda mais, com a chegada do asfalto, a constru-
ção de praças, implantação do Distrito Industrial e do primeiro 
Campus Universitário no município (SOUZA; SILVEIRA, 2010, p.247) 
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Além dessas mudanças, outros setores sociais também se alteraram de forma intensa, 

como o da educação (rede escolar), que a partir de 1950, vê o número de suas escolas estadu-
ais passarem de apenas 02 para 07, e na década seguinte, outras 08 seriam criadas, de forma 
que no ano de 1970, a educação escolar do município era marcadamente pública (SOUZA, 
2010).  

O aumento das oportunidades de escolarização era um dos reflexos do processo de 
crescimento populacional e de urbanização, o que ocorria em várias outras regiões do país, já 
que a expansão das lavouras dependia do aumento do plantio e para isso era necessário se 
liberar terras produtivas, o que contribuiu para a acelerada urbanização do município, em 1950 
81% da população vivia na zona rural já no ano de 1970 esse número era apenas 27%, che-
gando a apenas 6% em 2000 (IBGE, Censos 1940-2000). 

O desenvolvimento dessa região só foi possível por meio da contribuição importante 
dos migrantes nordestinos, uma peculiaridade do Pontal Mineiro. E foi a partir desse contexto 
de grandes mudanças que se construiu a imagem em torno da figura do migrante, que seria 
moldada também no interior das escolas, já que nas cidades os filhos dos migrantes passariam 
a freqüentar essas instituições.  

Os fluxos migratórios para essa região de Minas Gerais configurou-se em pelo menos 
dois diferentes formatos:  

 
a) entre os anos de 1940 até fins dos anos de 1960, boa parte dos indivíduos migrou 
acompanhando o êxodo rural em massa, muitos não retornariam a sua terra de ori-
gem, já que as viagens nesse período, no “pau-de-arara”, demoravam semanas e em 
condições precárias. Além disso, com o tempo a segunda geração dos migrantes se en-
raizou experimentando algum grau de ascensão social.  
b) a partir dos anos de 1970 há um refluxo dos migrantes, relacionada a queda nas ati-
vidades agrícolas, mas a partir da década de 1980, com o plantio da cana-de-açúcar, 
tem início a migração temporária, ligada ao período da safra e que gerou o fenôme-
no do “aluno sazonal” em algumas escolas. Esse tipo de migração foi facilitado pelo 
avanço do setor de transportes, cujas viagens passaram a ser feitas em excursões de 
ônibus, além da pavimentação dos caminhos percorridos entre as regiões. 
 
Alguns depoimentos colhidos desses dois momentos distintos esclarecem parte desses 

processos e reforçam nossas hipóteses. Sobre o fluxo migratório iniciado ainda nos anos de 
1950, assim afirmou nosso colaborador residente atualmente no Rio Grande do Norte e que 
trabalhavam transportando migrantes: “Eu sei lá quantas veis eu fui em Minas Gerais eu perdi a 
conta... [...] Vixi Maria!!! Sei que a primeira vez nos gastamos 19 dia... (risos) não tinha estra-
da. Passemo até em ponte veia de pau que o carro passou... a ponte caia (risos)” (FALEIROS, 
2011) 

Em outro depoimento, o colaborador que migrou para Minas revela porque os cami-
nhões não seguiam pelas estradas:  

 
Aí entramos no caminhão, a viagem começou. Ali viaja o dia inteiro 
até as dez da noite. [...] Para pro almoço, para na estrada, faz comida 
debaixo do caminhão numa trempe de pedra, outros só come o arroz, 
uma carne com uma farinha. Uns faz o feijão. Toma banho nos rios, 
[...] É uma viagem pra dentro do mato. Naquele tempo era proibido, 
não tem rodovia, era tudo estrada de terra. [...] Eu lembro que não 
era nosso caminhão, mas veio outro caminhão junto. Morreu uma cri-
ancinha no pau-de-arara. Certo? Foi mais um dia parado na beira da 
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estrada pra fazer o sepultamento dessa criança. Pra mãe e o pai e os 
parente largar aquela criança no meio da estrada e continuar a via-
gem. (FARIAS, 2011) 

 
O maior fator de expulsão dos homens e mulheres da região Nordeste ao longo das 

primeiras décadas do século XX foram as grandes secas. Lançar-se ao desconhecido e nessas 
condições precárias de viagem era a única alternativa a milhares de sertanejos em busca de 
sobrevivência. De acordo com Pompeu Sobrinho (p.15):  

 
Na primeira metade do século XX, o Nordeste experimentou 4 secas 
calamitosas, nos anos de 1915, 1919, 1932 e 1942. À meia centúria, 
que se iniciara sob a influência da terrível seca de 1900, terminou nas 
vésperas de um quinto flagelo clímico, que se desenrolou, mais ou 
menos acentuado de 1951 a 1953.  
 

Além dos flagelos naturais, a migração também era motivada pelas notícias em rádios 
que veiculavam a idéia de que o Pontal Mineiro seria um “novo eldorado”. Os parentes que mi-
graram em fins dos anos de 1940 enviavam recados a seus familiares informando sobre as 
oportunidades de trabalho na lavoura, o que daria início a atividade do “agenciador de mão-de-
obra” responsável pela intermediação entre fazendeiros e trabalhadores. 

Em geral, os migrantes saiam de sua terra endividados com as despesas da viagem, as-
sim, os fazendeiros compravam essas dívidas em troca do trabalho dos nordestinos: “Agente só 
pagava depois que chegasse lá.” (COSTA, 2011) Em uma das viagens de um motorista que fa-
zia essa rota nos anos de 1950-60, ele relatou o destino de alguns dos trabalhadores: “Cheguei 
lá fomo entregar as arara na fazenda. [...] Ia de fazenda em fazenda só entregando... venden-
do as arara (risos) [...] Nem bem chego, quando foi no outro dia eles escaparam... [...] Fugia 
pra num paga... (risos) [...] Tinha vez que saia 10 pau-de-arara daqui...” (FALEIROS, 2011).  

Dessa maneira, os nordestinos “Espalharam-se por essa vasta região trazendo seu mo-
do de vida, sua linguagem, estabelecendo diferenças que deram origem a interpretações varia-
das, gerando explicações, conceitos e preconceitos.” Passaram a ser chamados de “‘nortistas’, 
‘pau-de-arara’, ‘barriga-verde’, ‘caicó’”, com seus hábitos e costumes e às vezes com a “peixei-
ra” na cintura, delineou-se um perfil de indivíduos rudes e violentos, e, portanto, deveriam ser 
mantidos a distância (SILVA, 1997, p.8-9). 

 
Rapaz, os mineiro de primeiro quando chegava lá, os mineiro achava 
que nois não era brasileiro não. [...] Aquilo era tudo cismado... cisma-
do! [...] Os primeiro que foi, que nem o tio meu, embarcado num na-
vio pro Rio de Janeiro, [...] ai é que... nesse tempo é que eles achava 
que os nortista não era brasileiro não meu fio... (FEIJÓ, 2011) 
 

A maior parte dos migrantes viajava com pouco ou nenhum grau de escolarização: “Es-
tudava, mas agente não tinha tempo... é... começou a andar tinha que trabalhar mesmo... [...]” 
(FALEIROS, 2011) E outro depoente quando indagado se havia estudado no Rio Grande do Nor-
te ou em Minas: “Em canto nenhum! Quando eu era pequeno, naquele tempo era tudo pago ai 
nois não podia, né... era pago!” (FEIJÓ, 2011).  

Até esse período, a maior parte estava nas fazendas que não contavam com número de 
escolas adequado para o atendimento a toda a população rural, de acordo com colaborador que 
migrou para Minas na primeira infância:  
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E nem existia escola, entendeu. Existia assim, uma professorinha ir lá 
numa fazenda, um fazendeiro daqueles, arrumava lá um rancho, um 
ranchinho lá na beira da casa, uma varanda, um rancho lá, um paiol 
de milho, um trem assim e punha ela pra dar aula e aqueles menino 
ia pra lá, mas ia quando não tinha serviço, certo. Eu fui assim mesmo, 
muitas vez pra escola. Nós ia em cinco irmão pra escola, o caderno 
era um só pra nós cinco. O livro era um só pra nós cinco, certo [...] Ia 
com um lápis, eu escrevia, depois ele escrevia. (FARIA, 2011). 
 

Em movimento gradual, as famílias foram saindo das fazendas “[...] em busca da cida-
de e do estudo para os filhos e depois, com a crise na agricultura, provocada pelas estiagens no 
final dos anos 60 e início de 70 (SILVA, 1997, p.101).” Esse dado surgiu em um dos depoimen-
tos: “Nós foi pra fazenda do Antônio Baduí, sabe. Nós foi direto pra fazenda. Fiquemo lá de 53 
até 72, na mesma fazenda. Aí de lá que nós viemos pra cá.” (SILVEIRA, 2011) 

A partir deste período, o acesso a educação pública começava a se expandir, e como o 
município já vivia forte processo de urbanização, parte dos migrantes, sobretudo seus filhos, 
teria sua entrada na escola facilitada com a criação de muitas dessas instituições pelos bairros 
da cidade, superando os obstáculos e as dificuldades em função de não portarem de forma ple-
na e “legítima” os códigos culturais da região.  

Nesse momento, tem início a alteração do público das escolas, muitos migrantes passa-
riam a exercer ocupações urbanas, de maneira que os fluxos migratórios seriam modificados, 
especialmente a partir dos anos de 1980, crescendo a presença dos migrantes temporários ou 
sazonais, acompanhando as safras agrícolas, sobretudo, a de cana-de-açúcar. Depoimentos de 
professoras que atendiam esse novo público (entre as décadas de 1980 e 1990) que acessava 
as instituições escolares elucidam algumas práticas relativas a diversidade cultural e ao cotidia-
no escolar que o fenômeno dos migrantes gerava no interior das instituições. A condição do 
aluno temporário favorecia a evasão: 

 
E que vinha... naquela época agente falava bóia fria né, então eles vi-
nham e iam, sabe não tinham época de chegar e nem de ir, quando 
começava a safra eles iam embora e não avisavam, os pais não avi-
sam pra gente, sabe não avisavam a escola, então agente ficava com 
aquilo sempre perguntando né, pela criança, e ninguém sabia infor-
mar né? Porque eles iam embora... (MENEZES, 2012 
 

O estranhamento cultural promovido também pelas diferentes condições sociais do local 
de origem e de destino dos migrantes fazia com que certas práticas desse grupo fossem rejei-
tadas e até mesmo anuladas no interior das escolas, mesmo que em alguns depoimentos as 
professoras que atendiam esse público não assumissem de forma declarada esse tipo de atitu-
de. A questão da higiene dos alunos foi apontada de maneira recorrente nas entrevistas: 

 
[...] não tinha capricho com os cadernos não...e banho assim, muitas 
vezes chegava sujo, não era aquela coisa assim muito agradável não. 
(MIRANDA, 2012) E também: [...] difíceis, porque às vezes eles ficam 
sozinhos em casa, às vezes brincava sozinho na rua, chegavam suji-
nhos, suados, então existia muita poeira na época né não era tudo as-
faltado, então iam sujos mesmo especialmente os uniformes, era uma 
briga a questão desse uniforme... a cor deste uniforme. (risos). (MO-
RAES, 2012) 
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Outro elemento importante que surgiu nas entrevistas com as professoras foi a questão 
da marginalização do diferente, em função de acentuados elementos culturais como o sotaque 
e as vestimentas, além das características físicas (tez morena): 

 
Olha ás vezes eles eram diferenciados, os colegas, o sotaque, a ma-
neira de conversar, então os alunos já tinham... tinham uma certa re-
sistência, é naquela época a gente já percebia uma dificuldade de 
entrosamento entre eles. [...] Eles eram assim muito distante sabe? 
[...] era o grande problema... É esse eu acho talvez não era tanto a 
aprendizagem, era esse relacionamento eles se sentiam assim retraí-
dos e os colegas as vezes não queriam fazer, sabe... atividades com 
eles (MATOS, 2012)  
 

Em Elias (2000, p.30) encontra-se referência ao comportamento de crianças estigmati-
zadas: “Verifica-se que as crianças marginalizadas são mais propensas à agressividade e, em 
certo sentido, materializam os estereótipos que lhes são atribuídos, [...]” Assim, pode-se inferir 
que a exclusão desses migrantes em sala de aula se refletia na aprendizagem, definida por uma 
professora não como indisciplina mas uma dificuldade de se organizar para a realização das 
atividades em sala de aula:  

 
É, a indisciplina mesmo em si não, as vezes uma desorganização do 
caderno, e as atividades, talvez eu acho eles não entendiam as vezes 
a maneira nossa por causa da diferença da região. [...] Me parece que 
eu ouvia sim dos próprios professores colegas também às vezes acha-
vam que eles sabiam pouco, eles não aprendiam sabe agente perce-
bia isto, eu não sei se teve um entrosamento a diferença né de... de 
lugar é as vezes talvez aquilo que estavam aprendendo lá não é o 
mesmo que agente estava ensinando aqui, eu penso assim [...] (MA-
TOS, 2012)  
  

 O preconceito, portanto, acabava por ser um dos elementos determinantes da evasão 
escolar, ao lado das precárias condições sociais que se encontravam os migrantes. É possível 
compreender com nitidez nesse estudo, a partir da observação dos dados, que desde os anos 
de 1950 foi se estabelecendo uma sóciodinâmica da estigmatização do migrante construída his-
toricamente, com a sua chegada a região. Ao mesmo tempo reconfigurou-se a identidade dessa 
população construída a partir do conceito de nortista/nordestino desencadeado pela relação 
com os mineiros. E também destacamos a importância do reconhecimento da diversidade étni-
co-cultural no interior das escolas no desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem de 
qualidade.  

O estereótipo do nordestino foi construído a partir do modelo cultural local, portanto, o 
migrante é colocado em condição inferior na hierarquia social, isso em função, principalmente, 
de sua situação miserável, fugindo das secas e do desemprego. Traços étnico-culturais serviram 
de reforço desse estigma como o sotaque, a “pele escura” e os hábitos diferenciados. Dada a 
natureza das atividades profissionais para as quais esses migrantes eram contratados - a lavou-
ra nas terras vermelhas, causava-lhes a aparência de indivíduos sujos, associando-lhes a ideia 
de imundice de forma que se misturar com esse grupo seria algo degradante, um tipo de “in-
fecção anômica” (ELIAS, 2000, p26). Um dos depoentes assim revelou sobre seu relacionamen-
to amoroso com uma filha de mineiros: “Ela era criada por um mineiro mas ela era acreana(?)... 
chamava ela de Teresinha, ai não deu certo não, o pai dela não gostava muito de nordestino. 
Gostava não! [...]” (SANTOS, 2011) 
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Na região do Pontal Mineiro, contudo, o migrante construiu formas de inserção social, 
mesmo que de maneira periférica, representando conquistas em sua condição material, como a 
possibilidade do trabalho e de acesso a serviços públicos de saúde e educação. Nesse processo 
reconfigurou-se a identidade dos mineiros que se apresentaram como elemento dominante e 
modelo a ser seguido, mas também a identidade do nordestino que desde o princípio, teve sua 
cultura negada, atribuindo-lhe características que o desvalorizava.  

 
Considerações Finais 

Acreditamos que esse estudo contribui para desvendar o processo histórico-educativo 
vivido pela região, abrindo novas perspectivas para a compreensão do desenvolvimento local, 
apontando os migrantes como fator importante nesse movimento, certamente, uma das especi-
ficidades da região. Dessa maneira, promover o desvelamento de arranjos e estratégias elabo-
radas pelos homens e mulheres migrantes, que se sujeitaram a condições duras de trabalho e 
sobrevivência e que muitas vezes os impediram de ter acesso a serviços públicos básicos como 
saúde e educação.  
 Buscamos apontar a importância dos estudos que focam os fluxos migratórios internos 
já que desde os anos de 1950, o Brasil vem assistindo grandes deslocamentos de indivíduos 
pelo seu território. Boa parte desses indivíduos é originária da região Nordeste e tem sido res-
ponsável pelo enriquecimento das demais regiões do país, especialmente, do Centro-Sul. Ape-
sar de sua importância, essa população é historicamente marginalizada sob vários aspectos, 
incluindo-se quando observada como objeto no interior das pesquisas de diferentes ramos das 
ciências.  

Assim, nossa proposta de investigação da relação entre migrantes nordestinos e escola-
rização no Pontal Mineiro visa a valorização dessa diversidade étnico-cultural motivada também 
pela presença desses indivíduos nas escolas da região. Apesar de sua participação ativa na 
construção da riqueza local, existem restritas referências a eles na literatura sobre a história do 
pontal.  
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APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
 

Em fins da década de 70 do século XX, o semiárido do Rio Grande do Norte, um dos es-
tados do Nordeste brasileiro, foi contemplado com a execução de uma política pública de de-
senvolvimento regional, o Projeto Baixo-Açu. O ponto alto desse projeto seria a construção da 
barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, projetada para acumular 2,4 bilhões de me-
tros cúbicos de água. Com essa medida, o Governo brasileiro novamente ponha em prática a 
chamada “política das águas”, utilizada no Brasil desde fins do século XIX e que percebia, no 
acúmulo desse líquido, a solução dos problemas causados pelas estiagens naquela região.  

O Projeto Baixo-Açu era compreendido como um meio pelo qual o desenvolvimento 
econômico e social chegaria para milhares de famílias nordestinas que sofriam as agruras da 
seca. Acreditava-se que a modernização tecnológica que ele traria seria capaz de transformar a 
região semiárida num oásis. Era esse o principal argumento defendido pelos grupos favoráveis 
à sua execução.  

Entretanto, o tão decantado progresso cobrava um preço alto, pois a represa, pela sua 
extensão e capacidade de acúmulo de água, atingiria várias cidades da região, chegando a co-
brir totalmente uma delas: São Rafael. Em função disso, nos primeiros anos da década de 
1980, uma nova cidade foi edificada ali próximo com o objetivo de instalar parte da população 
daquele município. Essa tarefa coube ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS), um órgão do Governo Federal brasileiro cujas origens remontam à primeira década 
do século XX e que visa estudar e combater os problemas da seca.  

As tentativas de esclarecer as dúvidas e convencer a população não tardaram a chegar. A 
imprensa, a propaganda governamental e alguns poetas populares enfatizavam que o projeto 
traria benefícios incalculáveis e seria uma verdadeira “salvação” para milhares de famílias que 
viviam em absoluta pobreza. Admitiam as dificuldades que muitos passariam para a concretização 
desse sonho, porém, ressaltavam que, concluída a barragem, era certo que aquela região iria se 
tornar um enorme celeiro e o povo teria terra, trabalho, renda e alimentos. Entretanto, apesar das 
propagandas favoráveis, predominavam, entre a maioria da população, as descrenças e a revolta, 
pois não eram poucos os que se sentiam ludibriados pelos representantes do governo. 

Não obstante as oposições de alguns políticos, sindicalistas e membros da Igreja Católi-
ca, o Projeto Baixo-Açu foi executado e a grande represa foi construída e, em 1983, foi inaugu-
rada. A inundação da velha cidade de São Rafael tornou-a conhecida como a “Atlântida do 
Sertão”, denominação dada pelo compositor Arleno Farias, natural desse município. Da antiga 
cidade, só permaneceu visível, em meio às águas, a torre da igreja de Nossa Senhora da Con-
ceição, que desabou em dezembro de 2010. 

Este artigo tem como tema central a transmissão das memórias e das histórias de vida 
de moradores da cidade de São Rafael, realizada por meio de testemunhos orais e das redes 
sociais. Nosso objetivo é discutir como, após quase trinta anos da instalação na nova cidade, a 
população desse município, com base em narrativas orais e de imagens disponibilizadas em 
uma rede social, o Orkut, rememora o cotidiano na velha cidade. Além disso, procuramos discu-
tir as representações que a população mais jovem, nascida na nova São Rafael, tem sobre os 
acontecimentos vividos pelos seus pais e avós.  

Trata-se de uma pesquisa que gerou a nossa tese de doutorado, defendida em dezem-
bro de 2010, no Programa de Pós-Graduação em Educação, na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, na linha de pesquisa “Estratégias de Pensamento e Produção do Conhecimen-
to”. (SOUZA, 2010) 

Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados, é importante destacar que, duran-
te a pesquisa, não estabelecemos um conjunto rígido de etapas a ser vencido, um programa a 
priori. O método foi visto como uma estratégia sempre aberta às revisões e mudanças de rumo, 
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como defende Edgar Morin (2005). Assim, a trajetória metodológica constou de dois momentos 
principais: entrevistas com dois grupos de sujeitos, um, composto por aqueles que viveram na 
sua antiga cidade; e, outro, com jovens nascidos na nova São Rafael. As entrevistas eram aber-
tas, gravadas e, posteriormente, transcritas. A escolha dessa técnica deve-se à nossa preocu-
pação em não apenas ouvir os sujeitos, mas também proporcionar uma relação de 
intersubjetividade e trocas de experiências durante esses contatos.  

Paralelamente às entrevistas, fizemos uma apuração minuciosa das imagens e dos tes-
temunhos disponibilizados na rede social Orkut. Nessa rede, desde 2008, foi criado um perfil 
para a cidade de São Rafael com o objetivo de divulgar a sua história e, também, apresentar o 
turismo como uma alternativa de geração de emprego e renda para aquele município. Dessa 
forma, entrevistar o criador desse perfil tornou-se uma necessidade para nós. Numa dessas 
ocasiões, ele nos revelou, entusiasmado, que havia superado as suas expectativas iniciais, pois 
o Orkut atraiu centenas de pessoas, nascidas ou não em São Rafael, e que, sem restrições, 
passaram a colaborar com o seu trabalho ao disponibilizar fotografias e vídeos da velha e da 
nova cidade.  

Como afirma Bosi (2003, p. 15), “a história que se apoia unicamente em documentos 
oficiais não pode dar conta das paixões individuais que se escondem atrás dos episódios”. Por 
defendermos que a complexidade do real permite várias leituras de mundo, assumimos uma 
postura de procurarmos dialogar com várias compreensões sobre um mesmo fato, de duvidar-
mos das certezas estabelecidas, de procurarmos o que existe de complemento nas interpreta-
ções contrárias, de descobrirmos o dissonante ao invés do padrão, de ouvir as histórias por 
outras fontes além daquelas dos jornais e das interpretações acadêmicas. Seguimos o que nos 
sugere Morin (1984) ao discutir uma pesquisa que realizou em Plozévet.  

Nas páginas a seguir, apresentamos, em linhas gerais, os resultados das nossas entre-
vistas e das nossas observações contínuas no perfil do município de São Rafael, no Orkut. 
 
A AVENTURA DE CONSTRUIR UM PASSADO PARA SÃO RAFAEL 

Os estudos de Pollak (1989; 1992), Halbwachs (2006), Connerton (1999), Bosi (2003; 
2007) dentre outros, mostram-nos que a lembrança e o esquecimento caminham juntos. A 
memória e, com efeito, as narrativas de histórias de vida são construídas socialmente e se ade-
quam aos interesses dos atores sociais num determinado contexto histórico.  

Como toda ação educativa se dá nas práticas sociais, lembrar e narrar fatos do passado 
é uma forma de proporcionar às gerações do presente, uma história, uma identidade, uma coe-
são. A esse respeito, escreve Manguel:  

Sob certas condições, as histórias podem vir em nosso socorro. Elas 
podem curar, iluminar, indicar o caminho. Sobretudo, podem nos re-
cordar nossa condição, romper a aparência superficial das coisas, dar 
a ver as correntezas e abismos subjacentes. As histórias podem ali-
mentar a nossa mente, levando-nos talvez não ao conhecimento de 
quem somos, mas ao menos à consciência de que existimos – uma 
consciência essencial, que se desenvolve com o confronto com a voz 
alheia. Se ser é ser percebido (...), então saber que existimos supõe o 
reconhecimento dos outros que percebemos e que nos percebem. 
Poucos métodos são mais adequados a essa tarefa de percepção mú-
tua do que a narração de histórias. (2008, p. 19) 

Entretanto, é válido destacar que na expressão desses relatos, o real e o imaginário se 
entrecruzam, pois os fatos jamais serão apresentados tal como “realmente” ocorreram. Con-
forme lembra Benjamin (1994, p. 205), esses discursos não estão isentos de subjetividade, vis-
to que a narrativa “não está interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada como 
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uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida 
retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na 
argila do vaso”.  

As entrevistas com os ex-moradores da antiga São Rafael e com alguns jovens que 
nasceram na nova cidade evidenciam o caráter de seletividade e de plasticidade dos discursos 
narrativos quando estes se adaptam ao contexto social atual em que o narradores estão inseri-
dos. As projeções feitas sobre o passado não estão separadas das condições socioeconômicas 
do presente nem das perspectivas de futuro que esses entrevistados, sobretudo os mais jovens, 
têm para si e para a sua terra natal. 

Dessa forma, levando em consideração a saudade que os mais velhos sentem de um 
passado que lhes parecem ideal, os mais jovens reproduzem essa representação e avaliam as 
condições atuais do município em que residem. Para eles, sua cidade é subdesenvolvida, mas 
detém um grande potencial para superar as dificuldades. O investimento nos turismos histórico, 
ecológico e de aventuras é visto como uma alternativa. 

Nas falas dos entrevistados é patente uma divisão do tempo em duas etapas: um tem-
po “bom”, anterior à barragem, e um tempo “ruim”, de dificuldades, e que se iniciou com a ins-
talação da população na nova São Rafael. Os relatos sobre a chegada da notícia da execução 
do Projeto Baixo-Açu e a transferência das famílias para a cidade construída pelo DNOCS são 
acompanhados de revolta, de denúncias e, muitas vezes, de lágrimas.  

Nesses discursos, é destacada uma época de grande disponibilidade de alimentos pro-
porcionados pela agricultura às margens do rio Piranhas e que, com a barragem, foi extinta. 
Além disso, ressaltam que o reservatório inundou áreas de extrativismos vegetal e mineral, ge-
radores de emprego e renda para centenas de famílias. Enfim, por meio desses relatos, perce-
bemos uma representação positiva quanto ao passado da velha cidade. Do ponto de vista dos 
rafaelenses, a construção da barragem não trouxe o progresso esperado como alardeavam os 
defensores do projeto em fins do século passado.  

Alguns trechos das narrativas dos antigos moradores da velha São Rafael evidenciam o de-
sapontamento destes com a execução do Projeto Baixo-Açu e a sua retirada para a nova cidade: 

Me lembro da mudança como se fosse hoje. Você só via muita triste-
za, você via choro toda hora que saísse na rua, você se encontrava 
com gente chorando. Foi a maior tristeza que eu já vi na minha vida! 
Quando disseram “hoje é dia da mudança”, (...) já foi a tristeza. A 
maioria do povo vivia em desespero. Foi, assim, um tempo tão difí-
cil... Na época eu era mais nova, até que suportei bem, mas aquele 
povo idoso... Teve gente que enlouqueceu, teve gente que morreu, 
gente que foi embora daqui e nunca mais voltou. Foi muito triste! 
(Entrevistado 1) 
Eu me mudei no dia 04 de fevereiro de 1983. Me mudaram! Nas mu-
danças haviam muito choro, houve assim muita tristeza, muito pesar. 
Eu lembro quando eles chegavam, eles avisavam com dois ou três di-
as antes. Quando o carro chegava a gente começava a ficar triste, a 
chorar, tudo, até os animais sentia aquilo. E quando a gente saia? Era 
o caminhão saindo com a gente e a mudança e o trator já estava ali, 
só era destruir. (Entrevistado 2)  
A gente tinha uma vida razoavelmente boa. No sítio, no inverno, a 
gente plantava na várzea e quando passava o inverno, plantava as 
vazantes do outro lado do rio, quando o rio ia secando. (...) Eu lem-
bro que a gente foi no dia 14 de abril de 1981. Uma viagem que a da-
ta ficou gravada para sempre. [...] É muito estranho, você chegar 
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assim... (...) eu vi minha mãe chorando, foi muito triste [lágrimas]. 
(Entrevistado 3) 

Os jovens entrevistados reproduzem os discursos dos mais velhos, como se eles tam-
bém tivessem vivido aquela experiência, evidenciando as palavras de Halbwachs:  

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 
outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 
envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque 
jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, 
materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em 
nós certa quantidade de pessoas que não se confundem. (2006, p. 
30, grifo nosso) 

Um aspecto relevante sobre a nossa pesquisa foi a utilização de dados provenientes do 
meio digital. Inicialmente, visávamos discutir a construção de uma memória coletiva em São 
Rafael apenas por meio dos discursos orais. Entretanto, no decorrer dos nossos estudos, perce-
bemos a divulgação de informações sobre essa cidade através do Orkut, uma rede social muito 
em moda, no Brasil, à época da nossa pesquisa. Dessa forma, passamos a ler e a analisar os 
textos escritos e as fotografias postadas num perfil criado para a cidade por um jovem que tem 
as suas raízes naquele município. Foi assim que, ao acessarem essa rede, muitos sujeitos pas-
saram a dar testemunhos sobre as suas experiências de vida naquele município, uma prática 
que, naquela ocasião, reforçava os laços societários, avaliava o passado e projetava um futuro 
para os seus conterrâneos.  

Como se fossem portais para o passado, muitos álbuns criados mostravam centenas de 
fotografias em preto e branco ou coloridas. Eram constantemente disponibilizadas imagens 
mostrando o cotidiano da antiga São Rafael: ruas e prédios, festas (festa da padroeira Nossa 
Senhora da Conceição, carnavais, festejos juninos, desfiles cívicos escolares), diversões no rio, 
paisagens naturais. Exibiam-se também alguns momentos tristes, como as mudanças para a 
nova cidade e a chegada das águas às portas da igreja. As fotografias contavam a história da 
antiga São Rafael e rememoravam as vidas dos seus moradores. Não faltavam comentários, 
reencontros, manifestações de amor à terra natal, lembranças dos tempos vividos na antiga 
cidade, saudosismos, nostalgias. 

A utilização do Orkut representava, para muitos, uma oportunidade de “trazer” o pas-
sado ao presente, de “salvar” a sua história contando-a pelas leituras das imagens, dos comen-
tários das fotografias e dos depoimentos emocionados. Mesmo que grande parte dos vídeos e 
das fotografias tratasse de assuntos não propriamente relacionados à memória e à história da 
cidade, um número relevante dessas imagens agia no sentido de “descongelar” o tempo, ao 
construir um relato de “como era” a velha cidade e “como se vivia” ali.  

De olhos fechados, os rafaelenses revisitam espaços da velha São Rafael (praças, cal-
çadas, prédios, rio, etc.) e suas sociabilidades (brincadeiras, conversas, festas, passeios, etc.). 
Parafraseando Bachelard (2008, p. 19), esses sujeitos, nesses momentos fortuitos, ressuscitam 
os “espaços louvados”, reencontram-se com a sua “concha inicial”, vivem os lugares “com todas 
as parcialidades do coração”.  

Essa “volta” ao passado, proporcionado pelas imagens encontradas no perfil de São Ra-
fael, no Orkut, geravam depoimentos emocionados como o de uma senhora, que escreveu:  

Ter a sua cidade no orkut é oferecer um cartão de visitas 24 horas 
por dia. É estreitar os laços com pessoas que estão distantes. É re-
lembrar um pouco o passado. Na realidade, ele tem me proporciona-
do muitas alegrias. A primeira foi quando o descobri. Passei horas 
passeando pela minha cidade, mesmo que seja virtualmente. Nele 
pude relembrar um pouco da minha infância, minha juventude, ami-
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zades, amores vividos e perdidos. Etapas de vida que guardamos para 
sempre na memória.  

Face ao exposto, ressaltamos o caráter pedagógico da transmissão das memórias pela 
população de São Rafael. Com base em testemunhos orais, passados entre as gerações, e visu-
ais, por meio da leitura de imagens e de depoimentos disponibilizados no Orkut, aquela cidade 
busca salvar a sua história e construir uma identidade. Seja por meio da oralidade, da escrita 
ou de imagens fotográficas, tudo é válido para que a memória daquela população seja continu-
amente rejuvenescida e recriada.  

Como destacam os estudiosos que têm a memória como tema, a exemplo de Benjamin 
(1994), Pollak (1989), Connerton (1999) e Halbwachs (2006), numa narrativa existem não só 
lembranças, mas também esquecimentos. Os testemunhos dos rafaelenses não poderiam ser 
diferentes: eles são seletivos como quaisquer outros, pois, além da notória impossibilidade des-
ses sujeitos resgatarem objetivamente os acontecimentos do passado, eles lembram, sobretu-
do, daqueles fatos que lhes são significativos. Parafraseando o título de uma obra de Manguel 
(2008), podemos afirmar que os rafaelenses contam uma história para saber quem são. 

Mesmo que toda conclusão seja provisória, parcial e incompleta, nossa pesquisa nos le-
va a considerar que, por meio dessa memória, construída coletivamente nas práticas cotidianas 
e entre as gerações, a população de São Rafael se reconhece, reflete sobre si, avalia o seu pre-
sente e projeta alternativas de futuro. Os testemunhos orais e os encontrados no Orkut são 
operadores que potencializam uma regeneração das memórias de uma população que luta con-
tra o total esquecimento do seu passado.  
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Para elencar um problema de pesquisa é preciso passar pela constituição do sujeito 
enquanto pesquisador. Assim, para dar os primeiros passos no processo de escrita, tivemos que 
olhar para nossa trajetória acadêmica recente, pontuando as angústias, os questionamentos e, 
muitas duvidas, especialmente, porque o ingresso em um curso de Educação Especial passou 
pelo enorme desafio da permanência na Universidade e, paralelamente, por uma vida intensa 
no movimento estudantil circunscrito ao mundo universitário.  

Como consequência, acreditamos que, ao rever nossa trajetória, construímos um 
memorial onde pudemos avaliar as contingências que, com certeza, expõem nossa forma de 
significar os conceitos dos quais nos apropriaremos para construir nossos argumentos. 
Consideramos essa reflexão auto-avaliativa, um instrumento confessional das nossas 
possibilidades de esclarecer quais são os motivos que nos levam a estudar dois renomados 
intelectuais da educação brasileira - Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro - a partir dos projetos 
educacionais que deixaram como legado cultural para nosso pais. 

Entender, no entrecruzamento dos projetos desses dois intelectuais, quais foram às 
dissensões, imbricações e convergências que ambos deixaram como resultado para a Educação 
Brasileira e, quais as possibilidades de serem aproveitados como experiências exitosas para 
contribuir com a educação nos próximos períodos, especialmente no atual cenário educacional e 
em vias de um novo Plano Nacional de Educação, é o mote argumentativo que 
desenvolveremos como reflexão de fundo para trazer à tona a história oral dos personagens 
que puderam vivenciar a concretização desses projetos, tanto no Distrito Federal com Escolas-
Parque, quanto no Rio de Janeiro com os CIEPs. 

Reconstruir as histórias de vida através dos relatos dos sujeitos que puderam participar 
das duas experiência, é resgatar os calorosos debates relacionados ao que se entende por 
Educação Integral no país, pois além de fazer a comparação dos projetos educacionais, faremos 
também a análise comparativa dos egressos, circunscritos à década de 60, com a implantação 
das Escolas-Parque na cidade de Brasília e execução do Plano Educacional do Distrito Federal, e 
à década de 80 com a implantação dos CIEPs e execução do Primeiro Plano Especial de 
Educação do Rio de Janeiro. 

Como queremos que nosso trabalho siga a sequência das produções que enriquecem as 
reflexões sobre a escola publica de horário integral, gostaríamos de seguir os pesquisadores 
que defendem a escola pública em seu caráter republicano: Lia Faria, Lúcia Velloso Maurício, 
Ana Maria Monteiro, Ana Maria Cavaliere, Isa Maria F. R. Guará, Lígia Martha Coimbra da Costa 
Coelho, Zaia Brandão, Helena Bomeny, Clarice Nunes e Anelice Ribetto. 

Entretanto, é necessário esclarecer que, para fazer essa afirmação, nos valeremos das 
leituras que fazemos desses pesquisadores no que escrevem sobre os Intelectuais Anísio 
Teixeira e Darcy Ribeiro e também sobre as leituras que nós próprios fazemos desses dois 
ícones da educação brasileira. Salvando suas particularidades acreditamos que, no decorrer do 
trabalho, poderemos estabelecer um diálogo entre os dois. 
 Pretendemos, ainda, estimular uma discussão que vislumbre o processo de 
emancipação social que os dois projetos propõem a partir da possibilidade das classes 
populares terem acesso aos meios de escolarização de qualidade e democrática. “Darcy Ribeiro 
deixou em suas memórias e correspondências as confissões de afinidade com o educador e 
filósofo Anísio Teixeira e com o programa de democratização educativa” Bomeny (2003), que 
permitindo ao segmento populacional menos privilegiado a possibilidade de se constituir 
enquanto sujeito social, a partir de um espaço de formação distinto, isso implicaria uma 
dimensão menos superficial e mais profunda na relação que se apresenta como “novo” em suas 
vidas. 

Tendo nossa linha de orientação traçada e pautada, nos demos conta de o quão viemos 
criticando historicamente nosso sistema de ensino, inspirados nos princípios educacionais de 
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Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Johann Friedrich Herbart (1776-1841), Johann Heinrich 
Pestalozzi (1796-1827), Ovide Decroly (1871-1932), Maria Montessori (1870-1952), Paulo Freire 
(1921-1997), entre outros, que se ocuparam em teorizar a dicotômica relação entre a criança e 
suas experiências, a escola e seus saberes.  

No entrecruzamento dos lugares de memória, da história, dos registros, da escrita e da 
operação historiográfica pretendemos um tencionamento positivo para, através de um 
inventário de fontes determinado, forjar uma identidade e revisar visões cristalizadas que 
permeiam os estudos sobre os CIEPs e as Escola-Parque, pois no momento histórico que 
vivemos, precisamos nos apropriar de experiências que tiveram sua importância histórica como 
possibilidade de avanços como Projeto de Nação. 

Não se pode deixar de lado as determinações e os investimentos pessoais e profissionais, 
pois assim como outros intelectuais, tanto Darcy Ribeiro quanto Anísio Teixeira assumiram a 
dimensão prática na produção das ideias, a relação destas com o mundo, em detrimento de 
respostas teóricas orientadas apenas por questões acadêmicas e sociais, tornando-se centro de 
suas preocupações.  

Um exemplo de recorte pode ser contemplado nos intelectuais, como os estudados por 
Jacques Le Goff, em “Os Intelectuais na Idade Média”. O diagnóstico do surgimento do intelec-
tual aparece juntamente com o (re)surgimento das cidades na baixa Idade Média. 

Para além dessa abordagem da história dos intelectuais, Jacoby demonstra uma preocu-
pação que configuraria um novo tipo de intelectualidade em relação à tratada por Le Goff, sur-
gida muito mais recentemente, ainda no começo do Sec. XIX, na Europa e na Rússia.  

O autor sugere um recorte a partir da experiência dos intelectuais russos do começo do 
Sec. XX e o fato desta experiência ter legado para a tradição do pensamento social ocidental a 
palavra intelligentsia. O que configuraria a especificidade desta experiência, tornando-a diferen-
ciada dos outros tipos de intelectuais na história, seria a singularidade de uma nova atuação 
destes na esfera política. Mais do que o modo, o autor ressalta o porquê deste fato, que estaria 
ligado à presença de uma reflexão sobre o papel e o significado desta mesma intelligentsia en-
quanto agentes transformadores da sociedade; ou seja, uma reflexão de sua política.  

No final do século XIX muitos dos sentidos encontrados no debate 
russo sobre o papel da elite cultural foram apropriados no cenário 
francês, embora nessa circunstância a palavra intelligentsia tenha sido 
preterida em favor do termo intelectual (intellectuel) ou, de forma 
mais precisa, intelectuais. A palavra no plural, designando o conjunto 
dos cultos, denota de forma mais precisa a existência de um 
protagonista político com identidade definida. Embora o termo 
circulasse amplamente no ambiente cultural francês da segunda 
metade do século XIX, o marco simbólico da sua emergência foi o já 
célebre manifesto “J´accuse: lettre au président de la république”, de 
Émile Zola, publicado no jornal L´Aurore, em dezembro de 1898. O 
texto tornou pública a posição de Zola sobre o affaire Dreyfus7 e 
produziu grande impacto no cenário político e cultural francês. 
(VIEIRA 2008, p. 70) 

Assim, tanto Darcy Ribeiro quanto Anísio Teixeira personificam, e são personagens que 
visivelmente representam pontos de vista, e articulam representações a um público, defenden-
do e implementando suas ideias e concepções. 

Sendo assim, são indivíduos “com vocação para a arte de representar”, escrevendo, fa-
lando, ensinando ou aparecendo em meios de comunicação como a televisão. Indivíduos possu-
íram a capacidade de pensamento e discernimento suficientemente adequada para representar 
a cultura.  
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Portanto, a compreensão do intelectual como o indivíduo caracterizado por uma atitude 
crítica permanente, refletida na produção e divulgação de seus ideais, não se afasta substanci-
almente daquela apresentada por Sirinelli, que concebe a noção de intelectual desde uma “ge-
ometria variável”, mas baseada em invariantes, noção que poderia desembocar em duas 
acepções do termo intelectual: uma ampla e sociocultural, na qual estariam compreendidos os 
criadores e os “mediadores” culturais; e outra, mais estreita, baseada na ideia de engajamento.  

Partindo das indicações conceituais da “História Intelectual” propugnada por Jean-
François Sirinelli (1996), nos aproximaremos de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, com o objetivo 
de inserir o estudo e seu pensamento, no contexto de suas produção, não para fazer aponta-
mentos a respeitos de suas possíveis falhas, mas sim para colocar suas ideologias no contexto 
da escrita historiográfica.  

Entre o coro dos intelectuais e a peça cheia de ‘clamor de fúria’ que é 
representada na rente do palco, urdiram-se relações complexas, cuja 
observação toca o âmago do político e faz, portanto, dessa história 
dos intelectuais uma história a seguir, em todos os sentidos do termo. 
(SIRINELLI, 1996, p.262) 

Essas observações podem ser feitas tanto para Darcy Ribeiro, quanto para Anísio 
Teixeira, pois, em ambos o compromisso com a produção de conhecimento estabeleceu 
relações com a transformação da sociedade, sendo, esses traços, constantes em suas obras.  

Assim é este conjunto de fatores, a vida intelectual como missão, orientada pela 
constante responsabilidade de transformação social que assumiram uma função crítica da 
ordem, bem como os traços de coerência entre obra e vida – coerência política entre teoria e 
práxis, orientadas por um projeto deliberado, o que, para nós, permite olhar para “A Interseção 
nas propostas de Educação Integral de Anísio Teixeira na década de 60 no Distrito Federal e 
Darcy Ribeiro na década de 80 no Rio de Janeiro, para fazer a analise da dissensão, imbricação 
e a convergência nos dois projetos.  
 A ampliação do tempo de permanência dos estudantes nas escolas, em especial dos 
primeiros anos do Ensino Fundamental, em nosso país, tem desafiado historicamente as 
políticas públicas e a elaboração de propostas pedagógicas. Oportuno ressaltar que a 
Constituição Federal (art. 208, art. 227 e art. 228) assegura a obrigatoriedade do Ensino 
Fundamental e gratuito, e a Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) determina a obrigatoriedade do Ensino Fundamental gratuito e o aumento progressivo da 
jornada escolar para o regime de tempo integral (artigos 34 e 87), "in verbis": "a jornada 
escolar no Ensino Fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de 
aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola" [...] § 2º.  
 Educação em tempo integral – Segundo a LDB/1996, em seu Artigo 34, parágrafo 
Segundo “A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 
trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência 
na escola. [...] O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 
critério dos sistemas de ensino”.  
 Numa interpretação superficial da Lei, falar em educação em tempo integral implica a 
ampliação da jornada escolar, onde o espaço da escola se amplia neste tempo. Na prática isto é 
o aumento do tempo que os estudantes ficam na escola ou estão ocupados com atividades 
extras orientadas pelos professores. Muitos municípios conclamam estarem investindo na 
educação integral, sem perceberem que estão apenas ampliando o tempo escolar. Como não é 
muito comum, na área educacional, analisar resultados qualitativos, muitas escolas não criaram 
mecanismos para avaliarem os resultados efetivos na formação ética, moral, política, sócio-
cultural e espiritual, mantendo a grande “confusão pedagógica” entre educação integral e 
educação em tempo integral. 
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 Sabemos que quando governos e comunidade optam pela educação integral, 
certamente novos tempos e espaços educativos serão incorporados ao cotidiano escolar, porém, 
é importante compreender que não se trata apenas de um simples aumento do que já é 
ofertado, e sim de um aumento quantitativo e qualitativo. Quantitativo porque considera um 
número maior de horas, em que os espaços e as atividades propiciadas têm intencionalmente 
caráter educativo. E qualitativo porque essas horas, não só as suplementares, mas também 
todo o período escolar, são uma oportunidade em que os conteúdos propostos possam ser 
ressignificados, revestidos de caráter exploratório, vivencial e protagonizados por todos os 
envolvidos na relação de ensino-aprendizagem.  
 Nesta interpretação, só poderemos defender a educação em tempo integral se o 
aumento da jornada dos estudantes na escola estiver a serviço da formação humana, a serviço 
do desenvolvimento humano a fim de que o mundo dos homens amplie as possibilidades de 
justiça, dignidade e felicidade para todos. 

Na concepção de Cavaliere (2002), enquanto a escola se destinava efetivamente a pou-
cos, alcançando pequena parcela da população, tinha como principal função a instrução escolar, 
e sua ação social era uma expansão linear dos processos integradores da comunidade sócio-
cultural homogênea que a ela tinha acesso. A partir do momento que o processo de escolariza-
ção atingiu as grandes massas da população brasileira, realizado na segunda metade do século 
XX, o panorama educacional se modifica.  

Diante desse cenário, sistemas educacionais das diversas esferas representativas no Bra-
sil, tentam investir em projetos no setor público de educação fundamental que se caracterizam 
pela ampliação da jornada escolar diária do estudante na escola com o intuito de atender não 
somente as necessidades cognitivas, mas também aspectos sociais e afetivos.  

Calefi (2003) constata que a ampliação do tempo no campo legal, para atender ao 
ambiente educacional, passa a ser peça fundamental e estruturadora às necessidades de cada 
momento, tentando equilibrar as forças políticas e as forças sociais, mesmo que esse ideal não 
tenha conseguido pleno êxito. 
 
Objetivo geral 

A interseção nas propostas de educação integral de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro: 
Dissensão/imbricação/convergência nos resultados no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.  
 
Metodologia 

A presente proposta de pesquisa aborda elementos subjetivos e múltiplos dos trabalhos 
organizados, acerca da escrita historiográfica, e do debate histórico sobre Educação Integral, os 
marcos históricos circunscritos ao período das décadas de 30, 60 e 80 e suas bases legais 
escolares inserem-se nos marcos da pesquisa qualitativa. Segundo Sautu et al. (2005, p. 40) 
ontologicamente as variantes de pesquisa qualitativa caracterizam-se por tratar 
fundamentalmente os elementos subjetivos e múltiplos dos fenômenos sociais. 
 A pesquisa qualitativa deve ser entendida como uma forma de investigação social que 
procura ir além dos elementos objetivos da realidade concreta, pois, não busca captar apenas 
uma realidade objetiva concreta de maneira imparcial. Como afirma Sautu et al. (2005, 46-47):  

Los investigadores cualitativos, [...] postulan que la realidad es 
subjetiva e intersubjetiva, y ellos mismos, en tanto actores sociales 
intervinientes, tanto sobre ellos debido a que se asumen como 
generales, como parte constitutiva de la práctica de investigación 
contribuyen a producir y reproducir el contexto de interacción que 
desean investigar. 

 No momento em que cada pessoa organiza a sua história de vida, ocorrem reflexões 
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sobre aspectos importantes e significativos. Essas reflexões podem desencadear processos de 
transformações no modo de pensar sobre determinados acontecimentos, fatos e vivências, pois 
ao recordar o indivíduo modifica a relação consigo mesmo, com o outro e com o ambiente que 
o cerca. Dessa forma, retira lições de cada uma das experiências de sua vida, percebendo-se 
assim autor de sua própria existência. 

De acordo com Josso (2004, p. 153), “o trabalho sobre narrativa de vida se oferece 
como a passagem de uma tomada de consciência da formação do sujeito para a emergência de 
um sujeito da formação por meio da mediação de uma reflexão crítica sobre a forma de pensar 
o seu itinerário experimental e existencial”. 

Essa tomada de consciência, de forma crítica, ganha espaço no momento em que cada 
pessoa retoma a sua história de vida, pensando nos empenhos, desejos,conquistas e formas 
como lembra cada experiência. 

Investigar as experiências da história de vida dos egressos tanto das Escolas 
Classe/Parque e CIEPs significa buscar, nas suas memórias, traços dessa escola. Contudo, é um 
elemento significativo na busca de uma aproximação maior na compreensão sobre a historia e 
representações de seus processos formativos e sobre a reconstrução da historia dessas escolas. 
Para Warschauer (2004, p. 9), a narrativa na metodologia com histórias de vida tem sua 
importância porque “permite explicitar a singularidade, e com ela vislumbrar o universal, 
perceber o caráter processual da formação e da vida, articulando espaços, tempos e as 
diferentes dimensões de nós mesmos”. 

As narrativas da oral podem possibilitar que se percebam as inúmeras vivências por que 
passaram os egressos, sua forma de pensar o curso e as significações sociais estabelecidas 
como pratica dentro e fora de seus processos formativos e a partir de suas memórias, 
identificar os traços da escola. 

Dessa forma, através da construção de suas histórias de vida, eles estarão 
reconstruindo as relações estabelecidas consigo mesmas e com os outros, como uma prática 
social repleta de significados, e também, enquanto representação, entendida enquanto 
“esquemas intelectuais, que criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, 
o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado”1 tomamos como aportes teóricos as 
importantes contribuições de Roger Chartier, na articulação entre a idéia de representação com 
o social: 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 
tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 
menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, 
para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Por isso esta 
investigação sobre as representações supõe-nas como estando 
sempre colocadas num campo de concorrência e de competições 
cujos desafios se enunciam em termos de poder e de dominação. As 
lutas de representações têm tanta importância como as lutas 
econômicas para compreender os mecanismos pelas quais um grupo 
impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores 
que são os seus, e o seu domínio. Ocupar-se dos conflitos de 
classificações ou de delimitações não é, portanto, afastar-se do social 
– como julgou durante muito tempo uma história de vistas demasiado 
curtas –, muito pelo contrário, consiste em localizar os pontos de 
afrontamento tanto mais decisivos quanto menos imediatamente 
materiais.( CHARTIER, 1990, p. 17)2 

Assim, em relação à categoria intelectual, remetemos ao campo aberto pela chamada 
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História Intelectual, situada no cruzamento das Histórias Política, Social e Cultural, onde 
intelectuais são definidos como produtores de bens simbólicos, mediadores culturais e atores do 
político, relativamente engajados na vida da cidade e/ou nos locais de produção e divulgação 
de conhecimento e promoção de debates. Com isto, em relação à categoria “intelectual,” são 
importantes referenciais as perspectivas teóricas de Jean-François Sirinelli, entendendo 
intelectuais em uma dupla acepção: uma mais ampla, como “criadores e mediadores culturais” 
e outra mais estreita, baseada na noção de “engajamento.”3 Neste sentido, os projetos 
adotados por um intelectual por ser uma ação reveladora de suas redes de sociabilidades. 

Por seu turno, situamos a presente pesquisa no entrecruzamento dos campos da 
História da Educação e da História Oral, tomando as entrevistas como objetos sociais 
produzidos em diferentes espaços e temporalidades. Neste sentido, busca uma aproximação 
com as perspectivas de, Verena Alberti sobre Historia Oral, em que, esse processo possibilita 
resgatar repensar e reconstruir o passado sob um olhar atualizado, cuja peculiaridade "decorre 
de toda uma postura com relação à história e às configurações sócio-culturais, que privilegia a 
recuperação do vivido conforme concebido por quem viveu”, (ALBERTI, 2004 p. 23). 

Com isto, espera-se contribuir com uma reflexão sobre as formas de interrogar as fon-
tes e objetos de pesquisa na investigação que tem como perspectiva Historia Oral, procurando 
indicar, as múltiplas possibilidades de análise. 

O dinamismo que envolve o processo de formação vai constituindo a identidade, em 
decorrência disso, a maneira de se perceber ao longo da história possibilita que através das 
interações sociais constantes seja possível formar-se e transformar-se. 

Só uma história de vida permite captar o modo como cada pessoa, 
permanecendo ela própria, se transforma. Só uma história de vida põe 
em evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus 
conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir dando 
forma à sua identidade, num diálogo com os seus contextos (MOITA, 
1992, p. 116).  

Conhecer um pouco mais do cotidiano dos colaboradoras através de suas histórias de 
vida permite explorar a pluralidade de imagens construídas ao longo de suas trajetórias, 
imagens que podem ser ressignificadas quando são estabelecidas relações com o passado, o 
presente e o futuro no momento que se escreve e fala sobre ela. Para Josso (2004, p. 263), “a 
interpretação narrativa espontânea do itinerário de vida comporta uma dimensão imaginária 
porque se trata de uma releitura do passado na ótica do questionamento, dos projetos, dos 
desejos e das perspectivas de vida inscritas no presente, no passado e nas projeções”. 

Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira, 
contar para si mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e 
socioculturais, o valor que se atribui ao que é “vivido” na continuidade 
temporal do nosso ser psicossomático. Contudo, é também um modo 
de dizermos que, neste continuum temporal, algumas vivências têm 
uma intensidade particular que se impõe à nossa consciência e delas 
extrairemos as informações úteis às nossas transações conosco 
próprios e/ou com o nosso ambiente humano e natural (JOSSO, 2004, 
p. 48). 

Em suma, o presente trabalho busca contribuir com os estudos no campo da História da 
educação, problematizando a discussão a cerca do debate da educação integral, em seu caráter 
peculiar, como um caminho possível de pesquisa, sobretudo, para se inventariar temas, 
abordagens e escolhas no que concerne as politicas educacionais em relação às instituições, às 
práticas educativas cotidianas e aos sujeitos inseridos nelas, em que a dimensão da 
aprendizagem proposto pelo que conhecemos hoje como ampliação da jornada escolar possa se 
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apropriar da historia e se constituir enquanto um movimento de mudança, talvez nos moldes 
que os dois programas tenham sido propostos.  

 
Considerações  
Em 1950, na cidade de Salvador, Anísio Teixeira concretizou a sua idéia de escola de 

horário integral, implantando o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), que consistia em 
um complexo de quatro escolas e uma escola-parque, com o propósito de resgatar a qualidade 
de ensino.  

Decorridos trinta anos, a década de 80 foi marcada por experiências de escola pública 
de tempo integral, com iniciativas governamentais que ocorreram após o longo período de dita-
dura militar, estabelecendo novos rumos para as políticas sociais brasileiras e, dentre elas, as 
educacionais.  

Em 1982, na cidade do Rio de Janeiro o sistema educacional começa a ser reorgani-
zado, com o objetivo de estabelecer uma nova visão sobre o papel de escola pública. Darcy 
Ribeiro implanta, os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs).  
 

Uma Experiência outra: Escola Parque de Brasília  
Ao apresentarmos a Escolas Parque4, retomaremos o que já foi dito sobre o “Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro”, criado por Anísio Teixeira, construído no bairro da Liberdade, e 
em sua época, concentrava uma população em situação de extrema pobreza.  

Anísio Teixeira considerava aquela região ideal para implantar a experi-
ência, uma vez que revelaria aos seus habitantes a importância da edu-
cação para a solução de seus problemas de vida e pobreza (TEIXEIRA 
1967, p. 251). 

Anísio concebia a Escola Parque como “um ensaio de solução para a educação primá-
ria” (TEIXEIRA 1962, p. 25). Anísio ao propor um modelo para a educação nacional que não 
pretendia ser um mero “remédio circunstancial”, compreendia que o acelerado desenvolvimento 
econômico formava uma nova sociedade, que precisava ser atendida, o passo que educação 
primária no País demandava mudanças estruturais, para a escola primária era uma instituição 
fundamental para a sociedade em fase de transformação (TEIXEIRA 1959, p.80).  

Educação e sociedade, para Anísio Teixeira, mantêm uma estreita re-
lação “(...) são dois processos fundamentais da vida que mutuamente 
se influenciam” (1975, p.84).  
Assim, ao proceder a análise da instituição escolar, esta, necessaria-
mente, toma como referência a análise da sociedade, e quando ocor-
rem mudanças na sociedade, a educação deve adaptar-se às novas 
condições sociais. Quando isso não ocorre, a educação “perde sua 
função de instrumento de controle e desenvolvimento adequado da 
própria sociedade” (1969, p.286).  

Diferente da experiência de Salvador, a estrutura física de Brasília é composta por 
grandes quadras arborizadas, tendo seu reconhecimento para além das fronteiras brasileiras 
pelo seu planejamento urbanístico e arquitetônico, sendo reconhecida como expressão 
contemporânea da criação técnica e artística do País.  

Apresentando uma forte critica a escola tradicional, Anísio considerava inadequada a 
formação dos cidadãos para uma nova sociedade. Para ele, a escola assim constituída, tornava-
se ineficiente e seletiva, não cumprindo o papel que lhe cabia na promoção da educação co-
mum, para todos, fator indispensável para que cada cidadão se integresse nessa nova socieda-
de, altamente racionalizada e mecanizada. Compreendia ainda, que a exclusão social era um 
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mecanismo muito grave e o tempo e espaço escolar tinham que dar conta da demanda social 
dos trabalhadores (TEIXEIRA 1957, p.4).  

Também o espaço escolar é tomado como referência às inovações da proposta peda-
gógica”, como assinalam Frago e Escolano, “o espaço educativo (reflete) as inovações pedagó-
gicas, tanto em suas concepções gerais como nos aspectos mais técnicos” (1998, p. 26).  

A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma 
espécie de discurso que institui na sua materialidade um sistema de 
valores, como os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a 
aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia que cobre 
diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos.  

Nessa perspectiva, pode-se dizer que: 
[...] o espaço escolar tem de ser analisado como um constructo 
cultural que expressa e reflete, para além de sua materialidade, 
determinados discursos. No quadro das modernas teorias da 
percepção, o espaço-escola é, além disso, um mediador cultural em 
relação à gênese e formação dos primeiros esquemas cognitivos e 
motores, ou seja, um elemento significativo do currículo, uma fonte 
de experiência e aprendizagem. (idem, p.26)  

Centros Integrados de Educação Pública – CIEPs / RJ  
Após três décadas da implantação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro na Bahia, 

mais uma experiência de ampliação da jornada escolar é implantada, na década de 1980 no Rio 
de Janeiro, como uma critica às Pedagogias Tradicional e Tecnicista, que até então estigmatiza-
vam a educação no país. Recebendo como herança da ditadura militar, aceleração da inflação e 
baixos índices de crescimento, o Brasil enfrentava sérios problemas econômicos, além de uma 
profunda crise social pós-golpe de 1964.  

Esse programa implementou no Estado e no município do Rio de Janeiro, na gestão 
estadual de Brizola (1983/1986), uma rede de escolas públicas de tempo integral, os Centros 
Integrados de Educação Pública - CIEPs, operacionalizados pelo Programa Especial de Educação 
/I PEE de 1983 - 1986.  

O projeto dos CIEPs, criado e coordenado por Darcy Ribeiro, tinha um caráter arroja-
do, associando horário integral a uma proposta de escola que se pretendia democrática.  

A diretriz básica do Programa é a recuperação da Escola pública me-
lhorando-a e colocando-a efetivamente ao alcance de todas as crian-
ças e jovens do Estado. O grande objetivo, a ser cumprido dentro do 
quadriênio do mandato governamental, é consolidar um ensino públi-
co moderno, bem aparelhado e democrático, capaz de ensinar todas 
as crianças a ler, escrever e contar, no tempo devido e com a corre-
ção desejada. (RIBEIRO, 1986, p. 35).  

A proposta de espaço físico funcionamento dos CIEPs consistia em estruturas pré-
fabricadas de concreto, de forma padronizada, projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer, sendo 
que cada escola seria constituída de três blocos, cada qual com três andares. No principal, esta-
riam 24 salas de aulas, um centro médico, uma cozinha e um refeitório, além das áreas de 
apoio e recreação. Para o segundo, estava previsto o ginásio coberto, com quadra esportiva 
polivalente, arquibancadas e vestiários. No terceiro bloco, a biblioteca e a moradia dos alunos 
residentes, que seriam crianças órfãs ou abandonadas, atendidas por um casal, constituído por 
um policial ou bombeiro, que cuidaria de 24 crianças. Em cada unidade, era prevista a frequên-
cia de 600 alunos, ou seja, 25 alunos por sala, em regime de turno completo, numa permanên-
cia de 9 horas diárias, oferecendo ensino de 1ª a 8ª séries. Aos alunos seriam oferecidas, 
ainda, quatro refeições, banho, atividades esportivas, estudo dirigido e assistência médico-
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odontológica, como relata Cunha (2005).  
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Introdução 
 

A ascensão de novos temas de pesquisa no campo da História da Educação é parte das tendên-
cias ditadas pela História Cultural (CHARTIER, 1990). Considerando-se então a década de 1990 
como marco para essa abertura observamos, nas pesquisas publicadas em periódicos especiali-
zados, que é na última década, em especial, que têm crescido em importância também os te-
mas relativos à preservação da memória e produção da história da educação, como: história 
das instituições escolares; história do patrimônio escolar; cultura material escolar; memória es-
colar. Observamos, ainda, em nossas consultas, a escassez de estudos teóricos sobre esses 
temas na bibliografia especializada sobre memória e história da educação.  
Com o objetivo de contribuir para o debate e para a ampliação da produção acadêmico-
científica sobre memória e história da educação, especialmente em nível local e regional, apre-
sentam-se, neste texto, resultados parciais de duas pesquisas, uma de pós-doutorado e outra 
de iniciação científica1, desenvolvidas junto ao GPHELLB2 - Grupo de Pesquisa “História do Ensi-
no de Língua e Literatura no Brasil”.  
Para o desenvolvimento dessas pesquisas, vimos elaborando dois instrumentos de pesquisa 
relativos à: bibliografia teórica especializada para o estudo da memória e história da educação, 
que contemple o estudo do patrimônio escolar, da memória escolar, das instituições escolares, 
da cultura material escolar, produzida entre 1990 e 2012; e, outro, contendo bibliografia sobre 
memória e história da educação no município de Marília/SP e região, produzida entre 1936 e 
2010.  
A periodização para o primeiro instrumento de pesquisa ficou assim definida: 1990 é o marco 
inicial, considerando-se a renovação de fontes de pesquisa provocada pela vertente historiográ-
fica representada pela História Cultural, e, 2012 é o marco final considerado a partir de uma 
questão prática e necessária de encerramento da pesquisa e, portanto, ano de encerramento 
da localização de documentos e de bibliografia.  
A periodização definida para o segundo instrumento de pesquisa ficou entre 1936 e 2010, pois 
são os anos, respectivamente, de publicação do texto mais antigo e do texto mais recente so-
bre memória e história da educação no município de Marília/SP e região que localizamos, até o 
momento.  
Por meio de consultas a bases de dados bibliográficos disponíveis na Internet, à Biblioteca Mu-
nicipal João Mesquita Valença de Marília/SP, à Biblioteca da Câmara Municipal de Marília/SP, à 
Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC), da (UNESP), campus de Marília/SP, cons-
tatamos a escassez de estudos e pesquisas relativas à história e à memória da educação no 
município de Marília/SP e também de sua região, bem como a falta de pesquisas ou de instru-
mentos de pesquisas, que possam auxiliar os pesquisadores na localização e na sistematização 
de dados e informações necessárias às formulações de temas e problemas para a elaboração 
de projetos e igualmente importantes para o desenvolvimento de suas pesquisas. Nessas con-
sultas, ainda, constatamos a existência de uma produção dispersa e ao mesmo tempo escassa 
de bibliografia especializada sobre o tema da memória e história da educação, especialmente 
no caso do município de Marília/SP.  
Com relação à importância da elaboração de instrumentos de pesquisa, destaca-se, de acordo 
com Bellotto (1991, p.104), que os instrumentos de pesquisa são “[...] vitais para o processo 
historiográfico [...]”, pois podem abreviar etapas de trabalhos de pesquisadores interessados 
em temas correlatos e auxiliar na tomada de decisões importantes para os encaminhamentos 
da pesquisa. Além dessa característica, segundo Catani (1999, p. 9), os instrumentos de pes-
quisa constituem-se em “[...] tarefa fundamental para a superação das limitações com que li-
damos no Brasil, no tocante ao acesso e à conservação de fontes.”  
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Dialogando com essas pesquisadoras e com os objetivos deste texto, compreendemos que o 
instrumento de pesquisa caracteriza-se como “[...] um conjunto de referências bibliográficas de 
documentos pertencentes a diversas instituições e acervos [...].” (MORTATTI, 2003, p. 9-10). 
Mas nem por isso a sua elaboração pode ser considerada uma atividade apenas operacional ou 
técnica, pois tem a função de reunir e de ordenar documentos dispersos sobre um determinado 
tema e, além disso, os instrumentos de pesquisa poderão servir diretamente ao pesquisador 
que o elaborou ou ainda a outros pesquisadores interessados, como fonte ou como corpus da 
pesquisa. 
Nesse sentido, o cuidado na elaboração dos instrumentos de pesquisa é fundamental, já que 
podem interferir na tomada de decisões e mudar os encaminhamentos de uma pesquisa, de-
pendendo de como são elaborados.  
O desenvolvimento dessas pesquisas se baseia em abordagem histórica, centrada em pesquisa 
documental e bibliográfica, com utilização dos procedimentos de localização, reunião, seleção e 
ordenação de referências de textos sobre o tema. No primeiro momento, de elaboração dos 
instrumentos de pesquisa, localizamos e reunimos referências de textos especializados sobre 
memória e história da educação, posteriormente sobre memória e história da educação especi-
ficamente de um local e região, nesse caso da cidade de Marília/SP.  
Para a localização de textos especializados, selecionamos os periódicos científicos melhores 
qualificados pela avaliação do Qualis feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - CAPES, ou seja, os periódicos qualificados com A e B (A1, A2, B1 e B2). Como 
termos de busca foram utilizados: “memória”; “memória escolar”; “memória da educação”; “his-
tória da educação”; “patrimônio escolar”; história das instituições escolares”; “cultura material 
escolar”; “memória oral”; “arquivos escolares” etc. Em outro momento, localizamos e reunimos 
referências de textos especializados sobre a história da cidade de Marília/SP e a história da edu-
cação em Marília, a partir de consultas ao catálogo Athena, base de dados online da biblioteca 
da FFC da UNESP, campus de Marília/SP. Os termos utilizados durante as consultas foram: “Ma-
rília”, e selecionadas as referências que apresentavam, em seus títulos, palavras associadas ao 
campo educacional, como, por exemplo, “escola”, “escolas”, “educação”, “escolar”, “alunos”, 
“leitura”, “ensino”, “escolares”, “universidade”, “faculdade”, “discentes”, entre outras.  
Dessa forma, elaboramos referências de artigos científicos publicados em periódicos, livros, ca-
pítulos de livros e textos acadêmicos, produzidos entre 1936 e 2012. Essas referências foram 
elaboradas de acordo com a Norma Brasileira de Referências (NBR 6023-2002), da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e foram ordenadas em seções, de acordo com o tipo de 
texto.  
O conjunto dessas referências reunidas no instrumento de pesquisa foi preliminarmente anali-
sado considerando-se o método de análise da configuração textual (MORTATTI, 2000), que 
consiste em compreender o conjunto de aspectos inter-relacionados constitutivos do sentido de 
um texto e que permitem “[...] ao investigador reconhecê-lo e interrogá-lo como objeto singular 
e vigoroso e dele produzir uma leitura possível e autorizada, a partir de seus objetivos, necessi-
dades e interesses” (MORTATTI, 2000, p. 31).  
O método de análise da configuração textual deve, portanto, incidir nos seguintes aspectos re-
lativos ao conjunto de referências reunidas nos instrumentos de pesquisa mencionados: quais e 
quantos são os tipos de textos cujas referências localizamos; quem são os autores dos textos 
sobre memória e história da educação; quais desses autores são responsáveis por mais de uma 
publicação; qual é a formação acadêmica desses autores; quais são os locais de produção e 
publicização/publicação desses textos; em que momento histórico esses textos foram publica-
dos.  
Até o momento, nos dois instrumentos de pesquisa, apresentam-se reunidas 85 referências, 
distribuídas nas seguintes seções: “Artigos científicos publicados em periódicos”, 44; “Livros”, 2; 

CD-ROM DE ATAS  | 6512 |  COLUBHE 2012



“Capítulos de livros”, 3; e “Trabalhos acadêmicos”, 36. Como é possível observar a seguir, no 
Quadro 1. 
 
Quadro 1 – Quantidade de referências sobre bibliografia sobre memória e história 
da educação, por tipo de texto 
 

Seção por  
tipo de texto 

Quantidade de  
referências 

Artigos científicos 44 
Livros 2 

Capítulos de livros 3 
Trabalhos acadêmicos 36 

TOTAL 85 
Fonte: BASSAN, 2011; TREVISAN, 2012. 

 
Observa-se no Quadro 1, que o menor número de referências localizadas encontra-se na seção 
“Livros” (2). E a seção “Trabalhos acadêmicos” é a que reúne a maior quantidade de referên-
cias de textos (36), sendo esses sobre a memória e a história da educação na cidade de Marí-
lia/SP. A seção “Artigos científicos” reúne 44 referências de textos especializados sobre o tema 
da pesquisa. 
 
1-Instrumento de Pesquisa sobre memória e história da educação 
 
No instrumento de pesquisa, a seção que contempla a bibliografia especializada sobre o tema 
da memória e história da educação, encontram-se referenciados 44 artigos científicos publica-
dos em periódicos qualificados como A1, A2, B1 e B2 pela CAPES, publicados entre 2001 e 
2012. 
Para melhor visualização dos resultados, apresentamos, no Quadro 2, relação de títulos dos 
periódicos consultados, sua classificação e a quantidade de artigos sobre o tema, em cada um 
deles.  
 
Quadro 2 – Periódicos educacionais consultados, por classificação no Qualis/CAPES 
e quantidade de artigos sobre memória e história da educação 
 

Periódicos científicos consultados Classificação 
Qualis 

Quantidade 
artigos sobre 

tema  
Cadernos de Pesquisa3 (Fundação Car-
los Chagas) (impresso) 

A1 -

Educação & Sociedade4 (impresso) A1 -

Educação e Pesquisa5 (USP) (impres-
so) 

A1 1 

Educação em Revista6 (UFMG) (im-
presso) 

A1 -

Educar em Revista7 (impresso) A1 -

Pró-Posições8 (Unicamp) (impresso) A1 3 
Revista Brasileira de Educação9 (An-
ped) (impresso) 

A1 -

Cadernos Cedes10 (impresso) A2 -
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Cadernos de Educação11 (UFPel) (im-
presso e on line) 

A2 1 

Cadernos de História da Educação12 
(UFU) (impresso) 

A2 9 

Revista Brasileira de História da Edu-
cação13 

A2 11 

História da Educação (UFPel)14 B1 3 
Revista HISTEDBR On line15 B1 11 
Patrimônio e Memória16 (UNESP) B2 5 
TOTAL - 44 

 Fonte: TREVISAN, 2012. 
 

Dos periódicos consultados e qualificados no Qualis como A1, somente o periódico Educação e 
Pesquisa (USP) apresenta um artigo relacionado ao tema, e o periódico Pró-posições (Unicamp) 
apresenta três artigos. Dos quatro periódicos consultados e qualificados como A2, três apresen-
tam artigos relacionados ao tema, sendo um artigo do periódico Cadernos de Educação (UFPel); 
nove de Cadernos de História da Educação (UFU); e 11 da Revista Brasileira de História da Edu-
cação. Também foram consultados, até o momento, dois periódicos qualificados como B1, ten-
do sido localizados três artigos no periódico História da Educação (UFPel) e 11 artigos na 
Revista HISTEDBR On line. Dos periódicos qualificados como B2 foi possível consultar, até o 
momento, o periódico Patrimônio e Memória (UNESP) no qual localizamos cinco artigos relacio-
nados ao tema da memória e história da educação.  
Observando-se esses resultados, podemos afirmar que o interesse pelo tema da memória e his-
tória da educação é maior nos periódicos especializados em História da Educação, já que são os 
que apresentam o maior número de artigos sobre esse tema.  
Na localização de artigos científicos, priorizamos os que tratam de aspectos teóricos da memó-
ria e história da educação bem como de temas relacionados, como, por exemplo, “patrimônio 
escolar”; “história das instituições escolares”; “cultura material escolar”; “memória oral”; “arqui-
vos escolares”. Porém, muitos dos artigos localizados nos periódicos tratam de uma determina-
da instituição escolar ou de memória de leituras ou de memória de formação profissional. Esses 
artigos não foram contabilizados nessa seção do instrumento de pesquisa. Eles estão reunidos 
em outra seção, uma vez que nessa seção priorizamos os artigos que tratam de aspectos teóri-
cos da memória e história da educação. Observamos ainda que a busca pelo termo “memória” 
é o que apresenta o maior número de resultados. 
No Quadro 2, observamos ainda que os periódicos em que mais se publicaram artigos sobre o 
tema em estudo foram: Revista Brasileira de História da Educação e Revista HISTEDBR On line, 
ambas com 11 artigos, sendo a primeira publicada desde 2001 e a segunda desde 2000; e Ca-
dernos de História da Educação (UFU), com 9 artigos, publicado desde 2002. Os periódicos que 
menos publicaram sobre o tema da memória e história da educação foram: Educação e Pesqui-
sa (USP), um artigo, publicada desde 1975; e Cadernos de Educação (UFPel), um artigo, publi-
cada desde 1992. E os periódicos em que não localizamos nenhum artigo sobre o tema foram: 
Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas); Educação & Sociedade; Educação em Revista 
(UFMG); Educar em Revista; Revista Brasileira de Educação (Anped); e Cadernos Cedes, todos 
classificados com A (A1 ou A2) pelo Qualis da CAPES. 
No Quadro 3, apresentamos a seção “Artigos científicos publicados em periódicos”, por ano de 
publicação e quantidade de referências de artigos científicos localizados nos periódicos consul-
tados. 
 
Quadro 3 - Seção “Artigos científicos publicados em periódicos”  
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Ano de 

publicação
Quantidade 
de referên-

2001 1
2002 3 
2003 1 
2004 6 
2005 12 
2006 4 
2007 3 
2008 1 
2009 2 
2010 2 
2011 7 
2012 2 

TOTAL 44 
Fonte: TREVISAN, 2012. 

 
Observa-se no Quadro 3 que o maior número de publicações de artigos científicos (12) está 
localizado no ano de 2005. Desse total, seis artigos são do “Dossiê Arquivos escolares: desafios 
à prática e à pesquisa em história da educação” publicado na Revista Brasileira de História da 
Educação, em 2005. Todos eles apresentam como tema, portanto, os arquivos escolares. No 
periódico Pró-Posições (Unicamp), localizamos mais três artigos sobre os temas: cultura materi-
al escolar e arquivos escolares. Os outros três artigos estão nos periódicos: Cadernos de Histó-
ria da Educação; Patrimônio e Memória; e Revista HISTEDBR On line. Cada um apresenta um 
artigo publicado em 2005 sobre os temas: instituição escolar; arquivos escolares; e memória. 
Localizamos sete artigos publicados no ano de 2011. O periódico Cadernos de História da Edu-
cação (UFU) publicou três deles sobre o tema da memória, da história oral e sobre aspectos 
teóricos das pesquisas em história da educação. Outros três artigos encontram-se na Revista 
Brasileira de História da Educação no “Dossiê - Arquivos, objetos e memórias educativas: práti-
cas de inventário”. Esses artigos tratam de preservação, museus, memória e cultura material 
escolar. Ainda publicado em 2011, localizamos um artigo na Revista História da Educação 
(UFPel), o qual trata sobre memória e patrimônio. 
Com publicação no ano de 2004, localizamos seis artigos. Desse total, cinco artigos estão publi-
cados na Revista HISTEDBR On line e tratam de aspectos teórico-metodológicos da pesquisa 
em história da educação, de arquivos educacionais, de preservação do patrimônio. Um artigo 
foi localizado no periódico Cadernos de História da Educação publicado no “Dossiê História das 
Instituições Escolares”. 
Cadernos de História da Educação (UFU) publicou dois dossiês intitulados “História das Institui-
ções Escolares”, um deles em 2003 e reuniu 10 artigos sobre a história de instituições escolares 
específicas; e o outro dossiê foi publicado em 2004, no qual foram reunidos oito artigos tam-
bém sobre história de instituições escolares específicas. Esses artigos não foram contabilizados 
nessa seção do instrumento de pesquisa, como já informei.  
O artigo publicado em 2001 de autoria do historiador francês Dominique Julia e se intitula “A 
cultura escolar como objeto histórico”; foi traduzido para o português e publicado na Revista 
Brasileira de História da Educação em seu primeiro número. Esse artigo foi originalmente apre-
sentado no evento científico International Standing Conference for History of Education (ISCHE) 
e publicado em 1995 pela Paedagogica Histórica, parece ser uma das chaves para a visibilidade 
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da cultura escolar como objeto de investigação e na estruturação de eventos17 no campo da 
História da Educação em nosso país, como bem avaliou Vidal (2005). 
Outro aspecto importante dessas publicações é com relação aos seus autores. Observamos que 
sete dos 44 artigos foram escritos por autores estrangeiros ou em conjunto com algum autor 
brasileiro, essa quantidade representa quase 16% do total das publicações sobre o tema. Dos 
autores estrangeiros que publicaram sobre o tema, citamos: Margarida Louro Felgueiras18; Do-
minique Julia19; Maria João Mogarro20; Vicente Peña Saavedra21; e Antonio Viñao Frago22. No 
caso dos autores brasileiros, citamos os que publicaram mais de dois artigos: Décio Gatti Jú-
nior23; Maria Cristina Menezes24; José Luis Sanfelice25. 
Também com base no instrumento de pesquisa, apresentamos a seção “Livros” na qual foram 
reunidas duas referências de textos. Nesse caso, as referências são de textos sobre memória e 
história da educação em Marília/SP. Essas referências correspondem aos livros História de Marí-
lia: os primórdios da educação de Marília, de Rosmar Tobias26, publicado, em 1990, pela Uni-
versidade do Oeste Paulista (UNOESTE), sediada em Presidente Prudente/SP, e A produção de 
uma faculdade: as revistas Alfa, Estudos Históricos e Didática e a “FAFI de Marília” (1959-
1975), de Rosane Michelli de Castro27, publicado, em 2009, pela Oficina Universitária/Cultura 
Acadêmica, da FFC-UNESP-Marília/SP. 
A seção “Capítulos de livros” é composta por referências de três capítulos de um mesmo livro: 
Educação, universidade e pesquisa, organizado por Kester Carrara28 e publicado pela Unesp-
Marília-Publicações, em 2001. Trata-se das referências correspondentes aos artigos: “Da FAFI à 
FFC: uma avaliação”, de Jayme Wanderley Gasparoto29; “A Faculdade de Filosofia e Ciências de 
Marília: origens”, de Leonor Maria Tanuri30; “Os 40 anos da FFC: sua contribuição para a cons-
trução do conhecimento e da cidadania”; de Arlêta Nóbrega Zelante31. 
A seção “Trabalhos acadêmicos” é composta pelo maior número de referências de textos reuni-
das sobre a memória e história da educação em Marília/SP, conforme mencionamos. São 36 
referências de textos produzidos por diferentes autores, para uma melhor visualização dos seus 
resultados optamos por subdividir essa seção em três subseções, conforme Quadro 4 abaixo: 

 
Quadro 4 – Quantidade de referências de textos da seção “Trabalhos acadêmicos”, 
distribuída por subseções 

 
Subseções  Quantidade de 

referências 
Teses de doutorado 9 
Dissertações de mestrado 7 
Trabalhos de Conclusão de Curso 
de Graduação (TCC) 

20 

TOTAL 36 
Fonte: BASSAN, 2011. 

 
Dentre os 36 autores de textos cujas referências integram o conjunto das três subseções do 
instrumento de pesquisa, cinco são autores de mais de um texto. São eles: Rosmar Tobias, Ro-
sane Michelli de Castro, Silvio Cesar Nunes Militão32, Ana Cláudia Vieira Cardoso33 e Ana Maria 
Jensen Ferreira da Costa Ferreira34. 
É importante destacar que Rosmar Tobias é autora da tese de doutorado mais antiga, defendi-
da em 1973, e pioneira no tema sobre a memória e história da educação na cidade de Marí-
lia/SP, como podemos ver no Quadro 5, onde apresentamos a quantidade de referências de 
teses de doutorado localizadas, distribuídas por ano de conclusão. 
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Quadro 5 – Quantidade de referências de textos da subseção “Teses de doutorado”, 
por ano de conclusão e instituições de ensino superior  
 

Ano de 
conclusão 

Quantidade 
de referên-

Instituições

1973 1 Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FFC/UNESP-Campus 
Marília/SP/Brasil

1985 1 Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade de São 
Paulo (USP) São Paulo/ Brasil

2001 1 Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FFC/UNESP-Campus 
Marília/SP/Brasil

2002 1 Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FFC/UNESP-Campus 
Marília/SP/Brasil

2003 2 -Curso de Fonoaudiologia da Univer-
sidade Federal de São Paulo, São 
Paulo/Brasil 
-Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FFC/UNESP-Campus 

2005 1 Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FFC/UNESP-Campus 
Marília/SP/Brasil

2007 1 Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FFC/UNESP-Campus 
Marília/SP/Brasil

2009 1 Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FFC/UNESP-Campus 
Marília/SP/Brasil

TOTAL  9 
Fonte: BASSAN, 2011. 

 
A partir da análise das referências reunidas na subseção “Teses de doutorado”, pode-se obser-
var que sete dessas teses foram produzidas entre os anos de 2001 e 2009, o que representa 
78% do total da produção. As outras duas teses localizadas, que representam 22% do total, 
foram produzidas nos anos de 1973 e 1985. Além disso, do total de nove teses, sete foram de-
fendidas na FFC da UNESP, campus de Marília/SP. É possível constatar que, na década de 2000, 
ocorre significativo aumento na quantidade de teses de doutorado concluídas. É interessante 
destacar que não foram localizadas referências de teses sobre o tema em questão produzidas 
na década de 1990. Outro dado relevante é que a tese concluída em 1973 foi defendida na FFC 
da UNESP, campus de Marília/SP, antes da instalação, em 1985, do Curso de Pós-Graduação 
em Educação, em nível de mestrado, desta Universidade que teve seu Programa de Pós-
Graduação reestruturado em 1999. (CASTRO, 2010). Esses aspectos ainda serão mais atenta-
mente analisados nas etapas seguintes do desenvolvimento da pesquisa cujos resultados parci-
ais apresentamos neste texto.  
No Quadro 6, apresentamos a quantidade de referências de dissertações de mestrado localiza-
das, distribuídas por ano de conclusão 
 
Quadro 6 – Quantidade de referências de textos da subseção “Dissertações de mes-
trado”, por ano de conclusão e por instituições de ensino superior 
 

CD-ROM DE ATAS  | 6517 |  COLUBHE 2012



Ano de 
conclusão 

Quantidade 
de referên-

Instituições

1997 1 Curso de Fonoaudiologia da Uni-
versidade Federal de São Paulo, 
São Paulo/Brasil

2000 1 Curso de Ciência da Informação 
da Pontifícia Universidade Católi-
ca de Campinas/SP/Brasil

2003 1 Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FFC/UNESP-
Campus Marília/SP/Brasil

2007 1 Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FFC/UNESP-
Campus Marília/SP/Brasil

2008 2 Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FFC/UNESP-
Campus Marília/SP/Brasil

2009 1 Programa de Pós-Graduação em 
Educação da FFC/UNESP-
Campus Marília/SP/BrasilTOTAL 7 

Fonte: BASSAN, 2011. 
 
Na subseção “Dissertações de mestrado”, pode-se observar que somente uma referência é de 
dissertação de mestrado concluída antes de 2000. A dissertação concluída em 1997 e defendida 
no curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo e intitulada Perfil do proces-
samento auditivo de um grupo de escolares do município de Marília, é de Ana Cláudia Vieira 
Cardoso35. Observa-se também que do total de sete dissertações cinco foram defendidas no 
programa de pós-graduação em Educação da FFC da UNESP, campus de Marília/SP. 
Por meio da análise dos dados do nos Quadros 5 e 6, pode-se inferir o aparente desinteresse 
de pesquisadores por produzirem estudos locais e/ou regionais, especialmente sobre a memória 
e história da educação na cidade de Marília/SP. O desinteresse pode ser considerado relativo, 
uma vez que esses pesquisadores são advindos de diversas cidades do estado e por vezes até 
de outras regiões do país para realizarem seus estudos de pós-graduação.  
No Quadro 7, apresentamos as referências de Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação 
(TCC) localizadas, distribuídas por ano de conclusão e por instituições de ensino superior.  
 
Quadro 7 – Quantidade de referências de textos da subseção “Trabalhos de Conclu-
são de Curso de graduação”, por ano de conclusão 
 

Ano de 
conclusão 

Quantidade 
de referên-

Instituições

2002 1 Curso de Biblioteconomia da 
FFC/UNESP-Campus Marí-
lia/SP/Brasil

2003 3 Curso de Graduação em Bibliote-
conomia da FFC/UNESP-Campus 
Marília/SP/Brasil

2004 1 Curso de Graduação em Bibliote-
conomia da FFC/UNESP-Campus 
Marília/SP/Brasil

2005 2 Curso de Biblioteconomia da 
FFC/UNESP-Campus Marí-
lia/SP/Brasil
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2006 2 Curso de Graduação em Peda-
gogia da FFC/UNESP-Campus 
Marília/SP/Brasil

2007 3 Curso de Graduação em Peda-
gogia da FFC/UNESP-Campus 
Marília/SP/Brasil

2008 3 Curso de Arquivologia, de Peda-
gogia, de Biblioteconomia da 
FFC/UNESP Campus Marí

2009 1 Curso de Biblioteconomia da 
FFC/UNESP-Campus Marí-
lia/SP/Brasil

2010 4 Curso de Arquivologia, de Biblio-
teconomia, de Pedagogia da 
FFC/UNESP Campus MaríTOTAL 20 

Fonte: BASSAN, 2011. 
 

Na subseção “Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação”, constata-se novamente que, na 
década de 2000, ocorre significativo aumento na quantidade de produção de TCCs sobre me-
mória e história da educação em Marília/SP. Observamos no Quadro 7 que o TCC mais antigo 
foi concluído em 2002, trata-se de texto escrito por Viviane Renata Ventura36 intitulado A pes-
quisa no curso de graduação em biblioteconomia da UNESP/Marília: análise dos trabalhos apre-
sentados nos últimos 10 anos, defendido no curso de Biblioteconomia da FFC/UNESP, campus 
de Marília/SP. Todos os 20 TCCs foram defendidos na mesma faculdade e universidade, sendo 
a metade deles concluído no curso de Biblioteconomia, oito no curso de Pedagogia e dois no 
curso de Arquivologia. 
No caso da quantidade de TCCs produzidos sobre estudos locais e/ou regionais, também pode-
mos dizer que é relativo o interesse dos estudantes, uma vez que geralmente eles participam 
de projetos já pré-elaborados pelos orientadores. Outra relação que podemos estabelecer é que 
esses TCCs não estão tendo continuidade, haja vista que a quantidade de teses e dissertações 
concluídas é bem menor que a quantidade de TCCs concluídos ou, pode ser ainda, que essas 
pesquisas tenham abordado temas tão amplos para os estudos mais avançados que não podem 
mais ser específicas de um local e/ou região. Essas e tantas outras questões que os quadros 
apresentados aqui permitem pensar serão aprofundadas em outros textos resultantes do de-
senvolvimento da pesquisa.  
No que se refere à bibliografia especializada, ou seja, os textos que tratam dos aspectos teóri-
cos da memória e história da educação em geral, localizamos uma quantidade ainda pequena. 
Tais constatações justificam as contribuições das pesquisas cujos resultados parciais apresen-
tamos neste texto e a necessidade de ampliação da produção acadêmico-científica sobre o te-
ma. 
 
Considerações finais 
 
Os resultados parciais das duas pesquisas, uma de pós-doutorado e a outra de iniciação cientí-
fica, têm-nos propiciado, até o momento, não somente identificar a quantidade de títulos publi-
cados sobre o tema da memória e história educação, os períodos de publicação desses textos, o 
contexto histórico de sua produção e dos autores responsáveis pela produção sobre história e 
memória da educação, mas também propiciam apresentar um mapeamento de sua circulação. 
É importante destacar que, embora tenhamos localizado 85 referências de textos sobre a me-
mória e história da educação, incluindo as referências específicas do tema sobre a cidade de 
Marília/SP, pudemos constatar que não existem estudos pontuais que tratam da mesma temáti-
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ca e nem com a mesma abordagem proposta em nossas pesquisas. Essa constatação justifica 
uma das contribuições das pesquisas cujos resultados parciais são apresentados neste texto. 
Outra contribuição relevante da nossa pesquisa é a confirmação da importância dos instrumen-
tos de pesquisa, especialmente na pesquisa histórica, uma vez que, por meio deles, é possível 
obter conhecimento do que foi produzido sobre temáticas escolhidas por pesquisadores, das 
iniciativas dos pesquisadores com relação à preservação da memória e história da educação, 
conhecer quem são esses pesquisadores, de que regiões e locais são os estudos, entre outras 
questões que auxiliam na reflexão sobre novas possibilidades de pesquisa.  
Consideramos ainda que, apesar das dificuldades da pesquisa cujos resultados parciais apresen-
tamos neste texto, relaciona-se, de forma complementar, com o conjunto de pesquisas sobre 
temas correlatos desenvolvidas no âmbito do GPHELLB na qual se insere. Por fim, consideramos 
que os resultados apresentados neste texto, ainda que parciais, podem oferecer uma contribui-
ção inédita para a memória e história da educação no estado de São Paulo e no Brasil. 
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A Escola é locus de discursos e narrativas nem sempre explícitos e palco de disputas de saberes 
e práticas que a transcendem. O olhar para a Escola precisa ser sustentado em um escopo teó-
rico-metodológico apurado, e a primeira definição diz respeito à metodologia. Sendo assim, op-
tamos trabalhar com a história oral, por percebermos esse método como aquele que nos 
oferece uma gama de potencialidades muito própria, qual seja, buscar entender em que recan-
to da subjetividade se estabelecem as interdições, os interditos e as práticas mal digeridas, po-
rém correntes, de uma pseudodemocracia racial no Brasil. Como é do protocolo de utilização da 
história oral, sabemos das delicadas tramas de narrativas e discursos que as entrevistas de his-
tória oral expõem ou desvelam. 
De tal forma, a metodologia da historia oral possibilita a construção de arquivos da cultura, 
constituídos das narrativas de professores, e ressalta o poder intrínseco da lembrança na for-
mação do sujeito, pois somos o que lembramos. Somos, ou melhor, definimos o que somos 
usando como parâmetro a lembrança, a capacidade de estabelecer laços com o passado de tal 
forma que estejamos sempre visíveis e reconhecíveis para nós mesmos e para os outros. É bus-
cando no passado, na nossa memória particular e coletiva, os inumeráveis pedaços de nós 
mesmos, que conseguimos estabelecer um todo que possa ser apresentado como o Eu. Somos 
feitos do que lembramos e do que sabemos que lembram de nós. E, como a vida não é estáti-
ca, as questões que nos são colocadas a definir, defender, escolher, tomar partido, enfim, vão 
se modificando à medida em que participamos mais ou menos da vida coletiva. Podemos dizer, 
então, que o passado, através da lembrança, é sempre vivido como construção e não apenas 
recordado, obedecendo às exigências e premências do presente. 
É difícil definir memória. É crucial, segundo Le Goff1. Memória não é só lembrança, não é a 
busca da compreensão ou do entendimento do passado (essas são características históricas); 
memória é mais do que entender, construir, recordar... pelo simples fato de que foi e é vida 
verdadeira. Não que história não o seja, mas na história existe a tentativa deliberada de com-
preender aquilo que já não existe, enquanto memória é elo com o passado vivido e, portanto, é 
paixão sujeita a todos os percalços do caminho. Mas como separar, não relacionar o vivido de 
fato, com as tentativas de compreendê-lo? Segundo Duby2, o que há é a impossibilidade de 
reconstituição integral do passado, pois entre o hoje e o ontem existe, bem sólida, a presença 
de numerosos véus: os da distância temporal e espacial, das diferenças e preferências individu-
ais, as lacunas das fontes, da subjetividade... O passado é mais e ao mesmo tempo menos do 
que o olhar do presente consegue perscrutar. Mais na impossibilidade de abarcá-lo integral-
mente, e menos porque o olhar presente está carregado de características, percepções, paixões 
e saberes que transformam irremediavelmente tudo o que pretende entender.  
A memória individual ou coletiva, com efeito, funciona como uma certeza de estar vivo, de se 
fazer conhecido. É como se disséssemos “essa é a minha história passada, esses são os cami-
nhos da minha vida, essa imagem que surge desse amontoado de fatos que chamamos vida, 
esse sou eu”. Ou somos nós. E, para que haja sempre conhecimento suficiente, para que não 
restem dúvidas, vamos tratar, no âmbito coletivo, de erigir monumentos, organizar arquivos, 
escrever histórias gerais (Duby apontou que a história é uma particular e eficiente memória 
coletiva3) e, no individual, escrever biografias, organizar álbuns de fotografias familiares, fazer 
com que a cronologia, as singularidades da família não se percam. A rememoração do passado, 
além do aspecto de fundação da identidade, também tem uma dimensão pedagógica. 
Caso espetacular dessa instância pedagógica é o de construção de mitos. Mitos que são cons-
truídos de forma milimétrica, a ressaltar as virtudes apreciadas e a definir em cada detalhe do 
passado a sua determinação em relação ao futuro. O grande estadista, que já na infância de-
monstrava sabedoria e dava lições de responsabilidade e sobriedade4, ou o cientista cujas nu-
merosas biografias no decorrer dos anos vão aos poucos delineando o perfil do gênio, são 
exemplos de mitologias construídas.5 
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Assim, procurar o passado, para moldá-lo conforme os desejos inconfessáveis e entendê-lo de 
acordo com as necessidades, é a questão essencial das biografias, instância privilegiada de nar-
rativa “explicativa”. Tanto a biografia quanto a autobiografia buscam essencialmente o enten-
dimento sobre o passado e frequentemente são usadas como método privilegiado na 
construção de mitos nesse passado, segundo as necessidades do presente. Nas biografias e 
autobiografias, como também na história oral, a complexidade entre “objetivo” e “subjetivo” se 
mescla inevitavelmente na percepção que as pessoas têm de suas vidas cotidianas, tanto indi-
vidual quanto coletiva. 
O passado, desta forma, é sempre flexível e mutável e, também, inacessível e íntimo. Para Lo-
wenthal6, o passado está fora do alcance e é um reino simultaneamente coexistente e distante 
do presente. O grande desafio é desembaraçar as tramas do passado e do presente, tecidas 
como um jogo de continuidades e descontinuidades, que não nos impulsiona por si mesmo, 
mas pelo que existe de nós mesmos na memória e na história. 
O que lembramos, o passado que nos dimensiona e nos define, longe de ser um objeto de me-
ra reminiscência, é antes de qualquer coisa, um objeto de poder. O passado em comum, ou 
ainda, a memória desse passado em comum é que confirma a identidade de um grupo, o que 
se lembra e também o que se esquece, pois não se pode desconsiderar o silêncio. Segundo 
Ângela de Castro Gomes7, “o silêncio também significa e é preciso respeitá-lo”. Mais do que 
apagar vestígios incômodos do passado, é necessário definir o que lembrar e como, ou seja, 
dar novos usos e significados a antigos costumes. Para Hobsbawn8, existe a “invenção de tradi-
ções” quando “foi necessário conservar velhos costumes em condições novas ou usar velhos 
modelos para novos fins”. Por tradição inventada entenda-se 
 um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; 

tais práticas de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e 
normas de comportamentos através da repetição, o que implica, automatica-
mente, uma continuidade em relação ao passado9. 

Donde se conclui que a legitimação do presente é o passado, ou melhor, o que se sabe ou se 
imagina saber a respeito desse passado; em suma, a memória. E para tal é que são construídos 
os monumentos celebrativos e a história oficial, que por força da repetição acaba convencendo 
até mesmo os espectadores de primeira hora dos acontecimentos depois modificados ou este-
reotipados, como aponta Ecléa Bosi10. A mesma autora pondera que o presente demanda tanto 
a construção da memória quanto do esquecimento. 
Na construção das tipologias do que vale a pena ser lembrado ou esquecido, a memória como 
objetivo e instrumento de poder se evidencia e, nessa perspectiva, são consideradas as cele-
brações, destruição de espaços públicos, hegemonia de um discurso utilitário do espaço, princi-
palmente urbano, os projetos de “resgate” da memória de fulano ou sicrano, disso ou daquilo, 
a construção/destruição de arquivos e bibliotecas, centros de memória por excelência. Neste 
sentido, Jaques Le Goff afirma que:  

 A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças 
sociais pelo poder. Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 
grandes preocupações das classes dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 
dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são 
reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva11. 

Com efeito, elaboramos uma investigação que percorre os indícios e os resíduos de uma situa-
ção de conflito e que, por vezes, toma o caráter do indizível. Optamos por seguir um determina-
do olhar: o do professor que lida com discursos, saberes e práticas escolares que medeiam as 
relações etnicorraciais. O olhar do professor, transmutado em narrativa oralizada, produziu um 
corpus documental no qual investigamos as práticas cotidianas dessa relação e, mais, através 
das dobras (pli) do discurso, lembrando Jacques Derrida, podemos elaborar um outro texto que 
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surge da escavação arqueológica das lembranças, um outro texto que trata de hibridismo, tradi-
ção e memória. Desta forma, Pollak aponta que: 

O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a resistên-
cia que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos oficiais. (...) 
Embora na maioria das vezes esteja ligada a fenômenos de dominação, a clivagem 
entre memória oficial e dominante e memórias subterrâneas, assim como a signifi-
cação do silêncio sobre o passado, não remete forçosamente à oposição entre Es-
tado dominador e sociedade civil. Encontramos com mais freqüência esse problema 
nas relações entre grupos minoritários e sociedade englobante.12  

Reconhecer os variados discursos não é suficiente quando se trabalha com o referencial teórico 
da memória, tendo em vista que esta, como objeto, por si só é entrecruzada, retorcida, desfo-
cada. Reconstruí-la, seja a subterrânea que emerge ou a dominante afirmada, é procurar o des-
focado no emaranhado, o retorcido no entrecruzado. As clivagens da memória remetem ao 
descompasso, nem sempre perceptível, entre o individual e o coletivo.  
Consideramos que uma das características da atualidade diz respeito à forma como a perspecti-
va temporal é apropriada. Vivemos um tempo de sedução pela memória; segundo Andreas 
Huyssen: “O enfoque sobre a memória é energizado subliminarmente pelo desejo de nos anco-
rar em um mundo caracterizado por uma crescente instabilidade do tempo e pelo fraturamento 
do espaço vivido”13.  
A permanência em eterno tempo presente sugere uma vivência de instabilidade e angústia, em 
que a ausência de laços com o passado e de perspectivas para o futuro produz uma crença de 
que o passado é sempre manipulado. Nesse sentido, Zygmunt Bauman liquida com as dúvidas 
a respeito da concepção de tempo construída pela modernidade: 
 
 A instantaneidade (anulação da resistência do espaço e liquefação da materialidade dos 

objetos) faz com que cada momento pareça ter capacidade infinita: e a capacidade 
infinita significa que não há limites ao que pode ser extraído de qualquer momento 
– por mais breve e “fugaz” que seja. [...] O “longo prazo”, ainda que continue a 
ser mencionado, por hábito, é uma concha vazia sem significado; se o infinito, 
como o tempo, é instantâneo, para ser usado no ato e descartado imediatamente, 
então “mais tempo” adiciona pouco ao que o momento já ofereceu. Não se ganha 
muito com as considerações de “longo prazo”. Se a modernidade sólida punha a 
duração eterna como principal motivo e princípio da ação, a modernidade “fluida” 
não tem função para a duração eterna. O “curto prazo” substituiu o “longo prazo” 
e fez da instantaneidade o seu ideal último. Ao mesmo tempo em que promove o 
tempo ao posto de contêiner de capacidade infinita, a modernidade fluida dissolve 
– obscurece e desvaloriza – sua duração14.  

 
Bauman estabelece distinções entre o capitalismo pesado da modernidade sólida e o capitalis-
mo leve da modernidade fluida, mantendo as continuidades fundamentais entre um e outro. 
Um exemplo acabado da fixação do capitalismo pesado pelo grandioso, durável e eterno é a 
imagem de Rockefeller, magnata estadunidense, possuidor de oleodutos, prédios, máquinas e 
estradas-de-ferro. Por outro lado, o capitalismo leve da modernidade fluida tem seu melhor 
exemplo em Bill Gates, também magnata americano, que tem a vida produtiva calcada no pro-
visório, em que os produtos e as realizações se sucedem sem possibilidade de longo prazo. Na 
modernidade fluida, a sucessão de produtos, objetos e experiências não guardam relevâncias 
nem expectativas, o que leva à constatação assustadora de que uma nova moral e ética estão 
sendo forjadas. A inexistência de uma expectativa de longo prazo reforça o desejo pelas expe-
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riências instantâneas, em que o leque de emoções possíveis é infinito, porém não existe a pos-
sibilidade da emoção duradoura.  

É difícil conceber uma cultura indiferente à eternidade e que evita a durabilidade. 
Também é difícil conceber a moralidade indiferente às consequências das ações 
humanas e que evita a responsabilidade pelos efeitos que essas ações podem ter 
sobre outros. O advento da instantaneidade conduz a cultura e a ética humanas a 
um território não-mapeado e inexplorado, onde a maioria dos hábitos aprendidos 
para lidar com os afazeres perdeu sua utilidade e sentido15.  

Bauman fornece-nos uma leitura bastante precisa a respeito dos caminhos tomados pela mo-
dernidade. O alento que nos resta reside no fato de que podemos repensar a modernidade, ou 
seja, se o advento da instantaneidade nos deixa aparentemente sem muita saída, faz-se neces-
sário reinventar outros sentidos para a cultura, um desses sentidos é o de visibilidade política a 
uma tradição negada, porém vivenciada cotidianamente em todo lugar em que a presença afri-
cana resiste. 
Com efeito, as entrevistas, com 4 professores da rede pública da área metropolitana da cidade 
do Rio de Janeiro, permitem-nos mapear o imaginário construído no espaço escolar a respeito 
das relações etnicorraciais, dos conflitos e dos apaziguamentos, numa abordagem interdiscipli-
nar que o tema propicia. Nesse sentido, o surgimento da Lei 10.639/03 impõe uma busca de 
novas perspectivas de trabalho, ao tornar obrigatória a temática da cultura africana e afro-
brasileira, assim como a Lei 11.645/08 torna obrigatória também a cultura indígena, nas salas 
de aula de todo o Brasil. Devemos considerar que não existia uma abordagem “escolarizável” 
do tema para os professores que estão na prática cotidiana. Com algumas raras exceções, ha-
via poucas iniciativas de abordagem da temática nas escolas e até mesmo nas Universidades. 
Alguns centros e núcleos de pesquisas já se debruçavam sobre o tema, sobretudo pelo viés da 
antropologia, mas a iniciativa de focá-lo na Escola com a obrigatoriedade curricular fez levantar 
bandeiras e resistências. Propusemos uma construção mais direta, ao buscarmos no imaginário 
e na memória os indícios dessa disputa, mas também os indícios dessa convivência. Dessa for-
ma, o método indiciário torna-se extremamente eficaz, ao tornar visíveis as zonas de turbulên-
cia, as áreas de conflito, as permanências de um discurso antigo e recorrente, aquele centrado 
na submissão e no controle. “Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indí-
cios – que permitem decifrá-la”16.   
Dialogamos com a presença da cultura de origem africana na Escola, na forma como prevista 
em Lei. Um primeiro ponto de análise diz respeito às expectativas geradas pelo movimento de 
intervenção na Escola de uma situação vivenciada, se não por todos, pela esmagadora maioria 
dos professores em instituição pública e privada no Brasil, qual seja, o amplo leque de violên-
cias a que professores e alunos estão expostos no âmbito da intolerância étnica e/ou racial. Ou, 
de outra forma, como nós, na Escola, podemos elaborar o entendimento dessa cultura como 
matriz identitária. Tornar presente na Escola, como componente curricular, a história e cultura 
africanas é de difícil realização, tendo em vista as especificidades que a envolvem. É imprescin-
dível uma base teórica que nos permita avaliar adequadamente essas questões. Nesse sentido, 
os conceitos de memória, hibridismo e tradição oferecem-nos um referencial de análise consis-
tente, especialmente, se mantivermos no horizonte as questões inerentes ao tempo presente, 
aquelas da modernidade tardia.  
Todo grupo precisa elaborar uma versão confiável do seu próprio passado como condição de 
identidade coletiva, o que configura um enquadramento da memória. Nesse sentido, os guardi-
ões do passado são aqueles que têm a autoridade de lembrar ou esquecer. Porém, toda coleti-
vidade é marcada por diferenças internas, e o reconhecimento dessas diferenças nas últimas 
décadas fez surgir grande número de trabalhos que buscam entender como as memórias cole-
tivas e individuais são construídas. Ao enquadramento da memória oficial opôs-se, então, a no-
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ção de memória em disputa, na qual o silêncio ocupa função reconhecida de resistência, assim 
como a construção de mecanismos subterrâneos de lembrança. 
Para cada acontecimento, cabe uma representação que, no caso da memória oralizada, que se 
desdobra em narrativa, é elaborada em formações discursivas passíveis de serem analisadas, 
considerando-se o dito e o não-dito e, acima de tudo, o interdito. Mesmo sendo fato, as repre-
sentações sofrem mediações de toda ordem. Mediações essas que constroem as “falas” e os 
“silêncios” do sujeito que lembra e narra, sendo também portador das memórias dos vários 
grupos dos quais faz parte, organizando-as de forma peculiar, o que transforma a memória em 
instância social compartilhada. Essa dimensão coletiva da memória só é possível como objeto 
de análise através da linguagem, pois a relação entre singular e plural é que transforma a nar-
rativa em instância coletiva nos estudos das estruturas discursivas socialmente construídas. 
Dessa forma, a subjetividade de tal narrativa está visível na elaboração dessa mesma narrativa, 
uma vez que, através da mediação de uma linguagem, coletiva e não individual, reconstroem-
se os fatos narrados. Afinal, ninguém conta a própria vida como uma série de fatos, e narrar já 
é interpretar, elaborar uma nova explicação de mundo que dê conta de explicar a própria histó-
ria: dez vezes contada, dez vezes elaborada. Talvez seja desnecessário lembrar que a narrativa 
tratada agora é elaborada por várias linguagens e por várias pessoas, o que torna complicado 
destramar os tecidos que a compõe. Tarefa por demais homérica, optamos por um tratamento 
pontual das recorrências, dos fios soltos e nós, que pudesse dar conta dos variados sentidos 
cabíveis. 
Em um contexto de culturas híbridas, entendendo hibridismo como culturas que se mesclam 
mas não se anulam, pensar o lugar da tradição da cultura africana no Brasil é, por si só, positi-
var esse legado. Segundo nosso ponto de vista, esta é a relevância da Lei, na medida em que 
provoca uma produção cultural que tem como objetivo reconstruir pontes com uma tradição 
viva, porém silenciada. Com efeito, foi provocado o movimento de busca por uma África no 
Brasil. África brasileira? Brasil Africano? Hibridismo? Tradição? Memória? Não nos podemos fur-
tar a dialogar a partir de um lugar ou local de onde estamos. E o lugar da nossa fala é também 
local recorrente da barbárie da colonização, que ainda hoje, em tempos de modernidade tardia, 
mantém-se através da indústria cultural de massa.  
Lembramos que hibridismo se refere ao processo angustiante de tradução cultural e não a idéia 
de um sujeito híbrido, formado e que se vê assim. Desta forma, consideramos que os movi-
mentos entre tradição e tradução são complexos e contraditórios.  
Sendo assim, a Escola é o local apropriado para a construção de tradução de tradições, em es-
pecial, quando são tradições que trazem a marca da interdição ou do completo silenciamento. 
As tradições da cultura africana, mantidas ou vivenciadas, seja pela memória oralizada, ou pe-
las práticas cotidianas, emergem em um ambiente de positividade e valorização, sem a expec-
tativa de uma cultura pura ou de um resgate da memória, tendo em vista que memória é 
construção. Nesse sentido, a presença da África, com a força da Lei, lembrando Derrida, marca 
o lugar da diferença. É exatamente esse “lugar da diferença” que a história oral mapeia, dife-
rença que não é redutora, na medida em que escapa do binarismo, do isso ou aquilo. É isso e 
aquilo ao mesmo tempo. A diáspora africana para a América na duração de tempo em que se 
manteve, com idas e vindas, deixou heranças e marcas, mas, acima de tudo, formou tradições 
que precisam ser traduzidas, mas para isso, precisam devidamente serem percebidas enquanto 
tal. Tradição traduzida de experiências, visões de mundo, resistências e sobrevivência. 
 
 
Considerações finais 
O olhar do professor é dirigido para uma reflexão em relação ao universo das questões etnicor-
raciais, numa perspectiva de construção de uma memória das vivências na Escola, como campo 
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privilegiado de observação para esta temática. Um dos objetivos da pesquisa é compor um 
banco de entrevistas temáticas que possa ser disponibilizado para outras pesquisas. A apreen-
são de um imaginário que se constrói e se reproduz na Escola, em que as diferenças são esta-
belecidas de forma milimétrica, em que os lugares são marcados com cuidado meticuloso, 
apresenta-se como tarefa urgente, na medida em que o desejo de transformação é ainda mais 
premente. 
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1.Introdução 
 
 
A memória é “um acto de intervenção no caos das imagens guardadas1”, que exige do próprio 
um trabalho de recriação. A acção de relembrar exige uma disposição activa no presente para a 
compreensão do passado. Os testemunhos orais incluem apreensão do passado como algo que 
tem continuidade hoje e cujo decurso histórico não está acabado. As descrições pessoais obtêm 
um alcance social, quando cada pessoa esteve ou está inscrita num grupo ou associação que 
lhe serve de contexto. Dessa forma se “neutraliza a relevância de uma história oral valorizadora 
do indivíduo como se fosse uma abstracção. A história oral é sempre social2.”, uma vez que 
possibilita o resgate de experiências, visões do mundo e representações passadas e presentes. 
Portanto, a democratização da história tem razão de ser. Como reclamava Lucien Febvre, o di-
reito dos humildes à história está na sua aplicação prática, na linha sociológica, fazendo do co-
lectivo o horizonte da investigação científica. Escrever a história, quer seja de um período, de 
uma sociedade ou de uma pessoa, distanciados dos factos mas com testemunhas que os con-
servam na memória, possibilita à investigadora uma interacção que a socializa e dessa maneira 
fortalece “o campo da História como campo de luta3”.  
A História Oral tem provado ser uma variante importante para o conhecimento e corresponde à 
carência de preenchimento de espaços eficazes, para dar sentido a uma cultura esclarecedora 
de acções sociais observadas pelas pessoas, que recebem as dúvidas e as dádivas da vida ac-
tual. Uma das suas características mais relevantes é a sua vocação universal. Ao respeitar as 
diferenças de cada um/uma ou de cada grupo, facilita a compreensão das identidades e dos 
processos de construção das narrativas. Tanto a vida quotidiana, como os factos mais relevan-
tes adquirem igualdade, na medida em que se entrelaçam para defender a coerência da vida 
colectiva. 
Neste trabalho debruçamo-nos sobre dois grupos distintos de mulheres trabalhadoras e funda-
doras de associações sindicais de empregadas domésticas, em Portugal e no Brasil, entre 1960 
e 1980. Procuramos apreender o significado das narrativas sobre as suas vivências, decorrentes 
da integração como militantes da Acção Católica na Juventude Operária Católica Femini-
na(JOCF),(LOCF) e Centro Cultura Operária (CCO), Pastoral Operária(PO) e Comunidades 
Eclasiais de Base (CEB) . É nesse contexto que interpretamos as suas acções formativas socio-
profissionais. Através de entrevistas realizadas pretendemos conhecer o que retiveram na me-
mória, a interpretação que fazem do percurso da sua vida hoje, com o distanciamento que o 
tempo e a experiência permitem.  
 
 
2. Metodologia  
A história horal apresenta-se como recurso metodológico. A recolha de informações através de 
entrevistas permite às actoras sociais uma acção consciente e reflectida, capaz de viabilizar 
uma abertura para a sua própria afectividade e existência. Neste sentido, implica deixar-se pe-
netrar no seu mundo actual preceptivo e aceitar a sua comunicação, ter sensibilidade constante 
às suas vivências, às suas mudanças de vida e ao que isso representou ou ainda representa. 
Trata-se, pois, de dar oportunidade à pessoa de transmitir um saber enquanto experiência, nar-
rado num processo de descoberta de si mesma. Nesta perspectiva, o processo narrativo é for-
mativo, mas pode adquirir outros significados e outras direcções, consoante o quadro axiológico 
dos/as actores/as, que é importante nas suas representações relativamente ao processo. São as 
suas representações que contribuem para situar as suas narrativas numa perspectiva funciona-
lista ou intervencionista. Operacionalmente são elas que ajudam a ditar o modo como a pessoa 
vai lidar com os instrumentos de mediação e o sentido que o processo pode tomar depende, 
portanto, da participação, da consciência da natureza complexa do processo e dos seus deter-
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minantes implícitos e explícitos. Ganhar consciência do direito de se expressar deve fazer parte 
da postura interna do entrevistador e pode ajudar a deslocar a sua intervenção para um espaço 
comunicacional onde seja possível a elucidação e a expressão dos interesses das entrevistadas. 
A falta de postura crítica pode comprometer o papel formativo da recolha, porque esta pode 
funcionar apenas como uma fonte de acções fragmentárias e parciais. 
A realização de entrevistas semi - directivas, com perguntas abertas, pretendeu criar espaço 
para escutar as narrativas que as entrevistadas retinham na memória sobre as instituições que 
edificaram, quer sobre o processo de escolarização quer sobre as competências desenvolvidas 
ao longo da vida, enquanto activistas sindicais.  
Elaboramos um guião com questões que nos servisse de orientação e possibilitassem às entre-
vistadas recordarem os factos passados, relatá-los com a interpretação e o significado que lhes 
mereciam. Ao recordarem as suas práticas sociais, as suas descrições assumem o carácter de 
testemunho de uma realidade histórica, geralmente desconhecida ou sujeita a interpretações 
intencionalmente distorcidas, ao serviço de análises assumidamente ideológicas mas que pre-
tendem apresentar-se como neutras.  
 
3. Apontamento histórico sobre a LOC, JOC, CCO, PO e CEB.  
 
Em 1932, o Episcopado Português decidiu criar oficialmente a Acção Católica Portuguesa (ACP) 
Em 1935 foram aprovados, pela Igreja, Católica os Estatutos da LOC, com a integração de to-
dos os organismos católicos operários4. 
Os militantes da JOC e JOCF, baseados nos princípios de Cardijn, fundador da JOC na Bélgica e 
fundamentados na Doutrina Social da Igreja, exerciam a sua acção apostólica nos locais de tra-
balho, frente ao patronato, na participação nos sindicatos, na formação profissional e educação. 
A metodologia criada por Cardijn, chamado RVO, revisão de vida operária, era baseada em três 
momentos:  
1.VER - cada militante comunicava ao seu grupo o que durante a semana tinha observado, no 
seu meio de trabalho, como sendo injusto da parte da entidade patronal, ou de incorrecto da 
parte dos colegas; 2. JULGAR - à luz do Evangelho e das Encíclicas Sociais da Igreja, reflectiam 
em grupo sobre cada caso apresentado; 3. AGIR - era assumido no grupo o compromisso do 
que iria cada um fazer. Na semana seguinte era posto em comum os resultados dessas acções. 
O RVO foi introduzido na LOC apenas em 1960. 

O CCO 5surge em 1962, por iniciativa de Carlos Augusto Almeida, ex-dirigente da JOC, 
que propôs à LOC a formação de um departamento social, com o objectivo de formar técnica e 
doutrinalmente os operários, militantes, dirigentes dos organismos operários católicos, para uma 
acção de transformação social. 

Devido aos limites impostos pelo Regime, o CCO teve como suporte a LOC, porque esta 
reconhecia, nos seus estatutos, o direito de criar “Centros de Educação Popular”. No plano jurí-
dico, o CCO era um serviço da LOC, mas era assistido por um delegado eleito pelos quatro or-
ganismos LOC/LOCF, JOC/JOCF. Iniciou a sua actividade em 1963, tendo como missão elevar a 
cultura geral dos trabalhadores. Entre 1968 e 1974 constituíram Equipa de Estudos, com a mis-
são de aprofundar a problemática operária em Portugal e promover a formação de militantes e 
animadores.  

A Pastoral Operária de S. Paulo (a primeira do Brasil) nasceu de ações desenvolvidas por 
antigos militantes da JOC e da Ação Católica Operária. Começou com experiências de organiza-
ção de pequenos grupos de trabalhadores e trabalhadoras católicos/as em algumas comunida-
des. Aqueles trabalhadores refletiam a vida de trabalho na ótica das exigências evangélicas da 
justiça e da solidariedade de classe. Simultaneamente procuravam desenvolver diálogos, segui-
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dos de esforços para a organização dos seus companheiros no local do trabalho, enquanto se 
filiavam no movimento sindical, antes e depois do golpe militar de 1964.  

O Concílio Vaticano II e o encontro de Medellín contribuíram para outras experiências de-
vido ao intercâmbio entre comunidades o que originou o florescimento das Comunidades Ecle-
siais de Base e da Teologia da Libertação. A luta dos Sindicatos mais progressistas deram um 
importante contributo para o ressurgimento das lutas operárias e para a formação da CUT 
(Central Única dos Trabalhadores), em 1983. 

Nos anos 1970 e 80, as CEBs, espalharam-se com mais intensidade no Brasil e 
na América Latina. Consistem em comunidades reunidas geralmente em função da proximidade 
territorial e são compostas por membros das classes populares, vinculadas a uma igreja. Adop-
tam como orientação prática a leitura bíblica em articulação com a vida, usando o método ver-
julgar-agir supra. 

 
4. As instituições católicas operárias foram Escolas de Formação das empregadas 
domésticas. 
 
As entrevistas que realizamos quer às fundadoras do Sindicato do Serviço Doméstico em Portu-
gal, quer às fundadoras das Associações Sindicais que deram origem ao Sindicato das Traba-
lhadoras Domésticas, no Brasil revelam o seu percurso formativo como militantes das 
instituições católicas supra. Cada entrevista tem um cunho pessoal e revelou aspectos da acção 
e participação que lentamente as consciencializava e provocava mudanças sociais. 
Para as empregadas domésticas portuguesas a JOCF e LOCF e mais tarde o CCO foram escolas 
que as ajudaram a desenvolver a compreensão da sociedade e a adquirir conhecimentos, aos 
quais não tinham acesso na escola oficial governada por Salazar durante o Estado Novo.  
Ao revisitar o seu passado a Angélica ainda actualmente militante da LOCF relata como aconte-
ceu a sua integração profissional nas empregadas domésticas, uma vez que sempre tinha sido 
operária. Foi trabalhar para uma residência da diocese do Porto, onde viviam vários padres, e 
onde já estava a trabalhar outra militante. Os padres dispensavam-na duas horas para estar na 
Sede da LOCF e foi aí que conheceu muitas empregadas domésticas, que vinham e queixavam-
se que não havia leis para elas. E acrescenta: ora a gente pensou sempre, que são os trabalha-
dores a organizarem-se para defenderem os seus direitos e os anos iam-se passando e as coi-
sas estavam sempre na mesma. Formaram um grupo de empregadas domésticas dos padres da 
diocese do Porto. Tiveram conhecimento de uma entrevista que Conceição Ramos, de Lisboa, 
também empregada doméstica e militante da JOCF e mais colegas tinham dado ao Jornal Re-
pública, em 16.11.1973. A notícia foi um instrumento valioso para se reunirem com outras cole-
gas e alertar para os problemas sociais. Ela explica as possibilidades que tinha de se politizar, 
porque participava em todos os Encontros formativos promovidos pelo CCO. Havia empregadas 
domésticas que não sabiam ler nem escrever, então o CCO tinha organizado uns cursos de al-
fabetização. A partir dessa reunião começaram a escutar as raparigas que andavam a frequen-
tar as aulas no CCO.  

Começamos a saber que não faziam descontos para a Previdência, que não ti-
nham direitos nenhuns, mas tinha saído uma lei que as integrava na Previdência, 
porque elas não queriam ser empregadas domésticas. Fazíamos-lhes perguntas: 
o que é que tu fazes, quanto ganhas, tens folga? Tens algum dia de descanso, 
tens férias?  

A compreensão pela situação em que viviam as empregadas domésticas é exemplificada com 
casos que escutava e acrescenta o que transmitia às moças. E conclui dizendo: Mas eu partici-
pava em tudo, quando era de direitos, a nível de cooperativas, havia umas pessoas que vinham 
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lá, mesmo profissionais, mesmo formados no assunto para nos explicarem as coisas. O CCO e a 
LOC foi uma escola. Tal como a JOCF6. 
Entrevistamos ainda a Glória de Cacia/Aveiro, militante da JOCF e que teve conhecimento pelo 
jornal “Vida e Alegria” da posição assumida pelos grupos de Lisboa e como já reunia com um 
grupo de rapazes e raparigas para discutirem os problemas sociais e pessoais: namoro, casa-
mento e tomaram a iniciativa. “Antes do 25 de Abril ainda escrevemos para a Segurança Social, 
que era a Caixa de Previdência a exigir ao governo, que publicasse uma lei para as empregadas 
domésticas internas terem direito à Segurança Social que até aí não tínhamos”7. 
Igualmente as empregadas domésticas brasileiras nas entrevistas reconhecem a acção dos mo-
vimentos católicos sobretudo da JOCF, PO e das CEB as quais conheceram e aprenderam a im-
portância de uma organização de classe, uma vez que eram mulheres descendentes na sua 
maioria dos escravos.  
Ficamos a saber que foi em 1936, em Santos - São Paulo, que uma empregada doméstica Lau-
delina de Campos Mello teve a ideia de criar uma Associação para trabalhadores domésticos. 
Mas durante o Governo de Vargas, as organizações de trabalhadores foram proibidas. Após 
abertura política ela foi eleita presidente da Associação. Nos anos 60 e seguintes foi possível 
fundar a mesma associação noutros Estados, estimuladas e mobilizadas por Laudelina.  
Entrevistamos a Cassilda (S.Paulo) que recorda o percurso das colegas de profissão:  

então elas viram a necessidade de se juntarem e em 1962 sentiram necessida-
de de fundar uma associação. Na 1ª. Assembleia estavam 200 domésticas. 
Fundaram um movimento renovador, que era formado por elementos da Jocf e 
tinha também o padre José. As meninas na altura trabalhavam ao domingo. A 
Associação de S.Paulo trabalhava com o Estado do Rio de Janeiro que na altura 
se chamava Guanabara. O 1ºcongresso foi em S. Paulo (1968) promovido por 
S. Paulo e Guanabara8.  

A Odete do Rio de Janeiro recorda a sua infância a servir e a cuidar de uma criança até aos 13 
anos e os 50 anos que se seguiram a trabalhar numa casa muito rica, e com muitas colegas. 

 Eu gostava do serviço não gostava era das condições. Um dia as meninas da 
Jocf bateram à porta lá no Rio para eu ir participar. Eu respondi mas eu nem fiz 
a comunhão? eu era muito revoltada.Quando saí daquela reunião eu encontrei 
a chave falei com o pároco e ele disse que devia estudar.Mas meu padrinho que 
era o patrão era muito rico, mas nunca quizeram que eu estudasse.Isto para eu 
não sair de lá9. 

Ela saiu e esteve 2 anos no movimento da JOCF, a dirigente e depois voltou para a mesma ca-
sa. O patrão queria que ela fosse a companhia da menina. Mas eu não tinha nenhum direito. 
Fui a um encontro da Pastoral Operária e tive uma conversa com as empregadas domésticas de 
S.Paulo. Elas disseram que eu tinha de falar e depois nunca mais parei10. Comecei no Sindicato 
em 1972.  
Nesse ano foi aprovada a 1ª legislação das Empregadas Domésticas, o direito a aposentadoria e 
os descontos para a Segurança Social. E ainda 20 dias de férias que vigora até hoje. Em 1988 
foi conseguida a folga semanal e licença de maternidade.  
Eva relata como iniciaram no Rio Grande do Sul.Com 69 anos descreve também ser nessa altu-
ra da JOCF e lembra em 1972 a campanha de fraternidade do Centro arquidiocesano de pro-
moção de empregadas domésticas que criou a creche para os filhos.Depois de formarmos a 
associação formamos o sindicato. Queriamos a carteira asssinada e os direitos igual aos outros 
trababalhadores. Fui sempre secretária da direcção. Criamos a Pastoral das empregadas do-
mésticas através da igreja progressista e das CEB. 
A Anazir do Rio de Janeiro explica que foi presidente do Sindicato em 1984. 
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 As minhas colegas começaram pela JOCF e eu comecei pela Pastoral Operária.A 
gente participava e discutia os problemas de trabalho e criámos um grupo na 
comunidade de empregadas domésticas. Nós não tinhamos consciencia de clas-
se. Chamei a minha patroa e disse-lhe que tinha de assinar a minha carteira.E fi-
quei muito contente porque a partir daí eu não dependia mais do meu marido 
tinha os meus direitos11. 

Voltando às empregadas portuguesas elas ocorriam às reuniões, resultado da formação recebida 
nas na JOCF/LOCF e CCO, alargaram a Comissão pró - sindicato após o 25 Abril 74 e realizaram-
se Assembleias em diferentes locais do País. A mobilização das colegas era a primeira prioridade, 
sem a qual não seria possível a aceitação do registo do Sindicato Serviço Doméstico (SSD). O 
objectivo era concretizar a união da classe, pois só assim poderiam lutar pelos seus direitos. O 
Jornal Sempre Fixe escreve que a finalidade era construir um Sindicato; negociar um Acordo Co-
lectivo e preparar formação profissional12. Mesmo sem legislação, era importante usufruir da fol-
ga semanal e de um horário de trabalho que lhes permitisse reunir, estudar, mudar a sua vida.  
O interesse e a curiosidade por conhecerem a situação com que se confrontavam sem direitos 
sociais levava-as a aprenderem a fazer a leitura do mundo, a compreenderem que tinham de 
entrar na luta, como estavam a fazer outros/as trabalhadores/as. Lutaram e adquiriam formação 
a nível formal, informal e não formal e desenvolveram competências sociais, profissionais e pes-
soais. A fundação simultânea de uma Cooperativa de prestação de Serviços (Cooperserdo) aju-
dou a criar postos de trabalho para as empregadas domésticas que eram despedidas, foram 
alfabetizadas e promoveram cursos de alfabetização, cursos de quadros e temáticos. 
Do mesmo modo as empregadas domésticas brasileiras adquiriram formação, algumas atingiram 
o nível superior de que sentem muito orgulho como o testemunho da Anazir, que revisita o seu 
passado até ao momento presente. A partir daí, e assim como diarista nós participamos e discu-
timos. Em 1978 já não era um grupo disperso. Eu sou fundadora do PT, da FUT e da Cuti Central 
única os trabalhadoras. Tudo a partir da Pastoral.Tenho 72 anos. Fala da sua formação que 
aconteceu ao fim de 30 anos de ter feito o exame da 4ª.classe e ter começado a trabalhar como 
empregada doméstica, ainda criança e sem nenhuns direitos sociais, uma vez que não havia ne-
nhuma legislação para as empregadas domésticas e diaristas. 

 
Eu quando comecei a trabalhar tinha a 4.classe.Passado 30 anos passei a estu-
dar.Fiz o 2ºgrau, naquele tempo era o primário e ginásio.Depois tirei o 2º grau 
depois tirei o vestibular, para ter acesso ao universitário. Passei em pedago-
gia.Graduei em pedagogia e terminei agora graduação em psicopedagogia no Rio 
Janeiro. Eu aposentei-me com 60 anos.Hoje eu trabalho.Sou coordenadora de 
projecto de crianças e adolescentes da Fundação de direitos humanos Bento Ro-
dião.Foi um grande advogado das favelas.Também me especialisei dentro da 
Pastoral das favelas.Tenho uma prole imensa.Sou viúva tive um casamento de 46 
anos.Tenho 6 filhos, 36 netos, 21 bisnetos.13 

Este testemunho é apenas um exemplo de uma trabalhadora, empregada doméstica que lutou 
pela carteira profissional e passou a diarista conseguiu organizar a sua vida, trabalhar, ser mili-
tante, dirigente sindical, mãe, avó e bisavó e ainda continuar a trabalhar em prol da sociedade. 
Desde jovens adolescentes até reformadas, todas unidas, as trabalhadoras revelaram a sua ca-
pacidade de luta, o seu desenvolvimento cultural e formativo, e ainda a esperança de continua-
rem a contribuir para que as trabalhadoras domésticas de amanhã sintam a sua profissão 
dignificada e não ocultem com vergonha, a importância do seu trabalho para a sociedade, que 
é executado por uma percentagem elevadíssima sobretudo de diaristas como são conhecidas no 
Brasil e mulher-a-dias em Portugal. Numa análise comparativa apenas encontramos uma dife-
rença a nível de direitos. As trabalhadoras domésticas lutaram e conseguiram adquirir a carteira 
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profissional enquanto as portuguesas lutaram pela criação de uma Cooperativa de Prestação de 
Serviços14. 
 
5. Conclusão 
 
Estas profissionais activistas quer portuguesas quer brasileiras representam, na terminologia 
gramsciana, intelectuais orgânicas, que conhecendo a realidade de classe, não se tornam ape-
nas suas porta-vozes, mas são capazes de interpretar as aspirações colectivas e dar-lhes um 
sentido e propor uma orientação concreta. Simultaneamente congregam a classe que dirigem 
para a realização dos objectivos discutidos e assumidos em diversas assembleias realizadas em 
diferentes regiões ou Estados do seu país. Gramsci15 cria o conceito “intelectual orgânico” para 
definir aquele ou aquela que se dedica a defender/criar a ideologia de um grupo específico “em 
última análise, os intelectuais não são produtos independentes, mas, sim, da classe em que 
nasceram. Gramsci utiliza o termo "orgânico" para denunciar o vínculo íntimo entre os intelec-
tuais e a classe da qual fazem parte”. 
As empregadas domésticas entrevistadas encarnaram a vontade colectiva ao sentir a necessida-
de de uma consciência que se convertesse numa prática transformadora. Os Sindicatos não po-
diam ser obra de meia dúzia tinha de ser uma força organizada, capaz de alterar as condições de 
vida e de trabalho de toda a classe profissional. 
Quer para as empregadas domésticas activistas sindicais portuguesas quer para as brasileiras as 
organizações da acção católica, JOCF, LOCF, CCO, PO e CEB foram escolas de formação que lhes 
proporcionaram uma aprendizagem fundamental para saírem da ignorância, se organizarem e se 
realizarem como trabalhadoras e mulheres.  
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Este estudo se constitui como parte das análises desenvolvidas sobre a infância e a cri-
ança durante o nosso processo de formação doutoral, que discorre sobre práticas de educação 
não escolar em São Luís do Maranhão, Brasil. Assim objetivamos conhecer os sentidos da infân-
cia, suas concepções, seus cuidados e sua educação durante os oitocentos, a partir do ambien-
te domiciliar no Brasil e no Maranhão ressaltando que nossas observações se construíram 
teórico metodologicamente com base na literatura internacional, nacional, local e também a 
partir dos registros de memória contido em um diário escrito por uma senhora da elite mara-
nhense, em meados do século XIX.  

Os aspectos epistemológicos e históricos sociais neste estudo se dão em momentos dis-
tintos: o primeiro voltado para a apreensão dos vocábulos infância e criança no recorte tempo-
ral acenado e o segundo nos conduzirá à compreensão da criação de uma cultura 
institucionalizada da infância na sociedade a partir das práticas educativas ocorridas nas famí-
lias brasileiras, e maranhenses. Nesse contexto, faz-se necessário o entendimento conceptual 
acerca do corpo (FOUCAUT, 1987) infantil nesta sociedade e suas implicações a partir de um 
espaço gerador de práticas, discursos e concepções sobre a infância.  

Em observância ao nosso objetivo faremos um caminhar a partir das práticas educati-
vas nesta sociedade, dando relevância ao universo feminino na intencionalidade do cuidado 
com a infância da elite e com a infância desvalida. Portanto as considerações aqui a serem 
apresentadas apontam o início de mais um campo de estudos sobre a infância ao entender suas 
concepções, seus cuidados, espaços e possibilidades da criança nos oitocentos no Maranhão.  

Ao falarmos da educação da Infância nos oitocentos pressupomos considerações pon-
tuais a respeito destas duas categorias durante a temporalidade em foco. Entretanto iremos 
tratá-las interligadas dada a relação proposta para este estudo. Ao tentarmos fazer uma leitura 
das implicações da utilização do termo Infância seguiremos um percurso interligando três mati-
zes que direcionam este estudo sobre a infância nos oitocentos. Educação, cuidados e sentidos 
da infância (ARIÈS,1988). 

Para apreender a infância é necessário primeiramente dois entendimentos essenciais, 
ao nosso modo de ver. O primeiro deles é a compreensão da utilização do vocábulo “infância”, 
ou seja, o que entendemos por infância, a partir de uma determinada área de conhecimento, 
como a psicologia, a filosofia, a historia, a demografia, entre outras ciências. 

Para a maioria dos educadores sua compreensão emerge a partir da Psicologia, como 
uma fase do desenvolvimento humano. Entretanto muitas vezes o termo infância se mistura, ou 
se confunde ao vocábulo Criança. Este, segundo entendimento, corresponde a um conceito his-
tórico cultural. Ou seja, falamos da infância enquanto fase do desenvolvimento e falamos da 
criança como resultado de uma cultura, situada num tempo e num determinado espaço. Assim 
falamos da criança negra, indígena, da criança da elite, da criança pobre ou desvalida, da crian-
ça do Maranhão. Falamos da criança dos oitocentos, do século XX, ou da criança da era da in-
formatização. 

Dada essa compreensão abordaremos a criança oitocentista que se educava em casa. 
Para isso é importante compreender que, a casa era habitada por uma família nuclear, por pa-
rentes e agregados, o que ampliava a concepção de família nos oitocentos. Nesse núcleo, as 
mães aparecem como as primeiras mestras dos seus filhos e nesse contexto, refletimos como 
se dava a infância da criança das elites, tendo em vista que eram elas os sujeitos dos cuidados 
e da educação doméstica. 

 Ao compreender a concepção, os cuidados, os espaços e as possibilidades da infância 
e da criança nesse recorte temporal, foi possível identificar as práticas do cotidiano das casas, 
entre elas os cuidados e a educação. 

De acordo com Mauad (2002), o século XIX ratifica a descoberta humanista da especia-
lidade da infância e da adolescência e introduz os termos criança, adolescência e menino, já 
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existentes em dicionários da década de 1.830. Assim o vocábulo menina ou menino eram ter-
mos utilizados como tratamento carinhoso e só depois como designativo de crianças. 

A própria palavra creança derivava da idéia de cria da mulher estava associada ao ato 
de criação, generalizando-se apenas nas primeiras décadas do século XIX. É curioso saber tam-
bém que na literatura portuguesa do mesmo século a palavra infância é preterida pelo uso do 
termo puerícia. Em síntese, ambas palavras indicavam o reconhecimento de uma fase, mesmo 
sem ter a clareza de suas definições. 

A definição de infância nesse período caracterizava-se por aspectos físicos e intelectu-
ais, que segundo Mauad (2002), a infância correspondia a primeira idade da vida, marcada pela 
ausência da fala; Em seguida, vinha puerícia, dos 4 aos 10 ou 12 anos. Para este autor, ambas 
as fases estavam relacionadas a aspectos físicos como a fala, dentição, altura, altura, peso, en-
tre outros. 

Quanto aos aspectos intelectuais, seu desenvolvimento se iniciava na meninice, cujo 
termo era utilizado em outras representações, por exemplo, de brincadeiras que carregavam 
outros significados simbólicos da sociedade oitocentista. 

No Brasil, segundo Gilberto Freire (1987), a criança recém-nascida já vinha ao mundo 
cercada de duas correntes místicas: “a portuguesa, de um lado; a africana ou ameríndia, do 
outro”. A portuguesa representada pelos pais brancos e a africana, pela ama de leite, cuja pre-
sença, nas casas de famílias abastardas ou mesmo nos extratos médios da população, era 
sempre solicitada por ocasião de um nascimento para a amamentação da criança até a primeira 
idade.  

Os cuidados das amas não se restringiam apenas ao aleitamento, e as crianças passa-
vam, também, a serem alvos de diversos rituais que as protegiam contra mau-olhado, quebran-
to, sapinhos, soluços e uma infinidade de simpatias, que a mãe branca ouvia da ama, negra e 
escrava. 

Apesar das críticas a essa prática, as amas-de-leite, muitas vezes alugadas para a práti-
ca da amamentação, parecem ter sido fundamentais na infância das crianças oitocentistas e a 
elas essa função lhes dava uma distinção, um lugar de honra na família de seus senhores, 
mesmo, por vezes, sendo separadas de seus próprios filhos e filhas para irem alimentar outras 
crianças brancas recém-nascidas. 

Sob este bojo, as amas-de-leite acabavam por expor um pouco da realidade das crian-
ças escravas, que muitas vezes, acabavam sendo cuidadas e educadas por outros escravos, 
vendidas ou dadas recém-nascidas, como mencionado no diário da Senhora Maria Bárbara: 
“Hoje, dia 23 de abril de 1869 chegou Celeste, uma crioulinha recém-nascida, que Francisco 
arrematou da casa dos Gonçalves porque sua mãe foi ser ama-de-leite na fazenda dos Cutrim.” 
(DIÁRIO PARTICULAR DA SENHORA MARIA BÁRBARA FREITAS DA COSTA, 1869) 

Dessa forma, também é importante destacar que pra se falar da infância no Brasil de 
oitocentos, é preciso dividí-la em duas: a das crianças dos senhores das casas, as brancas, e a 
das crianças dos escravos, as negras. Embora vivessem juntas e partilhassem boa parte do co-
tidiano, até a idade da puberdade, ambas tinham infâncias muito diferentes em termos de cui-
dados, educação e, principalmente, perspectivas. 

Assim, tendo em vista o objetivo deste trabalho, a educação domiciliar na casa, era fa-
cultada somente aos seus senhores, trata-se nele, da infância e dos cuidados e educação dos 
filhos de uma camada mais favorecidas da sociedade oitocentista, enfocando as crianças escra-
vas apenas à medida que essas serviam como companheiras, cuidadeiras e até confidentes das 
crianças brancas. 

Cercadas de criados, as crianças da elite cresciam na condição de senhores de escra-
vos. Mesmo ainda crianças, lhes era atribuído o status desde muito cedo, enquanto que as cri-
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anças escravas já nasciam destinadas a pertencer a algum senhor, que podia negociá-las mui-
tas vezes, mas que, na maioria das vezes eram criadas convivendo com as crianças da casa. 

Não diferente de outras localidades do Brasil dos oitocentos, os cuidados e a educação 
das crianças das casas no Maranhão se fundamentava em princípios copiados da Corte e tam-
bém tinha como referência hábitos europeus, chegando a seguir normas e regras de conduta, o 
que vinham a determinar as concepções, os cuidados, os espaços e as possibilidades da infân-
cia nos oitocentos no Maranhão. 

Na medida do possível, e dependendo da condição financeira da família, chegavam a 
seguir normas e regras de conduta, entre elas destacam-se editoriais trazidos com ensinamen-
tos sobre as vestes infantis e seus cuidados, desde a primeira infância. 

Num desses editorias, colado numas das páginas do diário de Dona Maria Bárbara, tra-
zia o ensinamento da utilização de óleo de amêndoas doces nos braços para que a criança pu-
desse dormir em contato com a mãe. 

Assim, para que as mães exercessem o seu ofício, deveriam está bem informadas sobre 
os cuidados com as crianças e nesses cuidados cabiam o zelo com o que as crianças vestiam. 

Preocupavam-se em protegê-la do frio, entretanto usando tecidos leves como a camisi-
nha de cambraia, lavadas em alfazema e muito bem passadas, para que não deixassem a pele 
da criança com as rugas da roupinha. 

Até os seis ou sete anos, as crianças andavam adornadas da mesma maneira e somen-
te depois dessa idade teriam uma vestimenta adequada a cada sexo. È interessante ressaltar 
que o mesmo critério de idade também os separava nos leitos de dormir e daí podemos dizer 
que a educação passava a ter traços diferentes para cada sexo. 

Noutro editorial, encontrado no mesmo diário, mencionava a preocupação com a edu-
cação mental das crianças, a partir do aparecimento da fala, chamando a atenção para o 
acompanhamento do desenvolvimento da articulação dos sons, determinante para organização 
das palavras e do pensamento futuro. 

Assim, as orientações às mães destinavam-se ao cuidado na escolha das pessoas que 
rodeavam a criança, pois a linguagem desta seria sempre a repetição do que ouve. O mesmo 
artigo evidencia que as crianças são “o que d’ellas fazem as pessoas que a dirigem e as circun-
dam; são como um espelho: repetem fielmente os seos directores”.(autor desconhecido, 1887) 

Com o surgimento de uma concepção de infância e de criança, ao menos para as crian-
ças das elites, passam a ser valorizados, por idade( explicar q isso não é pontual), objetos que 
fazem parte do seu universo, como os brinquedos artesanais (existem desde sempre) ou não, 
como cavalinhos de madeira, velocípedes, triciclos, bonecas de porcelanas, biscuit ou de pano, 
miniaturas de mobiliário das elites, trenzinhos, soldadinhos de chumbo ou de madeira pintada, 
espadas e espingardas, na maioria das vezes de fabricação francesa ou alemã, segundo o acer-
vo do Museu do brinquedo de Sintra (Sintra, Portugal). 

Também era recomendado o exercício físico, fundamental para a saúde das crianças. 
Segundo o Dr. Carlos Costa (1880) aconselha a utilização do velocípede para a conservação da 
saúde, além de ajudar a criança a se desembaraçar, era um meio de entretenimento muito ge-
neralizado à época e não havia criança, pertencente à família mais medíocre financeiramente 
que não possuísse um. 

Ainda na mesma década de 1880, Albert Durant, no artigo intitulado A natureza da cri-
ança, chamava a atenção para a necessidade do educador conhecer a natureza humana, diz; 
“para educar as creanças é necessário saber o que são as crianças”. 

Nessa direção, o autor descreve o conceito de criança em uma visão pedagógica, que 
de acordo com ele, o “conhecimento da sua natureza é que faz da pedagogia uma sciência”. 
Assim, traça uma breve explanação histórica da concepção de criança para os gregos, romanos 
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e até população do medievo e ainda apresenta a maneira como os Jesuítas concebiam a crian-
ça, cuja influência foi marcante em nosso país: 

 
a creança é um instrumento, não uma pessoa; pouco se preocupam 
com saber se ella é naturalmente boa ou má. A sua disciplina é fria-
mente severa, sem ser rigorosa; a educação para elles, é um meio, 
não um fim, deprimem, enervam e apoderam-se dos caracteres para 
o proveito da fé religiosa e para o seu próprio proveito. (DURANT, 
1880). 

 
Apesar das diversas opiniões pedagógicas e métodos dos filósofos serem diferentes, 

demonstram a necessidade de uma educação que atenda as aptidões e a natureza da criança 
para que ela desenvolva suas faculdades physicas, intelectuais e moraes”. 

Desse modo se esboçava um conceito de criança que se afasta do “pequeno adulto”, 
responsabilizando por suas atitudes e ações, construindo-se nos educadores do Brasil de Oito-
centos, uma concepção de criança voltada para a consideração de suas capacidades e possibili-
dades, que atribua aos mestres, e posteriormente, à escola um papel relevante de influência e 
responsabilidade sobre sua formação. Assim, a educação passa a ser considerada como um 
aspecto fundamental, cuja influência possibilitava alterar as tendências hereditárias. 

De acordo com os registros da Senhora Maria Bárbara, as crianças de sua fazenda que 
freqüentavam a casa, brancas e negras recebiam ensinamentos religiosos e se iniciavam nas 
primeiras letras. 

Apesar das notórias divisões entre os sexos na educação das crianças, havia a prescri-
ção de quem deveria ensinar a meninos e meninas. Dessa forma para os meninos os ensina-
mentos deveriam ser ministrados por homens e para as meninas por mulheres. Entretanto , na 
educação domiciliar uma mesma professora ou preceptora, bem como professor particular ou 
preceptor ensinavam a todas as crianças da casa indistintivamente, como segue no diário. 

A instrução era dada por um professor ou uma professora da capital da província ou de 
uma freguesia mais adiantada, que vinha numa determinada época do ano. Seus ensinamentos 
se limitavam a leitura e escrita e, conhecimento numérico.  

Tais conteúdos eram definidos pelo senhor da fazenda e, sob seu olhar, era o conheci-
mento necessário à vida adulta! 

Aos meninos havia a preocupação com outros conhecimentos, dada a possibilidade de 
freqüentarem uma escola primária na província ou, mesmo fora do Brasil. 

Às meninas cabia, além do conteúdo de leitura e escrita e matemática, aprenderem fiar, 
tecer, cozer, bordar e cozinhar, além de terem a preocupação em serem boas esposas e boas 
mães! 

Às meninas escravas conferia também os mesmos ensinamentos, porém na maior parte 
dos relatos de Dona Maria Bárbara, muitas delas acabavam lendo melhor do que as sinhazinhas 
da casa despertavam preguiça nas sinhazinhas, pois acabavam fazendo os seus deveres... 

Em seu diário não havia menção ao acompanhamento dos meninos na fase subseqüen-
te à educação domiciliar na casa, a partir dos 10 a 12 anos, o que nos faz acreditar que, salve 
raras exceções, os seus ensinamentos eram vistos como suficiente para o seu status. 

Assim, para concluir, a infância das crianças das casas no Brasil e no Maranhão, ou seja, 
de uma infância de elite nos oitocentos foi marcada pela rigidez de costumes, papéis diferencia-
dos e pelas expectativas bem definidas para meninas e meninos. No entanto, parece que, algu-
mas vezes, tornava-se mais branda e são significativos os relatos amorosos dos pais e 
condescendentes na educação dos filhos, em cujas casas se constituía um mundo à parte, onde, 
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como afirma Gilberto Freyre (1997), reunia-se a fortaleza, a capela, a oficina, a santa casa, o ha-
rém, o convento de moças, a hospedaria, o banco e, como não poderia deixar de ser, a escola. 

Através dos registros de memória de uma senhora de elite, desposada de um grande 
fazendeiro da baixada maranhense na segunda metade do século XIX, relata fatos acontecidos 
naquela localidade, dando destaque aos cuidados e educação de crianças brancas e negras, o 
que nos possibilitou, neste estudo, contribuir para a historiografia da infância, seus cuidados e 
sua educação, bem como obtivemos contributos à criação de uma concepção de infância brasi-
leira, nordestina e maranhense, bem como sua relação com a educação da infância europeia. 
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Uma das preocupações que marcam o início do século XX no Brasil diz respeito à infân-
cia, denunciada pelos médicos, juristas, educadores e jornalistas. Um grande número de crian-
ças morria açoitado pelas epidemias e ausência de condições de higiene física e moral nos 
aglomerados urbanos. Porém, o que chamava a atenção dessa elite era as estatísticas criminais 
(RIZZINI, 1993, p. 25), levantando a possibilidade de estarem as crianças correndo riscos ou de 
serem elas responsáveis por colocar a sociedade em situação de perigo. Essa preocupação com 
a infância do início dos novecentos estava relacionada ao projeto de normalização da socieda-
de, que apontava crescimento desordenado graças aos problemas sociais advindos antes da 
transição do Império para a República, como a abolição da escravatura.  

No entanto, as medidas tomadas para reparar a ordem e adequar a sociedade brasileira 
ao modelo europeu implicaram uma série de intervenções autoritárias à população, como foi o 
caso da vacinação obrigatória contra a varíola e o combate aos focos do mosquito transmissor 
da febre amarela. 

Assim este estudo é resultado de análises desenvolvidas sobre a infância, pobreza e fi-
lantropia no decorrer dos nossos estudos doutorais e objetiva analisar e configurar a infância 
pobre e a sociedade filantrópica de São Luís do Maranhão entre as décadas de 1910 e 1920 a 
partir de uma instituição de assistência à infância.  

Para tanto nossa escolha metodológica se deu por meio de análises de fontes bibliográ-
ficas e documentais, primeiramente, mediante compreensão dos sentidos da infância e da cri-
ança no início do século XX em São Luís e posteriormente através da organização do campo 
médico-social a partir dessa instituição de assistência. 

Com a expansão desordenada das cidades, criaram novas necessidades de organização 
social em que o Estado, associado ao saber médico, buscava maneiras de intervenção sanitária 
e assistencial, porém prevalecendo a função de policiamento sanitário em detrimento da assis-
tência pública. Vale salientar ainda que as medidas sanitárias preventivas, ao contrário das de 
assistência, reuniam recursos e atenção. 

Nessa ótica, as crianças abandonadas ou pobres, alvo da assistência, vagavam pelas 
ruas das principais cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador em busca da sobrevi-
vência, quadro que também se desenhava em São Luís do Maranhão. 

Às crianças pobres, programas de assistência se constituíam em dispensários, trata-
mento e profilaxia das doenças, creches e distribuição de gêneros de primeira necessidade. “Ao 
menor abandonado e delinquente, estavam reservados o asilo preventivo e o asilo reformató-
rio”. (RIZZINI, 1993, p. 25). Entretanto, a participação do Estado na assistência era vista como 
insignificante, apenas se consolidando nos anos de 1920 com a criação do Juízo de Menores e a 
promulgação do primeiro Código de Menores.  

No entanto, a preocupação com as crianças nas ruas, nos asilos, nas famílias, nas fábri-
cas, e a preocupação com a mortalidade e a criminalidade continuavam a ser foco de olhares, 
tendo em vista a necessidade de criação de medidas que viessem a proteger e a assistir à in-
fância desvalida, como que também pudessem “[...] aliviar a consciência de uma sociedade en-
vergonhada e ameaçada com a sua presença”. (RIZZINI, 1993, p. 26). 

A compreensão de criança desvalida perpassa a concepção daquele “[...] que não pos-
sui valor, encontra-se desprotegido, desamparado, desgraçado, miserável”. (DICIONÁRIO AU-
RÉLIO, 1998. p. 352). O Dicionário da Língua Portuguesa (1927) define desvalido como 
“desprotegido, desamparado, pobre, desgraçado, e desvalimento, falta ou perda de favor, de 
proteção, de valimento”. Então, observamos que tal significado se assemelha em dicionários do 
século XIX e início do século XX. 

Dada essa compreensão, a infância desvalida e maltratada tomou assento nas denún-
cias médicas nas classes desafortunadas. De acordo com Moncorvo Filho (1926, p. 35), o pro-
blema era originário da ignorância dos pais “[...] dos mais rudimentares preceitos da higiene 
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[...]”, levando os filhos a consumirem álcool, drogas como o ópio, além alimentos inadequados 
em todas as idades.  

Esse consumo atendia a diversas finalidades, de acordo com os serviços clínicos de am-
bulatório nos Institutos de Assistência e Proteção à Infância do Rio de Janeiro. O álcool – vinho 
e aguardente –, segundo os pais, servia aos filhos como fortificante ou calmante. Prática seme-
lhante percebemos no relatório do Instituto de Proteção à Infância de Lisboa, onde a criança 
bebia sopa de vinho antes de ir para o campo. 

O ópio e a alimentação inadequada também se evidenciam nos relatos do instituto. O 
ópio era utilizado para prolongar o sono das crianças, fazendo com as mães pudessem descan-
sar por horas. No que se refere à alimentação inadequada, registraram-se na dieta alimentar 
das crianças, incluindo as de menor idade, angu, peixe, feijão, arroz e carne seca. (MONCORVO 
FILHO, 1914, p. 40). 

Entretanto, não só o uso de álcool, ópio e má alimentação faziam parte dos registros 
ambulatoriais. Havia um bom número de crianças que buscava cuidados médicos devido à vio-
lência dos castigos cruéis, como exposição à chuva e ao frio, bem como espancamentos com os 
mais variados objetos. 

Do ponto de vista médico, outra preocupação se assolava. As crianças internadas nos 
asilos devido à falta de condições de higiene nesses locais eram acometidas de doenças, o que 
aumentava a taxa de mortalidade. 

Essa preocupação trazia a discussão da defesa ou não desses asilos e sua eficácia na 
prevenção da criminalidade pelas autoridades, porém o caráter disciplinador dessas instituições 
se torna a tônica do discurso à situação do menor moralmente abandonado, tendo em vista 
representar uma ameaça social. 

Tal fato foi capaz de provocar sentimentos e atitudes reveladores de posicionamentos 
sociais, científicos e políticos, os quais demarcam uma época em que civilizar a sociedade era 
sinônimo de eliminar as ameaças representadas pelas condições de vida insalubre. 

Nesse âmbito, a criança desvalida (o menor moral e materialmente abandonado nos 
centros urbanos) concebia um perfil de sociedade não civilizada. A situação de pobreza originá-
ria de problemas que não eram privilégio da República era perceptível na medida em que a es-
sa infância faltavam medidas eficazes e de responsabilidade pública. 

Essas medidas, porém, eram muito mais atenuadas como mantenedoras de uma ordem 
republicana do que numa dimensão educativa. Assim, a preocupação com a infância, sobretudo 
pobre, recaía como meio de reconhecimento social a diversos segmentos políticos. 

Nessa ótica, construir uma ordem social com base nos preceitos republicanos atenuava 
os aspectos da pobreza. Apesar da miséria, os pobres são iguais na medida em que participam 
do mesmo estatuto jurídico dos demais cidadãos. Nesse segmento, a igualdade nos leva a refle-
tir a pobreza como questão social, adentrando um espaço de discussões políticas e de direitos. 
No entanto, percebemos que os pobres de que falamos neste trabalho, ou seja, as crianças em 
situação de miséria, desvalimento, apresentavam-se esvaziadas da sua dimensão política, sendo 
interpretadas como problema moral capaz de associar interesses particulares, ou de pequenos 
grupos, ao interesse geral. 

Na medida em que a pobreza da criança brasileira, particularmente a maranhense, pas-
sou a ser o centro de discussões e medidas de um grupo da elite, tendendo à sua socialização, 
percebemos práticas implicadas no poder. Nessa perspectiva, o social se configurava como es-
paço político resultante de um projeto de alcance maior. Vale acrescentar que o grupo a que 
nos referimos era representado pelos militares, médicos, políticos, juristas, escritores e jornalis-
tas, entre outros que exerciam algum tipo de poder sobre a sociedade. 

Sendo a criança uma construção cultural, resultado de práticas e representações 
(CHARTIER, 1990) pontuadas num determinado tempo e espaço, faz-se necessário, neste tra-
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balho, compreender os sentidos da pobreza nas primeiras décadas do século XX, a fim de te-
cermos as relações da criança pobre com os exercícios de filantropia na sociedade brasileira e 
maranhense. 

Etimologicamente, a palavra pobre/pobreza origina-se no latim e tem seu significado 
associado a terrenos agrícolas, que produziam aquilo que não era desejado ou eram considera-
dos inférteis. (DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2005, p. 1180). Com a evolução das 
sociedades, sua empregabilidade assumiu novos sentidos, porém sempre relacionados a alguma 
coisa não almejada. 

Entre os seus vários significados, destacamos essencialmente dois: aqueles relaciona-
dos à falta de alimentação, moradia, cuidados com a saúde; e os referentes à incapacidade de 
participação na vida social, incluindo a falta de educação escolar, de informação, de acesso à 
cultura1. Nessa perspectiva, o primeiro sentido pode ser entendido como um estado de carência 
de bens essenciais e o segundo, como carência social. 

Apesar de essas duas denominações estarem relacionadas à riqueza, a noção de pobre-
za conota de forma negativa, implicando uma condição vil, frágil, podendo assumir o sentido 
popular daquele que precisa de algo.  

De acordo com o dicionário da língua portuguesa (MICHAELIS, 2002, p. 610), a palavra 
pobre significa também desprotegido, digno de compaixão – indigência, miséria, penúria. 

Quando falamos de pobreza, sempre perpassa a ideia de que a miséria é uma coisa e a 
pobreza é outra. Entretanto, é importante compreender que, segundo Fonseca (1935), a misé-
ria é um aspecto integrante da condição humana, resultante de um fenômeno natural e inevitá-
vel como é a desigualdade, que, segundo o mesmo autor, é outro aspecto importante na 
definição de pobreza. Se a pobreza é condição natural e inevitável, jamais se extinguirá de que 
é um aspecto das sociedades e suas condições de vida material e social. Porém, o termo indica 
sentimentos e atitudes, como compaixão, medo, desprezo e até piedade. 

Apesar de compreendermos a miséria como uma circunstância da pobreza que inspira 
indigência, penúria e estado indigno, esta esteve sempre relacionada às práticas das igrejas 
cristãs que, através de suas obras caritativas, devolviam às pessoas chamadas pobres a digni-
dade e a melhoria social. 

Entretanto, é preciso ampliar a noção de pobreza, fenômeno geralmente associado a 
fatores econômicos das sociedades contemporâneas, mas que sempre esteve presente na hu-
manidade, podendo sua explicação através dessa via nos trazer uma noção limitada ao propósi-
to deste trabalho. 

É necessário perceber a pobreza de maneira interdisciplinar, fazendo ligações entre a 
ordem vigente e sua temporalidade, conhecer a sociedade de que falamos da pobreza, quem 
eram considerados pobres e em que condições de vida material e social viviam, além de perce-
ber a quem a pobreza chamava a atenção e com que finalidade política ela deveria permanecer 
ou não. 

Outro elemento importante associado à pobreza é o fenômeno do “[...] pauperismo, 
forma mais dramática da pobreza que supõe a sobrevivência de alguns dependentes do auxílio 
do outro ou da assistência pública”. (FERNANDES; VIDIGAL, 2005, p. 72). 

A partir dessa compreensão, devemos pensar a criança pobre brasileira e maranhense 
do início dos anos 1900 como aquela que necessitava sobreviver às transformações impostas 
pelo novo ordenamento através de ações que viessem a favorecê-la não apenas em seu aspec-
to material, mas também social. 

Pensar essa criança nos conduziu, também, ao entendimento sobre o que realmente a 
sociedade política e intelectual queria dela. Cuidar de seus surtos epidêmicos, saneá-la, educá-
la para ser uma nova nação ou livrar-se de seu convívio ameaçador? 
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Associar essa criança às suas condições de miséria nos remeteu a práticas de assistên-
cia que se desenvolveram através de instituições sociais, como a Confraria da Misericórdia de 
Portugal fundada em 1498 pela rainha Leonor de Lancastre2, a Santa Casa de Misericórdia do 
Rio de Janeiro, fundada pelo Padre Anchieta em 15533, e o Hospital da Santa Casa de Miseri-
córdia do Maranhão, fundada pela Irmandade da Misericórdia em 16534.  

À exemplo dessas instituições é importante observarmos que a concepção de pobreza 
“[...] já se encontrava secularizada [...]” (KUHLMANN JÚNIOR, 1998, p. 59) e abraçada pela 
caridade das ações religiosas. Com isso, percebemos que a caridade 

 
[...] relaciona-se a um período anterior e assumiu significados diferen-
tes ao longo da história, referindo-se à religião, ao Estado, ou a um 
sentimento de ordem individual em relação à pobreza. O mesmo ocor-
reu com a palavra filantropia que pode se referir à secularização, à 
iniciativa não governamental, ou à organização racional da assistên-
cia. (KUHLMANN JÚNIOR, 1998, p. 60). 

 
Mediante tais denominações, observamos através dos discursos jornalísticos sobre a 

Assistência à Infância do Maranhão o modelo de assistência de caráter filantrópico, compatível 
com a prestação de serviços através do saber médico, bem como a organização racional da as-
sistência em substituição à assistência emocional5. 

Nessa perspectiva, também, percebemos a comparação entre a utilização das palavras 
caridade e filantropia, evidenciando um polo de discussão entre suas ações, dando relevância à 
filantropia como organização racional da assistência. Entretanto, segundo Rizzini (1993, p. 48), 
“[...] a caridade e a filantropia apresentavam o mesmo objetivo, que vinha a ser a proteção da 
ordem social [...]”. 

 
A luta de forças entre a caridade e a filantropia foi antes de 

tudo uma disputa política e econômica pela dominação sobre o pobre. 
A pobreza, até o século XIX, pertencia ao domínio absoluto da Igreja. 
A preocupação com a pobreza por parte das ciências, como a medici-
na, a economia, a sociologia, a pedagogia, e outras, permitiu toma-
rem pra si diversos aspectos do pauperismo como objetos de estudo. 
Desta forma fornecem às elites sociais e políticas os instrumentos que 
possibilitaram-nas reclamar para si o domínio de uma situação que as 
ameaçava diretamente e que a Igreja mostrava-se incapaz de contro-
lar. (RIZZINI, 1993, p. 48). 

 
Assim, a filantropia emergiu fundamentada pela ciência com a finalidade de organizar a 

assistência de acordo com as necessidades sociais, políticas, econômicas e morais, as quais vie-
ram com o advento da República. 

Apesar de sua raiz humanitária6, a filantropia foi se solidificando, desde os primórdios 
do liberalismo7, mas possui uma base na sensibilidade moral como modo de aproximar a misé-
ria e a ordem. “Com isso, a filantropia elabora, pragmaticamente, uma referência ao interesse 
coletivo, de natureza essencialmente moral, que é o de reduzir a miséria e o perigo social que 
ela representa”. (BEGHIN, 2005, p. 45). 

Com práticas que promoveram a fusão entre o interesse individual, ou de grupos, e o 
interesse geral, a filantropia possibilitava ações que não interferiam nos interesses da ordem, 
ao contrário, ajudavam a minimizar o papel do Estado8 em relação à pobreza. Nessa vertente, 
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percebemos, através das práticas filantrópicas no Maranhão, a preocupação da sociedade que a 
praticava em preservar a imagem da capital limpa das mazelas causadas pelo pauperismo. 

Apesar de o Maranhão não ter tido nenhuma junta republicana e sendo o Estado mais 
ligado a Portugal do que ao Brasil durante o período imperial, a preocupação sanitária assolava 
a sociedade e práticas caritativas já se desenvolviam antes do advento da República. 

Percebemos nos textos do jornal A Pacotilha, já nos 1910, um ano antes da fundação 
do Instituto de Assistência à Infância, ações beneficentes que não estavam somente sob o inte-
resse da igreja, mas, sobretudo, relacionadas ao interesse de determinada camada da socieda-
de, assumindo o caráter filantropo em detrimento da caridade. 

Muitas dessas manifestações ganharam força na medida em que a infância pobre to-
mava as páginas desse periódico como forma de chamar a atenção para os perigos dela decor-
rente. Entretanto, como a pobreza se constituía um perigo ao futuro, o problema da criança 
pobre trazia à sociedade preocupações que determinariam o apoio à constituição de um institu-
to que viesse cuidar da problemática. 

Desse modo, o movimento aderido pelo jornal A Pacotilha sobre a infância desvalida 
ganhou força e adeptos. Através do discurso médico-higienista, somaram-se novos esforços 
sociais, pontuando a finalidade de cuidar das crianças em situação de pobreza. 

Com a libertação do cativeiro negro, muitas crianças andavam pela capital maranhense 
sem vestes, descalças e sem nenhuma forma de acolhimento social, como, por exemplo, ser 
educada em escolas e asilos.  

Então as campanhas através do campo médico social se direcionaram não apenas a es-
sa criança, mas apontavam também preocupações com a mulher, sendo esta a mãe das crian-
ças desvalidas e suas condições de vida. Nesse percurso, também era foco de atenção o 
controle à natalidade, o acompanhamento da gravidez e do nascituro, controle de doenças ve-
néreas e doenças de ordem degenerativas, como as pestes, a lepra, entre outras enfermidades. 

Com a intenção de afastar a criança de um ambiente sócio-familiar conturbado, circun-
dado por alcoolismo, prostituição, criminalidade e vida insalubre, os médicos higienistas mara-
nhenses, com apoio social dado à repercussão das matérias jornalísticas, organizam modos de 
atendimento doméstico, a fim de cuidar da infância pobre, mas visando, também, evidenciarem 
e legitimarem seu campo de atuação naquela cidade. 

Nessa perspectiva que através da organização do campo médico-social e através de 
ações sócio-educativas dos médicos maranhenses a concepção de infância e pobreza passou a 
ser foco de atenções, onde os discursos dessa classe profissional apontavam as transformações 
impostas pelo novo ordenamento através de ações que viessem a favorecê-la não apenas em 
seu aspecto material, mas também social. Concomitante a isso havia o favorecimento do campo 
médico científico que ascendia naquela sociedade. 
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1 A palavra cultura aqui assume o significado amplo, correspondendo a conhecimentos diversos. 
2 A rainha D. Leonor de Lancastre, viúva do rei D. João II, instituiu uma irmandade de invoca-
ção a Nossa Senhora da Misericórdia, na capela de Nossa Senhora da Piedade, no ano em que 
os navegadores portugueses chegaram à Índia, completando quase um século de navegação e 
em devoção e agradecimento a Nossa Senhora, a confraria seria orientada por princípios esta-
belecidos no compromisso com a misericórdia. 
3 A Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro era considerada pela Igreja um prolongamento 
da Confraria da Misericórdia de Lisboa. 
4 O Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Maranhão foi instalado em 1653, por iniciativa da 
Irmandade da Misericórdia, dos jesuítas, tendo à frente o padre Antonio Vieira (MEIRELES, M. 
M. Dez Estudos Históricos. São Luís: ALUMAR, 1994). Funcionava em imóvel alugado, pois 
foram em vão os esforços para a sua construção, “[...] embora a obra não fosse adiante, con-
seguiu sempre que se dispusesse uma casa particular para receber os enfermos”. (LISBOA, Jo-
ão Francisco. Obras de João Francisco Lisboa, 1864, p. 209). Sua sede própria e definitiva, 
na Rua do Norte em São Luís, só foi inaugurada no dia 19 de março de 1814, 161 anos após a 
benemérita iniciativa do Padre Vieira, com a denominação de Hospital de São José da Santa 
Casa de Misericórdia. 
5 Assistência emocional para a autora representa toda prática de assistência determinada por 
sentimentos piedosos. 
6 Etimologicamente, a palavra filantropia origina-se do grego, em que philos quer dizer amor e 
antropos, homem, ou seja, amor do homem pelo ser humano, amor pela humanidade. (BE-
GHIN, 2005, p. 45). 
7 Liberalismo como um sistema de dominação. (BEGHIN, 2005, p. 45). 
8 Estado “[...] significa conjunto de poderes políticos de uma nação, nação politicamente orga-
nizado por leis próprias”. (DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2005, p. 653). 
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Introdução  
Esta comunicação analisa o periódico “O Pequeno Luterano”, comumente utilizado nas 

escolas paroquiais ligadas a instituição luterana do Sínodo de Missouri na região meridional do 
RS (1930-1960). Esta revista era direcionada a crianças e produzida pelo Sínodo de Missouri, 
instituição religiosa luterana originária dos Estados Unidos, que se instalou no Brasil em 1900, 
atualmente é denominada Igreja Evangélica Luterana do Brasil. 

A educação e as relações do Sínodo de Missouri no contexto pomerano foram discuti-
das anteriormente em dissertação de mestrado1, com recorte temporal diferente, abordando, 
em especial, os primórdios da fundação do Sínodo. Neste estudo é feito o recorte de um dos 
meios educativos utilizados pelo Sínodo: a revista “O Pequeno Luterano”. Editada em 1931 em 
alemão gótico, denominada Kinderblatt. Em 1939, com a nacionalização do ensino passou a ser 
editada em português até 1966. 

Ao longo do tempo demonstrou um crescimento considerável, não só em quantidade, 
como o aumento do número de páginas, como em qualidade. A apresentação gráfica e editorial 
apresentava um cuidado maior no aspecto estético. Havia troca dos editores responsáveis, mas 
todos eles com o mesmo perfil profissional e religioso: foram pastores e professores, formados 
pela Igreja do Sínodo de Missouri. 

Ao apresentar uma breve contextualização da circulação e edição da revista, preten-
de-se ressaltar que o foco desta comunicação trata da relevância da história oral para o desen-
volvimento do estudo, enfocando categorias conceituais, como identidade e memória (Bosi, 
1987; Felix, 1998; Fischer, 2005; Halbwachs, 1990; Pesavento, 2004; Portelli, 1996; 
Radley,1994). Apresenta discussão a partir do depoimento de alunos/leitores sob a perspectiva 
de Roger Chartier (2002;2000; 1996). A partir das memórias, é possível contextualizar elemen-
tos de sua educação escolar, bem como do currículo das escolas paroquiais.  

 
 
Categoria conceitual: memória e identidade 
A memória é coletiva e parte de um processo, e neste processo o grupo para dar um 

sentido de pertencimento nas relações sociais acaba formando uma incessante construção na 
realidade em que se viveu, especialmente em se tratando de investigações em História da Edu-
cação. 

A memória é coletiva porque as recordações do grupo se marcam na lembrança do 
indivíduo pelo outro, é necessário ter o outro para reforçar e lembrar a recordação ou as práti-
cas que os grupos tentam conservar. 

Por isso, nas pesquisas em história da educação que se conta com a análise da esco-
larização de sujeitos ou de investigação em instituições escolares é necessário levar em conta 
que as lembranças e as imagens dos depoentes estão configuradas de uma forma que estão 
relacionadas com o grupo social a que pertencem. A lembrança de qualquer pessoa vai estar 
ligada à construção histórica e a identificação com o grupo que a constituiu, pois as relações 
sociais e culturais dos grupos são marcantes na formação destas memórias coletivas, e se a 
memória é um processo, também é importante perceber as formas do grupo se relacionar e se 
identificar, em especial, nos processos históricos educativos.  

Então, é relevante pensar a história oral como uma metodologia que analisa os relatos 
dos depoentes, e ao mesmo tempo, leva em consideração as lembranças dos sujeitos perten-
centes a um grupo social e que eles se constituem com influências e marcas de sua pertença. 

Assim, há muitas discussões em torno da dicotomia entre memória coletiva e indivi-
dual, ou seja, a última sendo apontada como se os indivíduos por si só tivessem uma capacida-
de nata de possuir esta memória, mas acreditamos que ela não está desvinculada da memória 
coletiva, como nos coloca Halbwachs (1990): 
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[...] que a memória individual, enquanto se opõe à memória coletiva, 
é uma condição necessária e suficiente do ato de lembrar e do reco-
nhecimento de lembranças? De modo algum. Porque, se essa primeira 
lembrança foi suprimida, se não nos é possível encontrá-la, é porque, 
desde muito tempo, não fazíamos mais parte do grupo em cuja me-
mória ela se conservava [...] ( Halbwachs, 1990, p 34) 

 
A memória individual se assenta na memória coletiva, porque as lembranças e recor-

dações do grupo são construídas em uma base de memória coletiva. Para analisar o processo 
histórico de escolarização é preciso ter esta assertiva que a memória coletiva é fundamental 
para a constituição das relações sociais. O que entendemos como evocação da lembrança indi-
vidual é muito tênue poderíamos entender que cada indivíduo tem um singularidade de si, mas 
esta singularidade é construída socialmente. 

Muitas vezes, os depoentes rememoram os fatos e os constroem de forma ucrônica, 
ou seja, os fatos não são totalmente verdadeiros, são contraditórios, mas o que interessa na 
pesquisa são as crenças e os símbolos criados e fortalecidos pelo grupo para entender as me-
mórias subterrâneas permeadas no contexto (Portelli, 1996). 

Na verdade, muitos depoimentos da história oral não guarda uma verdade, mas uma 
representação, fica esta tensão entre o que aconteceu e o que o depoente desejaria que tivesse 
acontecido ou o que ele representa como acontecido. Estes aspectos são necessários para 
abordar a história de vida dos depoentes quando não interessa a busca da verdade absoluta 
numa perspectiva da história positivista, não podemos levar somente em consideração os acon-
tecimentos que podem ser provados com evidências incontestáveis. Sempre quando se trabalha 
com história oral é preciso contrapor a realidade vivida e as representações destes sujeitos.  

Ecléa Bosi em Memória e Sociedade lembrança de velhos reforça que as lembranças 
evocadas será aquilo que o depoente vivenciou no meio social, ou seja, nas relações com o seu 
grupo. “A memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a classe 
social, a com a escola, com a Igreja, enfim com os grupos de convívio e os grupos de referen-
cia a este indivíduo”. (Bosi, 1987, p. 17). Nota-se que há uma variedade polifônica de discursos 
e não podem ser a partir de um ser essencial. Mesmo que a pesquisa contar com um único de-
poente, o seu discurso estará atravessado por outros discursos que o constituíram e construiu a 
sua narrativa. Beatriz Fischer (1997) ao abordar a questão discursiva alinhada com as histórias 
de vida propõe problematizando: 

O discurso de um sujeito singular pode ser captado como um discurso 
que envolve instâncias verbalizantes diversas. Há que se estar atento 
para os eus travestidos de nós e vice-versa. Como decorrência, parece 
ficar evidente que a unidade de investigação não se limitará a uma 
biografia. Que tal estudar as várias histórias de vida entrelaçadas, 
identificando-as como constitutivas de posições diversas nos múltiplos 
itinerários do grupo escolhido para investigar? (Fischer, 1997, p 19, 
grifos do autor)  

  
Os discursos produzidos através da rememoração de depoentes estão imbricados por 

diferentes narrativas no seu entorno e das falas polifônicas constituídas do grupo de pertença. 
Como a autora menciona o individual (eus) está circunscrito e costurado com o social (nós). 
Assim, será profícuo ampliar a rede de depoentes buscando entrelaçar diferentes tipos de histó-
ria de vida para capturar discursos que darão sentido as representações sociais dos fenômenos 
educativos. 
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Assim, será profícuo ampliar a rede de depoentes buscando entrelaçar diferentes tipos 
de história de vida para capturar discursos que darão sentido as representações sociais dos fe-
nômenos educativos. 

Narradores leitores/alunos 
As imbricações teóricas do uso de impressos e leituras buscamos como aporte teórico 

os estudos de Roger Chartier. Este autor levanta diversas categorias como se constituem as 
práticas e os modos de leitura, a importância da apropriação pelos leitores, o modo da produ-
ção, circulação e controle de determinadas leituras. 

É fundamental entender as práticas da leitura através do que ela representa para os 
leitores, estando atento à forma da leitura, na direção que ela impõe determinadas práticas 
gestuais, no controle, do ato na orientação institucional, no ato em si. A leitura não pode ser 
apreendida como uma prática abstrata e desconexa da realidade representada, ela forma e 
molda as pessoas, é apropriada e é moldada também pelos leitores. Assim, se reforça que nem 
todos lêem da mesma maneira, porque dependendo do grupo social e econômico e religioso, 
cada grupo terá uma prática diferenciada de leitura. 

 
Se debe señalar también que la lectura es siempre uma práctica en-
carnada em gestos, espacios, costumbres. A distancia de una feno-
menologia de la lectura que borra todas las modalidades concretas del 
acto de leer y lo caracteriza por sus efectos, postulados como univer-
sales, una historia de las formas de leer debe identificar las disposi-
ciones específicas que distinguen las comunidades de lectores y las 
tradiciones de lectura (Chartier, 1996, p. 51).  

  
Chartier chama atenção para esta problemática porque, na maioria dos casos, a leitu-

ra tem sido tratada como uma habilidade universal, até essencial, como se todos os leitores 
lessem da mesma forma, tendo a mesma apreensão, ou seja, uma apreensão estipulada com 
determinado padrão do que seria ser ou não alfabetizado. Sendo desta forma, a leitura estaria 
destituída de práticas, ela estaria num nível de abstração. Novos estudos, entretanto, chamam 
atenção para uma leitura engendrada de gestos, significados e circunscrição social: “A leitura 
não é somente uma operação abstrata de intelecção; ela é engajamento do corpo, inscrição 
num espaço, relação consigo e com os outros [...]” (Chartier, 1994, p. 16). Estas formas corpo-
rais e gestuais implicam em perceber diferenças e nuances que determinados grupos possuem. 
A leitura, por isso, constitui-se de algumas especificidades de acordo com as apropriações e 
práticas das comunidades de leitores. 

 
Tabela1- Relação dos depoentes da pesquisa 

Nome do depoente Período de contato 
na revista 

Modo de contato Condição na pes-
quisa 

1. Armindo Wienke Redação “O filho 
ingrato”- O Peque-
no Luterano, 
mai/jun, 1952, p. 
27. 

Envio de redação Leitor infantil 

2. Ada Westermann Cartas- O Pequeno 
Luterano, jan/fev, 
1960, p. 16. 
Página dos Leito-
res, jul/1960, p. 10. 

Descrição da escola - corres-
pondência 

Leitora infantil 
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3.Fredo Westermann Redação “O perna 
de Pau”. O Peque-
no Luterano, mai-
jun/1961, p. 14-15. 

Envio de redação- escola.  Leitor infantil 

4.Hilda Lange Kope-
reck 

Comunicação- O 
Pequeno Luterano- 
set/1944, p. 40 

Descrição da escola (São 
Pedro)- donativos ao Orfana-
to 

Leitora infantil 

5. Nivea Prestes Em Pelotas se fa-
zem assim- O Pe-
queno Luterano, 
dez/1965. 

Descrição da escola domini-
cal- Pelotas 

Leitora- professo-
ra escola domini-
cal 

6. Ida Strelow de 
Castro 

Uma carta da Gua-
birova. O Pequeno 
Luterano, jan-
fev/1956, p 11. 

Descrição da escola paro-
quial- Pelotas 

Leitora- professo-
ra escola paro-
quial 

7. Wanda e Alípio 
Linden 

Redatora- jan/1962 
até jan/1965 

Redatores dos textos Redatores 

8. Donaldo Schuller Poema Pinheirinho 
de Natal. O Peque-
no Luterano, 
dex/1949, p. 47 

Envio de poema na condição 
de aluno do Seminário 

Leitor infantil e 
editor de revistas 
do Sínodo. 

 
Neste trabalho, a escolha dos testemunhos orais não se deu de forma aleatória, sendo 

os mesmo escolhidos entre os leitores que se comunicavam com a revista, e que viviam na re-
gião pomerana,, com exceção dos redatores Alípio e Wanda Linden, e de Donaldo Schuller. Es-
tes foram incluídos não só pelo testemunho e experiência como leitor, mas também por sua 
atuação como pastor e professor do seminário, como editor de outra revista: a dos estudantes 
semináristas denominada Nostra Vita, (relatava o cotidiano, o estudo, as formaturas, etc).  

A partir dos dados da tabela percebemos que estes entrevistados mantinham contato 
e interlocução com a revista, enviavam cartas e correspondências a edição da revista, em geral, 
na condição de alunos, relatando as práticas escolares e o cotidiano escolar, ou enviando histó-
ria e redações, estas práticas estimuladas pelo editorial do impresso.  

Todos os depoentes são pertencentes a igreja do Sínodo de Missouri até hoje e leitores 
assíduos, atualmente, da literatura da instituição. Interessante notar que a depoente mais anti-
ga mantém mais lembranças da infância e da revista, relatando práticas de uso do impresso 
como apoio didático escolar pelo professor. Os demais, com exceção da professora, lembram 
de forma mais marcante das outras revistas lidas na juventude. Acreditamos ser relevante o 
depoimento da professora de escola dominical2 relatar esta prática, já que era um meio profí-
cuo de educar e doutrinar as crianças.A revista era usada como instrumento didático, como 
meio de legitimar a importância de ser leitor e orienta condutas e modos de comportamento 
das crianças dentro da instituição luterana. 

 
 “Os leitores”- Projeto do futuro- “Ser pastor ou professor?” 
O nosso primeiro contato foi com Armindo Wienke, que publicou uma história na re-

vista na década de 1950, período em que os estudantes do seminário organizavam a redação. 
Propunha-se a chamada “A Janelinha Aberta”, em que muitos leitores foram convidados a pu-
blicar histórias e redações. Além de seu Armindo, outros leitores também escreveram redações 
e fábulas. O nome do depoente é mencionado na edição de dezembro de 1951, em que no 
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quadro “A Janelinha Aberta” é arrolado a colaboração de alguns leitores, e em seguida a pro-
messa da publicação: 

O depoente lembra que quando escreveu a redação para O Pequeno Luterano foi por 
incentivo de sua irmã mais velha. Leu uma fábula sobre o sapo e reproduziu a história. Interes-
sante que a revista publicou que era contado por sua avó. Ele diz não se recordar ao certo. Na 
época tinha 12 anos e era aluno de uma escola paroquial em Herval, interior de Canguçu. Seu 
professor era o pastor Reinaldo Albrecht, formado em teologia e pedagogia pelo seminário. Se-
gundo o seu relato, nesta escola não se usava muito O Pequeno Luterano porque tinha alunos 
que eram de outras denominações religiosas. O pastor e professor ensinavam a religião a partir 
das Histórias Bíblicas, sem aprofundar muito a questão doutrinária. A trajetória de vida de seu 
Armindo na infância esteve marcada pela perspectiva de estudo no seminário, mas em seu de-
poimento percebe-se certo silenciamento em relação a este fato. Simplesmente afirmou que o 
pai precisava de sua ajuda no comércio e acabou não tendo a formação de pastor ou professor.  

O segundo leitor masculino, Fredo Westermann, aparece na década de sessenta como 
leitor infantil. Sua família participava na interlocução com o impresso. Ele e as três irmãs3 tiveram 
publicação na revista. Ele publicou história denominada “O perna de Pau” (O Pequeno Luterano, 
mai-jun/1961, p. 14-15.). História longa para a média publicada na revista e ocupou duas pági-
nas, conta a zombaria das crianças de uma escola de um senhor velho que tinha uma perna de 
pau, devido à guerra. A história revela a lição de moral e a valorização do herói em defesa da Pá-
tria, imbuído de valores nacionalistas e ufanistas, próprio do conteúdo da revista. Logo em segui-
da, coloca o nome do leitor e o seu endereço, porque nesta época o estímulo às correspondências 
de cartas era grande. Ao deparar-se com sua participação na revista ele diz não lembrar de ter 
escrito, fica admirado e revela que no ano de 1961 ele estava no seminário. Ele fica na dúvida se 
as irmãs teriam enviado a carta ou ele teria escrito em forma de compilação em 1960, ano em 
que morava em Cerrito, interior de Pelotas. Ela foi publicada no ano seguinte. 

Interessante notar que os depoentes do sexo masculino tiveram os projetos de estu-
dos na infância com a perspectiva de formação pastoral ou pedagógica. Mesmo não seguindo, 
(o primeiro tornou-se agricultor, o segundo, empresário), são hoje atuantes na igreja e leitores 
de revistas do Sínodo. A revista incentivava a idéia de pastorado e magistério aos meninos. Es-
tratégias planejadas para ampliar o número de interessados ao Seminário. Os leitores aqui re-
presentados pelos sujeitos da pesquisa, atenderam a esta estratégia, apenas de início. 
Escaparam dela ao não seguir a carreira prevista e , usaram o estudo para ampliar conhecimen-
tos e seguir adiante na escolarização. Eles tiveram preparação para um maior aprofundamento 
de seus estudos. Nas entrevistas, o silêncio parece indicar certo desconforto em relação a esta 
passagem de suas vidas, quando havia expectativas na preparação de sua infância para o ser-
viço da igreja. 

 
Leitora Ada Westermann: troca de correspondências, através do impresso 
A revista perpassava o meio familiar. Famílias numerosas, onde todas as crianças liam 

o Pequeno Luterano. O testemunho de Ada Westermann reforça a apropriação do impresso por 
todas as crianças da casa.  

Ela enviou duas cartas à redação em 1960: a primeira em janeiro e outra em julho. 
Na primeira conta sobre a escola que estuda, na segunda compila uma história. A família desta 
leitora manteve vínculos estreitos com a revista, os seus três irmãos também escreveram para 
o impresso. Optou-se em entrevistá-la primeiramente porque o seu nível de envolvimento na 
rede de leitores foi maior. Nascida numa família de luteranos ligados ao Sínodo de Missouri, os 
seus pais eram atuantes na igreja local e tinham relações de prestígio no Seminário em Porto 
Alegre. Ela iniciou os seus estudos numa escola paroquial em Cerrito, localidade próxima a Pe-
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lotas, mas continuou os seus estudos de nível ginasial em Porto Alegre, graças à mobilidade 
que o pai tinha como comerciante e viajante. 

A carta revela o ambiente escolar e religioso entrelaçado, reforçando a importância da 
escola como formação religiosa. Outro aspecto a levar em consideração é a valorização do pro-
fessor, em especial, na data de aniversário. Esta homenagem esteve imbuída de um valore im-
plícito: elevar o professor como autoridade do saber. 

 
Leitora Hilda Lange: lembranças da revista na escola 
Dona Hilda Lange se comunica na revista na década de 1940, no relato de seu colega 

Davi Flor. O relato comunica as doações ao Orfanato Moreira dos alunos da escola de São Pe-
dro (interior de Pelotas). Reproduziremos logo abaixo a carta. 

De São Pedro, Pelotas, recebi a seguinte cartinha 
Querido ‘tio’ do nosso ‘O Pequeno Luterano’ 
Esta carta tem por fim comunicar-lhe acerca da coleta que nós alunos 
ajuntamos, na festa de Natal no ano passado, para a caixa de órfãos 
em Moreira. Os contribuintes são os seguintes: Elsa Lange, Hilda 
Lange, Frieda Drews, Roberto Lange e Hugo Kopereck Cr$1,00 cada; 
Olinda Krause e Nathan Flor Cr$ 2,00 e Davi Flor Cr$ 2,50. Total Cr$ 
11,50. Almejando ao ‘ Pequeno Luterano’ e ao querido ‘Tio’ a benção 
de Deus sou com muito estima o seu sobrinho e amigo Davi J. Flor (O 
Pequeno Luterano, set/1944, p. 40, grifos nossos). 

 
A comunicação revela as práticas assistencialistas de auxílio, bem como preparar as 

crianças para ser o fiel adulto que participa dos projetos da igreja. A coleta foi realizada no Na-
tal de 1943, e a carta publicada somente em setembro do outro ano, comprovando que a mobi-
lidade das cartas não era muito grande, próprio da realidade da época.  

O testemunho de Dona Hilda é rememorado através das lembranças escolares infan-
tis. Disse que a sua família era numerosa, tinha onze irmãos, e todos estudaram na escola em 
São Pedro. Ela ainda estudou um ano na língua alemã, e após a nacionalização do ensino, seu 
pai fazia com que as crianças lessem em alemão. Recorda que em sua casa havia muitos livros 
em alemão. A revista parece ter sido atrativa no mundo infantil da leitora. Provavelmente a fa-
mília não possuía grande material de leitura em português, pois o pai fazia questão de manter 
as leituras em alemão. Livros e revistas em grande quantidade não eram assim tão comuns nas 
famílias, em especial, entre agricultores. Conforme depoimento, lia-se muitas vezes o mesmo 
texto4, também ela recorda a leitura de outras revistas, sendo na fase juvenil, o Jovem Lutera-
no. Atualmente é leitora das revistas da igreja.  

 
Professoras leitoras nas instâncias educativas do Sínodo 
 Ida Strelow: professora leiga na escola paroquial  
A busca por professores que mantiveram envolvimento com a revista no contexto 

pomerano deste período foi difícil. Encontra-se apenas Ida Strelow de Castro, em que atuou 
numa escola paroquial atípica, não direcionada exclusivamente a luteranos, com alunos não só 
de outras denominações religiosas, mas também de descendentes de lusos. Por ser a única de-
poente professora encontrada no contexto pomerano, queremos destacar brevemente a sua 
trajetória de vida, pois o modo de vida a constituiu como professora neste período. A sua infân-
cia foi de acordo com os princípios luteranos, educada em escola paroquial, situada em Bom 
Jesus, interior de São Lourenço5. Tal instituição sofreu, logo em seguida com a transição do 
alemão ao português e ela teve dificuldade de continuar estudando. Recebeu apoio da mãe em 
casa, porque a sua família, mudou-se da comunidade rural de predominância pomerana, para 
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um vilarejo de Pelotas, chamado Py Crespo. Neste local Ida revela o descontentamento por não 
ter amigos, e nem escola e igreja para participar:: 

Estudei lá em São Lourenço, onde começou o seminário. Llá eu estu-
dei em alemão, pastor Fiedler até 8 anos, depois puxaram o tapete 
(mudou a língua), mudei para a Colônia Py Crespo e fiquei sem aula. 
Aí só a mãe contava história, era para a gente estudar em casa, a 
gente não escrevia muito, a mãe não era professora, mas ela contava 
histórias para nós, sempre estas da Bíblia ela me contou. [...] 

 
A trajetória de Ida foi marcada por mudanças e adaptações de culturas. O maior im-

pacto sem dúvida, foi a língua. Sua educação escolar e religiosa sofreu os reveses da nacionali-
zação do ensino, porém, o contato com diferentes grupos proporcionou maior vivência para 
depois atuar como professora numa escola de descendentes de lusos. Inclusive o seu marido, 
posteriormente, foi de descendência lusa.  

 
Professora de escola dominical: Nívia Prestes 
Conforme abordado análise da revista, as escolas dominicais se solidificaram a partir 

da década de 1960, com o declínio das escolas paroquiais. Constata-se neste período uma fase 
de transição dos alunos entre as escolas paroquiais e dominicais. No espaço urbano as escolas 
dominicais eram mais bem adaptadas neste período, em especial, em cidades que não havia 
escolas sustentadas pelas comunidades: 

Em Pelotas fazem assim6 
Caros amiguinhos, leitores do Pequeno Luterano. [...] Cada domingo 
após o culto temos a aula dominical, começamos a aula com uma de-
voção, para a qual reunimos as crianças de várias idades. Na devoção 
ouve-se uma leitura bíblica e uma história que envolve crianças nos 
diversos aspectos da vida. Temos aproveitado as belas histórias do 
Pequeno Luterano. Depois canta-se um hino e uma oração em con-
junto é feita. Logo a seguir separamos as classes por idade. [...] Nos-
sa escola bíblica também ensaia cantos, [...] organizam brinquedos de 
roda para as crianças após a aula. Temos um grande objetivo e uma 
grande responsabilidade. Anunciar o Salvador aos pequeninos e levá-
los a aplicar seus conhecimentos na conduta cristã e na prática do 
amor ao próximo. Eles devem amar a Jesus, que os amou primeiro. 
Nívea Prestes (O Pequeno Luterano, dez/1965, p. 8). 

 
 O relato minucioso revela como se organizava a estratégia educacional nas esco-

las dominicais. A preocupação com a didática está presente. As diversões e os aspectos lúdicos 
não eram descuidados, a fim de envolver as crianças. A revista servia de apoio didático e citá-la 
como aporte nas aulas era uma forma de propaganda e divulgação.  

 
Redatores: casal Alipio e Wanda Linden 
 O contato com estes sujeitos ocorreu, inicialmente através do meu pai, conhecedor 

das respectivas trajetórias. No Anuário da Igreja, busquei o endereço deles, fazendo contato 
por telefone. A esposa atendeu, dizendo que o professor Alípio estava muito doente, que não 
iria lembrar dos fatos passados. Perguntei se, no passado, havia um sobrinho ou filho que se 
chamava W. Linden, pois eu encotrara muitas histórias redigidas, traduzidas ou adaptadas com 
esta identificação. Para minha surpresa, a esposa do redator Alípio me disse que era ela, cha-
mada Wanda Linden: ela auxiliava muito na redação da revista no período de atuação de seu 
marido como redator. Marquei a entrevista. Ela relutou, preocupada com o que poderia auxiliar, 
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mas insisti, porque acreditava que cinco anos trabalhando, ambos como redatores, havia de ter 
algo como significativo a contribuir para a pesquisa.  

Marquei o dia e fui até Estância Velha/ RS, pouco mais de 300 quilômetros de Pelotas, 
para dar andamento à pesquisa. O professor Alípio, aparentemente bem, participou da entrevis-
ta. A coleta do depoimento foi realizada através de conversa informal, com a presença dos dois 
simultaneamente. Ambos tinham exercido o magistério, num primeiro momento, o professor 
Alípio auxiliara em Porto Alegre no curso pedagógico do Seminário Concórdia7, na década de 
1950-1960. Disse que por não perceber interesse da instituição em manter este curso com qua-
lidade. Tentou organizar os estágios na escola destes alunos, mas não houve comparecimento 
e nem cobrança. Em 1961, o casal se muda para Niterói/ Canoas (hoje grande Porto Alegre) e 
ali atuam numa escola da igreja, escola paroquial, seriada e que possuía curso ginasial.  

Depois desta conversa inicial para entender a trajetória e atuação dos dois, mostro a 
revista impressa, (anteriormente, a professora Wanda havia me dito que tinha perdido o seu 
acervo). Ela se maravilha e o impresso evoca lembranças. 

Bah! Nossa! Ai que saudade disso aqui! Eu não sei como achava tem-
po. [Eles falaram ao mesmo tempo]. [...] Quem me ajudou muito foi 
o George Mueller. [havia] outra revista que era quase um Pequeno 
Luterano, eu traduzia artigos daquele que o Mueller mandava, em in-
glês, adaptava para nós. Ele foi para São Paulo e me ajudava.8 

 
Os dois reafirmaram: a revista tinha como meta ser utilizada nas escolas, mas não sa-

bem se de fato isto ocorreu em todas aquelas pertencentes ao Sínodo. Na escola em que atua-
vam recebiam exemplares para, além de recurso didático serem disponibilizadas na biblioteca. 
Reafirmam que o maior número de assinantes, (em tono de 1500 assinaturas naquele período), 
provinham de alunos de escolas paroquiais pequenas.  

Conforme já aludido em páginas anteriores, com o enfraquecimentos das escolas, a 
revista precisou deixar de existir, tornando-se um encarte, e depois suplementar de outra revis-
ta maior: Mensageiro Luterano. 

O contato entre redatores e editora era relevante, já que os redatores tinham que es-
colher os textos, e a editora fazia a disposição gráfica. Alguns conflitos e sanções aparecem 
nesta relação, já que a editora escolhia os textos e organizava a propaganda na revista. Os de-
poentes afirmam que a revista não se sustentava com o dinheiro das assinaturas9,  

 
 Donaldo Schuller: trajetória como aluno/professor/editor 
Decidimos escolher o senhor Donaldo Schuller para dar também o seu testemunho 

por ter sido pastor, professor e editor revista Nostra Vita, editada pelo Sínodo, mas, sobretudo, 
devido a participação dele na revista como colaborador (quando criança), escrevendo um poe-
ma. Obviamente, a sua interlocução com a revista se dá de modo diverso, ele não participa 
como o leitor que descreve a sua escola, ou aquele que redige histórias compiladas e adapta-
das, ou ainda que realiza a troca de correspondências. Na verdade, ainda na fase infantil, o 
professor Donaldo era aluno do seminário e lhe pedem para compor um poema a ser publicado 
na revista “O Pequeno Luterano”. Ao referir sobre tal fato ele diz:10 

Eu nem me lembrava mais o que eu tinha escrito. [...] Ah sim, perfei-
to, inclusive é um poemeto que está ai O pinheiro de Natal, foi coisa 
de estudante, então estava dentro desta preocupação de produzir de 
alguma forma uma literatura...[...] isto vinha de convites, não havia 
uma expectativa que os estudantes escrevessem, mas como todos es-
creviam, eu escrevi, e como alguém que foi convidado para escrever  
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O depoimento revela a vida estudantil. O poema de Natal direcionado à revista foi es-
crito em 1949, logo em seguida à sua entrada no seminário, que tinha sido em 1945.  

Suas palavras vem reafirmar que as publicações do Sínodo enfatizavam a formação 
doutrinária luterana, bem como a presença dela nas práticas cotidianas, replicando a formação 
religiosa em todas as instâncias sociais. A revista compartilha destes ideais. Enfatizou os aspec-
tos doutrinários não circunscritos apenas no espaço religioso, mas, sem dúvida, em todas as 
esferas sociais de formação da criança, ela deveria refletir os modos de ser luterano.  

 
Encaminhamentos:  

A memória pode nos apresentar como individual, na sua singularidade, mas sem per-
der de vista, que ela se assenta numa base social, então, quando se analisa grupos sociais, ain-
da mais os processos de escolarização de grupos imigratórios, precisa-se levar em consideração 
os aspectos de construção social nas narrativas destes depoentes. 

As narrativas orais permitiram constatar: os sujeitos entrevistados não apresentaram 
homogeneidade em relação à apropriação do impresso. A apropriação ocorreu de forma dife-
rente, de um modo geral perpassada pelas diferenças de contexto (tempo e espaço). Segundo 
depoimentos, houve também diferenças da apropriação dentro do mesmo grupo cultural e soci-
al. Alguns recordaram o uso da revista na escola, os conteúdos religiosos, a interlocução no 
envio de cartas. Outros lembraram práticas realizadas e incentivadas pela revista, como as his-
tórias enviadas, as correspondências epistolares. Os professores pesquisados, de acordo com as 
especificidades apresentadas, apoiaram-se didaticamente na revista e seguiram os preceitos na 
escola paroquial e dominical. Ao compartilhar os mesmos estímulos de leitura, os leitores d’ O 
Pequeno Luterano foram circunscritos por determinadas estratégias doutrinárias direcionadas a 
comunidades étnicas religiosas. Assim, a apropriação entre leitores, professores e redatores não 
foi idêntica, tampouco são coesos os processos de interesse e ressignificação trazido hoje pela 
memória.  
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1 Dissertação defendida em maio de 2007, na Universidade Federal de Educação no Programa de Pós-
graduação em Educação com o título O Sínodo de Missouri e a educação pomerana em Pelotas e São 
Lourenço do Sul nas primeiras décadas do século XX l- identidade e cultura escolar. 
2 As escolas dominicais foram e são praticas que foram e são usadas nas comunidades, denominam-se 
deste modo, porque durante os cultos aos domingos, as crianças teriam outro espaço de formação didática 
apropriada para a sua idade com histórias bíblicas, cantos, e orientações doutrinárias. De acordo com os 
nossos estudos elas se fortaleceram no Sínodo de Missouri, no Brasil, a partir da década de 1960, com o 
declínio das escolas paroquiais. 
3 Sua irmã Ada Westermann , também participou desta pesquisa. Mais duas irmãs também publicaram, 
são elas: Elda Westermann, (Publicação na revista jan/1959, envio de história) e Edith Westermann (Pu-
blicação na revista em mai-jun/1959, com envio de carta e relato da escola).  
4 Os estudos de Chartier (1994) e Darnton (1996b) apontam que a leitura não é universal, ela difere de-
pendendo do contexto histórico e período. A diferenciação entre a leitura intensiva e extensiva se faz pre-
sente nas pesquisas da realidade medieval, em que o mesmo texto podia ser lido várias vezes, como 
Bíblias, catecismos e   livros populares denominada “Biblioteca Azul”. Deste modo pressupõe-se que a 
leitura intensiva se dava com acesso a pouco material impresso. Situadas na realidade medieval, não ten-
do a intenção de realizar uma analogia estreita, respeitando o contexto, pode-se perceber a prática da lei-
tura intensiva na realidade de dona Hilda.  
5 Localidade que fez parte das primeiras comunidades luteranas na região meridional do RS, e ali se fun-
dou o primeiro seminário teológico-pedagógico do Sínodo. Ver WEIDUSCHADT (2007). 
6 Título da matéria publicada. 
7 O Seminário, no início de sua formação em Porto Alegre (1909), manteve o curso pedagógico, funcio-
nava no sistema de Escola Normal e depois os professores poderiam optar também pelo pastorado. O fun-
cionamento da Escola Normal,  segundos dados do Instituto Histórico, se deu até o ano de 1972. Um dos 
últimos formandos pela via pedagógica, chamado Elton Kautzamnn, revelou,  por email, que na época 
que estudou, o  Seminário Concórdia  firmou um convênio com o Colégio Normal Vera Cruz, junto à 
comunidade Petrópolis-PA. Esse curso Normal de Pedadogia de  segundo grau era oficial perante os ór-
gãos oficiais de ensino, sob  responsabilidade desse colégio se realizava o Estágio . Ele teve  formação 
religiosa ministrada pelos pastores e professores do mesmo. 
8 Depoimento  dos redatores Alípio e Wanda Linden, concedido em 27 de agosto de 2011. 
9 Por isso que neste período as assinaturas eram bem menores que a tiragem, provável que se destinasse 
parte da revista aos  patrocinadores.  
10 Depoimento concedido Donaldo Schueller, dia 26 de julho de 2011. 
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Há alguns anos trabalhamos com a obra do historiador Carlo Ginzburg, utilizando-a co-
mo referência para nossas reflexões a respeito da pesquisa e da escrita em história da educa-
ção. Em nossa primeira publicação1 a respeito (LEONARDI, BALASSIANO & AGUIAR, 2009), 
mapeamos periódicos da área em busca de observarmos como Ginzburg era utilizado nas pes-
quisas sobre história da educação. Nessa pesquisa, encontramos um uso ainda restrito das 
obras desse historiador, utilizando-o como inspiração difusa e pouco aprofundada, fazendo refe-
rências aos seus primeiros escritos e com desconhecimento da produção mais recente do autor 
já publicada em língua portuguesa. 

Ampliamos as discussões dessa publicação em artigo no qual apontamos para as poten-
cialidades do uso da obra de Ginzburg na história da educação, em diálogo com seus conceitos 
de cultura e jaula flexível, estranhamento e distância, bem como o de indício e narrativa históri-
ca (LEONARDI & AGUIAR, 2010). Também realizamos o exercício de utilizar este referencial 
teórico para a leitura de cartas escritas no século XV como fonte para a escrita da história da 
educação em nossa tese de doutorado (AGUIAR, 2010).  

De lá para cá, com a ampliação de nossas leituras sobre o historiador italiano, levanta-
mos novos questionamentos a respeito de nossa própria produção, observando quais conceitos 
estavam claramente presentes em nossa pesquisa de doutorado e quais estavam presentes 
intuitivamente mas se fizeram claros somente agora, com algum distanciamento.  

Neste sentido, o texto que aqui apresentamos é um exercício de retomada do uso que 
fizemos dos conceitos de Carlo Ginzburg como sustentação de uma proposta teórico-
metodológica de leitura de cartas como fonte documental para a história da educação, realizan-
do um novo processo de estranhamento do uso que fizemos.  

Iniciaremos com uma descrição de nossa pesquisa com as cartas do educador e clérigo 
Jan Hus, procurando detalhar como utilizamos o paradigma indiciário para ler as cartas. A partir 
dessa leitura, apresentaremos um mapeamento das ideias de Ginzburg que iluminaram a pro-
dução daquela pesquisa e das que não estavam presentes naquele momento, mas observamos 
hoje como possíveis contribuições. 

Entendemos que a principal reflexão metodológica que podemos fazer parte da narrati-
va do percurso de pesquisa, visto que a construção histórica baseada no estranhamento não é 
a aplicação de um supostamente efetivo e existente método de pesquisa científica, mas uma 
imersão no objeto de pesquisa e em seu contexto e a construção de um método que permita 
observá-lo. 

Isto é importante afirmar, pois entendemos que um trabalho a partir da obra de Ginz-
burg situa-se num “lugar de encontro, uma praça onde se pode conversar, discutir, dissentir” 
(OM, p. 198)2. Não há um método fechado de uma pesquisa que se constrói durante o próprio 
percurso de investigação.  

 
Cartas que educam 
Jan Hus foi um clérigo do século XV que viveu na região da Boêmia. Foi chefe da capela 

de Belém, lugar dedicado à pregação em língua vernacular, e professor da Universidade de 
Praga. Em função de suas posições reformistas com relação à Igreja e de desentendimentos 
com a hierarquia eclesiástica da época, foi obrigado a exilar-se de Praga. Depois de dois anos 
em exílio em castelos da Boêmia, viajou para Constança para apresentar suas posições para o 
concílio que lá se instalava. Foi preso, julgado e condenado à morte na fogueira. Morreu em 6 
de julho de 1415. Embora já escrevesse antes, Hus produziu, a partir de seu exílio e, principal-
mente, de sua prisão, diversas cartas direcionadas a seus amigos e aos fiéis da capela de Be-
lém, utilizando essas cartas para educar o povo dentro dos padrões morais cristãos e de sua 
interpretação dos eventos que ocorriam. 
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Parte das cartas de Hus foi publicada por Martinho Lutero em 1537. Outra edição des-
sas cartas foi publicada em 1558 e novamente em 1715 na Alemanha. Com base na edição de 
1715, foi feita uma tradução para o francês em 1846 pelo historiador francês Émile de Bonne-
chose. Poucos anos mais tarde, em 1869, foi publicada uma nova compilação de cartas e do-
cumentos de época pelo historiador tcheco František Palacký. A partir desta última publicação, 
foi editada uma tradução para o inglês pelos historiadores ingleses H. Workman e R. Pope em 
1904. Em 1920, apareceu nova edição tcheca, por Václav Novotný, a partir da qual foi feita no-
va tradução para o inglês, pelo historiador norte-americano Matthew Spinka, em 1972.  

Essa história das edições é importante, porque permite a compreensão do desafio que 
as fontes estavam propondo: havia a necessidade de uma comparação destas edições e da 
construção de uma versão em português para elas. Dispúnhamos de versões em latim, tcheco, 
inglês e francês, sendo que não dominamos todas estas línguas. A descrição detalhada do pro-
cesso de preparação das fontes nós apresentamos em artigo recentemente publicado (AGUIAR, 
2011). De forma resumida, nós comparamos as três traduções e, com apoio das notas dos tra-
dutores, montamos um quadro comparativo das edições da correspondência hussita. A partir 
deste quadro, relemos as cartas, comparando-as nas suas traduções, e montamos um banco de 
dados contendo o número da carta, título, data, local, estrutura, palavras-chave, língua original, 
destinatário(s) e, principalmente, a numeração nas diversas edições dos epistolários. 

Das principais cartas que trabalhamos, fizemos uma leitura detalhada e construímos 
uma versão em português. Essa construção foi mais do que um simples processo de transposi-
ção de frases de uma língua para outra. Foi um trabalho de análise das escolhas que cada tra-
dutor fez para interpretar as palavras de Hus. Em conjunto com esse trabalho, comparamos as 
cartas com as biografias que dispúnhamos sobre o autor, tentando encontrar nelas os trechos 
que subsidiavam essas biografias. 

Cada pergunta que surgia durante a leitura, seja com relação à compreensão dos fatos, 
seja com relação às diferenças de interpretação, nós anotávamos. A partir destas anotações, 
começamos a construir narrativas, que foram reescritas diversas vezes. O processo de reescrita 
consistiu num trabalho de reinterpretação da nossa leitura de como Hus utilizava das cartas 
para educar e dos efeitos dessa utilização.  

Percebemos que a construção do conhecimento histórico se deu na constante reescrita 
das narrativas que surgiam pela leitura das fontes. O próprio processo de leitura tornou-se ele-
mento significativo desse conhecimento construído. Três narrativas estiveram presentes, com 
três temporalidades diferentes.  

A primeira era o modo como Hus escreveu suas cartas e as utilizou para educar. Ela 
consistiu num exercício de responder a uma série de perguntas que fizemos às cartas e ao clé-
rigo da Boêmia, por exemplo: Por que o autor escreveu as cartas? O que motivou sua escrita? 
Que estratégias de escrita do autor permitem identificar sua relação com o destinatário, suas 
intenções, suas necessidades? Para quem elas eram escritas e por quem elas eram lidas? Por 
que e por quem essas cartas foram guardadas? O tempo de produção e recepção imediata das 
cartas dentro do contexto em que foram produzidas permitiu-nos narrar a história de um edu-
cador que escrevia para compensar sua ausência, preservar sua memória e transmitir seu lega-
do para os que ficavam. 

A segunda narrativa consistiu no modo como essas cartas foram utilizadas após a morte 
de seu autor. Perguntamos: As cartas foram apenas preservadas ou foram divulgadas? Elas 
foram editadas/traduzidas? Por quem e por quê? Quais as diferenças entre a cultura que produ-
ziu estas cartas e as culturas que as leram? Havia alguma intenção educativa na divulgação 
destas cartas? Havia algum reconhecimento de mestria do autor vindo da parte daqueles que 
as publicaram? Que palavras dos editores das cartas permitem levantar questões sobre suas 
intenções ao publicar aquelas cartas? O tempo da circulação das cartas a partir da análise de 
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suas (re)edições e dos compiladores/tradutores permitiu-nos narrar a história de um legado que 
foi transmitido e rememorado ao longo de seis séculos.  

A terceira narrativa foi a de nosso próprio percurso de pesquisa. Descrever o tratamen-
to das fontes e retomar o lugar de Hus na história da educação, propondo um novo lugar a par-
tir das duas outras narrativas, fez com que nossa própria pesquisa fizesse parte do grupo dos 
rememoradores de Hus. O tempo da produção do historiador mostrou-se como um tempo de 
narração.  

Cada uma destas três narrativas foi construída com base em conceitos inspirados na 
obra de Ginzburg. Mais do que se apropriar de conceitos, porém, entendemos que um trabalho 
que parta deste historiador italiano é apropriar-se de uma escrita histórica. Não basta afirmar-
mos que procuramos por indícios nas fontes, como vimos em algumas pesquisas. Tentamos 
entender o que significa esse paradigma indiciário e suas implicações para nossa leitura das 
fontes.  

 
O avesso do avesso da leitura 
Uma das primeiras coisas que percebemos em nossa pesquisa foi o peso que as cartas 

de Hus possuem para a escrita dos biógrafos que consultamos. Para muitos fatos da vida de 
Hus, elas são o único documento disponível para os historiadores. Percebemos que foi comum a 
utilização das palavras de Hus como verdade dos fatos, como se sua narrativa, por sua posição 
de vítima de perseguição, fosse a única possível para o que ocorria. No entanto, 

não se pode falar em fatos objetivamente existentes: a teoria cria os 
fatos. Por conseguinte, não há nenhuma ‘história’ como ciência inde-
pendente. A história é observação de fatos segundo uma certa teoria; 
uma aplicação dessa teoria aos fatos à medida que são gerados pelo 
tempo (NI, p. 106). 

Esta aplicação de uma teoria, implica numa visão sobre as fontes, tão discutidas pela 
historiografia contemporânea. Ginzburg faz sua proposta que não é nem um retorno ao positi-
vismo nem uma aceitação total da “virada linguística”.  

As fontes não são nem janelas escancaradas, como acreditam os posi-
tivistas, nem muros que obstruem a visão, como pensam os cépticos: 
no máximo poderíamos compará-las a espelhos deformantes. A análi-
se da distorção específica de qualquer fonte implica já um elemento 
construtivo. (RF, p. 44) 

Como a construção histórica já implica um elemento de construção da narrativa históri-
ca, a análise do uso das cartas como fonte única pode fazer parte da pesquisa histórica, bem 
como os significados dessa escassez. No trabalho com cartas, especialmente quando só temos 
um dos lados da correspondência, os brancos, as falhas, os buracos contam histórias. Igual-
mente, temos apenas um dos pontos de vista. Seguindo Ginzburg, “os obstáculos postos à pes-
quisa eram elementos constitutivos da documentação, logo deviam tornar-se parte do relato; 
assim como as hesitações e os silêncios do protagonista diante das perguntas dos seus perse-
guidores – ou das minhas.” (FR, p. 265). 

Está em nossa atitude como historiador a busca pela construção da narrativa a partir da 
organização dos documentos. “Que o conhecimento histórico implique a construção de séries 
documentais, é óbvio. Menos óbvia é a atitude que o historiador deve adotar em relação às 
anomalias que afloram na documentação.” (FR, p. 262). Isto é especial no caso das cartas. 
Como elas são, habitualmente, uma escrita mais intimista e, dependendo do caso, voltadas a 
um único interlocutor, elas não se entregam facilmente. Foi o que aconteceu no trabalho com 
as cartas hussitas. As narrativas do autor das cartas não eram apenas um relato do que ocorria, 
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mas uma intenção de dar ao destinatário uma interpretação dos acontecimentos que favoreces-
se os argumentos de quem escrevia.  

Mas as “anomalias” não param na interpretação do texto ou do significado de sua au-
sência. Elas estão presentes nos detalhes mais negligenciáveis, naqueles que não olhamos à 
primeira vista. Elementos que muitas vezes são imponderáveis e perceptíveis por processos 
tidos como pouco científicos, como “faro, golpe de vista, intuição”, o que exige do historiador 
certo “rigor flexível” (MES, p. 179). A hipótese que a origem da narração estava em procedi-
mentos venatórios ou de deciframento apresentada por Ginzburg “também pode lançar luz so-
bre as narrativas históricas – voltadas, ao contrário das outras, para a busca da verdade, e 
contudo modeladas, em cada uma de suas fases, por perguntas e respostas elaboradas de for-
ma narrativa”. É o que o historiador italiano propõe, seguindo Proust, como “ler a realidade às 
avessas, partindo de sua opacidade, para não permanecer prisioneiro dos esquemas da inteli-
gência” (NI, p. 14). 

Esse procedimento consiste não em um método pré-estabelecido de como ler as fontes, 
visto que “o método é o caminho depois que o percorremos”, como afirmou o sinólogo francês 
Marcel Granet citado por Ginzburg (FR, p. 294). Consiste no constante perguntar às fontes o 
que elas não estão mostrando claramente, olhando para aquilo que nossa subjetividade não vê 
num primeiro momento e imergindo numa investigação movida por nossa paixão de conhecer 
para construir o conhecimento, visto que 

a construção (...) não é incompatível com a prova; a projeção do de-
sejo, sem o qual não há pesquisa, não é incompatível com os des-
mentidos infligidos pelo princípio de realidade. O conhecimento 
(mesmo o conhecimento histórico) é possível. (RF, pp. 44-45) 

A possibilidade desse conhecimento histórico dá-se por meio do estranhamento, pro-
cesso tão profundamente explorado por Tolstoi.  

Tolstoi via as convenções e as instituições humanas com os olhos de 
um cavalo ou de uma criança: como fenômenos estranhos e opacos, 
vazios de significados que lhe são geralmente atribuídos. (...) A auto-
educação moral requer, antes de mais nada, que se anulem as repre-
sentações erradas, os postulados tidos como óbvios, os reconheci-
mentos que nossos hábitos perceptivos se tornaram gastos e 
repetitivos. (OM, p. 22) 

Tão comum nas cartas, a expressão do desejo de escrever mais ganha contornos dife-
rentes se olharmos com certo distanciamento. Quando, por exemplo, Hus registra em uma de 
suas cartas (número 7, escrita em 6 de julho de 1408) “escreveria mais, mas o dever de pregar 
o evangelho não me permite” pode significar muito mais do que simplesmente um conflito en-
tre o desejo de escrever e o dever de seu ofício. Quando observamos os eventos que estavam 
para acontecer e as posturas que o autor assume perante seu destinatário, escondida sob esta 
frase está uma crítica a uma atitude contrária ao evangelho da parte daquele que leria a carta 
(AGUIAR, 2012). Ginzburg nos ajuda a entender o que acontece quando afirma que “o estra-
nhamento é o antídoto eficaz contra um risco a que todos nós estamos expostos: o de banalizar 
a realidade (inclusive nós mesmos)” (OM, p. 41), e completamos, e nossas leituras históricas. 

Esse olhar às avessas pode ser descrito como uma sensação, uma intuição que exige 
do historiador uma nova pesquisa. Ginzburg, a respeito de suas investigações, assim afirma: 

Na origem, há sempre um achado proveniente das margens de inves-
tigações inteiramente diversas. (...) Em cada circunstância, tive a sú-
bita sensação de ter encontrado alguma coisa, talvez até alguma coisa 
de relevante; ao mesmo tempo, tinha consciência aguda de minha ig-
norância. Às vezes, uma resposta relampejava (...). Mas não sabia 
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qual era a pergunta. Somente a pesquisa permitiu formulá-la. (NI, pp. 
11-12) 

Talvez essas palavras soem como uma produção histórica que seja inteiramente cons-
truída com sensações imediatas. Mas essas intuições produzem as perguntas sem resposta ou 
respostas sem pergunta, o que exige do historiador uma pesquisa em mais documentos e refe-
rências. E elas produzem uma narrativa, que, de acordo com Vainfas (2002, pp. 126-127) pos-
sui características explicativas diferentes das demais narrativas históricas. 

A narrativa micro-histórica não chega, portanto, a renunciar à explica-
ção – o que, se feito, implicaria a renúncia do historiador, ao menos 
no plano expositivo, a um de seus deveres de ofício. Mas, à diferença 
das demais narrativas históricas – incluindo a da história das mentali-
dades –, a narrativa micro-histórica evita explicações generalizantes, 
de modo que o historiador assume, quando muito, o papel de narra-
dor onisciente de uma trama. Ancorado em uma pesquisa exaustiva 
de fontes históricas, sabedor dos fatos efetivamente ocorridos, bem 
como dos que não passaram de possibilidades, o historiador o explica 
por meio da narrativa. (grifo do autor) 

Como nós “sempre nos sentimos estrangeiros diante de alguma coisa ou alguém” (OM, 
p. 11), construímos nossa narrativa cientes dos erros que podemos cometer, quando, ao bus-
carmos a verdade, precisamos trabalhar também com o verossímil. É o que nos lembra Lima, 
comentando Ginzburg. 

Estranhamento, distância, perspectiva. Recursos intelectuais e narrati-
vos que marcam a longa história dos entrelaçamentos mútuos entre 
história e literatura. Poderíamos ainda acrescentar a pintura, a foto-
grafia e o cinema nessa lista. O ponto de união é a necessidade ineli-
minável de pensar e representar a realidade, com todos os equívocos 
e ambigüidades que isso comporta. (LIMA, 2007, p. 111) 

Nesse sentido, o exemplo que o historiador italiano nos traz com a análise de um de 
seus erros é significativo. A partir de algumas das críticas que recebe referente ao seu livro In-
dagando Piero, ele percebe que parte de suas conclusões a respeito de um detalhe iconográfico 
de uma obra de Piero della Francesca, estava equivocada, o que comprometia sua argumenta-
ção sobre a datação daquela obra. Em texto no qual apresenta “conclusões bastante autodes-
trutivas”, justificando que “a reflexão sobre um fracasso pode ser tão (ou talvez mais) instrutiva 
quanto a reflexão sobre um sucesso” (IP, p. 245), afirma que “preferiria de longe ter descorrido 
sobre um sucesso”, mas, no entanto, “conjecturas e refutações, ambas fazem parte da pesqui-
sa” (IP, p. 259). Isto não fez com que ele desistisse de sua proposta de escrita histórica, pelo 
contrário, reforçou que “a propensão a hipóteses arriscadas e o rigor na pesquisa das provas 
podem e devem coexistir” (IP, p. 250). 

 
Considerações finais 
Foi nesse espírito que procuramos um educador em cartas do século XV. O distancia-

mento temporal e cultural, associado a um conjunto de reedições e traduções das mesmas fon-
tes, foi um rico espaço de trabalho para procurarmos por elementos estranhos à primeira 
leitura. Mas esses elementos só surgiram em função da necessidade de tradução e de entendi-
mento dos códigos de escrita específicos daquele tipo de carta (AGUIAR, 2010, p. 49 e seguin-
tes).  

Neste momento, porém, quando olhamos para os resultados de nossa pesquisa, vemos 
elementos que estavam lá presentes, mas só ficaram claros neste momento. Em primeiro lugar, 
só conseguimos explicar como foi feita a pesquisa em seu final. Quando estávamos no meio do 
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processo, o modo de analisar as cartas era diferente. Para darmos um exemplo, nossa primeira 
preocupação, no início da pesquisa, era fazer uma listagem dos temas presentes nas cartas. 
Enquanto fazíamos essa listagem, percebemos que havia temas recorrentes em quase toda a 
correspondência e temas que só apareciam em algumas. No cruzamento desses temas com os 
destinatários e com os códigos de escrita típicos do século XV, encontramos um conjunto de 
intenções de escrita que eram mais importantes do que os próprios temas. Fizemos, portanto, 
uma releitura das cartas construindo categorias de interpretação dessas intenções. 

A principal consequência dessas mudanças de percurso durante a pesquisa é a percep-
ção que perguntas que pareciam insignificantes tornaram-se fundamentais e vice-versa. A lista 
de porquês começou a aumentar e supostos erros de escrita, como uma palavra em tcheco no 
meio de uma carta inteiramente escrita em latim, passaram a dizer muito mais. Nesse sentido, 
entendemos que qualquer explicação de como a pesquisa foi conduzida constitui-se numa nova 
narrativa, que pode ser recontextualizada futuramente. É por isso que a cada nova imersão na 
correspondência e cada nova descrição do método de investigação cria um novo modo de ler e 
de escrever a respeito das cartas.  

Em segundo lugar, como decorrência deste primeiro item, compreendemos que o pro-
cesso de estranhamento como distanciamento não é apenas com relação às fontes, mas tam-
bém com relação às nossas próprias escolhas metodológicas e os resultados destas escolhas. A 
narrativa no tempo do historiador, aquela que constrói o percurso de pesquisa, influencia dire-
tamente nas narrativas resultantes desse percurso. Parece haver um número infinito de possibi-
lidades na leitura das fontes.  

Por fim, como consequência do que acabamos de afirmar, a narrativa final torna-se no-
vo objeto de estranhamento, visto que há elementos que fogem ao nosso próprio controle co-
mo historiadores quando escrevemos nossa narrativa histórica. Nossa escrita é sempre 
inacabada. Tomar consciência disto é fundamental para que possamos delimitar nosso objeto 
de investigação.  

É por isso que o trabalho com cartas que educam é, ao mesmo tempo, um exercício es-
timulante e perigoso. Há intenções da parte do remetente que escapam às nossas leituras, apa-
recendo apenas depois. Elas só aparecem à medida que novas perguntas aparecem. As novas 
perguntas só surgem quando continuamos a estranhar as fontes. E para que continuemos a 
estranhar as fontes, precisamos estranhar a nós mesmos, nossas certezas e nossas narrativas.  
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1 Sou pesquisador do Grupo de Estudos História da Educação e Religião da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo. O grupo estudou coletivamente as obras de Ginzburg 
e de seus comentadores em língua portuguesa entre os anos 2009 e 2012. As reflexões que 
apresentamos neste trabalho, embora direcionados a nossa pesquisa individual, são fruto de 
discussões coletivas. Além de nossa tese de doutorado, duas outras teses de membros do 
mesmo grupo fazem importante referência à obra do historiador italiano, a saber, o trabalho de 
Fernando Antonio Peres, intitulado Revisitando a trajetória de João Penteado: o discreto 
transgressor de limites. São Paulo, 1890-1940, defendido em 2010 e o trabalho de Maria 
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certeausiana da formação e trajetória das Filhas da Imaculada Conceição (1880-1909), 
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utilizar abreviações nas citações, ao invés de colocarmos o nome do autor e o ano, oferecendo 
a referência completa na bibliografia final. Estas são as obras que citamos e as referidas 
abreviações: Mitos, emblemas e sinais (MES); Olhos de madeira (OM); Relações de força (RF); 
Nenhuma ilha é uma ilha (NI); O fio e os rastros (FR); Investigando Piero (IP). 
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O estudo aqui apresentado constitui uma primeira aproximação de um projeto mais amplo que 
pretende estudar o significado, conteúdo e função dos exames de admissão ao ginásio na edu-
cação paranaense. Os exames de admissão foram obrigatórios nas escolas públicas do Brasil de 
1930 a 1971 e marcaram um período histórico de ampliação no acesso ao ensino primário e 
restrição ao ginásio. A partir de 1930, na chamada era Vargas, com o desenvolvimento industri-
al e urbano do Brasil (embora tal não tenha acontecido em todos os estados da federação) in-
tensas transformações aconteceram: criação do Conselho Nacional de Educação (1931), maior 
expansão das redes primária e secundária e implantação de significativas reformas de ensino. A 
Reforma Francisco Campos deu atenção especial ao ensino secundário e superior, deixando 
praticamente de lado o ensino primário (RIBEIRO, 1984). O Decreto nº 19.890 de 18/04/1931 
legitimou o recrutamento de alunos e impôs barreiras institucionais de acesso ao ginásio, por 
meio dos exames de admissão. O referido Decreto, em seu Artigo 18, estabelecia “O candidato 
à matrícula na 1ª série de estabelecimento de ensino secundário prestará exame de admissão 
na segunda quinzena de fevereiro.” O artigo 22 descrevia o conteúdo e a forma das provas: “O 
exame de admissão constará de provas escritas, uma de português (redação e ditado) e outra 
de aritmética (cálculo elementar), e de provas orais sobre elementos dessas disciplinas e mais 
sobre rudimentos de Geografia, História do Brasil e Ciências naturais”. Para inscrever-se ao re-
ferido exame, o candidato deveria provar idade mínima de 11 anos (Artigo 19), apresentar 
atestado de vacinação antivariólica recente, assim como o recibo de pagamento da taxa de ins-
crição (Artigo 18, § 3º). A inscrição para o exame de admissão ao ginásio era limitada a um 
único estabelecimento de ensino (Artigo 20). Enquanto componente do exame, a prova de ma-
temática procurava avaliar o conhecimento considerado essencial para o aluno prosseguir seus 
estudos, com ênfase nas “operações fundamentais e o desembaraço no cálculo” (VALENTE, 
2001). O encaminhamento teórico sobre a cultura escolar, a história das disciplinas escolares, o 
papel dos exames no contexto educacional e a abordagem dada à disciplina de matemática si-
tuam as discussões aqui levantadas. A abordagem contempla uma reflexão metodológica sobre 
a cultura escolar presente nos manuais escolares, atas e documentos escolares do período, 
análise da legislação educacional, utilizando também a história oral para o enriquecimento das 
considerações. Por meio deste estudo investigou-se como se constituíram os exames de admis-
são na realidade educacional brasileira e paranaense no período compreendido entre 1930 e 
1971, o que diz a legislação a respeito; quais os conteúdos matemáticos exigidos de um aluno 
que pretendia o acesso ao ensino secundário. Para tanto, recorreu-se ao aporte teórico de Julia 
(2001), Pinto (2004), Valente (2003), Delgado (2006), Ribeiro (1984) entre outros. Apontou-se 
elementos da legislação, verificou-se as orientações para as provas de matemática, descreve-se 
dados referentes aos exames de admissão ao ginásio de dois colégios de Curitiba e também 
analisa-se dois manuais didáticos de matemática (12ª e 572ª edições) estabelecendo relações 
entre eles. O primeiro manual analisado, intitulado “Programa de admissão”, da Companhia 
Editora Nacional, 12ª edição (1650º milheiro), de 1965, é composto de 412 páginas elaboradas 
pelos seguintes autores: Aroldo de Azevedo, Domingos Paschoal Cegalla, Joaquim Silva e Os-
valdo Sangiorgi. O manual apresenta a seguinte divisão: Programa oficial; Português; Geogra-
fia; História do Brasil; Matemática. O último capítulo, destinado à Matemática, foi elaborado por 
Osvaldo Sangiorgi. O texto iniciado na página 285 e concluído na página 412 foi composto pra-
ticamente sem ilustrações (utilizadas somente para abordar as propriedades das frações, as 
medidas de comprimento, superfície e volume, unidades de massa, ângulos e polígonos) ou 
cores (utilizadas somente nos títulos e subtítulos). O autor apresenta cada conteúdo, em segui-
da explica alguns exercícios-modelo, propõe um questionário, vários exercícios – privilegiando 
questões monetárias – e finalmente, as respostas dos exercícios. Este é o encaminhamento se-
guido em praticamente todos os conteúdos abordados. O segundo manual analisado, cujo título 
“Admissão ao Ginásio”, da Editora do Brasil S.A., edição nº 572, exemplar nº 0978, sem especi-
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ficação do ano de publicação, contendo 524 páginas, cujas partes específicas relativas às maté-
rias componentes do exame, foram elaboradas pelos seguintes autores: Aída Costa, Marcius 
Brandão, Renato Stempniewski e Aurélia Marino. O livro foi assim dividido: Português; Noções 
de gramática; Matemática Moderna; Geografia; Geografia do Brasil; História do Brasil. O capítu-
lo destinado à Matemática Moderna (páginas 165 a 352), elaborado por Marcius Brandão, apre-
senta algumas ilustrações coloridas. Os símbolos, quadros e elementos de destaque foram 
editados na cor laranja. Os conteúdos eram apresentados em sua totalidade, com exemplos e 
em seguida sugeridos os exercícios; não apareceram mais os questionários. Ao final das unida-
des eram apresentadas as respostas de todos os exercícios. Verifica-se, neste último manual, a 
presença da teoria de conjuntos para demonstração dos conceitos matemáticos, fato que já 
aponta para a presença do ensino da chamada Matemática Moderna. Em qualquer um dos ma-
nuais analisados percebe-se a presença de uma matemática extremamente voltada ao uso de 
cálculos repetitivos para resolução de problemas, ênfase nas operações, na prática exaustiva, 
no domínio de regras e a inexistência de situações-problemas que pudessem ser resolvidas por 
raciocínio lógico. Verifica-se uma preocupação em esclarecer conceitos, regras, propriedades e 
um grande embasamento teórico matemático. Por outro lado, compreende-se a importância de 
que o aluno ingressasse no ensino secundário com o domínio de conteúdos matemáticos fun-
damentais para dar continuidade aos estudos e obter desenvoltura em sua vida produtiva. Por 
meio dos livros de registros dos exames de admissão de um dos colégios pesquisados, verifi-
cou-se os dados referentes ao número de candidatos inscritos no exame e o consequente nú-
mero de alunos matriculados no 1º ano ginasial, no período compreendido entre 1967 e 1971 
(período que marca o início do ginásio na instituição). Verifica-se então um elevado índice de 
reprovação. No outro colégio, encontram-se atas dos exames de admissão, às quais continham 
a relação dos candidatos inscritos e a média obtida em cada disciplina, seguida do resultado 
(aprovado ou reprovado), encontra-se também a documentação exigida para a inscrição ao 
exame e alguns certificados de aprovação, datados de 1967, 1968 ou 1969. O contato com as 
fontes revela a carência de documentos escolares preservados – a inexistência das provas im-
possibilita ao pesquisador aprofundar considerações. Compartilha-se da visão de Julia (2001) ao 
dizer que é difícil construir uma história de práticas escolares porque ela não deixa vestígios. 
Entretanto, reconhece-se a história oral como poderosa aliada para produção do conhecimento 
histórico. Delgado (2006) afirma que as lembranças podem contribuir para “estimular e reativar 
o diálogo do presente com o passado” (DELGADO, 2006, p. 31). Os relatos orais, surgidos es-
pontaneamente no decorrer da pesquisa, revelam as marcas que os exames deixaram na vida 
das crianças, devido ao seu caráter extremamente seletivo. Entende-se que tal exame pode ser 
considerado um mecanismo de seleção, controle e restrição do acesso à continuidade nos estu-
dos. Essa prática aponta um período da educação brasileira no qual o ensino secundário foi 
marcado pelo caráter elitista e enciclopédico, rigidamente controlado por um sistema de provas. 
A compreensão da importância de se pesquisar manuais didáticos, documentos escolares, pro-
vas, entrelaçando as informações nelas contidas com aquelas apresentadas na legislação, cons-
titui importante ferramenta para a análise da cultura escolar e da própria compreensão da 
história das disciplinas escolares. Compreende-se que os exames, principalmente os exames de 
admissão ao ginásio, surgem na história da educação brasileira, carregados de interesses, como 
mecanismo de controle e poder, assim como a história das disciplinas escolares, que refletem, 
além da sistematização dos conhecimentos, resultado de lutas de classes que definiram valores, 
comportamentos e conhecimentos que seriam ensinados (PESSANHA, 2002). Os exames de 
admissão ao ginásio fazem parte de um contexto em que o país se preparava para um processo 
de intenso desenvolvimento e um consequente aumento da população escolar, que levava os 
poderes públicos a limitar o acesso ao ensino secundário. A análise da cultura escolar leva a 
perceber quão escassas são as documentações escolares para o estudo histórico. O fato de não 
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haver sido encontrado nenhum exemplar das provas do exame de admissão, neste momento, 
impossibilita o pesquisador de tecer uma articulação entre a história da avaliação escolar em 
matemática, os conteúdos matemáticos realmente exigidos para o ingresso ao ginásio e o que a 
legislação prescreveu sobre o assunto. Compartilha-se da assertiva de Barriga (1999) ao referir-
se ao exame como um instrumento que legalizava a restrição ao acesso aos níveis mais eleva-
dos da educação escolar, na qual se pretendia homogeneizar, classificando e desconsiderando 
as diversas possibilidades do sujeito. Percebe-se, portanto, a institucionalização dos exames de 
admissão como um mecanismo de poder e controle. No entanto, a pesquisa demonstra tam-
bém, que contraditoriamente, este tipo de exame garantia um maior nível de conhecimentos 
por parte dos alunos. 
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 Considerando a atual tendência à internacionalização e circulação do conhecimento, 
esta pesquisa, financiada pela FAPESP e desenvolvida no Institute of Education da University of 
London, teve como foco o pensamento de dois intelectuais europeus do século XX e sua contri-
buição para a História da Educação como campo de pesquisa. No Brasil, nos últimos anos, esse 
campo tem recebido maior influência teórica da História Nova Francesa e de autores portugue-
ses, o que tem contribuído para o seu enriquecimento. Focalizando a História da Educação na 
Itália e na Inglaterra, esta pesquisa visou ampliar essa interlocução e contribuir para a plurali-
dade teórica como fator importante da produção de conhecimento. 
 Empregando abordagem comparativa e tendo em vista que no campo da História tal 
perspectiva metodológica requer a relação entre tempo e espaço, a escolha do italiano Mario 
Alighiero Manacorda (1917 - ) e do inglês Brian Simon (1915-2002) levou em conta que as suas 
trajetórias de vida transcorrem/transcorreram na mesma época e espaço geográfico, bem como 
a possível similaridade na interpretação da educação. Manacorda, com quase cem anos de ida-
de, acaba de publicar seu mais recente livro “Marx e a liberdade”, no Brasil, consolidando o in-
tercâmbio intelectual que vem ocorrendo entre o seu país e o nosso pelo menos desde os anos 
de 1980. 
 Por que um estudo comparativo sobre a contribuição desses dois intelectuais para o 
campo da História da Educação? Como questão inicial, elegemos a própria trajetória de vida de 
ambos. Além disso, a interpretação marxista empregada em suas obras. Neste caso, como hi-
pótese da pesquisa, procuramos identificar se tal abordagem estaria baseada em Gramsci ou 
não, uma vez que tínhamos como pista a mesma luta – de Brian Simon e de Mario Manacorda -
, em ambos os países, pela escola secundária comum, uma tese gramsciana. 
 No contexto europeu da década de 1930, os dois autores se tornaram militantes co-
munistas, fato que pode ser entendido pelas palavras de Brian Simon, segundo o qual, os estu-
dantes de sua geração aderiram à esquerda não por estarem interessados em política no 
abstrato, mas porque a conjuntura não comportava indiferença ante a escalada nazi-fascista. 
Assim, para muitos deles, o marxismo exerceu influência formativa. Depois, cada qual em seu 
contexto se engajou nas lutas políticas do pós-guerra e na educação como uma das formas re-
queridas pela democratização. 
 A partir de 1940, Brian Simon se tornou professor do ensino secundário envolvendo-
se nos “reais problemas” da educação, conforme escreveu em A life in education (1998). Na 
sua extensa obra e na campanha contra os testes de inteligência que vigoravam na escola in-
glesa e por ele definidos como reacionários porque decidiam o futuro de uma criança aos onze 
anos de idade, levantou a bandeira da “comprehensive school”, escola secundária igual para 
todos. Desde a década de 1940 e, depois como professor universitário em Leicester, até a “era 
Thatcher”, combateu o sistema “tripartite” (escolas técnicas, secundário moderno, escolas hu-
manísticas) persistindo contra o elitismo e considerando a “comprehensive school” uma vitória 
contra o privilégio. Até o final da década de 1990 escreveu sobre a política de educação criti-
cando a persistência do elitismo e os cortes financeiros que afetaram a área. Escrevendo sobre 
pedagogia, políticas de educação e história da educação, tornou-se o historiador mais importan-
te da educação em seu país, uma referência incontestável. Ele criticou a visão liberal e desen-
volveu o campo da História Social, rejeitando mitos da historiografia tradicional, que enaltecia 
como “pioneiros” da educação britânica os reformadores do século XIX. Para Brian Simon, ao 
contrário, os verdadeiros “pioneiros” dessa educação eram os trabalhadores e suas organiza-
ções políticas. Ao considerá-los como protagonistas do processo de democratização da escola, 
ele inovou a historiografia e inseriu a História da Educação como um dos campos mais dinâmi-
cos e importantes da História Social, área constituída na década de 1960 na Inglaterra. A partir 
de então, a História da Educação na Inglaterra recebeu várias interpretações (igualdade nas 
relações étnico-raciais, gênero, etc), mas a abordagem de Brian Simon foi a que inaugurou es-
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sas tendências e, na época, ficou conhecida como a história “from bellow” (história dos de bai-
xo). 
 A essência da interpretação marxista empregada por Brian Simon deve ser buscada 
na questão central que ele formulou ao longo das suas lutas pela educação. “Can education 
change society?” foi a indagação inspiradora de sua obra e a resposta encontra-se esparsa no 
conjunto dela, destacando-se os quatro volumes da série Studies in the History of Educa-
tion (editados entre 1960 e 1991). Criticando o otimismo do final do século XIX e o pessimismo 
da sociologia determinista do século XX, argumentou que a educação pode mudar a sociedade, 
lembrando que Marx considerava a atividade humana subjetiva como a chave para a mudança. 
A sua perspectiva teórica ficou marcada também no livro Does education matter? no qual 
trata da relativa autonomia que a educação pode exercer em relação aos fenômenos estruturais 
da sociedade. Na abordagem da relação entre educação e mudança social, Brian Simon consi-
derou os conflitos entre as classes e as desigualdades sociais aspectos predominantes no seu 
entendimento da história da educação, que era essencialmente a história que ele chamava de 
“a luta da classe trabalhadora por educação” (McCULLOCH, 2011).  
 Na campanha desenvolvida por Brian Simon pela escola secundária comum na Ingla-
terra, foi bastante influente as teorias da aprendizagem soviéticas, especialmente as teses de 
Luria sobre a aquisição de conhecimento como um processo muito mais intimamente ligado ao 
contexto histórico-cultural e muito menos dependente da variável biológica individual. Essa teo-
ria foi fundamental no combate que ele desenvolveu contras os testes de inteligência e a reser-
va de uma minoria de escolas (grammar schools) para os filhos da elite enquanto a maioria das 
crianças e jovens estava destinada às escolas profissionalizantes, ou seja, ao mundo do traba-
lho. Contra essa segmentação, Brian Simon insistiu na tese de Marx sobre a educação como um 
processo global, isto é, intelectual, físico e tecnológico. Desse modo, ele relacionou a luta con-
tra os testes à campanha pela escola secundária única, pois eram eles que justificavam o cará-
ter seletivo do sistema constituindo-se nos meios instrumentais no qual se baseava a divisão. 
Assim, segundo ele, era necessária uma análise crítica dessa prática sustentada em critérios 
ideológicos que difundia a crença segundo a qual apenas uma pequena proporção da população 
era capaz de se beneficiar de uma sistemática educação secundária. De acordo com essa práti-
ca que estava profundamente arraigada no sistema educaional britânico e por isso era inquesti-
onável, dois eram os mais graves efeitos dela: o convencimento dos professores (com algumas 
exceções) de que a maior parte das crianças tinha capacidade para aprender pouco; a assimila-
ção por parte das próprias crianças de uma auto-imagem negativa, o que afetava o seu nível de 
aspiração e, consequentemente, as suas conquistas. A teoria visava, ao mesmo tempo, conven-
cer os pais das “deficiências inatas de seus filhos”1. 
 Até os anos de 1950 principalmente, os expoentes da psicometria asseveravam ter 
construído testes que confirmavam a existência de uma inata qualidade da mente, “inteligên-
cia”. De acordo com eles, essa qualidade mental era a chave que determinava toda aquisição 
intelectual. Uma vez que ela era herdada no nascimento e não podia ser desenvolvida (melho-
rada), uma medida tomada na idade infantil podia predizer o nível futuro de desenvolvimento 
intelectual de qualquer criança. Desse modo, classificações e seleções das crianças nas escolas, 
de acordo com suas “inteligências”, eram necessárias tanto do ponto de vista social quanto do 
educacional. 
 Apoiado na psicologia da aprendizagem soviética que começava a ser referência, Bri-
an Simon colocou em questão o que a teoria burguesa entendia como inteligência e contras-
tando dois raciocínios: as pessoas já nascem com as habilidades que as tornam como tais, ou, 
ao contrário, o nosso desenvolvimento é principalmente devido à educação e experiências de 
vida? A segunda interpretação, segundo ele, colocava uma grande tarefa para a educação, ou 
seja, uma obrigação social de prover a mais rica experiência educativa possível particularmente 
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aos jovens para que eles pudessem desenvolver suas potencialidades em benefício de si mes-
mos e da sociedade. 
 Considerando esse aspecto, Clyde Chitty, seu companheiro de lutas, pela “com-
prehensive school”, em depoimento que concedeu para essa pesquisa declarou que a teoria da 
aprendizagem soviética foi a chave da interpretação marxista empregada por Brian Simon. No 
seu entendimento, a teoria gramsciana não teria exercido grande influência em sua obra e em 
sua campanha2.  
 A elucidação dessa questão exigiu uma perspectiva histórica e, assim, foi necessário 
conhecermos as particularidades da publicação da obra de Gramsci na Inglaterra. Selections 
from the Prison Notebook, o principal livro, foi publicado em lingua inglesa em 1971. De 
acordo com Dario Ragazzini, apesar de em 1965 ter sido traduzido “Per la ricerca del principio 
educativo” na New Left Review, esse trabalho de Gramsci não marcou um efetivo interesse 
pelos “componentes educacionais do seu pensamento”3. Depois, em 1976, o próprio Brian Si-
mon, em um artigo sobre problemas contemporâneos da educação e a teoria marxista, publica-
do na revista Marxism Today, abordou esses “componentes”: a questão do ativismo; o papel 
do professor; a questão da “velha” escola e o currículo.  
 Contudo, o primeiro livro em inglês sobre o pensamento educacional de Gramsci foi 
publicado em 1979 por Harold Entwhistle: Antonio Gramsci, Conservative Schooling and 
for Radical Politics. Como indica o título, o autor desenvolveu uma crítica ao que considerou 
como conservador no pensamento de Gramsci sobre educação ao mesmo tempo em que dis-
corda da tese sobre a função da escola na elaboração de contra-hegemonia. Ou seja, para En-
thwistle, que está mais próximo da sociologia da educação, a escola não exerce papel 
transformador. Tal postura ensejou Brian Simon a escrever dois textos sobre o livro: uma rese-
nha mais sucinta e sem caráter polêmico (Revista Forum, 1980) e uma crítica pormenorizada, 
sem data e não publicada, na qual discute ponto a ponto a interpretação de Entwhistle contra-
pondo-a à própria obra de Gramsci. Em resumo, a sua crítica baseou-se em dois pontos princi-
pais: a metodologia empregada por Entwhistle de recorrer a intérpretes em vez da própria obra 
de Gramsci e a não consideração das especificidades históricas na formulação de suas idéias 
sobre educação. Ele conclui esse texto de forma irônica afirmando que Entwhistle cobrou de 
Gramsci algo que ele não postulou: a reforma da sociedade pelo currículo escolar. Tal requisi-
ção, segundo Brian Simon, era do próprio Entwhistle! Finalmente, encontramos no Arquivo do 
Institute of Education, um Programa de Curso ministrado por Brian Simon em 1981 na Austrá-
lia, como professor-visitante. Para esse curso, ele preparou uma Unidade sobre Gramsci cuja 
finalidade era a reflexão sobre as teorias da sociologia da educação de caráter determinista. 
Dessa forma, antecedendo a Unidade sobre Gramsci, ele apresentou o pensamento de Althous-
ser, Bowles and Gintis, Bourdieu e Passeron4. 
 A proximidade com o pensamento de Gramsci, por outro lado, pode ser entendida 
como uma questão mais objetiva na medida em que Roger Simon, seu irmão, publicou, em 
1982, o livro Gramsci’s Political Thought: An Introduction. Assim, segundo Clyde Chitty, 
tendo sido Roger Simon um estudioso do pensamento de Gramsci, era como se com isto Brian 
se sentisse teoricamente satisfeito cabendo ao irmão a divulgação de Gramsci. 
 A sua crítica ao elitismo atravessou o século XX e os últimos escritos mostram um 
Brian Simon inconformado com a política educacional de seu país, que preservava a distinção 
entre as escolas secundárias. Contundente na crítica ao Partido Trabalhista, que, segundo ele, 
em vez de ter avançado na consolidação das “comprehensive school”, adotara medidas que, ao 
contrário, provocara retrocesso na sua implantação contribuindo para um sentimento de resis-
tência à sua expansão. Segundo ele, jamais na história da educaçào inglesa, um nível de ensino 
havia sido tão criticado quanto a “comprehensive school”. 
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 Além da militância contínua em favor dessa bandeira, Brian Simon deixou vasta obra 
publicada em pelo menos três campos específicos: história da educação; política educacional e 
pedagogia. Completam o seu legado, uma quantidade imensa de papéis não publicados, como: 
cartas, aulas e palestras; rascunhos de artigos; originais de livros e artigos; resenhas; fotografi-
as; anotações de viagens incluindo descrições de escolas visitadas com detalhes sobre currícu-
los; programas de cursos ministrados após a sua aposentadoria em países como Austrália, 
Japão e Canadá, etc. 
 Quanto a Manacorda, após o final da Segunda Guerra Mundial, além de colaborar na 
secção de educação do jornal L’Unitá, também desenvolveu carreira acadêmica e se tornou um 
dos maiores intérpretes da obra de Gramsci, cujo pensamento foi essencial para o fortalecimen-
to da esquerda e da cultura política no pós-guerra, tornando o Partido Comunista Italiano um 
partido de massas e enriquecendo a teoria marxista ao desenvolver o conceito de hegemonia. 
Dois traços analíticos sustentam sua obra, especialmente o livro mais conhecido no Brasil, His-
tória da Educação- da Antiguidade aos nossos dias: 1- a construção da escola como uma in-
venção do Ocidente, cuja origem remonta à Grécia Antiga postulando valor público e cívico 
(Aristóteles, Política) e as lutas contra o seu caráter elitista visando torná-la uma instituição de 
Estado, laica, pública e de acesso a todos; 2- o princípio da omnilateralidade, inspirado nos po-
emas de Homero, dos quais se depreende que na juventude a educação deve formar para a 
guerra e na velhice, para a política. Manacorda denomina esses dois momentos da educação da 
classe dominante como arte do fazer e arte do falar, vislumbrando a possibilidade de uma edu-
cação completa do ser humano, não restrita a privilegiados, mas para todos. Além disso, se-
gundo princípios herdados de Marx, deve ter caráter laico, como preconizou no livro Scuola 
pubblica o privata? (1999), e ser completa: física, intelectual e tecnológica. 
 Ao mesmo tempo, inspirado na concepção gramsciana e no contexto das reformas 
educacionais da segunda metade do século XX na Itália, defendeu escola única para todos, 
combatendo a distinção entre educação humanística para a elite e escola preparatória para o 
mundo do trabalho. Ainda apoiando-se em Gramsci, Manacorda insiste na necessidade de um 
novo humanismo integrando esses dois momentos formativos. Outra obsessão sua é o combate 
à postura autoritária, que ele cunhou de “sadismo pedagógico” (MANACORDA, 1989), preconi-
zando o respeito à criança e advertindo os professores para o fato de que um aluno desinteres-
sado na sala de aula está interessado em outra coisa. 
 Manacorda encerra seu mais conhecido livro no Brasil, História da Educação: da Anti-
guidade aos nossos dias, preconizando uma educação total do ser humano e fazendo um apelo 
aos educadores. Segundo ele, apesar de o capitalismo tornar o ser humano unilateral, o educa-
dor deve atuar para formar o homem omnilateral. Esse é o desafio da educação baseada no 
princípio marxista, e de acordo com Manacorda, se hoje ela ainda não foi possível, nada garan-
te que nunca o será. Por isso, esse princípio deve nos fazer lembrar de olhar sempre para o 
alto. 
 A divulgação da obra de Manacorda no Brasil é notável. Desde a metade da década 
de 1980 ela tem sido constante devido ao intercâmbio com Paolo Nosella, responsável por ela 
no país, além de grande amigo do autor. Uma conferência na Universidade Federal de São Car-
los em comemoração aos dez anos de existência do Programa de Pós-Graduação em Educação 
(1986) foi o marco importante dessa relação e ficou conhecida nacionalmente pela abordagem 
que Manacorda fez do pensamento de Marx e de Gramsci, acentuando o caráter humanista em 
Marx e o industrialismo em Gramsci. Manacorda, portanto, inverteu a interpretação corrente na 
época segundo a qual em Marx predomina a visão econômica e em Gramsci o humanismo. Sua 
intenção foi desmontar tal visão e insistiu nessa inversão proposital para acentuar o humanismo 
em Marx, ou seja, chamando a atenção para o aspecto menos conhecido do seu pensamento. 

CD-ROM DE ATAS  | 6594 |  COLUBHE 2012



 

Isso é visível no seu depoimento “Aos educadores brasileiros” e na sua mais recente obra, 
Marx e a liberdade. 
 A pesquisa sobre Manacorda abrangeu principalmente a sua obra traduzida para o 
português, o DVD “Aos educadores brasileiros”, gravado na Itália em 2006, além de uma entre-
vista e material colhido na Itália. No que diz respeito a Brian Simon, como já deixamos implícito 
anteriormente, o estudo baseou-se nas obras editadas e na consulta ao acervo não publicado 
que se encontra no Arquivo do Institute of Education da Universidade de Londres, uma vez que 
após a sua morte, foi criada a cátedra Brian Simon de História da Educação nesse Instituto que, 
então, se tornou guardião dos seus documentos. 
 A consulta a esse conjunto de fontes teve os seguintes objetivos: 1) identificar traços 
teóricos comuns na interpretação da educação; 2) conhecer em que medida o método marxista 
empregado por ambos contribuiu para o campo da História da Educação como integrante da 
História Social e para a compreensão do nascimento dos modernos sistemas nacionais de edu-
cação; 3) localizar aspectos teóricos relacionados à luta por escolarização como um direito de-
mocrático. Em todas essas questões o foco da pesquisa foi: a influência ou não do pensamento 
de Gramsci na obra de Mario Manacorda e de Brian Simon. 
 Desenvolvida desde agosto de 2011 e estando em seus passos finais, a pesquisa no 
arquivos da Universidade de Londres chegou às conclusões apresentadas a seguir. Os dois au-
tores entenderam a educação como possibilidade de mudança, enfatizando a flexibilidade e 
complexidade da inter-relação entre educação e sociedade, particularmente quando analisada 
historicamente. Para Manacorda, aquisições lógicas e morais não são inatas; só pela experiência 
histórica o ser humano adquire uma “segunda natureza” (educação). Ambos rejeitaram a visão 
idealista predominante na educação no início do século XX como também a determinista em 
voga nos anos 1970. No entanto, na obra de Manacorda é maior a presença da filosofia e a ên-
fase na necessidade de atuação contra-hegemônica em relação à escola burguesa, que separa 
a arte do fazer da arte do falar, enquanto na de Brian Simon, é mais acentuada a rejeição ao 
determinismo sociológico. A esse respeito, ele criticou a teoria da reprodução econômica 
(Bowles e Gintis) e a teoria da reprodução social (Bourdieu) destacando que a utilidade da teo-
ria da reprodução era limitada por sua incapacidade de explicar as mudanças históricas e suge-
riu que a teoria da hegemonia de Gramsci fornecia o melhor modelo para interpretar a 
educação na Inglaterra. 
 A respeito da influência de Gramsci, foi possível constatar que, em 1971, quando a 
sua obra foi traduzida para o inglês, Brian Simon já havia escrito grande parte de seus princi-
pais livros incluindo o mais o importante deles, o primeiro volume da série sobre a História da 
Educação na Inglaterra. Além disso, por essa época, ele já havia desenvolvido três décadas de 
combate aos testes de inteligência apoiando-se na teoria da aprendizagem soviética. Desse 
modo, ao postular escola secundária igual para todos, ele, tal como Manacorda, apoiaram-se 
teoricamente no próprio Marx. Em consequência, é preciso deixar claro que o próprio Gramsci 
bebeu na mesma fonte, isto é, a tese da formação “omnilateral”, que se constitui na chave da 
interpretação marxista sobre a educação e encontra-se tanto em A ideologia alemã quanto 
no Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels. É claro que Gramsci acrescenta 
elementos novos a essa interpretação e enriquece o pensamento marxista desenvolvendo o 
conceito de hegemonia, mas a essência da educação como um processo formativo ample e 
completo, sem distinção de classe e, portanto, que não deve separar a formação intelectual da 
formação para o trabalho, está primeiramente em Marx. 
 Concluímos também que ambos desenvolveram uma visão humanística da educação, 
defendendo escola igual para todos capaz de desenvolver as potencialidades do ser humano. 
No caso de Manacorda, a “scuola unica”; no de Brian Simon, a “comprehensive school”; nos 
dois casos contra a separação entre escola de humanidades e escola para o trabalho. Nesse 
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sentido, a historiografia produzida por Simon revela o atraso da Inglaterra em edificar seu sis-
tema nacional de educação, persistindo o que ele conceituou de “segmentação”. 
 A pesquisa evidenciou ainda que a obra de Manacorda é mais dedicada ao pensa-
mento de Marx e de Gramsci. Basta considerarmos que o seu mais recente livro foi publicado 
em primeira mão no Brasil e isso se deve às relações estabelecidas entre os intelectuais, ou 
seja, uma tendência da circulação do conhecimento que tende a se aprofundar no século XXI. 
Muito conhecida no Brasil, a obra de Mario Alighiero Manacorda é desconhecida no Reino Uni-
do, onde os seus livros não estão traduzidos. No entanto, notamos interesse em seu pensamen-
to todas as vezes que o mencionamos em nossas atividades de pesquisa desenvolvidas no 
Institute of Education. Brian Simon, ao contrário, escreveu sobre a história da educação inglesa 
alcançando projeção na Europa, Estados Unidos, Japão e Canadá, mas é desconhecido no Bra-
sil. Essa conclusão é instigante e nos suscita a reflexão sobre a circulação do conhecimento, 
uma vez que pode parecer contraditório o fato de uma obra de caráter teórico ser menos co-
nhecida do que uma de caráter mais “empírico” e focalizada em uma determinada realidade 
histórica. Além do papel dos intelectuais de hoje na difusão do conhecimento produzido no pas-
sado, essa questão pode enriquecer a discussão sobre a internacionalização como ferramenta 
para a compreensão da História da Educação e as possibilidades de trocas recíprocas. 
 
 
Conclusão 
 
 A pesquisa constatou similaridades na trajetória de vida, na militância política e intelec-
tual de Brian Simon e Mario Manacorda, bem como na obra teórica de ambos. O método com-
parativo foi apropriado para estudar duas obras e duas vidas transcorridas no mesmo período 
histórico pautadas pela mesma visão de mundo, o marxismo. Intelectuais de seu tempo, Mana-
corda e Brian Simon tiveram suas obras e suas lutas pela educação marcadas pelo compromisso 
político. Ambos as elaboraram em períodos marcantes do século XX, iniciando com a reconstru-
ção democrática do pós-Guerra, atravessando a Guerra Fria, e em seguida, o fim do “socialismo 
real”, que colocou em crise o marxismo. 
 Brian Simon, pela sua posição proeminente no Partido Comunista da Grã-Bretanha, foi 
mais afetado por essa crise. Ele se manteve no Partido durante as crises anteriores quando dos 
episódios da intervenção soviética na Hungria e na Tchecoslováquia, embora tivesse deixado a 
direção partidária. Com Manacorda a situação foi diferente e não poderia deixar de ser, uma 
vez que apenas a Itália dispôs de um intelectual marxista do porte de Gramsci e, consequente-
mente, o Partido Comunista Italiano, diferia teórica e politicamente dos demais. Com a derro-
cada da União Soviética, o capitalismo viveu a euforia da crença no fim da História, já que ele, 
segundo seus teóricos, não mais tinha rival, era o regime vitorioso. O marxismo, nesse contex-
to, foi duramente atingido, pois foi inevitável a sua relação com os regimes edificados em seu 
nome. Contudo, o capitalismo real também mostrou os seus limites com o agravamento das 
contradições que o caracterizam e, assim, a obra e trajetória desses dois intelectuais também 
foi contemporânea à sua crise no final do século XX e início do XXI. 
 A obra de Brian Simon e de Mario Alighiero Manacorda foi marcada por todos esses 
acontecimentos que distinguiram o século XX. Cada qual em seu contexto histórico-político foi 
coerente com os pressupostos teóricos adotados, mantendo o marxismo como um profundo 
traço formativo, além da militância política, ou seja, para eles, o marxismo não se restringiu a 
ser um referencial teórico, como hoje se convencionou denominar, mas foi uma práxis, uma 
concepção de mundo. Por isso, as suas obras não podem ser interpretadas sem considerar esse 
aspecto. A propósito, Manacorda afirma que é um homem do século XX e que jamais irá abdi-
car dos ideais que adotou; para ele o marxismo continua válido como utopia, esperança de uma 
humanidade melhor5. 
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 Tendo sido obras com essa marca, é de se colocar em questão como ponto conclusivo a 
sua recepção pelas novas gerações de historiadores da educação, pelas novas tendências teóri-
cas e temáticas e pelos novos desafios a serem enfrentados pela educação. No caso de Brian 
Simon, em balanços sobre a sua obra, é visível a requisição da nova historiografia sobre ques-
tões como etnicidade e gênero como aspectos que ele deixou de tratar. Manacorda, por sua 
vez, continuou sua produção teórica mais focada no pensamento de Marx e de Gramsci e como 
não se fixou na história da educação italiana, não foi cobrado nesses aspectos específicos. Con-
tudo, solitário, ele se ressente de um certo “esquecimento” pela nova geração. Brian Simon, por 
outro lado, recebeu uma homenagem rara da instituição na qual fez a sua formação de profes-
sor, o Instituto de Educação da Universidade de Londres, que criou a cátedra Brian Simon de 
História da Educação, mas isso após a sua morte. 
 Finalmente, se as suas obras estão sujeitas a críticas, como toda obra deve estar, é de 
se indagar se a historiografia da educação atual pode prescindir delas para a compreensão da 
história da educação do século XX e, portanto, para a projeção de desafios futuros. 
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1. A formação de professores na Bahia e a criação da Escola Normal de Feira de 
Santana  

 
Para buscar a história da criação da Escola Normal de Feira de Santana se faz necessário situá-
la no contexto educacional brasileiro das primeiras décadas do século XX. Neste período não 
havia, ainda, uma uniformização das ações em termos educacionais, e com o regime federativo, 
que dava plena autonomia aos estados, cada um era responsável pela organização e manuten-
ção do seu sistema educativo. O Estado responsabilizava-se pela manutenção das escolas da 
capital, e os municípios pelas escolas das cidades do interior e de seus distritos assim, cada 
estado da federação passou a reorganizar seu sistema de ensino em conformidade com os inte-
resses dos grupos que se achavam no poder, implementando reformas em seus sistemas edu-
cacionais. Dentre os estados da federação, o primeiro a realizar uma reforma em seu sistema 
foi o estado de São Paulo, primeiro com Sampaio Dórea e depois com Fernando de Azevedo 
que inspirou a reforma de vários outros estados. Segundo Brzezinski (1987, p. 55)  

 
O pioneirismo das reformas educacionais ocorridas, primeiramente no 
Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais, como movimentos isola-
dos, de caráter local, extrapolou-se para as demais regiões brasileiras 
e serviu de modelo para muitas delas. Não poderia ser diferente, pois, 
como centros mais desenvolvidos, tornavam-se de forma muito natu-
ral, os inspiradores das mudanças que iriam acontecer nas regiões 
menos desenvolvidas.  

 
Na Bahia, a organização do ensino teve a influência de Anísio Teixeira que, em dois momentos 
da história da educação baiana é chamado para realizar essas mudanças. Á frente da Diretoria 
de Instrução da Bahia, durante o governo de Góes Calmon, Anísio Teixeira, em 1924, começa a 
dar um novo rumo ao sistema de ensino realizando uma reforma no sistema escolar, inspirado 
nos princípios da Escola Nova. Cria e remodela as escolas de formação de professores primá-
rios: as escolas normais. Anísio Teixeira avaliava que a situação de atraso em que se encontra-
va a Bahia e sua educação devia-se, principalmente, às condições das escolas e à formação 
deficiente dos professores. Reconhecia o esforço empreendido pelos professores, mas acredita-
va que deveriam estar tecnicamente preparados para o ensino por isso, a preocupação com a 
formação.  
 
Partindo desse diagnóstico e por existir apenas um Instituto Normal em Salvador, responsável 
pela formação de professores, e algumas instituições particulares equiparadas, Anísio propõe a 
interiorização da formação docente, criando, assim, as Escolas Normais Oficiais em cidades 
consideradas polos de suas regiões. Estas Escolas foram criadas não apenas com o intuito de 
servir a estas cidades, mas também aos municípios circunvizinhos, e assim nascem as Escolas 
Normais de Caetité, Feira de Santana, Jequié e Vitória da Conquista. 
 
A Escola Normal de Feira de Santana foi criada em janeiro de 1926 e inaugurada em 1º de ju-
lho de 1927, durante o período de expansão da educação e da necessidade de formação de 
professores. O trabalho de Sousa (2001), ”Garotas tricolores, deusas fardadas: as normalistas 
em Feira de Santana, 1925 a 1945”, apresenta a história da criação da Escola Normal de Feira 
de Santana no bojo das reformas educacionais na Bahia da década de 20, empreendidas por 
Anísio Teixeira como forma de alavancar o Estado para o progresso via educação. A autora dis-
cute no capítulo “A escola normal e a forja de uma nação”, o papel importante atribuído às Es-
colas Normais para 
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assegurar a formação de professoras(es) para as regiões do interior – 
os sertões – que, segundo as estatísticas educacionais, padeciam cro-
nicamente a falta de docentes habilitadas(os), especialmente nos no-
vos tempos que se inauguravam, quando o desejo era implantar 
novos métodos, novas práticas, novos processos e novas representa-
ções de ensino. (SOUSA, 2001, p. 63) 
 

Nessa perspectiva, a Escola Normal de Feira de Santana tinha um papel importante para a pre-
paração das mestras e mestres que iriam doravante difundir a educação pelo sertão baiano, 
“ser professora, ser mestra nas vilas, distritos e povoados do município de Feira de Santana e 
circunvizinhos” (SOUSA, 2001, p. 79). O trabalho de Sousa (2001) discute ainda a estreita rela-
ção entre a cidade e a Escola Normal, os desdobramentos dessa relação na transformação dos 
modos de vida dos sujeitos e da própria paisagem urbana de Feira de Santana. 
 
Para a cidade de Feira de Santana a instalação da Escola Normal representava um ganho políti-
co e motivo de orgulho de toda a cidade e segundo Silva e Cruz (1977, p.29) a cidade parou 
para participar de sua inauguração no dia 1º de junho de 1927 “Houve uma movimentação es-
pecial na cidade no dia 1º/06/1927, testemunhando de forma festiva o evento.” Isto mostra o 
significado que esta instituição de ensino passou a representar para Feira de Santana e seu de-
senvolvimento, pois a Escola Normal iria receber alunas de várias cidades circunvizinhas o que 
significava também movimentar a cidade “inclusive economicamente, pelos pensionatos para 
moças que começarão a surgir” (BARROS &ALMEIDA, 1999, p. 3). Durante os 35 anos de exis-
tência a Escola Normal foi, sem duvida, referência na formação de professores para Feira e ci-
dades circunvizinhas. 
 

2. Imprensa e educação 
 

O Interesse em privilegiar a imprensa como fonte para o estudo da história da educação em 
Feira de Santana surge a partir dos dados coletados para a dissertação de mestrado sobre o 
Instituto de Educação Gastão Guimarães, antiga Escola Normal, apresentada à Universidade do 
Estado do Bahia em 2009, quando foi percebida a quantidade de reportagens na imprensa local 
sobre a referida escola. A dissertação aqui referida está inserida no campo da história da edu-
cação ao tomar como objeto de estudo a história de sua criação e os processos de formação 
desenvolvidos no Instituto de Educação Gastão Guimarães (IEGG) no período de 1962 a 2000.  
 
A imprensa, de modo geral é, sem dúvida, uma fonte privilegiada para o estudo da história da 
educação. Nela é possível encontrar informações sobre o pensamento educacional da época, os 
embates e debates políticos em torno de projetos educacionais que, por sua vez são revelado-
res de projetos de sociedade. É possível, ainda, conhecer instituições escolares e sua relação 
na/com a sociedade envolvente, bem como os sujeitos dessa relação. Isto porque, recusamos 
terminantemente a ideia de imprensa como mero veículo de transmissão de informação, acredi-
tamos que esta seja portadora de textos que revelam determinadas tensões e intenções e que, 
além disso, ao veicular um determinado texto já denota uma intenção. Pois como afirma Melo, 

 
Como um processo social que se articula a partir da rela-
ção(periódica/oportuna) entre as organizações formais ( edito-
ras/emissoras) e coletividades (públicos receptores), através de canais 
de difusão ( jornal/revista/rádio/ televisão/cinema) que asseguram a 
transmissão de informações ( atuais) em função de interesses e ex-
pectativas (universos culturais ou ideológicos) ( 1994 p. 14-15) 
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Pallares-Burke (1998) nos alerta sobre a necessidade de depositar maior crédito as modalidades 
informais de educação e dentre elas cita os jornais, as revistas, romances, sermões ente outros, 
por considerar que estes podem ter grande contribuição na compreensão do modo como as 
culturas são produzidas. Segundo Carvalho, “o rigor científico, na análise dos artigos dos jor-
nais, conduz-nos a indagações sobre aspectos subjetivos e dos interesses que os direcionam, 
ou ainda, a quem interessava aquelas interpretações da realidade”. (2002, p.72) A matéria pri-
ma para essa análise são os discursos veiculados que por sua vez estão carregados de contra-
dições. Trata-se de analisar que discursos foram produzidos em torno da construção e da 
experiência da Escola Normal durante os dez anos em estudo. Cabe indagar que processos so-
ciais, políticos e culturais permearam o universo no qual estava inserida a Escola Normal. Não 
podemos perder de vista, também, os autores e portadores desses discursos como indivíduos 
que queriam ser ouvidos/lidos e sabiam que seriam ouvidos/lidos com poder de formar opiniões 
e transformá-las em “quase-verdades”. 
 
Como já foi dito anteriormente, toma-se como objeto de estudo a Escola Normal de Feira de 
Santana no período de 1925 a 1934 em sua aparição nas edições do Jornal Folha do Norte no 
mesmo período. 
 
 Consideramos importante algumas explicações acerca do período escolhido. A Escola Normal 
inicia seu funcionamento no ano de 1927, entretanto, na construção do marco histórico recua-
mos um ano da data de sua criação com a intenção de captar toda a movimentação que se deu 
em torno de sua construção. Nesse sentido, embora iniciemos nossa análise um ano antes do 
funcionamento da escola, não consideramos o recuo um problema, visto que queremos obser-
var se em 1925 havia alguma movimentação em torno da criação da escola e se, de certa for-
ma, a Escola Normal já “existia antes de existir”. Averiguar que matérias foram veiculadas sobre 
a Escola Normal no ano anterior a seu funcionamento torna-se importante por considerarmos 
que estas são reveladoras das expectativas em torno da mesma, bem como dos interesses polí-
ticos e sociais em torno dela. 
 
Para a realização desse trabalho buscou-se inspiração num referencial teórico-metodológico que 
possibilitasse a análise do recorte em estudo em relação com o contexto da época, atentando 
para os movimentos em que estava mergulhada a cidade e como a Escola Normal se constitui 
em símbolo do processo de organização de outra Feira. Daí a necessidade de um olhar crítico e 
atento para as fontes que neste trabalho trata-se de edições semanais do Jornal Folha do Nor-
te, em circulação em Feira de Santana desde 1910. Durante muito tempo este jornal se confi-
gurou na principal fonte de informação sobre Feira e Região e poderoso veículo de informação 
e de formação da sociedade feirense. 
 
Nessa perspectiva, nos apoiamos em Blank Miguel (2004) quando defende que as fontes carre-
gam em si a categoria da interpretação, pois o trabalho não se limita apenas à busca, seleção, 
levantamento e tratamento dessas fontes, mas da análise das mesmas com a certeza de que, 
os documentos produzidos nos periódicos analisados, são os resultados de interesses de natu-
reza variada dos indivíduos que direta e indiretamente participaram de sua concretização. Des-
sa forma, atentando para a importância da relação imprensa/educação na construção desse 
artigo entendemos que:  

 
Cabe ao pesquisador fazer uma desmontagem do texto – da impren-
sa – a fim de desvelar os significados, as contradições e as diferen-
ças de forma e de conteúdo das falas que produz. Esta 
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desmontagem significa análise do processo e das condições de sua 
produção/construção, a partir dos discursos disponíveis – compostos 
de contradições, o texto não é mais restrito a uma leitura única, 
harmoniosa e confiável. Aí invés disso trona-se plural, aberto à relei-
tura e não mais objeto de consumo passivo, mas objeto de trabalho 
através do qual o leitor produz significado. (CARVALHO, 2002, p.153) 

 
2.1 Das fontes utilizadas 

 
Dos exemplares eleitos para este estudo, foram analisadas dois mil e uma páginas dos jornais 
nos anos em questão. Os jornais fazem parte do acervo do Museu Regional da Casa do Sertão, 
na Universidade Estadual de Feira de Santana e Biblioteca Municipal de Feira de Santana. Al-
gumas páginas não puderam ser analisadas porque quando de sua digitalização já se encontra-
vam incompletas ou com danos que não permitiram uma leitura segura de suas reportagens. 
Nesses casos optamos pela não utilização da fonte. Vale ressaltar a importância desse processo 
de digitalização pelo museu na preservação das fontes em Feira. O Estado em que foram en-
contrados os exemplares da Biblioteca é uma demonstração de como ainda estamos aquém do 
modo desejável de preservação da memória, realidade que infelizmente é mais comum do que 
gostaríamos que fosse. 
 
As reportagens sobre a Escola Normal quase sempre figurava na primeira pagina do Jornal, 
quando não se constitui na principal reportagem. Foram, ao longo desses 10 anos, 167 repor-
tagens contando apenas aquelas em que a Escola Normal figurava no título das mesmas. Des-
prezamos as reportagens em que esta aparecia de forma secundária por conta do volume e da 
natureza desse trabalho. 
 
As notícias sobre a escola apresentam uma variedade considerável de conteúdo. Tudo que se 
referisse à escola Normal virava notícia. São textos sobre o movimento político em torno da 
conquista da mesma, para a cidade, informações sobre a inauguração da escola, matrícula, da-
tas de exames e seus resultados, aposentadoria de professores, aquisição de móveis, propa-
ganda da escola, início e encerramento do ano letivo, desfiles cívicos, formaturas, atividades 
comemorativas do calendário escolar, solicitações ao poder público, reuniões da congregação, 
publicação de discurso de professores, transferência de professores e alunos, exames de sufici-
ência, convite para sessão solene de aniversário da escola, designação de professor, denomina-
ção de salas de aulas homenageando figuras ilustres da cidade, transferência de “cadeira” do 
diretor, efetivação de funcionário, publicação dos perfis dos alunos, e até nomeação do zelador.  
 
Os perfis merecem uma explicação à parte. Tratava-se de uma coluna com o mesmo nome, às 
vezes em primeira página, que destinava-se a apresentar perfis de normalistas, em sua maioria 
formandas(os). Nesta, os/as alunos/as da escola normal eram descritos fisicamente, dadas no-
tícias sobre sua vida escolar e apresentadas algumas características da personalidade. O texto é 
escrito por um/uma colega que assina com um pseudônimo. A coluna perfis demonstra o pres-
tígio de ser normalista. Bastava essa condição para virar notícia, inclusive com foto na primeira 
página.  
 
Algumas dessas notas e/ou notícias foram analisadas nesse trabalho e a escolha das mesmas 
se deu em função da importância destas no período pesquisado, além de algumas aparecerem 
em mais de uma edição. 

 
3. “É Notícia”: A escola Normal de Feira nas páginas do Jornal Folha do Norte 
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Por ocasião da inauguração da escola Normal, Feira de Santana estava em pleno processo de 
desenvolvimento e busca pela construção de uma cidade modernizada e civilizada. O espaço da 
cidade estava se modificando e conflitos apareciam na disputa pela identidade que existia e a 
que estava para ser construída. Era o vaqueiro e a princesa em disputa. Tornava-se necessário 
a construção de equipamentos sociais que permitissem  

O processo de transformação de determinados comportamentos anti-
sociais, principalmente aqueles que um dia foram legitimados social-
mente, refletem na verdade uma disputa pela memória do espaço em 
questão, uma demarcação dos espaços simbólicos entre diferentes 
grupos sociais. É assim que é possível visualizar as disputas do poder 
público e dos jornais feirenses com os vaqueiros, como um procedi-
mento de construir áreas livres, “civilizadas” na cidade de Santana. 
(OLIVEIRA, 2000.p.51) 

 
Nesse contexto a construção da escola Normal da Feira de Sant’Anna se constituiria num sím-
bolo da cidade moderna, culta e progressista como enfatiza a reportagem do dia 04 de junho 
de 1927 ao referir-se a sua inauguração: 

  
A Feira culta deixou-se polarizar por intenso jubilo vendo traduzida 
para a realidade uma de suas lidmas aspirações - o instituto do ensino 
normal, apparelhamento indispensável À derrama de educadores , de 
que tanto havemos mister para a alphabetização as populações ruraes 
de que a urbes se veiu a tornar centro de irradiação intelectual ( FO-
LHA DO NORTE 04/06/1927. p. 1) 

 
As ações modernizadora da urbes parecem surtir o efeito desejado como atesta reportagem do 
dia 04 de abril de 1925 que trata da visita do então Inspetor do ensino, a várias escolas da re-
gião. Anísio Teixeira, segundo a reportagem, declarou: “pude, felizmente, verificar que temos 
professores que se podem tornar os realizadores da escola nova que se instalará na Bahia.” 
(Folha do Norte, 04/04/1925. p.1) Estaria dado o primeiro passo para que Feira fosse escolhida 
como lugar dessa escola. Em três de fevereiro de 1926, eis que o Jornal publica a grande notí-
cia. 

 
O Diário Oficial em sua edição de 29 do p.p., traz o seguinte ato do 
Sr. Dr. Governador do Estado: 
O governador do Estado da Bahia no uso de suas atribuições resolve 
localizar uma de suas Escolas Normaes creadas pela Lei n. 1846 de 14 
de agosto de 1925 na cidade de Feira de Santana 
Palácio do Governo do Estado da Bahia 24 de Janeiro de 1926 

 
É em meio a toda essa movimentação de uma cidade que se pretendia moderna que a Escola 
Normal torna-se um marco histórico desse novo momento da cidade e, durante anos vai se tor-
nar objeto de desejo e de orgulho dos cidadãos de Feira e Região. Em 1927 a Escola Normal foi 
inaugurada. Na primeira reportagem sobre esse grande feito o Jornal publicou uma considerá-
vel matéria na primeira página intitulada “ Escola Normal da Feira de Sant’Anna”, com dois sub-
títulos: “Nomeação para os respectivos corpos docente e administrativo”, e “A inauguração 
solenne do novo estabelecimento de ensino”. Vale ressaltar que desde 1925, ainda que com 
reportagens indiretas, as notícias sobre a Escola Normal da Feira na maioria das vezes aparece 
na primeira página do Jornal demonstrando a importância desta para a sociedade da época. No 
dia 28 de maio de 1927, a primeira reportagem sobre a escola no ano de sua inauguração, tra-
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ta de apresentar à sociedade as providencias tomadas para sua instalação. Nela constava o 
corpo docente e administrativo que doravante estaria à frente da formação das futuras e dos 
futuros mestres para o sertão e anuncia a data de sua inauguração: 

 
Fragmento da reportagem Jornal Folha do Norte, 28/05/1927. p.1.Acervo Biblioteca M. de F. de 
Santana 
 
Os dirigentes e corpo docente da Escola Normal são apresentados aos leitores com riqueza de 
detalhe na reportagem. São informadas sua função e respectivas “cadeiras”. Para dirigir a Esco-
la Normal foi designado, da Escola Normal da Capital, o lente, professor Arthur Luis Mendes de 
Aguiar, que iria acumular, também, a cadeira de Língua Portuguesa e Literatura Nacional, como 
podemos ver no recorte abaixo. 
 

 
 Fragmento da reportagem Jornal Folha do Norte, 28/05/1927 .p.1. Acervo Biblioteca M. de F. 
de Santana 
 
A inauguração da escola Normal se configurou num grande evento na cidade. Reportagem de 
primeira página no Jornal Folha do Norte, mais que isso, principal reportagem do Jornal. Esta-
vam presentes no evento todos os ilustres da cidade Os autores do texto não economizaram na 
descrição do evento. Tudo estava registrado, tudo em seus mínimos detalhes digno do que foi 
chamada de  
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 Fragmento da reportagem Jornal Folha do Norte, 04/06/1927.p. 1 Acervo Biblioteca M. de F. 
de Santana 
 
A matéria do Jornal descreve todos os momentos dessa festa, desde os que antecedem a ceri-
mônia propriamente dita, referindo-se à movimentação da cidade, em que o comercio e reparti-
ções públicas encerram suas atividades para prestigiar o grande acontecimento da Feira de 
Sant”Anna, ao movimento de “collegeaes” e de “Incontáveis senhoras e cavalheiros, em autos 
ou a pé” que acorriam ao “sumptuoso prédio”, considerado um dos melhores da época. A re-
portagem segue nominando as figuras ilustres que se fazem presentes à inauguração, e des-
creve com riqueza de detalhes o espaço onde a cerimônia solene acontece, que quase nos 
transporta àquele momento: “O salão achava-se referto de assistentes, enfileirados em ângulo, 
ao longo das paredes lateral esquerda e fronteira à mesa, o corpo discente do grupo escolar. As 
salas também regorgitavam”.(FOLHA DO NORTE,04/06/1927,p.1) 
 
Convém ressaltar que a inauguração da Escola Normal em Feira de Santana representava não 
apenas uma conquista educacional, mas principalmente política e social como ilustra essa mes-
ma reportagem do dia 04 de junho de 1927.“O 1º de junho de 1927 deve se constituir d’ora 
avante uma data memorável nos annaes da vida político-social da Feira de Sant’Anna, visto as-
signalar uma de suas mais dignificadoras conquistas.”(JORNAL FOLHA DO NORTE, p.01) 

 
A existência de uma escola de formação de professores em Feira de Santana, àquela época, 
representava para esta cidade a chegada do progresso, e possibilidade de desenvolvimento, 
além da conquista de um espaço diferenciado, um status, entre as demais cidades do interior 
da Bahia. E isso estava explícito na reportagem que, exaltando o grande feito para a cidade, o 
fazia em quase êxtase cívico e sentimento local, fazendo daquela escola um patrimônio de cada 
um dos feirenses, que iriam beneficiar-se direta ou indiretamente da mesma. Podemos conferir 
essa paixão com que escreve o jornal no fragmento transcrito abaixo: 
 

Que a mocidade feirense , dando arrhas de seu notório anseio de sa-
ber, acorra pressurosa a esse tempo de luz, em que as intelligencias 
rebrilham como soes, para que farta sementeira de futuros mestres 
proporcione optima colheita a garantir abastança de pábulo intellectu-
al à infância patrícia e aos cegos d’espirito de toda parte. 
Exulte, ó Feira! .(JORNAL FOLHA DO NORTE,04/06/1927, p.01) 

 
As referencias à Escola Normal de Feira de Santana no periódico mais importante da cidade, 
apresentadas até aqui, demonstram a importância da mesma enquanto tema recorrente no pe-
ríodo analisado neste trabalho. Ela continuou a ser noticia e tendo reafirmado, através da im-
prensa, seu importante papel educacional, político e social para a cidade de Feira de 
Santana. Um ano depois de seu funcionamento, a primeira reunião do inicio do ano letivo era 
noticiada, na primeira pagina no dia 18/02/1928, ao lado de outra reportagem, também sobre a 
escola normal, que trazia o chamado sobre a abertura dos cursos. Fazia-se necessário trazer a 
publico a “Primeira sessão de congregação” da Escola Normal em que o corpo docente e admi-
nistrativo trata, entre outros assuntos, da aprovação do parecer sobre os programas de todas 
as “cadeiras”, realizada por uma comissão nomeada pelo diretor para tal fim. Esta mesma reu-
nião já havia sido anunciada numa pequena nota, na primeira página, no dia 11/02/1928. 
 
Em seu primeiro aniversario de funcionamento a Escola Normal também mereceu destaque no 
jornal feirense, em primeira página, do dia 09/06/1928, reportagem que continuou na página 4 
apresentando o roteiro com a programação do evento. A matéria fala da realização de um” 
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grande festival, pela auspiciosa passagem de seu primeiro anniversario de fundação” descreve 
a solenidade e cita os nomes das figuras ilustres da cidade que se faziam presentes no evento. 
A reportagem fala ainda que após a cerimônia realizada no salão principal da Escola, “organi-
zou-se uma luzida passeata cívica” afirmando que o “commercio fechou suas portas em regosijo 
à data que se commemorava”. A leitura da matéria nos dá uma ideia do significado do evento 
para a sociedade feirense, visto que no ano seguinte, no seu segundo ano de existência mere-
ceu outra reportagem de capa sobre o mesmo tema. 
 

 
 Folha do Norte do dia 08 de junho de 1929, n1038, p.1. Acervo Biblioteca M. de F. de Santana. 
 
A Escola Normal representava para a sociedade feirense espaço de luta política e social, lugar 
onde as elites podiam demonstrar seu poder. Isto se torna visível na organização da formatura 
da primeira turma de formandos de 1930. Os formandos não chegam a um consenso sobre os 
homenageados e paraninfos da solenidade, dividindo a turma em o “grupo da maioria” e o 
“grupo da minoria”, em que estes escolhem seus paraninfos e homenageados fazendo separa-
damente o “quadro da formatura”, retrato dos formandos que era oferecido ao paraninfo e ao 
homenageado. 
 
 A formatura da primeira turma da Escola Normal de Feira de Santana rendeu várias manchetes 
de primeira página no Jornal Folha do Norte, sendo a primeira, no dia 10 de maio de 1930, in-
formando que as professorandas reuniram-se com o diretor daquela escola para definir os as-
suntos da formatura e que por maioria haviam definido como paraninfo da cerimônia o padre 
Mario Bahiense Pessoa, professor da Escola Normal. Porém o grupo que não se sentiu contem-
plado com a decisão da maioria constituiu à parte seu paraninfo, escolhendo o ex-diretor da 
Escola Normal, professor Arthur Mendes de Aguiar. 

 
 No dia 06 de dezembro de 1930, única reportagem de capa do Jornal Folha do Norte, estam-
pava a noticia da primeira turma de formandos da Escola Normal, enfatizando a presença do 
Interventor Federal que presidiu a solenidade, com a presença também do Diretor Geral da Ins-
trução Publica do Estado da Bahia, Dr. Archimedes Guimarães. A matéria traz, no centro da 
reportagem, o quadro do “grupo da minoria” emoldurado pelo texto sobre o evento e no alto, à 
esquerda a foto do Diretor Geral de Instrução da Bahia: 
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Folha do Norte do dia 06 de o de dezembr1930 – Acervo da Biblioteca Municipal de Feira de 
Santana 
Uma semana depois o mesmo jornal publica, também em primeira página, com menor desta-
que, o quadro de formatura do “grupo da maioria” e dá informações sobre a festa oferecida no 
palacete de residência do senhor Arthur Fróes da Mota, pessoa influente da sociedade feirense, 
aos 11 formandos. Porém, na mesma página traz uma nota de agradecimento das 08 professo-
randas do “grupo da minoria” ao Interventor Federal e a outros que participaram da formatura. 
Isso vem ratificar o que afirmamos antes sobre a Escola Normal ter sido um espaço de luta pelo 
poder dos grupos políticos que compunham a elite de Feira e região, à época. Este tema conti-
nuou sendo objeto de interesse no início do ano de 1931, em duas reportagens na primeira 
página sobre a entrega do quadro ao Diretor Geral de Instrução e ao ex-diretor da Escola Nor-
mal, em Salvador, noticiadas nos dias 03 e 10/01/1931. 
 
Durante o ano de 1932 a Escola Normal também se mantém nos noticiários do periódico anali-
sado, apresentando informações sobre tudo que acontecia na Escola Normal. Nos anos de 1933 
e 1934 a Escola Normal ganha um concorrente de peso na cidade e no periódico, dividindo com 
ela as atenções sociais. Trata-se do Gymnasio Santanópolis, a primeira escola de ensino secun-
dário de Feira e região. 
 
Em 1933 o Gymnasio Santanópolis é construído e começam a aparecer as primeiras notas e 
noticias em torno deste. Entretanto, não flagramos quaisquer reportagens que trouxessem al-
gum tom de rivalidade entre as instituições, embora o Santanópolis se tratasse de uma institui-
ção privada. Apenas uma nota refere-se ao Santanópolis como talvez a maior das aspirações da 
cidade, nada mais. 
 
Em 1934, ano de instalação do Gymnasio fica muito clara a divisão do espaço, no periódico, 
pelas instituições. Foram 40 reportagens ou notas sobre a Escola Normal, e 39 sobre o Santa-
nópolis. A partir daí teremos essas duas instituições como referência na educação de Feira de 
Santana e, em que pese a importância do Santanópolis em Feira e região, a Escola Normal con-
quistou um lugar que era só dela na sociedade da época. 
 

4. Algumas Considerações  
 

O trabalho sobre imprensa e educação abre novas possibilidades de pensar o objeto histórico. 
No caso da Escola Normal de Feira de Santana, foco desse trabalho, essa fonte nos possibilitou 
acompanhar a relação dessa instituição com a sociedade feirense da época num momento em 
que a cidade estava em processo de construção de novas entidades e espaços de sociabilida-
des. Na realização do trabalho estivemos atentas para o fato de que  

 a imprensa cria um espaço público privilegiado através do discurso – 
social e simbólico – agindo como mediador cultural e ideológico privi-
legiado entre o público e o privado, fixa sentidos, organiza relações e 
disciplina conflitos. Com um discurso carregado de intenções, discipli-
na verdades, ao incorporar e promover práticas que legitimam e privi-
legiam alguns conhecimentos em detrimento de outros, produz e 
divulga saberes que homogeneízam, modelam e disciplinam seu pú-
blico leitor (CARVALHO, 2002 p. 152) 
 

A implantação da Escola Normal naquele momento estava em pleno acordo com os anseios de 
modernidade de Feira. Na disputa entre o vaqueiro e a princesa uma escola seria um dos espa-
ços onde a cidade seria educada para ser princesa. Não por acaso ela vai ocupar um dos pré-
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dios mais suntuosos da cidade o prédio do Grupo Escolar JJ Seabra, localizada na Rua Direita, 
hoje Conselheiro Franco num dos pontos mais privilegiados da cidade.  
 
Inicialmente a Escola Normal seria instalada no antigo Paço Municipal que seria reformado para 
esse fim. Entretanto, esse não seria o local mais adequado para abrigar a instituição que seria 
irradiadora de educação para o sertão baiano com seus mestres e mestras. Foram inúmeras as 
reportagens encontradas sobre a Escola Normal, como já apontamos anteriormente. As abor-
dagens e articulações por se fazer podem ser muitas. Este trabalho tem apenas a intenção de 
apontar uma perspectiva de trabalho entre imprensa e educação em Feira de Santana tendo 
como objeto de análise a Escola Normal enquanto equipamento social, político e cultural e edu-
cacional na construção da cidade de Feira de Santana das décadas de 1920 e 1930. 
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 “Não há assunto tão velho que não possa ser dito algo de novo sobre ele”. 
Fiodor Dostoievski 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O CONTEXTO HISTÓRICO 
 

 
Na perspectiva de considerar a Educação como uma fonte de inesgotável investigação e uma 
preocupação essencial do país e do mundo torna-se indispensáveis o aprofundamento de estu-
dos teórico-práticos para desvendar os fios e tramas da tessitura dos saberes construída em 
cada contexto histórico. A pesquisa que ora empreendemos, através de um processo de disser-
tação, representa um estudo teórico e documental no campo da História da Educação com a 
intenção de compreender como se desenvolveu o processo de organização da instrução pública 
em Patos de Minas no contexto da Primeira República (1889-1930). A compreensão da História 
da Educação local é muito importante, pois é através dela que iremos compreender com maior 
eficiência a Educação regional e também a nacional. 

 Essa pesquisa constitui parte de um projeto de um grupo de pesquisadores na área da 
História da Educação, coordenado pela professora Dra. Luciana Beatriz de Oliveira Bar de Car-
valho, intitulado de “A organização da instrução pública nas cidades de Uberabinha e Patos de 
Minas: educação e civilização (1888-1930)”, projeto financiado pela MCTI/CNPq/MEC/CAPES Nº 
07/2011 Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas. O estudo da História da Educação na 
região do Alto Paranaíba, mais especificamente no munícipio de Patos de Minas, de forma sis-
tematicamente organizada, é uma manifestação recente. Mais precisamente, estes estudos ori-
ginários datam de 1993, com a implementação do projeto de “Levantamento e Catalogação das 
Fontes Primárias e Secundárias de Interesse para a História da Educação Brasileira e do Triân-
gulo Mineiro e Alto Paranaíba”, ligado a uma proposta nacional estruturada a partir da Faculda-
de de Educação da UNICAMP, sob a coordenação geral do Prof. Dr. Dermeval Saviani. 
 O corte cronológico escolhido para esse trabalho justifica-se pelo fato de marcar a tran-
sição entre formas de governos, da monarquia para a república, período esse em que os novos 
governantes se colocaram na condição de inauguradores de uma ordem política superior, em 
oposição ao Império, mas também na situação daqueles que se propõem a reorganizar a pró-
pria nação brasileira, instituindo novos valores, símbolos cívicos, heróis, leis, etc... Nessa situa-
ção, a educação, na maioria das vezes, apresentava-se como a redenção de uma nação 
marcada pelo analfabetismo, pelo atraso técnico, pela base econômica e política de origem rural, 
era necessária sua organização de forma rápida e eficiente.  
 Sem a pretensão de relatar em tão poucas linhas um processo importante para o cená-
rio brasileiro como foi o período da Primeira República, elencamos no campo educacional alguns 
acontecimentos da Primeira República, os quais são importantes para melhor compreensão da 
temática de pesquisa. 

Junto com o novo cenário promovido pela República emergia a necessidade de uma re-
forma no ensino, pois precisava formar o profissional técnico, e principalmente, preparar civi-
camente o povo para essa nova fase brasileira. 
 Como a inspiração decorria da influência do positivismo e liberalismo, a educação não 
poderia fugir a essa regra. Então, a educação passou a ocupar posição de centralidade nos de-
bates entre intelectuais e estudantes causando burburinhos e reboliços nessa área, mas com o 
objetivo de democratizá-la. A educação escolar, ou o domínio de seus aspectos básicos era 
condição para adaptar-se à urbanização. 
 Para consolidar essa sociedade diferenciada proposta pela Primeira República seria im-
prescindível à formação de um novo cidadão, responsável pela nova ordem, respeitando as nor-
mas e trabalhando para o engrandecimento do país. O novo regime republicano ao mesmo 
tempo em que trazia avanços gerava também certa dificuldade para conviver com a alternância 
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de poderes. Essa rotatividade implicava em sucessivas legislações e reformas educacionais, 
sempre com crença no poder regenerador da educação, na redenção de todos os “males” cau-
sados pelo Império. Sendo assim, várias reformas educacionais surgiram na tentativa de melhor 
organizar a formação da instrução pública visto que se defendia que a educação não poderia se 
desenvolver espontaneamente, mas que se colocasse um direcionamento e um controle sobre a 
ação dessa instituição redentora. 

Para compreendermos o funcionamento da educação no período selecionado para estu-
do, primeiramente, há que se considerar a fase de abertura e os movimentos que essa socie-
dade vivenciava, os quais eram passíveis de mudar o panorama e as bases de tal sociedade. A 
crença no poder regenerador da educação era a chave para a inserção das camadas populares 
na marcha do progresso e, sobretudo, para a formação de verdadeiros seres humanos. 

 Vale à pena salientar que nessa época ainda não havia no cenário brasileiro modelos 
consumados de como se instituir um sistema educacional. Os pioneiros na esfera educacional 
criaram baseado no ideário do escolanovismo, um modelo de educação inovador dentro das 
possibilidades da primeira república. O fato mais importante quanto à escolarização na primeira 
república talvez seja a disseminação da instrução primária, através da qual se pretendia com-
bater o analfabetismo e proporcionar ao povo o direito de votar e fazer escolhas, fato permiti-
do somente à “aristocracia dos que sabem ler e escrever”, expressão cunhada por Nagle. 
Devido a esse fato, a educação primária (ensinar a ler, escrever e contar) ganhava força para 
tornar o povo brasileiro parte ativa do progresso. 

Por volta de 1920, há uma preocupação generalizada com os problemas educacionais 
referentes ao novo regime, a república. Nesse instante, a responsabilidade recai aos ombros 
dos homens públicos, jornalistas, movimentos sociais, entre outros, que têm a proposta de dis-
seminar a instrução pública em face ao alto índice de analfabetismo, conforme pode ser cons-
tatado quando da comemoração do 1º Centenário da Independência, em 1922, o censo 
revelava um índice de 80% de analfabetos, fato que carregava o título de vergonha do século 
e entrave para o progresso do país. Junto ao ensino primário deveria trabalhar civilidade e pa-
triotismo como forma de construir e valorizar a nacionalidade. 

Nessa incursão, o século XIX serviu de palco para desencadear os debates sobre o pa-
pel da instrução no processo de desenvolvimento brasileiro, de consolidação da nacionalidade e 
criação de condições para a prática da cidadania. Respalda-se tal assertiva nas palavras de José 
Carlos Araújo: 

 
[...], porém, a partir dos fins desse século, a discussão toma corpo 
com a ideia de educação nacional, aquela que realmente deveria ci-
mentar os laços nacionais brasileiros. Portanto, o regime republicano 
brasileiro nasce sob a concepção de que caberia à educação um im-
portante papel na configuração da nação brasileira. É com esse viés 
que o tema do analfabetismo é posto na mesa das discussões; trata-
va-se de superá-lo, para ver superada uma vergonha nacional. (ARA-
UJO, 2002, p.110-111) 
 

 
A revolução de 1924 tinha como objetivo alfabetizar cerca de 60% da população para 

então chamar eleições. A questão da escolarização guarda estreita relação com programas po-
líticos, o que possibilitou sua inserção nos programas políticos de Júlio Prestes e Getúlio Var-
gas. Mais uma vez, deposita-se a crença no poder regenerador e transformador da educação 
para a resolução de todos os outros problemas que o país carregava seja no campo social, po-
lítico, econômico ou cultural. A escolarização se fazia necessária para validar o regime demo-
crático que o país vivia, para haver democracia há que se ter participação do povo. 
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 O regime capitalista começava a ditar ainda que de pano de fundo as necessidades de 
formar mão de obra qualificada, Nesta perspectiva, temos em Nagle, 1974 a afirmação de que: 

 
O regime capitalista traz a necessidade de formar mão de obra quali-
ficada, o que guarda relações com a criação de escolas profissionais 
junto com a primária, ação impregnada para competir com a mão de 
obra estrangeira. O ensino técnico profissional ganha mais prestígio 
deixando o ensino acadêmico, de certa forma, como coadjuvante, é 
preciso saber com prática. Até mesmo na escola primária procurava 
introduzir os trabalhos manuais como pano de fundo para o ensino 
profissional. (NAGLE, 1974, p.126) 
 
 

Depositava-se, então, na educação, a tarefa de formar o homem brasileiro, bem como 
transformá-lo em um elemento de produção, tão necessário à vida econômica do país. As dis-
cussões em torno do ensino não conseguiram alterar as bases da escola secundária no decênio 
dos vinte.  

Diversas reformas e/ou reformulações da instrução pública trazem à tona a questão da 
transição entre a abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa do ensino, essa questão 
talvez possa ser considerada “um divisor de águas” entre empreender uma escola alfabetizante 
ou uma escola integral. Nesta ótica, no inquérito de Fernando Azevedo em “A educação na en-
cruzilhada” (1960), há o seu questionamento referente à qual “a melhor solução provisória ao 
problema do ensino primário, um ensino primário incompleto para todos - da maneira aligeirada 
como se deu com Sampaio Dória em São Paulo com um horizonte desanalfabetizador somente -
, ou o primário integral para alguns”? Essa questão elucida precisamente as mudanças ocorri-
das nas reformas educacionais de alguns estados, entre eles, São Paulo, Minas Gerais e, tam-
bém, no Distrito Federal, visto que a escola primária assumiria etapa fundamental para a 
formação. Recaía-se sobre a década de 20 as pretensões de transformar radicalmente a educa-
ção. Há uma supervalorização da escolarização primária e, começava, nesse período, rumores 
quanto ao ensino prático. Depositava-se na educação, a tarefa de formar o homem brasileiro, 
bem como transformá-lo em um elemento de produção, tão necessário à vida econômica do 
país.  

Após Anísio Teixeira liderar a reforma da instrução pública no Estado da Bahia, os de-
mais estados brasileiros foram marcados pelo movimento da escola nova, movimento esse que 
marca o novo ciclo de reorganização da escolarização pública estadual. No caso especificamen-
te de Minas Gerais, a reforma inspirou-se nos princípios do método decroliano1, o qual prioriza-
va um ensino ativo fundamentado na psicologia experimental e, principalmente, de acordo com 
os centros de interesse infantil. No regulamento do ensino primário mineiro idealizado e im-
plementado por Francisco Campos encontram-se pontuadas essas questões. Nesse ponto, es-
tão o que Jorge Nagle aponta como transição entre os princípios políticos, democráticos 
decorrentes do regime republicano para os princípios pedagógicos. 
Essa tese de transição entre princípios políticos para pedagógicos defendidos por Nagle vem 

de encontro aos postulados do professor Dermeval Saviani, descritos no livro “Pedagogia Histó-
rico-Crítica” (2000), ao defender que o ato pedagógico é também um ato político, pois revela 
através das ações do educador a sua visão de homem, sociedade e mundo. Isto quer dizer 
que, mesmo que se introduza um modelo educacional não é possível desvinculá-lo de sua di-
mensão política, como supôs o professor Nagle. Os propósitos da Reforma do Rio de Janeiro 
confirmam os princípios defendidos por Saviani, além de ampliar as ideias da reforma mineira. 
De acordo com Fernando Azevedo em redação dada ao Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova em 1932: 
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Em relação ao Estado, o Manifesto estabelecia a função essencialmen-
te pública da educação; a garantia de acesso à educação dos cida-
dãos em condições de inferioridade econômica; a laicidade, 
gratuidade e obrigatoriedade da educação; a proibição de separação 
de sexo entre os alunos; a autonomia da função educacional; a proi-
bição de influências religiosas, políticas e partidárias sobre o processo 
educacional. (MANIFESTO DOS PIONEIROS, 1932). 
 
 

Dessa forma, a educação tornou-se mais importante do que qualquer outro setor, e 
mais uma vez, a crença no seu poder regenerador vinha à tona e era tido como a alavanca pa-
ra correção dos problemas e propulsor do progresso. 

O movimento escolanovista2 encontrou bastantes dificuldades para penetrar o Estado 
de Minas Gerais, o qual era tipicamente católico. Esse movimento entre outros pressupostos 
defendia a gratuidade e a laicidade do ensino, pressupostos que foram motivos para escárnio e 
combate pela imprensa católica, mas, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova o pensa-
mento da escola nova encontrou sustentação. Dessa forma, a educação tornou-se mais impor-
tante do que qualquer outro setor, e mais uma vez, a crença no seu poder regenerador vinha à 
tona e era tida como a alavanca para correção dos problemas, neste período a educação vai 
ser a mola propulsora para a modernidade. 

Dessa forma, percebermos que o século XIX serviu de palco para os debates sobre o pa-
pel da instrução no processo de desenvolvimento brasileiro, de consolidação da nacionalidade e 
criação de condições para a prática da cidadania. Atrelada à discussão sobre a centralização ou 
descentralização do ensino, a municipalidade brasileira será responsabilizada, ao mesmo tempo 
em que os estados, pela implementação da instrução pública em seus domínios. Essa questão do 
envolvimento do município nos eventos da instrução aparece como reflexo da transmissão aos 
estados da responsabilidade pela instrução pública popular. No entanto, a falta de orientação na-
cional com relação aos procedimentos instrucionais, pela ausência de determinações especifica-
mente educacionais na Constituição Federal, disseminava insegurança quanto ao conteúdo das 
propostas estaduais de reforma, o que acarretou tanto a heterogeneidade de resultados quanto a 
prática da reprodução de modelos efetuados em estados mais privilegiados. 

 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA E O CAMINHO PERCORRIDO 
 
Buscando desvelar os fios e tramas do processo de organização da instrução pública em Patos de 
Minas no contexto da Primeira República (1889-1930) realizamos um levantamento mais porme-
norizado no Arquivo Público Municipal de Patos de Minas, recuperando todas as informações rela-
tivas à educação que aparecem na imprensa local, catalogando as revistas que tratam de 
educação e anotando o conteúdo destas informações em fichas especificamente preparadas para 
este fim. Também foi realizado o levantamento do conjunto da documentação existente nas esco-
las mais importantes da região, em termos de influência político-cultural e também pelo período 
de inauguração, para que se pudesse aquilatar, pela via da história das instituições escolares, o 
processo de escolarização regional. A partir dessa primeira incursão, da experiência adquirida 
nesses trabalhos catalográficos e do contato com importantes documentos ligados à educação 
regional, amadureceu a nossa preocupação em proceder à análise e interpretação não apenas 
desses, mas de diversas outras documentações identificadas, o que permitiria a recuperação do 
“percurso” da educação no palco de estudo, bem como a identificação das correntes de pensa-
mento que circulavam pelas cidades da região, em particular em Patos de Minas, viabilizando a 
compreensão tanto do processo de crescimento material – fundação, ampliação, etc de escolas -, 

CD-ROM DE ATAS  | 6618 |  COLUBHE 2012



como também das idéias, das representações, dos jogos de poder que se faziam presentes, e que 
se encontram dispersos na documentação, em particular nas Atas da Câmara Municipal, princi-
palmente no final do século XIX e primeiras décadas do século XX. 

Para fundamentar e desvelar os fios e tramas do processo de organização da instrução 
pública em Patos de Minas no contexto da Primeira República, questão que muito nos intriga, 
buscou respaldo teórico para a pesquisa bibliográfica nos estudos de: Aguiar (1977, vol 3), Al-
meida (2000), José Murilo de Carvalho (1998), Moacyr (1940), Mourão (1962), Nagle (1974), 
Mello (1978). No campo da análise documental estamos nos respaldando em Carlos Henrique 
de Carvalho (2004), Cellard (2008), Helder (2006), Ludke e André (1986) e Vieira (1995). 

Nos postulados de Helder (2006, p.1-2) encontramos o vocábulo técnica documental e 
sua definição consiste em “documentos originais, que ainda não receberam tratamento analítico 
por nenhum autor. [...] é uma das técnicas decisivas para a pesquisa em ciências sociais e huma-
nas”. E, Cellard (2008, p.298) aborda a locução pesquisa documental, e em sua visão “uma pes-
soa que deseja empreender uma pesquisa documental deve, com o objetivo de constituir um 
corpus satisfatório, esgotar todas as pistas capazes de lhe fornecer informações interessantes”.  

Face aos posicionamentos expostos, salientamos que a temática, pesquisa documental, 
não se esgotam nesses autores, mas nossa proposta de pesquisa de mestrado em educação 
coaduna mais com os postulados teóricos defendidos por Helder (2006) e Cellard (2008). 
 Para essa pesquisa serão utilizados livros e artigos que versam sobre a Primeira Repú-
blica. Enquanto que a base de dados utilizada para análise documental e de conteúdo, armaze-
nada no arquivo municipal e no patrimônio histórico de Patos de Minas é composta de jornais e 
legislações de época, atas da Câmara Municipal e atos do Executivo. Os jornais selecionados 
previamente para análise são: O Trabalho (1905), O Juvenil (1911), O Riso, (1915 e 1916), Ci-
dade de Patos (1915), O Federalista (1919), Jornal de Patos (1928) e A Gazeta de Patos 
(1929). 

Segundo concepções do professor Carlos Henrique (2004) “os estudos sobre a imprensa 
brasileira assumiram, durante mais de meio século, um caráter preponderante histórico-
jurídico”. Pela leitura do seu clássico “República e Imprensa” percebe-se que a imprensa vem 
sendo uma das fontes utilizadas para subsidiar pesquisas no campo das ciências humanas, so-
ciais e políticas. A imprensa de cunho jornalístico veicula a opinião de vários sujeitos envolvida 
no processo, permitindo dessa forma, entender o fato por vários vieses.  

Embora a pesquisa em fontes documentais tenha apresentado um caráter de significân-
cia, nas pesquisas educacionais, por participar do cotidiano da História Educacional e a descre-
vê-la por outras vertentes que não seja a visão ou a interpretação do historiador, sua utilização 
às vezes se torna precária dada às condições de conservação e organização das fontes, e tam-
bém, pelo desconhecimento desse tipo de pesquisa. Mas, apesar desses empecilhos: 

a imprensa, especializada ou não, em muito contribuiu para se histori-
ar as pistas deixadas pelo pensamento educacional ao longo deste sé-
culo no Brasil e, em especial, na região do Triângulo Mineiro, pois nos 
permitiu encontrar um cabedal enorme de informações das mais vari-
adas formas do pensamento pedagógico. (CARVALHO, 2004 p. 57) 

 
 Consideramos a imprensa fonte relevante para essa pesquisa, pois nos permite aquila-

tar a opinião de pesquisadores com o discurso de pessoas que vivenciaram o acontecimento. O 
estudo da imprensa ainda constitui um campo inovador nas pesquisas, endossando essa afirma-
ção temos as palavras de Carvalho (2004, p.58) “o estudo da imprensa é inovador, tanto no 
que diz respeito à temática, quanto às fontes de pesquisas a serem utilizadas”. 

A utilização da documentação de caráter político, como a que indicamos acima, tem si-
do de fundamental importância para o conhecimento e compreensão dos processos sociais ao 
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longo do tempo. A partir destes dados é possível recuperar as relações, os conflitos de poder, a 
formação das alianças, a ascensão e queda de grupos políticos, a ideologia dominante, as prin-
cipais representações, etc. Mas esse manancial de dados não interessa apenas ao campo da 
política, da economia, etc, ligando-se, também, diretamente às preocupações de setores mais 
ligados às questões culturais, como a educação ou, mais especificamente, a História da Educa-
ção. 

Os estudos Historiográficos que mencionamos referem-se à escrita da história. Nessa 
pesquisa fundamentamos a historiografia na corrente de pensamento da Escola de Annales. Os 
presságios da Nova História afirmam que “toda fonte histórica exprime o poder da sociedade do 
passado sobre a memória e o futuro” (LE GOFF, 1996 p. 10). O movimento da Escola de Anna-
les merece destaque nessa perspectiva: 

 
Para esses historiadores o acontecer histórico se faz a partir dos ho-
mens. Daí o documento histórico se produzir com tudo o que, perten-
cendo ao homem, depende do homem, exprime o homem, demonstra 
a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. 
Nesse caso, ao documento incorporam-se outros de natureza diversa, 
tais como objetos, signos, paisagens, etc. (VIEIRA, PEIXOTO e 
KHOURY, 1995 p.14-15). 

 
Dentre as denotações dadas para o termo documento, como já mencionado em nossa 

pesquisa, estamos adotando o conceito de documento como sendo uma produção humana que 
traz as intencionalidades, as ações e sua forma de viver e atuar em um dado contexto histórico. 
Essa concepção aquilata com os postulados da Escola de Annales. A documentação a ser explo-
rada nessa pesquisa é bastante ampla, e ao que nos parece de primeira mão, bastante rica. As 
fontes utilizadas permitirão compreender os processos sociais transcorridos ao longo do tempo, 
além de permitir o cruzamento de diversas informações com vistas à ampliação do campo de 
visão sobre a educação na região. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Portanto, neste momento estamos na fase de execução da pesquisa documental e análise dos 
dados, por isso os resultados ainda são incipientes para concluirmos como se desenvolveu o 
processo de organização da instrução pública em Patos de Minas no contexto da Primeira Re-
pública (1889-1930). Mas de primeira mão e baseado em uma análise prévia podemos dizer 
que identificamos a quase inexistência de estudos específicos sobre a temática histórico-
educacional na região, existindo apenas trabalhos monográficos de caráter geral, esforços não 
acadêmicos, descrições diversas, etc., que, apesar de importantes para a compreensão da his-
tória regional, mantêm a História da Educação como universo praticamente intocado na região. 
Mas, do cruzamento das informações coletadas na análise documental com o que já se captou na 
imprensa, julgamos poder oferecer uma interpretação sobre o movimento da educação na região 
do Alto Paranaíba. O encaminhamento da instrução pública encontrava-se destinada às adminis-
trações municipais, e isto decorre, no período estudado, exatamente, mas não automaticamen-
te, da descentralização existente. Apesar das legislações estaduais, os municípios também têm 
de estabelecer o seu corpus legislativo, contendo os princípios e as regras de funcionamento do 
ensino primário. Neste processo, vão estabelecendo uma identidade própria ao ensino em cada 
cidade, de acordo com as prescrições singulares de cada localidade. Desse modo, se a tentativa 
de se compreender a História da Educação brasileira, por exemplo, por meio da legislação e das 
discussões educacionais (entre outros aspectos) realizadas nos estados é pertinente, não se 
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pode esquecer que boa parte do perfil educacional dos estados não se encontra apenas nessas 
determinações legais, mas também na própria forma de encaminhar a educação adotada em 
cada município. 
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1Método educacional desenvolvido pelo educador belga Ovide Declory (1871-1932), que partia 
da idéia da globalização do ensino para romper com a rigidez dos programas escolares. Decroly 
elaborou a idéia de “centros de interesse” que seriam uma espécie de idéias-força em torno das 
quais convergem as necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais do aluno. Para Decroly, 
existiriam 6 centros de interesse que poderiam substituir os planos de estudo construídos com 
base em disciplinas: a) a criança e a família; b) a criança e a escola; c) a criança e o mundo 
animal; d) a criança e o mundo vegetal; e) a criança e o mundo geográfico; f) a criança e o 
universo. Foram as pesquisas em psicologia infantil de Decroly que levaram o educador à 
criação de um novo sistema de ensino primário, cuja finalidade seria preparar a criança para a 
vida. Dessa forma, concebeu a escola ideal, que deveria se situar num ambiente que tornasse 
possível à criança observar, diariamente, os fenômenos da natureza e as manifestações de 
todos os seres vivos. 
2 A Escola Nova ou escolanovismo é considerada um movimento de renovação do ensino e postulava que 
para construir uma sociedade democrática o instrumento eficaz seria a educação, dessa forma, a educa-
ção escolar deveria centrar-se no indivíduo integrado à democracia levando em consideração as diversida-
des e as individualidades do sujeito apto a refletir sobre essa sociedade. Para Dewey, este movimento 
pregava o conhecimento estabelecido pela relação dos alunos com objetos e fatos, excluindo do professor 
a tarefa de transmissor do conhecimento e do aluno a tarefa de memorizador. O movimento da Escola 
Nova tem como ponto central, a aprendizagem do aluno. Neste movimento há o predomínio da ideia do 
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aprender a aprender e do respeito aos interesses e especificidades individuais, pautada pelas formulações 
teóricas dos psicólogos que se dedicaram a aprendizagem. Durante o escolanovismo manteve-se intacto o 
seu núcleo central, a noção de autonomia e aprendizado por meio da experiência, de preferência apreen-
der o conhecimento necessário e útil, através da integração desses três elementos que constituem o tripé 
desse núcleo central, característica que imputa à Escola Nova uma aprendizagem pragmatista. Confira 
sobre o assunto em DEWEY, John. Como pensamos. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959 e 
obra do mesmo autor, Democracia e Educação. Companhia Editora Nacional, 1979. 
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O artigo tem como finalidade questionar a relação entre o sujeito como ator social e enquanto 
historiador, o que nos leva a olhar de novo a dicotomia distanciamento na prática investigativa 
versus implicação. A abordagem é feita através das motivações, dos interesses e da responsabi-
lidade do sujeito enquanto ator social. Tomamos como objeto de análise a obra de Rogério Fer-
nandes, aqui considerada enquanto ação política de transformação do sistema educativo em 
prol da escolarização das crianças e a obra enquanto trabalho historiográfico sobre a infância e 
a história do pensamento pedagógico. Situamos a ação de Rogério Fernandes como Diretor Ge-
ral do Ensino Básico nos anos de 1974 a 1976, e a produção historiográfica anterior e posterior, 
salientando sobretudo a temática da infância e sua educação e do pensamento pedagógico.  
Definimos como objetivos de pesquisa questionar a relação entre a obra de Rogério Fernandes 
enquanto ator social e a sua escrita enquanto historiador da educação; refletir sobre aborda-
gens e fontes na análise das motivações e ações sociais, num trabalho que assume também um 
carácter biográfico; identificar nas propostas da Direcção Geral do Ensino Básico para o primei-
ro ciclo da educação básica entre 1974-1976, linhas de ação imputáveis a Rogério Fernandes.  

Com as alterações político-sociais que a Revolução de 25 de Abril de 1974 provocou, o 
Ministério da Educação e Cultura, como se passou a designar, viu-se a braços com a necessida-
de de uma reestruturação profunda do sistema de ensino, adequado às exigências de um sis-
tema democrático. Simultaneamente estava em curso uma reforma educativa, iniciada com o 
Ministro Veiga Simão, que era necessário rever à luz dos novos desígnios nacionais, e tudo isto 
num curto espaço de tempo.  

Portugal integrara, na década de 60, a OCDE (Organização para a Cooperação do Desen-
volvimento Económico), tentando quebrar o isolamento político e modernizar-se, recuperando 
do atraso em que se encontrava, económica e socialmente, em relação aos países europeus. A 
pertença à OCDE implicou por parte do governo português, algum esforço de uma moderniza-
ção no setor da educação, alargando timidamente a instrução básica e promovendo a qualifica-
ção de profissionais necessários ao desenvolvimento económico. É neste quadro que se inserem 
as medidas dos governos da década de 60 (Ministros Leite Pinto e Galvão Teles) e a abertura 
pretendida com a reforma de Veiga Simão no virar da década. É no período imediatamente an-
terior à Revolução que Rogério Fernandes desenvolve uma actividade jornalística no campo da 
educação e ao mesmo tempo é bolseiro do Departamento de Pedagogia do Centro de Investi-
gação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian (1970-1974). Aí investiga e publica alguns 
dos seus trabalhos João de Barros – Educador Republicano (1971), Cartas de António Sérgio a 
Álvaro Pinto (1972), As Ideias Pedagógicas de Adolfo Coelho (1973a) e Situação da Educação 
em Portugal (1973b).  

Como se pode verificar, então como cidadão anti-fascista, as suas motivações dirigiam-se 
para o estudo da ação de republicanos que tiveram um papel preponderante nas propostas 
educativas do período da República. Era como uma forma de escrutínio da ação de figuras gra-
das do republicanismo, de análise do seu pensamento e das limitações na sua aplicação. Simul-
taneamente analisa a situação educativa portuguesa, que conhecia e noticiara entre 1967-1970 
no jornal diário A Capital, de que foi Chefe de Redação e onde coordenou a Secção de Educa-
ção. A sua conceção de educação aparece definida em afirmações como esta:  

 
«Uma educação em que o educando não seja o sujeito da própria educação, 
uma educação em que o educando seja chamado a uma atitude exclusivamente 
ou predominantemente passiva não merece, a bem dizer, o nome de educação. 
A uma educação que não forme o educando sob o ponto de vista do desenvol-
vimento das suas capacidades físicas, intelectuais e afectivas, que o não prepa-
re, como cidadão e como trabalhador, para uma intervenção consciente no 
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destino da sociedade onde vive, não cabe propriamente o nome de educação.» 
(Fernandes, 1973b: 36) 
 

Entre 1974 e 1976 sucederam-se seis governos provisórios, traduzindo as dificuldades 
do processo revolucionário de construção da Democracia e de políticas adequadas às necessi-
dades sociais. Rogério Fernandes integrou neste período a equipa do Ministério da Educação e 
Cultura, como Diretor Geral do Ensino Básico, a convite de Vitorino Magalhães Godinho e tendo 
como Secretário de Estado Rui Grácio, com quem trabalhara diretamente na Gulbenkian. Nessa 
época o Diretor Geral tinha amplos poderes de definição, decisão e de implementação da políti-
ca setorial. Ocupou o cargo desde o Segundo Governo Provisório até ao Primeiro Governo Cons-
titucional. Com ele esteve também outro amigo e investigador da Gulbenkian, José Salvado 
Sampaio. Tendo sido exonerado pelo Ministro Sottomayor Cardia, em 1976, foi nomeado Inspe-
tor-geral do Ensino sem funções atribuídas. É nesse período que retorna à escrita, à investiga-
ção histórica e finalmente à docência universitária. Publica então O pensamento pedagógico em 
Portugal (1978), A pedagogia portuguesa contemporânea (1979), além do livro de caráter auto-
biográfico, Educação: uma Frente de Luta (1977). Neste último sumaria, analisa, posiciona-se 
sobre as medidas tomadas enquanto Diretor Geral. E novamente se volta para o passado, inter-
rogando a História, procurando compreender o substrato mental em que se sedimentavam as 
práticas e as medidas educativas em Portugal. Selecionámos de entre as suas obras Situação da 
Educação em Portugal e Educação: uma Frente de Luta. Pretendeu-se identificar e contrastar a 
análise produzida num primeiro momento sobre a realidade portuguesa, recorrendo-se aqui a 
alguns artigos de A Capital, e a reflexão que o próprio fez das medidas que tomou enquanto 
Diretor Geral.  

Como fontes utilizámos não só algumas das suas obras historiográficas mas também 
um conjunto de documentos de arquivo de uma escola normal, nomeadamente a troca de cor-
respondência e circulares da Direção Geral do Ensino Básico entre 1974-1976 e atas do Conse-
lho Escolar. Serão usados depoimentos orais recolhidos de pessoas que colaboraram com 
Rogério Fernandes ao nível da Direção Geral e das Escolas Normais e ainda documentação exis-
tente sobre as alterações empreendidas no sistema educativo, como programas, tanto para o 
ensino básico, como para o Magistério Primário. Como as Escolas do Magistério Primário possu-
íam escolas anexas, são analisados os elementos que ajudam a compreender como determina-
das ações foram levadas à prática no ensino das crianças. O recurso à pesquisa e análise de 
textos legislativos, com vista à descodificação do discurso político neles contido, revelou-se im-
prescindível para a identificação e compreensão das políticas educativas preconizadas.  

Com a investigação ainda em curso, deixaremos para o texto final a reflexão mais apro-
fundada de uma abordagem da relação entre as motivações para a ação e a investigação histó-
rica, através de um ator social concreto, assim como da variedade de fontes utilizadas. 
Podemos desde já afirmar como “conclusões” (provisórias por essência), que no pensamento do 
ator social estava presente, desde o início, a questão, «Pode o ensino democratizar-se numa 
sociedade que não é democrática?» (Fernandes, 1973b: 24). No momento em que o movimen-
to social procurou democratizar o país, encontrou em Rogério Fernandes um “intelectual orgâ-
nico”, capaz de representar essas aspirações e conduzir ações efetivas no setor educativo. Com 
a equipa que constituiu enquanto Diretor Geral trabalhou para a construção de uma escola de-
mocrática, que permitisse a todas as crianças o acesso a estruturas escolares dotadas de condi-
ções que favorecessem o sucesso dos alunos e a mobilização e formação dos professores. A 
criação de condições que travassem o insucesso escolar, como a criação de duas fases, que 
substituíram as quatro classes do ensino primário, a alteração de programas e manuais para o 
ensino primário, assim como a modificação dos tempos escolares e do trabalho pedagógico in-
troduziram modificações radicais e constituíram das maiores roturas verificadas neste grau de 
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ensino em relação à conceção educativa que a precedera. Pretendeu, assim, adequar o ensino 
aos ritmos de desenvolvimento biocognitivo da criança, adequar os conteúdos e a forma de 
ensinar e aprender e criar condições para vencer os pré-conceitos e, porque não afirmá-lo, a 
ignorância pedagógica e cultural dos professores. Simultaneamente, impulsionou o ensino es-
pecial, como é referido no artigo Dois anos de trabalho no Ensino Básico (1974-1976), (Fernan-
des, 1999) onde efetua um balanço do trabalho desenvolvido na Direção Geral.  

O seu pensamento, em matéria de educação, enraizava-se, de certo modo, nos ideais 
dos republicanos do início do século e no que se designa por Educação Nova, que defendiam 
uma educação que encarasse e formasse o aluno como pessoa e como cidadão. (Fernandes, 
1977: 138). Confirma-o o conteúdo da proposta de reestruturação do ensino normal efetuada 
pela DGEB às Escolas do Magistério Primário para o ano letivo de 1974/1975, na qual consta a 
substituição da disciplina de “Educação Moral” por “Educação Moral e Cívica”, à semelhança das 
disposições republicanas. Nessa mesma proposta pode ler-se, para a Didática Geral, no ponto 
3.4. Considerações sobre a rubrica “Os métodos”:  

 (…)“Propõe-se, pois, que se organize à volta deste tema um trabalho orien-
tado no sentido de dar ao estudo dos métodos o papel que lhes cabe, de 
modo que as palavras de António Sérgio, deixem de ter correspondência 
com o real: “Em geral, quando se trata de reformar a escola não é nos mé-
todos que se pensa, mas sim nos programas e na organização do ensino”. 

Podemos declarar que António Sérgio é uma referência muito presente quer na obra his-
toriográfica, fruto da curiosidade e perplexidade que uma admiração profunda provoca, e que 
Rogério Fernandes transformou em objecto de estudo, para uma compreensão mais profunda; 
quer para a fundamentação pedagógica e da sua acção no momento revolucionário e que esta 
citação traduz: . «(…) entendia [António Sérgio] que um bom professor não é aquele que se 
limita a conhecer boas doutrinas mas sim aquele que é capaz de as praticar.» Educação: Uma 
Frente de Luta (1977:138)  
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Introdução 
 

O presente estudo surge no decorrer dos trabalhos de investigação realizados no âmbi-
to da minha tese de doutoramento1. 

Tem como objetivo geral contribuir para a construção do saber sobre o Ensino Particu-
lar em Portugal no Estado Novo e como propósito específico lançar bases para a conhecimento 
do que foi a Inspecção Geral do Ensino Particular, entidade reguladora e fiscalizadora do ensino 
de iniciativa privada. 

A análise centra-se nos relatórios anuais produzidos por esta, referentes à década de 30 
do século XX, troço temporal que corresponde à transição entre a Ditadura Nacional (1926-
1933) e Estado Novo (1933-1974). A apreensão destes textos é auxiliada pela leitura do teor 
dos documentos legais que foram sendo publicados a fim de regular a inspeção e ensino parti-
cular. 
 As fontes de consulta são privilegiadamente primárias, imprensas e manuscritas, maio-
ritariamente provenientes do fundo do Ensino Particular pertencente ao Arquivo Histórico do 
Ministério da Educação – Secretária Geral, do fundo da Secretária-Geral da Presidência do Con-
selho de Ministros existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e da publicação periódica 
Boletim oficial do Ministério de Instrução Pública.  
 
 
Enquadramento legal do Ensino Particular no período em análise 
 

No início do século XX a situação do e.p. 2 denunciava uma falta de legislação que o en-
quadrasse e regulamentasse a sua atividade, situação que se manteve durante a Primeira Re-
pública até à chegada da Ditadura Nacional. Será dentro de uma lógica do regime autocrático, 
de doutrina e normativa “corporativista de Estado”, que privilegia a instituição pública, que sur-
ge a primeira ação expressiva que marca e define uma nova atitude do Governo na resposta às 
demandas do e.p. que se situava numa zona indistinta do sistema nacional de ensino.  

É após o golpe de Estado de 28 de Maio de 1926, que se sucedem alterações significa-
tivas no panorama educacional do país, que terão repercussões no ensino de cariz particular e 
cooperativo.  

Porém a “carta de alforria”3 do e.p. e cooperativo será o seu primeiro Estatuto publica-
do a 16 de Janeiro de 1931 através do Decreto n.º 19:244, que admite no seu texto o longo 
compasso de espera pelo mesmo, demora essa que colocou esta modalidade de ensino numa 
posição indigna: 

 
De há muito que se faz sentir a necessidade de se prover este assun-
to de legislação conveniente. As disposições até agora vigentes, adop-
tadas em legislação dispersa e relativa a cada um dos graus de 
ensino, não definem uma atitude coerente por parte do Estado, limi-
tando-se a proclamar para este o direito a exercer uma inspecção, 
mal esboçada e nunca efectivada. 
 

É reconhecido no texto introdutório a situação de subalternização do ensino privado em 
que o Estado apenas lhe tem “deixado o campo que permite imitá-lo, isto é, seguir-lhe como 
uma sombra os planos e os programas”, e que a fim de se alterar esse cenário outra legislação 
será necessária para que os estabelecimentos particulares divirjam “das organizações de har-
monia com as quais funcionam os do Estado”.  

A personalidade jurídica que é conferida ao e.p. no dito diploma permite a abertura de 
quaisquer estabelecimentos de educação e ensino porém sempre com o forte controlo do Esta-
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do, no que respeita à criação/ocupação dos espaços escolares, à direção e fiscalização das es-
colas e à validação oficial das habilitações dos alunos. E mais acrescenta que esta “independên-
cia” agora consignada se disciplina “segundo os planos oficiais”, que embora ministrados na 
esfera particular visam a aquisição de diplomas que apenas o “Estado confere”. 

No último mês do mesmo ano, a 5 de Dezembro é publicado o Decreto n.º20:613, con-
siderado o segundo estatuto do e.p., que serviu a necessidade de coligir num só diploma as 
diferentes disposições legais publicadas acerca deste. E simultaneamente regulamentar condi-
ções de exercício de atividades educativas e docentes que não tinham sido previstas no estatu-
to anterior, sendo acrescentados mais capítulos dedicados aos estabelecimentos com externato, 
internatos, salas de estudo, pensionatos escolares e escolas do magistério.  

Antes de ser publicado o terceiro estatuto, entra em vigor a Constituição de 19334, que 
vem consagrar a liberdade de ensino como uma “liberdade fundamental dos cidadãos portu-
gueses”, no n.º5 do Art. 8º.  

A 18 de Julho do mesmo ano pelo Decreto n.º22:842 é estabelecido o terceiro Estatuto 
que veio acrescentar pouco ao diploma anterior, na medida em que tinha como principal objeti-
vo determinar com maior precisão as condições já estabelecidas. Pretendia combater ”agentes 
de ensino” de “práticas abusivas, de longa data estabelecidas e ainda não suficientemente em-
baraçadas”, que não cumpriam as regras, dificultavam a fiscalização e laboravam na ilegalida-
de.  

O Decreto-lei n.º23:447 que constitui o quarto estatuto do e.p., o último a ser promul-
gado na década de 30, é publicado no ano seguinte, a 5 de Janeiro de 1934, e decorre do “rá-
pido e extenso desenvolvimento que o e.p. de grau médio tomou”. Basicamente houve a 
necessidade de ajustar o estatuto do e.p. ao ensino secundário com o fim de oficializar o pri-
meiro. Nesse intento as habilitações proporcionadas pelo ensino secundário particular eram ve-
rificadas “pelos processos com que se apuram as habilitações dos alunos do ensino oficial, 
quando ministradas segundo os planos oficiais” e na situação destes planos serem professados 
de forma distinta da oficial as habilitações seriam “verificadas por exames singulares”. 

Toda esta legislação deixa perceber a forma apertada com que o governo controlava o 
e.p. e cooperativo dentro do ‘plano educacional’ que traçara para o país: 
 

Desta maneira, vai-se manifestando progressivamente a intenção do 
Estado Novo em marginalizar o E.P. e em reforçar a normalização e a 
centralização, factores indispensáveis para a consolidação de um mo-
nopólio do ensino – apanágio da sua governação. (COTOVIO, 2004: 
64) 

 
  
Inspecção Geral do Ensino Particular e Oliveira Guimarães (1877-1960) 
 

A IGEP é criada no âmbito do primeiro estatuto do e.p., com o intuito de regularizar a 
vida das instituições de ensino criadas e mantidas pela iniciativa privada. As disposições que a 
passam a regular surgem no VI Capitulo do já mencionado Decreto n.º19:244 de 1931, desig-
nando-se no Art. 43º que: 

 
Compete à Inspecção Geral do E.P., directamente dependente do Mi-
nistro da Instrucção Pública, exercer por parte do Estado a fiscaliza-
ção e intromissão estabelecidas por este decreto e apresentar 
anualmente ao Ministério o relatório respeitante aos serviços a seu 
cargo. 
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Dentro da hierarquia do Ministério da Instrução Pública, este organismo fica a par das 
Direcções-Gerais, não recebendo essa designação uma vez que não é de sua atribuição dirigir 
mas sim fiscalizar e controlar. É habilitada a fazer cumprir a legislação em vigor relativa a tudo 
o que dissesse respeito ao e.p., podendo não só observar e registar como também intervir no 
campo da higiene e pedagogia, estabelecer programas e orientar a conduta dos professores.  

Esta tinha como missão fundamentalmente a realização de inspeções, exames, e visto-
rias, exercícios necessárias à inventariação dos estabelecimentos existências ou dos que veriam 
a ser criados, e controlo das suas condições de funcionamento. As ações levadas a cabo eram 
reportadas anualmente ao Ministério da Instrução Pública através de um relatório que dava 
conta de toda a informação recolhida incluindo: dados estatísticos de todos os estudantes do 
e.p. e natureza da sua matrícula, relação dos estabelecimentos em funcionamento, pedidos de 
criação de novos, e encerramento dos ilegais. Esta explanação e outras considerações eram 
acompanhadas pelas impressões do inspetor geral, responsável pela direção deste novo depar-
tamento. 

Junto deste novo serviço foi criada uma repartição, designada para tratar do expediente 
e do registo de todos os estabelecimentos de e.p. bem como dos diretores e professores dos 
mesmos. De referir que na revisão do estatuto do e.p. que deu origem a sua 2ª versão é signi-
ficativo o aumento do número de artigos e parágrafos referentes ao regulamento desta inspe-
ção, refletindo o forte intuito de garantir uma fiscalização direta que proporcionasse um 
contexto de evolução e progresso.  
 

Dentro deste contexto é escolhido para primeiro inspetor-geral do e.p. José Joaquim de 
Oliveira Guimarães (1877-1960), natural do Porto, licenciado e doutorado em Letras, personali-
dade com forte percurso académico. Professor catedrático nas Faculdades de Letras das Uni-
versidades de Lisboa e Coimbra, diretor da primeira e reitor interino da última em 1921. Entre 
1910 e 1921 esteve à frente da direção do Colégio Moderno de Coimbra, tendo sido um dos 
seus fundadores e principal pedagogo, que tornou este estabelecimento de ensino numa das 
primeiras Escolas Novas, que tinha como referencias “as New Schools inglesas de Cecil Reddie e 
de J. Haden Badley”5.  

À sua nomeação como inspetor geral não terá sido alheio o seu currículo, a sua colabo-
ração com vários periódicos de referência como o Arquivo Pedagógico (1927-1930), assim como 
os artigos que escreveu para o Boletim Oficial do Ministério da Instrucção Pública (1929-1936), 
que dirigia, e que em 1931 já constava com escritos seus sobre as reformas de escolas estran-
geiras em Viena, no Brasil ou sobre a técnica dos exames escolares. Era nessa altura e continuo 
a ser um homem defensor da intervenção técnica e qualificada na área da educação e do em-
prego na escola do método dos testes, da adesão às ideias da administração e organização ci-
entífica, assim como impulsionador pela busca de práticas pedagógicas inovadoras divergentes 
do ensino magistral. O seu constante interesse em manter-se a par do que se ia passando fora 
de Portugal também o levou a estabelecer contactos pessoais e institucionais noutros países 
que visitava e onde proferia conferências. 

 
 

Relatórios da Inspecção Geral do Ensino Particular 
 
 No decorrer da pesquisa levada a cabo no âmbito deste trabalho, foram encontrados 
quatro relatórios realizados pela IGEP, todos eles da autoria do inspetor geral Oliveira Guima-
rães. As suas publicações são respetivamente datada de 1933, 1935, 1938, 1939, porém o seu 
texto é normalmente referente ao ano transato, sendo que o conteúdo do relato abarca sempre 
informação sobre outros anos, estabelecendo termos de comparação no que diz respeito aos 
factos e números. 
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Os dois primeiros relatórios foram publicados nas páginas do Boletim Oficial da Instruc-
ção Pública, o terceiro publicado individualmente pela Imprensa Nacional, e o último, ainda em 
versão de rascunho, foi encontrado no fundo da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de 
Ministros existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo.  

Com cerca de trinta páginas cada um, com exceção do último, a sua organização segue 
quase sempre uma estrutura semelhante, que contempla entre quatro, seis e oito capítulos, 
que se desdobram individualmente em vários itens numerados que focam aspetos específicos 
dentro da temática tratada por cada um deles, tais como: a exposição da situação do e.p. nos 
ano(s) em observação; o balanço dos serviços de inspeção e do movimento da repartição; a 
frequência e resultados do e.p. nos vários graus de ensino; as tendências de distribuição e or-
ganização do e.p. em território nacional.  

 
O primeiro relatório é publicado em 1933 e retrata de forma frontal a situação do e.p. 

desde 1931. Oliveira Guimarães alude à nova atitude do Estado em relação ao e.p. que toda a 
legislação produzida em 1931 representa, em oposição ao desinteresse até ai manifestado que 
infligiu a esta modalidade de ensino “perniciosíssimas consequências”. O panorama encontrado 
resumia-se a “negras pinceladas” num “tenebroso quadro”: 

 
[…] tanto em Lisboa como na província, a grande maioria dos estabe-
lecimentos de ensino funcionava sem autorização legal, por não pos-
suir instalações e serviços que pudessem suportar qualquer prévia 
inspecção; […] parte desses estabelecimentos era dirigida por indiví-
duos incompetentes […] apenas comercialmente interessados em as-
segurar a diferença entre receita e despesa […] meras agencias que 
exploravam a indústria do exame. (GUIMARÃES, 1933: 160) 

  
 Sem surpresas o movimento da repartição nos seu primeiros anos de funcionamento foi 
grande, registando desde 1 de Julho de 1931, altura em que a Inspeção Geral se instalou em 
sede própria, a entrada de 4.688 processos, na sua maioria referentes à concessão de diplomas 
a professores (4.580), e em menor numero à concessão de alvarás para abertura de estabele-
cimentos (108). Dado o volume de trabalho e atendendo à exiguidade de pessoal administrati-
vo, os primeiros tempos deste departamento foram marcados por dificuldades e perturbações 
no regular desempenho das funções, principalmente na morosidade em dar resposta aos pedi-
dos que lhe eram endereçados.  
 À data de 1 de Outubro de 1933, o número de estabelecimentos de e.p., do superior ao 
primário, com autorização legal de funcionamento no país era de 136. Em proporção a este 
número, existiam prontos e certificados para lhes dar assistência, 122 diretores e 3649 profes-
sores, que na sua maioria ministravam o ensino primário e secundário. A maioria destas escolas 
particulares tendia a centrar-se nas zonas urbanas, em elevado número na cidade de Lisboa 
(56), seguindo-se as cidades do Porto (29) e de Coimbra (12).  

Será a partir da publicação do 3º Estatuto do e.p., a 18 de Julho de 1933, que esta 
inspeção procederá à inventariação dos estabelecimentos de ensino primário que até a data era 
competência das inspeções escolares do ensino primário proceder a sua aprovação e registo.  

A denominada inspeção de ação direta sobre os agentes do e.p. começou no inicio de 
1932, até ai impusera-se com mais urgência os trabalhos relativos à organização e expediente 
da repartição, a organização e cadastro dos estabelecimentos e professores existentes, o estu-
do das condições de vida das organizações escolares na persecução de melhorias para as mes-
mas, e na necessidade de preparar propostas a submeter à deliberação das autoridades 
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superiores que mais eficazmente estabelecessem e delimitassem na legislação os poderes e 
atribuições que deveriam nortear e definir a ação da I.G.E.P.  

Segundo Oliveira Guimarães, a inspeção direta dos estabelecimentos constituía “a mais 
transcendente de todas as suas atribuições”, que encontrou nas suas primeiras incursões 34 
estabelecimentos de e.p. legais, contra 250 ilegais dos quais apenas 52 tinham requerido legali-
zação. Numa altura em que se estimava a população estudantil do e.p. à volta dos 11.000 alu-
nos. Não tendo sido possível a esta inspeção fazer-se presente em todas as localidades do país, 
era-lhe impossível garantir números e localizações exatas de todos os estabelecimentos clan-
destinos. Certo será dizer que foi da sua “exclusiva responsabilidade a ação depuradora” a di-
minuição do número de estabelecimentos de e.p. e consequente melhoria das suas condições 
de funcionamento: 

[…] instalados […] quer em vetustos solares apalaçados, quer mesmo 
em construções propositadamente edificadas […] ajustadamente pro-
vidos do material escolar e didáctico indispensáveis e de professorado 
devidamente diplomado e por isso em condições propícias para a rea-
lização das finalidades intentadas. (GUIMARÃES, 1933: 187) 
 

Com o rápido desenvolvimento do ensino secundário os estabelecimentos particulares 
deste grau passam a distribuir-se de forma diferente, dando-se a descentralização do mesmo. A 
democratização do ensino incrementada pelo Estado, leva à redução do regime de internato e 
ao aumento do regime de externato, justificado pela abertura de estabelecimentos nas provín-
cias e enfraquecimento dos principais centros urbanos que recebiam em regime de internato 
“os descendentes das famílias mais abastadas”. 

No seguimento deste processo, registaram-se situações de prática do e.p. clandestino, 
numa tentativa de contornar o sistema imposto por lei, que prontamente Oliveira Guimarães 
deteta e reporta, a fim de repor a legalidade e a justiça para com os estabelecimentos autoriza-
dos a funcionar que não tinham forma de subsistir face à concorrência desleal.  

No ano letivo de 1932/1933 dá-se um aumento da frequência do e.p., atingindo os 
14.155 alunos, 4.250 dos quais inscritos em Lisboa, 3.289 no Porto e 782 em Coimbra. No que 
respeita ao rendimento, Oliveira Guimarães apresenta a questão através da análise dos resulta-
dos dos alunos que realizaram os exames nos anos em que estes eram obrigatórios6. Apresenta 
as suas conclusões na perspetiva da eliminação dos alunos do e.p., fazendo a comparação com 
os números da mesma natureza obtidos pelos alunos do ensino oficial. O balanço dos exames é 
desfavorável para o e.p. em todos os graus, sendo que a grande maioria dos alunos do e.p. 
proveio de ensino fora de estabelecimentos, nomeadamente doméstico.  
 Neste primeiro relatório ainda é referida a controvérsia gerada em volta do sistema de 
exame, principalmente contestada pelo corpo docente. Lamentava-se a matéria e a forma con-
fusa dos pontos, as gralhas indesculpáveis, a desigual dificuldade, a imperfeição dos julgamen-
tos e a inutilidade do processo de recurso. Embora reconhecendo a utilidade do sistema, o 
inspetor geral, rende-se a evidência de não ser perfeito, somente servia o propósito de medir “a 
capacidade reativa, nos domínios do conhecimento, a certos estimulantes específicos consigna-
dos nos programas de estudo”. 
 
 O relatório referente ao ano de 1934 abre com as palavras de ânimo de Oliveira Guima-
rães “mais confiante no êxito dos seus esforços, por segura e consciente dos resultados já pro-
vados da sua anterior actuação”, embora não se tenha alcançado uma execução tão extensa e 
intensa como a desejada.  
 O movimento da repartição foi maior do que aquele registado no primeiro relatório, 
tendo contado com 6.472 processos relativos ao despacho de diplomas de professores e direto-
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res, e 384 relativos à concessão de alvarás, na sua maioria de estabelecimentos secundários. É 
ainda referido que faltava completar o ficheiro dos professores que apenas continha cadastro 
de duas terças partes do total existente.  
 Este é o primeiro ano em que se traça uma estatística completa da frequência do e.p., 
tendo-se registado 40.346 alunos, maioritariamente provenientes do ensino primário. No ensino 
secundário deu-se a nível nacional um aumento da população feminina. Em Lisboa, frequenta-
ram o e.p. 2.013 alunas, número superior às inscrições femininas no ensino oficial que foi na 
ordem das 1.860 alunas. 
 Registou-se um maior número de alunos proposto a exame, e embora tenham diminuí-
do as reprovações, constatou-se uma percentagem de eliminação de 37% no 1º Ciclo liceal. 
Para Oliveira Guimarães é uma percentagem exagerada e tem ligação com a má preparação 
recebida no ensino primário, apontando como inadiável a criação de um exame de admissão 
aos liceus.  
 A evolução da distribuição do e.p. pelo país confirma a descentralização, existindo 106 
colégios na província, e apenas 81 nas três maiores cidades. O ensino primário particular tem 
uma evolução inversa, concentra-se nas cidades, sendo que nas províncias este ensino é quase 
exclusivamente assegurado pelo Estado. 
 É ainda congratulada a publicação do 4º Estatuto do E.P. que “logrou extinguir termi-
nantemente” a perniciosa possibilidade de recurso à fraude, determinando com exatidão as 
atribuições das três naturezas de e.p.: doméstico, particular individual e particular coletivo. Este 
ato desencadeou o aumento de requerimentos de legalização dos estabelecimentos que ainda 
não se tinham revelado, o que levou a uma intensiva atividade de vistoria, principal ocupação 
da inspeção neste período. Por força deste mesmo estatuto ficaram submetidos à jurisdição 
imediata desta inspeção as escolas primárias de e.p..  
 É dado início à inspeção ordinária aos colégios de ensino secundário, através do proce-
dimento de vistoria complementar, que consistia em verificar as melhorias impostas por ocasião 
da primeira visita, o aspeto formal de alguns serviços docentes e só em parte exígua levou a 
cabo a inspeção caracteristicamente pedagógica.  
 Destas observações Oliveira Guimarães conclui que, ao contrário do que acontecia nou-
tros países, o e.p. acompanhava “servilmente as organizações docentes instituídas pelo Esta-
do”, exercendo em grande parte a função de recolher os alunos que eram recusados pelas 
escolas oficiais ou aqueles que não as queriam frequentar. Assinalando que no país apenas cin-
co escolas particulares professavam o ensino por planos e programas próprios, aquelas dirigidas 
e frequentadas por estrangeiros que seguem os planos dos seus próprios países e as escolas 
com cursos profissionais reduzidos com aplicação prática imediata. Desta forma, acrescenta que 
não existiam “no país escolas com planos próprios no sentido em que esta expressão é empre-
gada na literatura pedagógica”.  
 Também verificou que uma parte substancial das escolas particulares de grau secundá-
rio estabelecidas nas grandes cidades atuavam sobre um grupo escolar de composição hetero-
génea, com uma preparação deficiente, pertencentes sobretudo às classes finais dos ciclos. 
Muitos colégios, principalmente os mais pequenos ou aqueles que visavam exclusivamente o 
lucro, incidiam a sua ação educativa sobre este conjunto de alunos. Aguardavam pelo segundo 
período escolar, altura em que se realizavam transferências forçadas de alunos que não esta-
vam a ter sucesso no ensino oficial, a quem aplicavam “um tratamento pedagógico sui generis”, 
que tinha como propósito único preparar candidatos para o exame final de ano que lhes asse-
gurasse a aprovação no mesmo.  
 É tendo em atenção esta e outras situações correlacionadas que neste relatório é suge-
rida a revisão dos programas escolares, sobretudo do ensino secundário assim como a elabora-
ção de guias, que vão para lá do meramente sugestivo, e que se concretizem antes como 
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instruções orientadas por “critérios uniformes dentro de cada ramo de matéria. Agregada a esta 
preocupação vem também a necessidade de combater o “preparo mecânico para o exame”, que 
deve ser substituído por uma ação educativa que forme a personalidade.  
 Por extensão Oliveira Guimarães faz também uma reflexão sobre o ensino nas escolas 
do magistério primário, em especial do sector privado. Tema sobre o qual menciona ter a 
inspeção iniciado um pequeno trabalho, uma vez que na sua opinião não se previu convenien-
temente uma ligação entre o ensino teórico e as técnicas docentes na preparação que é dada 
aos candidatos a futuros professores.  
 
 O relatório referente ao ano de 1937 estrutura-se apenas em quatro capítulos, anali-
sando separadamente o e.p. primário, secundário e profissional, incluindo ainda estatísticas não 
publicadas do ano de 1936. Cedo deixa saber que não ultrapassou os limites da fiscalização 
externa de caracter “coercitivo e inibitório”, com menor eficiência do que em anos anteriores, 
uma vez que o raio de ação aumentou ao contrário dos meios ao seu dispor.  

Oliveira Guimarães é especialmente crítico neste relatório, deixando clara a sua opinião 
sobre o que deveriam ser os serviços de inspeção do e.p. e a necessidade de não os limitar a 
“uma pura função policial, de simples consignação de exterioridades”, acrescentando: 

Não é evidentemente aconselhável que, assumindo atitude oposta, o 
Estado venha criar, a título de protecção fomentadora, uma organiza-
ção fiscal tam estreita, tam formal, tam burocratizada que, por exces-
so, ou tenda a provocar, com forte imposição de conformismo, uma 
uniformização geral, que roube aos responsáveis da educação a pos-
sibilidade de escolha e aos seus agentes o estímulo da iniciativa, ou 
redunde, por fim, numa absorpção total, de que o próprio Estado será 
vitima principal. (GUIMARÃES, 1938:6) 

  
 Da totalidade da população escolar que frequentava a escola oficial em 1937 que ron-
dava os 403.029, os supostos 60.000 alunos que constavam inscritos no e.p. constituíam um 
sétimo desse total. A título de comparação o autor dá exemplos da estrutura e investimento 
escolar de outros países.  

Nos anos letivos de 1935/1936 e 1936/1937, deu-se um acréscimo de alunos inscritos 
no e.p., respetivamente de 42.971 e 44.939, representando o ensino primário, tal como à se-
melhança de outros anos, a maior fatia, com a prevalência dos alunos do sexo masculino7. De 
assinalar que as estatísticas elaboradas nunca incluíram o ensino infantil, uma vez que não exis-
tiam dados reportados, facto que o inspetor geral previa alterar-se com as previdências toma-
das para tornar obrigatória a inscrição em todos as classes.  
 Em contraste com os anos anteriores, deu-se um aumento exponencial dos estabeleci-
mentos particulares que ministravam o ensino primário. Passaram a existir 261 colégios liceais 
que ofereciam esse grau, e 365 que se dedicavam exclusivamente ao seu ensino, localizando-se 
mais de metade em Lisboa. Neste ponto o autor reflete sobre a escassez de escolas primárias 
mantidas por iniciativa das empresas industriais, circunstancia que justificaria o parco número 
de escolas no Porto, cidade marcadamente operária.  
 Desde 1932 o e.p. liceal atingiu uma número estável de alunos, com progressos cres-
centes, assim como o e.p. primário, sempre com mais frequência que o anterior grau. Em con-
sequência do regime de estudos liceais que entrara em vigor no ano letivo de 1936/1937 não 
são apresentadas notas sobro os rendimentos escolares, não obstante, das relações enviadas 
pelos estabelecimentos a esse respeito ficou a impressão de um resultado geral mais favorável 
que os obtidos nos anos anteriores.  
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 As observações feitas ao e.p. profissional tocam a escassez de escolas industriais e a 
extinção das escolas do magistério primário no fim do ano letivo de 1937/1938.  
 
 O último relatório, se assim o pudermos classificar, surge no âmbito de um requerimen-
to que o deputado António de Almeida apresenta em sessão da Assembleia da República no dia 
23 de Janeiro de 1939. Solicita este que se peça ao Ministério da Educação Nacional informa-
ções sobre o e.p. É desta forma que se vai encontrar nos ofícios recebidos e expedidos pelo 
gabinete do presidente uma pasta com vários elementos relativos ao e.p. enviados pela IGEP, 
que tinham em anexo o já referido relatório de atividades de 1937 e os formulários tipo a pre-
encher nas inspeções e vistorias. 
 Estes documentos compõem-se de informação avulsa a instantes comentadas pelo ins-
petor geral Oliveira Guimarães, que não sendo um relatório acabado é um possível rascunho. 
Em relação ao ano de 1938 é referida a existência de 451 escolas particulares de ensino primá-
rio, e de 267 estabelecimentos de ensino liceal e médio. Destes números, a maioria são exter-
natos para ambos os sexos, cujos proprietários são indivíduos ou sociedades.  
 Não dando resposta a tudo o que foi requerido pelo deputado, por ainda não estarem 
concluídos os mapas estatísticos, são reportados vários números e mencionados alguns tópicos 
que nunca tinham sido alvo de referência em anteriores relatórios, tais como: as mensalidades 
cobradas pelos colégios nos seus diferentes regimes (externatos: no mínimo 100$ e no máximo 
250$; internatos entre os 300$ e os 1.000$8); a remuneração dos professores do ensino supe-
rior ao primário (indica valores entre 6$-15$ à hora); os horários e métodos de ensino que sem 
impunha serem iguais aos das escolas oficiais; e a indicação especifica das condições de ordem 
higiénica a que deviam obedecer os edifícios do e.p. 
  
 
Considerações Finais 
 

Embora os seus meios e recursos tenham sido escassos a ação da IGEP foi reconhecida 
pelas autoridades sendo o seu trabalho reconhecido no texto introdutório do Decreto nº32.241 
de 5 de Setembro de 1942, que reorganizava alguns serviços do Ministério, sendo referida co-
mo exemplo profícuo em oposição à inspeção do ensino que era realizada na rede escolar ofici-
al: 

A não ser para o ensino particular, e ainda assim em termos muito 
restritos, não existe praticamente inspecção do ensino. Há para o en-
sino primário um corpo de inspectores disciplinares, que se têm limi-
tado a desempenhar as funções de sindicantes ou inquiridores […] 
 

 O conteúdo destes relatórios são uma janela direta para a realidade do e.p. na década 
de 30 do século passado, que divergem em tamanho e grau de pormenor dos relatórios da 
inspeção do ensino oficial publicados no mesmo período. 

A sua análise deixa perceber as particularidades que revestiam as suas ações que em-
bora tivessem como atribuição primeira a fiscalização, muito por força do seu inspetor geral, 
tornaram-se numa forma enérgica e efetiva de contribuir para a progressiva melhoria e positiva 
evolução da instituição e do panorama da oferta de ensino particular em Portugal. 
 
NOTAS 
                                                             
1 Tese de Doutoramento em Arquitetura, na especialidade de Teoria e História, desenvolvida na Faculda-
de de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, iniciada sobre a direção da prof.ª Dr.ª Marieta Dá 
Mesquita (1955-2011), e com atual orientação científica do prof.º Dr. José Manuel Fernandes, que se de-
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bruça sobre o estudo da arquitetura escolar do ensino particular em Lisboa, durante as décadas do séc. XX 
que antecedem o 25 de Abril de 1974.  
2  Ao longo do texto e.p. será a abreviatura para ‘ensino particular’. 
3 Cf. GOMES, Aldónio, (1981), “Ensino público, particular e cooperativo”, in Sistema de Ensino em Por-
tugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p.79. 
4Entra em vigor após publicação a 11 de Abril de 1933 no Diário do Governo, n.º83.  
5 Cf. FIGUEIRA, Manuel Henrique da Silva, (2001). Um roteiro da educação nova em Portugal. Lisboa: 
FPCE-UL. Tese de Mestrado em Ciências da Educação (História da Educação).  
6 Ver Quadro 1 em Anexo, Frequência e rendimento dos alunos do E.P.. 
7 Ver Quadro 2 em Anexo, Movimento da Repartição I.G.E.P. 
8 Valores que deixam perceber que as escolas particulares tinham propinas muito mais elevadas que aque-
las praticadas pelas escolas do Estado. Pode aferir-se que, regra geral, os rejeitados pelo sistema de ensino 
público só frequentavam o privado se tivessem poderio económico.  
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Poucos são os edifícios construídos expressamente na capital para 
educação particular, com todos os modernos requisitos de hygiene e 
outras condições especiaes, em edifícios d’esta natureza […] nenhum 
outro existe com architectura especial como aquelle de que agora nos 
occupamos. (D’ALMEIDA, 1909: 9) 

 
Introdução 

O presente estudo surge no decorrer dos trabalhos de investigação realizados no âmbi-
to da minha tese de doutoramento.1 

O presente artigo tem como objetivo trazer ao conhecimento geral o estudo de um dos 
primeiros edifícios escolares propositadamente construído de raiz para o ensino particular em 
Lisboa, com expressivo significado a nível nacional. A sua importância reside nos pressupostos 
modernos que estão subjacentes à conceção do projeto de arquitetura que atende a preocupa-
ções higienistas e diretrizes pedagógicas que emergiram nos anos oitocentos e tomaram fôlego 
nos primeiros anos de novecentos.  

A leitura dos seus espaços e da configuração do seu edifício a par da análise dos textos 
publicados na época, nomeadamente as teorias higienistas da autoria de médicos (que de uma 
forma generalizada começavam a ganhar peso na Europa e nos E.U.A.) assim como dos trata-
dos de educação moral, intelectual e físicos elaborados por pedagogos, são fontes significativas 
para o entendimento das regras que orientaram a criação, organização e vivências dos primei-
ros espaços escolares construídos de raiz e destinados à educação privada dos filhos das clas-
ses economicamente mais abastadas. 

A metodologia de trabalho passa pela conjugação da análise das peças desenhadas e 
escritas do projeto e de todos os outros documentos que registam a memória e a história do 
colégio com a leitura crítica dos principais textos legais e científicos sobre a higiene e a educa-
ção moral, intelectual e física das crianças e adolescentes que mais impacto tiveram na socie-
dade portuguesa no período de transição para o século XX. Um processo sincrónico que visa 
compreender as opções de projeto e as suas lógicas de organização e vivência, dentro daquilo 
que era o entendimento por parte do corpus nacional letrado e intelectual da época sobre as 
temáticas, que grassavam por toda a Europa e além marés, e que se impunham como mote 
para mudanças profundas nas mentalidades, nos hábitos e costumes das pessoas, acarretando 
decorrências várias para o exercício de determinadas profissões.  

A informação utilizada no estudo é proveniente de diversas fontes, privilegiadamente 
primárias, imprensas e manuscritas, com destaque para o Processo de Obra do Colégio Anna 
Roussel hoje Colégio Académico constante no Arquivo Intermédio da Câmara Municipal de Lis-
boa, o espólio do Arquiteto Álvaro Machado depositado no Museu do Departamento de Enge-
nharia Civil e Arquitectura do Instituto Superior Técnico assim como os documentos legais 
sobre salubridade e saneamento. Serão também alvo de análise as publicações periódicas, co-
mo a Construcção Moderna: Revista quinzenal illustrada (1900-1919) e A Arquitectura Portu-
gueza: Revista mensal de construção e de architectura pratica (1908-1958). Não menos 
importante é a consulta das principais monografias publicadas na viragem para o século XX, 
que versam acerca da problemática da higiene e da educação moral e física das camadas mais 
jovens. 

 
 

Origem da encomenda e contexto social da época 
 

Portugal entra no séc. XX ainda sobre a vigência do regime da Monarquia Constitucio-
nal, envolto em maior instabilidade politica e social, do que aquela que deixou para trás. Lisboa, 
capital da nação era, nesta altura, uma cidade em transformação. Novas centralidades se gera-
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vam com a expansão da cidade para o seu interior, através do rasgo de grandes avenidas, tra-
çadas ao gosto francês e de cunho burguês. Este processo vai ser auxiliado, embora de forma 
lenta e heterogénea, pela introdução de novas tecnologias e infraestruturas de saneamento 
básico, tais como: linhas de abastecimento de água, implementação de uma rede de esgotos, 
fornecimento de luz elétrica em espaço público e privado, provimento do espaço urbano de 
mobiliário adequado, sistema de remoção de lixo e estabelecimento de um sistema de transpor-
tes públicos, como foi o caso dos elétricos e os comboios ferroviários.  

Dos 5.423.132 habitantes2 registados em 1900 através do Quarto Recenseamento Geral 
da População, 356.009 residiam na cidade de Lisboa que para uma superfície de 87,70 km2 
contava com uma densidade de 4.059 habitantes/km2. Associado ao aparente progresso, e à 
semelhança do que sucedia nos grandes centros urbanos industrializados da Europa, na capital 
portuguesa vivia-se sob o espectro de tensões sociais que advinham dos profundos contrastes 
que emergiam das diferentes condições de vida em que se encontrava a classe operária em 
oposição à pequena e média burguesa. Esta última envolta num pretensiosismo que não se co-
adunava com a escala e realidade económica do país. O proletariado habitava os seus bair-
ros/ilhas insalubres, localizados nas periferias junto aos núcleos industriais, e os senhores as 
novas avenidas3 que nasciam para lá do “passeio público”4, também ele convertido em grande 
eixo habitacional, na zona mais central e nobre da cidade.  

No que toca à educação na transição para o século XX, o distrito de Lisboa composto 
por vários concelhos limítrofes, tinha 709.509 habitantes, dos quais 443.814 analfabetos, numa 
média equilibrada entre o sexo masculino e o feminino5. Por esta mesma razão foi um período 
marcado pelo incremento do serviço educativo fornecido pelo estado, laico e gratuito, que deu 
origem à “escola de massas”. Este conceito toma força e importância na construção da “identi-
dade nacional”6 e na homogeneização da sociedade. No intento de instruir o povo, e deste ao 
menos saber ler e escrever, depois das construções das Escolas Conde de Ferreira vieram as 
denominadas Escolas Adães Bermudes, que aos poucos foram proliferando pelo território por-
tuguês. Porém o seu número não cobria as necessidades de instrução do grande número de 
iletrados existentes. A par da ação do governo surge a iniciativa particular, em casos realizada 
em prol da beneficência social, noutros direcionada para suprir a procura de sectores mais en-
dinheirados que procuravam estabelecimentos com condições onde pudessem ser instruídos os 
seus herdeiros sem terem de se misturar com os demais. A escola seria assim um espelho da 
sociedade que serve e a criança seria educada para nela se integrar dentro dos moldes da clas-
se social em que se ia inserir: 

Em Portugal como em França, a diferenciação dos públicos escolares 
por vias de desigual prestígio e a antecipação de destinos sociais dife-
rentes e hierarquizados é algo que […] não é (nem poderia ser?) 
questionado. A naturalização desse processo torna-o invisível aos 
olhos do tempo. A questão que é colocada é tão só a da necessidade 
de todos acederem a um nível mínimo de instrução, como parte da 
sua integração cívica na sociedade republicana. (PINTASSILGO, 2003: 
2) 
 

A encomenda do Colégio Anna Roussel, datado de 1904, surge neste contexto socioe-
conómico, de ideário republicano, numa Lisboa que almeja ser mais urbana e cosmopolita à 
semelhança de outras capitais da europa, para onde há décadas, as famílias mais bem estabe-
lecidas, enviavam os seus filhos para estudar.  

Sobre a sua proprietária e diretora, apenas se sabe aquilo que consta no processo de 
obra do Colégio, existente no Arquivo Intermédio da Camara Municipal de Lisboa, nas alusões 
que são feitas em artigos publicados na imprensa da época e nas vagas memórias de quem se 
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manteve associado aquele estabelecimento. Para além do seu nome, Anna Roussel, que em-
presta ao colégio, é citado nos documentos do arquivo de Lisboa, que na década de trinta mo-
rava em Paris, e que em Portugal se fazia representar legalmente, a si e aos seus herdeiros, 
pela procuradora Regina Quintanilha (1893-1967)7. Informação que embora não confirme taxa-
tivamente a sua origem francesa, fortalece a evidência da sua profunda ligação a esse país.  

Claro será perceber que se tratava de uma mulher culta de sólidos recursos económicos 
e sociais, que entende construir um estabelecimento modelar de educação a ser frequentado 
por crianças do sexo feminino, em Lisboa “n’essa avenida, uma das mais bellas da capital” 
(D’ALMEIDA, 1909: 9).  

Dada a sua ligação à cultura francófona e o seu interesse pela área da educação não 
lhe seriam alheias as ideias geradas pelo movimento higienista que disseminavam pelos países 
mais desenvolvidos, assim como os princípios da pedagogia moderna em que a educação é as-
sumida como uma ciência que se pode ensinar. Seria de certo conhecedora das teorias do filó-
sofo inglês Herbert Spencer (1820-1903), que no ano de 1861 tendo publicado em Inglaterra o 
livro Education: intellectual, moral and physical, vê esta sua obra ser intensamente estudada e 
amplamente difundida, nomeadamente em França. Na sequência desta popularidade em 1884 
por ordem da comissão encarregue pelo ministério da instrução pública francês em organizar o 
catálogo dos livros que deviam constar nas bibliotecas pedagógicas, é uma das obras conside-
rada merecedora da maior atenção por parte dos professores naquele país.  

Tratava-se de um volume que reunia quatro artigos do autor, publicados em várias re-
vistas britânicas entre 1854 e 1959, que os franceses avaliaram como um esboço original de 
uma filosofia da educação que podia constituir uma doutrina para os educadores, mestres-
escola e mães que o lessem. Teve um êxito e repercussão muito grande em vários países da 
Europa assim como nos Estados Unidos da América, tendo-se tornado um clássico.  

A edição portuguesa impressa em 1887, e elaborada a partir da primeira tradução fran-
cesa que data de 1878, tal como é indicado no seu prefácio assinado por José carrilho Videira 
(1845-1905) escritor, editor e politico ligado ao movimento republicano, dá conta que dois anos 
antes já havia sido publicada uma versão em português pelo Sr. Alcino Aranha & C.ª no Porto, 
porém mais cara logo menos acessível “aos pobres mestre-escholas”.  
 
 
O arquiteto Álvaro Machado, o movimento higienista e os tratados de educação  
 

Imbuída neste espírito pedagógico e na persecução do desejo de erigir um colégio 
exemplar, D. Anna Roussel contrata o arquiteto Álvaro Augusto Machado (1874-1944), natural 
de Lisboa, reconhecido profissional, homem extremamente culto e viajado, que era filho do ce-
nógrafo Eduardo José Machado, e que viria a casar em 1905 com Alice Mesnier de Ponsard, 
filha do ilustre engenheiro Raoul Ronson Mesnier de Ponsard (1849-1914).  

Era sabido que se formara com distinção em Arquitetura na Academia de Belas Artes de 
Lisboa, e que ainda a frequentar o curso entrará para o Ministério das Obras Públicas, onde 
trabalhou até 1917, e onde foi colega de outros ilustres arquitetos como Domingos Parente da 
Silva (1836-1901), Rosendo de Carvalheira (1863-1919), Ventura Terra (1866-1919) e Leonel 
Gaia (1871-1941). Ativo e agradecido pela comunidade civil e profissional foi um dos fundado-
res da Sociedade dos Arquitectos Portugueses (1902-1933), e à data deste encomenda já con-
tava no seu currículo experiência no acompanhamento de obras de conservação e restauro de 
património em Mafra, vários projetos de casas residenciais, e um primeiro lugar alcançado no 
concurso promovido para selecionar um projeto para o Túmulo/Jazigo do Visconde de Valmor. 
Em 1904, alcança o segundo lugar no concurso lançado para a conceção da Igreja-Monumento 
à Imaculada Conceição, e nesse mesmo ano em que projeta o Colégio Anna Roussel, é também 
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autor da Casa de Saúde Portugal-Brasil em Santo António da Convalescença na Estrada de Ben-
fica em Lisboa8. 

Esta última obra, de grandes dimensões, tem como base de conceção as mais recentes 
exigências construtivas da época, que passavam por satisfazer níveis de conforto diretamente 
relacionados com a capacidade de assegurar a implementação das novas regras de higiene, 
demandas que se verificavam também na criação do colégio. Dois projetos que exigiram do 
arquiteto, o conhecimento dos novos preceitos de salubridade e saneamento das construções, 
que de resto eram amplamente divulgados e discutidos pelos seus contemporâneos nos con-
gressos, na imprensa escrita e em diversas obras monográficas.  
 Álvaro Machado tinha contacto com a Legislação das Comissões Delegadas do Conselho 
de Melhoramentos Sanitários, criadas por decreto de 24 de Outubro de 1901, e com o Regula-
mento de Salubridade das Edificações Urbanas, aprovado em decreto de 14 de Fevereiro de 
1903. Documentação legal que fazia eco da preocupação de institucionalizar regras que garan-
tissem a saúde pública e que consequentemente fossem incutindo novos hábitos na higiene 
pessoal de cada cidadão. De notar que na cidade de Lisboa em 1900 registaram-se 8.826 mor-
tos, mais homens que mulheres, principalmente crianças e idosos. As mortes ocorriam em mai-
or número nos primeiros meses do ano (Janeiro/Fevereiro/Março), correspondentes à estação 
de inverno. Entre as causas de morte mais fatais estavam as doenças estacionais (congestões e 
hemorragias cerebrais, lesões orgânicas do coração, bronquite aguda, pneumonia, diarreias e 
outras causas não declaradas), e as doenças tuberculosas (principalmente a pulmonar).9 

Arquiteto informado que era é provável que também tenha folheado a obra de Jules 
Arnould (1860-1925) Nouveaux éléments d’higiène, que teve a sua primeira edição em 1881, e 
segundo os articulistas portugueses da época “o mais lido entre nós”10. No prefácio da sua se-
gunda edição (1889) esta obra pode ler-se que “l’hygiène a sa presse et ses réunions publiques, 
les congrès nationaux et internationaux” ao qual o autor imbuido de uma missão acrecenta “je 
me suis fait souvent l’écho de ces assemblées, croyant devoir cet hommage au suffrage univer-
sel”11. 
 Assim como de certo é crível que o livro do médico e professor da Universidade de Co-
imbra, Augusto Filipe Simões (1835-1884), Erros e preceitos da Educação Physica (1872)12, te-
nha constituído matéria de análise, na medida em que se assumia como a obra que vinha 
preencher a lacuna existente na produção literária nacional do momento sobre essas materi-
ais13. Este é escrito em português e tem como referencia a realidade de Portugal, que tenta 
auxiliar e orientar através de um texto que reflete os estandartes higienistas internacionalmente 
difundidos ao mesmo tempo que tem por base o estudo das mais relevantes obras portuguesas 
que sobre o assunto foram editadas ao longo dos tempos.14  

No contexto deste estudo, torna-se também pertinente a obra do influente Almeida 
Garrett republicada nos finais do século XIX, com o título Da Educação: cartas dirigidas a uma 
senhora ilustre encarregada da instrucção de uma jovem franceza15, um tratado geral de edu-
cação16, essencialmente moral e intelectual. O escritor viu necessidade de o escrever na medida 
em que: 

[…] educar por livros estrangeiros é o mesmo que mandar educar a 
paizes estrangeiros; não são traduzíveis estes livros nem de seguir por 
estranhos: é preciso imitá-los, mas apropriando-os a nossos costumes 
e circunstancias […] tractei pois de reunir n’esta obra […] o melhor do 
que por tantos volumes anda disperso, juntei-lhe minhas próprias ob-
servações, e arranjeio-o á portugueza e para portuguezes.17 

 
 De referir que na missão de levar conhecimento à coletividade e operar mudanças nas 
mentalidades, foi importante a coleção da Biblioteca do Povo e das Escolas, “pequenos e obscu-
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ros livros, tão pouco mimosos de elogios, tão despercebidos da réclame, constituem já uma das 
mais completas e das mais perfeitas bibliotecazinhas escolares que eu conheço”, como escrevia 
em 1888 o escritor Ramalho Ortigão na Gazeta de Noticias (1875-1910), do Rio de Janeiro. Tal 
como foi meritória a ação fomentadora da Revista Froebel (1882-1885), que surge ligado aos 
Serviços de Instrução do Município de Lisboa, e que contribui para a construção da modernida-
de pedagógica em Portugal.  
 
Edifício do Colégio Anna Roussel 
 

É estimado que o funcionamento enquanto Colégio D. Anna Roussel, com vertente de 
internato para crianças do sexo feminino, tenha decorrido entre 1906 e 1920. A partir desta 
data albergou o colégio Inglês, a Escola Minerva, e em 1932 é transferido para os seus espaços 
a secção feminina do Colégio Académico, fundado em 1926, à qual se juntou em 1975, a sec-
ção masculina do mesmo colégio que até ai tinha sede num edifício nos Anjos, instaurando-se o 
regime misto. 

O edifício do colégio, que iniciou a sua construção em 1904, integrou-se na malha das 
Avenidas Novas, plano delineado pelo Eng.º Ressano Garcia (1847-1911), caracterizado por um 
urbanismo progressista, que concretizou o Plano Geral de Melhoramentos da Capital, ordenado 
em 1864 pelo Ministério das Obras Públicas, e que definiu “uma estrutura urbana flexível, tra-
çada a partir do centro representativo da cidade, segundo os conceitos inglês e haussmanniano 
correntes na Europa”18.  

Em 1905 vai ser um dos projetos considerados ao “Prémio Valmor”, galardão este cria-
do em 190219 precisamente com o intento de incitar a qualidade arquitetónica da cidade tendo 
como objetivo enaltecer anualmente os melhores projetos construídos em Lisboa, distinguindo 
um deles com um recompensa pecuniário que seria irmãmente dividida entre o arquiteto e o 
proprietário da construção.  

Com uma área de implantação de 666,60m2, foi erigido num lote localizado no gaveto 
da Avenida Ressano Garcia, n.º13 (atual Avenida da República) com a Avenida Duque de Ávila, 
numa orientação nascente/sul, com frontarias de respetivamente 20m e 52.85m de cumprimen-
to. A entrada principal abre-se “na bissetriz do angulo formado pelas duas avenidas” 20, e os 
restantes acessos fazem-se pelo portão de serviço da Av. da República, pelo portão da Avenida 
Duque de Ávila que dá acesso ao recreio.  

A planta denota uma racionalidade funcional, qua se transpõem numa estrutura de or-
ganização que se repete em todos os pisos, tendo como eixo central o corredor que se estende 
longitudinalmente, e pontos fixo e distribuidores as escadarias públicas e as de serviço.  

Pensado para ter capacidade de comportar 50 alunas internas, o edifício desenvolve-se 
em três pisos21, que constituíam “três partes perfeitamente distintas para o regular funciona-
mento de serviços escolares”22. O rés-do-chão era destinado aos serviços domésticos (cozinha, 
lavandaria, tratamento de roupas), aos quartos dos criados, às arrecadações, e ao recreio co-
berto. No primeiro andar localizava-se as salas de aula, os gabinetes de estudo, as salas de re-
ceção e ainda o refeitório, a copa e as retretes. E no último andar os dormitórios, salas de 
banho, lavatórios e retretes que constituía a parte mais privada de todo o edifício, de uso exclu-
sivo das internas, dos professores e da diretora e sua família. Esta última tinha uma ala inde-
pendente do restante piso, com vista para a Avenida Ressano Garcia, que contava com dois 
quartos servidos por um wc com banheira. Para as alunas existiam três camaratas, cada uma 
delas tinha contigua um depósito de roupas e um quarto para professora que tinha como fun-
ção garantir a vigilância das mesmas.  

Constata-se nesta esquematização de núcleos funcionais um programa organizado mi-
nuciosamente no que respeita à localização, sucessão e correlação dos diferentes compartimen-
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tos assim como da separação do público e do privado que segue uma hierarquia de uso e de 
estatuto. Como reflexo de uma forma moderna de pensar: compartimenta os serviços em várias 
zonas operativas, presentes na individualização de áreas para depósito, lavagem e tratamento 
de roupas ou a destrinça de despensas e frasqueiras; faz inclusão de dependências específicas 
destinadas a instrução feminina adotada na época, como a sala de desenho, de dança e de 
aprendizagem de instrumentos musicais; e fornece cada piso de instalações sanitárias, distribu-
ídas de modo a servirem independentemente os criados as alunas-professoras e a diretora, que 
contempla divisões só com retretes e outras só com lavatórios e zona de banho/banheiras. 

Na memória descritiva do projeto o arquiteto Álvaro Machado consciente da importância 
de um edifício sanitariamente apto afiança que este “tem as alturas precisas (…) e cumprem 
todos os requisitos hygienicos que exigem edifícios d’esta natureza”23. As opções de projeto são 
auxiliadas e garantidas por uma generosa iluminação e ventilação provenientes das numerosas 
fenestrações abertas nas fachadas, habilmente pensadas de modo a beneficiar a maioria dos 
espaços interiores.24  

A construção é maciça, com sistema de paredes-mestras em alvenaria mista de pedra e 
tijolo, com estruturas de madeira no pavimento e na sustentação da cobertura, com a preocu-
pação de revestir com pedra as casas de banho e com ladrilhos de mosaico hidráulico a cozi-
nha. A volumetria do edifico que resulta da combinação de vários elementos em última analise 
não reflete de forma imediata o funcionamento interior da mesma.  

As fachadas viradas para as avenidas têm uma composição mais elaborada do que as 
faces posteriores de semblante sóbrias. Numa época marcada pelos revivalismos, os vãos, arcos 
e cunhais, recebem um tratamento mais elaborado na zona dos pisos mais nobres, desenhados 
dentro de uma linguagem neo-romântica, estabelecendo-se desta maneira uma horizontalidade 
hierárquica. 

Estilo que de resto Álvaro Machado ópera de uma forma experimental e moderna25, 
classificado por alguns autores como uma “visão nacionalista”26. Este projeto também conta 
com linhas geométricas inspiradas na Arte Nova27, principalmente presente nos elementos de 
ferro e vidro, assim como nas pinturas dos azulejos decorativos da autoria de José António Jor-
ge Pinto (1875-1945) um dos pintores percursores deste estilo em Portugal28.  

Esta foi uma obra que contou com a utilização de materiais de qualidade aplicados e 
executados por profissionais competentes e com nome firmado na comunidade. Os seus cons-
trutores civis foram os Srs. Vieillard & Touzet, responsáveis pela edificação de uma serie de 
importantes projetos na cidade de Lisboa, no campo industrial, comercial e residencial. Os tra-
balhos de cantaria ficaram a cargo da firma António Moreira rato & Filhos, medalhados em Ex-
posições Universais, e com experiencia comprovada em obras de recuperação de monumentos 
nacionais, como o Palácio da Ajuda. E os vigamentos metálicos, as ferragens exteriores e interi-
ores foram realizados pela firma Cardoso, Dargent & C.ª, os mesmos que forneceram as pelas 
metálicas para o Elevador do Carmo. Esta conjunção profissional e o desempenho da constru-
ção ao longo dos anos mereceram um elogio por parte dum articulista da altura: 

A construção é perfeita e atesta o zelo que houve na sua direcção. Em 
todas as suas peças e detalhes se nota o cuidado no bom acabamen-
to, a ponto de que estando já concluída há quatro para cinco anos, se 
nota uma só parte fraca, tanto nas alvenarias e cantarias, como nos 
revestimentos de madeira, que abundam, como em parquets, lambris, 
mísulas, balaustradas, etc. (D’ALMEIDA, 1909: 10-11) 
 

 
Considerações Finais 
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Esta investigação encerra a aferição das características físicas e ideológicas de um dos 
primeiros colégios construídos de raiz em Portugal destinado ao ensino particular, que no seu 
processo de compreensão revela as condicionantes culturais, sociais e económicas que o en-
formaram.  

A súmula dos conteúdos investigados e explanados intenta contribuir para a composi-
ção de um quadro teórico específico sobre o carácter dos colégios que surgiram na transição do 
séc. XIX, no final do regime monárquico-constitucional. Uma jornada através da conceção ar-
quitetónica de um dos nossos mais empenhados e concretizados arquitetos da primeira metade 
do século XX, que só a combinação da sua capacidade artística e técnica justifica a longevidade 
de um colégio, que projetado em 1904, ainda existe hoje em pleno funcionamento no mesmo 
ramo de atividade.  

Embora a partir da década de trinta se tenham operado alterações nas fachadas e pro-
cedido a adaptações nos espaços do rés-do-chão para ai se instalarem estabelecimentos co-
merciais, e não obstante os ajustes realizados ao longo dos mais de cem anos decorridos desde 
a sua construção, pode considerar-se que este é um colégio que ao longo dos tempos nunca 
perdeu a capacidade de resposta às vários situações que lhe foram colocadas. Principalmente 
porque esta resposta dos espaços a diferentes desempenhos não acarretou uma descaracteri-
zação das suas instalações primitivas. 

O edifício do colégio encontra-se hoje em vias de classificação, sendo que o seu valor 
patrimonial como Imóvel de Interesse Municipal foi homologado por despacho em Fevereiro de 
1975. 
 
 
 
NOTAS 
                                                             
1 Tese de Doutoramento em Arquitetura, na especialidade de Teoria e História, desenvolvida na 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, iniciada sobre a direção da prof.ª 
Dr.ª Marieta Dá Mesquita (1955-2011), e com atual orientação científica do prof.º Dr. José Ma-
nuel Fernandes, que se debruça sobre o estudo da arquitetura escolar do ensino particular em 
Lisboa nas décadas que antecederam o 25 de Abril de 1974.  
2 Cf. Censo da População do Reino de Portugal no 1.º de Dezembro de 1900 (Quarto Recense-
amento Geral da População), 3 Vols., Lisboa, Ministério da Fazenda. Direcção Geral da Estatísti-
ca e dos Próprios Nacionais/Imprensa Nacional, 1905-1906. 
3 De notar que as novas avenidas também elas tinham um caracter distinto entre si, disso é 
exemplo a diferença entre a população abastada e as moradias que se construíram na Avenida 
Ressano Garcia (atual Avenida da República), e o casario que se edificou na Avenida D. Amélia 
(atual Avenida Almirante Reis), que constituindo esta uma porta entre a cidade e a periferia, 
recebeu população mais modesta.  
4 Alusão à consolidação do eixo da Avenida da Liberdade, com a construção da rotunda do 
Marquês de Pombal e a abertura do Parque Eduardo VII. 
5 Ver nota 3.  
6 Conceito que advêm de uma necessidade de preservar valores coletivos e que já tinha dado 
origem à unificação da Itália em 1861 e da Alemanha em 1971. 
7 Curioso constatar que D. Anna Roussel contractou os serviços de Regina da Glória Pinto de 
Magalhães Quintanilha de Sousa e Vasconcelos, de seu nome completo, que segundo consta foi 
a primeira mulher a cursar Direito até ao fim na Universidade de Coimbra tornando-se assim a 
primeira advogada portuguesa e ibérica da modernidade.  
8 Cf. “Casa de Saúde Portugal-Brazil”, in Construção Moderna, Ano V: n.º143, (10.09.1904), 
pp.178-180; n.º144 (20.09.1904), pp.187-188 
9 Ver nota 3. 
10 Cf. “Hygiene Escolar”, in Construcção Moderna, Ano VI, n.º173, (01.08.1905), p. 134. 
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11 Cf. ARNOULD, Jules, (1889), Nouveaux Éléments D’Hygiène. 2.ª. Paris: Librairie J.-B. Baillière 
et Fils, p.VII 
12 Nas edições seguintes é publicado com o título Educação Physica. 
13 De referir que quatro anos depois em 1876, no seguimento da citada obra do doutor Augusto 
Filippe Simões, e fazendo desta referência, é publicado o Novo tratado da educação physica do 
ente racional, escrito pela muito experiente diplomada parteira Justa Mathilde de Carvalho e 
Costa (que viria a ser mãe de uma das primeiras médicas em Portugal, Amélia dos Santos Costa 
Cardia (1855-1938). 
14 Nomeadamente: Ancora medicinal para conservar a vida com saúde (1721), do médico d’el 
rei D. João IV, Francisco da Fonseca Henriques (1665-1731); Recreação filosófica (1751-1799), 
do padre Teodoro D’Almeida (1722-1804); Tratado da conservação da saúde dos povos (1755), 
do médico António Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783); Summario dos preceitos mais impor-
tantes concernentes á educação das crianças, ás diferentes profissões e officios, aos alimentos 
e bebidas, ao ar, ao exercicio, ao somno, aos vestidos, à intemperança, à limpeza, ao contágio, 
às paixões, (1787),do médico Manuel Joaquim Henriques de Paiva (1752-1829); Tractado da 
educação physica dos meninos (1790), do médico brasileiro Francisco de Melo Franco (1757-
1823); Tractado da educação physica dos meninos, (1791), de Francisco José D’Almeida (1756-
1844); Memoria philosophica sobre a megalanthropogenesia, ou arte de aperfeiçoar a espécie 
humana, (1822), do doutor Jeronymo José de Mello; Manual da hygiene da infância ou conse-
lhos ás mães de família sobre o modo de criar e educar seus filhos, (1866), do conselheiro Gui-
lherme da Silva Abranches;  
15 Cf. GARRETT, Almeida, (1883). Da Educação: Cartas dirigidas a uma senhora ilustre encarre-
gada da instituição de uma jovem princeza. 3.ª Ed. Porto: Ernesto Chardron editor. 
16 “O meu livro não é um tractado de educação de príncipes, é um tractado de educação geral, 
que em sua generalidade até essa espécie comprehende.”, Idem, ibid., p. VII 
17 Idem, ibid., pp. XVIII-XIX. 
18 Cf. SILVA, Isabel Maria Rodrigues da, (2000). Prédios de Rendimento das Avenidas de Res-
sano Garcia (1889-1926): caracterização construtiva. Dissertação de Mestrado em Cosntrução. 
Lisboa: IST-UTL 
19 Foi instituído em cumprimento do legado testamentário do 2ºVisconde de Valmor, Fausto de 
Queiroz Guedes, datado de 1897. Esse prémio deveria ser atribuído a uma “casa nova, ou res-
tauração de edifício velho, tenha um estilo arquitetónico Clássico, Grego ou Romano, Romano-
Gótico ou Renascença, ou algum tipo artístico português, enfim um estilo digno de uma cidade 
civilizada.”, Cf. AA.VV., (2004). Lisboa Prémio Valmor. Lisboa: CML. 
20 Cf. MACHADO, Álvaro, (1904), “Memória Descriptiva”, in Processo de Obra n.º39453, Arquivo 
Intermédio C.M.L. 
21 Não constituindo o sótão um piso destinado ao uso corrente consta que foram acautelados 
dois pontos de acesso ao mesmo, um localizado no teto da escada de serviço e outro no teto 
do corredor do segundo piso.  
22 Idem, ibid 
23 Idem, ibid 
24 Existe essa preocupação até na iluminação de um compartimento destinado ao depósito de 
roupa, quando não possível incidência direta da luz promove a entrada difusa através de uma 
abertura feita no tabique de um gabinete de estudo.  
25 “ […] linha de reacção, culta e informada, à (...) corrente dominante – o ecletismo”, Cf. TOS-
TÕES, Ana, (1995), “Arquitectura portuguesa do século XX – Ecletismo, Revivalismo e a Casa 
Portuguesa”, in PEREIRA, Paulo (dir.), História da Arte Portuguesa. Lisboa: Círculo dos Leitores, 
vol. III, p. 508. 
26 Cf. FRANÇA, José-Augusto, (2000). Lisboa: Urbanismo e Arquitectura. 4.ª Ed. Lisboa: Livros 
Horizonte, p. 81. 
27 No espólio do arquiteto Álvaro Machado existe um álbum L’Art Décoratif Modern Expositions 
Turin 1902 da autoria de Alexander Koch.  
28 Esta será a obra que inaugura uma colaboração nas obras de Álvaro de Machado. 
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Planta do 2º andar 

 
Planta do 1º andar 

 
Planta do Rés-do-chão 
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Fachada Principal – Av. Duque de Loulé 

 
Corte Longitudinal 

 
Fachada principal – Av. Ressa Garcia | Corte Transversal 

[FONTE: Desenhos retirados da Revista Construcção Moderna, n.º131, 132] 
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I- Referencial teórico e estrutura conceptual da investigação 
Por natureza do seu objecto de estudo - o liceu e a sua administração – é uma investigação que 
recorre a um quadro conceptual próprio das “teorias da organização e administração educacio-
nais (nesta perspectiva tributária da Ciência administrativa e da Análise organizacional e do que 
se apelida “sociologia das organizações educativas” - Derouet). Situa-se ainda na conflu-
ência da História da Educação e da História da Administração do Ensino, em particular, 
na acepção proposta por Guy Caplat, isto é da “História entendida como geologia da ciên-
cia administrativa” (pág. 32). A abordagem teórica da organização e administração do liceu 
revelou-se essencial para dois momentos da investigação (na elaboração do quadro conceptual 
e na análise dos dados). O que está em causa no estudo da organização pedagógica do liceu é 
a sua “organização formal”, enquanto conjunto de princípios, estruturas e regras pré-definidas 
destinadas a assegurar a ordem e a coerência no funcionamento do liceu, sem adoptar uma 
perspectiva estruturalista ou funcionalista, nem incorrer na reificação da organização do liceu, 
esquecendo o papel dos actores sociais ou dos seus “sistemas de acção concreta” (Crozier e 
Friedberg, 1977). O estudo isola uma das dimensões da escola enquanto organização – a “or-
ganização pedagógica” que é definida pelas regras formais - e utilizando uma abordagem de 
tipo genealógico (Foucault, 1975) identifica a matriz estrutural subjacente à própria concepção 
de “escola” como forma organizada de realizar a educação das crianças e dos jovens. São utili-
zadas diferentes perspectivas e racionalidades que explicam a incoerência que se verifica entre 
o quadro legal e a situação real. A constante mutação legislativa não é unicamente o resultado 
do mau funcionamento da administração central, ou da alteração de políticas dos diferentes 
partidos ou ministros, reflete também o conflito de poder e a relação de forças entre os profes-
sores (em particular os seus membros mais influente) e as organizações, a Administração e o 
poder político.  
 
II- Problemática e questões de estudo /objectivos de pesquisa 

O objecto de investigação é constituído pelas “estrutura formais” que regulam a admi-
nistração e organização pedagógica do liceu entre 1836 e 1960. A problemática que constitui o 
ponto de partida a uma formulação operacional é explanada em 5 questões fundamentais, de 
que destacamos a primeira: -Qual a génese da organização pedagógica da escola pública que 
foi criada em Portugal e em outros países da Europa ocidental e da América do Norte, a partir 
dos finais do século XVIII . A imposição de uma organização característica a todos os estabele-
cimentos de ensino, com a criação de um sistema escolar estatal, a partir do sec. XVIII, tipifica 
o próprio conceito de “escola” (que passa a estar associado a esta organização e às suas estru-
turas derivadas, tomadas como “invariantes”), explica muito do carácter centralizador de que se 
revestiu a sua administração formal. A Construção de uma “pedagogia colectiva” necessária ao 
ensino simultâneo de um grupo de alunos tomou como arquétipo organizativo a relação educa-
tiva entre mestre e discípulos, própria do ensino individual, que se traduz na expressão “ensinar 
a muitos como se fosse um só”. A operacionalização desta “pedagogia colectiva” obrigou à in-
venção de uma tecnologia educativa específica que se traduziu na divisão dos alunos em gru-
pos de “classes” (isto é, divisões graduadas por estádios ou níveis de conhecimentos 
de complexidade crescente segundo a idade e os conhecimentos adquiridos pelos 
alunos). A transformação de uma organização pedagógica em organização administrativa que 
caracteriza o processo de evolução da “classe” (quer no ensino primário, com a “escola gradua-
da”, quer no ensino secundário com o chamado “regime de classe”), cria as condições para 
que se desenvolva, nas escolas, uma porosidade entre os domínios “pedagógico” e “administra-
tivo” que se traduz na “ pedagogização da administração”, ou na “burocratização da pedago-
gia”, ou ainda na existência do “administrador como profissional “ que caracteriza o estatuto 
ambíguo dos reitores, ao evoluir para a profissionalidade. O acesso a fontes documentais 
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(Relatórios dos reitores) que relatam como em cada liceu, num determinado período, foram 
executadas as normas sobre a organização pedagógica (em particular o regime de classe), 
permite confirmar a existência de uma “organização “real” que se afasta da “organização 
legal”. Esta organização “real” resulta de múltiplos factores que resultam na especificidade de 
cada liceu, e é um espaço privilegiado de afirmação das estratégias dos diferentes actores, e 
em particular dos reitores. Uma das principais características deste processo de construção de 
uma “organização real” nos liceus, no período em estudo, prende-se com a existência de dois 
movimentos contraditórios que orientam a organização e a administração de cada estabeleci-
mento de ensino: um movimento centrípeto e unificador que visava eliminar as diferenças 
entre os liceus, subordinando-os, uniformemente a um quadro legal extremamente rígido, e a 
uma administração burocrática e centralizadora; um movimento centrífugo e desagregador, 
que isolava os professores e os alunos no interior das salas, das aulas e das disciplinas, trans-
formando-as em espaços e tempos de distinção (entre centro e periferias).(pág. 31). A sistema-
tização desta leitura permite compreender o efeito, mas não interfere no contexto passado. 

 
III- Dispositivo de pesquisa (estratégia de inv., téc. de recolha e análise ) 
A génese e evolução das estruturas de administração dos liceus em Portugal, é um processo 
que só pode ser observado e compreendido numa perspectiva diacrónica de “longa duração” 
(Braudel, 1972), que toma como referência temporal não só a criação deste tipo de estabeleci-
mento de ensino, mas também o processo de constituição das formas escolares de que é sub-
sidiário. Esta adopção de uma perspectiva histórica regressiva e comparativa em 
direcção a vários estádios anteriores de desenvolvimento da escolarização (primária 
e pós-primária), justifica-se, pelo facto de ser colocada como hipótese central desta investi-
gação a influência que a organização pedagógica teve na configuração da própria administração 
do liceu (p. 42). A articulação entre uma perspectiva histórica de reconstituição de um 
processo, e uma perspectiva organizacional e administrativa de explicação de um 
modelo (ou modelos) de organização e administração do liceu, obrigou a adoptar 
um plano de investigação que permitisse trabalhar simultaneamente as duas pers-
pectivas. Também foi adoptada uma atitude geral face à diversidade de materiais que os rela-
tórios forneciam sobre a vida do liceu, numa postura de indução recomendada por 
Friedeberg (1993), na abordagem organizacional da acção social. Apesar de serem campos dis-
tintos de trabalho tornaram-se evidentes as vantagens de tal postura metodológica na prática 
do investigador, principalmente porque a natureza do seu objecto de estudo era também a 
organização, não só nas suas estruturas formais, mas como sistemas de acção con-
cretos.  
 
IV Principais resultados e conclusões 
A “actualidade” e “urgência” que motivaram a necessidade de conhecer o passado não por 
“erudição” ou arqueologia pedagógica, mas conforme às palavras de Durkheim (1938): “Se 
saímos do presente é para aí regressarmos. Se fugimos dele é para melhor vermos e melhor 
compreendermos. Na realidade nunca o perdemos de vista. Ele será sempre a finalidade para o 
qual tendemos, e nós vê-lo-emos construir-se, pouco a pouco, à medida que avançamos”. Este 
modo de articular o passado e o presente acabou por ter fortes implicações, não só na evolução 
da própria disciplina de História da Educação e nas suas relações com outras disciplinas, em 
particular a Sociologia, mas também nas relações do próprio investigador com o seu ob-
jecto de estudo. O pensamento complexo, a sistematização aberta e a abordagem incremen-
tal e experimental, em ciência, permite na forma ensaísta, desenhar, as preocupações do 
quotidiano, como constelações, problemáticas de metas cognitivas e profissionais (2004), na 
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reorganização contemporânea dos espaços educativos, e não apenas na reorganização escolar, 
a criar nos Estados Membros da União Europeia. 
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Introdução 
Anchieta compôs várias peças de teatro, praticamente todas com cunho pedagógico, 

tendo em vista as necessidades de seu espectador, fosse ele o colono abastado, o índio, os 
homens do governo, os mestiços, os padres, os estudantes, entre outras personagens do con-
texto sociocultural do Brasil quinhentista. Este estudo tem por objetivo apresentar trechos de 
uma peça que parece ter sido encenada nos Colégios da Companhia, e, também, outros trechos 
de outra peça apresentada para os índios, a fim de mostrar que o jesuíta canarino fez uso em 
seu teatro de certa liberdade poética e religiosa para conquistar seu espectador. As peças esco-
lhidas para servirem de mote para o estudo foram o “Diálogo de Pero Dias” e o Auto “Recebi-
mento que os índios de Guaraparim fizeram ao padre Marçal Beliarte”.  

O “Diálogo de Pero Dias” (Anchieta, 1977) foi escolhido, pois se trataria da principal pe-
ça de Anchieta dirigida para os estudantes dos Colégios. Nela, o jesuíta canarino põe em cena 
Cristo e a “alma” de Pero Dias, o mártir jesuíta morto em 1571, vitimado por piratas ingleses, 
juntamente com outros padres da Companhia de Jesus. José de Anchieta fez uma peça de tea-
tro sobre esse martírio, mas, como tinha outras intenções pedagógicas, não apresentou em sua 
peça esse triste acontecimento no mar. Compôs um diálogo de Pero Dias com Cristo, transfor-
mando essas duas personagens em padre jesuíta e menino, para ensinar aos meninos do colé-
gio a moral cristã, mas, sobretudo, o que aconteceria com aqueles que não dão valor para o 
mundo e para a carne, como fez Pero Dias.  

A peça “Recebimento que os índios de Guaraparim fizeram ao padre Marçal Beliarte” foi 
escolhida para este estudo, pois é uma das poucas obras de José de Anchieta com uma data 
próxima de seu acontecimento, pois deve ter sido apresentada quando da primeira visita do 
padre Marçal Beliarte a Guaraparim, no ano de 1589. A peça é, segundo Cardoso (Anchieta, 
1977), uma obra completa em autógrafo do poeta e dramaturgo canarino, falada em língua 
indígena e português. O texto em português justificava-se por ser o Padre Beliarte recém-
chegado ao Brasil e desconhecer a língua dos índios. Cardoso (idem) sugere que esta saudação 
dirigida a Marçal Beliarte teria ocorrido no porto, numa das apresentações da peça. O texto em 
língua indígena, por sua vez, constituiria uma espécie de resumo de outras peças de Anchieta, 
com uma forte presença do Auto de Guaraparim. Percebe-se, nele, a marca da pedagogia brasí-
lica, própria de Anchieta (iniciada por Nóbrega), visando, com a utilização de aspectos da cultu-
ra indígena, ao ensino da fé e da moral cristã.  

É importante frisar que o século XVI foi considerado por Serafim Leite (2004) como o 
de estabelecimento da Companhia de Jesus no Brasil: os trabalhos da Companhia, os encontros 
religiosos nas cidades, nos colégios, as visitas de padres nas aldeias, aldeamentos, e as festas 
para esse recebimento, eram motivo excelente para reunir a cristandade e também os índios 
com intenções claramente pedagógicas.  

Os caminhos seguidos para esta pesquisa foram os estudos de Foucault (2002; 1998), 
segundo o qual para apreender e compreender um texto o principal instrumento, e fundamen-
tal, é desvelar as tramas discursivas que estão por trás dos enunciados que o constituem; no 
caso do estudo das peças escolhidas, desvelar os nós das falas das personagens e suas rela-
ções com a religiosidade do Brasil quinhentista. Para realizar esta tarefa, era preciso, se bem 
apreendemos aquilo que nos ensinou o estudioso francês, desvelar as forças ideológicas que 
fazem parte do corpo social onde foi formada a consciência de seu autor, tanto aquela que 
trouxe consigo da Europa Medieval quanto aquela que se formaria no Brasil do século XVI. 
Além disso, buscar o contexto histórico de sua realização, no caso, a mata Atlântica do Brasil do 
século XVI. Como também procurar compreender a realidade vivida pelo espectador deste tea-
tro, sobretudo os estudantes do Colégio e os nativos brasileiros. 

A importância deste estudo é resgatar um acontecimento “raro” do Brasil quinhentista 
(Veyne, 2008), para que se compreenda a fundação da religiosidade e, também, o surgimento 
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de uma pedagogia tipicamente brasileira, que teve nas festas religiosas e no teatro importante 
recurso metodológico. Pedagogia brasílica que levaria em conta a realidade brasileira, um lugar 
e uma cultura “selvagem”, abdicando, por vezes, de questões legais da própria Constituição da 
Companhia de Jesus e até mesmo das leis da Igreja Católica de Roma.  
 
Auto de Pero Dias 

 
Segundo Cardoso (Anchieta, 1977, p. 194), a peça “Diálogo de Pero Dias” pode ter sido 

realizada nos anos de 1575 ou 1592. O ano de 1575 seria um ano após a aprovação de Roma 
para a festa dos mártires; o ano de 1592, porque Anchieta estaria em Salvador nessa época 
para participar de uma Congregação da Companhia, que, segundo Leite (2004), teria 
acontecido em maio. Também em 1592, Anchieta se encontrava em Salvador porque havia sido 
instalada na cidade a Visitação da Inquisição: “Em 28 de julho de 1591 teve início a Visitação, 
não sem grande pompa e cerimonial laudatário ao Santo Ofício e à pessoa de Heitor Furtado” 
(Vainfas, 1995, p. 167). Há uma carta de Anchieta, de 1º de dezembro de 1592, endereçada da 
Baia, que provaria que ele estivera na cidade nessa época. Para este estudo, supõe-se como 
data de realização da peça o ano de 1592 porque, também segundo Leite (2004, p. 346, em 
nota), Beliarte, então Provincial da Companhia no Brasil, em carta de 15 de maio de 1593, 
escreve sobre o ato da publicação dos editos da Fé, que se realizou na Sé da Bahia, no dia 28 
de julho de 1591: “E acabada a missa pregou o Reverendo Padre Marçal Beliarte, Provincial da 
Companhia de Jesus, a pregação da fé, com muita satisfação, tomando por tema, ‘tu es Petrus 
e super hanc petram aedificabo ecclesiam meam’”. Mesmo tema do “Diálogo de Pero Dias”.  

Pero Dias, personagem da peça que contracena com Cristo, teve uma morte trágica no 
mar. O barco onde estava, juntamente com outros padres, irmãos e estudantes da Companhia 
de Jesus, foi atacado pelo calvinista João Capdeville. Doze missionários jesuítas foram trucida-
dos, em 13 ou 14 de setembro de 1571, juntando-se aos outros 40 que haviam sido “martiriza-
dos” em 1570, entre eles Inácio de Azevedo, provincial do Brasil que não chegou a assumir seu 
posto. Em 1574, iniciaram-se as festas desses mártires. José de Anchieta fez essa peça de tea-
tro sobre este mártir, mas não apresentou esse triste acontecimento no mar. Compôs um diálo-
go em que a alma de Pero Dias contracena com Cristo, transformando, alegoricamente, essas 
duas personagens etéreas em padre jesuíta e estudante, para ensinar aos “moços” do Colégio 
como viver a verdadeira vida cristã, segundo a concepção de vida jesuítica do século XVI.  

O diálogo foi recomposto por Cardoso com três atos: o primeiro seria uma canção lírica 
em língua castelhana; o segundo, o diálogo propriamente dito, também em espanhol; o tercei-
ro, uma canção lírica cantada em espanhol. Os três atos são apógrafos e encontram-se no “ca-
derno” de Anchieta, isto é, no ARSI sob o códice Opp. NN 24. Para este estudo vou me ater a 
um trecho do segundo ato. 

O ato II, assim considerado por Cardoso, mas que pode ter sido, também, um diálogo 
isolado em meio à festa religiosa, traz o mártir jesuíta e Cristo em cena no pátio do Colégio de 
Jesus.  

 
Cristo pergunta: 

 
Cristo: 
Pero, di ¿qué has perdido? 
 
Pero Dias: 
Lo que luego hallaré. 
 
Cristo: 
¿Perdiste, quizá, la fe? 
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Pero Dias: 
No! Que con todo sentido  
por guardaría, trabajé. 
 
Cristo: 
¿Quien te dio fuerza e valor, 
con que la fe no perdiste? 
 
Pero Dias: 
Tú, Señor, que me quisiste 
dar tu gracia y fuerte amor,  
con el cual me previniste. 
 
Cristo: 
¿Como así? ¿Tú no podrías  
sin eso, creer en mí? 
 
Pero Dias: 
No, Señor, que si creí,  
fue porque tú me hacías  
que creyese sólo en ti.  
Porque, sin ti, ni pensar  
yo podría cosa buena. 
 
Cristo: 
¿Según o que dices? ¿Es ajena  
la fe, que te quise dar,  
de balde, con mano llena? 
 
Pero Dias: 
Confieso que Tuya es,  
pos de esa verdad no huyo, 
mas yo te pregunto: ¿cuyo 
es lo que me das, después 
que haces mío lo tuyo? 
 
Cristo: 
Tuyo es; pues te lo doy.  
Mas dime: ¿Tú cuyo eres? 
 
Pero Dias: 
Pues que todo darme  
quieres,  
sin duda que tuyo soy,  
con todo cuánto me dieres. 
 
Cristo: 
Dices bien, mas dime más: 
el Pero, ¿quién te lo dio? 
 
Pero Dias: 
Tú poder, que me creó, 
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y, como piedra, me das 
la fuerza que tengo yo. 
Porque de mí, nada tengo, 
si no siempre desmayar. 
 

Importante e arrojada a presença em cena, no pátio do colégio jesuíta de Salvador na 
Bahia do século XVI, ou no adro da Igreja, ou ainda, dentro da Igreja, da personagem Cristo, 
que não representa a si mesmo, o Seu Nascimento, a Sua Paixão, a Sua Ressurreição, como 
acontecia comumente no teatro sacro medieval, mas um padre jesuíta que faz perguntas para 
seu estudante, no caso o mártir, Pero Dias, que também não representa a si mesmo, sua vida, 
seu martírio, mas um moço do colégio. Cristo, a divindade ou o padre jesuíta, pergunta para 
Pero Dias, o jesuíta mártir ou o menino do colégio, o que ele havia perdido; este responde que 
era algo que logo achará. No entanto, Cristo questiona-o para saber se, por acaso, o que ele 
havia perdido era a fé. Pero responde que não fora a fé que perdera, pois todo o sentido de 
sua vida tinha sido por causa de guardar sua fé, porque percebera, ainda em vida, que a ver-
dadeira vida é seguir Cristo. Foi por seguir Cristo, que é a Pedra na qual está apoiada a Igreja, 
que lhe deu a força que tem, ensina Pero aos moços e aos espectadores. 

Essa maneira de ensinar por meio de perguntas e respostas veio para o Brasil trazida 
de Portugal. Na carta ânua de maio de 1564, pede padre Antônio Brasques (Leite, 1960, p. 68) 
ao padre provincial Diogo Miron que “por charidad nos haga mandar la doctrina que allá aguora 
se ensenã por perguntas y respuestas”, pois que das muitas coisas que foram recebidas do rei-
no esta “se mesclo el desabrimento do nos hazer participantes de cosa tan buena e provecto-
sa”. No Brasil, um dos responsáveis para adaptar esse catecismo para a língua geral foi 
Anchieta. Em carta de 1555, diz Anchieta (1988, p. 99) sobre a didática com que se ensinam os 
meninos nos rudimentos da fé é “responderem umas certas fórmulas que se lhes ensinam, ou 
mesmo sem ela”. Esta fórmula de perguntas e respostas para ensinar a doutrina cristã para 
“rudes” e meninos foi aprovada pelo Concílio Tridentino, não sem grande debate, já que por 
vezes essa fórmula se aproximava da didática luterana. Para evitar essa aproximação o Concílio 
padronizou a cartilha (Agnolin, 2001). Segue-se o debate entre Cristo e Pero Dias: 

 
 
Cristo: 
Por eso quise rogar 
a mi padre, de quien vengo, 
para tu fe no faltar, 
que de mí, que piedra soy,  
te viene ser "Pero" fuerte. 
 
Pero Dias:  
Muy dichosa fue mi suerte, 
pues, por tus pisadas, voy 
hasta pasar cruda muerte. [...]  
(Anchieta, 1977, p. 197). 

 
Pero Dias encontrou a luz que é Cristo e morreu feliz, imitando o Seu sacrifício. Morrera 

para a vida material, que é “acidente de um mundo falso e traidor”, para poder viver a verda-
deira e eterna vida na Jerusalém Celeste. Tema central da religiosidade do século XVI, o perío-
do de crise da Igreja Católica e não do cristianismo, já que este foi, segundo Febvre (1970, p. 
507), “um século inspirado”, que procurava acima de todas as coisas um “reflexo divino” e a 
necessidade em reviver a vida de sacrifícios, martírios, de reviver o cristianismo primitivo, “par 
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le désir de la ‘restaurer’ sur le patron d’une Église primitive dont le mythe séduisait leurs imagi-
nations” (Febvre, 1968, p. 26).  

Para evangelizar ou então formar quadros para a Companhia de Jesus no Brasil havia 
inúmeros problemas. Os índios ou mamelucos cristianizados foram proibidos de ingressar na 
ordem, pois eram “rudes” e permaneciam apenas nos rudimentos da fé. Os cristãos que aqui 
estavam antes da chegada dos jesuítas, no século XVI, ingressaram na ordem como coadjuto-
res, mas não se tornavam sacerdotes. Poucos eram os filhos dos principais que queriam ir para 
o Colégio, e, quando iam, tinham dificuldades de se adaptar às regras da Companhia. Segundo 
Anchieta: “Os estudantes nesta terra, além de serem poucos, também sabem pouco, por falta 
dos engenhos e não estudarem com cuidado, nem a terra o dá de si por ser relaxada, remissa e 
melancólica, e tudo se leva em festas, cantar e folgar” (Anchieta, 1988, p. 423 ss). Anchieta 
contabiliza, em 1584, não mais de 35 estudantes da Companhia de Jesus nos colégios espalha-
dos pelo Brasil, enquanto estudantes externos, que só queriam aprender a ler, escrever e con-
tar, apenas no Colégio de Jesus seriam 70. Ou seja, o Colégio de Jesus era uma instituição que 
formava mais gente para trabalhar no “comércio” do que de obreiros para o serviço divino. Era 
preciso, então, recorrer a estudantes vindos de fora. Podiam ser até aqueles meninos de pouca 
idade que não eram aceitos, por esse motivo, na Companhia de Jesus, na Europa, pois aqui 
eles seriam úteis e não teriam problemas com alimentação, é o que diz o Padre Azevedo, Visi-
tador, em 1568 (Leite, 1960). Por fim, quando esses estudantes vindos de além-mar chegavam 
aqui – aqueles que não eram mortos no mar, como aconteceu em 1570 e 1571, com mais de 
40 deles, os mártires –, encontravam um ambiente totalmente diferente daquele da Europa. 
Mata fechada, peregrinações por aldeias, igrejas e casas de taipa e barro, se não de palmas, 
animais peçonhentos, mulheres índias nuas que “corriam trás dos moços”, índios antropófagos. 
Nos caminhos que tinham que fazer pela floresta, circulavam os espíritos malfazejos das matas, 
os añangá, os macaxera, os curupiras, além, é claro, de animais ferozes de carne e osso, como 
os jaguares. No mar, os naufrágios. Nas cidades, os moços conviviam em meio a homens de-
gredados que vinham para esse lugar como castigo; alguns, para saldar suas penas, trabalha-
vam para os jesuítas no Colégio. Sobre tal situação, escreve Anchieta (1988, p. 74), em carta 
aos irmãos enfermos de Coimbra, de 1554: 

 
Também vos digo que não basta com qualquer fervor sair de Coimbra, se-
não que é necessário trazer alforje cheio de virtudes adquiridas, porque de 
verdade os trabalhos que a Companhia tem nesta terra são grandes e acon-
tece andar um irmão entre os índios seis, sete meses no meio da maldade e 
seus ministros e sem ter outro com quem conversar senão com eles; donde 
convém ser santo para ser irmão da Companhia. Não vos digo mais, senão 
que aparelheis grande fortaleza interior e grandes desejos de padecer, de 
maneira que os trabalhos sejam muitos, vos pareçam pouco. Fazei um 
grande coração, porque não tereis lugar para estar meditando em vossos 
recolhimentos, senão in medio iniquitatis et super flumina Babylonis e sem 
dúvida porque em Babilônia rogo vos omnes ut sempre ore tis pro paupere 
frate Joseph.  
 

Era preciso ser iluminado e pedra, como Pero Dias foi, segundo Anchieta, para vir ao 
Brasil no século XVI, para transformar esse lugar em católico e cristão, em que não havia tem-
po para meditação nem lugar para recolhimento e que se vivia seis, sete meses metido entre os 
índios, ou seja, vivendo em uma cultura tão diferente daquela das cidades europeias, do colégio 
jesuíta de Coimbra, onde estão recolhidos os irmãos enfermos a quem Anchieta endereça essa 
recomendação. No Colégio de Jesus, não havia tempo para aprender profundamente os ensi-
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namentos cristãos; era preciso ir à prática, entrar logo para o serviço divino, a fim de salvar 
almas, livrando-as da vida temporal para conduzi-las à vida espiritual, eterna. 

 
Auto de Recebimento que os índios de Guarapari fizeram ao Padre Marçal Beliarte. 

No ano de 1589, o provincial que havia substituído Anchieta, Padre Marçal Belliarte, foi 
recebido na aldeia de Guarapari, no Espirito Santo, por Anchieta e pelos colonos, mas, sobretu-
do, por índios, que predominavam na região. Para esse recebimento foi preparada uma festa, 
segundo o costume dos indígenas ao receberem seus caraíbas, mas também com característi-
cas de celebração de reunião da cristandade local. 

Trata-se de uma encenação que fazia parte de um espetáculo mais amplo – que infe-
lizmente hoje não pode ser restituído – embora seja, para o padre Armando Cardoso, algo de 
“precioso”, uma vez que a peça se encontra em autógrafo no “caderno” de Anchieta, revelando 
uma estrutura completa, dividida em cinco partes, uma canção de entrada, recebimento no por-
to, diálogo no adro da igreja, desenvolvimento do diálogo, dança e despedida.  

Essa peça é um resumo de outras peças indígenas de Anchieta e apresenta dois diabos, 
com características mais de indígenas inimigos dos padres do que do diabo cristão, um anjo da 
aldeia, também com características indígenas, como um chefe guerreiro ou um caraíba, aliado 
dos padres, do que do anjo cristão. Há também um índio que entra no final da peça, para ra-
char a cabeça do “diabo” a mando de Tupansy, mãe de Tupã.  

A peça abre-se com a recepção ao padre Marçal no porto de Guaraparim, segundo Car-
doso. Em algumas descrições da visita e do recebimento de padres nas aldeias, feitas por Car-
dim, é possível imaginar como teria sido essa recepção ao padre Marçal Beliarte. Meninos 
índios, nuzinhos, tocando flautas, dando vivas a Jesus. Não é difícil imaginar a partir das descri-
ções de Cardim, mulheres índias, também nuas, chorando à chegada do padre, como de cos-
tume para receber os pajés e caraíbas.  

Se está correta a afirmação de Cardoso, do porto onde aconteceu a primeira parte da 
peça, a cantiga de saudação, o padre e os que o acompanhavam seguiriam em direção à Igreja 
de Sant’Ana no aldeamento. Igreja que para os índios seria a Tupã-oca, na tradução literal, ca-
sa de Tupã. E aí, dois fios desse nó que une essa trama discursiva dessa peça. As significações 
de Tupã-oca para os padres e para os índios.  

Terá início a parte principal da peça, a cena se inicia com uma pequena fala em portu-
guês, mas tem características indígenas. É o diabo 1, segundo Cardoso, quem fala: 

Diabo 1: 
Que padres agora cá vem 
meter-se no meu lugar? 
Logo se podem tornar, 
que nenhuma medra tem, 
pois tudo está a meu mandar.  
Eu, com uma volta dar, 
quanto eles têm ganhado, 
lhes tenho todo roubado, 
e mui muito a seu pesar, 
trago tudo dum bocado  
(...) 
 (Anchieta, 1977, p. 240). 

 
Esta fala é rápida, com apenas 30 versos, sendo que a cantiga teve 112 versos e os ou-

tros atos todos em fala dos índios chega a quase 200 versos. O que nos leva a perceber que o 
diálogo é muito mais para os espectadores indígenas do que propriamente para o Padre que 
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não falava a língua dos índios. E o que falam para os índios esses personagens diabos? Veja-
mos um trecho do que diz o diabo 1, o primeiro depois da fala em português: 
 

Aaní! maíra e 
Xe ño xe neegapyá. 
Xe ñeenga rupi ñe, 
Oikomemoámo memé, 
Omoñangára reja 
 
De modo algum! Os mair  
A mim somente obedecem. 
Com meus conselhos ouvir, 
A (omoñangára) Deus não querem servir 
E em pecado permanecem 
 

Maira, segundo Cardoso, era a maneira como os índios nomeavam “os estrangeiros”, e, 
segundo Bordoni, “homem branco estrangeiro”. Mair segundo Bordoni era um herói místico dos 
Tupi-Guarani. Deve haver aí um encontro entre a cultura e religiosidade indígena com a cultura 
e religiosidade portuguesa que foi devidamente explorada pelos estrangeiros. Omoñangara sig-
nifica, para Cardoso, Deus e, segundo Bordoni, “o que faz, o que cria, o que faz casa”. No Auto 
da Pregação Universal (Anchieta, 1977), a personagem que encarna o Mal, Guaixará, declara 
que é importante, para os índios, manter os costumes antigos (entre eles ser um caraíba mo-
ñamoñanga = “caraíba que muito faz”) contra os novos que são trazidos pelos padres. 

O diabo 2 também fala dos estrangeiros: 
Añé ipó, 
Karaíba amó amó 
Iangaipá, nde rerobiá, 
Nde rekó poxy potá, 
Omoãngara rekó 
Abyabo, seityka pa, 
 
É verdade: 
Os brancos (karaíba) em quantidade 
Creem em ti, são pecadores, 
De toda lei transgressores, 
Gostam de tua maldade, 
São de Deus (omoñangára) rejeitadores 
 

A expressão karaíba (traduzido por Cardoso como “branco” que é também a maneira 
como os índios nomeavam seus homens santos) teria sido reconhecido, segundo Florestan Fer-
nandes (1970), como um equívoco, pois os indígenas logo o corrigiram, chamando os portu-
gueses de pero, pela quantidade de Pedro. Percebe-se claramente, pelas críticas aos “brancos”, 
que havia nesta festa, que os índios fizeram para recebimento do Padre Marçal Beliarte, a pre-
sença dos colonos, o que era comum, já que as festas religiosas eram a oportunidade que es-
ses colonos tinham de encontrar-se com seus conterrâneos. E que era mais comum falar com 
os colonos em tupi e não português. Nestas críticas, percebe-se a influência do autos de mora-
lidade, que nos remete para uma estética do teatro desse período e seu caráter eminentemente 
pedagógico, moralizante, para uma sociedade que caminhava para um mundo a meio do cami-
nho entre o espírito e o corpo. Omoñangára aparece novamente, traduzido por Deus por Car-
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doso. Para Maria de Lourdes de Paula Martins (Anchieta, 1954) esse vocábulo é vertido por cri-
ador.  

Na continuidade o diabo 2 parece falar diretamente com os índios: 
 

Apyabaré opakatú 
Ko Guarapari iguára, 
Xe rekó rupi tekoára, 
Xe ño xe ñeeng endú, 
Xe ño semierobiára. 
 
Ó Indios (apyabaré)! Os habitantes 
Aqui de Guaraparim 
Vivem só a meus talantes (tekoara) 
Ouvem só os meus descantes (ñeeng) 
E só confiam em mim 
 

Apyabaré foi traduzido por Cardoso “índio, palavra na qual a palavra ré pode significar 
‘diferente’ ou ser um sufixo indicando ‘o que foi’”. Segundo essa interpretação, o diabo estaria 
dizendo aos espectadores – os índios – que na verdade eram “índios diferentes”, ou que “já 
tinham sido índios”, que ainda viviam os costumes antigos (tekoara), e acreditam na fala (ñe-
eng) dele, o diabo, com jeito de índio inimigo dos padres, talvez um caraíba ou pajé. Esta fala 
vem de um fio discursivo que tem a ver com a dificuldade que os jesuítas enfrentavam ao ten-
tar transformar os índios em cristãos, mas principalmente, em fazer com que eles abandonas-
sem os costumes antigos. O padre Cardoso quis na tradução manter a sonoridade dos versos, 
por isso transformou um tanto o diálogo. Por exemplo, no caso de ñeeng, traduzido para “des-
cantes”, temos algo que indica “fala, palavra, dizer”. Ñeeng é um vocábulo importantíssimo pa-
ra a cultura indígena, já que era uma cultura de tradição oral, e cuja palavra era sagrada, já 
que a religião era baseada na fala dos caraíbas e pajés, na fala dos ancestrais, na fala dos mais 
velhos da tribo. Dizer que aqueles que ali estão acreditam na fala do diabo é muito significativo.  

O diálogo segue um tom de denúncia dos diabos sobre o comportamento dos especta-
dores e moradores do aldeamento de Guaraparim até a chegada e entrada em cena do Anjo. 

Entra, então, em cena, o anjo da aldeia, que representaria os padres para a plateia cris-
tã, europeia, mas que parece representar alegoricamente nesse trecho um chefe guerreiro, um 
morubixaba, para os espectadores indígenas. Vejamos porquê nesta fala direcionada para os 
diabos.  

 
Anjo:  

Alegrai-vos sem motivo 

Alvoroçando esta terra 

Que é dos filhos de Tupã 

Eu guardo-a bem ativo 

Ninguém em prisão a encerra 
 

Eu vivo vos despedindo e expulsando... 

Com a itangapema eu ando, 

Não por ser apenas lindo, 

E acabo vos destroçando 

Já não crê o meu bando, 

Pois andais sempre mentindo.  
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Hoje assim, 

Com o abarê guasú eu vim 

Que comigo descansa, 

Ao longo do mar sem fim... 

Eia, pois sem mais tardança, 

Sai de Guarapari! 

 (Anchieta, 1977, p. 242). 

 
A Itangapema era a espada com a qual os índios rachavam a cabeça de seus inimigos 

nos rituais de vingança e antropofagia. Nesta representação, o índio, com características de 
chefe indígena, um diabo, macaxera, cujas características são as de índios que não aceitavam a 
cultura e religião cristã: com uma itangapema na mão, o anjo declara que “esta aldeia” é dos 
filhos de Tupã – uma entidade que os jesuítas tentaram assimilar ao deus dos cristãos, mas que 
encarnava, para os indígenas, o trovão, a chuva, o relâmpago, isto é, o céu em seu aspecto 
ameaçador. Observe-se, também, que o anjo declara ter vindo com o abaré-guasu, abaré – 
termo com o qual os índios nomeavam os padres, e cujo significado poderia ser disfórico, indi-
cando “um homem não muito bom”, “diferente”, ou seja, homem que não é guerreiro, não tem 
muitas mulheres, não bebe muito caium.  

Na continuação do diálogo os diabos (que interpreto como representações dos próprios 
ou até mesmo caraíbas e pajés) são expulsos pelo Anjo. Um deles parece ter sido agredido, 
provocando sem dúvida um verdadeiro delírio na plateia, numa atmosfera característica do mi-
mo medieval. Provavelmente, sairia de cena cambaleando, tremendo e após ter dado uma volta 
pela aldeia, pois relata: 

 
Aqui estou, vim de novo 
Declarar minha alegria: 
Enquanto andando já ia, 
Muita gente deste povo 
Ao mal induzia 
 
Mas, em vão 
Esse abarê me censura 
Desta querida mansão 
Expulsar-me em vão procura 
Oh! prenderei com bravura 
Os que moram neste chão 
Esquecendo o Tupã da altura. 
 
Respeitam o pajé Karuara 
Não tem fim a grande vara 
Dos que não tem fé 
Ladra e mexeriqueira é 
Guarapari que em minha 
Amizade acredita 
(idem) 

 
Contou-nos o francês Ive D’Evreux (1864), no século XVII, que os índios mais velhos 

não entendiam como seus filhos conheciam algo de que eles não tinham noção, nem ouvido 
falar por seus ancestrais e pelos caraíbas e pajés: Tupã, que, amigo dos padres, desceria do 
céu e faria coisas belas por aqui. Afinal, os guardiões das tradições eram os caraíbas e pajés, e 

CD-ROM DE ATAS  | 6673 |  COLUBHE 2012



os mais velhos. Na religião dos índios, não havia uma divindade celeste como na cristã. Seus 
deuses e santos eram seus caraíbas e pajés, ou paiés, ou pa-i, como o pajé Karuara, a quem o 
diabo indica como o ser que os moradores de Guaraparim respeitam e reverenciam.  
 

*** 
 

Em 1586 foi destruída na Bahia pelo Governador a Santidade Jaguaribe, cujo santo ho-
mem, Antônio Pereira, tinha Tupã como uma imagem sagrada. Sua parceira se dizia Tupansy. 
Tratava-se, certamente, de uma verdadeira “seita”, em virtude da qual foi instalada em Salva-
dor a primeira investigação do Santo Ofício. Vainfas (1995), em seu livro Heresia dos Índios, 
nos apresenta a Santidade de Jaguaribe um híbrido de religião cristã e cultura indígena: híbrido 
que recorda estranhamente o desenrolar da peça que vimos acompanhando e reaparece em 
outras produções de Anchieta. Vejamos um momento exemplar desse hibridismo: 

Entra em cena uma personagem índio com uma espada em punho para lutar contra o 
“diabo”, o inimigo dos padres e amigo do pajé Karuara:  

 
Oh que absurdo estás falando! 
Sendo tu um mentiroso, 
Aqui estou te expulsando. 
A esta aldeia voltando, 
Zangaste a Tupã poderoso. 
 
Não te estimo nada bem: 
Meus parentes tapejaras, 
Os que moram além da Serra 
Deles nenhum em ti creem, 
Nenhum amigo depara. 
 
Como outrora Tupansy 
Te destroçou e esmagou, 
Assim me mandou aqui 
Rachar-te a cabeça a ti: 
Arrogante, aqui estou! 
Defende-te bruta fera! 
Vou ferir-te, ó falsa cara 
 
Quebra-lhe a cabeça 
 
Pronto! Matei o makaxéra, 
Já não existe o mal que era 
Eu sou anhangupiara 

 
Uma das práticas dos rituais antropofágicos era amarrar o índio que seria sacrificado, e 

que era forçado a se defender, isto é, a morrer como valente guerreiro. Se não o fizesse sua 
alma ficaria a vagar nas matas. Seria uma simulação de luta, que muitas vezes, como contam 
os cronistas, fazia alguns estragos, pois alguns condenados atiravam pedras nos seus algozes, 
algumas vezes produzindo feridas até mesmo mortais. Quer dizer, o índio, amigo dos padres, 
mandado por Tupansy, a mãe de Tupã, mata o inimigo da aldeia e dos padres, que é um 
makaxéra, um diabo, e troca de nome, prática comum para os matadores dos rituais 
antropofágicos indígenas.  
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Livre a aldeia de Guaraparim daqueles inimigos, os makaxeras, os diabos, inicia-se o 
terceiro ato e entram a cantar e dançar dez meninos índios, suponho que lindamente pintados e 
com suas asas coloridas da arara Canindé. Canta o primeiro: 

 
Xe retama moorypa, 
Ereju Xe rubigué! 
Xe abe, nde rebaké 
Ajú, uijemborymborypa 
 
Alegrando esta floresta 
Tu vieste a me encontrar 
Também eu, dentro em teu lar, 
Compareço, todo em festa 
 
E o segundo menino canta: 
 
Ko Xe anáma rúri pa 
Nde rapépe, nde repiáka, 
Nde moorykátu potá 
 
O meu povo veio aqui, 
Para te ver a seu lado: 
Eu também, todo enfeitado, 
Quero homenagear a ti. 

 
Há certa mistura de ritos, os meninos enfeitados, certamente à moda indígena, com suas 

pinturas, nus, recebendo um padre, provincial, não muito diferente do que recebiam seus “ho-
mens santos”, segundo o que se lê dos cronistas. Os espectadores assistiram a uma encenação 
em sua maior parte falada na língua geral, com vocábulos descontextualizados, como Tupansy 
(Hansen, 2000), que poderia significar Nossa Senhora na adaptação dos padres, mas mãe ou 
mulher de Tupã, no que essa palavra poderia significar para os índios, muito embora Tupã era 
o vocábulo com que os índios nomeavam os trovões. Também há, no final, uma representação 
de luta e morte de um inimigo fora do território das aldeias, pois acontece no terreno dos pa-
dres, sob o olhar do Karaibebé, misto de anjo e caraíba voador.  
 
Considerações finais  

 
Segundo Cardoso, a estrutura destas peças estudadas mostraria a influência vicentina 

no teatro de Anchieta, mas José Augusto Bernardes (2000), especialista em Gil Vicente (Univer-
sidade de Coimbra), nega essa influência, aproximando a estrutura do texto com a do teatro da 
época, que costumeiramente fazia parte de um evento maior, como a festa de um Santo, rece-
bimento de reis nas cidades, festa de nascimento de algum príncipe. Ou no caso que estamos 
estudando, festa de comemoração pelo martírio de um padre jesuíta e festa de recebimento de 
um provincial. 

O que se percebe, também, no desvelamento da trama discursiva do teatro de Anchi-
eta, nessas peças, é que o jesuíta canarino produziu essas obras com intuito totalmente didáti-
co e que criou um teatro tipicamente brasileiro, sem se preocupar com a estética, nem mesmo 
com questões legais da religião.  

Nas festas nas cidades, nos colégios, os padres aproveitariam a presença dos colonos e 
de seus filhos para cumprir com sua missão: a salvação de almas. E esse era um momento úni-
co, porque os colonos “acorriam” para essas festas de todos os lugares do Brasil, alguns que 
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ficavam embrenhados nas matas vivendo com e como os “selvagens”. No auto de Pero Dias, 
apresentado provavelmente no interior do Colégio de Jesus, em Salvador, Anchieta, não se im-
portando com a humanização de Cristo e da alma de Pero Dias, coloca-os em cena dialogando 
sobre as coisas da fé, como se fossem padre jesuíta e menino do colégio, utilizando a fórmula 
do catecismo com perguntas e respostas prontas, sobre o que é preciso fazer para bem morrer 
e salvar a alma, ou seja, abandonar a vida material e viver a vida espiritual. Pedagogia jesuítica 
brasileira para “cobrar” dos meninos e dos colonos, certamente espectadores desse auto, força 
de pedra e clareza de dia para não cair nos perigos da selva, da carne.  

No auto que aconteceu na aldeia de Guaraparimn no momento mais importante do diá-
logo um índio amigo dos padres derrota um índio mal, diabo, mas descrito com características 
humanas, dos índios inimigos dos padres e que admiravam o pajé Karuara. Na luta que é feita 
tendo provavelmente a imagem de Nossa Senhora em cena, nomeada Tupansy, mãe de Tupã, 
o índio da aldeia racha a cabeça do seu inimigo e troca de nome tal qual acontecia nos rituais 
indígenas de morte dos inimigos, só não tem, evidentemente, o comer carne humana. Nova-
mente no teatro anchietano, a pedagogia jesuítica tipicamente brasileira em que Anchieta apre-
senta uma luta conforme os costumes nativos para derrotar em cena os inimigos dos jesuítas e 
dos portugueses. O importante seria os espectadores entenderem que se ficarem com os pa-
dres no aldeamento, longe do pajé Karuara, ficarão protegidos: pelos índios feitos cristãos, mas 
que ainda deveriam manter alguns dos seus costumes, como matar seus inimigos rachando-
lhes a cabeça e trocando de nome, mas não comendo carne humana e nem bebendo caium; 
pelos padres na Tupã-oca, igreja de Sant’Ana ou casa de Tupã, e por Tupansy, Nossa Senhora 
ou a mãe de Tupã.  
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Artigo de divulgação de resultado de pesquisa documental que teve o objetivo de investi-
gar a contribuição da Ordem franciscana para a formatação do campo educacional colonial bra-
sileiro (1500-1822). O estudo, cujo objeto é a educação praticada pelos franciscanos no Período 
Colonial brasileiro se fundamenta em fontes primárias e secundárias que abordam o tema e, 
ainda, em fontes constituídas para esse fim.1 Os principais documentos utilizados como fontes 
foram, entre outros, os documentos da Santa Sé, como as bulas do Papa Alexandre VI; das 
Coroas espanhola e portuguesa, como o direito do Padroado; e da Ordem franciscana, como a 
Instrução e a Obediência de 1524, elaborada pelo Ministro da Ordem para a primeira missão 
evangelizadora oficialmente estabelecida na América. Esses documentos foram perscrutados, 
especialmente, na Espanha, em instituições públicas e privadas situadas em Madri e na Andalu-
zia, tais como: Biblioteca Hispânica e Islâmica da Agência espanhola de Cooperação Internacio-
nal, Biblioteca General de La Ordem Franciscana; Biblioteca Escuela de Estudios Hispano-
Americanos (CSIC), Archivo Histórico Provincial de la Provincia Franciscana Bética o de Andalu-
cía, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos e, no Brasil, entre outros, no Instituto Teo-
lógico Franciscano de Petrópolis. Foram muitos os aspectos considerados para que a Ordem de 
São Francisco fosse tomada como objeto de investigação, mas, o principal estímulo foi a cons-
tatação da atuação intensiva dos frades no campo educacional Colonial brasileiro. 

A Ordem dos Frades Menores, “Ordo Fratrum Minorum”, fundada por Francisco de Assis 
com aprovação do papa Inocêncio III entre 1209 e 1210, também conhecida como Ordem 
Franciscana, foi a primeira a ser instituída oficialmente como “Ordem Apostólica” e desde então, 
devido a essa característica, se dedicou prioritariamente à evangelização e a ação missionária 
em ambientes cuja demanda de conversão e evangelização se fez necessária. Ela contribuiu 
historicamente, com as autoridades do campo espiritual e secular para a missão evangelizadora 
cristã católica, entre outras, na Europa e na América; especializou-se na tarefa missionária, não 
só pela práxis, mas, sobretudo, pela preparação intelectual para as Missões em instituições cri-
adas para esse fim; seus membros tiveram respeitável participação na obra de recristianização 
da Península Ibérica durante o processo de reconquista daquele espaço europeu perdido para 
os árabes; os frades do ramo da Reforma Observante espanhola, da qual derivou os que vieram 
para o Brasil, consolidaram sua hegemonia dentro da Ordem sobre o ramo Conventual na fase 
final da reconquista da Espanha, para a qual colaboraram decisivamente; os frades franciscanos 
Observantes foram os responsáveis pela direção da reforma das Ordens religiosas e do clero 
em geral, estabelecida pelos Reis Católicos Fernando e Isabel, na Espanha, na mesma centúria 
dos descobrimentos; A Ordem franciscana foi a primeira Ordem a conduzir um projeto missio-
nário colonizador, isso se deu sob o comando da Coroa espanhola nas Ilhas Canárias; foram 
eles os escolhidos pela Santa Sé e pela Coroa Espanhola para a direção das Missões americanas 
no período inicial de colonização desse território; foram os frades franciscanos derivados da 
Reforma Observante espanhola que se estabeleceram na missão oficializada da Ordem no Bra-
sil. 

Embora essas razões já se constituam em argumentos suficientes para justificação de 
uma pesquisa, constatou-se que, desde o ano de 1500, já se encontravam frades franciscanos 
missionando em território brasileiro. O fenômeno é usualmente considerado pela historiografia 
brasileira como uma eventualidade, como uma presença esporádica e, portanto, irrelevante do 
ponto de vista histórico. Entretanto, desprezar tal tradição missionária ao analisar a história da 
educação brasileira não se justifica. Não há arrazoado que explique a quase supressão, pela 
historiografia educacional, de elementos acentuadamente relevantes para o entendimento do 
desenvolvimento da evangelização americana e, por conseguinte, do Brasil e da história da 
educação Colonial brasileira. Esses elementos são parte de um todo, que é o manancial material 
básico com o qual trabalha o historiador que concebe a história como um processo que se cons-
trói a partir de ocorrências concretas das quais se originam os fenômenos materialmente obser-
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váveis. Assim, a pesquisa se justifica, especialmente, por uma necessidade de ampliação da 
análise da história da educação brasileira sob óticas distintas das tradicionais. Para isso, consi-
deraram-se fatos concretos e perceptíveis que foram sendo deixados à margem do interesse. 

A contradição entre a presença missionária franciscana no Brasil Colonial e a rara atenção 
oferecida ao assunto se avaliou de forma mais apropriada no levantamento bibliográfico que se 
elaborou a partir da definição do problema. Nele ficou evidenciado a lacuna existente a respeito 
de investigações sobre o tema, principalmente se comparado à quantidade de produção sobre a 
ação de outras Ordens religiosas que atuaram no mesmo tempo e espaço. Na inquirição reali-
zada no longo período localizado entre 1500 a 2010, encontrou-se apenas 32 produções, cujo 
núcleo permite qualificar como fontes documentais sobre a matéria. Deste levantamento, onde 
foram considerados livros, artigos, teses e dissertações, 22 produções classificam-se como His-
toriografia dos Franciscanos no Brasil, escrita geralmente pelos membros da Ordem; seis pro-
duções como Historiografia Brasileira, escrita por autores que abordaram o tema em relação à 
história do Brasil e, quatro produções como Historiografia da Educação Brasileira. Estes núme-
ros simbolizam o “Estado da Arte” sobre a ação missionária franciscana no Brasil, representan-
do a irrisória atenção oferecida ao assunto em relação aos quinhentos e dez anos de presença 
da Ordem. O problema que se instala a partir daí não está na precária quantidade de pesquisas 
e publicações, mas, na falta de interesse pelo fenômeno que ela encerra. 

Tendo em vista o cabedal da Ordem franciscana no campo da evangelização; sua pre-
sença marcante nos projetos evangelizadores educativos da Coroa espanhola; a escolha justifi-
cável da Ordem para o projeto de evangelização americana; a procedência quase integral dos 
frades que missionaram no Brasil, do ramo Observante derivados da reforma espanhola no pe-
ríodo e espaço delimitado para a pesquisa e, nomeadamente, sua presença constante nos 500 
anos de existência desse país é que se enfrentou a matéria. 

 A partir do assentamento da tese de que a Ordem franciscana, devido à sua experiência 
evangelizadora e à presença missionária constante nos quinhentos anos de história do Brasil, 
contribuiu para a configuração do campo educacional Colonial brasileiro, estabeleceu-se as 
questões que passaram a guiar o trabalho de investigação; contudo, a demanda basilar se ate-
ve à compreensão da experiência educativa da Ordem franciscana, pois nesta se situavam os 
elementos de sustentação ou negação dos pressupostos estabelecidos. Como saber se houve 
ou não contribuição da Ordem franciscana para a configuração do campo educacional Colonial 
brasileiro, senão pela investigação da sua experiência, participação, importância ou influência 
no campo de estudo estabelecido? Como estabelecer parâmetros de análise para arrazoar a 
tese formulada, senão pela compreensão da práxis pedagógica dos frades em geral e no Brasil, 
em particular? Isso requereu a compreensão do processo de formação da experiência educativa 
da Ordem e demandou, inicialmente, o conhecimento da Ordem, seu desenvolvimento e sua 
consolidação até a preeminência sobre a atividade educativa no início do período estabelecido e 
a manifestação do fenômeno no Brasil, ou seja, o exercício da pesquisa de apreensão do movi-
mento histórico no qual se constituiu o fenômeno. 

Como, a priori, já se percebeu modificações na prática evangelizadora educativa francis-
cana no Brasil em relação à América espanhola, da qual foram precursores, foi preciso situar a 
práxis dos frades na América espanhola e portuguesa. Entretanto, isso não bastou aos elemen-
tos necessários à análise. Essa demandou a apreensão da variação do objeto de estudo através 
do tempo. Foi por meio da compreensão do movimento, entendido como expressão das forças 
dinâmicas da sociedade, que se encontrou os elementos para a análise da pesquisa documental 
desenvolvida entre 2005 a 2010. Esta demonstrou que os franciscanos desenvolveram métodos 
de ensino e estabeleceram uma estrutura para o desenvolvimento da educação que fora incor-
porada às práticas pedagógicas que se sucederam na América contribuindo para a configuração 
do campo educacional no Brasil Colonial, bem como, que a disputa pelo controle sobre ação 
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missionária, após o Concílio de Trento, entre a Santa Sé, as Coroas espanhola e portuguesa e a 
Ordem Franciscana determinaram a perda da hegemonia franciscana neste campo de atuação. 

As oscilações percebidas no processo de construção do fenômeno observado demanda-
ram subsídios conceituais que permitissem, em primeiro lugar, classificar a prática missionária 
dos franciscanos como uma atividade didático-pedagógica. O conceito de Marx, fundado na in-
dissociabilidade teórico-prática da atividade humana de transformação da natureza, denomina-
da trabalho, ajudou a precisar as características que permitiram tal categorização. A 
evangelização ou a implantação dos princípios do Cristianismo por meio da prática missionária 
catequética ou instrução para a iniciação na vida cristã comporta naturalmente elementos edu-
cativos abrangentes como a intencionalidade, Todavia, só isso não permite classificá-la como 
trabalho educativo pedagógico. A educação, entendida como processo estritamente pedagógico 
formativo que atua sobre os indivíduos de forma anteriormente pensada, por meio da comuni-
cação dos conhecimentos humanos acumulados, modificando-os, principalmente em seu estado 
cultural com uma finalidade definida também previamente, é o elemento fundamental para 
concebê-la como trabalho educativo e pedagógico. 

Constatando-se que a mediação cultural dos franciscanos se deu pela reflexão acerca da 
sua finalidade, a partir da análise das condições objetivas do campo educativo, e a indissociabi-
lidade desses elementos verificáveis na práxis dos frades na América, foi possível tomá-la como 
um trabalho humano em seu sentido estrito. Ou seja, como educação sistematizada. 

O tema abordado está inserido em uma relação complexa entre política, religião e educa-
ção cuja meta é a análise circunscrita ao fazer pedagógico dos franciscanos, tendo em vista a 
sua contribuição para um campo histórico específico. O estudo da dinâmica interna de cada 
campo em particular e suas interdependências com os demais envolvidos no mesmo fenômeno 
foi o meio que se elegeu para identificar as relações de sentido, que são as modalidades com 
que as relações de força se manifestaram. Nesse processo, englobam-se as configurações par-
ticulares, cuja dinâmica depende das transformações pelas quais passa a estrutura social, seja 
pelo surgimento de novos grupos com interesses determinados, seja pela ruptura ou crise do 
sistema de dominação, seja pelas novas alianças entre grupos que passam a deter o controle 
hegemônico. Assim se procedeu para entender as relações que se estabeleceram entre os cam-
pos político, civil e religioso, mediados pela Ordem franciscana e, por conseguinte, a sua cor-
respondente interferência na educação, no período de colonização da América em geral, bem 
como sua influência no campo educacional brasileiro em específico. 

Tratou-se, pois, de desvelar as vinculações dos fenômenos de cuja investigação se ocu-
pou, para captar as articulações determinantes do problema de estudo, rastreando as cone-
xões, analisando as evoluções, para, por meio deste exercício, chegar a uma compreensão 
arrazoada do fenômeno verificado. 

A pesquisa se configurou em cinco capítulos e apresenta a seguinte estrutura: O primeiro 
capítulo, intitulado “Historiografia da Ordem Franciscana no Brasil”, teve como objetivo apre-
sentar uma revisão bibliográfica da historiografia produzida a respeito da Ordem Franciscana no 
Brasil no Período Colonial (1500-1822), sobretudo os trabalhos que tratam da ação missionária 
franciscana. O seu conteúdo evidenciou a apoucada produção sobre o tema, principalmente no 
que se refere à educação, a presença constante dos missionários franciscanos no Período Colo-
nial anterior ao projeto de colonização portuguesa e, especialmente, a constatação de que se 
tratava de missão oficialmente aprovada pela Ordem. Esse entendimento provocou a busca de 
outros elementos que determinaram o segundo capítulo intitulado “A Ordem Franciscana e a 
Evangelização” teve o objetivo de analisar os fundamentos necessários à compreensão da mis-
são franciscana desenvolvida na América, tanto no campo espiritual quanto temporal. Este mos-
tra que o vínculo da Ordem franciscana com a descoberta e a missão na América não fora uma 
casualidade. Foi decorrência de diversos determinantes compreendidos apenas quando refleti-
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dos a partir da própria identidade da Ordem e, pela relação entre esta e os condicionamentos 
sociais aos quais respondeu no percurso histórico. O terceiro capítulo intitulado “Missão no ‘No-
vo Mundo’: a Península Ibérica, a Santa Sé e os Franciscanos”, teve como objetivo compreen-
der as relações entre essas três instituições, diretamente envolvidas no processo de 
colonização. Para captar esse movimento, primeiramente acercou-se resumidamente da história 
da Península Ibérica para entender sua inserção no contexto europeu do séc. XVI. Esse capítulo 
mostrou que a reforma religiosa promovida pelos Reis Católicos e executada pela Ordem fran-
ciscana na Espanha foi fundamental para o fortalecimento missionário da Ordem franciscana, 
uma vez que, foi essa instituição a responsável pela reforma religiosa, bem como pela recristia-
nização, no conjunto de estratégias da reconquista da Espanha que balizou a evangelização da 
América. 

O quarto capítulo, intitulado “Organização Educacional Franciscana na América” cujo 
objetivo foi investigar o caráter mediador do fazer cotidiano dos missionários franciscanos, 
examinou a mediação didático-pedagógica contida nos variados métodos que os frades empre-
garam durante a evangelização no Período Colonial, antes do Concílio de Trento e depois do 
mesmo, quando se instalaram as diretrizes evangelizadoras centralizadas na Sé romana. Este 
forneceu os elementos para a análise da influência da Ordem no desenvolvimento do campo 
educacional brasileiro e nas transformações verificadas no fazer pedagógico da Ordem em rela-
ção ao período inicial. Deste exame nasceu o quinto capítulo intitulado “Organização da Ordem 
e da Educação Franciscana no Brasil Colonial” que teve como objetivo analisar a influência dos 
métodos educacionais franciscanos na educação Colonial Brasileira. Neste, Apresenta-se a pre-
sença dos frades no Brasil, mostrando suas origens, o desenvolvimento da Ordem e a sua dis-
tribuição geográfica e analisa-se, a partir das fontes bibliográficas apresentadas no primeiro 
capítulo da tese, a estrutura da educação franciscana no Brasil Colonial. Mostra, a partir das 
fontes históricas, os paralelismos entre os métodos educacionais praticados pelos franciscanos 
no Brasil e os praticados nas possessões espanholas apontando as rupturas e permanências da 
estrutura, do funcionamento e das finalidades da prática educacional dos frades, visando expli-
car a perda da hegemonia franciscana sobre esse campo na segunda metade do século XVI. 

 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Desse exercício de análise, constatou-se que os franciscanos participaram ativamente da 
configuração do campo educacional Colonial brasileiro. Contribuíram com sua ação pedagógica 
educativa, sobretudo, no concernente à propriedade intelectual do produto elaborado e adapta-
do à realidade americana para a evangelização que são os métodos evangelizadores e educati-
vos.  

O exame da historiografia da Ordem no Brasil mostrou que, além da carência de pesqui-
sa sobre o tema, a falta de exames acurados das fontes documentais franciscanas, tem deter-
minado um vácuo histórico de importante valor para o entendimento da História da educação 
brasileira, principalmente, no Período Colonial. 

 A questão da oficialidade, ordinariamente considerada pelos pesquisadores que assen-
tam o início da história da educação brasileira no ano de 1549, com a chegada dos jesuítas, 
constante no discurso e em produções acadêmicas, é devida, entre outras, à insuficiência de 
investigações com olhares mais abrangente sobre o processo de colonização da América, da 
qual o tema franciscano na educação brasileira, é apenas uma parte. 

 A Ordem franciscana, constitutivamente missionária, possui peculiaridades em relação às 
outras Ordens religiosas, que precisam ser consideradas no processo de estudo. Ela, por seu 
caráter de pobreza, itinerância e mendicidade, é eminentemente evangelizadora. Por efeito 
dessas especificidades, ainda não presentes em outros modelos no momento de sua fundação, 
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foi instituída como Ordem Apostólica. A apostolicidade traz em si exigências para a atividade 
pastoral que requerem a suplantação de limites geográficos e políticos para sua realização. Es-
ses requisitos são os determinantes que sustentam os privilégios eclesiásticos que distinguem 
uma Ordem Apostólica das demais. Obviamente, estar em uma região de missão não expressa 
um projeto de evangelização. Um projeto de evangelização requer meios específicos e aplicação 
concreta mais ou menos fixa de uma estrutura tanto ideológica como física para a missão, que 
exige a oficialização para sua organização e desenvolvimento. Em outras palavras, a oficialidade 
de uma experiência missionária apostólica franciscana é determinada pela finalidade para a qual 
foi criada a Ordem não carecendo, necessariamente, de estar contida dentro de um projeto 
evangelizador específico. 

A constatação da experiência evangelizadora educativa de frades franciscanos no Brasil, 
em Santa Catarina em 1538, que teve como superior o frade Bernardo de Armenta, somada ao 
fato de que a oficialidade de uma missão franciscana depende apenas da autorização do seu 
Ministro Superior, pode ser considerada, uma vez que ele instituiu, com autoridade da Ordem, 
uma província denominada “Província de Jesus” e manteve por dez anos duas instituições para 
o ensino dos índios, uma missão evangelizadora oficialmente constituída pela autoridade com-
petente. Ou seja, a primeira Missão Católica oficializada no Brasil. 

Essa constatação, longe da obstinada defesa da precedência da evangelização brasileira 
pela literatura produzida pela Ordem franciscana, embora também a elucide, serve maiormente, 
para delinear um fato particular concreto do qual se partiu para esclarecer que, desde o princí-
pio da presença dos franciscanos no Brasil, eles se dedicaram à educação dos indígenas. 

Foram, pois, os franciscanos que inauguraram a evangelização e, por conseguinte, a 
educação formal na América. Contudo, não é a primazia que encerra a importância do fato. 
Mas, nas experiências educativas que essa Ordem, devido à hegemonia que deteve na Espanha 
e manteve depois, durante o primeiro período Colonial das possessões espanholas sobre o 
campo evangélico, implantou aqui. Nessa implantação os franciscanos utilizaram-se de todos os 
meios e instrumentos concretos e simbólicos para efetivar a difícil tarefa de impor uma religião 
e, por meio desta, formatar uma nova sociedade sobre culturas totalmente distintas. 

Tendo em vista persuadir aos indígenas, os franciscanos criaram métodos adaptando os 
princípios do Cristianismo aos símbolos e signos compreensíveis aos mesmos. Essa adaptação, 
longe da prática do sincretismo de que, às vezes, a Ordem é acusada em relação à evangeliza-
ção da América, trata-se de método de aproximação, tanto da cultura como do comportamento 
religioso do outro, de modo a permitir a abertura para o assentamento de um sistema de idéias 
necessário à consecução de um fim determinado. 

 O sincretismo, na medida em que exige a fusão de concepções religiosas ou a influência 
de uma religião sobre outra para existir, já carrega em seu conceito a própria negação da acu-
sação. Nisto se encerra a contradição: na América Colonial, não havia uma concepção de reli-
gião, e muito menos, uma religião com a qual o Cristianismo pudesse se fundir. O que havia era 
um comportamento religioso que, percebido pelos frades, foi aproveitado para a cristianização. 

Assim como o comportamento religioso, muitas outras observações sobre os usos e cos-
tumes indígenas foram importantes informações analisadas pelos frades durante o período de 
elaboração dos métodos. Alguns hábitos positivos, como o gosto pela música, pela ostentação, 
pela beleza externa e a capacidade de acatamento da autoridade foram consideradas. Outros, 
negativos, como a antropofagia, a poligamia, e as manifestações de idolatria foram extirpados 
e/ou combatidos com certa tolerância, devido ao choque que provocaria de imediato sobre o 
modo de vida dos nativos. Os hábitos negativos como a antropofagia e mesmo a idolatria, con-
siderados inaceitáveis pelo Cristianismo, foram, geralmente combatido pela força. Quanto aos 
demais hábitos, alguns foram aproveitados e outros, como a poligamia, pelo papel econômico e 
social que representava, foram combatidos na medida do possível, pela persuasão. 
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 Os métodos foram pensados em função dos objetivos: a predicação foi utilizada, como 
argumento de aproximação e convencimento ou aceitação do recebimento da doutrina; a priori-
zação da educação dos filhos dos nobres locais foi utilizada, tanto como finalidade (concretiza-
ção dos ideais utópicos franciscanos) quanto como meio para a captação da autoridade sobre 
os demais indígenas; a formação para o trabalho (artes e ofícios) foi utilizada para a adaptação 
dentro do novo sistema econômico implantado pelos colonizadores; a educação feminina foi 
pensada como suporte para a manutenção da cristianização; e o uso da música e do teatro, 
como recurso de atração dos indígenas à doutrina cristã e preparação do batismo em massa. 

Como se percebe, os métodos iniciais elaborados e adaptados pelos franciscanos na 
América possuíam todos, e cada um deles, uma sustentação em razões bastante conscientes. O 
uso das crianças indígenas na evangelização foi um método que merece destaque devido à sua 
utilização em grande escala e abrangência que propiciava. Ele foi um método que serviu a di-
versas finalidades: foi um procedimento de aprendizagem quando utilizado para os frades 
aprenderem o idioma indígena; de ensino, quando foram aproveitados para ajudar na cateque-
se; de controle, quando serviram para ajudar no combate à idolatria; de atração, quando por 
meio do hábito do canto dos sacramentos musicados pelos frades, captavam não só a atenção, 
mas também a simpatia dos demais para o Cristianismo, além de inculcar-lhes os elementos 
básicos da catequese; de autoridade, quando os meninos, devido à sua condição de nobres, 
influenciavam os demais; e, por último e com o mesmo escopo de autoridade, os meninos, uma 
vez bem formados na doutrina cristã católica – por serem os descendentes dos caciques –, 
quando crescidos e apoderados das prerrogativas de seus ancestrais, teriam grande influência 
sobre seus comandados. 

Esses métodos, admiráveis pela forma, pelo conteúdo e pela finalidade, também o são, 
de forma muito especial, pelo conteúdo ideológico que encerra. É nos fundamentos ou nas ra-
zões pelas quais os frades utilizaram-se deles que está a sua exata relevância para o campo da 
história da educação americana. Pode-se assegurar que eles foram as bases ideológicas de sus-
tentação e manutenção da hegemonia dos franciscanos na América, bem como a base de do-
minação e controle sobre a qual se sustentou o desenvolvimento da hegemonia dos 
colonizadores europeus sobre as sociedades indígenas. Foi, pois, pelo processo educativo que 
se deu a ordenação e a sistematização do procedimento ideológico que, em maior ou menor 
grau, propiciou a imposição da cultura cristã e, por meio dela, o domínio e a direção das Coroas 
Ibéricas sobre suas colônias americanas. 

A organização do controle de Portugal sobre a evangelização do Brasil iniciou-se com o 
projeto colonizador sob a responsabilidade da Ordem jesuítica. Só mais tarde a Ordem francis-
cana foi inserida no projeto oficial temporal português de colonização do Brasil. Esse projeto, 
guardadas as possíveis diferenças, possuía desígnio compatível ao projeto espiritual evangeliza-
dor franciscano. A cristianização concorreu para acomodação social necessária à colonização. 
Tratou-se, pois, de um mesmo projeto, cuja finalidade foi a conquista espiritual e, por conse-
guinte, o domínio temporal dos novos territórios anexados à coroa. 

Quando a Ordem franciscana se instalou oficial e definitivamente no Brasil em 1584, já 
estavam se consolidando na América as determinações do Concílio tridentino, e a evangeliza-
ção, principalmente do Brasil, seguia as resoluções emanadas dos Concílios provinciais america-
nos que regulamentaram as decisões do Concílio de Trento. Estas interferiram sobremaneira no 
trabalho, principalmente ideológico-evangelizador da Ordem franciscana, mas, ao iniciarem a 
evangelização oficializada civilmente no Brasil, já haviam se adaptado parcialmente aos novos 
rumos impostos. 

Quando se fala de adaptação parcial, deve-se levar em conta que para os franciscanos, 
tratava-se de um período de transição. Período de declínio da hegemonia que haviam conquis-
tado pela liberdade e prerrogativas que detiveram durante séculos e, que após o Concílio de 
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Trento, devido à sua política centralizadora manifesta nas amarras produzidas pela obrigatorie-
dade da pastoral ao modelo da Igreja oficial, foram gradativamente sendo diminuídas. A impo-
sição da mudança da práxis pastoral e a diminuição indireta de poderes da Ordem por meio da 
imposição conciliar da subordinação das Ordens religiosas aos bispos diocesanos, ambas, 
igualmente adversas à constituição da Ordem franciscana, significaram a negação da autorida-
de sobre a própria direção e o cerceamento da liberdade sobre a ação pastoral que as Ordens 
apostólicas tinham como principal diferencial em relação às demais. 

Contudo, a estrutura, o funcionamento, as instituições educativas, os métodos, os recur-
sos e os conteúdos de ensino empregados pelos franciscanos na evangelização da América por-
tuguesa mantiveram-se congruentes com os praticados durante a primeira evangelização 
desses frades na América espanhola. A diferença que se destaca depois do Concílio Trento refe-
re-se à destinação da ação educativa promovida pela Ordem. Se, no primeiro período evangeli-
zador americano, priorizou-se a educação da elite indígena, posteriormente, passou-se a 
priorizar a educação da elite Colonial. 

Em relação à América espanhola e portuguesa, onde o fenômeno é constatável, tanto em 
um como em outro sistema de colonização, o que mudou foi a concepção da política coloniza-
dora, determinada, entre outros importantes fatores, pela manutenção da hegemonia das Co-
roas e, muito particularmente, da luta pela direção do campo espiritual por parte da Santa Sé. 

Isso foi efetivado por meio da reforma, em nome de uma pseudo-modernização. Neste 
sentido e contexto, modernização não deve ser entendida como avanço, progresso ou melhoria, 
já que nestes está contida a idéia de evolução, e o que se constata é o retrocesso do projeto 
evangelizador iniciado pelas Ordens religiosas envolvidas nas Missões até aquele momento. A 
concentração acentuada da direção do campo educacional centralizado na Coroa e na Santa Sé 
tolheu a liberdade das Ordens evangelizadoras e, com ela, a utopia humanista da construção de 
uma sociedade baseada em formas de convivência menos díspares. 

Portanto, as transformações na educação no Período Colonial se explicam quando tam-
bém levado em conta o movimento de desclericalização e clericalização da Igreja. O movimento 
de desclericalização da Igreja, pelo menos no que se refere à evangelização, que é o ponto de 
onde partiu a análise do trabalho educativo dos franciscanos no presente estudo, assinala-se 
com a criação das Ordens Apostólicas, ou seja, com a Criação da Ordem franciscana. A partir 
desse momento, houve uma renovação da ação pastoral, orientada por uma teologia menos 
especulativa, mais experimental e, principalmente, descentralizada das estruturas de direção do 
poder da Sé romana. 

 Com a aprovação da Ordem Apostólica, ou desclericalização da Igreja, o espírito con-
templativo das Ordens religiosas existentes na época pôde ser substituído pelo espírito pragmá-
tico das Ordens mendicantes, sobretudo da Ordem franciscana, cujo exemplo sempre primou 
pela práxis característica da vida de Francisco de Assis. 

Antagonicamente, foi o que ocorreu no movimento de clericalização, que pode ser assi-
nalado a partir do Concílio de Trento. Com ele, a Igreja promoveu a centralização da direção 
sobre o domínio de todos os campos pastorais sob a hierarquia da Igreja romana na figura do 
papa e consolidou um movimento progressivo de retorno ao caráter especulativo e intelectuali-
zado da organização da “Igreja Oficial”. Por sua vez, a intransigência da pastoral ao modelo 
romano anacrônico, que implicou uma mudança radical na pastoral catequética praticada pelos 
franciscanos, impôs obstáculos à manutenção da hegemonia que a Ordem havia construído du-
rante séculos e, muito sensivelmente, impediu qualquer tentativa de manutenção da utopia 
humanista cultivada pelos frades missionários da primeira evangelização americana. 

Porém, a ordenação e a sistematização do processo educativo criado pelos franciscanos 
na práxis pedagógica na América, cuja cimentação ocorrera desde a criação da Ordem e, prin-
cipalmente, a sua consolidação na Península Ibérica, tornaram-se heranças culturais que muito 
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contribuíram para a Educação Colonial, sobretudo, para os métodos educativos, tanto para a 
catequese como para a prática educacional geral. Esta, como se pode perceber, permaneceu 
como direcionamento seguido por eles, e, como exemplo, por outras Ordens envolvidas na 
evangelização do Brasil. 

Dessa forma, entende-se que, mesmo que a Ordem franciscana tenha perdido o domínio 
sobre o controle da evangelização americana, ela não perdeu tão cedo a direção que instituiu 
para a sua atuação evangelizadora, nem a influência sobre esse campo de ação sobre os de-
mais atores envolvidos na mesma tarefa. 

É preciso ter presente que a história é um processo contínuo, que, apesar das rupturas 
detectáveis no seu transcorrer, também guarda permanências da base sobre as quais foi cons-
truída. Negar essas permanências que se manifestam pela influência que um tempo exerce so-
bre o outro é negar a própria história. 

Compreende-se que reduzir a explicação de um fenômeno a apenas uma de suas causas 
é limitar o conhecimento. Sabe-se que não há como explicar um fato histórico tendo como base 
apenas um de seus agentes causadores. Contudo, também não se pode ter a pretensão de dar 
conta de explicar, em uma só pesquisa, esse mesmo fenômeno em todas as suas nuances. 

O entendimento histórico se faz, notadamente, quando se reconhece essa limitação. Por 
esse motivo e, muito especialmente, pela experiência que se vai acumulando durante o proces-
so de investigação, percebeu-se que é impossível chegar a uma explicação conclusiva sobre um 
tema. 

A despeito de considerar a discussão apresentada até aqui – com base nas pesquisas 
elaboradas nas fontes encontradas no processo de investigação documental – suficiente para 
responder ao que foi proposto, pode-se também asseverar que a pesquisa trouxe muito mais 
perguntas do que respostas. 

Assim, como ficou evidenciado, a apostolicidade inerente à Ordem franciscana contribuiu 
para sustentar a afirmação da autoridade da experiência franciscana como um exemplo ou mo-
delo para a configuração do campo educacional brasileiro. A experiência no terreno missionário 
adquirida com o tempo; a preparação com a formação dos frades especialmente voltada para 
as Missões; o encargo por eles assumido na Península Ibérica e na América; e, principalmente, 
a propriedade intelectual da metodologia e da criação dos métodos educativos evangelizadores 
que, seguramente, tendo em vista a sua permanência histórica, influenciaram toda a educação 
americana no Período Colonial. 

A criação ou propriedade intelectual dos métodos evangelizadores – tenham sido eles 
aplicados para a cristianização na catequese, para a educação cultural e formal, ou para a edu-
cação profissional de preparação para o trabalho – se caracteriza como trabalho pedagógico, 
entendido como trabalho derivado de esforço intelectual previamente pensado e aplicado em 
função de uma finalidade também anteriormente estabelecida. É esse entendimento que permi-
te afirmar que a Ordem franciscana, não só contribuiu como também influenciou a configuração 
do campo educacional brasileiro, no qual, esteve presente e se manifestou direta e indireta-
mente de forma suficientemente abrangente e duradoura para ser considerada pela historiogra-
fia como um importante elemento a ser contemplado na compreensão do campo educacional 
Colonial brasileiro. 
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A investigação 
 

Destaque-se que a presente pesquisa consistiu em desdobramento de esforços anteri-
ormente realizados na busca da compreensão dos processos de configuração e de reconfigura-
ção do ensino da disciplina de História da Educação ao longo do tempo e em diferentes lugares 
institucionais, com análise que privilegiou a construção de um histórico básico das instituições 
vinculadas ao ensino da disciplina, bem como o exame dos programas, dos planos de ensino e 
dos manuais didáticos1. 

Tematicamente, partiu-se da constatação de que a dinâmica sócio-histórica de consti-
tuição da disciplina incluiu a ação e o intercâmbio de ideias em termos internacionais de intelec-
tuais afetos a área educacional, particularmente no âmbito da História da Educação, com 
análise, em seguida, da forma específica como foram apropriadas e utilizadas essas ideias por 
intelectuais de outros países. Evidência desse processo pode ser constatada no volume de 
obras estrangeiras e de traduções no âmbito da História da Educação que circularam no Brasil 
com maior intensidade no período compreendido entre 1840 e 1960 e, com menor intensidade, 
a partir de 1990, bem como na significativa frequência com a qual essas obras foram utilizadas 
no ensino da disciplina nos cursos afetos a formação de professores (GATTI JR., 2009). 

O caminho dos estudos e pesquisas realizados não foi linear, pelo contrário, à medida 
que o contato com bibliografia, antes desconhecida, ampliava-se, bem como eram acessados os 
conteúdos dos planos e manuais de ensino, foram sendo percebidas lacunas de conhecimento 
que demandaram busca e aprofundamento de leituras. Em uma frente, sobre o processo de 
gênese e de desenvolvimento inicial e mais próximo no tempo da História da Educação como 
disciplina no âmbito da USP, o que levou ao conhecimento dos percursos institucionais e de 
intelectuais no interior das faculdades a partir de bibliografia localizada nas bibliotecas da 
FEUSP e da PUC-SP que aborda à temática da pesquisa em curso. Em outra frente, dado o re-
conhecimento de papel significativo das ideias de Dilthey e de Durkheim na constituição da dis-
ciplina na USP, não somente, mas, também em muitos outros lugares institucionais (no país e 
no exterior), houve necessidade de investimentos consideráveis de estudo relacionados à com-
preensão minimamente possível, em razão do tempo disponível, do processo de construção da 
Ciência da História em perspectivas concorrentes: o historicismo transcendental de Dilthey2 e a 
sociologia de Durkheim, o que se devia, em muito, ao fato dos dois autores terem redigido cur-
sos de História da Educação (Pedagogia) que ministraram em universidades europeias entre o 
final do Século XIX e o início do Século XX (Dilthey, 1947; Durkheim, 2002), com desdobramen-
tos futuros em obras muito utilizadas nos bancos universitários brasileiros, em especial, Luzuri-
aga (1963) e Larroyo (1974-9). 

 
O trabalho de contextualização 

 
Particularmente, na investigação realizada ainda que o interesse reca-

ísse sobre os manuais de ensino, foi necessário conhecer minimamente os 
caminhos percorridos pela disciplina, em especial, por meio, inicialmente, da 
busca do conhecimento da bibliografia básica que tratasse da criação e do 
desenvolvimento da universidade, sobretudo, do processo de institucionaliza-
ção da formação de professores em seu âmbito, com especial atenção, a for-
ma como foi introduzida e se desenvolveu a disciplina de História da Educa-
ção3, tendo como resultado a formulação de um histórico básico da formação 

de professores e da disciplina em exame no âmbito da USP.  
Assim, sinteticamente, consta a disciplina “Filosofia e História da Educação” do currículo 

do antigo Instituto de Educação (Escola de Professores da Escola Normal da Capital), criado em 
1933, com a História da Educação funcionando como uma espécie de apêndice da Filosofia da 

Roldão Lopes        
de Barros 
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Educação, tendo o Prof. Roldão Lopes de Barros a sua frente. A disciplina integrava a primeira 
seção, da qual também faziam parte às disciplinas de Psicologia, Pedagogia e Prática de Ensino. 
(VIDAL; VICENTINI; SILVA; SILVA, 2005, p. 164). Em 1938, houve a integração da Seção de 
Educação (depois de Pedagogia, em 1940), a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP 
(FFCL/USP), o Prof. Roldão Lopes de Barros assume a Cadeira de Filosofia e História da Educa-
ção. Nessa época, o conteúdo da disciplina era dividido em duas partes: na primeira, História da 
Educação, tratando dos gregos, romanos, medievos e renascentistas, bem como, de pensado-
res tais como, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Froebel, Spencer e Dewey, encerrando 
com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 1932; na segunda parte, Filosofia da Educa-
ção (BONTEMPI JR, 2001, p. 196-7). 

José Querino Ribeiro, egresso do curso de Ciências Sociais da 
FCCL/USP, trabalhava com Roldão Lopes de Barros desde o Instituto de Edu-
cação, tendo sido primeiro assistente em comissão da Cadeira de História e 
Filosofia da Educação até 1941; assistente extranumerário da Cadeira de Ad-
ministração Escolar, de 1941 a 1942 e, primeiro assistente da Cadeira de His-
tória e Filosofia da Educação, entre 1942 e 1947. Em acordo com Barros, Ri-
beiro, lecionou, a partir de 1941, ao lado da História Geral da Educação, a His-
tória da Educação Brasileira. Em 1942, a disciplina passou a constar da Seção 
de Pedagogia sob a nomenclatura História e Filosofia da Educação. É impor-
tante salientar também, que Ribeiro defendeu, em 1943, a primeira tese sobre História da Edu-
cação Brasileira no âmbito da FFLC/USP, intitulada “Ensaios sobre a significação e a importância 
da memória sobre a reforma dos estudos na Capitânia de São Paulo, escrita em 1816 por Mar-
tim Francisco Ribeiro de Andrade Machado”, sob a orientação de Alfredo Ellis Jr., catedrático de 
História da Civilização Brasileira e membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 
na qual observou a presença de textos originariamente de Condorcet, conforme narrado em 
VIDAL; VICENTINI; SILVA; SILVA (2005, p. 165-6). 

Fernando de Azevedo, então diretor da FFCL/USP, onde era professor catedrático de So-
ciologia, elaborou e viu publicada, em 1943, como introdução ao Recenseamento Geral do Brasil 
de 1940, a obra “A Cultura Brasileira: introdução ao estudo da Cultura no Brasil” que somava 
535p, (edição em grande formato). Obra monumental e que ocupava simultaneamente o lugar de 
memória da escolarização nacional e do estudo científico sobre a educação no Brasil, nos marcos 
do modelo sociológico de Durkheim, priorizando o exame das organizações escolares. Azevedo 
ocuparia a Secretaria de Educação de São Paulo, em 1947; dirigiria a Biblioteca Pedagógica Brasi-
leira da Cia. Editora Nacional, até 1946; dirigiu o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de 
São Paulo (CRPE-SP), de 1955 a 1961 e, redigiu, com outros, do Manifesto dos Educadores No-
vamente Convocados de 1959 (VIDAL; VICENTINI; SILVA; SILVA (2005, p. 165-6). 

Em 1943, Laerte Ramos de Carvalho, tornou-se instrutor voluntário da 
Cadeira de Filosofia da FFCL/USP, sob os cuidados de Cruz Costa e, em 1944, 
passou a 1º. assistente da referida Cadeira, onde permaneceria até 1955. Si-
multaneamente, em 1948, ingressou na Cadeira de História e Filosofia da Edu-
cação, como assistente de Roldão Lopes de Barros. Em 1951, obteve o douto-
rado em Filosofia com a tese “A formação filosófica de Farias Brito”, na qual, 
BONTEMPI JR. (2002, p. 674-5) enxerga a adoção de pressupostos teórico-
metodológicos advindos dos primeiros escritos de Dilthey e a vocação de Car-
valho para o estudo das “ideias pedagógicas”. Ainda nesse ano de 1951, por 

ocasião da morte de Roldão Lopes de Barros, Carvalho, tornou-se interino da Cadeira de Histó-
ria e Filosofia da Educação no âmbito da Seção de Pedagogia da FFCL/USP, para a qual buscou 
condições para assumir a cátedra. Segundo informa Bontempi (2010, p. 101-2), Carvalho sub-
meteu à tese de concurso de cátedra “As Reformas Pombalinas da Instrução Pública” à banca 

José Querino  
Ribeiro 
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examinadora em 1952. Porém, devido, ao recurso interposto junto ao Conselho Estadual de 
Educação (CEE), por Rafael Grisi, em que questionava o fato de Carvalho não ser formado em 
Pedagogia, a defesa da tese de cátedra só foi possível em 1955, após a recusa pelo CEE do re-
ferido recurso.  

No que se refere aos assistentes escolhidos por Carvalho. É importante destacar que 
também eram originários do Curso de Filosofia oferecido no âmbito da FFCL/USP: Roque Spen-
cer Maciel de Barros (assistente de Carvalho a partir de 1951) e João Eduardo Rodrigues Villa-
lobos que tiveram papel destacado na constituição da área de História e Filosofia da Educação. 
Barros, por sinal, participou ativamente de processos de construção da FEUSP e mesmo das 
reestruturações pelas quais passaria a USP desde o final da década de 1960. No que se refere à 
História e Filosofia da Educação, Barros asseverava que 

 
Professores de Filosofia e de História da Educação, nunca reduzimos 
nossas preocupações ao sentido estrito da “pedagogia” como teoria 
dos métodos da aprendizagem ou história das instituições escolares, 
obra sem dúvida das mais alta relevância mas que, por temperamento 
e formação, nucna chegou a seduzir-nos. Cremos, aliás, que a peda-
gogia é algo inteiramente incompreensível, nas suas manifestações 
históricas ou atuais, se desligada dessas perguntas fundamentais so-
bre a existência, sobre o destino do homem e de seu povo, que se 
exprimem, de forma diversa, mas com grande semelhança, na obra 
do filósofo, na criação do artista, nas decisões do político, nas buscas 
do cientista, enfim na grande aventura da cultura humana (BARROS, 
citado em HAIDAR, 2002, p. 948). 

 
A partir da liderança de Laerte Ramos de Carvalho, com apoio de seus assistentes, ou-

tros pesquisadores foram instados a redigir trabalhos monográficos na direção de construir uma 
história da educação brasileira original e, a partir do exame de fontes primárias, como uma 
forma de se opor ao método de construção da História da Educação brasileira de Azevedo, in-
cluindo: Heládio César Gonçalves Antunha, José Mario Pires Azanha, Maria de Lourdes Marioto 
Haidar, Casemiro Reis Filho, Jorge Nagle entre outros (VIDAL; VICENTINI; SILVA; SILVA, 2005, 
p. 168). 

Em 1962, a Seção de Pedagogia, tornou-se o Departamento de Educação da FFCL/USP. 
Mais a frente, como reflexo da Reforma Universitária de 1968, eEstes professores tiveram então 
a oportunidade de integrar o processo constituição da Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo, em 1969, como decorrência da Reforma Universitária de 1968. Nela, manteve-se 
a tendência de centrar as investigações de cunho histórico-educacional, no exame das institui-
ções escolares e dos sistemas de ensino, mas, também, a partir das iniciativas anteriores de 
Roque Spencer Maciel de Barros, de dar consistência a uma linha de pesquisa focada na história 
das ideias. 

A esse respeito é importante ressaltar que a semelhança de Dilthey, o liberalismo do 
grupo que orbitava a partir de Laerte Ramos de Carvalho, tomava a escola como um direito de 
todos, geradora e propugnadora do ideal democrático, em uma sociedade que, por meio da 
meritocracia, traçando os caminhos reformistas, sem rupturas aceleradas, pela via pacífica, ru-
mo a equalização das desigualdades sociais, obviamente, rechaçando movimentos extremistas 
que, no mais das vezes, conduziram a humanidade a tirania do Estado. 

O credenciamento para a oferta do Curso de Mestrado no âmbito da FEUSP datou de 
1971, com concentração nas áreas de Administração Escolar, Didática e História e Filosofia da 
Educação, sendo que esta última área alavancou os estudos de doutorado, com credenciamen-
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to retroativo a 1978. O ponto de virada no campo da historiografia da Educação a partir da 
FEUSP tem sua gênese, no final da década de 1980, por meio do convênio firmado entre a USP 
e o BID, no qual José Mário Pires Azanha conseguiu levar a termo, a partir de 1989, um pro-
grama de pesquisas sobre a cultura escolar brasileira, concretizando uma maior aproximação da 
História da Educação com o que de novo se manifestava no campo historiográfico mais geral, 
mas, também, em relação a outras ciências sociais, o que se fez, sobretudo, com intercâmbio 
de pesquisadores e de ideias na rota Brasil-França, mas, em seguida, também com Portugal. A 
constituição do Centro de Memória da Educação da FEUSP é um, dentre os muitos desdobra-
mentos dessa importante iniciativa. 

A partir dos esforços de construção desse pequeno histórico, foi possível selecionar um 
aspecto de aprofundamento para a compreensão dos percursos da disciplina História e Filosofia 
da Educação, inicialmente juntas e, depois, separadas em disciplinas próximas, por meio da 
escolha em compreender melhor os fundamentos de duas posições que marcaram as disputas 
no campo da historiografia da educação, mas também, do ensino da disciplina, qual sejam: o 
historicismo de Dilthey e a sociologia de Durkheim. 

 
As contribuições de Dilthey e de Durkheim 
 

Na Biblioteca da FEUSP, em concomitância com as reflexões realizadas anteriormente, 
há manuais de História da Educação de autoria de Wilhelm Dilthey4 (1833-1911) Historia de La 
Pedagogía, 7ª. edição da tradução para o espanhol, de 1965, a partir de obra de 
1934 e de Emile Durkheim5 (1858-1917), A Evolução Pedagógica, primeira edição 
da tradução para o português, de 1995, a partir de obra de 1938. O primeiro, filó-
sofo alemão, teve publicado, em 1934, no interior de suas “Obras Completas” (Ga-
sammelte Schriften), um texto de “Historia da Pedagogia”. O segundo, sociólogo 
francês, teve publicado, em 1938, um livro intitulado “A Evolução Pedagógica” 
(L´évolution pédagogique en France). O impacto desses autores e de suas obras 
sobre os historiadores da educação foi significativo, seja na leitura direta, seja na 

influência sobre autores que tiveram ampla circulação nos meios universitários, 
incluindo Lorenzo Luzuriaga (1889-1959) e Francisco Larroyo (1908-1981), 
mas, também, como vimos, sobre a geração de professores da USP que traba-
lharam com História da Educação, Filosofia da Educação e Sociologia da Educa-
ção, sobretudo, entre as décadas de 1940 e 1970, seja na FFCL/USP ou, mais a 
frente, na FEUSP. Manuais elaborados em função dos cursos ministrados por 
seus autores em universidades europeias, em uma época de grandes mudan-
ças na Europa, industrialização, estatização, cientifização, escolarização, institu-
cionalização da formação de professores, nacionalismo, imperialismo etc. 

Nesse contexto é que se operou o trabalho desses intelectuais, ambos envolvidos com 
proposições epistemológicas de grande envergadura e que coincidentemente ministraram cur-
sos de História da Pedagogia. Sobre Dilthey, consta em François (1993, p. 229), que  

[...] o essencial de sua reflexão foi consagrado à elaboração de uma 
teoria do conhecimento das ‘ciências do espírito’ [...], nesse esforço, a 
reflexão sobre a história ocupa lugar central, consciente das fraquezas 
teóricas e metodológicas do empirismo positivista [...], Dilthey procu-
rou alcançar dois objetivos: dar novamente à pesquisa histórica bases 
filosóficas e científicas seguras [...]; ajudar em seguida a compreen-
der as origens e a estrutura (Zuzammenhang) do espírito europeu. 
Para Dilthey, a originalidade da ‘compreensão’ (Verstehen) na história 
(como nas outras ‘ciências do espírito’, por contraposição às ciências 
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da natureza) decorre do fato de que o objeto do saber é ao mesmo 
tempo seu sujeito – e de que, em tais condições, as categorias da 
compreensão histórica são quase as mesmas da experiência vital (Er-
leben). Mas, diferentemente dos historiadores de seu tempo, Dilthey 
acentua os componentes irracionais da natureza humana. Para ele, o 
pensamento, é tanto uma expressão de funções vitais quanto um pro-
cesso racional. Em última instância, o pensamento é subjetivo e pes-
soalmente determinado (cf. a noção por ele criada de 
Weltanschauuung). Dilarecerado entre seu projeto de uma teoria ci-
entífica do conhecimento histórico (hermenêutica) e sua sensibilidade 
para o caráter subjetivo do saber histórico, Dilthey é assim uma tes-
temunha da crise do historicismo alemão no fim do século XIX e o 
começo do século XX. 
 

O pensador, nesse sentido, estava vinculado à corrente vitalista que para Navarro 
Cordon e Calvo Martinez (1990, p. 75)  

 
[...] pode referir-se a dois conceitos distintos de vida: a vida em 
sentido biológico e a vida em sentido biográfico, isto é, como 
existência humana vivida. [...] Dilthey centrou a sua reflexão na vida 
entendida do segundo modo. [...] Daí que a historicidade seja traço 
essencial das realizações culturais, e estas, portanto, não possam ser 
compreendidas nem interpretadas adequadamente a não ser sob a 
perspectiva histórica. [...]. 
 

Durkheim, por seu turno, publicou obras que, segundo Outhwaite; Bottomore (1996, p. 
810), 

 
[...] abordaram os métodos sociológicos, as formas de solidariedade 
social e as funções sociais da religião. O tema dominante em toda sua 
obra foi que a sociedade possui uma realidade acima dos indivíduos 
que a compõem, sendo estes compelidos por “fatos sociais” 
transcendentes na forma de crenças e sentimentos comuns”.  
 

Consta em Burguière (1993, p. 251) que “Durkheim e seu seguidores são os 
representantes típicos de uma concepção nomotética no estudo das sociedades históricas que 
se atribui o objetivo de encontrar, na multiplicidade de dados empíricos bem estabelecidos, 
regularidades estruturais”. 

Dilthey, ao elaborar seu curso sobre a História da Pedagogia, manifestou o quanto um 
estudo histórico como este abriu perspectivas sobre a história universal, sobre as condições 
causais (psicológicas), do ideal de vida, de educação, poesia, formação cultural, ciência. Para 
ele, o fundamento de toda preparação pedagógica repousa na Psicologia e na Lógica, no 
conhecimento das experiências que ocorreram no curso da história da instrução, bem como nas 
teorias pedagógicas. Manisfesta-se contrário a idéia de uma ciência pedagógica de validade 
geral, com a consciência da historicidade de todo ideal de educação, para o que é levada em 
consideração a diversidade da história dos povos e das necessidades dos Estados.  

Durkheim, por seu turno, na obra “A Evolução Pedagógica”, evidencia como os 
problemas pedagógicos se apresentam nos fatos, sob pressão das circunstâncias e do meio 
social. Redigida em meio as reformas que se operavam no ensino secundário francês no início 
do Século XX, partia da ideia de que a resistência dos professores à mudança atravancava a 
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concretização de novidades no cenário escolar, afirmando que era necessário que eles 
compreendessem melhor o que se estava a propor, para que a adesão fosse mais ampla e 
consistente, vendo na análise do passado, em relação ao que se passava no presente, a 
possibilidade de conseguir provocar reflexões junto aos futuros professores, o que abriria 
possibilidades para novas formas de ação pedagógica.  

Para ele, o exame de sociedades diversas daquela em que se vive, estimularia à 
reflexão, o que é importante para proporcionar mudanças. Seu ideal pedagógico comportava a 
idéia de “[...] formação integral do homem pelos meios mais eficazes: a cultura pelas línguas, a 
cultura científica, a cultura histórica [...]” (Durkheim, 2002, p. 325). Para Besnard (1993, p. 
251), 

 
Durkheim afirmou a primazia dos dados históricos sobre os dados 
etnográficos. E disso não se desviou depois, como testemunha o seu 
curso sobre L´Evolution pédagogique en France, estudo de história 
social, que, ao lado dos fatores morfológicos da mudança, relaciona 
os sistemas educativos como sistemas de pensamento. De forma mais 
geral, o projeto de Durkheim, marcado por uma preocupação 
evolucionista, pode ser descrito como o estudo comparativo da 
gênese das instituições. 

 
Considerações finais 
 
 Em uma análise bastante estimulante, Julia (1993) e Reis (2006) tomam o ponto 
central que assinala as profundas diferenças entre a abordagem de Dilthey e de Durkheim no 
quadro mais geral da historiagrafia e, concidentemente, a partir do que Julia chamou de mito 
fundador, qual seja, a Revolução Francesa, ao qual, por justiça, parece importante, relacionar a 
Independência dos Estados Unidos, de 1776. Essas diferenças de posicionamento impactam 
sobre os discursos contidos na historiografia educacional, sobretudo, conforme afirma 
Dominique Julia, na França, onde a  

 
[...] a história da educação transportou, por muito mais tempo do que 
em qualquer outro país europeu, uma carga ideológica muito forte. O 
motivo desse sobreinvestimento deve ser procurado no papel que, em 
todo o curso do século XIX, a revolução Francesa – que se pensou e 
quis ser inteiramente projeto pedagógico – não parou de 
desempenhar nas consciências, suscitando entre seus partidários e 
seus adversários paixões contraditórias. O litígio escolar que ali 
encontrou sua origem não poderia deixar de repercutir fortemente no 
campo da historiografia [...] com relação ao mito fundador que pode 
sobrepujar a análise científica (JULIA, 1993, p. 264-5). 

 
Assim, o século XIX e, por consequência, os debates teóricos no processo de 

constituição das ciências humanas encontrariam nesses grandes acontecimentos um ponto de 
ruptura e de divergência, no qual, duas posições se contrapõem.  

De um lado, aqueles que examinam o passado como algo que deve ser superado pela 
nova sociedade e pelo novo homem, autônomo, capaz do auto-governo, da liberdade e da 
felicidade, ao qual interessa a relação do presente com o futuro, com a certeza de que a 
articulação entre ciência, ação social informada e gestão estatal democrática conduzirão 
necessariamente ao progresso e ao bem-estar geral. De outro lado, aqueles que advogam que 
a mudança social, ainda que necessária, seja gradual, adequada ao espírito de um povo, de 
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uma nação e que valorize esse passado nacional, como ponto de partida e da ação social, rumo 
a melhoria das condições de vida, mas de uma vida desejada a partir de um processo de 
vivência a ser compreendido pelas ciências do espírito, dado que não há nenhuma certeza que 
o futuro será necessariamente melhor que o passado, bem como que algo de importante para o 
povo poderá ser perdido e substituído por algo que restrinja sua vida. 

Em síntese, de uma lado, uma posição que valoriza a universalização, a certeza de um 
futuro reluzente, em muito superior ao passado de trevas e de obscurantismo em que se vivia, 
de outro, uma posição de desconfiança e de valorização do particular, do povo, da nação e de 
um passado que pode ser admirável e até modelar. Positivismo e historicismo em frontal 
oposição, com correpondência em dois modelos metodológicos e de ação social, que estão na 
base da construção das ciências humanas e, por que não, da História da Educação, a saber: a 
compreensão empática6 de Dilthey e a física social de Durkheim. 
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1 Trata-se do projeto desenvolvido entre 2007 e 2010 intitulado “Lugares, Tempos, Saberes e Métodos de 

Ensino da Disciplina História da Educação na Formação de Professores no Brasil Contemporâneo (1930-
2000)”. 

2 Para uma compreensão mais detida do historicismo, principalemente entre os historiadores alemães em 
suas diversas variantes, entre as quais a de Dilthey, sugere-se a leitura de José Carlos REIS (2006) e de Etienne 
FRANÇOIS (1993a, 1993b). 

3 Com destaque para: BONTEMPI JR. (2001, 2008, 2010); BARROS (2001a, 2001b); CARVALHO 
(2011); CATANI e FARIA FILHO (2001); FETIZON (1986); GATTI JR. (2011); GHIRALDELLI JR. (1994); 
MONARCHA (2007); NÓVOA (1994); NUNES (1992); SOUZA (2001); VIDAL, VICENTINI, SILVA e 
SILVA (2005).  

4 Em termos biográficos, Dilthey nasceu em Biebrich (Alemanha), em 1833, tendo falecido em Siuse (Itá-
lia), em 1911. Filho de um teólogo da Igreja Reformada, ele estudou teologia em Heidelberg e Berlim. Em 
seguida, orientou-se para a filosofia, concluindo o doutorado na Universidade de Berlim. Foi professor na Uni-
versidade de Basiléia (1866), onde era bem expressiva a presença do positivismo. Estudou ótica e psicofísica e 
voltou-se para as pesquisas psicológicas e os estudos históricos e literários, com foco especial para a Pedagogia 
e a Ética. Após lecionar nas universidades de Kiel (1869) e Bratislava (1871), assumiu, em 1882, a cátedra de 
Lotze (1817-1881) na Universidade de Berlim. 

5 Durkheim nasceu em Épinal, em 1858 e faleceu, em Paris, em 1917. Apesar da tradição familiar, recusou-
se a tornar-se rabino e cursou a École Normale Supérieure, onde obteve a agregação em Filosofia, em 1882. 
Ministrou cursos de Pedagogia e Ciências Sociais na Universidade de Bordéus até 1902, quando foi nomeado 
para uma cátedra na Sorbonne, onde ministraria curso sobre a evolução pedagógica na França, entre 1904 e 
1914. Apesar de admitir que o conhecimento histórico é indispensável a sociologia, mas como “fornecedora do 
material que a sociologia aproveitará para deduzir regularidades e, se possível, leis” (BESNARD, 1993, p. 
250). 

6 Segundo José Carlos REIS (2006), para Dithey a “[...] história se encontra com a vida pela compreensão. 
A historicidade do homem está ligada à vida sociocultural. A individualidade concreta do homem não apaga 
sua condição social e cultural. O iníviduo não é isolado e só. O homem tem uma natureza aberta e comunicati-
va.A compreensão empática (verstehen) é a própria natureza humana. A história é constante mudança, típica e 
única. O que permanece em todas épocas e sociedades é a expressão, a compreensão, a comunicação entre os 
homens diferentes. [...] o homem é a ‘experiência vivida’, que cria, que se expressa, que se comunica, que 
compreende e se deixa compreender. E que se inquieta com sua existência. A verdade é o próprio processo 
histórico, em que a vida se expressa e é compreendida, e não uma proposição abstrata e atemporal. Dilthey não 
prescreve uma finalidade para a História. O humano está por toda parteem realização. Ele defende a liberdade 
sem sistemas.” 
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A REPÚBLICA LAICA E O “RETORNO DE JESUS CRISTO AO MUNDO MODERNO”. 
Na verdade, os católicos, somos a maioria do Brasil e, no entanto, ca-
tólicos não são os nossos princípios e os órgãos da nossa vida política. 
Não é católica a Lei que nos rege. Da nossa fé prescindem os deposi-
tários da Autoridade. Leigas são as nossas escolas, leigo o Ensino. 
[...] Formemos uma legião que combata: quem sabe falar, que fale; 
quem sabe escrever, que escreva; quem não fala e nem escreve, que 
divulgue escritos de outros.1 

O Arcebispo Dom Sebastião Leme divulgou ao longo do mês de fevereiro de 1916, 
nas páginas do Jornal “Diário de Pernambuco”, sua célebre Carta Pastoral destinada à Arquidio-
cese de Olinda. Clamando por um catolicismo mais “fervoroso” e “participativo”, o religioso 
queixava-se da “morosidade” e da falta de ação da intelectualidade católica nacional diante do 
laicismo republicano, instituído legalmente entre os anos de 1889 e 1891.2 

Ao contrário do contexto lastimado por Dom Leme, o Brasil monárquico, pouco 
mais de duas décadas antes, possuía a fé Romana como religião oficial. Baseada no pacto do 
Padroado, a Igreja Católica detinha uma série de prerrogativas que garantiam sua presença 
constante no cotidiano nacional. O ensino religioso fazia parte do currículo básico das escolas, 
desde 1827; a certificação de nascimentos e casamentos era concedida pelas paróquias, mes-
mo com a promulgação de leis, a partir de 1863, que gradativamente criava cartórios responsá-
veis por este serviço; e até na hora da morte a percepção e apontamento da sacralidade dos 
cemitérios, impunha a compleição do catolicismo a todos os cidadãos brasileiros. 

Esta posição acerca da influência católica no país durante o período da monarquia 
e império acabaria por gerar duas importantes características ao catolicismo nacional. Por um 
lado, a presença indelével do início ao fim da vida do cidadão possibilitaria uma quase unicidade 
de credo no país. No ano de 1910, o Censo demográfico do IBGE apontava que 98% da popu-
lação brasileira seria composta por católicos. No entanto, por outro lado, inerente ao monopólio 
de fé da Igreja, se originaria um enfraquecimento doutrinal e estrutural do catolicismo nacional. 
Este enfraquecimento ocorreria, em primeiro lugar, devido ao controle imperial sobre decisões 
da Igreja, instituído igualmente pelo padroado, que acarretaria no afastamento do clero brasi-
leiro em relação às orientações e diretrizes desenvolvidas pelo Vaticano. Em segundo lugar, 
sem sofrer uma “concorrência religiosa” sistemática, a propaganda e a evangelização clamada 
por Dom Leme, na década de 1910, se apresentariam “atrofiadas”. Este fato dar-se-ia, pois a 
característica propagandista das religiões cristãs históricas só se definiriam diante de um con-
texto de disputa por “clientela de fiéis”.3 Assim, distante de Roma, os desorganizados bispos 
brasileiros apresentariam suas principais ações, entre as décadas de 1890 e 1910, pautadas em 
críticas e na condenação do modelo político republicano, instituído no fim do século XIX. 

O marco estabelecido pela Carta Pastoral a Olinda traria uma nova realidade a 
Igreja nacional. O documento externava a percepção do Bispo da necessidade de se estabele-
cer um catolicismo inserido na República. Deste modo, ao invés de condenar os paradigmas 
republicanos a Igreja brasileira deveria adotar uma “postura republicana”. Baseada na premissa 
de que a democracia, as legislações e os possíveis parâmetros educacionais deveriam se alicer-
çar na vontade da maioria da população – em um contexto em que quase a totalidade dos ci-
dadãos eram, viam-se ou declaravam-se católicos – segundo Dom Leme, o Estado, em todas as 
suas esferas, deveria unir-se a Igreja a fim de atender as demandas dos cidadãos católicos. 

A Carta também acabaria por representar um diagnóstico da situação do catolicis-
mo brasileiro, especialmente no que tangia seus devotos e a sua relação com a evangelização, 
em meados da década de 1910. De acordo com Dom Leme, além da má vontade do Estado 
perante a Igreja, o principal empecilho para a “retomada” católica estaria na “morosidade” de 
seus fiéis. Desta maneira, com o intuito de se “levar novamente Jesus Cristo ao mundo moder-
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no”,4 tornar-se-ia necessário o investimento em três frentes que se desenvolveriam da conver-
gência de ação do clero e do laicato nacional: a propaganda, a educação e a organização de 
uma intelectualidade católica ativa. Baseados nestas premissas do arcebispo é que foram fun-
dadas, em dois momentos distintos, os periódicos “A Ordem”, em 1921 e “Revista Brasileira de 
Pedagogia”, em 1934. 

Embora a Revista “A Ordem” mantivesse-se ativa durante toda a década de 1930, 
tornando-se contemporânea da “Revista Brasileira de Pedagogia”, este ínterim de pouco mais 
de dez anos entre a fundação de ambas pode ser apontada como importante aspecto da distin-
ção editorial entre os periódicos. Entre os anos de 1921 e 1934 diversas vitórias organizacio-
nais, políticas, simbólicas e educacionais católicas foram obtidas por movimentos que se 
originaram da epístola de Dom Leme.  

No que tange a questão da organização intelectual católica, no ano de 1922 foi 
fundado o Centro Dom Vital, associado à Revista “A Ordem”, que tinha como finalidade conver-
gir intelectuais que catalisariam e ampliariam a propaganda iniciada pelo periódico. O espaço 
ainda objetivava desenvolver um acervo de títulos católicos nas mais diversas temáticas, além 
de promover palestras e encontros de interessados em propagar e debater ações em prol do 
crescimento católico nacional.  

Como vitória política e simbólica, em meio à divisão entre Igreja e Estado, no ano 
de 1922, foi aprovada pelo Presidente Epitácio Pessoa, a construção da estátua do Cristo Re-
dentor, no Morro do Corcovado. O impacto desta vitória é catalisado se levado em consideração 
dois aspectos da obra. Primeiramente, a estátua representaria a fixação de uma imagem católi-
ca sobre a “paisagem pública” da Capital do país. Em segundo lugar a empreitada contaria, 
contrariando a constituição vigente em seu artigo 72, com subsídio do Estado, retomando de 
forma oficial a aproximação entre as esferas estatal e religiosa. 

Por fim, no campo educacional, seria promulgado no ano de 1931 o Decreto 
19.941 que tornava facultativo em escolas públicas o Ensino Religioso. A Lei, incorporado mais 
tarde à Constituição de 1934, materializaria em parte a principal demanda da Revista “A Or-
dem”, que desde 1921 clamava pelo retorno da obrigatoriedade desta modalidade de ensino às 
escolas do Brasil. 

 
“A ORDEM” E A “REVISTA BRASILEIRA DE PEDAGOGIA”, DUAS FRENTES DE DIFERENTES PE-
DAGOGIAS CATÓLICAS.  

No entanto, mesmo com estas conquistas, algumas características de “A Ordem” 
manter-se-iam inalteradas na década de 1930. Estes aspectos de certa forma afastavam a Re-
vista de um debate educacional mais profundo. Isto ocorria, pois, de modo geral, podia-se en-
tender como demanda da Revista o reestabelecimento de todas as prerrogativas e privilégios 
perdidos pela Igreja com o fim do Padroado, por meio de um discurso de aprovação da vontade 
da maioria católica. Desta forma, não havia enfoque privilegiado à questão educacional, mas 
sim a divisão do espaço do periódico entre artigos educacionais, textos contrários ao crescimen-
to do espiritismo, criticas gerais a laicidade do Estado, queixas mordazes contra parlamentares 
que votavam inversamente a fixação de feriados católicos, entre outros assuntos. Assim, de 
maneira pouco centrada no que tange a educação, “A Ordem”, na maioria de suas citações, 
limitava-se à defesa do retorno do ensino religioso e a criticas acerca dos métodos e ações 
escolanovistas, ou da Escola Ativa, que começavam a avultar-se em estados como São Paulo, 
Pernambuco e na Capital, Rio de Janeiro. 

Diferentemente do periódico produzido pelo Centro Dom Vital, a “Revista Brasileira 
de Pedagogia”, ligada a Confederação Católica Brasileira de Educação (CCBE), trazia como obje-
tivo “discutir a educação à luz dos princípios pedagógicos católicos”.5 Desenvolvida em um perí-
odo de conquistas católicas, inclusive no campo educacional e às vésperas da promulgação de 
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uma nova Constituição, o Periódico propunha-se debater as mais diferentes proposta pedagógi-
cas existentes a fim de desenvolver uma pedagogia genuinamente católica. Com esta finalidade 
a Revista contaria, entre os anos de 1934 e 1938, com a participação e publicação de artigos e 
discursos de centenas de professores, educadores, padres, escritores e políticos convergidos 
pela proposta de composição de uma educação católica nacional. 

 É importante se frisar que ambas as revistas compreendiam o Ensino Religioso 
como uma modalidade educacional que extrapolava os limites de uma disciplina, como propu-
nha o decreto 19.941/31. Desta forma, a doutrina da Igreja e seus preceitos básicos deveriam 
permear todos os ambientes escolares. A diferenciação entre os periódicos estava no maior 
cuidado na especificação do modelo educacional católico na “Revista Brasileira de Pedagogia”. 
Enquanto “A Ordem” afirmava ter a Igreja “supremo direito em matérias de educação e orien-
tação social”,6 sobrepondo-se hierarquicamente sobre outras disciplinas, a “Revista Brasileira de 
Pedagogia” divulgava dinâmicas, planos de aula e práticas escolares de Português, Matemática, 
História, entre outras matérias, que encorpavam conhecimentos cristãos em suas atividades.  

Os periódicos traziam em seu editorial algumas semelhanças e muitas particulari-
dades que eram apresentadas ao público católico na década de 1930. “A Ordem”, mais antiga, 
havia deixado desde a morte de seu fundador Jackson de Figueiredo, em 1928 de lançar edi-
ções mensais, passando a ser trimestral. Em contrapartida, a “Revista Brasileira de Pedagogia” 
durante os seus quatro anos de existência, entre 1934 e 1938, possuiu produção mensal, salvo 
os meses de férias escolares quando edições duplas substituíam o mês subsequente. Tal forma-
to dá-nos um pouco da dimensão da organização editorial do Periódico que durante estes lan-
çamentos duplos apresentava quase cem páginas. 

Ambas as revistas possuíam importantes editores gerais ligados as suas respecti-
vas associações. Foram diretores de “A Ordem”: Jackson de Figueiredo (1921-1927) e Alceu 
Amoroso Lima (1927-1945). Estes dois intelectuais possuíam íntima ligação com Dom Sebastião 
Leme e concomitantemente a sua atividade na Revista presidiram o Centro Dom Vital, que em-
bora tivesse surgido um ano após o Periódico, em 1922, acabaria por incorporá-lo. A centrali-
dade de organização promovida por Figueiredo e Amoroso Lima, além da proximidade com o 
Bispo Leme resultaria em uma Revista com editorial claro e norteado de acordo com as defini-
ções da necessidade de retomada cristã propalada na metade da década de 1910 pelo religioso. 
Um bom exemplo deste fato foram as seguidas edições da coluna “Palavras que devem ser 
meditadas” no primeiro ano da Revista, que republicavam trechos da Carta Pastoral à Olinda. 

A organização da Confederação Católica Brasileira de Educação, criada em 1933, e 
de sua Revista lançada no ano seguinte, apresentavam diferenças significativas, em relação ao 
Centro Dom Vital e a seu Periódico. A característica do “modelo de confederação” adotado pela 
CCBE acabaria por aglutinar vozes menos consonantes em suas publicações. Embora o editorial 
do Periódico fosse assinado por Everardo Backheuser, também presidente da Confederação, 
artigos contrários ao seu pensamento pedagógico não eram raros nas páginas da “Revista Bra-
sileira de Pedagogia”. Assim, alheio ao fato de Backheuser desenvolver o escolanovismo católi-
co,7 artigos como o do Padre Leonel França criticando a coeducação eram encontrados no 
Periódico, como o presente na segunda edição da Revista, em março de 1934. 

Desta forma, uma importante distinção inicial entre “A Ordem” e a “Revista Brasi-
leira de Pedagogia” a ser definida refere-se às suas linhas editoriais. Mais norteada pelo pen-
samento de recristianização social de Dom Leme, no caso de “A Ordem” e mais pluralista nas 
ideias e debates, no que tange a “Revista Brasileira de Pedagogia”. 

Pode-se apontar entre as revistas um ponto claro de convergência, acerca da afir-
mação da necessidade do retorno da obrigatoriedade do ensino religioso como currículo básico 
nas escolas do país. Tal clamor no ano de 1934 era estratégico, visto que o ensino religioso era 
facultativo por decreto desde 1931, mas o Brasil aguardava uma nova Constituição após o Gol-
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pe getulista, em 1930. Ambos os periódicos afirmavam o imperativo da inclusão do Decreto 
19.941/31 na nova Carta, o que acabaria ocorrendo em julho daquele ano. O editorial da “Re-
vista Brasileira de Pedagogia” afirmava: 

Todos os países devem conhecê-los e segui-los, a esses princípios ca-
tólicos de educação, especialmente o nosso a caminho de uma 
nova constituição política e de uma nova organização social. 
Os educadores católicos mostram assim que comparecem ao campo 
da Renovação Educacional não apenas para exigir o ensino religioso 
nas escolas, mas para defender as ideias avançadas, mas criteriosas, 
progressistas mas ponderadas.8 (grifo meu). 

Outro aspecto semelhante entre os periódicos estaria na defesa da necessidade da 
fundação de uma universidade católica no Brasil. Durante a editoria de Alceu Amoroso Lima, 
que além de presidir o Centro Dom Vital participava ativamente de Congressos promovidos pela 
CCBE e por vezes publicava artigos na “Revista Brasileira de Pedagogia”, a Revista “A Ordem” 
passaria a apontar o estabelecimento de bases educacionais católicas em nível superior como 
meta na luta pela afirmação católica nacional. Quanto ao Periódico da Confederação Católica 
Brasileira de Educação, este ponto de afirmação fazia-se recorrente desde os primeiros núme-
ros lançados. Embora a CCBE perdesse força no fim daquela década, com apoio do Centro Dom 
Vital e a indicação do padre Leonel França, cofundador da Confederação Católica Brasileira de 
Educação como primeiro reitor, seria inaugura no ano de 1941 a Faculdade Católica do Rio de 
Janeiro, que daria origem a Pontifícia Universidade Católica. 

Porém, no que tange as bases metodológicas e educacionais as revistas acabariam 
por trilhar discursos pedagógicos bem distintos. Neste ponto é importante se frisar que nas 
décadas de 1920 e 1930 a educação finalmente, ao menos entre os meios intelectuais, assumi-
ria um papel primaz no projeto de desenvolvimento do Brasil republicano. Neste contexto, di-
versas outras escolas educacionais pleiteavam a liderança de seu modelo na composição de 
currículos básicos para uma educação nacional. Além dos católicos, destacavam-se no embate 
entre escolas pedagógicas os escolanovistas, que possuíam em suas fileiras nomes como os de 
Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Cecília Meireles, entre outros.  

Estes intelectuais, que desde o início dos anos 20 avultavam-se na vanguarda edu-
cacional do Brasil, quando ainda eram apontados como defensores da Escola Ativa, se convergi-
riam em 1932 como signatários do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”. A notoriedade 
do modelo escolanovista seria alcançada pela conquista de diversos tópicos presentes em seu 
Manifesto, que seriam alcançados em parte antes mesmo do Documento, através da presença 
sistemática de membros da Escola Nova a frente de Diretorias de Instrução Públicas em diver-
sos estados da Federação, como em Pernambuco, no Ceará, no Bahia, em São Paulo e no Dis-
trito Federal.  

Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Sampaio Dória, Carneiro Leão e Fernando de Aze-
vedo implementaram reformas educacionais nos estados que dirigiam adotando a cientificidade, 
a coeducação e a busca pelo ensino público, que deveria caracterizar-se por sua gratuidade e 
laicidade. A afirmação da coeducação e principalmente da laicidade do ensino, geraria diversas 
críticas de diversos grupos católicos. Ao passo que escolanovistas como Cecília Meireles queixa-
vam-se frequentemente da presença do ensino religioso, mesmo que facultativo, nas escolas do 
país. A autora afirmava que “qualquer professorinha sabe que religião é uma coisa e Educação 
é outra”.9 

Diante das conquistas escolanovistas originar-se-iam as maiores divergências entre 
os modelos educacionais propostos pela “Revista Brasileira de Pedagogia” e “A Ordem”. Por um 
lado o Periódico do Centro Dom Vital compreendia as reformas e práticas da Escola Nova como 
a composição de um “monstrengo tomado de paralisia” 10 e apontava o escolanovismo como 
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detentor de um “método de ensino desmantelado e sem ideal”.11 A negação das práticas e mé-
todos da Escola Nova fazia com que o Periódico beirasse o “extremismo”. O editorial de “A Or-
dem” do mês de novembro de 1921 chegou a clamar por intervenção ditatorial diante das 
aprovações de demandas da então Escola Ativa: 

Desta incompetência foi que se originariam todas as “reformas salva-
doras” que, em curto espaço de tempo, tem agravado cada vez mais 
o problema de nossa educação, já agora merecedora de um tra-
tamento ditatorial, que seja como um ferro em brasa na raiz mes-
ma da sua íntima fraqueza.12 (grifo meu). 

 Por outro lado, embora se queixasse da filosofia educacional da Escola Nova, a 
“Revista Brasileira de Pedagogia” não só era mais afeita as práticas e métodos escolanovistas, 
como sugeria a sua utilização para o desenvolvimento e embasamento de práticas e métodos 
educacionais genuinamente católicos. Estes, no entanto, deveriam alicerçar-se em uma filosofia 
educacional fundamentada na doutrina da Igreja. Desta forma, o educador católico careceria 
“aprender e aproveitar dos métodos e recursos da moderna pedagogia”, 13 desde que estes 
recursos fossem “transfigurados, pela doutrina e métodos genuinamente católicos”.14 Este mo-
vimento geraria uma “escola activa legítima, educadora integral, formadora do indivíduo”.15 
Assim, a “Revista Brasileira de Pedagogia” apontava os uso das práticas escolanovistas da se-
guinte forma: 

Nós passaremos, portanto, si quiserem, para os arraiais da escola no-
va, mas passaremos conservando e defendendo galhardamente nos-
sos velhos princípios como aquele que deixando seu antigo solar por 
uma morada nova, abandonando embora seu mobiliário antigo leva 
consigo cuidadosamente, amorosamente o escrínio de joias e adere-
ços preciosos de seus antepassados. Pode ser mesmo que na sua no-
va habitação ele perceba a conveniência de trocar os estojos e 
relicários antigos. Troquemos então os velhos relicários em que con-
servamos nossas doutrinas e princípios filosóficos, pelas novas pes-
quisas e métodos de pedagogia hodierna, mas não trocaremos nunca 
nossas joias antigas por relicários novos.16 

 Desta maneira podemos compreender duas diferentes vertentes que buscavam, 
no início da década de 1930, o desenvolvimento do ensino católico no Brasil. Por um lado, a 
Revista “A Ordem” que, mais sectária as práticas educacionais de outras escolas pedagógicas, 
vislumbrava uma educação católica “vigilante”, sobreposta a qualquer outra disciplina. A per-
cepção da importância educacional baseada em preceitos católicos seria vital para a formação 
dos novos cidadãos católicos. Assim a Revista afirmava ser “de suprema importância não errar 
na educação”.17  

Por outro lado, a “Revista Brasileira de Pedagogia” não se limitava as proposições 
metodológicas de seus intelectuais, apresentando uma “plasticidade” em sua configuração, 
desde que os métodos e práticas fossem fundados em meio a uma filosofia católica. Esta filoso-
fia educacional seria superior a de outras escolas, inclusive a escolanovista. Tal compreensão 
dava-se no pensamento de que a educação católica estaria posta a serviço da formação física e 
também, espiritual do aluno. Com isto, bastaria aproveitar os melhores métodos e propostas de 
outras escolas, sob a premissa de formação material e espiritual para formar a base metodoló-
gica de um ensino católico.  

Este entendimento pode ser apreendido na compreensão de que a Escola Nova 
basear-se-ia em “ciências especulativas que se definiriam e se limitariam apenas na formação 
do corpo”.18 Por sua vez, a filosofia educacional católica defenderia uma educação que levaria 
em consideração o corpo e a alma do educando. 
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Por fim, embora apontem para meios diferenciados no que tange a formação edu-
cacional católica, “A Ordem” e a “Revista Brasileira de Pedagogia” voltam a imbricar-se em sua 
finalidade. A proposta propagandista de Dom Sebastião Leme, lançada em 1916 e ainda a sua 
ideia de agrupamentos de intelectuais católicos para desenvolvimento de ações de recristianiza-
ção nacional estavam postas. Ambos os periódicos e suas respectivas associações se configura-
riam como importantes veículos de disseminação das ideias e práticas acerca da educação 
religiosa nas escolas do Brasil em seu tempo, ao apontar para a necessidade de se formar cida-
dãos católicos por meio da escola. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos periódicos “A Ordem” e “Revista Brasileira de Educação” possibilita a 
percepção da formação de projetos diferenciados dentro da perspectiva católica de educação. 
Fundadas em momentos distintos, nas décadas de 1920 e 1930, mas contemporâneas em um 
contexto estratégico de afirmação da educação como meio modernizador nacional e, ainda, da 
promulgação de uma nova Constituição, ambas as Revistas apresentam como finalidade a re-
cristianização nacional através do ensino. Como pontos de convergência apontam-se dois tópi-
cos. Primeiramente, tanto os editores de “A Ordem” como da “Revista Brasileira de Pedagogia” 
comungavam a noção da necessidade de ampliação do Ensino Religioso nas escolas do Brasil. 
Em segundo lugar, pleiteariam, em conjunto, a aprovação e criação de uma universidade católi-
ca na Capital, a fim de erigir a educação católica também em nível superior. 

No entanto, a percepção de como este ensino se daria aponta-nos para uma plura-
lidade de interpretações acerca dos métodos e práticas a serem aplicados. Por um lado, o sec-
tarismo de importantes diretores de “A Ordem” diante de afirmações de laicidade, de 
coeducação, de cientificidade e até mesmo de publicidade das escolas dificultavam o diálogo da 
Revista com outras Escolas pedagógicas. Por outro lado, a compreensão de que o mais impor-
tante na formatação de uma pedagogia católica estaria na manutenção de uma filosofia educa-
cional, que teria como meta o corpo e o espírito do aluno, possibilitaria o debate nas páginas da 
“Revista Brasileira de Pedagogia”. 

Por fim, é necessário ater-se à finalidade dos periódicos de auxiliar na formação de 
novos cidadãos católicos. E ainda que, seja através da noção de que o ensino católico deveria 
impor-se por contemplar a fé da maioria do número de brasileiros, ou por meio da percepção 
de que o método para cada disciplina é o menos importante, desde que esta seja permeada 
pela doutrina católica, a proposta de ambas as revistas estaria na ampliação do ensino religioso 
em todo espaço e tempo das escolas.  
                                                             
1 LEME, Dom Sebastião. “Carta Pastoral à Olinda”, Diário de Pernambuco, fevereiro de 1916. 
2 Após a Proclamação da República 15 de novembro de 1889, diversos movimentos de afastamento entre 
as esferas pública e religiosa, com o intuito de laicizar o Estado, ocorreriam. Destacam-se, entre estas 
ações, o Decreto 119-A de Fevereiro de 1890 que firmava o fim do padroado e a primeira Constituição da 
República de 1891, que ao proclamar a “igualdade entre todos os cidadãos”, proibia a concessão de privi-
légios à indivíduos ou de subsídios a um credo específico. 
3 BERGER, Peter. “O dossel sagrado, elementos para uma teoria sociológica da religião”. São Paulo: 
Editora Paulus, 5ª edição, 2004, p 35. Alheio ao fato de o último quartel do século XIX apresentar um 
crescente número de protestantes oriundos de imigração, as ondas pentecostais que gerariam um aumento 
significativo de credos diferentes do católico só ocorreriam a partir da década de 1910. 
4 MAINWARING, Scott. “Igreja Católica e política no Brasil, 1916-1985”. São Paulo: Editora Brasilien-
se, 1989, p 41. Expressão cunhada na década de 1930 apresenta-se como lema do clero nacional na “Carta 
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Pastoral de Belo Horizonte” de 1943. Segundo o documento, o laicato católico teria a missão de “con-
quistar o mundo”, reconduzindo a fé romana aos espaços sociais perdidos nos “tempos modernos”.  
5  Revista Brasileira de Pedagogia, nº 1, Ano I, Fevereiro de 1934, p 30. 
6  Revista A Ordem, edição especial de março de 1929. 
7 SGARBI, Antônio Donizetti. “Igreja, Educação e Modernidade na década de 30. Escolanovismo Católi-
co: Construído na CCBE, divulgado na Revista Brasileira de Pedagogia. Dissertação de Mestrado. Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 1997. Segundo o autor o escolanovismo católico era 
caracterizado pelo aproveitamento de métodos e práticas escolanovistas para a formação de uma pedago-
gia católica. O principal expoente desta escola foi Everardo Backheuser fundador da Confederação Cató-
lica Brasileira de Educação e da “Revista Brasileira de Pedagogia”. 
8 Revista Brasileira de Pedagogia, nº 1, Ano I, Fevereiro de 1934, p 30.   
9 MEIRELES, Cecília. Jornal Diário de Notícias, Página de Educação de 30 de Abril de 1931. 
10  Revista A Ordem, nº 1, ano I, agosto de 1921. 
11  Ibidem. 
12 Revista A Ordem, nº 4, ano I, novembro de 1921. 
13 Revista Brasileira de Pedagogia, nº 1, Ano I, Fevereiro de 1934, p 48. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 CARLOS, Padre Leôncio. “Jóias antigas em relicários novos”. Revista Brasileira de Pedagogia, nº 2, 
Ano I, Fevereiro de 1934. 
17 Revista A Ordem, nº 1, ano IX, outubro1930. 
18 CURY, Carlos Roberto Jamil. “Ideologia e educação brasileira, Católicos e liberais”. São Paulo: Cortez 
Editora, 4ª edição, 1988, p 56. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
A ORDEM. Rio de Janeiro: Centro D. Vital, 1921-1938. 
BERGER, Peter. “O dossel sagrado, elementos para uma teoria sociológica da religião”. São Paulo: Edi-
tora Paulus, 5ª edição, 2004. 
CURY, Carlos Roberto Jamil. “Ideologia e educação brasileira, Católicos e liberais”. São Paulo: Cortez 
Editora, 4ª edição, 1988. 
COUTO JÚNIOR, José Marcos “Debates intelectuais sobre educação: aproximações e distanciamentos 
dos projetos católicos e escolanovistas durante as décadas de 1920 e 1930”. 156f. Dissertação (Mestrado 
em Educação) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 
LEME, Dom Sebastião. “Carta Pastoral à Olinda”, Diário de Pernambuco, fevereiro de 1916. 
MEIRELES, Cecília. Jornal Diário de Notícias, Página de Educação. 
MAINWARING, Scott. “Igreja Católica e política no Brasil, 1916-1985”. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1989. 
REVISTA BRASILEIRA DE PEDAGOGIA. Rio de Janeiro: Confederação Católica Brasileira de Educa-
ção, 1934-1938. 
SGARBI, Antônio Donizetti. “Igreja, Educação e Modernidade na década de 30. Escolanovismo Católi-
co: Construído na CCBE, divulgado na Revista Brasileira de Pedagogia. Dissertação de Mestrado. Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 1997. 
 

CD-ROM DE ATAS  | 6711 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 6712 |  COLUBHE 2012



HISTORIOGRAFIA DA INFÂNCIA NO BRASIL

Moysés Kuhlmann JR
Universidade de São Francisco 

PA L AV R AS- C H AV E

História da Infância; História da 

Educação; Historiografi a

ID: 1050

CD-ROM DE ATAS  | 6713 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 6714 |  COLUBHE 2012



Nas quatro últimas décadas, houve uma aproximação significativa e crescente da historiografia 
educacional em relação à história da infância, ao mesmo tempo em que a historiografia da in-
fância desenvolveu-se como uma importante área de investigação. Torna-se necessário identifi-
car problemas nessa aproximação para que se possa avançar em direção a um convívio mais 
consistente e fecundo. Neste texto, serão identificadas algumas referências importantes que 
marcaram o desenvolvimento da preocupação em se considerar a criança e a infância, em 
perspectiva histórica, no estudo das relações sociais e educacionais, no Brasil, relembrando tra-
balhos que permaneceram ou que têm sido esquecidos nos estudos contemporâneos. Com isso, 
pretende-se contribuir para o entendimento da historiografia da infância em um sentido mais 
abrangente do que o usual, que atribui a origem dessas preocupações ao livro de Ariès, publi-
cado em 1960, na França, e traduzido em 1978, no Brasil. Também será discutida a propagação 
desse livro e a adoção generalizada das suas teses. O texto irá indicar como referência quatro 
períodos em que poderiam ser distribuídos os estudos históricos que se ocuparam em maior ou 
menor grau da criança e da relação da sociedade com esse grupo etário: o final do século XIX e 
início do século XX; as décadas de 1930 a meados da década de 1970; as décadas de 1970 a 
1990; e o final do século XX ao início do século XXI. 
Há uma historiografia da infância que se confunde com a própria história da educação e da as-
sistência à infância, que foi escrita para celebrar as iniciativas realizadas no final do século XIX 
e início do século XX, com um caráter de história institucional, que narra uma evolução linear 
rumo ao progresso. No caso brasileiro, é aí que se situa o livro de Artur Moncorvo Filho, Históri-
co da proteção à infância no Brasil, 1500-1922, publicado em 1926. Esse tipo de histórico tor-
nou-se uma das fontes para a historiografia do final do século XX. Podem-se mencionar 
também histórias do pensamento pedagógico, que dão relevo à abordagem que educadores 
desse período fizeram sobre a criança. 
A partir do segundo terço do século XX, identificam-se importantes autores brasileiros que se 
preocuparam com a infância e reconheceram a necessidade de considerar esse período da vida 
para se pensar sobre a formação de nossa sociedade. Gilberto Freyre, Câmara Cascudo, Fer-
nando de Azevedo, Mario de Andrade, Florestan Fernandes e Antonio Candido são alguns dos 
intelectuais que se ocuparam dessas questões, sob diferentes aspectos, que serão analisados 
no texto. 
A partir da década de 1970, nota-se um avanço crescente das pesquisas e começam a aparecer 
menções à obra de Ariès, no Brasil. Uma das primeiras terá sido no campo da psicologia social e 
educacional, feita por Dante Moreira Leite, em 1972. Leite citou a edição francesa de 1960 em 
dois capítulos de sua autoria, no livro que organizou com leituras sobre o desenvolvimento da 
criança. Em capítulo sobre a criança na família contemporânea, Leite referiu-se ao aparecimento 
das atitudes modernas em relação aos filhos, processo que teria seu início localizado por Ariès no 
século XVI, para completar-se no século XVIII. O autor também cita Snyders, para quem essas 
atitudes teriam aparecido no século XVIII. Em capítulo sobre a psicologia da criança, sua história 
e seus campos de estudo, Leite mencionou as considerações de Ariès sobre a proximidade da 
criança com os adultos e suas brincadeiras sexuais, que hoje consideraríamos de “estrema gros-
seria”. Além de citar Ariès, Leite selecionou e traduziu, para outro capítulo do livro, com o título “A 
Criança numa sociedade em mudança”, um trecho da obra de Ivy Pinchbek e Margaret Hewitt, 
Children in English Society, publicado em 1969, que não foi traduzido no Brasil. 
Em 1973, Lia Fukui publicou artigo em que analisava, no âmbito da Sociologia, a relação entre 
pais e filhos no meio rural, seguindo os caminhos já apontados por Antonio Candido, em 1954, 
em texto sobre a vida familiar do caipira. No mesmo ano, Laima Mesgravis trouxe outra contri-
buição importante com sua tese de doutorado, na vertente da história da assistência e da de-
mografia histórica, ao ocupar-se da Santa Casa de Misericórdia, onde existia a roda dos 
expostos. Mesgravis (1975) citou o trabalho do brasilianista Russel-Wood, que havia publicado, 
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em 1968, na Universidade da Califórnia, pesquisa sobre a Santa Casa de Misericórdia, no qual 
parcialmente ocupou-se da questão das crianças expostas. A História da Família, que teve uma 
ascensão com os estudos de demografia histórica, desdobrou-se na história da assistência às 
famílias e às crianças pobres. 
No que se refere à história da família, em uma perspectiva distinta dos estudos de demografia 
histórica, cabe destacar o livro de Jurandir Freire Costa, de 1979, que acrescentou à questão da 
história da família, a discussão sobre o papel dos médicos higienistas e aí os cuidados e a edu-
cação da infância. As teses elaboradas nos cursos de medicina no século XIX tornaram-se fonte 
para vários trabalhos de pesquisa na história social e educacional. No mesmo ano, a criança 
escrava foi tema de reflexão em artigo de Maria Lúcia Mott, que utilizou como fonte a literatura 
de viagem de estrangeiros, no século XIX. 
Outra vertente que demandou questões sobre a criança e sua história, deve-se ao crescimento 
do trabalho feminino nas camadas médias, que resultou no aumento da demanda e expansão 
da educação infantil, com o desenvolvimento também de pesquisas nessa área. Cabe lembrar 
artigo de Maria Malta Campos, de 1979, sobre a assistência ao pré-escolar, que cita o livro de 
Ariès, em sua tradução norte-americana de 1962. Destaca-se também a dissertação de Sonia 
Kramer, sobre a política do pré-escolar, defendida em 1979, que cita o livro de Ariès e que des-
cortina alguns dos caminhos que depois serão trilhados no desenvolvimento da historiografia da 
educação infantil brasileira. 
Ao longo das décadas seguintes, a pesquisa na história social e da educação passou a se nutrir 
dessas e de outras referências, e se ampliaram as temáticas e as fontes de investigação. Nesse 
período, a referência a Ariès ganhou hegemonia, no que se refere à história da infância, ficando 
as outras vertentes desconhecidas, esquecidas ou em posição secundária. No caso brasileiro, 
esse esquecimento foi maior devido ao fato de que outros importantes livros sobre a questão 
não chegaram a ser traduzidos, seja em perspectivas aproximadas às de Ariès, como as obras 
de De Mause, Shorter e Stone, seja com a apresentação de considerações críticas, como os tra-
balhos de Pollock, Cunninghan, Alexandre-Bidon e Riché, Becchi e Julia, Cambi e Ulivieri. 
Foi a partir da década de 1990 que, no Brasil, começaram a aparecer algumas análises críticas, 
assim como a constituição de grupos de pesquisa, para aprofundar esses estudos. Entretanto, 
as traduções permaneceram bastante restritas, como o livro de Heywood, em 2004. 
Cabe assinalar que, mesmo com todas as críticas, ainda hoje essa hegemonia faz com que, na 
área das ciências humanas em geral, e às vezes até mesmo no âmbito da história social e da 
história da educação, Ariès seja adotado como a referência básica, adotada acriticamente, 
quando se fala na história da infância. 
Essa hegemonia marca também os estudos críticos, que se aprisionaram ao livro de Ariés, pois 
o seu sucesso editorial acabou por estabelecer suas teses como um paradigma que, embora em 
vias de mudança, como analisado por Classen (2005), ainda impõem-se como elemento de re-
ferência para serem problematizados com as novas evidências de pesquisas. 
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Rogério Fernandes, um político, um professor e pedagogo, um jornalista, um investigador, um 
lutador anti-facista, ficou na memória de todos nós, para além do mais, como um homem soli-
dário, fraterno, amigo. Mas o seu lugar como investigador da história da educação em Portugal 
é insubstituível. Nesse domínio deixou-nos uma vasta obra de informação indispensável, por um 
lado, a quem queira conhecer e desenvolver linhas de pesquisa no largo espectro de temas es-
pecíficas dessa área científica e, por outro lado, a quem queira exercer uma prática reflexiva no 
campo educativo e, mais especificamente, na docência. Bastaria lembrar para isso, o lugar ci-
meiro de publicações tão diversas e dadas a lume num leque de tempo tão abrangente, como: 
«As ideias pedagógicas de F. Adolfo Coelho» (1973), «Educação: uma frente de luta» (1977), 
«A pedagogia portuguesa contemporânea» (1979), «Bernardino Machado e os problemas da 
instrução pública» (1985), «Os caminhos do ABC: sociedade portuguesa e ensino das primeiras 
letras: do pombalismo a 1820» (1994). A estes trabalhos monográficos deveriam acrescentar-se 
a organização de obras colectivas, inúmeros artigos científicos e não menos prefácios a traba-
lhos de colaboradores e amigos. 

 
A nossa comunicação terá como objectivo mapear o recorte específico do que em tão vasta 
obra é conferido à história da infância em Portugal e, mais propriamente, à história da criança 
enquanto sujeito produtor (e não apenas produto) de uma cultura específica, mas sempre em 
interação com a cultura adulta.  
Logo à partida procuraremos relembrar e sublinhar o seu contributo no esclarecimento episte-
mológico destes dois conceitos: história da criança (ou das crianças) e história da infância (ou 
das infâncias). A primeira, história da criança, enquanto história de sujeitos que se integram em 
espaços, tempos e contextos específicos -- «seria a história da relação das crianças entre si e 
com os adultos, com a cultura e a sociedade» (Kuhlmann & Fernandes, 2004, p.15). Esta histó-
ria seria tanto mais científica quanto pudesse ser feita na primeira pessoa, autobiográfica, o que 
não parece muito viável. A segunda, a história da infância, seria «a história da relação da soci-
edade, da cultura, dos adultos, com essa classe de idade» (Idem, ibidem), um trabalho de adul-
tos a sujeitar necessariamente a um rigoroso controlo epistemológico devido aos riscos de o 
investigador reconstituir seleccionando «imagens e factos para si relevantes, o que não deixa 
de ser uma visão algo paternalista do objecto» (Fernandes & Vidigal, 2005, p. 7) e de projectar 
as suas «nostalgias e o envolvimento pessoal» (Idem, p.9). Ou, como é dito noutro texto, «pe-
rante os silêncios sem história das crianças que somos, é preciso recorrer às memórias vivas 
das crianças que fomos (…) A história da infância, a história da criança constituem, até certo 
ponto, histórias de silêncios, de crónicas que ninguém escreveu» (Fernandes, 2000) 
Por outro lado, deve reconhecer-se que esta história da infância é feita a partir de discursos 
históricos determinados «por contextos de natureza económica, social, política, cultural, demo-
gráfica, pedagógica, etc.» (Fernandes & Vidigal, 2005, p. 8), discursos que, por isso mesmo, 
urge desmontar para compreender nas suas entrelinhas e relativizar.  

A par desta deriva inicial e breve pelo esclarecimento dos conceitos, e com base num 
projecto que visa o escrutínio de boa parte da obra, haveremos de dar conta de alguns dos 
seus contributos importantes para a percepção das especificidades da infância ao longo dos 
tempos através da análise da evolução das suas representações e concomitante construção so-
cial. Sublinharemos, ainda, os contributos do Mestre em termos de discussão das metodologias, 
da análise das fontes e dos achados, bem como da reflexão epistemológica, exigências indis-
pensáveis a um trabalho rigoroso e fundamentado, com vista à construção de saberes que 
permitam compreender a criança enquanto sujeito histórico capturável no interior de institui-
ções como a família, instâncias assistenciais -- «casas de asilo da infância desvalida» -- e esco-
lares, etc., e em contextos informais como a rua, o recreio, os grandes espaços de liberdade na 
vastidão da natureza ou no emaranhado das vielas da cidade, condições de existência e de so-
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cialização inter-geracional e intra-geracional. Neste ponto, que nos interessa sobremaneira, 
procuraremos explorar e destacar, também, em que medida a actividade lúdica, o brincar e o 
brinquedo (enquanto imagem com volume) estão presentes na obra do Mestre, e que impor-
tância e funções lhes atribui, enquanto «objectos da cultura material infantil», para o estudo 
dos tempos e dos modos de se criança no passado. Tudo indica que, na sua obra, as práticas 
lúdicas e os objectos (brinquedos) a elas associados foram compreendidos como rituais e arte-
factos não só de iniciação á vida adulta mas, também, «manifestações típicas de um universo 
infantil» autónomo, próprio, que ao longo dos tempos teve as mais variadas expressões materi-
ais e imateriais, e resistiu a todos os ataques perpetrados pelo mundo dos adultos mesmo 
quando estes submetiam as crianças às mais degradantes condições de vida. Aliás, a sua análi-
se da obra de Adolfo Coelho – autor, entre outros aspectos destacáveis, de um dos primeiros 
levantamentos em Portugal, das Rimas, Jogos e Brinquedos Populares – certamente que o 
aproxima do pensamento desse autor, para quem, nas palavras do próprio Rogério Fernandes 
«o suporte educativo por excelência da educação infantil seria a actividade lúdica. O jogo, afir-
mará Adolfo Coelho, sendo uma actividade sem objectivo consciente, seria a forma adequada 
da acção da criança. O jogo seria o instrumento pedagógico de que o educador se serviria nas 
primeiras fases da educação, para que a consciência dos fins se produzisse como guia da ac-
ção» (Fernandes, 2004) 
  

Outro aspecto a salientar será a acção de Rogério Fernandes na criação de grupos de 
pesquisa em torno da historiografia e musealização das culturas da infância e para a infância: 
salientaremos neste caso, o RIHMIE – Rede de Investigadores em História e Museologia da In-
fância e da Educação e o Grupo de Trabalho para a História da Infância e dos Materiais Educa-
tivos e Lúdicos – GRUTHIMEL, projectos que congregaram diversos pesquisadores luso-
brasileiros apostados em estudar a infância sob diversos ângulos e perspectivas históricas, num 
diálogo fundamentado e profícuo. Também aqui, uma das certezas que parece constante é a 
aceitação de que «os cenários onde a infância desenha os seus percursos formativos contêm 
materiais, solicitam práticas, obedecem a representações que antecipam o futuro e que incor-
rem no perigo de se constituírem como práticas coloniais» (Faria Filho & Fernandes, 2006, p. 
8). A grande questão que permanece, subjacente a estes e outros projectos, é o de saber «On-
de fica a criança?» (Idem, ibidem). 

 
Enfim, terminaremos salientando o lado humanista e o caráter militante de toda a obra 

do Mestre, eivada de uma preocupação crítica e de uma opção emancipadora. Uma obra que 
não se centra em torno de uma mera gestão académica -- com fins de autopromoção e con-
quista pessoal e concorrencial de estatutos -- do seu percurso investigativo; pelo contrário, 
aproveitando a reflexão e a investigação do passado, toda a sua obra é movida pelo interesse 
permanente de denunciar «com indignação e repulsa», os prejuízos contra o bem-estar e os 
direitos da criança de hoje, e criar um sentido de esperança capaz de mobilizar contra a exclu-
são e todas as formas de agressão e opressão. 

Acreditamos contribuir modestamente com a nossa comunicação para o conhecimento 
e aprofundamento da obra do Mestre, condição essencial para que tenha a continuidade que 
merece e lhe é justamente devida. Esta continuidade concretizar-se-á, estamos certos, com o 
desenvolvimento dos múltiplos caminhos e das novas abordagens iniciadas pelos investigadores 
e futuros investigadores a quem Rogério Fernandes, no âmbito de projectos nacionais e inter-
nacionais e na sua acção enquanto docente universitário, sempre estimulou, apoiou e orientou; 
importante é que seja uma continuidade assente no rigor da investigação, na partilha interdis-
ciplinar e na atitude de quem assume uma posição de combate pela nobre causa dos direitos da 
criança. 
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O objetivo deste trabalho, a partir de uma pesquisa bibliográfica/documental, é ressal-
tar a ideologia de aculturação indígena iniciada com o Diretório Pombalino e do Decreto nº426 
de 1845, que persiste, nem sempre sutilmente, nas políticas vigentes. A metodologia utilizada é 
a possibilidade de novos olhares sobre as fontes do passado, a partir de conceituações adquiri-
das no presente. Interpretações muitas vezes, feitas por uma elite intelectual que não conside-
rava a voz das minorias. Portanto, nosso intuito é examinar os documentos citados, a fim de 
reconstituir um período da história educacional de sujeitos silenciados, a partir de um processo 
civilizatório. 
 Cabe ainda, ressaltar que o tema não se esgota neste trabalho, pois este faz parte de 
uma pesquisa maior para um trabalho monográfico destinado ao curso de especialização em 
Diversidade Étnico-Racial e Educação Brasileira ministrado na Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro – Brasil. 

Para refletir sobre a educação indígena no período pombalino é necessário esclarecer 
sobre a situação de Portugal na época e uma elucidação sobre as ações de Pombal neste con-
texto, assim como, quem foi esta figura tão contraditória. 

Seu nome, Sebastião José de Carvalho e Mello, era um nobre, mas sua família não era 
rica. Estudou um ano de Direito na Universidade de Coimbra, como era costume na época, mas 
não se adaptou ao curso. Entrou para o serviço militar e não seguiu carreira, encontrando seu 
ideal na vida pública, foi diplomata, embaixador na Inglaterra e na Áustria. 

Quando o rei José I subiu ao trono português, depois da morte de João V, chamou Se-
bastião José de Carvalho e Mello de volta a Lisboa e foi nomeado ministro do rei, secretário de 
Estado do Reino (Primeiro Ministro), tornou-se a figura principal do Estado português. Autores 
como Catão (2005) credita sua ascensão ao governo à influência de membros da Companhia de 
Jesus, como Dom Luís da Cunha e outros. O autor argumenta que através de correspondência 
trocada entre estes fica clara a interferência dos membros para alcançar seus intentos políticos. 
Favor que foi retribuído mais tarde com a ingratidão em relação aos jesuítas. Sua segunda es-
posa Maria Leonor Ernestina Daun também colaborou para alçá-lo à política, pois era amiga de 
dona Maria Ana, esposa de Dom João V.  

Governou Portugal com “mãos de ferro”, impondo a Lei a todas as classes, o que o fez 
não ser muito bem cotado pela elite. Quando havia desobediência, os castigos eram bastante 
sérios e violento e variavam desde chicotadas em praça pública até expulsão para Angola. 

Com intuito de inserir Portugal entre o rol das nações mais desenvolvidas econômica e 
socialmente à época, Pombal em seu governo implantou várias reformas administrativas, eco-
nômicas e sociais. Acabou com a escravatura em Portugal continental e foi um dos principais 
responsáveis pela expulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias. Seu objetivo fundamental 
era racionalizar a administração sem enfraquecer o poder do rei e para isso se fazia adepto ao 
iluminismo, mas em contrapartida conservava em seus ideais aspectos do absolutismo e do 
mercantilismo. Em sua gestão, a política preconizava que as colônias mantinham a corte atra-
vés da extração de suas riquezas permanecia. 

Neste contexto a Europa estava vivendo grandes mudanças trazidas pelo iluminismo. O 
iluminismo trazia uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de pensar, baseado na 
ideia de que a humanidade caminhava com o conhecimento no sentido do progresso. Um mo-
vimento originário nos meios intelectuais, que trazia novos valores como o humanismo, o indi-
vidualismo e o conhecimento baseado na razão.  

Uma das suas principais críticas era ao Antigo Regime, principalmente em relação as 
suas estruturas básicas, o absolutismo, ao mercantilismo e aos privilégios da nobreza. Esta se-
ria uma das principais contradições de Pombal, que usava o iluminismo como argumento para 
suas ações que objetivavam o progresso da nação, mas reforçava o poder real e combatia com 
veemência tudo o que poderia ameaçá-lo. Esta posição rendeu a sua gestão a caracterização de 
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um despotismo esclarecido, forma de governo que combinava a monarquia absolutista com o 
racionalismo iluminista. 

Suas reformas mais importantes foram na área da economia e das finanças, entretanto 
também realizou uma reforma educacional, que é o foco deste trabalho, Essa reforma, segundo 
suas concepções, tinha interesses econômicos e nacionalistas. A reforma religiosa visava o 
combate a setores que poderiam enfraquecer o absolutismo régio, sabidamente que nesta épo-
ca a Igreja tinha grande influência.  

Embora alguns historiadores questionem as reais intenções na expulsão dos jesuítas, 
estes que atuavam como força católica em Portugal e bloquearam alguns projetos do Marquês, 
como casar com uma protestante e a dar privilégios a judeus que ajudariam na reconstrução de 
Lisboa, após o terremoto de 1755. Entre os argumentos utilizados para expulsão dos jesuítas 
estava a acusação de que estes apoiavam os indígenas na resistência contra Portugal.  

Sua figura trazia bastante dissonância de opiniões, fez inúmeros inimigos entre a no-
breza, o clero e os oficiais portugueses. Porém, alguns setores o viam como herói, mas ainda 
alguns o acunhavam de tirano e opressor, inclusive caracterizando parte de sua gestão como 
“terror pombalino”. Tanto a sua pessoa como seu governo permanecem motivo de polemica até 
hoje, provocando debates em varias áreas do conhecimento. É um dos vultos históricos mais 
contundentes de Portugal e da América Portuguesa.  

Pombal ficou conhecido pelo impulso que deu à educação em seu país e colônias. Ama-
ral e Seco (2012) atribui a origem e o desenvolvimento histórico da escola pública brasileira as 
reformas empreendidas por Pombal. A reforma pombalina é um importante marco na Historio-
grafia da Educação Brasileira. 

A reforma educacional empreitada por Pombal fazia parte de seus planos de atualizar 
Portugal. A educação no país ainda estava sendo dominada pela Companhia de Jesus e outras 
congregações religiosas. Marcado por influências iluministas, Pombal resolve em 1759 expulsar 
os jesuítas do território português e publicava um alvará que solucionaria a Educação em Por-
tugal. Cria pela primeira vez o cargo de Diretor Geral dos Estudos, que tem como função con-
trolar o progresso dos estudos e a situação do ensino, fazendo um relatório anual.  

No sistema superior de ensino do reino e das colônias, que eram de responsabilidade 
da Igreja, assume a responsabilidade, extingue a Universidade de Évora, que pertencia aos je-
suítas e faz profundas reformas na Universidade de Coimbra. Criou a Escola de Comércio, uma 
escola de nível médio, voltada para o ensino técnico-profissional e a primeira no mundo a ensi-
nar Contabilidade1. 

A censura também teve grande destaque na gestão pombalina, atuando na destruição 
e proibição de livros, principalmente de autores tidos como “corruptores da Religião e da Moral” 
e de conteúdos “ofensivo da paz e sossego público” como, Diderot, Rousseau, Voltaire e La 
Fontaine. Assim como os de caráter político, que iam de encontro a teoria, defendida por ele, 
“direito divino dos reis”, instituiu, então, a Real Mesa Censória, como instrumento de defesa das 
suas ideias e do pacto de sujeição.  

Com Marquês de Pombal surgiu um novo conceito na História portuguesa e por conse-
quência, na história brasileira, o “pombalismo”, doutrina política na qual a governança vai ao 
sentido da racionalização e de superação dos atrasos na economia portuguesa. 

Na gestão pombalina no Brasil, várias alterações político-administrativas ocorreram, 
dentre essas foi extinto definitivamente o regime das capitanias hereditárias e a mudança da 
sede o governo de Salvador para o Rio de Janeiro, sinalizando o deslocamento do eixo econô-
mico do Nordeste para o Sudeste. Houve outras alterações econômicas na colônia, sempre com 
intuito de por o reinado português em condições econômicas iguais as outras nações europeias, 
principalmente a Inglaterra. E neste caso a Educação tinha um importante papel progressista. 
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Neste contexto, a expulsão dos jesuítas tinha o objetivo de exterminar a supremacia re-
ligiosa sobre as fronteiras e principalmente a libertação dos índios da tutela religiosa, e que es-
tes se miscigenassem para aumentar a população facilitando o controle das fronteiras. Pois, não 
acreditava que a emigração europeia pudesse remediar o problema, assim era mais fácil euro-
peizar a população local. 

A gestão de Pombal, no que se refere à educação passa a se constituir uma violenta 
reação antijesuítica e todos os males do passado e do presente, da educação portuguesa são 
atribuídos a eles. Entretanto com o afastamento a colônia fica treze anos abandonada educaci-
onalmente. 

Marquês de Pombal não conseguiu de imediata introduzir suas inovações no Brasil, pro-
vocando um grande retrocesso no sistema educacional brasileiro. Entretanto esta interpretação 
só passou a ser adotada após a publicação da obra de Fernando de Azevedo – A cultura brasi-
leira. Onde o autor afirma que “a ação reconstrutora de Pombal não atingiu senão de raspão a 
vida escolar da colônia” e acrescenta que as reformas pombalinas e a expulsão dos jesuítas 
“teria havido meio século de decadência e transição”. 

A rejeição de Pombal aos jesuítas e seus ideais são expressos em documentos oficiais 
da época como demonstra Carvalho: 

 
[...] o tão celebrado ódio do Marquês de Pombal à Companhia de Je-
sus não decorreu dos prejuízos opiniáticos de uma posição sistemática 
previamente traçada. Fatores vários e complexos, de ordem social, 
política e ideológica, influíram decisivamente na evolução de uma 
questão que ainda hoje apaixona e obnubila a visão dos espíritos mais 
esclarecidos. Na brevidade desta forma de ideal político nacional – a 
conservação da união cristã e da sociedade civil – se condensa toda 
uma filosofia com objetivos claramente definidos, responsável, aliás, 
de certa forma, tanto pelas virtudes quanto pelos vícios do despotis-
mo imperante (1978, p. 32). 
 

Entre outras justificativas à expulsão dos jesuítas, Pombal atribui a Companhia de Jesus 
o interesse de formar um “império temporal cristão” na região das missões, referindo-se à resis-
tência indígena. 

A educação passa para mão do Estado. Na metrópole começa as iniciativas para a for-
malização da educação pública, mais moderna e popular. Na colônia a educação era feita atra-
vés das chamadas “Aulas Régias”. Um novo método de ensino que visava diversificar o 
conteúdo, baseado numa razão cientifica e mais prático. Numa tentativa de disseminar as ideias 
iluministas incluindo na educação brasileira um caráter crítico, racional e artístico. Criando uma 
escola que atendesse aos objetivos do Estado, servindo aos imperativos da Coroa, ao invés da 
fé, como era anteriormente. Carvalho reitera:  

 
[...] as reformas pombalinas da instrução pública constituem expres-
são altamente significativa do iluminismo português. Nelas se encon-
tra consubstanciado um programa pedagógico que, se por um lado, 
representa o reflexo das ideias que agitavam a mentalidade europeia, 
por outro, traduz, nas condições da vida peninsular, motivos, preocu-
pações e problemas tipicamente lusitanos (Carvalho, 1978, p. 25). 

 
Cabia aos jesuítas principalmente a formação da elite brasileira e seus colégios tiveram 

grande influencia sobre a formação da sociedade brasileira da época; sustentavam a hierarqui-
zação das classes, geravam uma relação de respeito entre os que eram os donos das terras e 
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os donos das almas. Quando estes foram embora, existiam mais de cem estabelecimentos de 
ensino, entre os colégios, as residências, as missões, os seminários e as “escolas de ler e escre-
ver”, portanto é notória a grande perda. 

As aulas régias eram ministradas por leigos e não havia um currículo ordenado, eram 
aulas independentes, cada aula constituía uma unidade de ensino, de uma determinada disci-
plina, onde um professor era responsável. Não existia articulação entre as disciplinas e nem 
pertencimento a uma escola. O aluno fazia sua matricula em tantas aulas que quisesse da dis-
ciplina que desejasse.  

Os seguintes campos de estudo eram oferecidos: as primeiras letras, gramática, latim, 
filosofia, grego e, posteriormente, francês, geometria, aritmética, botânica, somente em algu-
mas províncias da colônia, mais tarde outras disciplinas foram inseridas. 

Neste período a educação indígena era feita nas “vilas pombalinas”, espaço físico nos 
quais deveria se processar a integração do índio das missões ao universo maniqueísta do mun-
do colonial. Nestas vilas instala-se a opressãoinstala-se a opressão física do índio pelas autori-
dades locais, começa o processo depopulativo e desculturalizante dos grupamentos indígenas. 

As ideias de Pombal sobre os métodos educacionais e sua rejeição aos ideais jesuítas 
são divulgadas através do Alvará de 28 de junho de 1759. Neste documento o Marques de 
Pombal suprimia as escolas jesuíticas de Portugal e de todas as colônias, e criava as aulas ré-
gias, conforme pode ser notado em parte do documento: 

 
Alvará, por que V.Majestade há por bem reparar os Estudos das Lín-
guas Latina, Grega, e Hebraica, e da Arte da Retórica, da ruína a que 
estavam reduzidos; e restituir-lhes aquele antecedente lustre, que fez 
os Portugueses tão conhecidos na República das Letras, antes que os 
Religiosos Jesuítas se intrometessem a ensiná-los: Abolindo inteira-
mente as Classes, e Escolas dos mesmos Religiosos: Estabelecendo no 
ensino das Aulas, e Estudos das Letras Humanas uma geral reforma, 
mediante a qual se restitua nestes Reinos, e todos os seus domínios o 
Método antigo, reduzido aos termos símplices e claros, e de maior fa-
cilidade, que atualmente se pratica pelas Nações polidas da Europa: 
Tudo na forma acima declarada.1 

 
No Alvará Régio de 1759 sãonotórios os objetivos que nortearam a reforma do sistema 

educacional. A preocupação primordial era formar o nobre, simplificando os estudos, abrevian-
do o tempo de aprendizagem de latim e facilitando os estudos para o ingresso nos cursos supe-
riores.  

Entretanto a Alvará ainda pode ser visto como a primeira iniciativa para uma educação 
no sentido da secularização das escolas portuguesas e das colônias, pois somente neste sentido 
poderia atender aos objetivos da ordem civil. 

No Brasil a expulsão dos jesuítas acabou com a única forma de ensino existente. Para 
Niskier (2001, p.34): 

 
A organicidade da educação jesuítica foi consagrada quando pombal 
os expulsou levando o ensino brasileiro ao caos, através das suas fa-
mosas’ aulas régias’, a despeito da existência de escolas fundadas por 
outras ordens religiosas, como os Beneditinos, Franciscanos e os 
Carmelitas. 
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Aranha (2006) reitera, quando argumenta que o desmantelamento da estrutura educa-
cional formada pelos jesuítas deixou os índios entregues a própria sorte, abandonando as mis-
sões. 

No que diz respeito aos índios as medidas de Pombal foram ainda mais desastrosas. En-
tre as medidas que atingiram aos índios está o Diretório Pombalino publicado em 3 de maio de 
1757 e transformado em lei pelo Alvará de 17 de agosto de 1758. 

O objetivo principal do Diretório era a completa integração dos índios a sociedade por-
tuguesa, europeizando-os, através de um processo civilizatório de aculturação, buscando a mi-
nimização das diferenças entre estes e os brancos. Este processo visava um futuro de 
igualdades, por da miscigenação biológica e uma homogeneização cultural. Os instrumentos 
para a extinção ficam claros no documento, um dos pontos mais polêmico e que estingue a 
possibilidade do Brasil tornar-se um país bilíngue, foi a proibição da utilização do Nheengatu, a 
língua geral, que era constituída por uma mistura das línguas nativas com o português, tornan-
do obrigatório o uso do idioma português por todos, pois, para ele a utilização da língua nativa 
está relacionada aos costumes tribais que deveriam desaparecer, assim como o uso da língua 
“civilizada” facilitaria o processo civilizatório, além de que o uso da língua do príncipeacarretaria 
na sujeição dos povos conquistados. Como demonstra o texto do Documento: 

 
Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações, 
que conquistaram novos domínios, introduzir logo nos povos conquis-
tados o seu próprio idioma, por ser indisputável, que este é um dos 
meios mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbárie dos 
seus antigos costumes; e ter 
mostrado a experiência, que ao mesmo passo, que se introduz neles o 

uso da 
língua do príncipe, que os conquistou, se lhes radica também o afeto, 
a veneração,e a obediência ao mesmo príncipe. Observando pois, to-
das as nações polidas do mundo este prudente, e sólido sistema, nes-
ta conquista se praticou tanto pelo contrário, que só cuidarão os 
primeiros conquistadores estabelecer nela o uso da língua, que cha-
maram geral; invenção verdadeiramente abominável, e diabólica, para 
que privados os índios de todos aqueles meios, que os podiam civili-
zar, permanecessem na rústica, e bárbara sujeição, em que até agora 
se conservavam. Para desterrar este perniciosíssimo abuso, será 
umdos principais cuidados dos diretores, estabelecer nas suas respec-
tivas povoações o uso da língua portuguesa, não consentindo por 
modo algum, que os meninos, e meninas, que pertencem as escolas, 
e todos aqueles índios, que forem capazes de instrução nesta matéria, 
usem da língua própria das suas nações, ou da chamada geral; mas 
unicamente da portuguesa, na forma, que Sua Majestade tem reco-
mendado em repetidas ordens, que até agora se não observaram com 
total ruína espiritual, e temporal do Estado. (in Garcia, 2007, p. 25). 
 

As ideias de Pombal estavam deliberadamente influenciadas pelo Iluminismo que se 
disseminava na Europa, e vinham com um objetivo claro de um processo civilizatório, que Elias 
(1993) descreve como uma mudança de hábitos e comportamentos atendendo aos novos mo-
delos sociais, onde a vergonha e o nojo tinha grande espaço na nova sociedade. Para formali-
zar seus ideais na colônia portuguesa, os índios como formadores da sociedade deveriam 
passar pelo mesmo processo, para que diminuísse as distinções formais entre brancos e índios. 
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Elias (1993) ressalta que 
 Portanto, o que se pode perceber no processo de imposição da língua portuguesa e a 
proibição da língua nativa uma tentativa de eliminação de uma das formas mais importantes de 
manifestação da identidade coletiva – a língua, como ressalta Peter Burke (1995), e pode ser 
vista como um forte instrumento de coesão. Justifica-se, assim, a relação feita por Pombal en-
tre a língua e os costumes dos índios, portanto, proibindo-se o uso da língua rescindiria os cos-
tumes indígenas, igualando-os aos colonos.  
 Estas instruções podem ser vistas no item 6 do documento: 
 

 (fl. 3v) Sempre foi maximainalteravel entre as Nasçoens, que con-
quistarão novos dominios introduzir Logo nos Povos novamente Con-
quistados o seu proprio Idioma por ser indisputavel hum dos meyos 
mais efficazes para os apartar das Rusticas barbaridades de Seus an-
tigos Costumes, e ter mostrado a experiencia, que ao mesmo passo, 
que Se introduz nelle o uso da Lingoa do Principe, que os domina, Se-
lhes radica tambem o afecto, veneração, e obediencia; observando 
pois todas as Nasçoens polidas do Orbe este prudente, e Solido Sys-
tema, nesta Conquista Sepracticou tanto pelo Contrario, que Só Cui-
darão os primeyros conquistadores de estabelecer nella o uso da 
Lingoa a que chamão geral, invenção verdadeiramente diabólica para 
que privados os Indios de todos os meyos, que os podião Civilizar, 
permanecesem na Rustica, e barbara Sugeição em que até agora 
SeConservão. 
 

 O projeto de educação implantado na colônia sofreu resistências, principalmente por 
parte dos índios, mas também dos colonos. 
 Entre outras intenções para com os índios a grande preocupação era com o estabeleci-
mento dos índios nas fronteiras e que estes falando português, demarcariam as terras portu-
guesas, conforme o prescrito no Tratado de Madri. Por isso, uma grande parcela de índios foi 
transferida para as margens do rio Gravataí, fundando a aldeiaNossa Senhora dos Anjos, a mais 
famosa da época por causa de seu grande contingente e porque foi ali que a legislação pomba-
lina foi aplicada com maior rigor.Entretanto, as relações ocorridas nas fronteiras são bastante 
complexas, pois envolvem além das fronteiras territoriais, assim demanda um estudo com mais 
reflexões sobre o tema. Neste espaço estava em jogo o uso de suas identidades para assegurar 
certos direitos e posições sociais. 
 Porem, não era permitido nem o uso de seus nomes de origem indígenas, eram apeli-
dados com nomes portugueses, regra visível no item 12 do documento: 
  

(fl. 6) “A cLasse dos mesmos abuzos não Sepode duvidar, que perten-
ça tambem o inalteravel Costume, que Sepracticava em todas as Al-
deas de não haver hum Só Indio, que tivesse apelido, e de 
uzaremquaze todos de diferentes nomes dos que Se lhespuzerão no 
Baptismo, destinguindosseTP23PT entre Sy pelo de Feras com que se 
denominão com escandalo geral no desprezo com que abração es-
tesTP24PT, e deixãoaquelles de que verdadeyramente devem usar, e 
Como de os terem, e Conservarem Sem apelido, sesegue haverem 
nas Povoações muitas pessoas do mesmo nome Sem qualidade que 
os destinga, de que Se oreginaConfuzão, e falta de Conhecimento ne-
cessario ao uso das Gentes; terão grande Cuidado os Directorez de os 
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fazer tractar debaixo dos que Receberão no Baptismo, dandolhes os 
apelidos pertencentes as familiasPortuguezas por Ser moralmente 
Certo, que todos os de (que)TP25PT uzão os brancos, e mais pessoas 
que Se achãoCiviLizadas os procurão por meyosLicitos, e virtuozos, 
para viverem e Se tratarem a Sua imitação”. 
 

Nesta aldeia foram criadas instituições de ensino destinadas especificamente aos índios. 
Para os meninos era uma escola com modelo de colégio e para as meninas a instituição tinha 
feitio de recolhimento. O ensino formalizado era destinado a meninos índios dos seis aos doze 
anos, onde aprenderiam a ler, escrever, contar e a doutrina cristã já para as meninas eram des-
tinado o ensinamento da doutrina cristã, a ler, a escrever e a fiar, não as era ensinado a contar. 
Entretanto, eram preparadas para casar, para fazerem casamentos mistos, e assim aprendiam a 
fiar, para que pudessem confeccionar seu próprio enxoval. Distribuição que pode ser percebida 
no item 8 do Documento: 

“E como esta determinação hê a baze fundamental, haverâ em todas 
as Villas, ou Lugares duas Escolas publicas, huá para RapazesTP19PT, 
e outra para Raparigas, nas quaes se insignarâ a DouctrinaChristaá, 
Ler, escrever, e Contar na forma que Sepratica em todas as das Na-
çoens Civilizadas ensignandosseTP20PT nas Raparigas, aLem da Dou-
trina cristaã, a Ler, escrever, fiar, fazer renda, Costuras, e todos os 
mais menisteriospropriosdaquelle Sexo”. 
 

As regras adotadas nas instituições, chamadas de regime, eram elaboradas pelo gover-
nador José Marcelino de Figueiredo, com o objetivo da sistematização do funcionamento. 

Nestas instituições os índios, tanto meninas quanto meninos, eram vigiados para respei-
tarem os rígidos padrões de limpeza e higiene pessoal e em hipótese alguma, falarem suas lín-
guas naturais. Só poderiam ver seus familiares em poucos dias de folga, chamados suetos, 
porém mesmo com suas famílias só poderiam se comunicar em português. Há relatos de mora-
dores, segundo Garcia (2007), que demonstram a incapacidade dos índios de se expressarem 
neste idioma. Fica claro que a dificuldade para os mais velhos é maior e que as crianças após 
frequentarem a escola tornavam-se bilíngues. 

Entretanto, os índios não deveriam permanecer na escola depois que aprendessem os 
ensinamentos básicos, ler e escrever, contar, rezar a doutrina cristã e falar o português, para 
dar lugar a outros. Assim os índios só receberiam a educação elementar. 

Havia, ainda, alguns índios escolhidos para aprender ofícios na capital, entre os filhos 
dos líderes indígenas. Este tipo de atitude demonstrava a preocupação em cooptar alguns lide-
res, para utiliza-los como viabilizadores da integração dos índios à sociedade colonial (Garcia, 
2007). Estas ideias faziam parte do amplo projeto inserido no Diretório, que objetivava a for-
mação de indivíduos aptos a ocuparem cargos públicos. 

O diretório que havia sido instituído em 1758 fazia das crianças índias, mesmo com pais 
vivos, deveriam estar sob a tutela dos Diretores, que deveriam existir em cada aldeia,como po-
de ser constatado no documento: 

“Para desterrar este perniciozoabuzo, Serâ hum dos principaes cuida-
dos dos Directores estabelecer nas Suas Respectivas V[il]as ou Luga-
res uso da Lingoaportugueza, não consentindo de modo 
algumTP18PT, que os meninos, e meninaz, que pertencerem as (fl. 4) 
Escollas, e todos aquellesIndios, que forem capazes de instrucção 
nesta materia, uzem da lingoapropria das Suas Naçoens, ou da cha-
mada geral; mas unicamente da portugueza na forma que S. 

CD-ROM DE ATAS  | 6731 |  COLUBHE 2012



 

Mag[estad]e tem recommendado em Repetidas Ordens, que até ago-
ra se não observarão com total Ruyna espiritual e temporal do Esta-
do”. 

 
 
A estes Diretores cabia inclusive escolher seus maridos. Os interessados nas meninas 

encaminhavam-se ao Diretor, demonstrando suas intenções e estes avaliariam os pretendentes, 
aprovavam ou não os casamentos, inclusive proporcionando enxoval e dotes com as verbas do 
Estado. As meninas índias no recolhimento aprendiam, além dos exercícios das lides domésticas 
e da doutrina cristã, os “mistérios próprios daquele sexo” e confeccionavam boa parte de seus 
enxovais para o futuro casamento. 

O incentivo ao casamento fazia parte do projeto do Diretório, que objetivava o maior 
numero possível de casamentos mistos, entre as índias e os colonos lusitanos, embora não 
conste nos documentos averiguados por Garcia (2007) uma grande quantidade de registros. 
Fato que pode ter sido ocasionado pela omissão nos registros matrimoniais a ascendência indí-
gena. 
 
Considerações Finais. 

 
É difícil dimensionar o sucesso do projeto pombalino, no que se refere à educação indí-

gena, devido a pouca documentação existente como salienta Garcia (2007). Porém, a autora 
ressalta que há provas de varias reclamações dos colonos em relação à resistência dos índios 
em abandonar seus costumes, principalmente, a língua e as vestimentas, e reclamam princi-
palmente da falta de disciplina para o trabalho, o que levou a construção do estereotipo, vigen-
te até os dias atuais, de que o índio é preguiçoso.  

É ainda necessário ressaltar que a efetivação do Diretório foi diferenciada nos vários lo-
cais do território, ou seja, deve se considerar as especificidades da população local e as devidas 
adaptações realizadas. A manutenção dos costumes, segundo Garcia (2007) é visível entre os 
aldeados, em vários aspectos, assim como é notória algumas modificações destes advindas pelo 
convívio com os luso-brasileiros. Algumas destas características mantidas serviram como sinais 
diacríticos, que os diferenciavam do restante da população, reforçando suas identidades 

Apesar da imposição do uso da língua portuguesa e proibição da língua geral aos índios, 
estes mantiveram sua língua natural em quanto puderam, não havia disposição por parte deles 
para a mudança, ao contrário a resistência foi muito grande. Pois, a língua é um instrumento 
indentitário. Segundo Burke (1995, p. 94): “uma das manifestações mais importantes da identi-
dade coletiva é a língua”, que os diferenciava das outras comunidades. 

Neste aspecto o Diretório foi perspicaz ao relacionar o uso da língua aos costumes indí-
genas, mas errou ao proibir o seu uso, objetivando a sua erradicação, que no contexto era uma 
novidade para os índios, que não estavam acostumados, pois com os jesuítas sua língua podia 
ser usada e até aprendida por alguns dos jesuítas, para facilitar a aproximação e a catequiza-
ção.  

Ao proibir a utilização da língua foi despertado nos índios o sentimento de pertencimen-
to e de que a língua era um aspecto formador de sua identidade. Burke (op cit, p.105) reitera:  

“(...) da mesma forma que a consciência de identidade é moldada em 
situações de contato e conflito, os signos ou emblemas de identidade 
tornam-se signos somente quando uma outra pessoa tenta eliminá-
los” 
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Todavia, no que se refere ao objetivo de construção e permanência da população nas 
fronteiras, este foi alcançado, o Diretório conseguiu os vassalos que almejava, embora estes 
não fossem naturalmente portugueses. 
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Primitivo Moacyr (1867-1942) foi professor primário, advogado, procurador dos feitos 
da Saúde Pública, historiador e funcionário da Câmara Federal (1895-1933) na função de reda-
tor dos debates parlamentares e posteriormente chefe da Seção de Debates por mais de trinta 
anos. Escreveu dezesseis livros sobre a instrução pública no Brasil. Depois de aposentado, inici-
ou pesquisa historiográfica fora do ambiente parlamentar, utilizando-se de fontes de instituições 
de guarda e memória tais como a Biblioteca Nacional Brasileira e o Instituto Histórico Geográfi-
co Brasileiro (IHGB). Como resultado de suas pesquisas, deu início à publicação de algumas 
obras. A primeira delas, em 1916, intitulada O Ensino Publico no Congresso Nacional: Breve 
Noticia editada pela Typographia do Jornal do Commercio de Rodrigues & Cia, no Rio de Janei-
ro, Brasil, a mesma editora que publicará a Série Documentos Parlamentares, neste livro, como 
o próprio título sugere, o autor recorta pequenos fragmentos das discussões acerca da instru-
ção pública proferidos no Parlamento Brasileiro. Os Documentos Parlamentares são em síntese, 
transcrições dos debates havidos na instituição alguns dos quais acabaram, depois de debatidos 
e acordados, resultando em reformas ou leis relativas à instrução pública. 

Também se atribui, segundo afirmativa de Francisco Venâncio Filho1, a Primitivo Moacyr 
a organização dessa coletânea de documentos – publicados a partir de 1918, na qual é apre-
sentando o material das transcrições dos debates proferidos na Câmara Federal, e entre estes a 
série Instrucção Publica composta por 13 volumes, impressos pela Tipografia do Jornal do Co-
mércio em três períodos: em 1918: do 1º ao 3º volume, em 1919: do 4º ao 10º volumes e em 
1929: os três restantes2. 

Esta série está agrupada por debates pertinentes à temática da discussão parlamentar 
com uma organização própria para cada uma delas. Assim os volumes não seguem uma orde-
nação cronológica e sim uma coleção de temas sobre essas discussões. Quanto às transcrições 
dos debates, não foi possível apurar se nas datas das redações e nas seções em questão foram 
feitas por ele ou por transcritores que estavam sob sua chefia, embora muitas destas sejam 
matérias referenciadas por Primitivo Moacyr em suas publicações. 

Entre 1936 e 1942 publicou os outros quinze livros, sendo oito títulos pela Cia. Editora 
Nacional, dirigida por Fernando Azevedo3; três sobre a instrução no Império brasileiro, abran-
gendo o período de 1823 a 1889; três sobre a instrução e as províncias brasileiras no período 
de 1834 a 1889, dois sobre a instrução pública no Estado de São Paulo no período de 1890 a 
1893. Sete sobre a edição do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), organizado e 
dirigido por Lourenço Filho4; todas estas produções referentes ao período republicano com te-
máticas sobre a instrução e a República, reformas educacionais, ensino técnico-industrial, ensi-
no comercial e ensino agronômico. 

Sobre trabalhos em congressos promovidos pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasi-
leiro - IHGB Moacyr publicou: III Congresso Sul-Rio-Grandense de História e Geografia em Por-
to Alegre, Brasil; os artigos intitulados: O ensino comum e as primeiras tentativas de 
nacionalização na provincia de São Pedro do Rio Grande do Sul (1835-1889) 5, pela editora Bar-
celos, Bertaso & Cia em 1940 e o artigo: A instrucção primaria e secundaria no município da 
Corte na Regencia e Maioridade, no III Congresso de História Nacional, Revista do IHGB, Rio de 
Janeiro, Brasil em 1942. 

O mesmo fez com artigos sobre a temática da instrução no Jornal do Comércio, Rio de 
Janeiro, dentre os quais o artigo que deu origem à reflexão para o presente trabalho: Portugal 
e Brasil - (Um seculo de ensino publico 1750-1850) em 1942, e outros tais como: Evolução do 
Regime Universitário no Brasil, Instabilidade da Legislação do ensino - Ensino Naval I e nove 
dias após a sua morte, o periódico publicou a segunda parte do artigo, (dando um pequeno 
indício de tratar-se de publicação encomendada): a Instabilidade da Legislação do ensino - En-
sino Naval II. 
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A Biblioteca Nacional de Portugal por ocasião da exposição A expulsão dos jesuítas 
dos Domínios Portugueses: 250.º aniversário, no ano de 2009, publicou o Catálogo da 
Exposição e trazendo em seu texto a indicação de que o combate travado entre os inacianos e 
o Marquês de Pombal teve conotações políticas, ideológicas e religiosas perdurando até o sécu-
lo XX sendo mais intenso durante os anos iniciais da República.  

A realidade foi, como poderemos verificar, bem mais complexa do 
que as versões redutoras que vigoraram durante séculos. As investi-
gações entretanto levadas a cabo e novas interpretações permitem 
concluir que se trata de um complexo fenómeno histórico que se cen-
trou nos três principais reinos católicos (Portugal, França e Espanha) 
em que se defrontavam governos eivados dos princípios do Despotis-
mo Esclarecido que não toleravam a existência de corpos autónomos - 
fossem eles aristocráticos, corporativos ou religiosos – que não se 
submetessem à autoridade incontestada do soberano e dos seus ór-
gãos de governo ou oficiais régios. A simples resistência às ordens re-
ais era considerada intolerável e merecedora de severa punição 
qualquer que fosse o estatuto dos infractores [...]. 

Embora a historiografia portuguesa tenha apontado a complexidade do combate políti-
co-ideológico-religioso travado de um lado pelo que chamou ora de lenda negra cujo peso das 
acusações recaiam sobre os jesuítas, mesmo sem qualquer comprovação ou verificação e ora 
de a lenda dourada, que atribuía culpa ao Marquês e inocentava os religiosos, também foi veri-
ficado em outros países da Europa a intolerância despótica dos ‘esclarecidos’, que para garanti-
rem seus lugares não davam nenhuma visibilidade a corpos autônomos e debatedores críticos, 
quer sejam estes religiosos, corporativos ou nobres, empregando nessa disputa meios de con-
trole, uso de força, etc., meios esses que resvalaram para as respectivas colônias portuguesas e 
espanholas. 

 É possível pensar que a organização de Inácio de Loyola tenha resistido às novas ori-
entações políticas, reduções de ‘espaços de poder’ e perda de privilégios. Também pensar que 
o Estado chamou para si a tarefa de formar o novo cidadão para fazer parte das novas deman-
das. E, sobre esse aspecto, Moacyr começa logo por afirmar que a reforma proposta pelo Mar-
quês não surgiu da luta com os jesuítas, grupo cuja preponderância pedagógica em Portugal 
vinha desde D. João III e, concedia aos métodos de ensino certa liberdade intelectual em har-
monia com o sentimento religioso. 

Constava ainda desses métodos a importância dos fatos da História, o ensino das ver-
dades científicas e o que nomeou como primeira tentativa de educação moderna, baseada na 
filosofia de Renée Descartes – aulas de língua nacional em vez de latim, e a inclusão ‘pela pri-
meira vez’ de estudos de geographia, chronologia, historia, physica e as sciencias naturaes para 
o ensino médico. 

A perspectiva de Michel de Certeau (2010, p.65) no Capítulo II a respeito da operação 
historiográfica auxilia a análise da produção de Primitivo e do qual destaco o seguinte fragmen-
to: 

O que fabrica o historiador quando “faz história”? Para quem tra-
balha? Que produz? Interrompendo sua deambulação erudita pelas 
salas dos arquivos, por um instante ele se desprende do estudo mo-
numental que o classificará entre seus pares, e, saindo para a rua, ele 
se pergunta: O que é esta profissão? Eu me interrogo sobre a enig-
mática relação que mantenho com a sociedade presente e com a mor-
te, através da mediação de atividades técnicas. 
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Moacyr, no artigo objeto deste trabalho faz um discurso narrativo que pretendeu cobriu 
um século de ensino público entre Portugal [provavelmente considerando como marco desse 
centenário a data de cinco anos antes do Sismo de Lisboa] e, sua colônia. Apesar disso, entre-
tanto se situa na Reforma Pombalina, fazendo breves incursões e dando vista à períodos ante-
riores, permanece ‘grosso modo’ sua exposição efetivamente centrada nessa questão, procura 
demonstrar que o embate de forças entre os iluministas, representado pelo então Primeiro Mi-
nistro de Dom José I e os preponderantes pedagogos da ordem dos jesuítas não foi causa da 
culminância da ação da reforma na esfera da educação, sendo as ideias apropriadas pelo Mar-
quês já de uso corrente. Para dar respaldo a sua afirmação da preponderância jesuítica cita frei 
João Soares6 e sua Cartinha para ensinar a ler e escrever, assim como grammaticas de João de 
Barros (embora não fosse eclesiástico) e Fernão de Oliveira.  

 Em pesquisa nas bibliotecas de Portugal e do Brasil encontrei duas Gramáticas, atribuí-
das a João de Barros sendo uma delas a Grammatica da lingua portuguesa (Portugal) e a outra 
com o título mais estendido para Grammatica da lingua portuguesa com os mandamentos da 
santa madre igreja (Brasil) obra com conteúdo religioso representado na maior parte de suas 
59 páginas a qual presumo ser esta a que Primitivo se referia, pois tendo em sua relação de 
sociabilidade o senhor Rodolfo Garcia, diretor por dezessete anos da Biblioteca Nacional Brasi-
leira, e também estando as instalações da Câmara Federal7 funcionando no prédio da Bibliote-
ca. A Biblioteca Nacional Brasileira foi uma de suas fontes de pesquisa e é a depositária de tal 
Gramática que imagino ser o exemplar recorrente e também pode se perceber na contra capa a 
informação da depositária:  

 
Quanto a Fernão de Oliveira, humanista, estudante do Convento Dominicano tendo 

mais tarde abandonado essa instituição e sobre o autor diz a Biblioteca Nacional de Portugal: 
Enquanto esteve ausente de Portugal, a sua vida foi atribulada, cheia de aventuras e missões 
secretas de carácter religioso. Em Itália fez diplomacia secreta, talvez ao serviço de D. João III, 
na complexa questão que este rei manteve com a Santa Sé, a propósito dos cristãos-novos e a 
sua obra a Grammatica da lingoagem portuguesa, pois se trata também de um compêndio so-
bre o léxico da língua e é considerado segundo a professora Regina Célia P. Werneck de Frei-
tas8: 

[...] a primeira que se publicou do português e em português e de 
um português; [...] que se publicou do Português e em Portugal e 
apresenta uma importância fundamental na história da gramatização 
das línguas faladas em Portugal, no continente europeu; no Brasil, no 
continente americano; em Açores, na Ilha da Madeira, em Angola, no 
arquipélago de Cabo Verde, em Guiné-Bissau, em Moçambique e nas 
Ilhas de São Tomé e Príncipe, no continente africano; em Goa, Diu, 
Damão e Macau, no continente asiático e em Timor, na Oceania. 

Primitivo Moacyr muda a narrativa do artigo com os autores religiosos e introduz a pro-
dução do médico Antonio Nunes Ribeiro Sanches ressaltando questões que costuma apresentar 
em seus escritos brasileiros tais como: incompetencia dos mestres, ausencia de inspecção, re-
muneração dos professores, concurso e organização de inspecção escolar (1º §) e apagando 
outros, mais polêmicos, tais quais os comentados pela professora Carlota Boto (2010, p. 6): 
[...] que em nenhuma aldeia, lugar ou vila onde não houvesse duzentos fogos não fosse permi-
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tido, a secular ou eclesiástico, ensinar por dinheiro ou de graça a ler ou a escrever (SANCHES, 
s.d., p. 129).  

Qual teria sido o interesse de Moacyr em utilizar os apontamentos de um cristão novo 
como o Dr. Sanches, reconhecidamente um iluminista, teórico e referencial político de Sebastião 
José de Carvalho e Melo para embasar sua publicação?  

Moacyr costuma destacar em sua produção historiográfica a falta de instituições escola-
res, de professores, até mesmo de materiais e móveis como um aporte na forma de demonstrar 
a precariedade da instrução pública brasileira e o médico demonstrava ter pensamentos pró-
prios de seus ideais tais como “dividia a mocidade em três grupos sociais cujo destino escolar 
nada tem a ver com as capacidades dos componentes dos grupos, mas apenas com a sua situ-
ação social. Os grupos são o povo, a classe média e a nobreza” (Carvalho, 1986, p. 439-440 
apud BOTO, Carlota, 2010) e ainda prossegue a professora Carlota:  

Por qual motivo? Diz o autor que a instrução criaria no espírito uma 
certa altivez, inadequada para a maior parte das pessoas, especial-
mente para aquelas destinadas às lides do trabalho. O estudo, além 
do mais, exigia um esforço diametralmente contrário ao esforço físico; 
fazendo com que a juventude perdesse o vigor e a força: [...] aquela 
desenvoltura natural; porque a agitação, o movimento e a inconstân-
cia é própria da idade da meninice [...] 

Para Ribeiro Sanches o estudo excessivo enfraqueceria o corpo já que na escola os me-
ninos ficam assentados, sem bulir, tremendo e temendo, razão que o leva a concluir que nem 
todos deveriam frequentar a escola: não convém uma educação tão mole a quem há-de servir 
à república, de pés e de mãos, por toda a vida. Para o povo miúdo, diz BOTO, “não convinha à 
escola. Ribeiro Sanches era iluminista; e o Iluminismo era também isso”.  

Primitivo Moacyr, embora um funcionário do Estado Brasileiro, posto que daí produzisse 
seu material e retirasse subsídios historiográficos, foi um autor que reconhecia a necessidade 
de se estender à malha escolar pelas províncias e sucessivamente pelos estados desse grande 
país-continente. Como a publicação da quase totalidade de sua produção ocorreu após sua 
aposentadoria permite pressupor certa mobilidade e desvinculação de interesses, o considero 
que ele realmente recortou das Cartas sobre a educação da mocidade apenas o que serviu para 
reforçar seu discurso. 

Outro suporte que ele apresenta é o Verdadeiro Método de Estudar de Luís António 
Verney (1713-1792). Outra escrita encomendada e legitimadora da reforma proposta pelo Mar-
quês cujos fundamentos da educação estavam sendo pensado para o novo pacto civil, pacto 
esse que tanto em Portugal, quanto mais tarde no Brasil haveria de considerar uma dimensão 
religiosa adjacente a um ideário de Estado que conduz os assuntos temporais. As ideias apre-
sentadas por Luís António já se aproximam mais do modelo discursivo de Primitivo sobre a edu-
cação feminina, como é possível observar no 2º tomo daquele se intitulou como o ‘método 
verdadeiro’. Transcrevo a Carta XVI: 

Devia tambem aver, em cada rua grande, ou ao menos bairro, 
uma eſcola do-Publico; paraque todos os pobres pudeſem mandar lá, 
os ſeus filhos: o que ſe-pratica em varias partes. Achei-me em Cida-
des, onde avia eſcolas de molheres, que enſinavam em cazas ſepara-
das rapazes, e raparigas. Outras molheres ſomente enſinavam, 
raparigas: e aſiſtiam em cazas grandes, onde recebiam algumas don-
zelas onradas, e civis; as quais ſeus Pais lhe-entregavam, para as-
doutrinarem em todo genero: e pagava cada uma quarentamil reis 
cada ano, por-caza, e comedoria. Elas vinham às vezes vizitar os Pais, 
em companhia das meſtras: cadauma das quais trazia quatro, ou cin-
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co. Iſto é pará os Pais, que nam podem por-si, enſinar os filhos: por-
que os que podem, nam tem deſculpa, em nam fazèlo. 

No artigo no Primitivo prossegue expondo a obra educadora do ministro, a criação de 
alvarás que deram legitimidade às ações do Marquês, e, sustentação e recursos à reforma edu-
cacional. Sobre a instrução técnica e comercial ensino que Pombal não descuidou criando aula 
de commercio, também comenta os estatutos organizados pela Junta de commercio, cujos po-
deres seriam: a) nomeação de mestres; b) provimento trienal para esses mestres; c) nomear 
20 assistentes de aulas dando-lhes ‘emolumentos’ e aos mais necessitados ‘sustento’(podendo a 
junta admitir mais de 20); d) para admissão era suficiente ler, escrever e contar (ao menos as 4 
operações, pelo modo mais ordinario); e) concedia primazia para os filhos dos homens de ne-
gócios (portuguezes) para as classes de assistentes e os dois apontamentos finais vão tratar de 
tempo de duração do curso e das aulas no inverno e no verão. Primitivo Moacyr termina o arti-
go mostrando o superávit do subsídio literário que excedeu a despesa total do Estado. 

A perspectiva historiográfica de Primitivo Moacyr, pouco se acrescenta à reflexão da 
ação jesuítica após a ação avassaladora do Marquês de Pombal ou sequer vai demonstrar aqui-
escência às propostas educativas deste. Este autor tem por prática apresentar o que se poderia 
chamar de ‘fatos’ históricos e neste artigo desfila suas investigações numa prática anteriormen-
te reconhecida que era a de ‘neutralidade histórica’. Esmiuçar sua produção tem sido a propos-
ta para se conhecer um pouco da sua parcialidade e desmontar o mito da representação 
idealizada de uma época passada. 
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Azevedo (1894-1974) foi o principal introdutor das concepções do sociólogo francês Émile Durkheim 
(1858-1917) no Brasil. Fonte: HISTEDBR. 
4 Educador e psicólogo, em São Paulo foi diretor-geral de ensino do estado (1930-1931), quando desen-
volveu trabalho de reformulação do ensino normal e profissional de seu estado. Em 1932, no Rio de Ja-
neiro, exerceu as funções de chefe de gabinete do ministro da Educação Francisco Campos. Consultar: 
Fundação Getúlio Vargas, disponível em: http://cpdoc.fgv.br/ e HISTEDBR, disponível em: 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario. 
5 Acervo da Biblioteca Nacional Brasileira.  
6 Conforme VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de (1851 – 1925). A Infanta D. Maria de Portugal 
(1521 – 1577) e suas damas, p. 86. Lisboa: Inst. da Biblioteca Nacional e do Livro, 1994 – 156p (Edições 
facsilisadas). 
7 Esta instituição com os preparativos da exposição internacional do Centenário da Independência e cons-
trução do Palácio Tiradentes no local onde antes estava a Cadeia Velha e sede do Parlamento Brasileiro, 
ocupou por quatro anos o edifício da Biblioteca Nacional. Este palácio foi ocupado pela Câmara até 1960 
por ocasião da transferência para o Planalto Central 
8.Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponível em 
http://www.filologia.org.br/vicnlf/anais/caderno07-13.html 
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Introdução 
Neste artigo, apresento resultados parciais de uma pesquisa em andamento, cujo objetivo 

é investigar a revista Grande Hotel, um impresso feminino, e seus supostos leitores em Belo Hori-
zonte, do início de sua circulação no Brasil, em 1947, até 1961, ano em que a maior parte da re-
vista passou a ser destinada à publicação de fotonovelas. Como fontes principais para o estudo, 
utilizo números da revista brasileira, do período da investigação, mas também alguns exemplares 
de Grand Hôtel, revista italiana,1 e de Nous Deux, sua versão francesa.2 A revista brasileira, é, ao 
mesmo tempo, uma tradução e uma adaptação das revistas europeias. São ainda fontes de pes-
quisa depoimentos orais de leitores de Grande Hotel à época. Cartas e outros registros de leitura 
da revista, localizados em livros de memórias e autobiografias,3 ainda pouco exploradas nos es-
tudos da História da Educação,4 têm sido fontes potenciais para o trabalho. 
 Trata-se, portanto, de uma pesquisa que articula, em torno do objeto de estudo, dois 
movimentos: o desenho do Leitor-Modelo da revista Grande Hotel, conforme Umberto Eco 
(1979), e a reconstrução do perfil de seus leitores reais. Esse investimento justifica-se pelo 
pressuposto deste trabalho, segundo o qual, é possível compreender as produções de ampla 
circulação, por meio da história dos suportes e de seus usos, de acordo com Roger Chartier 
(1988). Essa pesquisa volta-se, desse modo, para a investigação da leitura, a partir do texto 
impresso e das experiências de leitura de diferentes sujeitos, considerando-se as seguintes va-
riáveis: gênero, origem social, escolaridade. Busca-se compreender as apropriações que os dife-
rentes leitores faziam de uma mesma publicação, a partir de suas práticas de leitura, dos usos 
que faziam do impresso em um contexto no qual se pressupõem modos partilhados do ler. 
 Por isso, durante a investigação, cujo aporte teórico e metodológico encontra-se nos 
estudos da História Cultural, da História Oral e nos trabalhos da Sociologia, por um lado, tenho 
procurado analisar a materialidade de Grande Hotel, de Grand Hôtel e de Nous Deux, a fim de 
apreender a leitora esperada para a revista no Brasil. Ao aprofundar na análise material da re-
vista brasileira e ao tecer comparações entre Grande Hotel, Grand Hôtel e Nous Deux, caracte-
rizo o impresso sem perder de vista o fato de Grande Hotel ser uma publicação importada da 
presse du cœur franco-italiana.5 Por outro lado, analiso também as entrevistas dos participantes 
da pesquisa. Tal procedimento me permitirá uma confrontação entre o Leitor-Modelo do im-
presso e seus leitores reais. 
 
 
 
Leitor-Modelo: primeiros traços 
 As primeiras linhas que dão forma ao desenho do Leitor-Modelo da revista Grande Hotel 
no Brasil, em seus primeiros anos de história no País, são também aquelas que delinearam os 
leitores esperados para as revistas Grand Hôtel e Nous Deux. O suposto leitor da revista im-
pressa e distribuída no Brasil pela Editora Vecchi,6 como apontam as informações do expediente 
da revista, apresenta semelhanças com o leitor imaginado por seus editores, para as revistas 
europeias, na França e na Itália. Essa constatação nasceu, como hipótese, quando, na Bibliote-
ca Municipal de Belo Horizonte, eu reunia números de Grande Hotel para a pesquisa. 

Enquanto verificava os exemplares disponíveis na biblioteca, eu pude perceber que 
quase todos os seus textos (fotonovelas; trechos de romance; contos; os textos sobre cinema e 
curiosidades) eram traduções em português de textos italianos e franceses, mesmo que a revis-
ta tivesse também contos com referências a cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro e cartas 
de leitores brasileiros. Diante desse dado, comecei a perceber que o perfil do leitor esperado 
para a revista no Brasil, que seria, em grande medida, uma leitora – o que não significa que a 
revista não interessasse também aos homens –, não havia sido esboçado no País. Dois anos 
mais tarde, ao analisar exemplares de Grand Hôtel e de Nous Deux, na Biblioteca Nacional da 
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França, pude comprovar que a leitora esperada para a revista brasileira era uma leitora italiana, 
pensada pelo editores de Grand Hôtel. 
 Entre os textos de Grande Hotel, os “fotodesenhos” (assim chamados pelos redatores 
da revista brasileira e denominados de “romans dessinés” na revista francesa)7 e, depois, as 
fotonovelas (os “romans-photos” de Nous Deux e o “fotoromanzo” de Grand Hôtel) me chama-
ram a atenção. Trata-se de narrativas que articulam texto verbal e imagens numa sequência, 
compostas por desenhos em quadros,8 no princípio, e, depois, por fotogramas.9 Essas narrati-
vas também se destacaram entre os textos publicados em Grande Hotel porque elas foram 
ocupando, progressivamente, entre 1947 e 1961, mais espaço no suporte, como ressaltei no 
início deste artigo. Poderíamos pensar, pois, que a leitora esperada pelos editores da revista 
tenha se modificado à medida que os anos se passavam. Se, a princípio, o Leitor-Modelo do 
impresso, configurava-se como uma leitora interessada não somente nos fotodesenhos, mas 
também em outras seções que a revista trazia, mais tarde, seus supostos leitores teriam prefe-
rência por essas narrativas, como também cultivariam um gosto pela leitura das fotonovelas. 
 Os fotodesenhos, em Grande Hotel, Grand Hôtel e em Nous Deux, eram publicados em 
episódios, o que implicava adquirir a revista a cada semana para não perder o fio do folhetim. 
Logo, em seus supostos leitores, deveria ser despertado o desejo de seguir as histórias. Assim, 
se os autores dessas narrativas tivessem sucesso no jogo de seduzi-los, esses leitores, constru-
ídos dessa maneira, teriam a necessidade – preferencialmente – de comprar o próximo exem-
plar com mais uma parte da história, para nutrir o prazer dessa leitura semanalmente. 

As fotonovelas, por sua vez, foram publicadas, na revista Grande Hotel, como folhetins 
e sob a forma de histórias completas a partir de fins dos anos 1950. Por que essa transforma-
ção foi produzida na revista com a chegada da fotonovela? Seria possível pensar em mudanças 
no perfil do Leitor-Modelo, respondendo às movimentações do mercado editorial, em relação ao 
aparecimento de novas revistas que se dedicavam prioritariamente à publicação de fotonovelas 
e ao seu sucesso de vendas? Para responder a estas perguntas, é preciso saber mais sobre a 
história desses impressos no período e, sobretudo, de Grande Hotel na época. 
 Os foto-romances, em preto e branco, começaram a circular no Brasil, na França e na 
Itália na década de 1940. No Brasil, foi na revista Grande Hotel, destinada a um público femini-
no, que o foto-romance apareceu pela primeira vez, em 30/07/1947. Grande Hotel, da Editora 
Vecchi; Capricho, da Editora Abril, cujo início de sua publicação no País data de 1952, e Sétimo 
Céu, editada pela Bloch, lançada em 1958, foram as principais revistas de fotonovelas brasilei-
ras, de acordo com Isabel Sampaio (2008). Marcadas por uma história de descontinuidades, 
segundo a autora, os títulos ganhavam outra forma, eram substituídos, pois essa seria uma 
estratégia das editoras a fim de oferecerem novidades ao público. No entanto, as revistas pio-
neiras na publicação de foto-romances no Brasil tiveram uma longa história. Grande Hotel foi o 
mais importante título da Editora Vecchi até a sua falência em 1984. A revista Capricho existe 
até hoje, ainda que não veicule mais fotonovelas desde 1982.10 Finalmente, Sétimo Céu desta-
ca-se entre essas revistas, por ter sido a primeira, entre elas, na publicação, de modo regular, 
de fotonovelas coloridas no princípio dos anos 1970. Além disso, Sétimo Céu produzia suas pró-
prias fotonovelas em cenários nacionais, e seus protagonistas eram artistas brasileiros.  

Poderíamos supor, então, que, em função do aumento no consumo de revistas de foto-
novelas, a Editora Vecchi teria transformado um pouco mais a revista Grande Hotel no fim da 
década de 1950, sem, entretanto, fazer de Grande Hotel uma revista somente de fotonovelas. 
Desse modo, Grande Hotel continuou a publicar seções que ensinavam como cozinhar, manei-
ras de cuidar do corpo, modos para se arranjar um bom marido e um excelente casamento; 
colunas em que leitores e leitoras reais11 deixavam seus recados, procurando alguém para se 
corresponder; cartas de leitores (homens e mulheres) que pediam conselhos sentimentais; ho-
róscopos; passatempos; piadas e ainda narrativas românticas, muitas vezes ilustradas com um 
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desenho ou uma foto de artistas famosos, bem como notícias sobre o cinema. Essas seções, 
ainda que trouxessem desenhos ou fotos, eram majoritariamente constituídas por textos im-
pressos em letra muito pequena, o que, nos dias de hoje, nos quais temos editores de texto em 
nossos computadores, chamaríamos de Times New Roman, tamanho 10. 

O foco da publicação permanecia sobre a temática do amor, contemplada nos diferen-
tes textos da revista. Contudo, com mais páginas dedicadas às fotonovelas, além de reforçar a 
realização do amor entre homens e mulheres, numa trama quase cinematográfica, o projeto 
editorial de Grande Hotel passaria a contemplar também “novos” leitores, que muito apreciari-
am essas narrativas românticas e apresentariam boa habilidade para ler os foto-romances. Para 
levar o projeto adiante, a solução seria, assim, aumentar o número de páginas da revista. Po-
rém, ao invés de criar novas seções, arriscando-se num projeto editorial mais ousado, os produ-
tores de Grande Hotel teriam optado por dedicar essas páginas a mais às fotonovelas. A 
escolha da Editora Vecchi parece ter sido acertada, pois, na década de 1960, Grande Hotel che-
gou a ter uma tiragem quinzenal de mais de 200 mil exemplares, segundo André Joanilho e 
Mariângela Joanilho (2008). 

Mas pensemos no Brasil e na Itália do período, entre fim dos anos 1940 e princípios dos 
anos 1960. Segundo Alceu Ferraro (2002), o censo que apresenta dados sobre os índices de 
alfabetização no País, entre 1950 e 1960, evidencia que 46,7% da população brasileira de cinco 
anos ou mais era analfabeta (58.997.981 pessoas). No sul da Itália, os índices de alfabetização 
seriam semelhantes aos índices de alfabetização da população brasileira na mesma época. 
Mesmo assim, enquanto Grande Hotel tinha uma tiragem, ultrapassando 200.000 exemplares 
quinzenalmente, Grand Hôtel teve uma tiragem de mais de um milhão de exemplares vendidos 
a cada semana, nos anos 1960, de acordo com Isabelle Antonutti (2012). Diante de dados co-
mo esses, poderíamos nos perguntar: que leitores eram esperados para a revista? Os Editores 
Vecchi, no Brasil, produziriam uma revista que considerasse as necessidades dos leitores (empí-
ricos), tendo em vista suas competências e habilidades de leitura? 

Talvez esses dados, somados, evidentemente, às possibilidades de impressão e de uso 
do papel na época, nos forneçam pistas para compreender por que, a partir de 1961, encon-
tramos uma revista Grande Hotel bem diferente daquela de 1947. Continuamos a encontrar, 
nos exemplares, seções diversas, como aquelas que já existiam nos números da revista do final 
dos anos 1940. No entanto, em 1961, os supostos leitores da revista apreciariam mais as ima-
gens, pois a quantidade de fotos, ilustrando colunas e anúncios, nos exemplares dessa época é 
muito maior do que as poucas fotos encontradas nos números de Grande Hotel de 1947 e 
1948. 

A grande mudança, contudo, na revista, que nos indicaria também a grande mudança 
no perfil do leitor pensado para ela, está no número de páginas dedicado às fotonovelas e tam-
bém aos fotodesenhos. Se em 1947, são 6 páginas, do total de 16, destinadas aos fotodese-
nhos, em 1961, vamos encontrar, das 60 páginas, em média, da revista, em torno de 40, com 
pequenas variações, dedicadas à publicação dos foto-romances. No início de sua história edito-
rial, 37% do espaço da revista era destinado aos fotodesenhos; no seu 15º ano, os foto-
romances passaram a ocupar quase 67% de Grande Hotel. Temos, assim, o primeiro esboço 
dos supostos leitores da revista entre 1947 e 1961. 
 
Outros indícios e mais alguns possíveis traços dos (supostos) leitores de Grande Ho-
tel 
 Uma revista é, geralmente, um suporte complexo, constituído de múltiplas seções hete-
rogêneas. No caso particular de Grande Hotel, praticamente todos os elementos que constituem 
a revista são, eles mesmos, componentes de uma série. Os episódios de folhetins escritos, os 
folhetins ilustrados, as histórias completas sem desenho e as correspondências de leitores, to-
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dos esses elementos eram retomados no número seguinte da revista. Nas seções onde os leito-
res podiam expor seus dramas amorosos, como é o caso das seções “Problemas do Coração”, 
“Corações que falam” e da coluna “Confessionário do Amor”, as questões eram publicadas em 
um número, e as respostas apareciam no número seguinte. Quais seriam as intenções dos edi-
tores de Grande Hotel, ao produzir um impresso desse tipo? O que se supunha sobre as prefe-
rências e as habilidades de leitura (e de escrita) de seus supostos leitores? 
 Se retomarmos os três pontos que Paul Bleton (1999) elaborou para caracterizar o tipo 
de leitura que se realiza quando os textos são produzidos para serem lidos a partir de uma sé-
rie, poderíamos pensar nos textos de Grande Hotel e nas características de seus supostos leito-
res. Em primeiro lugar, os textos da revista, assim como os textos de Grand Hôtel e de Nous 
Deux, demandam um leitor em quem se produziria um prazer, pela leitura, continuamente re-
novado pela sensação de eterno recomeço, visível desde a capa das revistas, que ilustra sem-
pre uma cena de amor, com um casal em um cenário romântico. O amor é o eterno recomeço, 
tema central das revistas. Em segundo lugar, a quase simultaneidade entre o tempo da edição 
e o tempo da leitura caracterizaria a recepção dos impressos, todos eles, semanais. Especifica-
mente Grande Hotel saía todas as quartas-feiras e depois a cada terça-feira. Enfim, em terceiro 
lugar, com a leitura desse tipo de revista, teríamos a valorização de um ato de leitura distante 
da leitura escolar ou acadêmica, o que não significa dizer que os supostos leitores de Grande 
Hotel realizassem uma leitura que não demandasse determinadas competências ou não “traba-
lhassem” na construção do sentido para os textos que liam. 
 Uma comparação, que vem sendo construída ao longo da pesquisa que embasa este 
artigo, entre os raros estudos sobre a “presse du cœur”12 aponta que o estatuto de Grand 
Hôtel, Nous Deux e Grande Hotel não era o mesmo na Europa e no Brasil. Segundo os traba-
lhos de pesquisadores franceses, na Europa, o público leitor de revistas como essas (leitor pre-
sumido pelos editores e leitores reais) estaria nos meios populares. As pesquisas também 
mostram a que ponto essa produção era, por um lado, desqualificada culturalmente como insí-
pida e sem valor e, por outro, estigmatizada moral ou politicamente, como perigosa, alienante e 
antifeminista. Eu penso, em particular, em Evelyne Sullerot (1970). No Brasil, encontramos jul-
gamentos de valor negativo do mesmo tipo, mas isso não impediu a difusão de Grande Hotel 
nos meios populares e entre as elites culturais no País, entre 1947 e 1961. Assim, eu pude en-
contrar, sem dificuldade, leitores e leitoras que se tornaram universitários e que muito leram a 
revista na sua juventude, mesmo pertencendo a meios sociais “cultivados”. 
 O estudo da revista Grande Hotel me coloca, então, uma pergunta que eu não havia 
elaborado no início da pesquisa. A questão concerne aos ares culturais de recepção de um im-
presso particular. Por que a revista Grand Hôtel italiana e a revista Nous Deux francesa, tradu-
zidas e adaptadas para o Português, encontraram imediatamente um público tão amplo no 
Brasil? 
 Para responder a essa pergunta, tenho procurado reconstruir a história editorial que 
envolve Grand Hôtel, Nous Deux e Grande Hotel. Cino Del Duca, o antigo comunista antifacista, 
decorado como resistente na França, tornou-se o milionário das Éditions Mondiales, instaladas 
em Paris.13 Pelas Éditions Mondiales, Cino Del Duca publicava não só Nous Deux, mas também 
outras revistas para mulheres.14 Em contrapartida, seus irmãos, Alceo e Domenico Del Duca, 
não tiveram o mesmo sucesso financeiro na Itália. Mas quais seriam os parentescos entre as 
três revistas? 

A princípio, poderíamos imaginar que a revista brasileira seria uma mistura da revista 
italiana com a revista francesa. O número 5 de Grande Hotel, de 27/08/1947, retoma a capa do 
número 1 de Nous Deux, de 14/05/1947. Entretanto, há algumas capas que aparecem primeiro 
em exemplares da revista brasileira e, depois, em números da revista francesa.15 Talvez esse 
seja um indício de que as capas eram produzidas na Itália, antes do restante do conteúdo das 
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revistas e, depois, distribuídas conforme a demanda dos editores que publicavam as versões de 
Grand Hôtel.  

Na Itália, na França e no Brasil, o estilo é o mesmo: todas as capas que eu pude anali-
sar das três revistas foram criadas pelo mesmo ilustrador: Giulio Bertoletti. Foi também ele que, 
com Walter Molino, ilustrou alguns fotodesenhos, publicados nas três revistas, e as imagens da 
seção “Aconteceu”,16 presente em Grand Hôtel e em Grande Hotel. Segundo Antonutti (2012), 
os desenhos italianos de Walter Molino e de Giulio Bertoletti eram retocados na França. Em 
Grande Hotel, tal técnica aparece empregada nas fotos da seção “Ídolos da Tela”.17 Nessa dire-
ção, eu pretendo estudar esses retoques para verificar se eles nos dão indicações sobre os dife-
rentes gostos dos (supostos) leitores italianos, franceses e brasileiros. 

Entre as narrativas de amor, publicadas nos números de Grande Hotel da década de 
1940, destacam-se as partes do romance italiano, “Tu, a minha loucura”, de Luciana Peverelli.18 
O mesmo texto pode ser encontrado, publicado como folhetim, em exemplares de Nous Deux, 
do mesmo período. Contudo, na revista francesa, embora seus editores tenham mantido o título 
do romance de Peverelli, traduzido para o francês, “Toi, ma folie”, o sobrenome da escritora foi 
modificado para “Lucienne Royer”.19 Tal mudança se explicaria pelo perfil dos leitores presumi-
dos, pelos editores, para a versão francesa da revista italiana? E o que dizer sobre os supostos 
leitores brasileiros de Grande Hotel? Essa adaptação, na autoria dos romances publicados, não 
pode ser encontrada na versão brasileira de Grand Hôtel. Porém, nas narrativas de amor, publi-
cadas na seção “Amores Vividos”, temos referências ao Brasil, assim como em outras seções de 
Grande Hotel. 

Ainda nos números do final dos anos 1940 da revista brasileira, localizamos os fotode-
senhos de M. Montemayo. Além dessas narrativas em quadros, há também a seção “Aconte-
ceu” e sobre a quarta-capa, as cartas de leitores, expondo suas dúvidas sobre o amor. Essas 
mesmas seções podem ser encontradas em Grand Hôtel,20 mas não em todos os exemplares de 
Nous Deux, desse mesmo período. Nas quartas-capas de uma parte dos números da revista 
francesa, era publicada a seção de horóscopos e só, mais tarde, começam a aparecer as cor-
respondências. 

Os números de Grande Hotel publicados no fim dos anos 1940 são todos eles organiza-
dos da mesma maneira: dois ou três fotodesenhos; um episódio de um grande romance de 
amor; dois ou três contos (também de amor); uma ou duas seções de curiosidades (sobre bele-
za, culinária, cuidados com a casa, comportamento); duas ou três páginas dedicadas às notícias 
relativas ao cinema; a seção “Ídolos da Tela”, substituída, sistematicamente, a partir de 1954, 
pela seção “Aconteceu”; enfim, as cartas de amor de leitores e as respostas da revista à suas 
dúvidas sentimentais. Contudo, essa estrutura, praticamente decalcada da revista italiana 
Grand Hôtel, parece se modificar nos anos 1950. Ao mesmo tempo em que a revista brasileira 
mantém seções e colunas semelhantes àquelas da revista italiana, o impresso parece se apro-
ximar também de Nous Deux. Encontramos, em Grande Hotel e na revista francesa, partes dos 
romances de Greta Granor, publicados sob a forma de folhetins; horóscopo; passatempos e 
piadas. Encontramos também cartas de leitores e de leitoras, procurando alguém para se a cor-
responder, muitas vezes, para fins matrimoniais. Pouco a pouco, a revista brasileira parece ter 
se tornado também uma tradução de Nous Deux.21 
 
Considerações finais 

Ao explorar as seções do suporte e o que se pretendia comunicar aos leitores, especi-
almente às leitoras, foi possível constatar que o amor é o grande tema de Grand Hôtel, Nous 
Deux e Grande Hotel. No caso da revista brasileira, tal como se anuncia – e se enuncia – na 
capa dos seus números, espera-se que os seus leitores estejam dispostos a mergulhar na “má-
gica revista do amor”. Diferentes textos e imagens compõem o suporte, cujo centro apóia-se 
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nesta temática; do início ao fim, o sentimento amoroso configura-se como o fio que guiaria a 
travessia dos leitores esperados pela revista. Colaborativos, eles aceitariam o pacto de leitura 
proposto, assim como o jogo da sedução exercida pelo universo romântico do impresso. A vi-
vência do amor idealizado, experimentado na fantasia propiciada, sobretudo, pela leitura dos 
foto-romances, levaria as leitoras pensadas pelos editores de Grande Hotel a renovar o prazer 
(da leitura), adquirindo a revista a cada semana. 

Com efeito, eu comecei a trabalhar sobre Grande Hotel porque eu me interessava pela 
leitura de um modo geral, mas, em especial, pela leitura realizada por sujeitos de meios popula-
res. Então, eu escolhi analisar um impresso de grande circulação porque esse tipo de fonte me 
parecia adequado às questões de pesquisa que eu construía. A revista Grande Hotel era um 
título bem conhecido no Brasil, na época em que circulou no País, e eu precisava encontrar lei-
toras e leitores da revista que a tivessem lido a partir de 1947, que desejassem rememorar su-
as experiências de leitura e reconstruir os contextos de recepção da revista. As entrevistas com 
esses leitores deveriam me permitir, a partir daí, confrontar à leitora ideal visada pelos editores 
de Grande Hotel uma amostra de seu público leitor real. 

Mas foi então que as complicações começaram a aparecer. Localizando alguns estudos 
sobre leitores de fotonovelas no Brasil, trabalhos a respeito de revistas que as veiculavam na 
Itália e na França e, sobretudo, por meio da realização de um estágio de Doutorado no exteri-
or,22 graças ao qual eu pude realizar pesquisas na Biblioteca Nacional da França e localizar a 
coleção completa de Nous Deux, assim como alguns exemplares de Grand Hôtel, eu “descobri” 
que a revista Grande Hotel brasileira era uma tradução da revista italiana e talvez de Nous 
Deux. Ora, eu descobria que a produção, que herdava, inclusive o nome da revista italiana, ali-
ás, um nome escrito em francês, não era brasileira, ainda que sua recepção mostrasse o suces-
so da revista no Brasil. Eu era obrigada, portanto, a refletir sobre as relações existentes entre a 
revista Grande Hotel, brasileira, e as duas outras revistas contemporâneas, a revista Grand 
Hôtel, italiana, e a revista Nous Deux, francesa. 

Assim, para continuar a desenvolver a pesquisa, no lugar de me concentrar no estudo 
de um caso, comparando produção e recepção de um impresso “brasileiro”, tornou-se necessá-
rio comparar, por um lado, produtos que, apesar de suas proximidades, possuem histórias sin-
gulares, e por outro, os leitores supostos pelos editores das revistas, assim como seus leitores 
reais, os quais pertenciam a ambientes culturais distintos. Na Itália e na França, o público leitor 
de Grand Hôtel e de Nous Deux parecia circunscrito aos meios populares. No Brasil, ele estaria 
distribuído em todas as camadas sociais, ainda que alguns dos estudiosos brasileiros de fotono-
velas afirmem que seus leitores sejam oriundos dos meios populares.23 O problema de alguns 
dos trabalhos brasileiros que focalizam as fotonovelas ou as revistas que as veiculavam é o fato 
de a análise se centrar no conteúdo das revistas e ser, essa análise, a base para as afirmações 
sobre seus leitores reais. 

Nesse contexto, a pesquisa sobre a apropriação das revistas ganha ainda mais relevân-
cia, visto que, para se caracterizar seus leitores reais, é necessário, sim, compreender o Leitor-
Modelo dos impressos, para efeitos de confrontação e comparação, mas também é preciso cole-
tar dados, por meio de entrevistas, com seus leitores reais, num trabalho que se desenvolva na 
perspectiva da História Oral. Nesse sentido, foram realizadas 14 entrevistas com leitores e leito-
ras de Grande Hotel no Brasil. Esses depoimentos indicam que houve um período, especialmen-
te no final dos anos 1940 até o início dos anos 1960, que pessoas das camadas populares e 
também das elites mais intelectualizadas leram a revista no País. Para evidenciar traços comuns 
ou diferentes entre esses leitores, o caminho será comparar os depoimentos, que eu colhi no 
Brasil, com a pesquisa sobre a recepção de Nous Deux, conduzida por Sylvette Giet (1997) du-
rante a produção de sua tese. 
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Assim, eu poderei completar o desenho da leitora visada especificamente pela Editora 
Vecchi no Brasil, entre 1947 e 1961, para a revista Grande Hotel. Uma vez finalizada esta parte 
do trabalho, eu poderei compreender porque leitores brasileiros (homens e mulheres) assegura-
ram o sucesso de uma revista que não foi pensada para eles.24 Sabemos que, no Brasil, de fins 
dos anos 1940 ao início dos anos 1960, uma parte importante da população, portanto, pouco 
alfabetizada, fazia parte dos leitores de Grande Hotel. Então, como explicar que esses leitores 
se mostrassem imediatamente com boa capacidade para ler os fotodesenhos e, depois, as foto-
novelas da revista? 
 
 
Fontes 
Revista Grande Hotel, de 1947 a 1961. 
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1 De acordo com Isabelle Antonutti (2012), o projeto de Grand Hôtel teve origem na nostalgia 
de Domenico Del Duca em relação ao seu tempo de juventude. Em um cenário estranhamente 
favorável, após a Segunda Guerra Mundial, Grand Hôtel foi lançada na Itália, em 29/06/1946, 
pela Editora Universo. 
2 Nous Deux, segundo Sylvette Giet (1997), nasceu da ideia do industrial François Faure, que, 
desde 1946, desejava produzir um novo periódico sobre cinema. O impresso seria uma produ-
ção de luxo, destinado ao grande público. Conforme Antonutti (2012, p.175-185), Nous Deux 
foi criada na Itália por Domenico e Alceo Del Duca, os irmãos de Cino Del Duca, que, entre 
1945 e 1953, passou “do estatuto de editor de revistas ilustradas infanto-juvenis para aquele de 
patron de presse”. As origens da revista talvez expliquem por que, em seus primeiros números, 
Nous Deux era, segundo a autora, “a cópia integral de Grand Hôtel”. 
3 Como, por exemplo, os livros de Luís Edgar de Andrade (2002) e de Marina Colasanti (2010). 
4 Nessa direção, consultar o artigo de Ana Galvão et al (2008). 
5 Conforme análise de números de Grand Hôtel e de Nous Deux, disponíveis na Bibliothèque 
Nationale de France, para pesquisa. 
6 Sobre a Editora Vecchi, ver Antonutti (2012). 
7 Talvez a tradução da palavra “fotodesenho” para o Português (de “fotoromanzo” ou de “ro-
man dessiné”) nos indique a técnica empregada nos desenhos das narrativas em quadros. Es-
ses desenhos parecem imitar fotos funcionariam ainda, tendo em vista a origem da fotonovela, 
como substitutos de imagens de filmes, lembrando o que se pode ver numa tela de cinema. 
8 De acordo com alguns estudos sobre histórias em quadrinhos, entre eles os de Baetens 
(2009) e Groensteen (1999), poderíamos compreender os foto-romances (incluindo-se, nessa 
categoria, os fotodesenhos e as fotonovelas) como “romans graphiques” para manifestar seu 
pertencimento ao gênero narrativo ficcional. Mas o risco é tratar esse tipo particular de “histó-
rias em quadrinhos” como um “gênero literário”. Todos os especialistas em histórias em quadri-
nhos que eu pude consultar se recusam inserir essas narrativas visuais na esfera dos “gêneros 
literários”, não pela possível ausência nelas de literariedade, mas porque o recurso à imagem 
abriria perspectivas de expressão que iriam além da expressão escrita. 
9 As fotonovelas nasceram na Itália, no fim dos anos 1940, a partir do “ciné-roman”, uma nar-
rativa que articula elementos do cinema e do romance “popular”, conforme Antonutti (2012). 
Esse gênero, o “ciné-roman”, nasceu, por sua vez, nos anos 1920, com a explosão da indústria 
cinematográfica, e a Itália foi uma grande produtora de filmes apresentados por meio de narra-
tivas escritas, ilustradas com fotografias. Para a autora, as fotonovelas, tendo em vista o que 
herdaram do “ciné-roman”, podem ser compreendidas como filhas do cinema, do romance sen-
timental e das histórias em quadrinhos. O primeiro “fotoromanzo”, segundo Antonutti, foi publi-
cado na Itália, em 1947, no número 11 da revista Sogno, enquanto o primeiro “roman-photo” 
foi apresentado na revista Festival, em 27/06/1949. De acordo com a autora, Nous Deux teria 
publicado esse tipo de história, pela primeira vez, em 1949. A esse respeito, ver também Sam-
paio (2008). 
10 Como é o caso de Nous Deux, a qual, em 14/05/2012, estava no seu número 3.384 e com-
pletava 65 anos de história. A revista, publicada, hoje em dia, pelas Edições Mondadori France, 
permanece como um impresso semanal e pode ser comprada nas bancas de Paris. Porém, dife-
rentemente da revista Capricho, Nous Deux continua a veicular fotonovelas, mas, atualmente, 
coloridas. 
11 Conforme evidenciam as entrevistas realizadas com leitores de Grande Hotel entre 1947 e 
1961. 
12 Segundo levantamento bibliográfico, o qual tem sido atualizado durante a pesquisa de que 
trato aqui, e também como apontam os trabalhos sobre revistas de fotonovelas, sobre os leito-
res dessas revistas, citados neste artigo, bem como a recente tese de Antonutti (2012). 
13 As quartas-capas dos exemplares do final dos anos 1940 de Nous Deux, de propriedade de 
Cino Del Duca, trazem o endereço das Éditions Mondiales. Para uma biografia de Cino Del Du-
ca, ver Antonutti (2012). 
14 Festival, Intimité, Madrigal, La Vie en Fleur. 
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15 As capas dos seguintes números de Grande Hotel: 13, de 22/10/1947; 15, de 05/11/1947; 
19, de 03/12/1947, apareceram depois, nessa ordem, nas capas dos números: 45, de 
21/04/1948; 27, de 03/12/1947; 44, de 14/04/1948, de Nous Deux. 
16 Trata-se de uma seção na qual se apresenta, com desenho e texto, um fato extraordinário. 
17 Nessa coluna, visualizamos fotos de atores e atrizes do cinema da época e uma legenda com 
os seus nomes, o título do filme no qual atuaram e a propriedade do filme citado. 
18 De acordo com Antonutti (2012), Luciana Peverelli foi redatora chefe de Il Monello, a primeira 
revista de histórias em quadrinhos de Domenico, Cino e Alceo Del Duca, publicada por 63 anos. 
A revista foi lançada em maio de 1933, pela Casa Editora Moderna, que pertencia aos irmãos 
Del Duca. Peverelli também escreveu mais de 300 romances, elaborados sempre a partir de 
uma veia sentimental, e foi colaboradora de várias revistas femininas, de revistas que publica-
vam textos sobre o cotidiano e de periódicos sobre cinema. No número 140 de Grand Hôtel, de 
26/02/1949, há um anúncio de um dos romances de Peverelli, na forma de livro: “Tu, la mia 
follia”, antes publicado, na revista italiana, como folhetim. 
19 Nous Deux, n.1, 14/05/1947, p.8-9. 
20 Como, por exemplo, no n.140, de 26/02/1949, da revista italiana. 
21 Vale assinalar que, já em 1947, é possível encontrar textos, em Grande Hotel, de autoras 
francesas, como ocorre no n.8 da revista brasileira, de 17/09/1947. 
22 Doutorado Sanduíche (PDSE), financiado pelo CAPES, de 03/2012 a 02/2013. 
23 Ver, nessa direção, os estudos de Angeluccia Habert (1974) Dulcília Buitoni (2009 [1981]). 
24 Segundo Antonutti (2012), as fotonovelas fizeram um enorme sucesso, durante décadas, 
porque, tendo nascido na Itália, elas corresponderiam a uma especificidade italiana. No Brasil, 
no entanto, todos os leitores de Grande Hotel, entrevistados entre maio de 2011 e março de 
2012, afirmaram que gostavam de ler a revista por causa da fantasia, do amor idealizado, en-
cenado nos foto-romances, “experimentado” por eles durante a leitura da revista. Os resultados 
do trabalho de Raquel Miguel (2009) sobre a revista Capricho também indicam a preferência do 
público leitor da revista pelas fotonovelas nela veiculadas. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Neste trabalho é realizada uma análise das penas previstas no Livro V (livro criminal) 
das Ordenações Filipinas, ordenamento jurídico que entrou em vigor no ano de 1603 em todo 
Império português. Parte-se do pressuposto de que as penas desempenhavam uma função pe-
dagógica naquela sociedade uma vez que, por meio de sua aplicação, os súditos internalizavam 
os valores eleitos socialmente. Mais que punir o culpado, os rituais de punição deviam provocar 
medo nos demais súditos portugueses, que evitariam cometer o mesmo feito do condenado.  
 Ao estudo proposto, um dos pontos a ser considerado é a associação da representação 
real às questões religiosas. As Ordenações do reino deixam claro que todo poder emana do rei, 
considerado a cabeça de um corpo, cujo poder provém de Deus. Nesse sentido, chamar-se-á a 
atenção para alguns aspectos político-religiosos daquele contexto, no caso do momento inicial 
da colonização da América Portuguesa, a ideia a ser explorada é que os marcos teológicos 
cristãos, sedimentados ao longo da Idade Média, justificavam a ordem social e o poder político 
(PAIVA, 2006).  
 A fim de entender a lógica político-religiosa da época colonial, voltar-se-á às suas 
origens, que remontam ao medievo, contexto em que havia a concepção de que o rei tinha dois 
corpos, um natural e outro místico. O primeiro, essencialmente igual ao de qualquer pessoa e 
sujeito às imperfeições de nascimento ou adquiridas, enquanto o segundo seria perfeito e 
imortal (KANTOROWICZ, 1998). Resultado de uma construção histórica, a doutrina mostra 
como conceitos utilizados pelos teólogos da Idade Média para caracterizar a Igreja ou o próprio 
Cristo foram sendo lentamente adaptados e transferidos da esfera religiosa para o campo da 
política e do direito. 

A ideia da pedagogia das penas será amparada nas considerações de Bartolomé 
Benassar (1984), mais especificamente na discussão que realiza sobre o papel do Santo Ofício e 
seus métodos no desenvolvimento daquilo que chama de “pédagogie de la peur” (pedagogia do 
medo). O objetivo é problematizar a hipótese inicial de que a forma de punir no Império 
português estava diretamente relacionada à natureza do delito ou, em outras palavras, as 
punições mais severas revelam os comportamentos tidos como mais prejudiciais àquela 
organização social. A punições, nesse sentido, além de possibilitar a compreensão ampliada de 
aspectos da sociedade estudada, é analisada em suas possibilidades educacionais, uma vez que 
forjava modelos de comportamento.  
 
 
1 BREVE HISTÓRICO DAS LEGISLAÇÕES EM PORTUGAL 
 

A história do Direito oferece elementos para compreender como ele se formou e se 
desenvolveu ao longo dos séculos, exercício imprescindível ao estudo do direito em 
determinado contexto. É importante considerar que, no caso deste texto, o interesse é pelo 
direito português do século XVII, período limite da discussão que ora se inicia, mas seu 
percurso histórico faz-se necessário para compreender, inclusive, o direito atual. 

Sobre o quadro geográfico da abordagem, dever-se-á cuidar, conforme adverte Gilissen 
(2003), em não se limitar às fronteiras de Portugal, mas situar o estudo em um quadro mais 
vasto, que compreenda parte da Europa Ocidental, em virtude das influências exercidas pelo 
direito dos outros países. 

No que se refere à periodização, faz-se necessário, pelo menos, retomar aspectos da 
Baixa Idade Média, compreendida entre os séculos XIII e XV. É quando, afirma Gilissen (2003, 
p. 239), “verifica-se uma mudança considerável na estrutura da sociedade medieval”. Para este 
autor, as instituições feudo-vassálicas, ainda que tenham subsistido parcialmente até o fim do 
Antigo Regime, passam então ao segundo plano, provocando a concentração e consolidação do 
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poder nas mãos de um número limitado de personagens (imperadores, reis, duques, condes ou 
outros príncipes territoriais).  

Suplantando a velha hierarquia feudal, desenvolve-se uma organização administrativa 
estatal. Surgem, então, grandes cidades, centros de comércio e de indústria que, conforme 
Gilissen (2003, p. 240), “gozam muitas vezes de um direito próprio nascido das necessidades 
das populações urbanas, e que desempenham um papel considerável tanto no plano econômico 
e social como no plano político”. Nessa forma de entendimento, a lei aparece como fonte de 
direito; o rei legisla tal como os príncipes territoriais até as cidades. Deve ficar claro, no 
entanto, que o costume não deixa de desempenhar um papel capital. 

O direito canônico atinge o apogeu da sua autoridade nos séculos XII e XIII, quando se 
encontra mais ou menos sistematicamente codificado. Sua decadência se inicia no século XIV, 
com o Grande Cisma do Ocidente e a laicização do direito. Por outro lado, assiste-se a um 
renascimento do direito romano. Gilissen (2003, p. 241) afirma que, “depois de um período de 
lenta infiltração nos séculos XIII e XIV, assiste-se nos séculos XV e XVI a uma verdadeira 
recepção do direito romano como direito subsidiário na maior parte dos países da Europa 
Ocidental”.  

Outro ponto que merece destaque neste texto é o fato de, no século XIII, “os sistemas 
de provas racionais substituírem as provas irracionais”. Ocorre que, como explica Gilissen 
(2003, p. 241): “As partes deixam de recorrer a Deus para resolver seus conflitos; pedem a 
juízes, ou mesmo a árbitros, para investigarem a verdade e decidirem tendo em conta regras 
de direito. Justiça e equidade aparecem como fundamentos do direito”. 

No contexto, a formulação de um direito objetivo sobrepõe-se à massa dos direitos 
subjetivos. Gilissen lembra que durante a época feudal a formulação de regras jurídicas tende 
quase exclusivamente para o enunciado de direitos subjetivos, ou seja, direitos de uma ou de 
certas pessoas em relação a uma ou algumas outras pessoas. As obrigações do vassalo para 
com seu senhor são utilizadas como exemplo pelo autor. 

Enfim, o fato é que desde o século XII, por toda parte na Europa, podem ser 
percebidos os primeiros esforços de formulação de um direito objetivo. São regras aplicáveis a 
todos os habitantes de determinado território ou a todos os membros de um grupo social, 
gozando de certa autonomia política.  

No que se refere à Época Moderna (séculos XVI-XVIII), percebe-se, com Gilisse, certa 
continuidade do medievo. A afirmação é de que “A maior parte de seus aspectos característicos 
aparecem já no século XIV, ou até no século XIII; desenvolvem-se progressivamente nos 
séculos XV e XVI e estabilizam-se nos séculos XVII e XVIII” (GILISSEN, 2003, p. 244). 

Na discussão que faz sobre a situação política dos principais Estados, o mesmo autor 
possibilita compreender que, no geral, a tentativa de unificação foi prática comum a todos. 
Logo, no domínio jurídico, “a unificação do direito é um dos objectivos visados pelos soberanos 
de tendência absolutista; vêem aí um meio para eliminar os particularismos regionais e locais e 
destruir os privilégios de certos grupos sociais” (GILISSEN, 2003, p. 247).  

Vale, ainda, salientar o fato de que, a partir do século XVI, as regras de direito serem 
estabelecidas por escrito dando maior segurança aos interessados. Consoante Gilissen (2003), a 
lei escrita suplanta o costume oral, o que também acontece com processos e provas. A 
legislação torna-se por excelência a fonte viva do direito, tendendo a eliminar progressivamente 
o costume, que revoga ou suplanta. É o soberano que legifera. 

Ainda Gilissen chama a atenção para o fato de o costume permanecer a fonte principal 
do direito civil, porém, com seu caráter alterado. Acontece que “os soberanos ordenam a 
redução a escrito dos costumes; uma vez escrito e homologado (o que quer dizer reconhecido 
oficialmente), deixa de ser um verdadeiro costume para se tornar uma lei de origem 
consuetudinária” (GILISSEN, 2003, p. 248). Os soberanos reservam-se o direito de o modificar 
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e o interpretar. Os costumes homologados adquiriram as características essenciais da lei: 
certeza, estabilidade e permanência.  

É importante mencionar ainda o declínio do direito canônico ocorrido a partir do século 
XVI. A Reforma Protestante subtrai uma grande parte da Europa à religião católica e, mesmo 
na maior parte dos países que permaneceram católicos, as matérias de direito civil, regidas na 
Baixa Idade Média pelo direito canônico, escapam finalmente aos tribunais eclesiásticos para 
entrarem nos domínios regidos pela legislação real. 

O fato é que toda atividade legislativa tinha praticamente desaparecido no Ocidente 
entre finais do século IX e o século XII. Quando muito, afirma Gilissen (2003, p. 291), “havia 
alguns actos legislativos no Sul da Europa, nomeadamente em Itália e na Península Ibérica”. 
Situação contrária é observada na época moderna, quando a “relação entre as duas principais 
fontes de direito é totalmente diferente: a lei adquire a preponderância, eliminando 
progressivamente o costume”.  

Não é fácil precisar quando aparecem as primeiras leis em cada país. Segundo Gilissen, 
a partir do século XII, tanto nos textos de direito canônico como nas interpretações de 
glosadores, o direito de legislar foi reconhecido ao imperador e aos reis. O direito de legislar foi 
ainda estendido às cidades e, por vezes, às comunidades de habitantes. 

Outro ponto que merece destaque é a intervenção de órgãos representativos de certos 
grupos sociais, sobretudo a nobreza, o clero e as cidades ou mesmo o Terceiro Estado. O papel 
do Parlamento, Cortes ou Estados aumenta, afirma Gilissen (2003), consideravelmente nos 
séculos XIV e XV, mas a sua parte na elaboração das leis varia de um reino para o outro. No 
caso de Portugal e Espanha, é importante lembrar o fato de, no século XVI, terem se tornado 
poderosos impérios coloniais, o que contribuiu para forjar a necessidade de compilar grandes 
conjuntos legislativos, conforme se observa na sequência. 

 
 

1.1 AS ORDENAÇÕES PORTUGUESAS: CONTEXTO DE FORMULAÇÃO  
 
Um acontecimento significativo a ser considerado na compreensão da formulação dos 

códigos legislativos portugueses a partir do século XV é a expansão ultramarina portuguesa, em 
seus aspectos econômicos, políticos e sociais. A partir dos desdobramentos marítimos, confor-
me argumenta Saraiva (1995), a vida econômica concentrou-se no litoral e a atividade governa-
tiva do Estado especializou-se na economia e na política militar ultramarina.  

Assim, a partir do século XV cessou-se o esforço de colonização interna que progredira 
desde o início da monarquia, entrando a vida campesina numa estagnação profunda, conser-
vando, até finais do século XIX, numerosas sobrevivências medievais. O autor acredita que a 
expansão marítima portuguesa foi decisiva para o início de um novo ciclo da história de Portu-
gal. Os empreendimentos ultramarinos possibilitaram à Coroa adquirir uma nova dimensão: o 
pequeno Portugal ibérico transformara-se numa das maiores potências navais e comerciais da 
Europa.  

O crescimento da corte é apontado como uma forma de exteriorizar a crescente gran-
deza da dignidade real, além de evidenciar o resultado da centralização e de um enorme au-
mento da atividade do serviço público. Saraiva (1995) chama a atenção para o fato de que 
durante os reinados de D. Manuel, D. João III e D. Sebastião, foram publicadas numerosas re-
formas legislativas a fim de regulamentar minuciosamente muitas atividades do Estado: fazen-
da, justiça, exército, administração central e local. Para ele, o Estado moderno substitui, nas 
leis como nas armas e nas ideias, o Estado medieval. 

Os códigos legislativos portugueses mais abrangentes eram denominados Ordenações 
do Reino, que eram regulamentos cujos nomes faziam referência aos reis que os promulgaram 
e que pretendiam dar conta de todos os aspectos legais da vida dos súditos. Trata-se das Or-
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denações Afonsinas (1446), Ordenações Manuelinas (1521) e Ordenações Filipinas, promulga-
das no ano de 1595 e editadas em 1603, período de domínio espanhol do império luso.  

Cláudio Valentim Cristiani (2003), na obra O direito no Brasil colonial, apresenta o con-
texto de publicação de cada Ordenação, bem como as necessidades de tais sistematizações. O 
autor esclarece que as Ordenações Afonsinas foram a primeira grande compilação das leis es-
parsas em vigor. Criadas no reinado de D. Afonso V, que reinou em Portugal de 1438 a 1481, 
são divididas em cinco livros que tratam desde a história da própria necessidade daquelas leis, 
passando pelos bens e privilégios da Igreja, pelos direitos régios e de sua cobrança, pela juris-
dição dos donatários, pelas prerrogativas da nobreza e pela legislação especial para os judeus e 
mouros; o livro IV trata mais especificamente do chamado direito civil; e o Livro V diz respeito 
às questões penais. 

As Ordenações Manuelinas foram publicadas pela primeira vez em 1514 e receberam 
sua versão definitiva em 1521, ano da morte do rei do rei D. Manuel I. Foram obra da reunião 
das leis extravagantes promulgadas até então com as Ordenações Afonsinas, visando a um me-
lhor entendimento das normas vigentes. A invenção da imprensa e a necessidade de correção e 
atualização das normas contidas nas Ordenações Afonsinas foram justificativas para a elabora-
ção das novas leis. A estrutura de cinco livros foi mantida, algumas leis foram suprimidas e/ou 
modificadas e um estilo mais conciso foi adotado. 

As Ordenações Filipinas, promulgadas em 1603, durante o reinado de Felipe II (1598 a 
1621), compuseram-se da união das Ordenações Manuelinas com as leis extravagantes em vi-
gência. No período conhecido como União Ibérica, no qual Portugal foi submetido ao domínio 
da Espanha (1580 a 1640), foram concebidas as últimas leis que o reino lusitano teve até ver o 
fim na monarquia. Tais Ordenações foram necessárias devido à atualização com o direito vigen-
te, pois algumas normas já estavam em desuso e outras precisavam ser revistas. Felipe II, ape-
sar de ser Espanhol, mostrando habilidade política, promulgou as novas leis dentro de um 
espírito tradicional respeitando as leis portuguesas, mantendo-se, inclusive, a mesma forma das 
Ordenações anteriores. 

Apresentadas as Ordenações e compreendidas as relações que se estabelecem entre a 
legislação e as vicissitudes do seu contexto histórico, discutir-se á algumas relações entre direi-
to e religião no contexto em questão. 

 
2 DIREITO E RELIGIÃO NO IMPÉRIO PORTUGUÊS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 
 Uma das principais características dos ordenamentos jurídicos apresentados é a não 
distinção entre direito, moral e religião. Isso fica evidenciado logo nos primeiros títulos do livro 
V (a rigor trata-se de um livro criminal) das Ordenações Filipinas, quando são previstas penas 
para hereges e apóstatas, também para os blasfemadores, para os feiticeiros e para os benze-
dores de animais. Chama a atenção o fato de a pena de morte ter sido largamente utilizada 
para os casos de atentados contra o rei e o Estado e repressão dos pecados.  
 Os crimes de lesa-majestade, por exemplo, eram punidos com a morte, mais o confis-
co de todos os bens do criminoso, uma forma de impor o temor àqueles que tivessem em men-
te atentar contra o rei e/ou o Estado (intimidação). Não bastasse a pena ser imposta sobre o 
criminoso, visava atingir seus amigos mais próximos e familiares. Tantas outras penas eram 
aplicadas, como o açoite e a tortura. Para tanto, ao legislador era atribuída ampla arbitrarieda-
de. 

Isso porque a sociedade portuguesa em questão via como natural a atribuição ao rei da 
guarda e vigilância da fé e da prática cristã. Para Paiva (2007), isso sugere que a religiosidade 
cristã fosse a forma de ser da sociedade portuguesa, forma que lhe garantia a identidade e a 
unidade, cabendo, portanto, ao rei sua preservação, o que o fazia por meio do direito e da 
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educação. Nas palavras do autor, “Deus ocupa todo o espaço da realidade. O rei o representa” 
(PAIVA, 2007, p. 12). 

A fim de entender essa lógica político-religiosa, faz-se necessário, novamente, voltar às 
suas origens que remontam ao medievo, contexto no qual havia a concepção de que o rei tinha 
dois corpos: um natural, essencialmente igual ao de qualquer pessoa, e outro místico. O primei-
ro, sujeito às imperfeições de nascimento ou adquiridas, e o segundo, perfeito e imortal. Essa é 
a compreensão apresentada por Ernest H. Kantorowicz (1998) na obra Os dois corpos do rei: 
um estudo sobre teologia e política medieval.  
 Ao longo de sua obra, Kantotowicz mostra como conceitos utilizados pelos teólogos da 
Idade Média para caracterizar a Igreja ou o próprio Cristo foram sendo lentamente adaptados e 
transferidos da esfera religiosa para o campo da política e do direito. Sua proposta é recuperar 
nas tradições medieval e moderna o corpo místico que envolve a figura do rei nas cortes da 
Europa, em especial, a inglesa. Trata-se de uma obra densa, o que inviabiliza maior aprofun-
damento, mas que algumas considerações são necessárias para a compreensão aqui requerida.  
 O título da obra (Os Dois Corpos do Rei) já faz referência à característica dupla da 
imagem do rei. O primeiro dos corpos, o corpo natural, é superado pelo segundo, o político, 
uma vez que este se revela possuidor de uma mística que o faz indiscutível e eterno. Pode-se 
afirmar que a predominância do corpo político sobre o natural se caracteriza pela destreza com 
que os juízes a utilizam na defesa das ações das suas respectivas cortes. A fim de fundamentar 
tal tese, Kantorowicz recorre a uma vasta documentação e aborda variadas temáticas, das 
quais algumas são centrais para esta discussão. 
 No que se refere à ideia da realeza centrada em Cristo, questão imprescindível para os 
objetivos propostos neste trabalho, elementos importantes são discutidos. Uma das considera-
ções de Kantorowicz é que a documentação analisada perpetua a figura gemina do monarca, 
concentrada no poder divino e humano nela contida. A tradição religiosa cristã medieval compa-
tibiliza-se com o corpo político do rei exatamente por que nele está contida uma condição reli-
giosa perpetuada pelo cargo, apesar de sua natureza humana. O rei, que aparece enquanto 
seguidor e imitador de Cristo, nada mais é do que o mediador entre céu e a terra, entre a ins-
tância divina e a terrena (humana).  
 Na análise de Kantorowicz (1998), o rei aparece “como um ser temporal” (na sua qua-
lidade natural) e um ser atemporal (sujeito às coisas públicas de maneira eternizada). É obser-
vado que, na Baixa Idade Média, a promoção dos mecanismos e teorias de mistificação do 
aparelho político e religioso tendem a ser cada vez mais fortes. Talvez, a aproximação, do pon-
to de vista normativo, entre a monarquia moderna e o sistema medieval reside, exatamente, na 
racionalização corporativa e mística da Igreja. Nesse caso, a figura do Papa, na junção entre 
Igreja e Estado, define uma apropriação política do corpo místico da Igreja, o que, por fim, dá 
determinada funcionalidade ao sistema, mesmo na Idade Média, antes do absolutismo.  
 O fato é que, em virtude de uma legitimação historicamente construída, à época do 
Império português o soberano constituía o centro único e indissolúvel do poder, responsável, 
portanto, pela organização do corpo social. Para tanto, uma estrutura hierárquica de jurisdições 
e alçadas o possibilitava estar presente em todo o Reino. Na sequência, discutir-se-á, além 
dessa organização, outras práticas desse modo de conceber a política, que também se afirmava 
e se fazia presente por meio de dispositivos simbólicos e rituais.  
 
3 RELAÇÕES ENTRE PUNIÇÃO E EDUCAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE A FUNÇÃO 
DISCIPLINADORA DO CASTIGO NO IMPÉRIO PORTUGUÊS 
 
 No contexto discutido, constituíam, conforme Lara (1999, p. 21) elementos inerentes 
ao poder real: “Punir, controlar os comportamentos e instituir uma ordem social, castigar as 
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violações a essa ordem e afirmar o poder do soberano”. Tal consideração já sugere o 
importante papel dos mecanismos de punição à manutenção daquela sociedade, na qual a 
“punição devia ser afirmativa e exemplar: como exercício de poder, ela devia explicitar a 
norma, fazer-se inexorável e suscitar o temor” (Idem, p. 21). 
 Lara observa que tal concepção de poder estava presente, por exemplo, nas relações 
entre senhores e escravos no interior das fazendas e casas senhoriais, o que pode ser 
percebido na seguinte advertência que fazia o jesuíta italiano Jorge Benci no final do século 
XVII: “o escravo calejado com o castigo já não o teme; e, porque não o teme, não lhe 
aproveita”. Por isso, ela lembra sua recomendação de “açoites moderados” (BENCI, 1977 apud 
LARA, 1999, p. 26). Pedagogicamente, pode-se afirmar que o castigo físico exemplar exibia o 
poder do senhor a todos que acompanhavam ao suplício e, infundindo temor, produzia 
obediência e sujeição.  
 Benci (1977, p. 50) considera que a escravidão implica em obrigações mútuas entre 
senhores e escravos pois, “assim como o servo está obrigado ao senhor, assim o senhor está 
obrigado ao servo”. Para o jesuíta, dar ao escravo sustento, trabalho e castigo é, além de 
direito, uma obrigação devida por um senhor cristão aos seus escravos. Nesse sentido, 
estabelece como obrigações do senhor para com o escravo: o “sustento”; o “vestido” e o 
cuidado, que devem ter em suas enfermidades; a “doutrina cristã”, que os senhores são 
obrigados a ensinar e, finalmente, o castigo, ponto que aqui merece destaque. 
 É enfática consideração de Benci (1977) de que, quando merecido, os senhores têm 
obrigação de castigar fisicamente os escravos. No seu entendimento, castigo não é direito, é 
obrigação do senhor. Para os objetivos deste texto, merece destaque a função disciplinadora do 
castigo naquela sociedade.  
 Conforme mencionado, essa era a concepção de poder do período, podendo ser 
percebida, também, na legislação que então vigorava. Da mesma forma, punia-se com o 
objetivo de educar os súditos, pois conforme afirma Lara (1999): 
 

Para ser eficaz, portanto, a punição devia ser afirmativa e exemplar: 
como exercício de poder, ela devia explicitar a norma, fazer-se 
inexorável e suscitar o temor. Não é por outra razão que as punições 
no Antigo Regime transformavam-se em espetáculo, em pedagogia 
capaz de atingir o corpo do criminoso e, principalmente, impressionar 
os sentidos dos demais súditos e vassalos. [...] Não se trata de 
simplesmente matar o criminoso, mas de relacionar a gravidade de 
sua falta ao rigor da punição, fazer com que o sofrimento do 
condenado inspire temor e sirva de exemplo, expiando suas culpas e 
restaurando o poder real violado pelo crime em toda a sua força e 
plenitude (LARA, 1999, p. 21-22). 

 
Vale ainda refletir sobre aspectos da forma como era realizada a aplicação das penas. 

Na maior parte das vezes as penas mais graves eram aplicadas em cerimônias conhecidas como 
os autos-de-fé, ocasiões em que publicamente eram lidas e executadas as sentenças da Inqui-
sição. Os autos, com o tempo, passaram a constituir um grandioso espetáculo, seguindo um 
cerimonial rigorosamente estabelecido. Além de autoridades religiosas e civis, grande parte da 
população da cidade comparecia para assistir. Apesar de rápida, a apresentação de tal cerimo-
nial é aqui realizada com o objetivo de fortalecer a ideia de uma pedagogia das penas. Ao tor-
nar públicas as punições, se pretendia causar medo na população, educado-a para que evitasse 
cometer os mesmos delitos. 
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Dessa forma, este trabalho apresenta uma compreensão ampla de educação, não res-
trita a mecanismos formais, mas entendida como um processo de aprendizagem da forma de 
ser que se dá em todas as relações humanas, no caso, as punições. Tal forma de entendimento 
permite, com base nas Ordenações Portuguesas, refletir sobre o ideal de homem que se queria 
formar naquele contexto.  

Nessa perspectiva, a educação é entendida como a tarefa de suscitar valores ou, em 
outras palavras, como uma possibilidade de adaptar o sujeito à sua sociedade. O fato é que 
toda sociedade define qual o indivíduo ideal para nela viver e agir, o que permite afirmar ser o 
fim da educação constituir um ser social nos seres humanos.  

Isso posto, pode-se afirmar que o direito é um instrumento educacional uma vez que 
ensina e obriga os seres humanos a se adaptarem à sociedade em que vivem, fazendo-os cum-
prir regras e deveres. A partir dessa compreensão, chamar-se-á, de modo mais específico, a 
atenção para aspectos da legislação portuguesa do XVII, consubstanciada nas Ordenações Fili-
pinas, publicadas em 1603, mais especificamente em seu livro V (parte criminal). 
 
 
3.1 A “PEDAGOGIA DO MEDO” NAS ORDENAÇÕES FILIPINAS 
  
 Publicada com o pomposo título de “Ordenações e leis do reino de Portugal, 
recopiladas por mandado do muito alto, católico e poderoso rei dom Felipe, o primeiro”, a 
compilação é apresentada na introdução do livro V, organizado por Silvia Hunold Lara, como “o 
mais bem-feito e duradouro código legal português” (LARA, 1999, p. 34). O texto conserva a 
mesma divisão em cinco livros das ordenações anteriores, igualmente subdivididos em títulos e 
parágrafos.  

Convém, para a reflexão aqui proposta, apresentar alguns pontos deste ordenamento 
jurídico. Na impossibilidade de tratar de toda a legislação, foram selecionados títulos 
significativos no que se refere à rigorosidade da punição, isso porque, além de revelarem as 
maiores preocupações do contexto, fornecem elementos que subsidiam a compreensão de uma 
“pedagogia punitiva”, impulsionada pelo medo causado.  

O Título I, “Dos Hereges e Apostatas”1, crime cujo conhecimento pertencia principal-
mente aos juízes eclesiásticos, mas sua execução, por ser de sangue, era remetida ao Estado, é 
um retrato da Inquisição medieval no reino, instituição criada em 1536 com o objetivo de punir 
os condenados com penas que variavam do confisco de bens e perda de liberdade, até a morte 
pela fogueira. 

No Título II, ao definir as penas daqueles que blasfemassem de Deus ou dos santos, as 
Ordenações estabeleciam que: 

 
Qualquer que arrenegar, descrer, ou pezar de Deos, ou de sua Santa 
Fé, ou disses outras blasfemias, pola primeira vez, sendo Fidalgo, pa-
gue vinte cruzados, e seja degredado hum anno para a Africa. 
E sendo Cavalleiro, ou Scudeiro, pague quatro mil reis, e seja degra-
dado hum anno para Africa. 
E se fôr peão, dem-lhe trinta açoutes ao pé do Pelourinho com baraço 
e pregão, e pague dous mil reis. 
E póla segunda vez, todos os sobreditos incorram nas mesmas penas 
em dobro. 
E póla terceira vez, além da pena pecuniaria, sejam degradados trez 
annos para Africa, e se fôr peão, para as Galés. (ORDENAÇÕES FILI-
PINAS, liv. 5.º, tit. II) 
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Outro crime a ser destacado é o de Lesa-Magestade. O título VI das Ordenações 
condena todo o tipo de traição ao rei ou ao reino e estabelece como pena uma morte cruel. É 
possível afirmar que a grande preocupação com a fidelidade ao rei deve-se ao fato de que, 
naquele ideário, o seu poder ser dado por Deus, sendo o monarca considerado seu próprio 
representante na terra e cabeça de um corpo, como se percebe no título a seguir: 

 
Lesa-Magestade quer dizer traição cometida contra a pessoa do Rey, 
ou seu Real estado, que é tão grave e abominável crime, e que os 
antigos Sabedores tanto estranharam que o comparavam à lepra, 
porque assim como esta enfermidade enche todo o corpo, sem nunca 
mais se poder curar, e empece ainda aos descendentes de quem a 
tem, e aos que com ele conversam, pelo que é apartado comunicação 
da gente, assim o erro da traição condena o que a comete, e empece 
e infama os que de sua linha descendem, posto que não tenham 
culpa (ORDENAÇÕES FILIPINAS, liv. 5.º, tit. VI). 

 
Percebe-se, pelas comparações feitas, o quanto o crime de Lesa-Majestade era 

preocupante uma vez que colocava em risco a própria ordem social. Isso porque a traição 
cometida contra a pessoa do rei poderia provocar sérios danos ao Estado, já que a substituição 
não poderia ser realizada facilmente em virtude de que tal legitimação levava em conta a 
hereditariedade. Em virtude da gravidade do delito, as penas aplicadas tinham como objetivo 
advertir quanto aos “perigos” em se praticar tal ação, ou seja, além de punir ao infrator, as 
penas tinham como objetivo advertir a todos das consequências de tal crime. Nesse sentido, é 
importante reforçar, as próprias penas tinham função educativa. 

A fim de evitar o caos na sociedade e preservar a ordem vigente, a legislação em ques-
tão apresenta uma série de punições que variavam de leis para casos de resistência aos oficiais 
de justiça e desacato a juízes ou demais oficiais, até a morte para o escravo que tirasse arma 
para o seu senhor. Mas, conforme mencionado, os títulos apresentados, ainda que rapidamen-
te, são significativos para os objetivos da discussão proposta uma vez que neles são estipuladas 
punições exemplares. 

Bennassar (1984), na discussão que realiza sobre aquilo que chama de “pedagogía del 
medo”, apesar de focar a Inquisição espanhola (primeiros objetivos e rumos que a instituição 
tomou), oferece elementos importantes para discutir a legislação portuguesa em questão, mais 
especificamente no que se refere às punições nela previstas.  

Nesse sentido, vale destacar o seguinte posicionamento do autor, o qual defende que a 
difusão do medo entre os súditos teve um papel imprescindível: “A fin de obtener [...] 
conformidad con el modelo oficial, que es a la vez religioso, político y social, y que no puede 
lograrse con la sola promugación de leyes, el método predilecto del Santo Oficio es, en mi 
opinión, la sutil difusión del miedo entre las capas del cuerpo social” (BENNASSAR, 1984, p. 
175, grifos no original). Baseado em textos normativos, cartas e informes dos próprios 
inquisidores, o autor insiste na ideia de que havia todo um método para punir, cujo objetivo era 
aterrorizar o povo. 
 Bennassar (1984) chama a atenção para algumas considerações de Francisco Tomás y 
Valiente, mais especificamente na conferência realizada no Simpósio sobre a inquisição em 
Cuenca, em 1978. Na ocasião, o processo inquisitorial foi comparado aos procedimentos penais 
da jurisdição real ordinária e a canônica. Entre os dois, “la praxis inquisitorial fue creando un 
proceso penal peculiar, sin duda más severo y más temido que ellos” (BENNASSAR, 1984, p. 
176). Para os objetivos deste trabalho, convém, mesmo brevemente, refletir sobre os métodos 
dessa “pedagogia do medo”. 
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 Em primeiro lugar, a tortura foi uma prática constante em casos de suspeitos de 
judaizar ou de pertencer às “seitas” de Maomé ou Lutero. Ou seja, casos de fé na maior parte 
das vezes e, quase nunca, em casos de moral, de blasfêmias ou de proposições errôneas ou 
escandalosas. É discutido o fato de toda a gente de meados do século XVI em diante saber que 
a Inquisição matava pouco e que os piores castigos se reservavam aos judaizantes. Nesse 
sentido, questiona: “¿cómo se explica que to el pueblo tuviera tanto terror al Santo Oficio? ¿Por 
qué? (BENNASSAR, 1984, p. 177). 
 Como resposta, alguns fatores são apresentados. Primeiro fator: “el secreto y el 
engrenaje del secreto”. Mantido totalmente incomunicável e desconhecedor das acusações que 
lhe eram feitas, o réu chegava a confessar feitos e detalhes desconhecidos dos inquisidores. 
Além disso, o sigilo favorecia a delação, inclusive pelos próprios membros da família. Esse 
mecanismo inquisitorial permitia ainda aos juízes exercer um poder arbitrário. 
 Outros dois fatores, de certo modo combinados, são apresentados pelo autor a fim de 
explicar o medo provocado no povo pelo Santo Oficio: “la memoria de infamia” e a “amenaza 
de la miseria”. Sobre o primeiro, esclarece: 

 
Dicho en pocas palabras, la infamia se hacía pública al publicarse las 
sentencias en los autos de fe, al exponer a vergüenza pública, al ad-
ministrar azotes a personas condenadas fuera de auto, finalmente, en 
los casos graves, al abligar a llevar el sambenito. Llevar um sambenito 
por la calle equivalía a caminar con un cartel que proclamara la propia 
indignidad (BENNASSAR, 1984, p. 179). 

 
 É importante esclarecer que os ditos sambenitos eram utilizados pela Inquisição com o 
objetivo de humilhar os condenados, que o vestiam e exibiam pela cidade, fixando na memória 
de todos. Tal exposição acarretava uma série de proibições relativas ao modo de vida, como 
vestir vestidos de seda, carregar espada ou jóias ou, ainda mais grave, impedimentos referen-
tes à vida profissional e social não apenas do réu como dos seus descendentes.  
 De modo semelhante, é hipótese aqui aventada, que as punições previstas no Livro V 
das Ordenações Filipinas eram carregadas de significados que são próprios do contexto. Provo-
car o medo nos demais súditos por meio dos rituais punitivos é o ponto central da discussão, 
ponto este que permite aproximar discussões entre Educação e Direito.  
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Espera-se, com os exemplos aqui discutidos, apontar caminhos para refletir (pedagogi-
camente) sobre as punições no Império português. Considerando que na lei estão presentes os 
valores que a sociedade quer proteger e tutelar, o direito, como se tentou evidenciar, possui 
uma função educacional. No caso das punições aplicadas na época estudada, foi explorada tal 
possibilidade com base no medo causado entre os súditos. 

Além disso, as penas previstas e aplicadas nas Ordenações Filipinas possibilitaram, ain-
da que em linhas gerais, compreender aspectos daquela organização social. A religiosidade, a 
Monarquia, a expansão marítimo-comercial e a hierarquia estabelecida, eram valores cujas pe-
nas estavam atreladas. Ou seja, as punições tinham o objetivo de despertar nas pessoas a per-
cepção de que tais questões eram socialmente relevantes para a vida coletiva e, portanto, 
deveriam evitar qualquer infração aos referidos valores. 

Nota-se, finalmente, quão rico é o ordenamento jurídico estudado. Explorá-lo pode ser 
um exercício frutífero, considerando a possibilidade de uma compreensão ampliada do contex-
to, o qual ainda carece de investigações, independente do aspecto que se opte por discutir.  
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1 Chamava-se herege a pessoa que criava ou sustentava um sentimento declarado contra a Igreja. O apos-
tata era aquele que abandonava inteiramente a fé cristã, passando a pertencer à religião maometana, judai-
ca ou pagã. 

CD-ROM DE ATAS  | 6766 |  COLUBHE 2012



A REPÚBLICA BRASILEIRA NOS LIVROS 
DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DE 1889 A 1950 

Kênia Hilda MOREIRA
Universidade Federal da Grande Dourados

PA L AV R AS- C H AV E

Livro didático; República; Ensino 

de História do Brasil

ID: 962

CD-ROM DE ATAS  | 6767 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 6768 |  COLUBHE 2012



A presente comunicação demarca aspectos em torno dos conteúdos dos livros didáticos 
de história utilizados entre 1889 e 1950 em terras brasileiras. A delimitação cronológica com-
preende o ano de 1889, marco inicial da República no Brasil, e nos permite analisar como os 
autores narraram em seus livros didáticos o passado colonial e imperial e o presente republica-
no; e 1950, último ano de vigência da Lei Orgânica do Ensino secundário de 1942, e dos res-
pectivos programas de ensino elaborados em âmbito federal pelo Ministério da Educação e 
Saúde Pública. Nessa década de 1950, como se sabe, começa a ser discutido e a tramitar no 
Congresso Nacional o projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Nosso objetivo é analisar mudanças e permanências nos conteúdos do livro didático de 
História do Brasil no período delimitado, questionando a concepção de República apresentada 
nestes livros didáticos a partir de 1889, com a Proclamação da República. 

Ao analisarmos o ensino de História do Brasil pelos livros didáticos, consideramos a dis-
ciplina escolar não como vulgarização ou adaptação das ciências de referência, e sim como 
produto específico da escola. Este, segundo Julia (2001), coloca em evidência o caráter criativo 
do sistema escolar, de acordo com a abordagem proposta pela História das Disciplinas Escola-
res (CHERVEL, 1990). O livro didático foi compreendido, em conformidade com Choppin (1992), 
como aquele constituído de um conjunto extenso de conteúdos curriculares, com progressão 
em unidades e favorecendo usos coletivos e individuais. E também como instrumento pedagó-
gico inscrito em uma longa tradição, inseparável tanto na sua elaboração como na utilização 
das estruturas, métodos e condições de ensino de seu tempo.  

Compreendemos igualmente que a evolução e características dos livros didáticos estão 
associadas, por um lado, às transformações sociopolíticas e técnicas mais ou menos gerais no 
Ocidente, e, por outro, à extensão da alfabetização, às concepções pedagógicas e ao desenvol-
vimento do sistema educativo segundo as singularidades nacionais. E ainda, que eles, os livros 
didáticos, podem influenciar a produção de um senso comum, práticas e comportamentos, pois, 
como afirma Ferro (1981), “a imagem que fazemos de outros povos e de nós mesmos está as-
sociada com a história que nos ensinaram quando éramos crianças”.  

Para eleger os autores e títulos didáticos, recorremos às seguintes fontes: a lista de li-
vros didáticos indicados nos programas de ensino do Colégio Pedro II entre 1889 e 1930 dispo-
nível em Vechia e Lorenz (1998); a lista dos livros didáticos de acordo com os programas de 
1931 e 1950, em Hollanda (1957); a lista de livros didáticos do Banco de Dados Livros Escolares 
(LIVRES-FE-USP); e os livros didáticos pesquisados em teses e dissertações, em Moreira e Silva 
(2011). Utilizamos como critério de seleção: a recorrência de títulos entre as fontes disponíveis; 
a longevidade dos títulos; os autores com maior quantidade de títulos; e os títulos mais investi-
gados em estudos acadêmicos. Em síntese, buscamos os títulos mais difundidos entre 1889 e 
1950.  

Com base nas fontes disponíveis e nos critérios de seleção, definimos como corpus do-
cumental as obras: Lições de História do Brasil, de Joaquim Manuel de Macedo (1907, 1ª edição 
1861); História do Brasil curso superior, de João Ribeiro (1928, 1ª edição 1900); História do 
Brasil para o ensino secundário, de Rocha Pombo (1925, 1ª edição 1918); Epítome de História 
do Brasil, de Jonathas Serrano (1941, 1ª edição 1933); História do Brasil para a segunda série 
dos cursos clássico e científico e História do Brasil para a quinta série do curso secundário, am-
bas de Basílio de Magalhães (1958; 1942); História do Brasil para o terceiro ano ginasial e His-
tória do Brasil para o quarto ano ginasial, de Joaquim Silva (1943; 1944).  

Ao pensarmos no referencial de análise do corpus selecionado, estivemos atentos a não 
colocar à prova determinados modelos teórico-conceituais, em detrimento do escrutínio da 
hermenêutica documental como alerta Monarcha (2007). Desse modo, compreendemos o livro 
didático como representação dos campos epistêmico e científico, pedagógico, sociológico e an-
tropológico, constituindo um caso particular no quadro da cultura escrita, da cultura escolar e 
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da escolarização; de outro modo, propusemos uma análise considerando a necessidade de 
abordagem específica, fazendo emergir uma etno-historiografia (MAGALHÃES, 2006) em que 
sobressaia um historicismo que determine o sentido e a orientação da pesquisa.  

 
 

Mudanças e permanências na história do Brasil pelos livros didáticos de 1889 a 1950 
 

Partilhando do ponto de vista de Lima (1989), para quem a narrativa é organização 
temporal, colocando o diverso, o irregular e o acidental em ordem, efetuamos a análise dos 
livros didáticos selecionados cientes da ordenação narrativa. Ao descrevermos as narrativas 
didáticas indagamos a construção do passado e do presente da República, ou melhor, quais 
fatos foram secundarizados e quais foram relevados.  

Concebida como governo do povo a República originou nossas reflexões sobre con-
cepção de povo, relação entre indivíduos e Estado e modo de inserção na atividade política. 

Notamos que nos títulos analisados o conceito de “povo-nação” vincula-se à figura do 
Estado tido como elemento crucial da unidade nacional. 

Quem integrava povo brasileiro nos diferentes contextos sócio-históricos? No final do 
século XIX e início do XX vigoravam as teorias raciais fundamentadas num modelo racionalista-
evolucionista. Nesse modelo a mistura racial era explicada como prejudicial ao progresso da 
nação, conforme podemos ler nos diferentes “intérpretes do Brasil”.  

Para Sílvio Romero em O Evolucionismo e o positivismo no Brasil: “A distinção e desi-
gualdade das raças humanas é um fato primordial e irredutível, que todas as cegueiras e todos 
os sofismas dos interessados não têm forças de apagar. É uma formação que vai entroncar-se 
na biologia e que só ela pode modificar” (ROMERO, 1894, p. 37). Sobre as raças existentes no 
Brasil, o autor afirmou em Mestiçagem e literatura nacional que 

 
O tipo branco irá tomando a preponderância, até mostrar-se puro e 
belo como no velho mundo. Será quando já estiver de todo aclimata-
do no continente. Dois fatos contribuíram largamente para tal resulta-
do: de um lado a extinção do tráfico africano e o desaparecimento 
constante dos índios, de outro a imigração europeia. (ROMERO, 1978, 
p. 55). 

 
Nesse cenário teórico a Abolição representaria não só o fim da escravidão, mas tam-

bém o desaparecimento do negro e da negritude como elementos constitutivos da nação.  
Ao teorizarem a formação do povo e a organização social, os intelectuais mais diver-

sos concluíam pela nocividade da miscigenação e ao mesmo tempo anunciavam o pretenso 
embranquecimento e europeização das populações. A imigração branca aparecia como estabili-
zadora dos intercâmbios étnicos, e consequente diminuição do “sangue inferior”. 

Uma visão contrária nos remete a Karl Friedrich Philip von Martius, que em argumen-
tos originais, em 1840 postulava que o tipo “brasileiro” deveria se originar da fusão racial.  

 
São, porém estes elementos de natureza muito diversa, tendo para a 
formação do homem convergido de um modo particular três raças, a 
saber: a de cor cobre ou americana, a branca ou caucasiana, e enfim 
a preta ou etiópica. Do encontro, da mescla das relações mútuas e 
mudanças dessas três raças, formou-se a atual população, cuja histó-
ria por isso mesmo tem um cunho muito particular. (MARTIUS, 1982, 
p. 87). 
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Todavia, notemos os termos “miscigenação” e “embranquecimento” constam em se-
parados nos livros didáticos analisados. 

Em Lições de História do Brasil Joaquim Manuel de Macedo assinalava que a forma-
ção do povo não se referia a questão racial, mas se referia a formação do Estado-Nação impe-
rial. Para ele, progresso e civilização tinham suas fontes nas monarquias, dinastias e 
Providência Divina. No entanto, conforme Mattos (2000, p. 98), a evidência de alguns temas 
históricos em Lições “cumpria o papel de pôr em destaque três momentos significativos numa 
trajetória que tinha o seu ponto de chegada no Império consolidado” [...] “a tematização dos 
indígenas permitia destacar a ausência de História, de um sentido somente adquirido com a 
chegada do descobridor português, europeu e cristão”.  

Em História do Brasil de João Ribeiro há uma discussão mais aberta sobre a questão 
no capítulo “As três raças. A sociedade”. Amparando-se em pressupostos deterministas, darwi-
nistas e evolucionistas, João Ribeiro predizia a miscigenação como maléfica e em pouco tempo 
os colonos conheceriam o perigo, enfraquecendo-se e corrompendo-se. Mais além, predizia o 
advento de uma “raça nacional mameluca” como fator de homogeneização do povo-nação.  

Em História do Brasil para o ensino secundário Rocha Pombo ao reconhecer as três 
raças como formadoras do povo, descreve a mescla como “amálgama dos elementos mais de-
gradados das três raças”. O autor valorizava os indígenas e suas relações com os portugueses, 
isso por haverem contribuído para o domínio do território. O indígena seria um agente da colo-
nização, assim como João Ribeiro também dissera. Sobre o negro, Rocha Pombo menciona as 
manifestações em busca de liberdade e a Lei Áurea como desfecho de uma crise prolongada.  

Apesar de figurar nos livros didáticos enquanto sinônimo de “pré-história” ou “ausên-
cia de história”, o indígena brasileiro já constava nas narrativas didáticas, por vezes, represen-
tado como herdeiro do povo Inca e agente da formação do território. 

Já a figuração do negro africano como elemento constitutivo do povo tardaria um 
pouco mais, mais exatamente depois da Abolição, quando se postulou a integração do ex-
escravo à ordem nacional, portanto, com direitos de cidadania. É a partir de então que a “teoria 
da miscigenação” assume conotação positiva entre os autores didáticos. Tal como von Martius 
fizera outrora, principiou-se a valorizar a mestiçagem. Todavia, assinalemos, tal valorização se-
rá feita gradualmente.  

Uma narrativa com tal característica consta em Rocha Pombo. Com efeito, entre os 
autores aqui analisados, foi ele quem fez constar um capítulo intitulado “Protestos da raça ne-
gra. Palmares” 1. 

Nos livros didáticos de Jonathas Serrano a ênfase é mais visível. Com efeito, em His-
tória do Brasil consta o capítulo “O elemento africano” no qual ressalta a influência na formação 
do povo brasileiro. Em Epítome da História do Brasil, por sua vez, elaborou o capítulo “O ele-
mento negro”. Note-se que o programa de ensino de 1940 estipulou o ponto “O elemento ne-
gro”.  

A valorização integral da miscigenação nas narrativas didáticas aconteceria nos títulos 
de Basílio de Magalhães e Joaquim Silva. Note-se, também que o programa de ensino de 1943 
estipulava como obrigatório o tema das “três raças” e sua fusão nos seguintes termos: “A for-
mação étnica: 1. O elemento branco 2. O indígena brasileiro. 3. O negro. 4. A etnia brasileira”. 

No campo historiográfico, desde 1920, o modelo racionalista-evolucionista fundado 
na definição da raça pela biologia e meio-ambiente era debatido. Trata-se, segundo Lima 
(1989), da transição do modelo historiográfico pautado na herança do Iluminismo francês para 
o modelo alemão que levava em conta a interferência da cultura. É quando no Brasil é publica-
do Casa-grande & senzala de Gilberto Freyre, 1933, um livro tornado “clássico” por inovar os 
esquemas interpretativos dominantes. Influenciado pelo antropólogo alemão Franz Boas, Gilber-
to Freyre produziu uma reinterpretação da sociedade brasileira desde o ângulo das relações 
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entre raça, meio e cultura. Desse modo, o autor respaldou e divulgou a teoria da “democracia 
racial” fundada na miscigenação.  

No campo político, na chamada Era Vargas e mais explicitamente no Estado Novo, a 
teoria da miscigenação tornou-se estratégica na empresa de divulgação da ideologia da união 
das raças em torno da nação. A “teoria da miscigenação” torna-se integrante da ideologia esta-
donovista. 

Alia-se, aos fatores historiográficos e políticos, o movimento educacional da Escola 
Nova, que buscava, segundo Monarcha (1989), mobilizar ideológica e politicamente as classes 
sociais, para superar o atraso nacional e ingressar na modernidade.  

Um ponto importante na superação do atraso brasileiro para os chamados escolano-
vistas seria, conforme Monarcha, a produção cultural: “O movimento da Escola Nova expressa 
um amplo programa cultural de largo alcance pedagógico, com a finalidade de construir a iden-
tidade nacional”. (Idem, p. 19. Grifos do autor).  

Haveria, portanto, três esferas da sociedade reelaboradas, a política, a intelectual 
(historiográfica) e a educacional, de modo a somar forças em prol da construção de uma nação 
unificada e moderna. A citação a seguir elucida as intenções do movimento e a forma de go-
verno. 

 
O ideário liberal-escolanovista constitui uma estratégia astuciosa de 
invasão do mundo do trabalho, através de uma via não diretamente 
repressiva que, entre outras coisas, procurava dissuadir o proletariado 
urbano de um projeto histórico autônomo, representando-o, no plano 
das ideias, como agente de um plano histórico previamente traçado. 
Utilizando-se de uma concepção de história progressista e linear, os 
sujeitos políticos – as classes sociais – passavam a ser meros agentes 
da modernidade sob a direção do Estado Administrador. (MONARCHA, 
1989, p. 20). 

 
A teoria da miscigenação assumida pela produção historiográfica seria, por assim di-

zer, chave para a concretização desses objetivos. Essa problemática comparece abertamente 
nos didáticos de Basílio de Magalhães e Joaquim Silva. Entre as heranças acumuladas pela so-
ma das três raças, estaria a passividade, a ausência de revoltas e a conformação para o traba-
lho.  

Por sua vez, as relações em torno do trabalho constam nas narrativas de Jonathas 
Serrano, Basílio de Magalhães e Joaquim Silva ao se referirem ao povo. Ao explicar os índios 
como avessos ao trabalho e os negros como aptos ao trabalho, Jonathas Serrano ressaltava o 
trabalho produtivo como fator essencial nas relações sociais, isso desde os primórdios da colô-
nia.  

Quando Basílio de Magalhães afirma que o Estado Novo preocupava-se em tornar o 
homem brasileiro intelectualmente apto e fisicamente forte para o trabalho e defesa da pátria, 
ele explicitava a importância do trabalho produtivo.  

Por sua vez, Joaquim Silva, ao postular que entre os portugueses degredados haveria 
gente honesta e trabalhadora, e ao mesmo tempo, postular a falta de amor ao trabalho por 
parte dos negros, igualmente reforçava a importância do trabalho para a sociedade em forma-
ção.  

A narrativa predominante nos livros didáticos dos anos 1930-1940 contribuía para a 
formação de trabalhadores disciplinados, agentes da modernidade desejada desde os tempos 
de outrora. As relações amenas e harmônicas entre as raças eram exemplificadas com frequên-
cia pela história do Brasil colônia, pois, ali estariam as origens da identidade do povo- nação. 
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Contrariamente a interpretação vigente no Brasil na virada do século XIX para o XX, não mais 
se atribuía a miscigenação a culpa dos males nacionais.  

Podemos sintetizar em três momentos as narrativas sobre a formação do povo brasi-
leiro nos livros didáticos de História do Brasil aqui analisados: o primeiro concerne a valoriza-
ção/reconhecimento do indígena; o segundo, pós-Abolição, a influência do negro na formação 
do povo e desenvolvimento da economia, todavia, nesse mesmo momento é possível identificar 
uma desvalorização do índio; o terceiro momento, a valorização da miscigenação entre o bran-
co, o índio e o negro.  

Entretanto, lembremo-nos, nos três momentos a teoria do branqueamento e hierar-
quização das raças se fez presente.  

Nos dois momentos iniciais, o embranquecimento da raça não é negado. E mesmo 
após a valorização da miscigenação na formação da nacionalidade, e, portanto, da constante 
afirmação de inexistência de preconceitos raciais, o branqueamento não deixou de ser deseja-
do.  

De fato, Basílio de Magalhães constatava em sua narrativa o gradual embranqueci-
mento, Joaquim Silva escrevia que a “situação estacionária” da raça negra e a redução numéri-
ca do indígena levariam ao embranquecimento como algo natural.  

Contudo, esse enquadramento dos autores e dos livros didáticos em momentos dis-
tintos é uma construção narrativa, assim como a estruturação dos textos didáticos, como dis-
semos, no sentido de que a narrativa não é mais do que uma seleção, que objetiva dar sentido 
ao desenrolar temporal. 

A linearidade que apresentamos pode ser rompida, por exemplo, ao observarmos a 
influência das referências teóricas alemãs, com a sobreposição do culturalismo, tanto em João 
Ribeiro como em Gilberto Freyre, com sua teoria da democracia racial pela miscigenação. Os 
dois utilizaram essa influência em análises distintas, dados os respectivos contextos em que 
estavam inseridos e seus interesses, mas trata-se de uma mesma corrente analítica em circula-
ção no começo do século XX e que reapareceriam trinta anos mais tarde, rompendo com o mo-
delo explicativo que apregoava a evolução progressiva dos acontecimentos.  

Outro fator a ser considerado é a coexistência de momentos distintos em um autor 
didático. Rocha Pombo, por exemplo, demonstra-se atento à problemática do negro no contex-
to pós-Abolição, no entanto, há uma postura nítida quanto ao pensamento conservador ou co-
lonialista, o que nos permite associá-lo a Joaquim Manuel de Macedo. 

No tocante as inovações historiográficas, elas foram tais em João Ribeiro, não sendo 
possível assemelhá-lo aos demais autores. Do mesmo modo, as inovações introduzidas por Jo-
nathas Serrano na didática da história não tem precedentes.  

Basílio de Magalhães apesar de explicar as “três raças” como formadoras do povo re-
corre a termos próprios do evolucionismo-biológico: “xantodérmico”, “leucodérmico” e “mela-
nodérmico”2. Trata-se de um autor peculiar, apesar de escrever e ter sucesso no comércio de 
didáticos até a década de 1950, seu primeiro livro didático data de 1895, e é do caldo intelectu-
al de final de século que ele produz suas interpretações na década de 1940.  

Voltemos agora à questão inicial. Sobre a concepção de povo nos livros didáticos de 
História do Brasil, é preciso problematizar qual é a concepção de cidadania e de história formu-
ladas pelos autores e constantes nos títulos didáticos.  

Nos primeiros anos da República, o Brasil vivia uma espécie de crise de identidade, 
conforme Sandes (2000, p. 17-18), “a imperecível paternidade europeia manifestava-se ora 
como obstáculo na formulação de um ideário próprio, ora como um desejo de universalidade 
necessário, para que, no confronto com o outro, a nação se encontrasse – ainda que em sua 
forma híbrida”. 
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 A partir de 1930, com o mito da democracia racial, a ideologia vigente nos livros di-
dáticos gira em torno de cidadãos passivos, porém cientes do seu papel histórico na construção 
do Brasil moderno. Cidadãos viventes em condições sociais radicalmente distintas, mas convi-
vendo de modo pacífico, produtivo e harmonioso e outorgando ao Estado as decisões sobre os 
futuros rumos da nação. Existia uma plasticidade de democracia racial nos livros didáticos de 
História do Brasil nesse período que não correspondia à participação efetiva na vida política na-
cional, não se desdobrava em democratização política, menos ainda, econômico-política.  

De outro modo, a democracia racial pós-1930 era um mito que situava o Outro num 
campo de representações ideológicas e ao mesmo tempo estipulava lugares e funções no corpo 
social. Esse mito adquire força e visibilidade nos livros didáticos na medida em que o ensino 
secundário foi deixando de ser socialmente endereçado às elites. 

No entanto, antes ou depois de 1930 a cidadania ativa, isto é, a concepção de cida-
dania que pressupõe não só deveres, mas também o alargamento de direitos sociais e políticos 
são silenciados nas narrativas didáticas da história do Brasil ao se privilegiar, em conformidade 
com os programas oficiais de ensino uma história não menos oficial ao se salientar, entre ou-
tros, os heróis nacionais.  

Os episódios históricos com expressiva participação popular foram, ora silenciados, 
ora como reação popular contrária à ação civilizadora e centralizadora do poder de Estado. 

No caso dos livros didáticos, uma história que considerasse os movimentos populares, 
certamente, provocaria a perda de foco no poder de Estado e seria forçada a reconhecer o va-
lor das reivindicações populares.  

Entre os autores didáticos analisados predominou a opção de uma história historicista 
tendente a explicar a trajetória da formação social brasileira de modo linear, evolutiva e unifor-
me, conforme os pressupostos do método científico próprio da historiografia positivista modela-
da conforme a linguagem das ciências naturais do século XIX. Noutras palavras, postulava-se a 
neutralidade do saber científico e o princípio de que os fatos falariam por si só.  

Todavia, não é possível desconsiderar as mudanças na estruturação dos conteúdos 
históricos concretizados por João Ribeiro e Jonathas Serrano e posteriormente incorporados aos 
programas oficiais3.  

João Ribeiro inovou ao enfatizar as dimensões socioculturais divergindo assim da ori-
entação restrita às questões político-administrativas. Recorre à exposição dos conteúdos em 
“unidades” antecipando, em certa medida, a cronologia proposta pelo programa de 1942.  

Jonathas Serrano será o primeiro a expor e explicar a História do Brasil em poucos 
capítulos em contraposição aos extensos programas. Epítome da História do Brasil resume-se a 
14 capítulos4.  

A respeito da influência dos livros didáticos nos programas oficiais, é necessário ob-
servar que autores didáticos, Jonathas Serrano, por exemplo, participaram de sua elaboração.  

Certamente a análise dos livros didáticos articuladamente a análise dos programas 
permitiu constatar o tempo transcorrido entre o lançamento de uma tese interpretativa diver-
gente e sua recepção oficial. 

Quanto à concepção de história nos livros didáticos, apesar das ressalvas, podemos 
concluir que o passado tal como representado tende a homogeneizar e a unificar as ações hu-
manas no que dizia respeito à construção da cultura nacional.  

Em busca da unidade em torno da República, não só a miscigenação foi valorizada 
como também a narrativa republicana criou e recriou personagens fundadores do novo regime; 
de outro modo, desde o começo o povo estava unido no ideal — construção da nação. Nessa 
narrativa a monarquia assoma como parte do processo evolutivo cujo ápice seria a República. 

Entre os fatos que compõem o “processo evolutivo” destacou-se o fato “invasões es-
trangeiras” e/ou “invasões holandesas”. Esse fato enquanto tema historiográfico constou entre 
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os três mais discutidos no Primeiro Congresso de História Nacional, realizado no Rio de Janeiro 
em 1914 (GUIMARÃES, 2005) por se tratar, na visão dos congressistas, de episódio localizado 
nas origens do ideário nacionalista. O tema fixou a gênese da nacionalidade brasileira. A resis-
tência nativa exemplificaria amor à terra natal e resistência ao jugo estrangeiro.  

Tal interpretação remonta a Joaquim Manuel de Macedo que considerou o episódio 
integrado a construção da memória nacional. Mas Varnhagen e consequentemente Joaquim 
Manuel de Macedo não narram a construção da nação, eles a constituem. Melhor dizendo, para 
eles a nação decorria da existência de homens livres, mais pontualmente brancos, na condição 
de cidadãos.  

A narrativa republicana mantém, com poucas variações, essa interpretação. Rocha 
Pombo concluía que nas lutas contra os holandeses se formou a consciência da pátria futura e o 
espírito de nacionalismo, esmorecido, por instantes, por circunstâncias acidentais. A diferença 
entre as narrativas: a pátria futura de Rocha Pombo era a República e não o Império. 

João Ribeiro em História do Brasil curso superior parece ser a voz dissonante em re-
lação ao nascimento do “sentimento nacional” situado na resistência ao invasor. Ele negava a 
existência de uma “pátria brasileira” constituída pela união das raças contra os “invasores”. Tal 
interpretação, entretanto, não predominou entre os autores didáticos.  

O tema expulsão dos estrangeiros, em especial dos holandeses, elaborado no Impé-
rio, manteve-se atuante na República.  

Os movimentos insurrecionais similares, Revolução Pernambucana, Confederação do 
Equador e Revolução Praieira eram valorizados nas narrativas didáticas por terem caráter repu-
blicano e a ação dos rebeldes, embora no passado fossem condenados pela narrativa monár-
quica por tentarem romper a unidade do Império.  

Outro tema vitalizado nas narrativas republicanas foi o dos bandeirantes, vinculado 
aos temas das explorações geográficas, povoamento e desbravamento do território. 

 Cobrado por Capistrano de Abreu (1977) que reclamara da ausência das bandeiras, 
minas, entradas e a criação de gado, o tema dos bandeirantes ganha visibilidade e vigor a par-
tir de João Ribeiro. Entradas e bandeiras são explicadas como fundamentais na expansão e 
domínio do território brasileiro. Mais além, enquanto desbravadores a figura dos bandeirantes 
paulistas associou-se as ideias de liberdade e emancipação política.  

De certo modo, prosperou o mito do “bandeirante paulista”. Também de certo modo, 
as narrativas didáticas sobre os membros da Companhia de Jesus atuaram no mesmo sentido. 
Valorizada na narrativa de João Ribeiro e autores didáticos republicanos, foi condenada por Jo-
aquim Manuel de Macedo, que a via como empecilho à manutenção da monarquia.  

João Ribeiro reservou quatro capítulos aos jesuítas, idealizados como um dos pilares 
da construção da unidade nacional mediante interpretação das línguas indígenas, difusão da 
religião católica e promoção da moralidade, isso tudo em contraposição à ação devastadora dos 
colonos. 

O tema Companhia de Jesus integrava os conteúdos dos programas, inicialmente 
abordava-se os conflitos entre jesuítas e colonos, com o programa de 1931 o tema ganhou am-
plitude e conotação positiva destacando-se a prática de catequização. 

O programa de ensino de 1943 estipula a unidade “Desenvolvimento Espiritual”, com 
os seguintes tópicos: 1. A obra da Companhia de Jesus; a proteção dos índios; o ensino; a mo-
ralização da sociedade. 2. A expulsão dos jesuítas e suas consequências. 3. Desenvolvimento 
cultural da colônia.  

Ressalve-se que nos livros didáticos uma espécie de conotação positiva quanto aos 
jesuítas pode ser observada em João Ribeiro.  

Os autores católicos, por assim dizer, Jonathas Serrano, por exemplo, além de carre-
garem na importância do clero na formação da nacionalidade, realçavam os erros da adminis-
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tração imperial, dentre eles a expulsão dos jesuítas, e por outro lado, a participação da Igreja 
nas insurreições de caráter republicano.  

Joaquim Silva carrega nos resultados negativos decorrentes da expulsão dos jesuítas 
e enfatiza a contribuição cultural.  

Mesmo cumprindo o programa de ensino que estipula a abordagem dos jesuítas no 
desenvolvimento espiritual da colônia, Basílio de Magalhães colocou em xeque diversas postu-
ras dos inacianos, como a aquiescência quanto à escravidão negra. 

As narrativas didáticas produzidas na Republica conduzem o leitor ao entendimento 
de que as ações da Companhia de Jesus pela união pela fé diminuíram as divergências na colô-
nia.  

Quanto à “Inconfidência Mineira” o culto cívico a Tiradentes foi intensificado após a 
Proclamação da República, a data de 21 de abril tornou-se feriado nacional. Embora mitificada, 
a figura de Tiradentes soava mais como herói nacional e menos como republicano.  

Entre as narrativas didáticas a figura de Tiradentes é, ora mais, ora menos, relevada. 
Antes de Joaquim Manuel de Macedo, Varnhagen condenava Tiradentes pelo fracasso do mo-
vimento, sem, contudo deixar de incorporá-lo a memória nacional. 

Em João Ribeiro, a conspiração é mais valorizada que a imagem do herói, porém, de-
talha a execução de Tiradentes.  

Com Rocha Pombo a imagem de Tiradentes assemelha-se a imagem de Cristo, não 
só no aspecto físico, mas nos atributos de coragem e bondade. Era, portanto, um mártir. Tal 
representação consta em Jonathas Serrano, Basílio de Magalhães e Joaquim Silva. 

Para Carvalho (1990), a figuração de Tiradentes como herói estava justamente no 
ponto criticado por Joaquim Norberto ao censurar o herói por não ter morrido como os mártires 
de 1817 e 1824. Para Carvalho, a mitificação foi possível por ter ficado no terreno dos ideais e 
não ter se concretizado; a violência revolucionária ficou no estado de potência. Nessa linha de 
interpretação, Basílio de Magalhães considerava: “a semente lançada no solo brasileiro, regada 
pelo generoso sangue do mártir de 21 de abril de 1792, não tardou a transformar-se na pujante 
árvore da Liberdade, cujas flores e cujos os frutos desabrocharam e sazonaram ao sol de 7 de 
setembro de 1822 e de 15 de novembro de 1889”. (MAGALHÃES, 1942, p. 18). 

Na interpretação republicana os inconfidentes ajudaram a romper as cadeias coloniais 
e, portanto, episódio significativo no processo de independência. 

O tema da Inconfidência Mineira constou nos programas como uma das “primeiras 
tentativas de independência”; nos programas à época da República, o de 1943, por exemplo, 
comparece entre os temas que compõem a unidade “sentimento nacional”. 

O tema da Independência foi narrado como acontecimento natural. Em Joaquim Ma-
nuel de Macedo a Independência era a “fase adulta” da nação, o Estado-Nação constituído es-
taria a serviço do povo-nação. 

Nas narrativas didáticas elaboradas na República o tema é abordado na cadeira de 
fatos desencadeadores da República.  

Em João Ribeiro, republicano convicto, a Independência prepara a implantação da 
República. O movimento em si não teria sido significativo, o 7 de Setembro era comemorado 
por falta de algo melhor. Para o autor a data significativa era aquela que assinalava a chegada 
de D. João VI e da Família Real, fato que evitou a fragmentação do território e o aparecimento 
de “pequenas repúblicas”.  

Em Rocha Pombo a data significativa seria o “dia do Fico”, 9 de janeiro de 1822, 
quando D. Pedro resolve permanecer no Brasil.  

Em Jonathas Serrano a data seria 9 de Janeiro de 1822. Em que pesem as questões e 
os debates de ordem interpretativa, no tempo a data de 7 de Setembro prevaleceu5.  
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De acordo com Sandes (2000), desde as comemorações do Centenário da Indepen-
dência, 1922, e Centenário do Nascimento de D. Pedro, 1925, o tema da Independência do 
Brasil foi incorporado sem contestações.  

Ou seja, desde as celebrações da década de 1920 o regime monárquico representou 
uma etapa necessária da evolução política nacional culminando naturalmente na da República, 
com isso deixou-se de questionar o Império, a monarquia e as figuras de D. Pedro I e D. Pedro 
II. Pedro I vinculava-se a emancipação política, Pedro II a unidade nacional. Em síntese, nas 
narrativas didáticas republicanas a tradição monárquica permanece como fórmula pedagógica 
para se pensar o Brasil contemporâneo. Para Sandes (2000), o fato Independência é então nar-
rado de modo romântico e conservador.  

Segundo Lenharo (1986), o debate em torno da Independência nos anos 1920 cele-
brou a paz com o passado e instituiu uma interpretação histórica fazendo da conciliação a mar-
ca da identidade política brasileira e elegendo o Estado como espaço da nação. 

Desse modo, os seis autores didáticos aqui investigados podem ser situados em três 
momentos quanto aos debates. O monárquico, com Joaquim Manuel de Macedo; o de contesta-
ção do “Sete de Setembro” como parte da memória nacional, com João Ribeiro e Rocha Pombo; 
e o de conformação e união das tradições em torno do movimento da Independência, com Jo-
nathas Serrano, Basílio de Magalhães e Joaquim Silva que, atentos aos programas oficiais a 
partir de 1931, narram a Independência como início do processo de emancipação política e 
constituição da nacionalidade.  

Como herói desse acontecimento elegeu-se José Bonifácio de Andrada, “patriarca da 
Independência”. Enaltecida desde Joaquim Manuel de Macedo, a figura de José Bonifácio de 
Andrada e sua contribuição para a Independência é questionada por João Ribeiro e autores di-
dáticos como Rocha Pombo e Basílio de Magalhães.  

A partir do programa oficial de 1931, José Bonifácio de Andrada integra o tema da 
Independência. A imagem do patriarca da Independência ilustra os livros didáticos de Rocha 
Pombo, Jonathas Serrano, Basílio de Magalhães e Joaquim Silva.  

Ao proferir a conferência “O atual papel do Instituto Histórico”, 1913, Oliveira Lima 
afirmava — “não se pode denegrir um período para enaltecer outro, não se devem exaltar os 
próceres da Independência, nem os propagandistas da República, à custa dos homens de Esta-
do do Império” (1971, p. 721). Tal argumentação ajuda a esclarecer a opção pela narrativa li-
near presente nos livros didáticos analisados. 

O tema da “guerra contra o Paraguai” também integrou as narrativas didáticas repu-
blicanas. O tema foi articulado ao tema Exército brasileiro como agente da Proclamação da Re-
pública. Nessas narrativas, a figura alçada à condição de herói é de duque de Caxias. Em geral, 
as descrições dos combates são entremeadas por relatos de episódios de bravura e patriotismo, 
concluindo que após a guerra, a “pátria mãe” tornou-se mais forte.  

Há, nas narrativas, elogios à memorável ação do Exército brasileiro. Esse Exército era 
formado de modo heterogêneo desde o ponto de vista social. Carvalho (1996), diz não haver 
certeza sobre os efetivos de combatentes, mas quase 40 % eram de voluntários, a maior parte 
de negros livres ou libertados para recrutamento. É surpreendente, segundo o autor, a quanti-
dade de voluntários dispostos a lutar pela pátria num país onde esse sentimento quase não 
existia.  

Para Rocha Pombo, os brasileiros começam a encarar com coragem o destino do país 
depois da guerra, momento no qual surgiu uma opinião pública desfavorável a guerra. 

João Ribeiro questionou a atitude do Imperador e a visão negativa que a guerra ge-
rara contra o Brasil. Pacifista, Jonathas Serrano concluiu que a guerra fora um episódio negati-
vo para brasileiros e paraguaios. Também pacifista, Joaquim Silva amenizou a narrativa, porém 
enalteceu Caxias. Em Basílio de Magalhães o “espírito republicano” iniciado com a “classe far-
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dada” durante a Guerra dos Farrapos se fortaleceu com o fim da campanha do Paraguai. Esses 
autores, em que pesem suas diferenças, veem a guerra contra o Paraguai como sinônimo de 
patriotismo e, com ou sem ênfase, mencionam Caxias.  

A partir do programa de ensino de 1940, Duque de Caxias integra conteúdo obrigató-
rio sobre o Segundo Reinado, ressaltando sua ação pacificadora e a contribuição para a unidade 
nacional.  
 
A guisa de conclusão 

 
Ao final dessas reflexões sobre os temas e as narrativas dos autores didáticos, assi-

nalamos a inexistência de “heróis republicanos”. Os heróis são aqueles atuantes na Colônia e 
Império. Deodoro da Fonseca ou Floriano Peixoto não foram assim elevados a tal condição. 

Na construção da história nacional de 1889 a 1930 nos livros didáticos investigados, 
prevalece a descrição da sucessão de governos presidenciais e principais acontecimentos dos 
quadriênios. Esse encaminhamento consta tanto nos títulos ampliados por outro autor, quanto 
nos títulos contemporâneos à República. Para Sandes (2000) esse tipo de exposição dos primei-
ros governos republicanos, soa como crônica da vida política, e corresponde à lógica do domí-
nio oligárquico.  

Mais além, poderíamos afirmar que as narrativas esquemáticas se devem a outros fa-
tores, a saber: ser uma história contemporânea, portanto, de difícil análise para os autores; a 
decepção com a trajetória política e social da República, alguns autores participaram das cam-
panhas republicanas, como João Ribeiro e Rocha Pombo.  

No que se refere ao período de 1930 a 1950 notamos particularidades. A “Revolução 
de 1930” instaurou uma nova conjuntura, por consequência, o passado imediato foi nomeado 
de República Velha. Na visão dos ideólogos da “Nova República”, caberia ao Estado guiar a na-
cionalidade. No Estado Novo o poder de Estado é justificado pelo discurso da necessidade de 
estabelecer paz e harmonia. No que tange ao Estado Novo as narrativas didáticas eram, por 
assim dizer otimistas, Getúlio Vargas aparecia como o chefe de Estado, realizador das ações 
necessárias para o progresso da nação.  
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AS NOSSAS CREANÇAS 
 

Para educar as crianças é necessário amá-las. As escolas devem ser o 
prolongamento dos berços. Por isso os grandes educadores, como 
Froebel, têm uma espécie de virilidade maternal. § O leite é o alimen-
to do berço, o livro o alimento da escola. Entre ambos deverá existir 
analogia: pureza, fecundidade, simplicidade. 
Livros simples! nada mais complexo. Não são os eruditos gelados que 
os escrevem; são as almas intuitivas queue os adivinham. 
 

Guerra Junqueiro (1881) "Duas Palavras" in Contos para a Infância. 
Escolhidos dos melhores autores, Lello e Irmão, Porto, 1987, pp. 5-6. 

 
A história da educação, nas primeiras duas décadas do século XX, foi feita por intelectuais cujas 
aspirações políticas nem sempre se relacionavam diretamente com a República então emergen-
te, mas que atuavam já de acordo com a partilha que a imprensa de então possibilitava, divul-
gando, partilhando e suscitando polémicas que revelavam grande parte do pensamento mais 
arrojado sobre a educação e a pedagogia em Portugal. Afonso Lopes Vieira, sendo por então 
considerado um dos primeiros escritores para a infância e juventude reconhecido e honrado 
com o êxito e sucesso de vendas do livro de poemas de 1911 Animais nossos amigos, distin-
guir-se-á menos - embora surpreendentemente - como teórico do sistema educativo. 
Em 4 de Fevereiro de 1912, em A Capital, publicou um longo e polémico artigo, intitulado "As 
nossas creanças", acompanhado da reprodução de um desenho inédito do arquiteto Raul Lino 
com um projeto de escola primária. A escrita do artigo resultou da tristeza provocada pela in-
conclusiva visita de cortesia feita pelo poeta e Raul Lino ao presidente da República de então, 
Manuel de Arriaga, para lhe oferecerem um exemplar dos Animais Nossos Amigos [ANA], publi-
cado no Natal do ano anterior, e para o convencerem a implementar a construção de escolas 
primárias segundo o modelo tradicionalista e regionalista concretizável com o desenho de Raul 
Lino.  
Virgínia de Castro e Almeida, amiga pessoal dos autores em questão e com trabalho de vulto na 
educação infantil e na pedagogia, escreve uma "Chronica Literaria" em que, julgo, se refere a 
esta desilusão como uma motivação para e um despoletar do programa virado para a vertente 
educativa das crianças:  
 

[…] Imagino que esse artigo ["As nossas creanças"?] foi dictado pela 
reacção do seu espirito depois da grande tristeza causada pelo que, a 
pouco e pouco, lhe pareceu o desabar de um sonho… § […] Perdeu a 
fé nos que dirigem os nossos destinos e voltou-se, todo fremente, pa-
ra o futuro. § […] § E o poeta (cuja patria era o mundo e cuja bem-
amada era a Natureza) renuncia de repente aos seus extasis em fren-
te do infinito e curva-se cheio de solicitude e de amor para as crean-
ças da sua terra. (Almeida 1912) 

 
Provavelmente Virgínia de Castro e Almeida terá encontrado a explicação para que na sequên-
cia de uma fase de euforia construtiva, Lopes Vieira reagisse criticamente, incomodado com a 
distância a que a implementação de medidas concretas para a educação nacional ficava do ide-
al — a 'crença profunda' demonstrada nas crianças, unicos cidadãos immaculados da terra por-
tuguesa. 
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O PARTIDO INFANTILISTA… 
 
Leiam-se as quatro teses em que o pensamento de Lopes Vieira se vai expandir — embora o 
autor soubesse que corriam o risco de parecer dogmaticas e pedantes (art. cit.) — por tudo 
aquilo que nelas transparece de diálogo ininterrompido com o queixume de Eça de Queirós na 
bastante conhecida Carta de Inglaterra dedicada à "Literatura de Natal". Nesse texto, Eça de 
Queirós dava-se conta da ausência de uma literatura dedicada à infância em Portugal e do pou-
co cuidado dispensado no nosso país às questões educativas relativas à infância. O texto de Eça 
é sobejamente conhecido, mas vale a pena recordá-lo nos pontos que mais directamente nos 
tocam:  
 

[…] A França possui também uma literatura tão rica e útil como a de 
Inglaterra; mas essa Portugal não a importa: livros para completar a 
mobília, sim; para educar o espírito, não. § A Bélgica, a Holanda, a 
Alemanha, prodigalizam estes livros para crianças; na Dinamarca, na 
Suécia, eles são uma glória da literatura e uma das riquezas do mer-
cado. § Em Portugal nada. § Eu às vezes pergunto a mim mesmo o 
que é que em Portugal lêem as pobres crianças. Creio que se lhes dá 
Filinto Elísio, Garção, ou outro qualquer desses mazorros sensaborões, 
quando os infelizes mostram inclinação pela leitura. § Isto é tanto 
mais atroz quanto a criança portuguesa é excessivamente viva, inteli-
gente e imaginativa. Em geral, nós outros os portugueses só come-
çamos a ser idiotas — quando chegamos à idade da razão. Em 
pequenos temos todos uma pontinha de génio: e estou certo que se 
existisse uma literatura infantil como a da Suécia ou da Holanda, para 
citar só países tão pequenos como o nosso, erguer-se-ia considera-
velmente entre nós o nível intelectual.[…] (Queirós. sd.: 526) 

 
Descubram-se as teses de Afonso Lopes Vieira, no artigo considerado, como uma tentativa de 
resposta às feridas apontadas pelo atento Eça no final do século XIX: 
 

1.º — As creanças portuguezas, possuindo uma intelligencia vivissima 
e uma aptidão brilhante, auctorisam-nos a esperar os mais brilhantes 
resultados — desde que dediquemos a mais carinhosa attenção ao 
problema da sua educação. Urgia, para isso, que uma larga iniciativa 
particular despontasse, e que o Estado se não empenhasse em a de-
sanimar. Não nos preoccupemos, pois, com os adultos. Para não per-
dermos tempo! 
2.º — Criar-se-hia uma divida especial, destinada á educação infantil 
(comprehendendo instrucção primaria, maternidades, jardins de in-
fancia, etc.), com inscripção á parte no orçamento. Inutilizar-se-iam 
todas as escolas do Estado, e construir-se-iam, empregando os mate-
riaes proprios de cada região, outras tantas e muitas mais escolas do 
tão lindo typo indicado na gravura, desenho inedito, original do ar-
chitecto Raul Lino. Construidas, seria preciso decoral-as, florindo-as e 
pondo nas suas paredes, em vez de mappas gordurosos, pendurados 
nos pregos ferrugentos, a alegria dos chromos e dos frizos, preparan-
do assim as gerações futuras para a maior alegria que um bom latino 
pode gosar, — a admiração, — e para que venham a tratar com me-
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nos selvageria do que seus maiores as paisagens e as coisas bellas da 
sua grey. 
3.º — Importar-se-hiam dos paizes mais cultos professores idoneos 
para nos ensinarem a risonha disciplina que nos falta, e a precisão 
dos seus methodos, que desconhecemos. 
4.º — Crear-se-hia um partido pedagogico ou infantilista, — o que 
mais razão de existência viria a ter, — e seria o d'aquelles cujos habi-
tos de independencia espiritual lhes não permittem que militem n'ou-
tro, — o d'aquelles que nas creanças confiam, para ellas trabalham e 
d'ellas esperam; o partido dos que preferem mil vezes a historia das 
amoras a tantas outras historias, por egual phantasistas, — mas mui-
to menos graciosas." (art. cit.) 
 

Lopes Vieira é nestas duras palavras um crítico atento do seu próprio tempo, pois não se fica 
pelo simples lamento de uma situação deplorável em termos educativos, mas procura indicar 
alguns caminhos pragmáticos de intervenção. A subversiva e irónica proposta da criação de um 
partido infantilista deve ser vista como uma reação construtiva à proliferação estéril das agre-
miações políticas durante a I.ª República. A ideia essencial seria permitir uma regeneração do 
sistema educativo e, com ele, um "desabrochar da alma moderna que nos falta" (art. cit.) – 
nunca uma proliferação sem objetivos nem finalidades. 
 
A ESCOLA E A REGIÃO 
 
Em 1916, Afonso Lopes Vieira não tinha desistido dos seus intentos e escreve uma carta ao 
Presidente da Sociedade dos Estudos Pedagógicos, submetendo-lhe um projecto de decoração 
de Escolas primárias portuguesas, de inspiração nacional e regional, que procurava ao mesmo 
tempo enaltecer a Pátria e glorificar as indústrias tradicionais e domésticas. Numa visão estética 
da sala de aula, preconizava uma decoração em que se empregassem os produtos e objetos 
característicos das indústrias regionais, o que, além de criar um ambiente propício, transforma-
ria as escolas em museus populares, afirmativos de uma paisagem específica e do carácter das 
gentes que a povoavam. E é notório que tenha querido que o ensaio atravessasse o tempo, 
selecionando-o para incluir no seu 1.º volume de ensaios, Em demanda do Graal, publicado em 
1922, e a abrir a secção “Páginas Soltas e folhas de Diário”, transformando-o na prioridade das 
suas quotidianas campanhas. Provavelmente, deu-nos a ler a atualidade de certos projetos e a 
dificuldade em fazê-los chegar à realização: 
 

DECORAÇÃO DE ESCOLAS 
[…] o seguinte projecto de decoração de Escolas primárias portugue-
sas, aqui sumariamente exposto. – O pensamento que o inspira é na-
cional e regional: robustece a verdade immortal da Pátria e glorifica 
as indústrias tradicionais e domésticas. Será, pois, com os produtos 
dessas indústrias, (dispostos por jeitosas e amoráveis mãos) que as 
Escolas serão enfeitadas. Empregar-se-hão as faianças, os barros, os 
tecidos, os móveis, os objectos de uso rural, pastoral e marítimo que 
o instinto estético do povo concebeu. 
Conseguir-se-há deste modo, e em condições de economia que permi-
tem puma realização imediata, abrir o mais enternecido sorriso e criar 
um propício ambiente em aulas que, até aqui, atraiçoavam ou escar-
neciam das melhores iniciativas dos educadores. Cada Concelho, cada 
região, virão a dar para as suas aulas o melhor da sua tradição de 
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trabalho, de engenho e graça laboriosa. As aulas serão também os 
museus populares onde se respire a alma da paisagem e se afirma o 
carácter da gente que a povoa. 
Esta feição diferencialmente regional, que importará manter na sua 
pureza etnográfica, será completado com o pensamento da unidade 
nacional. […] (Vieira 1922: 287-288) 
 

Lopes Vieira esboçava na história da educação aquele que será o seu lema mais reconhecido do 
reaportuguesar Portugal fazendo-o europeu, mostrando que os intuitos e indústrias da tradição 
de uma região são fundamentais para reforçar a identidade de uma nação, encontrando neles a 
essência cultural da idiossincrasia na faixa etária em que se inscreve consciente e inconscien-
temente, sem impeder a pertença a espaços maiores. Entender o que é próprio significará res-
peitar com mais propriedade o que parece alheio e é composto por fios retalhados do todo. 
Agostinho de Campos escrevia uma crónica para o Comércio do Porto, em 5 de Julho de 1916, 
intitulada "Escola e Região" (Campos 1916), em que dava conta da importância deste projeto 
de Lopes Vieira e das realizações concretas que teve, numa clara demonstração da exequibili-
dade de alguns dos seus intentos educativos:  
 

[…] Para dar corpo ao pensamento do poeta, vai realisar-se dentro de 
pouco em Lisboa uma exposição de algumas aulas, ornamentadas se-
gundo o modêlo que elle concebeu e alvitrou. § E muito bom seria 
que esta iniciativa fructificasse amplamente por todo o paiz, não só 
para embelezar as aulas e educar as creanças, mas para nos aproxi-
mar de um objectivo de maior alcance nacional, como era decerto o 
ressurgimento e o aperfeiçoamento de tantas manifestações de arte 
popular expontanea, que se tem desprezado ou perdido, e até a crea-
ção de novas fórmas, da actividade esthetica do povo, de accôrdo 
com os recursos da natureza regional. […] § […] o nosso ensino pri-
mario ou technico, burocratisado e centralisado pelo absolutismo su-
focante em que temos vivido, e continuamos a viver, é incapaz de 
reanimar a vida local que elle proprio abafou, e assim vai adiando pa-
ra nunca mais a organisação da verdadeira escola do povo: a que 
chega a Realidade partindo da Região, em vez de attingir apenas o 
Orçamento pela via do Terreiro do Paço.  

 
Para que o sentimento da unidade nacional não fosse descurado, Lopes Vieira sugeria uma vi-
sualização simbólica do cânone da portugalidade recriado em grande parte da sua produção 
escrita, naquilo que podemos ler como uma emblematologia da sua poética: 
 

Em todas as aulas se afixará um painel de azulejo com a imagem de 
Camões, encimada pelas Armas de Portugal. § Emmolduradas segun-
do um modêlo estabelecido, serão dependuradas na parede as gravu-
ras dos Painéis de São Vicente. Sôbre a mesa do professor, colocar-
se-hão uma ou duas reduções de esculturas de Soares dos Reis. Na 
realização dêste projecto ouvir-se-hão os directores dos museus pro-
vinciais. A Sociedade de Estudos Pedagógicos deverá organizar em 
Lisboa uma exposição de três modêlos da decoração projectada: — 
tipo de campo ou planície, de serra e marítimo. (Vieira 1922: 288) 
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Ao ler as Cartas sobre a Educação Profissional de António Sérgio, dirigidas ao diretor da Aca-
demia de Estudos Livres e publicadas em 1916 nas edições da 'Renascença Portuguesa', rapi-
damente encontraremos ideias semelhantes às de Afonso Lopes Vieira, embora a proposta de 
Sérgio contenha todo um plano curricular com objetivos, conteúdos, estratégias e atividades, 
organização dos tempos lectivos, para aquilo que hoje designamos por educação pré-escolar e 
1.º ciclo do ensino básico — proposta que continua a fornecer respostas interessantes às mo-
dernas investigações sobre o desenvolvimento infantil. Com um acentuado pendor pragmático, 
a imagem de escola nova, ideada por Sérgio, não foge às diretrizes sugeridas por Lopes Vieira: 
 

[…] duas palavras sobre a escola. Deveria haver nela: modelos de al-
faia agricola desde a primitiva á mais aperfeiçoada; amostras de pro-
dutos industriais em varios graus de elaboração e ferramentas usadas 
no seu fabrico; fotografias ou gravuras das regiões de proveniencia e 
dos logares de manufactura; copias de quadros cujo tema é um traba-
lho agricola ou industrial (as industrias representadas seriam de prefe-
rencia as regionais); uma loja onde os alunos medissem, pesassem e 
vendessem aos condiscipulos toda especie de objectos contra tentos 
de cartão imitativos da nossa moeda; uma tipografia. A aula daria a 
um tempo a impressão de uma sala (familiar, alegre e florida) e de 
um laboratório ou de uma oficina, — mais proxima de qualquer dêstes 
dois tipos segundo as circunstancias especiais. (Sérgio 1916: 16-7) 

 
 
PROGRAMA EDUCATIVO E REFORMISTA FINISSECULAR 
 

Pois bem: eu tenho a certeza que uma tal literatura infantil penetraria 
fàcilmente nos nossos costumes domésticos e teria uma venda provei-
tosa. […] Eu bem sei que esta ideia de compor livros para crianças fa-
ria rir Lisboa inteira. Também, não é a Lisboa que eu a ofereço. 
Lisboa não se ocupa destes detalhes. […] Mas, enfim, se estas linhas 
animassem aí no Brasil, ou entre a colónia portuguesa, um escritor, 
um desenhista e um editor, a prepararem alguns livros, bem engraça-
dos, bem alegres, para os bebés — eu teria feito ao Império um servi-
ço colossal, que não sei como me poderia ser recompensado. 
 

Eça de Queirós, "Literatura de Natal" in Cartas de Inglaterra, vol. II 
das Obras de Eça de Queiroz, Lello e Irmão, Porto, sd., pp. 526-7. 

 
Para ficarem devidamente enquadradas, as teses e as propostas de Lopes Vieira, bem como as 
dos seus companheiros de geração, devem relacionar-se não apenas com as referidas e morda-
zes críticas de Eça de Queirós, mas com todo um programa de índole educativo e reformista, 
protagonizado pela anterior geração literária, de que são modelos exemplares Garrett, Hercula-
no, Antero de Quental e Castilho, cada um à sua maneira consciente da importância básica da 
educação na consolidação de um regime progressista e verdadeiramente democrático. Simplifi-
cando, podemos dizer que os habitava uma fervorosa crença na possibilidade de regeneração 
operada pela educação, e todos eles dissertam sobre temas educativos e acabam por subordi-
nar "toda a sua produção literária a uma elevada missão cívica de pedagogia literária e social, 
reconhecida e louvada pelos seus contemporâneos, que os consideram como mestres que lhes 
inculcam lições exemplares." (Ferro 1984: 639). 
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António Feliciano de Castilho foi o responsável pela criação de um novo método de iniciação à 
leitura, denominado método repentino ou método português, e foi um lutador incansável por 
um novo sistema de ensino popular com a criação de novas escolas primárias, tanto para rapa-
zes como para raparigas, que contribuíssem para uma profunda alteração da estagnação da 
educação portuguesa.  
Vejamos alguns dos livros em que António Feliciano de Castilho explana sobre esse novo méto-
do de ensino da leitura: 1849, Noções rudimentares para uso das escolas, Tip. Castilho, Ponta 
Delgada; 1850, Leitura repentina. Método experimentado e eficacíssimo para, em poucas lições 
e com muito recreio, se aprender a ler, Lisboa; 1851, Tratado de mnemónica para aprender 
muito em pouco tempo, Imprensa-Nacional, Lisboa; 1853, Método português Castilho para o 
ensino do ler e escrever, Imp. Lucas Evangelista, Lisboa. Nas Cartas sobre as Escolas Populares 
(1859), sem querer transformar o seu método no único a adoptar, demonstra a facilidade e na-
turalidade da sua utilização, bem como a sua eficácia:  
 

[…] Appresenta-se a creança ao instituidor, fallando apenas a língua 
materna; adultera-lhe os vocabulos, vicia-lhe a pronuncia. Ensinar-lhe 
a fallar é a primeira necessidade;? quem não fallar correctamente, 
como ha de correctamente ler e escrever? § Haverá para isso expedi-
ente? ha-o tão facil como efficaz: é a decomposição da palavra fallada 
em sillabas, e a cada sillaba nos seus elementos sonicos. Reduzir a pa-
lavra que se ouviu inteira a sillabas e elementos, é a chamada escripta 
auricular; dos elementos ouvidos tirar, como somma, a palavra inteira, 
é a leitura auricular. Figurar-se-ão difficeis estas operações a quem 
não as presenceou, mas perfazem-se em poucos dias. / […] Eis aqui 
em globo o methodo portuguez; ? mas qual o modo que elle revestiu 
para se converter num verdadeiro beneficio social, num progresso 
evidentissimo? o modo simultaneo, o simultaneo estreme, rigoroso, 
perfeito. […]/[…] O methodo portuguez é a Cintra intellectual desbra-
vada. […] (Ribeiro e Castilho 1859: 28, 30 e 32) 

 
Enquanto Presidente da "Associação Promotora da Educação Popular", sob a forma de carta de 
agradecimento a Casal Ribeiro (que oferecera um donativo para a construção de uma escola 
para raparigas), Castilho defende a criação de um novo conceito de ensino e educação, definin-
do — com palavras que conservam uma moderna atualidade — o que considera ser uma boa 
escola: 
 

A boa escóla compõe-se essencial e indispensavelmente de muitos re-
quisitos: deve ser moralmente attractiva, intellectualmente attractiva, 
e até materialmente attractiva; deve ensinar o mais possivel, o melhor 
possivel, e no menos tempo possivel; tem obrigação impreterivel de 
semear na infancia os sentimentos christãos que se apprendem na 
pratica do amor mutuo, e não na lettra morta de phrases decoradas; 
incumbe-lhe ser immaculada até da mais tenue sombra de sevicias; 
tem de dar conta ao Creador e tambem á sociedade do como concili-
ou ou deixou de conciliar os tres elementos de cada um dos indivi-
duos que se lhe confiaram: o intendimento, o coração, o corpo. 
(Ribeiro e Castilho 1859: 25) 

 
A defesa das escolas femininas passa pela crença na capacidade intuitiva das mulheres, depois 
de devidamente educadas e preparadas, se transformarem nos melhores instrumentos de uma 

CD-ROM DE ATAS  | 6788 |  COLUBHE 2012



educação natural dos seus próprios filhos. A Cartilha Maternal ou Arte da Leitura de João de 
Deus, de 1876, inscreve-se precisamente nesta linha duma pedagogia naturista, herdeira dos 
estudos do alemão Froebel e do suiço Pestalozzi, bem como dos conhecimentos sobre a criança 
e seu desenvolvimento que a ciência da psicologia vinha fazendo e lutando por introduzir numa 
necessária renovação das práticas pedagógicas de então. Assim se exprime João de Deus na 
introdução ao seu método: "[…] Ás mães, que do coração professam a religião da adoravel in-
nocencia e até por instincto sabem que em cerebros tão tenros e mimosos todo o cansaço e 
violencia póde deixar vestigios indeleveis, offerecemos neste systema profundamente prático o 
meio de evitar a seus filhos o flagello da cartilha tradicional." (Deus 1876: VIII). 
A preocupação que os dois métodos de iniciação à leitura revelam com metodologias mais natu-
rais, mas também mais rápidas, de aprender a ler, não pode deixar de se relacionar com a ele-
vada taxa de analfabetismo em Portugal, que ultrapassava os 75%, sabendo-se que 17,5% do 
total das paróquias portuguesas não tinham escolas primárias (Gomes, 1986: 54). Em estudo 
sobre a educação infantil durante a I.ª República, Ferreira Gomes mostra como uma certa de-
sorientação transformou os excelentes ideais educativos de toda uma geração em débeis alte-
rações no tecido social e educativo da época: 
 

Seria de pensar que, perante esta dolorosa realidade, os homens da 
I.ª República, a quem se não pode negar idealismo, iriam fazer incidir 
os seus esforços educativos na escola primária. Aconteceu, porém, 
que abriram combate em todas as frentes, desde o ensino infantil ao 
universitário, o que, dadas as precárias condições económicas do país 
e a instabilidade política — em 16 anos, houve 46 Ministérios… —, 
não permitiu alcançar autêntico êxito em nenhum dos sectores. (id., 
ibidem) 

 
 
A NACIONALIZAÇÃO DO ENSINO NO INÍCIO DO SÉCULO XX 
 
O interesse pelas questões pedagógicas estava, realmente, na ordem do dia, e João de Barros, 
em 1911, publica, com o título de um dos ensaios que pertence ao volume — A Nacionalisação 
do Ensino — um conjunto de reflexões sobre os mais variados temas educativos, que incluem 
os três grandes pedagogos portugueses da época1, Castilho, D. António da Costa e João de 
Deus, passam pela revisão dos novos sistemas de ensino propostos, quer para a instrução pri-
mária, quer para a nova universidade, sem esquecer o modelo das novas 'escolas móveis pelo 
methodo de João de Deus', e a paternidade ideológica devida a Herculano. Partindo do princípio 
que "a educação e o ensino portuguezes são absolutamente falhos de caracter e de orientação 
nacionaes, e precisam de se nacionalisar para que verdadeiramente se tornem proveitosos e 
fecundos" (Barros 1911: 11), João de Barros pretendia que o advento político da pátria, com a 
jovem República, tivesse uma sequência moral e intelectual. Inclusivamente, identificava alguns 
artistas e educadores do seu tempo dentro desse movimento de evolução nacional: 
 

Leiam-se os poetas Augusto Gil, ou Affonso Lopes Vieira; vejam-se os 
trabalhos do architeto e decorador Raul Lino; observe-se a tendencia 
dos novos escriptores, que em revistas ou em livros, teem já deixado 
um rastro seguro de talento. Ha n'elles, não só o predominio da nossa 
sensibilidade ancestral, como tambem — segundo me parece — um 
intuito, uma especie de apostolado que vae dando resultados cada 
vez mais visiveis. Em pedagogia, além da admiravel tarefa que se im-
puzeram, em Coimbra, Antonio Augusto Gonçalves e o Dr. Teixeira de 
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Carvalho, creando uma educação profissional e artistica que em nada 
se inspirou do extrangeiro, duas tentativas, pelo menos, ou antes du-
as bellas realisações permittem-me dizer tambem que o movimento 
nacional foi já iniciado: — uma é a Escola-Official n.º 1 […]; outra é o 
Jardim-Escola João de Deus, em Coimbra, viveiro de creanças a que 
preside o espirito do nosso grande educador […]. (idem: 17-8) 

 
Na verdade, a Associação das Escolas Móveis pelo Método de João de Deus, criada em 1882 
por Casimiro Freire, e que em 1907, por ocasião da reforma dos seus Estatutos, acrescentara à 
designação original, Bibliotecas Ambulantes e Jardins-Escolas, vai desempenhar um papel im-
portantíssimo como afirmação teórica de um ideal educativo e como exemplo prático da sua 
eficácia. Tinha como um dos seus objectivos: "[…] Instituir 'jardins-escolas' para crianças de 
três a sete anos, onde seja aplicado, com toda a sua plenitude, o espírito e doutrina da obra 
educativa de João de Deus, modelando assim um tipo português de escola infantil." (Gomes 
1986: 51). 
Várias entidades vão colaborar com entusiasmo na angariação de fundos para a construção do 
1.º Jardim-Escola João de Deus, merecendo destaque o Orfeão Académico, dirigido por António 
Joyce. Também Afonso Lopes Vieira encontra nesta causa um ideário com o qual se identifica e 
no qual participa ativamente. O produto da venda da sua conferência de 1910, O povo e os 
poetas portugueses [PPP], destina-o à Escola-monumento João de Deus, em Lisboa e oferece o 
poema "As Gaivotas", então inédito, para ser incluído no folheto comemorativo Festival para o 
Jardim-Escola João de Deus em Coimbra 2.  
Há um apontamento manuscrito de Afonso Lopes Vieira, transcrito e tornado público no que 
julgo ter sido o seu diário de anotações intitulado Notas Diversas (Nobre 2005 II: 350), que tem 
como referente directo este ato cívico de empenhamento e refere-se e é o esboço do artigo que 
escreverá sobre o Concerto a favor da Escola:  
 

Artigo Luta Subscrição Escola M.  
A todo o observador sereno, se afigura q. a doença de Portugal é o 
odio. A dividir as gentes desta piquena casa lusitana, como lhe cha-
mou belamente Camões, ha toda a carta de odio — o odio de cima, 
ostentando gram cruzes, e o odio de baixo, trajando blusa. Ha-o de 
todas as cores: o odio azul, o odio vermelho, o odio branco, e por 
quase todos atiçado, injustos, como são sempre os odios. […]  

 
Dum jornal da época, retirei um excerto das palavras ditas por Afonso Lopes Vieira no "Concêr-
to a favor do Jardim-Escola", que mostram bem a admiração do poeta por João de Deus e o 
seu trabalho poético em fuga ao tempo: 
 

João de Deus foi um heroi do Espirito. Foi, em toda a magnifica, tão 
seria e tão obliterada acepção desta palavra — um poeta. Quere dizer 
— foi um sacerdote da Alma, criador de Emoção eterna e de Beleza 
espiritual. 
Palavra tão maltratada, esta pobre palavra poeta, que costuma ser 
conferida a quem se entrega a esse trabalho, facil por mecânico, e tão 
comum em verdade, de fazer versos, para empregar uma expressão 
vulgar e horripilante. 
João de Deus nunca fez versos. 
Ritmou, sim, debruçando-se no encantador misterio da sua sensibili-
dade, algumas das expressões imortais do nosso genio lirico, provindo 
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dos confins desta linguagem, e em que ele realizou naturalmente, tão 
naturalmente como as flores rescendem e as estrelas brilham, a mais 
casta e mais ardente, a mais adorada das poesias — uma poesia que 
encerra este milagre de encantar, segundo a subtil observação de Eça 
de Queiroz, as pessoas mais simples e as mais saturadas de critica; 
uma poesia escrita com palavras de toda a gente, e sempre nova; en-
fim, uma poesia constantemente original e nunca excentrica. 
 

O recorte de jornal, com esta notícia, encontra-se no espólio da Biblioteca Municipal de Leiria 
Dr. Afonso Lopes Vieira, mas não está datado, nem identificada a fonte (BMLALV, B37, n.º 
33336). À nota da admiração de Lopes Vieira por João de Deus pode acrescentar-se a existên-
cia de um quadro com reprodução do desenho de João de Deus feito pelo próprio poeta, acom-
panhado da seguinte legenda: "A palavra a proposito e sensata / É prova de ouro marchetada a 
prata." (BMLALV, B82, n.º 33656). É também deveras interessante, e significativa do empe-
nhamento estético de Lopes Vieira, a polémica por ele desencadeada à volta de um pretenso 
monumento a João de Deus, por volta de 1909, projeto ridicularizado pelo poeta, dada a sua 
vulgaridade. Conseguiu agremiar à sua volta vários intelectuais da época, entre os quais se de-
ve destacar Manuel Teixeira-Gomes, e avançou daí para a constituição de uma comissão execu-
tiva que havia de conduzir à cruzada em favor das escolas maternais pelo método de João de 
Deus (vide esp. da BMLALV, R, I: fs. 38v., 40r. e v.). 
A campanha cívica prossegue e Lopes Vieira oferece um soneto inédito "A João de Deus" [JD], 
publicado pela ed. França Amado em Abril de 19113, como colaboração pessoal para a inaugu-
ração do Jardim-Escola em Coimbra. Aí se enaltece o poeta e a sua Cartilha, mas sobretudo o 
ideal de pureza contido nas crianças, potenciais construtores de um outro Portugal: "[…] Em 
João de Deus amemos as esperanças / melhores que temos — pois são as crianças / que inda 
hão de fazer belo Portugal…" (Vieira 1911 [JD: f. 3]). 
É à procura dessa esperança ou promessa dum Portugal outro, diferente do descaracterizado e 
desnacionalizado mundo adulto, que Afonso Lopes Vieira se posiciona apaixonadamente peran-
te uma nova demanda, desta feita por amor das crianças portuguesas. Como ele, outros auto-
res de renome da época participam na colecção da Biblioteca das Crianças, organizada por 
Marques Júnior, e publicada entre 1898 e 1919: Sousa Viterbo, D. Carolina Michaëlis, Teófilo 
Braga, Albino Forjaz de Sampaio, Júlio Brandão, D. João de Castro, Gomes Leal.  
Ester de Lemos, num estudo pioneiro sobre a literatura infantil em Portugal (Lemos 1972: 18), 
considera este período fundamental no desenvolvimento e aceitação das produções para crian-
ças como um género autónomo e importante:  
 

[…] Apesar do interesse comercial que já começava a apresentar, a li-
teratura infantil era considerada — e sê-lo-ia por algumas décadas 
ainda — não como subgénero ou, antes, literatura menor, mas como 
trabalho de maior projecção e nobreza — uma espécie de cruzada, na 
qual se honravam de participar os espíritos mais graves e mais cultos. 
[…] 
 

A DATADA E INTEMPORAL CRUZADA PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 
Sobre essa nova cruzada de Afonso Lopes Vieira, a obra escrita consciente e empenhadamente 
para a infância e juventude, deve delinear-se um processo de amadurecimento que parte da 
poesia como música, onde se canta a natureza em geral e a natureza de Portugal (Camões e os 
Descobrimentos, Gil Vicente, Santo António), para chegar à restituição da força anímica de ca-
valeiro andante, modelo ideal a fazer frutificar dentro de todos os rapazes portugueses. O pro-
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cesso de escrita envolvido neste bloco do programa de intervenção de Afonso Lopes Vieira evi-
dencia uma linha etária diferenciada de destinatários: começando na mais tenra infância, quan-
do a poesia é ainda a voz cantada da mãe, dos avós, ou dos educadores, para chegar até à 
mocidade, em busca de referentes e modelos de ação cívica para o futuro.  
Mas foi através desta gestação e amadurecimento teóricos sobre a educação, as crianças e as 
escolas – o seu todo estético – que a obra poética para a infância e juventude de Lopes Vieira 
se constituiu como um contributo sobretudo estético e com finalidades pragmáticas. Da poesia 
ao drama, dos contos à música, sem esquecer a aventura do cinema e do teatro de fantoches 
para a infância, a imersão do escritor na literatura e na educação infantil foi profunda e comple-
ta, revolucionária para a época e antecipatória de alguns preceitos que a modernidade encon-
trou e hoje procuramos tornar viáveis.  
Resta saber se o que encontramos na obra de Lopes Vieira, para a infância e para a juventude, 
corresponde ao sentimento de gratidão saudosista por um tempo de formação definitivamente 
ultrapassado, sentimento frequente entre os mestre-escola que se serviram destes livros para 
as várias práticas pedagógicas. O mesmo sentimento que Teixeira Gomes tinha descrito na elo-
giosa crítica feita na imprensa aos Animais Nossos Amigos, "A Educação pela Arte", em 1911: 

 
[…] mais tarde, os homens feitos verificarão que a fonte do seu mais 
puro goso espiritual se alimentou em grande parte das imagens e nos 
poemas d'esse prodigioso companheiro de infancia. E não podendo 
recordar exactamente nem as gravuras nem as canções do velho livro 
esquecido, elles experimentarão, ao tentar reconstituil-as, um prazer 
infinitamente subtil, só comparavel áquelle que produzem essas figu-
ras que a imaginação, ainda melhor do que os olhos, descobre, com-
pleta e anima, nas velhas tapeçarias puidas — que representarão 
n'este caso os fastos da sua infancia.  

(Gomes 1911) 
 
A esse respeito a distância de um século não atira Afonso Lopes Vieira para o esquecimento — 
continua a aproximá-lo dos nossos dias e atribui-lhe um lugar imprescindível na História da 
Educação.  
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 A relevante ação do Padre Antonio Vieira (1608-1697) na educação dos escravos oriun-
dos da África, que habitavam os engenhos do recôncavo baiano, no Brasil colonial, é o tema 
aqui tratado. Objetiva-se demonstrar como o sermão constituiu uma ferramenta pedagógica 
que auxiliou no processo de aculturação no sentido de aproximar o escravo africano da cultura 
portuguesa. 
 Durante o século XVII verificou-se nos países católicos, como Portugal e Espanha, uma 
reação mais intensa às “novidades” que surgiam no continente europeu no século anterior, que 
foi marcado pela desestruturação do mundo medieval condicionada pela criação do mercado 
mundial de trocas de mercadorias, pela formação dos estados nacionais e pela Reforma Protes-
tante. A Igreja até então monopolizava a cultura por meio da doutrinação da consciência indivi-
dual, que deveria ver o mundo e nele viver segundo os dogmas e mandamentos do cristianismo 
oficial.  
 Essa hegemonia foi quebrada pela Reforma Protestante, a qual difundiu-se rapidamente 
pela Europa, o que exigiu da Igreja Católica uma reação, ou seja, a reforma eclesiástica que 
vinha ocorrendo lentamente tornou-se uma urgência, razão pela qual foi convocado o Concílio 
de Trento (1545-1563). Foi recomendada a criação de escolas, a melhoria das existentes em 
catedrais e mosteiros, além da necessidade de ensino secundário gratuito a clérigos e estudan-
tes mais pobres. Também foi planejada a criação de associações para o ensino catequista e de 
instrução religiosa, visando conter a propagação do movimento protestante. 
 Das novas ordens religiosas fundadas durante esse período, destacou-se a Companhia 
de Jesus (os Jesuítas), que incluiu entre seus objetivos a evangelização dos chamados “povos 
bárbaros” que habitavam outros continentes, ou seja, constituía sua meta difundir o cristianis-
mo em uma prática missionária ampla, que exigia o entendimento dos usos e costumes dos 
gentios a serem catequizados. (COSTA; MENEZES, 2010). 
 Os padres jesuítas, inseridos no contexto do Padroado português e no processo de ex-
pansão comercial e política da Coroa lusitana, assumiram atividades tanto educacionais como 
missionárias, pois “onde chegasse a proa dum navio português, podia aparecer ou não a espa-
da, surgia com certeza a cruz” (LEITE, 2004, p. XXV), ou seja, onde iam os portugueses, lá 
também estariam os jesuítas. Por cerca de dois séculos, esses religiosos tiveram uma posição 
destacada no processo de colonização do Brasil. 
 Durante a colonização houve inicialmente a exploração do pau-brasil, depois utilizou-se 
a terra como fator de produção de riquezas, aproveitando-se do clima propício para o cultivo da 
cana de açúcar, uma vez que resultava em um produto de elevado valor comercial no continen-
te europeu. Organizou-se a produção com base na grande propriedade, o que exigiu o trabalho 
escravo. 
 No início, este trabalho foi realizado pelo nativo. Em razão da baixa densidade demo-
gráfica dos mesmos, dos surtos epidêmicos que reduziram essa população, das fugas e a prote-
ção dos jesuítas, a mão de obra indígena precisou ser substituída, passando-se para a 
escravização do negro, que já havia sido utilizado nas colônias portuguesas no continente afri-
cano. Da mesma forma que o índio, o negro precisava ser inserido no contexto da cultura por-
tuguesa, ou seja, era preciso convertê-los ao serviço divino e da Coroa portuguesa.  
 Padre Antônio Vieira, foi um dos jesuítas que esteve presente e atuou diante do regime 
escravista adotado na Colônia, no século XVII, período este em que esteve, entre outras fun-
ções, ligado a educação dos escravos. Para tanto, Vieira utilizava os sermões que compunha 
para as diversas ocasiões.  
 Dentre seus sermões, três foram proferidos aos escravos de origem africana no recôn-
cavo baiano e permitem a compreensão da relação estabelecida entre eles na colônia. Diferen-
temente dos índios, a escravização do africano era admitida pelos jesuítas, que acreditavam 
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que essa situação permitia a salvação de suas almas. Tal constatação está expressa nos ser-
mões IV, XX e XXVII, pregados por Vieira. 
 
Sermões Pregados à Irmandade dos Pretos na Bahia 
  
 Os sermões citados fundamentam a concepção de Vieira a cerca da escravização do 
negro africano. É na leitura dos mesmos que se pode verificar as intenções deste jesuíta com-
prometido com os interesses da Companhia e da Coroa portuguesa.  
 O Sermão XIV foi pregado à irmandade dos pretos de um engenho baiano, em dia de 
São João Evangelista, em 1633, em que se têm três festas em um único Evangelho, demons-
trando “[...] o novo nascimento de Cristo, de S. João e dos pretos devotos de Maria Santíssima” 
(VIEIRA, 1998, p. 125). A respeito dos negros africanos, o autor afirma: 
 

- Se um destes homens nascidos de Maria é Deus, o outro homem, 
também nascido de Maria1, quem é? É todo homem que tem fé e co-
nhecimento de Cristo, de qualquer qualidade e de qualquer cor que 
seja, ainda que a cor seja tão diferente da dos outros homens, como 
é a dos pretos. Assim o diz o mesmo texto, tão claramente que no-
meia os mesmos pretos por sua própria nação e por seu próprio no-
me: [...]. – Nasceram da Mãe do Altíssimo, não só os da sua nação, e 
naturais de Jerusalém, a que é comparada, senão também os estra-
nhos e gentios – alienigae. – E que gentios são estes? Rahab: os ca-
naneus, que eram brancos; Tyrus: os tírios, que eram mais brancos 
ainda, e sobre todos, e em maior número que todos: populus Aethyo-
pum: o povo dos etíopes, que são os pretos. De maneira que vós, os 
pretos, que tão humilde figura fazeis no mundo e na estimação dos 
homens, por vosso próprio nome e por vossa própria nação estais es-
critos e matriculados nos livros de Deus e nas Sagradas Escrituras, e 
não com menos título nem com menos foro que de filhos da Mãe do 
mesmo Deus [...] (VIEIRA, 1998, p. 133-134). 

  
 De acordo com Benci (1977), padre jesuíta que escreveu no início do século XVIII, Pa-
dre Antônio Vieira, assim como os demais inacianos, considerava os negros africanos natural-
mente escravos, pois eram “filhos de Cam”, filho de Noé, ou seja, etíopes, filhos do calvário e 
que através do sofrimento imprimido pelo trabalho árduo, alcançariam a salvação após a morte.  
 No pensamento cristão são três as essências da trindade e, consequentemente, três 
seriam as “ordens” instituídas por Deus na sociedade. Por essa razão, escritores como Gerard 
de Cambrai (Gesta episcoporum cameracensium, de 1024) e Gervais de Tilbury (Otia imperialia, 
de 1212) compararam “os oratores a Sem, os bellatores a Jafet e os laboratores a Cam”, filhos 
de Noé. Cam foi o filho que zombou da nudez do pai embriagado e, por isso, foi amaldiçoado 
juntamente com sua descendência2. “A filiação dos negros a Cam teve notoriedade nos manuais 
religiosos cristãos até pelo menos o século XIX, abrindo um campo muito fértil aos defensores 
da inferioridade das populações negras” (MACEDO, 2001, p. 112). 
  Em outro momento, no mesmo Sermão, Antônio Vieira (1998, p. 135) afirma: 
 

[...] Porque os etíopes, que no corpo do salmo se chamam nomeada-
mente filhos da Senhora, no título do mesmo salmo se chamam filhos 
de Coré3: [...] Coré, na língua hebréia, quer dizer Calvário, e chamam-
se filhos do Calvário, e filhos da paixão de Cristo, e filhos da sua cruz 
[...]. 
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 Vieira (1998, p. 139) ainda coloca que duas profecias de Davi expressas nos Salmos 674 
e 715 se cumpriram após os portugueses terem ocupado a Etiópia ocidental e no Brasil Colônia, 
quando os etíopes, “todos com o joelho em terra, e com as mãos levantadas ao céu, crêem, 
confessam e adoram no Rosário da Senhora todos os mistérios da Encarnação, Morte e Ressur-
reição do Criador e Redentor do mundo [...]”. 
 Assim, o jesuíta demonstra os três nascimentos mencionados no início do Sermão: Cris-
to nasceu duas vezes, primeiro como salvador e o segundo como ungido; São João, como filho 
da Senhora do Rosário e que na Paixão de Cristo tornou-se mãe de toda a humanidade; e dos 
pretos, que nasceram ao pé da cruz na Paixão de Cristo. Por esta razão, os escravos africanos 
passam a ter obrigações, das quais a principal é agradecer a Deus por terem sido tirados das 
terras onde seus pais vivem como gentios e terem sido trazidos à colônia portuguesa, onde são 
instruídos na fé cristã e são salvos.  
 

Oh! Se a gente preta, tirada das brenhas da sua Etiópia, e passada no 
Brasil, conhecera bem quanto deve a Deus e a sua Santíssima Mãe 
por este que pode parecer desterro, cativeiro e desgraça, é não é se-
não milagre, e grande milagre? Dizei-me: vossos pais, que nasceram 
nas trevas da gentilidade, e nela vivem e acabam a vida sem lume da 
fé nem conhecimento de Deus, aonde cão depois da morte? [...] vão 
ao inferno, e lá estão ardendo e arderão por toda a eternidade (VIEI-
RA, 1998, p. 140). 

 
 Vieira compara os escravos africanos a Cristo crucificado, uma vez que os mesmos pa-
decem no engenho de forma semelhante ao sofrimento de Cristo na cruz. 
 

Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado [...] porque pa-
deceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor pade-
ceu na sua cruz e em toda a sua paixão. [...] A Paixão de Cristo parte 
foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as 
vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos; Cristo 
sem comer, e vós famintos; Cristo em tudo maltratado, e vós maltra-
tados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes 
afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for 
acompanhada de paciência, terá merecimento de martírio [...] (VIEI-
RA, 1998, p. 144). 

 
 Dessa forma, ao mesmo tempo em que Vieira catequiza o africano, também justifica a 
sua condição de escravo e procura convencê-los de que a escravidão é necessária para a salva-
ção de suas almas, visando aquietá-los, pois apesar de o contexto ser o da implantação da es-
cravidão africana na Bahia e, por consequência, dos primeiros grupos de escravos fugidos, a 
elite baiana percebia a necessidade de acalmar os escravos que eram cada vez mais numerosos 
nos engenhos da capitania (VAINFAS, 2011). 
 O Sermão XX tem como assunto: “Qual das duas irmandades religiosas é mais grata e 
mais favorecida da Mãe de Deus: a dos pretos ou a dos brancos, a dos senhores ou a dos es-
cravos?” (VIEIRA, 1998, p. 310). 
 No início do sermão, Vieira (1998, p. 310) afirma: 
  

Quem negará que são os homens filhos de Adão? Quem negará que 
são filhos daquele primeiro soberbo, o qual não reconhecendo o que 
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era, e querendo ser o que não podia, por uma presunção vã se per-
deu a si e a eles? Fê-los Deus a todos de uma mesma massa, para 
que vivessem unidos, e eles se desunem; fê-los iguais, e eles se desi-
gualam; fê-los irmãos, e eles se desprezam do parentesco [...]. 

 
 Com esta afirmação, o jesuíta mostra que, na sua concepção, é o homem e não Deus 
que introduz no mundo a desunião e a desigualdade. Assim, Vieira se distancia da justificação 
teológica da desigualdade, diferentemente, por exemplo, de Isidoro de Sevilha, para quem a 
escravidão seria uma decisão divina. Entretanto, Vieira, apesar de seus princípios, estava preso 
a sociedade de sua época. “[...] O seu próprio destino estava ligado [...] ao de um grupo religi-
oso: a Companhia de Jesus, sustentáculo de sua vida e de sua ação, que era possuidora de 
escravos”. Dessa forma, o jesuíta denunciava os males da escravidão da forma que podia fazer 
(VILELA, 1997, p. 121). 
 Ainda no Sermão XX, Antônio Vieira procura demonstrar que a Senhora do Rosário tem 
mais estima pelos pretos do que pelos brancos. Afirma que para os senhores, os escravos dife-
renciam-se deles por três causas: o nome, a cor e a fortuna. Com relação ao nome, Vieira dá 
como exemplo Sara, mulher de Abraão, que se colocava como senhora e tratava com muito 
rigor a escrava Agar, e a Virgem Maria, que ao saber que seria mãe de um Filho tão grande, 
posicionou-se como escrava (“Eis aqui a escrava do Senhor”, Lc 1,38). 
 Em um segundo momento, Vieira fala do testemunho do Filho de Deus, colocando-o 
como escravo: 
 

Tudo o que no escravo pode causar desprezo, soube em Deus, por-
que quando tomou a forma de escravo – [...] – não a tomou, como 
dizem, pro forma, senão com todas as formalidades. No Cenáculo, 
servindo como escravo a homens de baixa condição, no exercício mais 
baixo [...]; na prisão do Horto, sendo reputado por escravo fugitivo e 
ladrão; [...] na traição de Judas, vendido como escravo, e por vilíssi-
mo preço; [...] na remissão a Caifás, manietado como escravo, ou, 
como cá dizeis, amarrado [...]; no Pretório, açoitado como escravo, e 
crudelissimamente açoitado [...]; nas ruas públicas de Jerusalém, co-
mo escravo comn a carga mais pesada e mais afrontosa às costas 
[...]; no Calvário, como escravo despido [...]; e, finalmente, como es-
cravo e mau escravo, pregado e morto em uma cruz, que era o suplí-
cio próprio de escravos (VIEIRA, 1998, p. 318-319). 

 
 Essa primeira parte do sermão é encerrada com o testemunho de Deus Pai, justificando 
a escolha de Maria para ser a Mãe do Salvador, ou seja, Deus teve como critério de escolha a 
“humildade e baixeza da escrava” e não “a nobreza e soberania das senhoras” (VIEIRA, 1998, 
p. 321). 
 Para explicar a segunda causa da distinção entre senhores e escravos, a saber, a cor, 
Vieira (1998) afirma que os pretos são unidos, enquanto entre os brancos impera a desunião. 
Também enfatiza que Cristo estimou os pretos, que foram os etíopes os primeiros a receberem 
a fé do verdadeiro Deus, pois Salomão, filho de Davi, teve com a rainha Sabá um filho chamado 
Davi e, consequentemente, Jesus e Davi etíope têm a mesma ascendência. 
 Quanto a última razão pela qual os senhores desprezam os escravos, Vieira (1998) 
mencionou a parábola de Lázaro, que viveu miseravelmente na terra e foi abençoado nos céus, 
enquanto o homem rico que viveu em palácios e nunca deu nada a Lázaro, só encontrou males 
na outra vida. 
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 Assim, Vieira (1998) procura, novamente, incutir nos escravos africanos a paciência, 
elevando-lhes a autoestima ao mostrar que Deus e a Senhora do Rosário os tem em grande 
apreço. 
 Já no Sermão XXVII, Vieira (1998, p. 37) afirma que os escravos no Brasil constituem 
para ele matéria de meditação profunda, pois é tão grande o número de africanos que são tra-
zidos cativos, que se pode dizer que os navios “trazem a Etiópia ao Brasil”. Enquanto os israeli-
tas cruzaram o Mar Vermelho em busca da liberdade, os pretos atravessam o Oceano Atlântico 
para serem cativos. Mas, em tal situação, o jesuíta vê a misericórdia divina: 
 

[...] Mas, quando os vejo tão devotos e festivais diante dos altares da 
Senhora do Rosário, todos irmãos entre si, como filhos da mesma Se-
nhora, já me persuado sem dúvida que o cativeiro da primeira trans-
migração é ordenado por sua misericórdia para a liberdade da 
segunda (VIEIRA, 1998, p. 38). 

 
 Vieira (1998) faz uma comparação da escravidão dos africanos com os filhos de Israel 
que foram levados cativos para a Babilônia. Coloca que  
 

[...] na transmigração de Babilônia o fogo de Deus gerou a prepara-
ção de Deus. Por quê? Porque o fogo queima e alumia; e no cativeiro 
de Babilônia, não só queimou Deus e castigou os israelitas, mas tam-
bém os alumiou, e porque os castigou e alumiou no cativeiro da pri-
meira transmigração [...] por isso, e com isso, os dispôs e preparou 
para a liberdade da segunda [...] 

 
 Da mesma forma, entende Antônio Vieira, ao fazer cativos os “etíopes”, Deus os fez 
conhecer, a luz da fé, os mistérios de Cristo, que são professados no Rosário e que Deus e a 
Senhora do Rosário os estavam preparando para a liberdade eterna, prometendo-lhes uma car-
ta de alforria que os livraria de um cativeiro maior que aquele que viviam. 
 Vieira explica, na continuidade do Sermão XXVII, aos escravos africanos que, por serem 
compostos de corpo e alma, apenas o corpo é escravo do senhor do engenho, pois a alma é 
livre, devendo ser serva unicamente de Deus, não devendo ser vendida ao demônio pelo peca-
do, pois este é pior senhor que o homem. Alerta que por três pecados o homem se vende ao 
demônio: soberba, cobiça e sensualidade. Explica, ainda, que a escravidão do corpo pode ser 
resgatada por ouro e prata, mas a escravidão da alma requer o precioso sangue de Cristo para 
libertá-la. “Cativem-se para se libertarem, e façam-se escravos da Senhora do Rosário, para 
não serem escravos do demônio, se ainda o são, ou para se conservarem livres, se já estão 
fora do cativeiro” (1988, p. 55). 
 O jesuíta instiga os escravos africanos a servir aos seus senhores como quem serve a 
Deus: 
 

[...] O remédio é que, quando servis a vossos senhores, não o sirvais 
como quem serve a homens, senão como quem serve a Deus [...] 
porque não servis como cativos, senão como livres, nem obedeceis 
como escravos, senão como filhos. Não servis como cativos, senão 
como livres, porque Deus vos há de pagar o vosso trabalho [...] e não 
obedeceis como escravos, senão como filhos, porque Deus, com 
quem vos conformais nessa fortuna, que ele vos deu, vos há de fazer 
seus herdeiros [...]. 
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 Portanto, ainda nesse sermão, Vieira procura apresentar aos escravos africanos a dife-
rença entre o cativeiro do corpo e da alma. Nesse sentido, Vainfas (2011) mostra que o jesuíta 
desloca a escravidão do plano material para o plano religioso e em decorrência disso, a escravi-
dão passa a ser liberdade, enquanto os escravos tornam-se senhores. 
 Para o jesuíta, aceitar a religião católica significa aceitar a escravidão. Não basta ter fé, 
é preciso também a submissão.  
 
Antônio Vieira e a Educação dos Escravos Africanos  
 
 Nos Sermões XIV, XX e XXVII proferidos pelo padre Antônio Vieira aos escravos africa-
nos no recôncavo baiano pode-se observar alguns trechos que parecem evidenciar que o jesuíta 
tenha se posicionado ora contrariamente ora a favor do trabalho escravo. 
 No Sermão XXVII, particularmente, há momentos em que a posição contrária parece 
ser evidente, como por exemplo, “[...] Oh! Trato desumano, em que a mercancia são homens! 
Oh! Mercancia diabólica, em que os interesses se tiram das almas alheias, e os riscos são das 
próprias!” (VIEIRA, 1998, p. 37). 
 Para Lins (1962, p. 223), [...] Ninguém, antes dêle, com tanta agudeza penetrou no 
sentido trágico da vida do homem escravizado, e ninguém, em todo o século XVII e XVIII disse 
mais ousadas verdades contra a desumanidade do sistema escravocrata”. 
 E, complementa:  
 

[...] não podendo atacar intransigentemente a escravização do negro, 
preferiu Vieira empreender uma campanha em favor do humanitaris-
mo, por um lado, movendo à piedade os senhores, e, por outro, con-
solando, com o apelo à fé, os pobres cativos (LINS, 1962, p. 225).  

 
 Menezes (2000, p. 92) discorda da concepção de que Vieira era um “proto-
abolicionista”, afirmando que o próprio “[...] se encarrega de nos mostrar o equívoco de tal 
análise”, pois ao invés de lamentar a escravidão, o jesuíta a entende como um milagre, que 
permite ao negro conhecer o catolicismo e a salvação. 
 Ao se observar a biografia do jesuíta, verifica-se que Antônio Vieira era, em primeiro 
lugar, um servo de Deus e, em segundo lugar, um súdito do rei português.  
 Como servo de Deus, membro da Companhia de Jesus, a pregação de Vieira tem fun-
damento nos elementos teológicos da Segunda Escolástica (neotomismo), a qual, segundo Mor-
se (1988, p. 29), possui “[...] racionalidade e normas para as conquistas no ultramar mais 
humanas do que aquelas que as sucederam” e com capacidade de preencher os requisitos exi-
gidos pela vida cristã necessários para a tarefa de incorporar povos não cristãos à civilização 
europeia.  
 Em consequência, para a Companhia de Jesus, o que inclui Antônio Vieira, o Estado 
constitui um corpo místico e, como tal, há uma organização escalonada dos estamentos ligados 
ao Império português, envolvendo portugueses e suas posições sociais, índios e africanos que 
deviam ser convertidos para serem inseridos no modelo corporativo luso-cristão (CRESSONI, 
2008). 
 Vieira preocupava-se com as questões religiosas, morais e inclusive econômicas de seu 
tempo. Portanto, ao invés de procurar ensinar os senhores como estes deveriam tratar os es-
cravos, como fez Jorge Benci, compreendia que esse tratamento estava relacionado às necessi-
dades produtivas do engenho e, por essa razão, procurou explicar ao escravo o porquê de sua 
condição de cativo e que a mesma poderia abrir a porta da salvação (MENEZES, 2011).  
 É exatamente isso que se observa nos Sermões XIV, XX e XVII, que apresentam certa 
sistematização que favorece a compreensão por parte do escravo africano.  
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 No Sermão XIV, Vieira enfatiza a coincidência de três festas importantes ocorrerem no 
mesmo dia: a de São João, a da Virgem do Rosário e a dos pretos devotos, as quais são expli-
cadas pelo segundo nascimento de Cristo como ungido ocorrido no calvário; São João, como 
filho da Senhora do Rosário, que se tornou a mãe da humanidade; e dos pretos devotos, que 
pelo batismo, se tornarão filhos da Senhora do Rosário. O jesuíta justifica aos escravos africa-
nos a injustiça por eles sofrida, cuja origem estaria na própria história bíblica da humanidade.  
 Antônio Vieira mostra que os escravos africanos devem aceitar a condição de cativos 
por se tratar de um estigma que se originou quando os filhos de Coré foram salvos do inferno, 
embora tenham se rebelado contra Deus. Além disso, o jesuíta compara a vida dos escravos à 
vida e paixão de Cristo e destaca que da mesma forma que o Filho de Deus orou “três vezes 
em três horas”, eles também deveriam orar três partes do Rosário e oferecer o trabalho à Se-
nhora do Rosário. 
 No Sermão XX, Antônio Vieira fala da igualdade dos homens perante Deus e, que estes 
se tornaram desiguais inclusive nas coisas de Deus, tanto, que a Festa do Rosário foi celebrada 
em dias diferentes para brancos e negros. Nesse Sermão, também mostra as razões pelas quais 
os senhores consideram-se diferentes dos negros, mas que a condição humilde destes últimos 
faz com que a Senhora tenha uma estimação maior por eles. 
 No Sermão XXVII, o jesuíta afirma que a promessa de liberdade vem da Senhora do 
Rosário e que são constituídos de duas partes, corpo e alma, sendo que os senhores só podem 
escravizar o corpo e que a alma deve ser escrava da Senhora do Rosário para não o ser do de-
mônio. Assim, eles serão livres na eternidade. Também incute aos escravos africanos que eles 
devem servir aos seus senhores como serviriam a Deus, que os pagará, ou seja, lhes dará a 
salvação. 
 Assim, verifica-se, primeiramente, que a preocupação de Antônio Vieira é com a salva-
ção da alma, com a evangelização dos escravos africanos. Mas, a maneira adotada favorece aos 
senhores de engenho, pois enfatiza para os escravos que estes devem servir, obedecer ao seu 
senhor e, com isso, são imitadores de Cristo. 
 Vieira entendia que o cativeiro da mesma forma que o fogo, apesar de queimar, tam-
bém ilumina, produz sofrimento, mas purifica. A escravidão constituía para ele um milagre, pois 
permitia a conversão do escravo africano, que se tivesse permanecido em sua terra de origem 
continuaria sendo um gentílico, sem oportunidade de salvação. 
 O jesuíta descreve os horrores da escravidão, da injustiça, da desigualdade entre se-
nhor e escravo, mas não a contesta. Tem-se uma reflexão sobre o tema, mas não uma propos-
ta de extinção ou de condenação a esta prática. 
 Pode-se falar que Vieira procurava educar os escravos africanos, utilizando para tanto 
os sermões, que constituíam, na época, um instrumento pedagógico. O público se reunia na 
igreja para ouvir o orador, que era considerado um intérprete das vontades divinas. Além disso, 
como eram escritos e divulgados, os sermões eram lidos em diversos outros lugares, como igre-
jas, seminários, casas de devotos etc. 
 A esse respeito, Gouveia (1993) explica que a cultura oral constituía uma presença forte 
na sociedade portuguesa e, portanto, os sermões desempenhavam um papel relevante na difu-
são da identidade portuguesa, figurando como uma ferramenta pedagógica imprescindível para 
a difusão da fé. Os sermões dos jesuítas procuravam garantir o ordenamento social, o que é 
encontrado nos sermões de Vieira, que procura doutrinar o escravo africano, fazendo-o aceitar 
a sua condição de cativo e a submeter-se ao seu senhor. 
 Os sermões eram, portanto, longos e de forte apelo sentimental, para que os ouvintes 
acatassem o ponto de vista do pregador (PAIVA, 2012). 
 Antônio Vieira entendia que o conteúdo de seus sermões deveria ser condizente com o 
tipo de ouvinte. Dessa forma, ao pregar para os escravos africanos, faz dessa ferramenta um 
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instrumento acessível. Vieira “torna o conteúdo dogmático não só compreensível, adaptando-o 
ao auditório, mas principalmente eficaz, traduzindo os dogmas em uma argumentação capaz de 
ensinar, agradar e comover os ouvintes. Seu sermão é simultaneamente didático, teológico e 
político.” (HANSEN, 1999, p. 27). 
 Na concepção portuguesa da época, os sermões eram instrumentos de salvação.  
 

[...] Os pregadores operavam através da oratória, [...] uma combina-
ção de práticas que deveriam resultar em uma só ação: a redemptio 
(redenção) das almas. Pedagogicamente estruturado para atingir tal 
meta, a ação salvacionista da pregação demandava [...] um esquema 
que deveria combinar, de forma articulada, o texto proposto para ca-
da ocasião com a dramatização da fala (CRESSONI, 2010, p. 7). 

 
 Assim, tanto o tom de voz como os gestos do orador garantiam a eficácia da mensa-
gem que se queria transmitir, o que exigia sensibilidade para interpretar textos e convencer os 
ouvintes, ou seja, no púlpito, o pregador procurava persuadir os ouvintes quanto às ideias 
apresentadas. Dessa forma, o sermão pode ser considerado pragmático (CRESSONI, 2010). 
 
Considerações finais 
 
 Com os movimentos da Reforma Protestante e da Reforma Católica, no século XVI, se 
efetivou a aliança entre o Estado português e a Igreja Católica, denominada de “Padroado”, por 
meio do qual os monarcas portugueses exerciam o governo religioso e moral no reino e nas 
colônias.  
 Dessa forma, a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola e confirmada em 1540 
pelo Papa Paulo III, se estabeleceu ainda no seu início em Portugal, marcando fortemente a 
vida espiritual do Reino português. Quando o soberano português decidiu estabelecer um go-
verno central no Brasil Colônia, a vinda dos padres jesuítas foi uma consequência. 
 No Brasil Colônia, os jesuítas edificaram, primeiramente, o Colégio de Jesus da Bahia e 
iniciaram o processo de catequização dos índios, tendo como instrumento a alfabetização, vi-
sando imprimir-lhe os costumes e crenças do homem branco, ou seja, era necessário converter 
os índios, pois estes deviam aprender a rezar ao Deus cristão e a obedecer ao rei português. 
Posteriormente, quando se adotou a escravidão africana, os negros precisavam passar por esse 
mesmo processo. 
 Antônio Vieira estudou, fez o noviciado e, em 1635, foi ordenado padre jesuíta. A sólida 
formação recebida aliada ao talento nato contribuiu para que Vieira ocupasse um espaço privi-
legiado, inclusive na Corte portuguesa, onde exerceu forte influência no reinado de D. João IV. 
Vieira conhecia muito bem as articulações do sistema colonial, cujo sucesso dependia da evan-
gelização e trabalho do escravo africano. 
  Antônio Vieira envolveu-se em diversas questões relevantes de seu tempo, atuando ora 
como estadista, ora como conselheiro do rei, ora como evangelizador e educador.  
 Dentre os diversos sermões proferidos pelo insigne jesuíta, observa-se que, diferente-
mente de outros jesuítas, também se dirigia diretamente aos escravos africanos. A intenção 
evangelizadora não deixava de ser também educativa, para que o escravo obedecesse não so-
mente a Deus, mas também as condições que lhe eram impostas. Assim as analogias feitas por 
este padre justificava o cativeiro como sendo uma oportunidade de salvação e da necessidade 
de o escravo servir ao seu senhor como estivesse servindo ao próprio Deus, além da devoção a 
Senhora do Rosário. 
 Pode-se concluir, portanto que Vieira foi um homem do seu tempo, que atuou em con-
formidade com as exigências criadas pela sociedade da qual fazia parte. Enquanto jesuíta cum-
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priu sua função educadora e evangelizadora, também dos escravos africanos, na colônia portu-
guesa.  
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1 Vieira, neste Sermão, refere-se ao Salmo 86, entendendo que Davi fala da Virgem Maria 
através da metáfora de Jerusalém: “Salmo 86: 1O Senhor ama a cidade que fundou no monte 
santo. 2Ama as portas de Sião mais que todas as de Jacó. 3De ti, ó cidade dele, Deus diz 
coisas gloriosas; 4 ‘Conto Egito e Babilônia entre aqueles que me servem! Filistéia, Tiro, 
Etiópia?’ 5De Sião, porém, é dito: ‘Eis a mãe de todo homem!’ 6O Altíssimo o confirma, as 
nações recenseando: ‘Foi ali que estes nasceram!’ 7Cantarão todos por isso, exultando em 
suas danças: ‘Eis em ti as nossas fontes’”. 
2 Gn. 9, 20-25: “20Noé, agricultor, começou por plantar vinha, 21Tendo bebido vinho, embriagou-
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ombros e, caminhando de costas, cobriram a nudez de seu pai; e tendo a face voltada, não 
viram a nudez de seu pai. 24Acordando de sua embriaguez, soube Noé o que lhe fizera o seu 
filho menor. 25Disse então: “Maldito seja Canaã! Seja para seus irmãos o escravo dos 
escravos!” 
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3 Conforme Nm 16. 
4 “A Etiópia se adiantará para levantar suas mãos a Deus” (Sl. 67,32). 
5 “Diante dele se prostrarão os da Etiópia” (Sl. 71,9). 
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1. Considerações iniciais 
 

O ponto de partida deste estudo constitui-se por meio da seguinte indagação: Por que 
Primitivo Moacyr organizou uma obra sobre a situação da instrução nas províncias, de modo 
que o leitor possa estabelecer conexões entre ações isoladas e outras mais gerais das 
províncias? Trabalhar com esta questão nos levou a pensar em uma perspectiva comparativa. 

Realizar estudo comparado não é uma atividade que mereça destaque só em questões 
e problemas do presente. O instrumento torna-se fundamental para se pensar a relação do 
passado com o presente, bem como de lugares e situações no próprio passado. Nesse sentido, 
optamos por trabalhar com essa perspectiva metodológica para pensar a educação no Império 
do Brasil, em suas duas últimas décadas, segundo as contribuições de cinco províncias: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná. A fonte de estudo é a obra de Primitivo 
Moacyr. 

O primeiro desafio foi definir que entes administrativos priorizar. Nesse sentido, a 
primeira intenção seria partir das quantidades de páginas dedicadas pelo autor a cada 
província. Isso nos levou a escolher as primeiras, em ordem decrescente. Depois de ponderar, 
pensamos em priorizar as duas para as quais o autor dedicou maior extensão na publicação. 
Algo chamou nossa atenção e resultou na inclusão de uma terceira província. Trata-se do 
Paraná, que embora surja como unidade autônoma a partir de 1853, é uma das províncias para 
a qual Moacyr dedicou maior espaço. Entretanto, a escolha dessa província se deu mais por sua 
relação com a província de São Paulo, da qual fora desmembrada. Assim, a última escolha se 
deu pela relação histórica, e por entendermos que essa relação indicaria encaminhamentos 
interessantes. Assim, fecharíamos a proposta de trabalhar com Minas Gerais, São Paulo e 
Paraná. No entanto, acrescentamos Rio de Janeiro pela condição de unidade provincial da sede 
do Império, e Bahia por constituir-se na terra natal de Primitivo Moacyr. Mesmo assim, não foi 
alterado o critério de quantidade de páginas, conforme quadro abaixo. 

 
Minas Gerais 163 Pernambuco 77 Espírito Santo 62
São Paulo 126 Maranhão 77 Goiaz 60
Bahia 123 S. Pedro do R. G. do Sul 75 Alagoas 57
Rio de Janeiro 120 Ceará 71 Mato Grosso 55
Paraná 118 Parayba 64 Amazonas 49
Grão-Pará 90 Sergipe 64 Rio Grande do Norte 41
Santa Catarina 82 Piauy 63 Relatório Gonçalves Dias  36

 
Definido o objeto de estudo, respondemos ao desafio do recorte temporal, optando 

pelo período, que se estende de 1870 à proclamação da República, cuja seleção se deve ao fato 
de registrar configurações de mudanças substanciais na história brasileira, as quais interferiram 
decididamente no debate da instrução. Tal prioridade foi motivada pela especificidade do 
período, que marca a configuração de grandes transformações que se avizinhavam e outras que 
nos novos tempos se imporiam, tais como: a substituição da mão de obra escrava pelo 
incremento da prática e da consciência do trabalho livre assalariado; a nova ordem política no 
debate da ampliação da participação política desencadeada pelo movimento republicano e 
consequente estrutura de governo; a constituição de novo status do trabalho; o desafio de 
inserir o Brasil na dinâmica do novo estágio da modernidade. Outro fato, não menos 
importante, que nos indicou a escolha do período diz respeito às reformas e propostas de 
reformas que o Estado estabeleceu ao longo do referido período, as quais mostram alterações 
de perspectivas em relação a 1827 e 18541 e que repercutem nesse novo contexto. 
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Quanto à perspectiva metodológica, usar a perspectiva comparada para o estudo da 
obra de Moacyr sobre a instrução nas províncias não inaugura algo novo em relação ao autor. O 
mesmo tentou estabelecer perspectiva parecida quando de sua sistematização do conteúdo. Há 
uma intencionalidade em comparar as diversas províncias, e mesmo no interior da produção, o 
evento comparativo aflora em todos os cantos do escrito. E não poderia estar isenta a 
tendência, inerente ao próprio formato de escrita histórica, em comparar, mesmo que 
aparentemente de forma implícita, realidades diferentes.  

Quando se escreve, sempre se escreve de algum lugar, a partir de compreensões e 
valores, e ainda, para algum lugar, com alguma intencionalidade, algumas explícitas, outras 
nem tanto assim. Isto porque o método comparativo, como qualquer método, não constitui 
blindagem que possibilite o afastamento do objeto de pesquisa, de forma a evitar as 
objetivações das perspectivas subjetivas do historiador em sua análise. A objetividade não se 
configura sem essa influência. Trata-se de considerar que o olhar é sempre uma representação, 
e esta não é isenta. Em outras palavras, a pesquisa é sempre realizada segundo contextos 
específicos aos quais está afeta. 

O que condiciona a abordagem comparativa? As semelhanças e diferenças são 
situadas, portanto contextuais. Atendem à lógica específica do processo histórico em questão, 
de contextos culturais diferenciados, porém permite evidenciar fatores que contribuem para a 
compreensão do objeto estudado na sua dinâmica única. 

Nesse sentido, algumas questões se impõem e aqui são apresentadas no sentido de 
provocações, embora sem intenção de construir necessariamente alguma resposta. Funcionam, 
então, como norteadoras do trabalho que se pretende realizar. Entre elas, destacamos: que 
sentido tem estudar as províncias no tema da instrução pública em Primitivo Moacyr? Qual o 
objetivo de tentar uma comparação entre elas? Onde se deseja chegar com esse procedimento? 
Segundo os recortes de Moacyr, por que as ideias da instrução pública não se realizavam? Que 
respostas são identificadas nas províncias em discussão? 

O desafio é não se centrar nas regularidades entre as províncias e se aproximar de 
entrelaçamentos variados e significativos. Nesse ínterim, ecoa a dúvida sobre o que é possível 
comparar e se a comparação deve trilhar por essa vereda, até porque exige trabalho de maior 
fôlego.  

Apesar disso, entendemos ser providencial produzir nessa direção, sobretudo com o 
intuito de entender em que se diferencia a dinâmica do trato com a instrução pública, o que se 
prioriza, bem como perscrutar como a contribuição das unidades administrativas respondeu à 
responsabilidade constitucional por aquele segmento do ensino. Nesse sentido, pretende-se 
descobrir o que a comparação permite evidenciar, com destaque para a identificação de como 
cada uma das províncias respondeu ao desafio da instrução pública, que se impunha de forma 
cada vez mais insistente a partir dos anos 1870. 

O tratamento comparativo do tema da instrução exige considerar uma diretriz de certa 
forma já consolidada na historiografia da educação. O processo da escola moderna, na sua 
expressão pública, esbarrou em limites de ordem material, bem como a intensidade das 
discussões se deu de forma diferenciada e a partir de condições diferenciadas, conforme cada 
país e, no caso do Brasil, segundo as condições de cada província. 

Nesse sentido, observa-se contemporaneidade no sentido das dificuldades práticas do 
empreendimento, originárias das condições do estágio do capitalismo (embora esse não seja o 
caso do Brasil naquele momento) e do desenrolar das disponibilidades de financiamento e de 
engajamento político-social. Assim, identificam-se as questões no Brasil, desenrolando-se a par 
do que acontecia em outras regiões do mundo, guardadas as condições do contexto local. 

O argumento do atraso brasileiro no tema da instrução merece ser pensado em 
perspectivas mais coerentes com o contexto histórico, para além de qualquer enfoque que 
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limite a complexidade do problema, o que julgamos poder contribuir para o estudo 
comparativo. 

A perspectiva comparada repercute na possibilidade de outras possibilidades de leitura 
histórica, sobretudo, da construção de sínteses científicas (PIRENE, 1923). Assim, a 
contribuição maior da pesquisa comparada é a ampliação das hipóteses explicativas dos 
processos históricos. A ciência comparativa, consolidada na segunda metade do século XX, não 
é unívoca. 

A ampliação do potencial de reflexão histórica desde a identificação do específico 
(diferenças) e da proximidade (similitude / sincronia) se dá, para Bloch (1991), em situações 
semelhantes no espaço e no tempo, enquanto na perspectiva weberiana (WEBER, 1904), 
objetiva-se a comparação entre sociedades em períodos diferentes e na concepção 
(heterogêneas), na busca das ausências tipológicas entre elas. 

Como toda perspectiva metodológica da pesquisa histórica, também a comparação 
está sujeita aos percalços dos anacronismos (FEBVRE, 1989), entre os quais o etnocentrismo 
europeu (BARRACLOUGH, 1955). Embora o tema mereça atenção e, ao mesmo tempo, não seja 
objetivo teórico deste estudo, entende-se que deva ser um balizamento fundamental. 

Ao destacarem as possibilidades do método comparativo, Cardoso e Brignoli (2002) 
ressaltam as seguintes características: o controle das hipóteses e das generalizações que 
resultam em explicações não possíveis de outra forma; romper com a tradição historiográfica 
herdada do século XIX, que prioriza os contornos temporais políticos; e por fim, a identificação 
do específico em superação do acidental. Poderíamos acrescentar a possibilidade de 
enfrentamento da fragmentação histórica na busca de outras explicações. 

Para atender o objetivo proposto, o presente texto está organizado em: 1) Quadro 
temático da instrução; 2) Revelações no interior do tema da Escola Normal; 3) A diversidade na 
legislação como problema.  
 
 
2. Quadro temático da instrução 
 

O trabalho que ora apresentamos tem Primitivo Moacyr como fonte. Consideramos 
que a obra do autor sobre o Império é uma produção comparativa por dois motivos. De um 
lado, no interior da produção sobre as províncias e sobre o Império, estabelecem-se algumas 
situações de comparação, ora produzidas pelos próprios textos originais, ora por indicação de 
Moacyr. De outra forma, o próprio intento de tratar da questão da instrução segundo uma 
periodização comum em todas as suas obras repercute na possibilidade comparativa. Explique-
se que, em Moacyr, a periodização é interior ao processo da discussão da instrução nos 
parlamentos e na ação do executivo. 

Em se tratando das províncias, não identificamos nenhuma relação comparativa mais 
insistente no interior dos escritos, embora a própria condição de publicar o estado da instrução 
nas províncias indique tal direcionamento. Assim, o entrelaçamento histórico da instrução nas 
províncias permitiu identificar alguns itens que adquiriram condição mais abrangente, de forma 
que se fizeram presentes nas demais unidades governamentais. Entre os pontos levantados, há 
aqueles que são comuns, bem como outros que são específicos a cada uma delas. 

Tanto uma perspectiva como outra podem contribuir para a compreensão do processo 
da instrução, tanto no específico como no geral do Império, sobretudo, por duas questões: de 
um lado, a proeminência econômica que São Paulo adquiriu a partir dos anos 1870 e, de outro, 
o sentido que a história mineira representa na história do Brasil. Em relação ao Paraná, a 
condição de suas origens do berço paulista indica a busca por uma identidade própria, que 
talvez explique uma certa procura por distanciamento de São Paulo e uma proximidade maior 
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com algumas questões que aparecem no histórico privilegiado por Moacyr quanto à instrução 
pública. 

Promover um estudo comparativo entre as províncias, objeto deste estudo, fez com 
que nos ocupássemos de um levantamento dos temas tratados em cada uma delas, o que as 
reveste de informações relevantes, dependendo do direcionamento das investigações. Assim, a 
leitura dos textos compilados por Moacyr a respeito da instrução nas províncias indica, de forma 
preliminar, a inexistência de diferenças entre os conteúdos. Talvez pelo estilo de escrita se 
tenha a ilusão de se tratar de textos e situações idênticas. Entretanto, à medida que se 
promove uma listagem mais sucinta dos conteúdos, percebem-se situações e posicionamentos 
diferenciados, bem como permanências.  

Nesse processo de identificação, algumas conclusões ligeiras insistem em saltar à 
frente. O fato de as províncias de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas serem as mais populosas e 
promissoras do ponto de vista econômico à época compreendida pelo recorte do estudo 
tenderia a indicar que a instrução esteja referenciada de forma mais promissora nessas 
províncias que nas províncias do Paraná e da Bahia. Exporemos os temas identificados, sem 
definirmos um critério na sua sequência.  

Quanto à província do Rio de Janeiro, no período de 1870 a 1889, identificamos, na 
discussão e nas proposições da política de instrução, os seguintes temas: liberdade de ensino; o 
desafio da inspeção; os rumos da Escola Normal; a indiferença da população como condição de 
fragilização da legislação; a dimensão relativa da população livre em sua distribuição pelo 
território; os limites do orçamento e a articulação do incremento por força do convencimento de 
iniciativas individuais e/ou organizadas dos ricos (associações filantrópicas); o estabelecimento 
de escolas mistas conduzidas por professores; inspeção retribuída (assalariada); formação de 
professores com acento na dimensão pedagógica; subvenção de escolas primárias particulares; 
os limites e desafios da instituição da obrigatoriedade, que demandava conseguir adesão da 
população e enfrentar o número limitado de escolas; a inserção dos ingênuos na preocupação 
do acesso à instrução; a relação entre instrução e ofícios na atividade agrícola, mormente como 
solução para os meninos órfãos, ingênuos e desvalidos; o conceito de biblioteca popular como 
acervo que respondesse aos interesses da vida cotidiana e acessível, contendo interesses do 
povo; redistribuição das escolas existentes conforme o cenário da distribuição populacional e 
despertar da generosidade dos ricos para a contribuição na instrução; revisão de leis e 
regulamentos; municipalização de alguns tributos que tinham arrecadação tipificada para a 
instrução e criação de imposto especial; isolamento da Escola normal (deveriam ser distribuídas 
de acordo com a distribuição populacional e especificidade da formação pedagógica); 
construção de prédios escolares; a implementação da obrigatoriedade; definição dos papéis dos 
segmentos seriados das escolas (formar cidadãos úteis e operários excelentes; arrancar da 
ociosidade e cultivar a excelência; educar os órfãos, desvalidos e ingênuos para um ofício); a 
corrupção nos recursos da instrução por meio de exorbitantes valores nos preços dos aluguéis 
das casas das escolas e as armações imorais de escolas subvencionadas. A explicação para o 
fato de uma província rica e adiantada como o Rio de Janeiro registrar retardo na instrução foi 
identificada em questões de ordem estrutural e outras de ordem política, conforme sugere a 
obra de Moacyr (1939). 

Na província de Minas Gerais, conforme Moacyr (1940), observamos, no mesmo 
período, os seguintes conteúdos temáticos: os efeitos da liberdade e obrigatoriedade; o conflito 
entre legislação e costume, índole do povo; a fragilidade da Escola Normal; a contribuição das 
sociedades particulares em várias localidades; a identificação na própria legislação dos motivos 
do atraso na instrução por conta do excesso de leis, descontinuidade, contradições e 
antagonismos; defesa da redução das verbas da instrução secundária e superior em favor da 
emergência da instrução primária; resultados positivos da comissão de mobilização da iniciativa 
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de particulares; moralização do magistério por meio de concurso que selecionasse pessoas 
habilitadas; a defesa do foco do investimento no primário, entendido como o cuidar das classes 
pobres, condição para a prosperidade da província; crítica aos conteúdos mortos; ausência de 
uma política voltada para a atividade econômica agrícola e comercial que caracterizava a 
província; a ciência erigida como auxílio das atividades produtivas; liberdade do ensino privado; 
classificação das escolas segundo a importância populacional das localidades; o problema da 
frequência; ensino particular livre e sujeito à inspeção; o diploma da Escola normal como 
critério de capacidade e acesso direto ao magistério; obrigatoriedade e inspeção limitada pela 
gratuidade das funções públicas; o aluguel dos prédios para escolas; instrução para presos; 
escândalos nos concursos de seleção de professor para Escola Normal; inspeção extraordinária 
das escolas primárias, normais e externatos; a constituição dos inspetores por professores da 
Escola Normal com função de relatar as irregularidades; liberdade de ensino sem provas de 
capacidade e títulos, porém com inspeção e fiscalização; os conteúdos de ensino na Escola 
Normal; criação de escolas agrícolas; regulamentos inexequíveis, sobretudo por sua 
diversidade, que mais promoviam anarquia que organização e progresso da instrução; 
inconstâncias das leis e dos regulamentos; professorado despreparado, analfabeto e corrupto; 
discurso de um passado no qual a instrução foi melhor; defesa do ensino particular com 
subvenção maior que a permitida pelo regulamento. Nessa província, a atenção se volta para a 
criação da Escola Normal ao longo de todo o período em várias cidades da província, 
notadamente nas mais populosas. Uma descoberta específica dos textos relativos à província é 
a identificação de que qualquer lei, também as de instrução, deve responder aos desafios do 
presente e às tendências do futuro. (MOACYR, 1940). 

Sobre a província da Bahia, os textos abordam: o papel da Escola Normal na 
remodelação da instrução na província; a onda de inovação, que desconsiderava as condições 
de aplicabilidade; a inadequação das moças pobres do interior para a Escola Normal; a função 
do ensino secundário na formação do homem e cidadão; a escola primária como formadora das 
classes inteligentes e do cidadão industrioso; as profissões aristocratas cambiadas pelo ensino 
superior; ações mais uniformes que demandassem a intervenção do Estado; permissão da 
iniciativa privada; instrução do que é útil; distinção entre instrução e educação; desorganização 
do ensino secundário; excesso de legislação como principal entrave do progresso da instrução, 
sobretudo, por não considerar as especificidades do país; moralidade profissional; as ciências 
como auxiliares da indústria; a instrução comum dificultada pela fertilidade de leis e 
regulamentos; os povos dados ao trabalho que referendam a instrução; dispersão da 
população; a solução do compartilhamento de responsabilidades; valorização de métodos de 
memorização da história nacional; planos e projetos de prédios para o ensino primário; 
inspeção assalariada; critérios de matrícula na Escola Normal; critérios de abertura de escolas; 
liberdade de ensino sem qualquer limitação como algo prejudicial à instrução popular; 
discrepância matrícula/frequência e população sem escola; autorização de recebimento dos 
ingênuos pelos professores públicos; reforma de 5 de janeiro de 1881; grau de instrução do 
professor, condição indispensável para o exercício das funções de ensinar; conformidade com a 
lei Leôncio de Carvalho (1879); admissão de ingênuos livres e princípios humanitários e de 
civilização; condição do professorado público; indiferença dos pais e organização do ensino no 
estado da instrução. Do conjunto de ideais e formulações referentes à província da Bahia, 
destacamos a construção da convicção de que a ignorância não mantém a ordem nem a 
estabilidade, na perspectiva de Moacyr (1939). 

Na mais jovem das províncias, Paraná, o temário não diverge (MOACYR, 1940). Assim, 
têm-se as seguintes abordagens: diversidade de legislação e regulamentos; nomeação de 
interinos; legislação carente de perseverança; a solução da instrução atrelada à Escola normal; 
obrigatoriedade e investimento; construção de casas apropriadas pelo governo e sociedade; 
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alto índice de analfabetismo; a necessidade de o professor dominar a ciência e os métodos de 
sua transmissão; mudanças nos métodos e objetivos atreladas à exigência de reformas 
administrativas; mais escolas e menos alunos; o aluno mestre; definição do programa da Escola 
Normal; critérios de seleção de professores a exemplo da França; escola mista; São Paulo como 
referência; excesso de remédios; as condições e necessidades locais e meios a serem 
considerados; lei da obrigatoriedade e Escola Normal considerada morta; fatores agravantes; 
professor adjunto; obrigatoriedade de 7 a 12 anos – escola pública e condições de acesso; 
liberdade de ensino; oficialização do método simultâneo; alunos mestres e monitores; 
benevolência nos concursos; ensaio da obrigatoriedade nos centros mais populosos; liberdade 
completa; agilização do provimento; necessidade de Escola normal feminina; reformismo das 
leis; estado calamitoso da instrução; a necessidade de as reformas da instrução priorizarem o 
realizável; mobiliário inadequado; situação semelhante entre escola na capital e interior; ensino 
profissionalizante, sobretudo portuário; construção de prédios escolares; obrigatoriedade 
localizada em que as sansões são viáveis; a exigência da formação do mestre no ensino prático; 
a contribuição da Escola da Neutralidade na reforma de conteúdos, métodos e princípios; a 
formação do professor como forma de acesso; material alheio à realidade local; estrutura 
defeituosa, excesso de regulamentos, atos e instruções; universalização de métodos; a 
instrução gratuita viciada por hábitos; a inspeção coletiva como solução. 

Na província do Paraná, destacamos o conceito de educar, definido como a 
transmissão de conhecimento e comportamentos com intenção de conservação da sociedade, 
que configura o objetivo e sentido primeiro da instrução primária. Também se coloca a questão 
do motivo do desinteresse pela instrução em uma província avançada. 

A respeito da província de São Paulo, assinala Moacyr (1939): a ausência de 
repercussão do provimento quase total das escolas existentes no progresso da instrução 
primária; extensão territorial e concursos benevolentes; a Escola normal como único meio de 
conseguir bons professores; a proposta de obrigatoriedade e a realidade brasileira; comércio de 
interesses e os acertos de acesso; o conflito entre a necessidade de inspetores capacitados e a 
ação dos interesses partidários; obrigatoriedade do primário nas cidades e vilas; espírito 
altruísta e patriótico dos paulistas; provimento de prédios e casas escolares; política de 
construção; reforma da Escola Normal; o descompasso entre a instrução e o progresso da 
indústria e província; indiferença e condescendência do poder público; Escola Normal 
improvisada; método racional de Kopke; escolas de agricultura; patronato e frouxa fiscalização; 
a solução na instituição da carreira docente, na inspeção profissional e hierarquização; veto à 
reforma ousada por alegação de inconstitucionalidade; dedicação exclusiva; garantias do 
diploma de Escola Normal; liberdade de ensino; fundo de construção de escolas; comparação 
das matrículas com anos anteriores e o progresso nulo.  

Sobre a contribuição de São Paulo, Moacyr destaca a convicção de que nenhuma 
nação advoga a ignorância, o obscurantismo do seu povo, embate sobre o qual a Escola Normal 
deveria cumprir tarefa imprescindível.  

 
3. Revelações no interior do tema Escola Normal  
 

Observamos que as províncias se aproximam do objeto (a instrução do povo) em 
discussão e na diversidade de fatores que intervinham no processo da escola primária, de forma 
a adiar progressos significativos. Ao mesmo tempo, distanciam-se no encaminhamento das 
soluções às diferentes condições históricas, geográficas, políticas e econômicas de cada uma 
delas.  

O que há em comum pode implicar quais resultados? Em relação ao que existe de 
incomum, isso esclarece o quê? Há em comum a tentativa de identificação do adiamento da 
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implementação da instrução primária, como também de seu fracasso. As respostas situam a 
condição da formação dos professores, tendo adquirido destaque o debate da importância da 
Escola Normal e a proliferação de leis e regulamentos sem que se permitisse a experiência da 
mínima implementação, entre outros fatores. 

Quanto à Escola Normal, o recorte de Moacyr (1940) indica que, em Minas Gerais, 
houve um empenho maior de continuidade, como expressam alguns presidentes ao longo das 
duas décadas aqui mencionadas: há um aumento dessas escolas, com resultados considerados 
pelos presidentes e inspetores da instrução. Assim, em março de 1873, o Presidente Costa 
Belém informava: 

 
(…) que se acham instaladas e funcionando regularmente as Escolas 
normais da capital e de Campanha; e que já se teve a ocasião de 
testemunhar os progressos dos alunos matriculados na primeira 
destas escolas, reconhecendo que os inteligentes esforços dos 
mestres se aliam às boas disposições dos discípulos para justificar as 
vantagens de sua criação; que ainda não foi instalada em Minas 
Novas por depender a sua criação da do externato, ao qual deve ser 
anexada; que as escolas práticas da Capital e de campanha 
funcionam regularmente. (BELÉM apud MOACYR, 1940, p. 1882-1883, 
grifo de Moacyr). 

 
 

Chamam atenção, nos argumentos do governante, a disposição dos alunos e os 
esforços dos professores, bem como a descentralização da Escola Normal, conforme as citações 
posteriores deste e de outros presidentes. Assim, em Minas Gerais, foi possível, apesar das 
constantes trocas de presidentes, uma tentativa de continuidade da política da instalação da 
referida escola. 

 
Em setembro do ano passado instalou-se a Escola normal de Minas 
Novas. Continuam a funcionar as Escolas da capital e de Campanha, 
sendo que a de Paracatú não foi instalada por falta de professores. Na 
Escola da capital estão matriculados 13 alunos, dos quais frequentes 
somente 5. Na de Campanha 16 alunos. Poderemos ter no fim do ano 
30 normalistas. Além das que existem julga o presidente conveniente 
mais duas escolas normais nas cidades mais importantes. As escolas 
de Paracatú e Minas Novas não têm ainda aulas práticas. (BELÉM 
apud MOACYR, 1940, p. 186, grifo de Moacyr). 

 
 

Em 1880, o presidente Rabelo Horta registrou a existência de cinco Escolas Normais: 
Capital e Campanha (1872), Diamantina (1879), Paracatú e Monte Claros (1880). (HORTA apud 
MOACYR, 1940). 

O Senador João Florentino Meira Vasconcelos defendeu a reorganização das Escolas 
Normais para garantir a formação dos professores, o que contrasta com os elogios até então 
feitos, ao informar que havia normalistas professores quase analfabetos. Entretanto, prossegue 
a província, apostando no papel fundamental daquela instituição, que, em 1881, é implantada 
em Uberaba e Sabará, com nova organização. (VASCONCELOS apud MOACYR, 1940). 

Dessa forma, em 1884, o presidente Antonio Gonçalves Chaves (MOACYR, 1940) 
divulga que já eram nove as Escolas normais: Capital e Campanha (1871), Diamantina (1878), 
Montes Claros e Paracatú (1879), Uberaba, Sabará e Juiz de Fora (1881); São João del-Rei 
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(1883). Em 1883, foram 263 matrículas e igual frequência, com 10 diplomados (Campanha: 4; 
Diamantina: 3; Montes Claros: 2; Capital:1). Observa-se maior número de formandos em outras 
cidades do que na capital. Talvez isso se explique pelo fato de a mesma oferecer outras 
oportunidades que superavam a difícil tarefa do ensino, sobretudo, em relação aos vencimentos 
e à proteção durante – e ao final – da carreira. 

Quanto a São Paulo, apesar de se constituir em um centro econômico e político, 
observa-se que a Escola Normal não teve aí o mesmo tratamento na obra de Moacyr, embora 
no final do século XIX e início do século XX, tenha conquistado condição de referência para as 
demais unidades de governo. Nos idos de 1871, o Presidente Costa Pinto, diante do processo 
de improvisação de professores, entendia que “o único meio para ter bons professores é a 
Escola normal” (PINTO apud MOACYR, 1940, p. 358). Segundo Pinto, não se justifica seu 
abandono por conta de experiências mal sucedidas, até porque estas assim se deram em 
função de encaminhamentos inadequados. Na mesma direção, o presidente Theodoro Xavier 
(apud MOACYR, 1940, p. 374) reafirmava a esperança na Escola Normal, ao declarar que “os 
nossos mestres são homens sem vocação, sem o preparo para o magistério”. E, nesse sentido, 
corroboraram depoimentos de outros presidentes, como o de Pedro Vicente de Azevedo, em 
1889: “Só a Escola normal pode fornecer professores públicos aptos, especialmente se for 
organizada de acordo com o plano que ofereço.” (AZEVEDO apud MOACYR, 1940, p. 436, grifo 
de Moacyr). Como linha divisória no debate da importância da Escola Normal, observe-se a 
busca por definir sua contribuição no aspecto pedagógico, embora não devesse descuidar dos 
conteúdos a ensinar nas séries primárias.  

De qualquer forma, apesar dos apontamentos referentes a São Paulo, percebe-se 
certa descrença na possibilidade de a Escola Normal responder aos desafios da instrução por 
motivos ligados à condição de formação dos professores que nela atuavam, bem como ao 
processo de seleção, refém das escolhas e nomeações políticas. Situação que se repetia nas 
outras províncias, objeto deste estudo. O fato de algumas províncias terem dado maior atenção 
a tais fatos não indica que teriam sido mais brandas. 

Os textos da instrução na Bahia possuem características de escrita e de 
posicionamento que identificamos como diferenciadas em relação aos demais escritos das 
províncias aqui tratadas. Trata-se de uma versão mais fluente, melhor fundamentada e de 
argumentos, se não mais sólidos, que expressam maior clareza acerca da função política da 
instrução e da responsabilidade do poder público. 

Ao analisar o processo da Escola Normal desde os anos 1830, o presidente Barão de 
Lourenço identificou, como uma de suas maiores dificuldades, o modelo de internato dos dois 
sexos, conforme preconizava a lei de 3 de agosto de 1860. Essa solução, segundo 
posicionamento do presidente em 1870, não se acertava com os costumes e a índole do povo, 
especificamente no caso dos homens que se afastaram do magistério. O resultado foi um 
ensino primário nas mãos de inabilitados. No sentido de resolver os desenlaces negativos, o Ato 
de 18 de janeiro de 1870 suprimiu o internato na Escola Normal e estabeleceu o exame de 
admissão e, como motivação, o direito à cadeira de instrução primária aos portadores de 
diploma, desde que não existissem concorrentes. Quanto à Escola Normal para moças, explica-
se que houve maior concorrência, por estar de acordo com a “[...] índole e costumes do sexo.” 
(LOURENÇO apud MOACYR, 1939, p. 139, grifo do autor).  

A defesa da implantação do método mnemônico de N. S. Zaba, voltado para o estudo 
da história universal, pelo presidente Francisco José da Rocha, em 1871, no internato 
e externato da Escola Normal teve como justificativa: “(...) gravar na memória os principais 
acontecimentos da história pátria" (ROCHA apud MOACYR, 1939, p. 156). 

O presidente J. R. Souza Dantas, de 1882, pensou a Escola anexa como lugar de 
exercícios práticos dos alunos da Escola Normal, orientado pelo método intuitivo e com 
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inspiração em Pestalozzi e Froebel (jogos instrutivos), cujo objetivo é a propugnação de um 
ensino prático. Como a maioria dos presidentes que apresentaram uma acepção mais acurada 
da Escola Normal, Dantas a compreendia, situando-a em um conjunto mais amplo de ações e 
organizações, sem as quais sua repercussão estava fadada ao fracasso. 

 
A biblioteca é assas rica e tem 669 obras em 953 vols. A biblioteca e a 
escola foram organizadas pelo professor de pedagogia do 
estabelecimento António Bahia, que solicitou e obteve de meus dois 
últimos predecessores permissão para tal fim, mandando buscar na 
Europa e nos Estados Unidos o material indispensável adiantando a 
província para o pagamento no ato da apresentação dos objetos, e 
fazendo-se nos ordenados daquele professor, conforme resolveu a 
presidência da província, o desconto mensal da décima parte. 
(DANTAS apud MOACYR, 1939, p. 180, grifo de Moacyr).  

 
 

Quanto ao posicionamento, destoa do posicionamento predominantemente pessimista 
dos demais discursos, entretanto sem abandonar a pontuação das fragilidades e deficiências da 
instrução pública. De forma específica sobre a Escola Normal, evidencia-se o reconhecimento 
dos limites e de suas causas, sem, porém, desqualificar os avanços e contribuições positivos do 
processo da instrução nas terras baianas. 

As considerações do presidente J. Lustosa da Cunha Paranaguá evidenciam avanço na 
compreensão e nas ações referentes à instrução primária, na medida em que se consolidava o 
entendimento de seu papel na garantia da ordem e estabilidade da nação. 
 

Não duvidando que o futuro das escolas primárias depende do grau 
de instrução que tiver o professor, e sendo conveniente dar a este a 
soma de conhecimentos mais reconhecidamente indispensáveis para 
as necessidades da educação, alarguei quanto permitiam as 
circunstâncias financeiras da província, o programa de estudos das 
casas normais. E nisso procedi perfeitamente de acordo com o 
pensamento por mím externado, quanto tive a honra, na última 
sessão da Assembleia Legislativa da província, dar notícia do estado 
da administração no período decorrido de 1879 a 1880. De boa fé não 
pode ser negada a utilidade da medida que tomei em relação ao 
programa de estudos dos estabelecimentos normais. Somente 
aquejeles que supõe a ignorância uma garantia da ordem e da 
estabilidade, verão nisso que fiz uma cousa pouco digna de figurar na 
lei do ensino. Das Escolas normais devem sair indivíduos que tenham 
conhecimento reputado geralmente indispensável para as mais 
urgentes necessidades da educação. A escola é uma instituição 
precisa, e o mestre não deve ter o direito de dizer que ignjora aquilo 
que é condição indispensável para o exercício de suas funções. [...] E 
ao passso que exigi do professor maior soma de conhecimentos, não 
me esqueci de torná-lo mais independente com a elevação de seus 
vencimentos e coloquei-o em relação aos demais funcionários da 
província de maneira mais favorável do que estava, procurando 
acabar com a desigualdade de direitos. [...] Às casas normais dei 
caráter definitivo de externatos, o que aconselhavam muito 
poderosamente a moralidade, a economia e a alta conveniência de 
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levar o futuro mestre para a escola as lições da experiência que só 
podem ser adquiridas na vida externa," (PARANAGUÁ apud MOACYR, 
1939, p. 176-178, grifo de Moacyr).  

 
Os debates sobre os rumos da instrução pública na segunda metade do século XIX na 

referida província, situados em relação aos demais segmentos provinciais tratados neste estudo, 
indicam sintonia com o que se pensava em matéria de reforma no Império. Dessa forma, é 
possível fazer referência, por exemplo, à reforma Leôncio de Carvalho de 1879 (PARANAGUÁ 
apud MOACYR, 1939, p. 180). 

No Paraná, como nas demais províncias, também se defendeu a importância e 
condição da Escola Normal no salvamento da instrução, porém a sua constituição com pessoal 
habilitado era um peso financeiro para a província, uma vez que se tornava necessário buscá-lo 
fora, conforme reclama, em 1870, o presidente Venancio de Lisboa (MOACYR, 1940). 

No embate das limitações de recursos e resultados, promoveu-se a limitação do 
programa de Escola Normal ao ensino de pedagogia (objetos e métodos de ensino). Quando o 
escrito do presidente Bento Fernandes de Barros elencou os conteúdos do programa, Moacyr 
destacou, na sua forma itálica tradicional: “Noções de ciências físicas e naturais aplicadas ao 
uso da vida; geometria com suas aplicações à agrimensura, o nivelamento e desenho linear, 
psicologia e lógica.” E que “ [...] o último ano deve ser destinado aos estudos práticos.” 
(BARROS apud MOACYR,1940, p. 271, grifo de Moacyr). 

Nesse mesmo mandato, observa-se São Paulo como referência na formação dos 
professores, bem como na continuidade de uma educação bem mais influenciada pelo contexto 
de uma sociedade marcada por uma determinada concepção religiosa. Contudo, a tutela da 
instrução pelo catolicismo ocorre de forma oficial, como manifesta a Lei 249, de 22 de abril de 
1870. 

 
O governo da província fica autorizado a manter anualmente no curso 
superior do seminário episcopal de São Paulo de três a cinco 
estudantes, desta província, que se dediquem ao sacerdócio. [...] Os 
sacerdotes que se ordenarem em virtude desta lei são obrigados a 
servir na província até indenizá-la e somente poderão residir em outra 
qualquer parte com prévia autorização do governo e pagamento de 
seu débito. (BARROS apud MOACYR, 1940, p. 278).  

 
 

Diante do quadro da instrução na província, o presidente Faria Sobrinho, de 1887, 
devido à ausência de alunos para a Escola normal, pergunta-se a respeito do motivo do 
desinteresse pela instrução em uma província adiantada. Sua compreensão era de que, entre 
tantos fatores, os exames benevolentes que presenciou justificavam o desinteresse, com o que 
corroboravam outras questões.  

É fundamental considerar a reflexão de que os antagonismos legais e regimentais da 
instrução resultaram em restrições e contradições. A situação geral que instaurava então era de 
dúvidas e reclamações. No seu entender, nem mesmo serviram para atender à defesa de 
economia. 

Na Província do Rio de Janeiro, no governo do presidente Teodoro Machado, o Diretor 
Dr. Alambary Luz manifestava, em 1871, preocupações com a condição dos que chegavam à 
Escola Normal. Segundo o presidente, em posicionamento de 1872, a reforma na Escola Normal 
deveria primar “[...] antes solidez que extensão. O ensino superficial é mais prejudicial que útil.” 
(apud MOACYR, 1939, p. 259). 
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No discurso do presidente Nascentes Azambuja à Assembleia Legislativa em 1875, 
Moacyr acentua a preocupação das autoridades com a Escola Normal, sobretudo quanto ao 
tempo de formação, que alguns entendiam necessitar de mais de dois anos, separados entre 
disciplinas teóricas e práticas. Observe-se que há um incremento de disciplinas de cunho mais 
científico (química, física, botânica, zoologia aplicada), que representam sinais de novos 
tempos. 

A relação entre Escola Normal e ensino primário já se apresenta consolidada em 1878, 
quando o relatório do diretor de instrução, o conselheiro Josino do Nascimento Silva, no então 
governo de Visconde de Prados, estabelecia que pouca ou nenhuma habilitação dos 
matriculados na Escola Normal repercutia no alto índice de reprovação nos primeiros anos. A 
partir de um Membro do Conselho Geral da região do Sena na França, postulou-se a 
necessidade imperiosa de aumentar o nível do programa de estudos nas Escolas Normais, 
sobretudo no campo da pedagogia (MOACYR, 1939). Nesse sentido, configurou-se a proposta 
de reforma da Escola Normal em Ato de 14 de fevereiro de 1880 no governo de Marcondes de 
Andrade, que relata ao seu sucessor a centralidade da mesma: os dois sexos nas mesmas 
aulas; cadeiras de química, física, zoologia e francês (com itálico de Moacyr); cursos 
preparatórios nas escolas anexas (para ingresso na Escola Normal) e exames de admissão mais 
exigentes.  

Apesar do suposto empenho das autoridades ao longo do período, em 1882, o 
presidente Gavião Peixoto demonstrou o que denominou causas da situação desoladora da 
Escola normal: a centralização em um vasto território povoado de forma desigual; a 
precariedade dos professores; a falta de iniciativa da população; o empregomania. Daí sua 
defesa de organizar as escolas conforme o critério populacional e a especificidade da Escola 
normal: a pedagogia. Moacyr (1939) grifa a citação, o que nos leva a dizer que, em um dos 
raros momentos de sua manifestação, conceitua, na expressão daquele presidente, a Escola 
normal: “A característica da Escola normal é o estudo da pedagogia” (PEIXOTO apud MOACYR, 
1939, p. 289, grifo de Moacyr), em seu aspecto teórico e prático.  
 
 
4. A diversidade da legislação como problema 
 

Outro aspecto escolhido neste estudo refere-se à condição da instrução no quadro 
legislativo. Em Minas Gerais, a respeito do retardo do processo da instrução em geral, mas, 
sobretudo, da popular, entenda-se ensino primário, entre a variedade de causas apontadas 
pelas autoridades, algumas se tornaram lugar comum, tais como: o argumento da falta de 
recursos; a ausência de um comportamento que resultasse em contribuição da sociedade; e o 
problema não só da índole, mas também da formação dos professores. Questões todas 
imbricadas umas às outras. 

 Assim, de forma geral, os fatores que estão elucidados na realidade da província de 
Minas Gerais pelo presidente Joaquim Floriano de Godoy, em 1873, também identificamos nas 
outras províncias. São eles: a discrepância, o conflito entre legislação, costumes e índole do 
povo; os parcos recursos do Estado; a carência de uma tradição contributiva da sociedade em 
sua expressão particular e coletiva; a forma de distribuição da população no espaço e as 
limitações das vias de acesso; e, corroborando tudo isso, a ausência de ação imediata do 
Governo (GODOY apud MOACYR, 1940). 

Costa Belém, presidente em 1874, analisou as construções legais desde 1835 e 
concluiu, nessa sua retrospectiva, que, nas últimas reformas, mantiveram-se os motivos do 
atraso da instrução pública. Assim, afirmou que  
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O regulamento 56 de 1867 é sem dúvida a melhor peça que se tem 
elaborado neste gênero, após a lei 13 de 1835 e seu regulamento, 
porque além da uniformidade de pensamento atendeu 
convenientemente aos interesses da instrução pública e particular, 
concedendo à secundária o que era compatível com as forças da 
província. Em menos de um ano de sua promulgação veio a lei 1400 
de dezembro de 1867 que o alterou consideravelmente, e no ano 
seguinte foram consignados na lei 1601 de julho (1868) disposições 
novas em aditamento ao Regulamento e leis citadas. Com estas 
alterações e modificações, porém, pouco se conseguiu em bem da 
instrução. Reconhecido este votou o poder legislativo a lei 1769 de 
abril de 1871, que atingiu em parte a origem do mal, criando escolas 
normais, e estatuindo outras medidas de grande alcance, mas 
ampliou em demasia o ensino secundário, com prejuízo do primário, e 
elevou a soma da despesa, talvez sem proveito real. Para execução 
dessa publica-se o Regulamento de 1872, que menos conveniente 
ainda, ultrapassou os limites da lei tendo por isso de sofrer desde logo 
muitas modificações a ser afinal reprovado. Por um dos dispositivos 
da lei do orçamento provincial (nº 2024) de 1873 mandou-se vigorar 
o Regulamento de 1867 com as alterações das leis 1400 de 1867 e 
1601 de 1868 e 1769 de 1871. Esta última disposição legislativa não 
conseguiu atender as conveniências deste ramo de serviço, porque no 
regulamento e nas leis que se acham em vigor, encontram-se 
disposições antagônicas. Em exceção ao dispositivo da lei 2024 de 
1873 foi publicado o Regulamento de março deste ano, que serve de 
compilação das disposições contidas nas diversas leis citadas. (BELÉM 
apud MOACYR, 1940, p.184, grifos de Moacyr). 

 
 

Uma lei carece de tempo para dar seus primeiros resultados. Assim, a prática de 
alterações constantes em prazos curtos criou situações contraditórias e impediu a permanência 
necessária para o advento frutífero da legislação. A questão que se apresenta, então, é não só 
de ordem econômica, mas decididamente de compromisso político.  

A alteração da legislação pautava-se muito mais pela ordem nas novidades e nos 
interesses de cada novo governo provincial do que por coerência das propostas em suas 
condições de exequibilidade. Assim, em 1886, o presidente Dr. Joaquim Pires Machado Portela 
denominou insatisfatória a condição da instrução pública diante das despesas. Porém, situa a 
origem de tais resultados nas disposições dos regulamentos, que nem sempre eram executáveis 
pela condição “[...] de um programa deslumbrante de sabedoria teórica”, o que tornou 
complexa a organização da instrução, favorecendo “[...] mais a anarquia da mesma do que para 
o seu progresso.” (PORTELA apud MOACYR, 1940, p. 221). Nesse sentido, identificou parte do 
problema na inconstância das leis e dos regulamentos, frequentemente alterados pela 
Assembleia. Assim, mesmo com a duplicação das escolas, não ocorria o aumento do número de 
alunos, especialmente pela frágil ou ausente formação dos professores. 

Para o presidente da Bahia, Barão de Lourenço da Bahia, o maior entrave da instrução 
estava no excesso de legislação, bem como na desconsideração das especificidades do país.  

 
Desejando falar à província com a franqueza própria da minha idade, 
da posição que ocupo neste momento e da gratidão que consagro aos 
comprovincianos, assevero que em tempo algum se lhes fez maior 
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mal; a instrução quer primária, quer secundária pouco distou da sua 
completa aniquilação. Terrível exemplo de inovações irrefletidas, de 
ensaios de que se lê sem o preciso critério e se aplica sem o estudo 
do país. (BAHIA apud MOACYR, 1940, p. 145, grifo de Moacyr). 

 
 

Nesse sentido, Venâncio de Lisboa da Província do Paraná classificou a instrução em 
1870 como retrógrada, indicando que “[...] para esse resultado tem concorrido o prurido de 
legislar constantemente sobre essa matéria” (LISBOA apud MOACYR, 1940, p. 265). Quando 
um regulamento começava a apresentar os primeiros sinais de resultados, era substituído por 
outro. Dessa forma, o regulamento de 1857 “[...] já havia dado alguns resultados satisfatórios, 
quando começou a ser modificado por tantas formas e tão a miúdo, em leis especiais, e até 
mesmo em leis de orçamento provincial, que hoje a instrução pública se acha num verdadeiro 
caos.” (LISBOA apud MOACYR, 1940, p. 265). Em tom contumaz, defendeu: “Será preferível 
manter uma lei que não consulte desde logo todo o aperfeiçoamento, do que com mudanças 
rápidas e constantes cair de novo no estado que se condena.” Esse presidente identificava, na 
regularidade de uma só lei e regulamentos para todas as disposições, o encaminhamento 
coerente da instrução. (LISBOA apud MOACYR, 1940, p. 266, grifo de Moacyr).  

Ainda em 1872 o presidente Venâncio Lisboa reafirmou: “Evitemos a desorganização 
por excesso de diversidade de remédios” (LISBOA apud MOACYR, 1940, p. 278), sobre a 
reforma da Lei 290, de 15 de abril de 1872. Nesse sentido, alertou que a comparação com 
países ricos e adiantados não era procedente, diante das necessidades locais e dos meios 
específicos da realidade brasileira. Um pouco mais adiante, em 1882, João Pedroza criticava o 
reformismo de leis. (PEDROZA apud MOACYR, 1940). 

Para esse último presidente, qualquer reforma passa por: formação docente 
responsável; Escola Normal prática; remuneração condizente com o grau de capacidade 
comprovada e habilitação; estabelecimento de comissões locais de fiscalização das escolas, 
inspetor geral de escolas com habilitação e imparcialidade (com função de corrigir e instruir). 
Ao que complementava: “Sei até onde deve ir a reforma da instrução. Não há conveniência em 
elaborar programas de ensino enquanto o pessoal docente conservar-se com o nível atual. [...] 
O princípio da sabedoria, é procurar o realizável.” (PEDROZA apud MOACYR, 1940, p. 303, grifo 
de Moacyr). Estrutura defeituosa, por excesso de regulamentos, atos e instruções, é apontada 
em 1888, pelo então presidente José Cesário de Miranda. (MOACYR, 1940). 

Já nos relatos das províncias do Rio de Janeiro e São Paulo, recortados por Moacyr, a 
crítica ao excesso e à descontinuidade das leis e dos regulamentos se depreende das suas 
proposições, mas não existe posicionamento contundente das autoridades provinciais, ao 
menos no período estudado. Isso se dava não porque a situação ali ocorresse de forma 
diferente, sendo evidente o processo de alteração constante da legislação.  

Como se viu, esse direcionamento da crítica concentrou-se em Minas Gerais, Paraná e 
Bahia. Pode-se compreender que não tenha sido por acaso. Poderia ter sido por distanciamento 
político, como no caso da tradição mineira, e mais por distanciamento geográfico da Bahia e do 
Paraná em relação ao centro do Império. Não parece que a crítica à inconstância das leis resulte 
em algo que extrapole as fronteiras provinciais e atinja a inconstância da legislação e da política 
da instrução emanada do Império, bem como a ausência do Governo. 

Entretanto, temos de considerar que ao argumento de alguns presidentes de que o 
excesso de leis e regimentos explicam o retardo do processo da instrução, fomos provocados a 
pensar na rotatividade dos presidentes na própria obra de Moacyr, que sequenciamos com a 
lista oficial dos presidentes, disponibilizada nos sites dos governos de Estado.  
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Dessa forma, temos a seguinte situação quanto ao número de presidentes no período 
de 1870 a 1889, cujo quadro indica outra fonte de descontinuidade que está além do constante 
processo de alteração legislativa e que, com certeza, repercute na colaboração para que se 
possa entender o cenário da diversidade das proposições, bem como, em parte, a causa das 
poucas realizações. Apesar da discrepância entre a quantidade dos que ocuparam a função de 
presidente provincial e os que aparecem na obra de Moacyr, a relação tempo/número de 
presidentes é alta.  
 

Presidentes S. P. Pr. Bahia M. Gerais R. Janeiro
Total no período 53 49 52 89 18 

Citados por Moacyr 13 13 11 9 15 
 

Observa-se que a província que apresenta maior orçamento não é a que mais investiu 
em instrução no período recortado. Comparando os dados com os discursos nada animadores 
registrados por Moacyr, esvazia-se a tese de que as regiões mais progressistas tendem a 
aumentar os gastos com instrução e, com isso, potencializam maiores avanços na instrução 
primária. Isso é o que pode ser constatado, falando exclusivamente dos investimentos públicos.  
 
 
 
5. Considerações finais 
 

Não se sustenta, com significado histórico, a afirmação de que as autoridades não 
estavam preocupadas com a instrução. Não se trata só de discurso. Podemos argumentar que a 
busca incansável de solução ofuscou as condições de aplicabilidade das propostas, como, por 
exemplo, gerir recursos tão escassos, o que continua se constituindo como um problema 
significativo nos dias atuais.  

Diversos fatos e fatores configuram um quadro complexo que se situa além do mero 
ponto de vista da intenção, de modo que não se sustenta o argumento do abandono 
intencional. Convém observar o problema do ponto de vista da configuração de uma realidade 
favorável/desfavorável à universalização do processo da instrução primária, como a solução de 
outras questões mais emergentes no âmbito social, político e econômico mais amplo. 
Fundamentalmente, busca-se a solução de questões emergenciais no interior do próprio campo 
da instrução primária, como a existência de professores por implementação da Escola Normal.  

Não constituiu limitações exclusivamente do Brasil a improvisação de professores para 
a instrução primária no século XIX, embora tenha ocorrido em boa parte do século XX. Talvez 
na complexidade do processo histórico, a inconstância da legislação provincial, em matéria de 
instrução, represente exatamente a condição conservadora, não como questão de 
intencionalidade explícita, mas decorrente de circunstâncias específicas. 

Consolidou-se uma prática política conservadora no Império, que, na instrução 
primária, manifestou-se na construção da tradição de ausência do Estado nacional do ponto de 
visita do financiamento da instrução popular. Isso, entretanto, não representa ausência de 
influência. Fortaleceu-se a influência do Império pelo movimento da constituição de uma 
condição hegemônica política do ponto de vista da formação cultural, consolidado no aspecto 
político, com a nomeação dos presidentes das províncias pelo Imperador. 

Apesar desse quadro conservador, que partia da Corte e encontrava reflexo nas 
províncias (caso contrário, a história teria se configurado em outra direção), identifica-se que 
cada província tentou pensar a instrução, atrelada ao movimento de seu potencial econômico, 
também numa dinâmica conservadora que tinha outras prioridades. 
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Assim, na Província do Paraná, a instrução foi pensada atrelada à sua condição 
portuária; em São Paulo, à atividade agrícola e comercial; no Rio de Janeiro, à constituição do 
cenário político, que demandava a constituição dos quadros burocráticos de governo; em Minas 
Gerais, à questão agrícola e mineradora, e assim por diante. Dessa forma, o moderno se 
atrelava ao conservador enquanto manutenção da organização socioeconômica. 

Diante da questão inicial: por que Primitivo Moacyr organizou uma obra sobre a 
situação da instrução nas províncias, de modo a permitir ao leitor estabelecer conexões entre 
ações isoladas das províncias? Definitivamente, não podemos decidir por Moacyr. Mas o estudo 
das províncias em suas permanências específicas e naquilo que divergem permitiu pensar que 
se, de um lado, o debate da instrução pública nas províncias se deu de forma muito 
contundente, na mesma perspectiva, a obra de Moacyr repercute no movimento que se dava 
em outras regiões do mundo, em países progressistas, no sentido de já estarem em processo 
avançado quanto ao incremento do modo de produção capitalista e das relações sociais e 
econômicas daí decorrentes. Caminho ainda a ser percorrido no Brasil pelas províncias. 

De um lado, os textos evidenciam que o debate da instrução em geral e da instrução 
primária em particular estava sintonizado com o que se definia de mais avançado na questão 
pedagógica e administrativa da instrução; de outro, a questão fundamental que subsidiava tais 
discussões no Brasil era a matriz conservadora das relações econômicas em sua dinâmica de 
atuação no poder público e na sociedade. Isso se expressava na inconstância da legislação, 
instrumento que se fundamentava no adiamento do avanço da instrução e que respondia ao 
conservadorismo do contexto atuante nas forças econômicas e, consequentemente, nos 
agentes políticos, diante de demandas mais significativas que a instrução pública. 
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Introdução 
 
O texto trata da contribuição de Horace Mann1 (1796-1859) na defesa da escola pública 

como condição de construção de sociedades mais justas e equilibradas, uma vez que 
contribuiria para a formação da “Inteligência Geral” do povo2. O estudo tem como fonte os 12 
relatórios do período em que administrou o Conselho de Educação do Estado de Massachusets3 
(1837-1848). O documento, além de apresentar a situação das escolas naquele estado, 
identifica imperativos de mudanças, em função da estabilidade político-social e das demandas 
do processo produtivo, bem como nos coloca em contato com a construção teórica de Mann a 
respeito da educação. Sua obra está entre os clássicos da escola liberal, os reformadores4, com 
repercussão significativa na América Latina, o que justifica o estudo das produções do autor. 

Mann desenvolveu um empreendimento árduo de convencimento da população de 
apoio à escola pública em um contexto não favorável, uma vez que a maioria da população não 
vislumbrava a escola, sobretudo a pública, como oportunidade de progresso. As famílias pobres 
identificavam na escola um empecilho à contribuição do trabalho dos filhos à renda familiar. As 
famílias de melhores condições já enviavam seus filhos para a escola e se viam injustiçadas 
pelo convite da responsabilização pela educação de filhos de outros. Em situação diferenciada, 
estavam as crianças da elite, que frequentavam uma escola de modelo inglês. Nesse embate, 
Mann trabalhou argumentos que fundamentaram princípios, responsáveis por consolidar o 
sentido da escola pública burguesa. 

A questão fundamental: como promover a igualdade que garantisse o equilíbrio político 
republicano em uma sociedade cuja complexidade aumentava as condições das transgressões? 
Era preciso a formação de uma inteligência geral em que a heterogeneidade social, étnica e 
religiosa – potencial de divisões e fragmentações políticas e convulsão social – fosse 
administrada por um novo consenso. 

Tendo em vista as considerações apontadas, este texto está organizado em duas 
partes. Na primeira – “Do lugar político da educação: contexto de atuação de Horace Mann”, 
apresentam-se os postulados mais gerais de Horace Mann, no sentido de garantia do 
compromisso da sociedade e do estado para com a instrução de toda a população. Na segunda 
parte – “Os cinco pilares da teoria educacional de Horace Mann”, apresentam-se as dimensões 
dos conteúdos escolares que, segundo o autor, corroboram o objetivo maior da escola pública 
na contribuição de tornar administráveis as distorções de classe e outras dela decorrentes. 
Assim, alcançar-se-ia a sustentação harmoniosa das diferenças para garantir a permanência da 
República e de uma nação industriosa. 

 
 

1 Do lugar político da educação: contexto de atuação de Horace Mann 
 

Quando Horácio Mann começou a famosa agitação donde saiu o vasto 
sistema de ensino público da União Americana, muitos dos Estados 
pretendiam que as escolas das associações e seitas eram suficientes, 
nem seriam excedidas: a experiência patenteou a sua ilusão. O 
sistema que Mann fizera adotar no Massachusetts foi logo imitado 
pelos outros Estados à porfia; e as escolas para os filhos de todo o 
povo, para o rico e para o pobre, para o branco e para o negro, as 
escolas nacionais são hoje o mais belo título das Repúblicas Unidas 
(TAVARES BASTOS, 19755, p.150). 

 
Trata-se de importante contribuição para a compreensão do movimento internacional 

gestado ao longo do século XIX com o intuito de universalização da escola como instrumento 
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de educação das classes populares, configurando argumentos e movimentos próprios em cada 
país, no desafio de formar o homem para o trabalho e o exercício da cidadania em uma 
sociedade democrática. 

Os estudos historiográficos da educação confirmam o entrelaçamento da 
industrialização com a urbanização, democracia e educação, conforme atestou Anísio Teixeira 
em discurso proferido na Assembleia Constituinte do Estado da Bahia, em 1947: 

 
A democracia é, assim, o regime em que a educação é o supremo 
dever, a suprema função do Estado. Seria vão querermos equipará-la 
às funções de polícia ou de viação, ou mesmo de justiça, porque a de 
educação constitui a única justiça que me parece suficientemente 
ampla e profunda para apaziguar a sede de justiça social dos homens. 
Todos falamos em regime de justiça social, porém haveis de me 
permitir sublinhar o sentido de justiça social da democracia. 
Nascemos diferentes e desiguais, ao contrário do que pensavam os 
fundadores da própria democracia. Nascemos biologicamente 
desiguais. Se a democracia pode constituir-se para nós um ideal, um 
programa para o desenvolvimento indefinido da própria sociedade 
humana, é porque resolve o problema dessa dilacerante 
desigualdade. […]. A educação é, portanto, não somente a base da 
democracia, mas a própria justiça social. [...]  
A democracia da América do Norte não começou mais cedo do que a 
nossa: de certo modo, começou depois da nossa, quando Horace 
Mann iniciou a sua grande campanha pela educação pública e gratuita 
para todos, na presidência de um Conselho de Educação, como este 
que queremos fundar aqui. Horace Mann, eleito em 1837 para o 
Conselho de Educação de Boston, inicia então uma luta que só em 
1847 começa a dar seus primeiros frutos. (TEIXEIRA, 1984).6 
 
 

O interesse por Horace Mann não se resume ao lugar de destaque e de influência entre 
os clássicos da democracia e, por consequência, da educação. Agregue-se a este que Mann 
estabeleceu a discussão e o enfrentamento de questões que eram candentes no Brasil da 
segunda metade do século XIX (SOUZA, 2006), bem como na Primeira República, e sobre as 
quais exerceu influência por meio dos intelectuais.  

 
O sistema de ensino das common schools americanas [...] vinha, há 
já algum tempo, exercendo irresistível fascínio sobre os brasileiros 
preocupados com questões de educação. Atraente por seus aspectos 
pedagógicos, o sistema americano seduzia igualmente aos espíritos 
liberais pelos princípios democráticos que o informavam (HAIDAR, 
1972, p.124). 
 
 

No desafio da escola pública universal, enfrentou a escassez de recursos e, para 
enfrentar questões básicas como a construção de edifícios escolares, contratação de 
professores, estrutura pedagógica de ensino dos fundamentos básicos dos conteúdos e 
bibliotecas públicas como complemento da escola pública, impunha-se a ampliação de verbas 
para as escolas. 
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Dada a função social que definiria para a escola, sua concepção estabelecia a primazia 
da educação moral sobre a intelectual na condução dos princípios gerais do sistema de escolas 
públicas. E foi por aí que se construiu a condição de militante, administrador e pensador da 
causa da escola pública estadunidense em Mann. 

Em sua liderança no movimento em prol da Escola Comum7, fundada com o objetivo de 
assegurar a toda criança a educação básica com contribuição e impostos das comunidades 
locais, protagonizou o árduo ofício de convencimento da população para financiamento dos 
projetos, configurando-se em uma das mais belas páginas das contribuições para a educação, a 
sociedade e o homem. Em incansáveis reuniões com professores e público, apresentava 
informações dos relatórios anuais e defendia que só a educação construiria uma sociedade livre 
e segura para todos. Para tanto, faziam-se necessários recursos da comunidade, sobretudo, 
para melhorar salários dos professores e das condições das escolas. 

Delineou o convencimento social no argumento moral fundado na existência de Deus8 
para obediência às leis naturais, quando elenca a maior delas na proteção da vida natural (a 
origem divina da criatura obriga a prever os meios para que a vida não seja uma maldição).  

O desafio de Mann não fora só de proposição, mas de convencimento. Neste sentido, 
desenvolveu o entendimento das leis naturais atreladas ao conceito de propriedade, bem como 
a crítica à compreensão da propriedade na sociedade de seu tempo. Amparou, no argumento 
divino, a exigência do direito de todos à educação, em condição de linearidade natural ao 
direito às condições de sobrevivência da vida física com a qual deveriam se comprometer os 
que têm posse, sob pena de crime contra a Providência Divina. A propriedade, como dádiva de 
Deus, sustenta a indústria, não seria possível e, nessa condição, tem obrigações com o objetivo 
coletivo da raça em todos os tempos e em todas as épocas.  

Ao conceito de propriedade da terra e da indústria, Mann evocou, com sua extensão 
natural e lógica, a responsabilidade do cuidado para com as novas gerações e a manutenção da 
sociedade humana, fundada no direito do outro, contemporâneo ou de gerações futuras.  

Ao estabelecimento da propriedade da terra por determinados grupos seguiu-se a 
criação do aparato legal, político e policial que lhe garantisse defesa. No entendimento dos 
proprietários, contribuir com um sistema público de ensino seria invadir seus direitos de 
propriedade, na medida em que contribuiria para a educação dos filhos do vizinho. Isto era 
entendido como taxação dupla, obrigação opressiva e uma injustiça. 

 
Na realidade a humanidade tem-se mostrado tão gananciosa e 
parece, neste particular, que ocupou mais do que é capaz de usar, 
mais do que é capaz de percorrer e verificar, mais do que lhe é dado 
enxergar do alto de um mastro ou do pico da montanha mais elevado. 
[…] À semelhança de ladrões que dividem a presa, antes mesmo de 
saberem se encontrarão uma vítima, os homens reivindicaram um 
continente mesmo antes de saber-lhe da existência, e dilataram os 
seus títulos de oceano a oceano, antes que os pioneiros mais ousados 
tivessem visto uma só praia dos reinos cobiçados. (MANN, 1963, p. 87-
88). 

 
A condição humana é marcada pela necessidade de receber condições antes mesmo de 

ter condições. Esse era o princípio da continuidade da vida humana. Assim, fez uma ampliação 
do conceito de propriedade, segundo o qual a criança é herdeira da propriedade por excelência 
para que pudesse ter garantida a sua vida animal, e o seu caráter por meio do direito ao 
conhecimento. Os crimes contra a vida física e a vida intelectual e moral têm a mesma extensão 
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de responsabilidade porque provocam a degradação da raça, e acabava preparando aqueles 
que iriam agir contra a propriedade, contra o equilíbrio social e contra os bons costumes. 

Manifestou preocupação semelhante à de Tocqueville9 (1977), seu contemporâneo, um 
teórico da sociedade burguesa do século XIX, que, à semelhança de Benjamim Constant e 
Comte, apontava limites, incongruências e perigos, no edifício político-socioeconômico liberal 
burguês para os quais era preciso oferecer encaminhamentos de soluções que deveriam ser 
descobertos pela própria sociedade, no próprio processo social: trata-se das causas da 
instabilidade política e social, provocada pela degenerescência dos costumes públicos e 
privados, realidade que arrebentava com o conceito de autoridade política do governo.  

A consciência republicana da intocabilidade do bem comum (a propriedade privada) 
comprometida pela depravação dos costumes políticos no tocante ao espírito público (voto e 
posicionamento por interesse, apadrinhamentos, trocas de favores) evidenciou a solução de 
intervenção na base social dos comportamentos inadequados. 

As preocupações dos problemas discutidos por Tocqueville (1805-1859) o aproximam 
de Mann, uma vez que este defendeu uma proposta de organização educacional que, a partir 
do conhecimento científico e cultural, contribuísse para a sustentabilidade da sociedade política 
republicana. 

Neste sentido, Mann definiu um regulador do direito de propriedade: todos os homens 
têm direito às fontes dos princípios vitais, entre os quais a educação. Isso impunha o 
estabelecimento de “Escolas Comuns”, decretada primordial na educação da mocidade para a 
superação da pobreza, dos vícios, da imoralidade, bem como para o comprometimento com os 
deveres civis e sociais.  

O compromisso moral com a escola para todos é explicado por Mann pelo argumento 
da anterioridade da produção do conhecimento e da técnica em relação ao estado 
contemporâneo do progresso humano: o recebimento de benefícios dos antepassados impõe a 
transmissão de benefícios às gerações posteriores. Aponta uma tríplice responsabilidade: “[...] 
para com os nossos semelhantes, – a de associado aos contemporâneos, de benefício dos 
antepassados; e de guarda de quantos, na ordem sublime da Providência, hão de nos seguir”, 
da qual não dá para fugir, sob pena de responsabilidade criminosa por não ter conservado a 
sociedade. 

Horace respondeu ao contexto conflituoso de transformações que se processavam na 
sociedade americana no momento em que o capitalismo em crise na Europa manifestava-se 
ascendente nos Estados Unidos. As decorrências desse processo específico do Capital, aliado às 
configurações locais, consolidavam os riscos sociais das diferenças, que estavam a exigir a 
apresentação de projeto de conciliação das classes. 

 Para equilibrar os riscos da desigualdade material, identificou a solução da igualdade 
espiritual que aproximaria as pessoas: todos têm os mesmos direitos e deveres, bem como as 
mesmas oportunidades individuais. Dessa forma, a condição social dependeria do mérito e das 
aptidões devidamente assumidas por cada um, se a sociedade ofertasse igualdade de 
condições.  

Sua experiência de vida e seus estudos fizeram-no conceber a educação como a 
reforma preventiva por excelência da sociedade, convicto de que estabilidade política e 
harmonia social seriam conseguidas por meio da educação com sua contribuição para o 
aprendizado dos ideais públicos da cidadania republicana, da participação democrática e do 
bem estar social. 

Este era o contexto da proposição da luta que Mann estabeleceu com os homens de 
seu tempo na defesa da sociedade burguesa, republicana, onde a escola teria função 
estratégica ao lado das igrejas e da família.  
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Ao dedicar-se à educação do povo, adquiriu o consenso de estadista da moderna 
democracia republicana, ao defender, projetar e implementar uma escola na qual se 
propugnava uma educação livre, pública, gratuita, não-sectária, para homens e mulheres. Não 
foi um teórico da academia nem pedagogo no estrito sentido do termo, mas um apaixonado 
pela educação, pelas práticas políticas da educação.  

 
Não é melhor fazer o bem o lugar de ser elogiado por fazê-lo? Se não 
semearmos mais do que nos prometem a colheita antes de morrer 
com rapidez os homens retornam à barbárie! Se eu posso ser um 
meio de promoção de melhores condições para a construção de 
edifícios escolares, de melhores livros, de melhor organização para o 
estudo, de melhores formas de ensino, se posso encontrar o meio 
pelo qual uma criança que pensa, que não reflete, que não fala, possa 
ser transformando num cidadão, preparado para lutar e de morrer 
pelo que é correto, se eu pudesse obter e divulgar através deste 
Estado algumas boas idéias sobre estas e outras matérias similares, 
então poderia acreditar que minhas esperanças, que meu 
desempenho não foi totalmente em vão. (MANN apud GIARRIZZO, 
2007).  

10 

 
Mann construiu-se como homem da convicção, da certeza da viabilidade da melhoria da 

raça humana. Assim, na década de 1830, aprofundou-se na defesa de uma escola pública, 
gratuita, para todas as pessoas, independentemente da raça, cor, classe e do sexo. 
Posicionamento radical, ousado para a época, que resultou em muitas e fortes resistências, 
sobretudo do protestantismo.  

Sua tese fundamental: nenhuma república se sustentaria diante dos desafios do 
momento político que se configurava com a exacerbação das diferenças, sem investimento na 
inteligência de todo o povo, para que pudesse fazer escolhas racionais e não passionais, e, 
dessa forma, enfraquecer o potencial de destruição da sociedade, engendrado em seu próprio 
interior. (cf. Relatório 12, 1963). 

Ao tornar-se Secretário do “Board of Education de Boston” (1837), estudou 
intensamente o tema da pedagogia e promoveu acirrada campanha sobre os problemas da 
educação. Em 12 anos, implementou uma reforma educacional em Massachusets, que se 
tornou referência interna e externa, com ideário esparramando-se por todo o país e exterior.  

A influência, nos demais estados e países, não se reduz a um homem e a suas ideias. 
Em 12 anos, transformou a situação de uma escola para os pobres (abandonada, centrada 
somente no cuidado e no assistencialismo) em um grande sistema educacional público gratuito. 
Foi, ainda, defensor e iniciador da profissionalização do ensino patrocinado pelo Estado, que 
resultou na criação das primeiras escolas normais (1838), tendo como objetivo inicial promover 
a qualidade das escolas rurais. Nos relatórios, demonstra um árduo trabalho de realizar e 
pensar, que resultou em programas e teorizações, nos quais estabeleceu a relação entre 
educação, liberdade e governo republicano. 

Entretanto, é importante reafirmar que Horace Mann repercute em sua obra a lógica de 
seu tempo: identificou as rachaduras na estrutura política e social liberal, que precisavam ser 
sanadas. Logo, não é um propositor de uma revolução social e/ou política.  

 
A penetração da modernidade na sociedade norte-americana impunha 
não só uma nova estrutura de produção e de vida, representadas 
respectivamente pelo industrialismo burguês e pela urbanização e 
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suas consequências, mas, também, as ideias pedagógicas correlatas a 
esta nova realidade. (SILVA, 2007, p. 4). 
 

É um liberal que corrobora a permanência da sociedade, da democracia burguesa e do 
governo republicano. É neste sentido que ele estava adiante de seu tempo: as ideias, os 
posicionamentos e as ações demonstram que via muito além dos homens de sua época, tanto 
em relação ao projeto de futuro quanto à valorização daquilo que os homens já haviam 
tematizado sobre o que se propôs a enfrentar na melhor tradição iluminista. 

 
O utilitarismo norte-americano favoreceu a ampla aceitação dos ideais 
educacionais iluministas vindos da Europa. Desde John Locke, 
passando por Rousseau e alcançando com Pestalozzi o status de 
método didático pedagógico, o trabalho manual foi uma bandeira da 
educação moderna. (SILVA, 2007, p. 4). 

 
 O estágio de desenvolvimento do Massachusets explica as preocupações de Mann e 

sua proposição educacional. Há o eclodir de uma demanda inédita por educação decorrente do 
estágio de desenvolvimento da economia. De um lado, esse processo exigia pensar em uma 
formação geral que propiciasse a inserção profissional; de outro, ao escancarar as distâncias 
sociais, demandava reconfigurar a estabilidade sociopolítica.  

 
O que representou, então, a perspectiva racionalista na educação 
norte-americana nesta época? Pode-se atribuí-la ao amplo programa 
de reformas dirigido por Horace Mann (1796-1859) na qualidade de 
Secretário do Conselho Escolar do Estado de Massachusets a partir de 
1837. A grande obra de Horace Mann foi o incentivo à escola pública 
elementar em seu estado. Além de um amplo diagnóstico das 
deploráveis condições de funcionamento das escolas tradicionais, 
Horace Mann visitou a Europa, estudando o funcionamento do 
sistema escolar de vários países, e deixou ampla literatura fornecendo 
sugestões de reforma. O fato é que Horace Mann lia pelo mesmo 
catecismo do pensamento educacional da modernidade. (SILVA, 2007, 
p. 6). 

 
Assim, nos 12 relatórios, discute temas de alta densidade política, tais como: instrução 

para as crianças trabalhadoras; classes de graduados (diplomados); benefícios econômicos 
provocados pela instrução/educação; disciplina e formação moral; a contribuição da educação 
para a condenação e o banimento da miséria social, do crime e do vício; virtudes da escola 
pública. 

Destacamos o relatório 7, que retrata viagem de Mann à Europa, quando tomou 
contato com a implementação das ideias pedagógicas de Pestallozi na Prússia11, de quem 
tomou os seguintes princípios educacionais: o desenvolvimento é orgânico e a criança 
desenvolve-se segundo leis definidas, o que indica a gradação no ensino e o uso de métodos 
que persigam a natureza, sobretudo, a impressão sensorial no contato direto com os objetos. 
Assim, estabeleceu a introdução de novos recursos metodológicos, deu impulso à formação de 
professores e ao estudo da educação como uma ciência. 

Entre os pontos centrais de sua proposição pedagógica, expressava a condenação dos 
castigos físicos e humilhações e a condição de proposição de um ensino atrativo, em que a 
importância estratégica do conhecimento dos seus alunos é assumida pelo educador, que nutre 
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por eles amor e que depende da colaboração da família com a escola, tanto quanto da 
competência e das necessárias aptidões do professor.12 

 
A capacidade de adquirir consiste na faculdade de compreender o 
tema investigado. A aptidão para ensinar compreende a faculdade de 
perceber até que ponto o aluno entende o tema a aprender, e qual, 
em ordem natural, deve ser o passo seguinte. Inclui a capacidade de 
descobrir e de resolver, no momento, a dificuldade exata, que está 
embaraçando o aluno. O afastamento do pequeno obstáculo, o 
descerrar o véu mais diáfano que lhe transvia os passos, ou lhe 
obscurece a visão, vale mais para ele do que os volumes de erudição 
sobre assuntos colaterais (MANN, 1963, p. 57). 

 
Portanto, ao professor incumbe-se conhecer métodos e processos e a escolha destes 

situa-se na dimensão moral: deve haver o compromisso com o sentido intelectual e moral da 
formação, na qual não pode haver lugar para sofrimentos e punições, que em nada ajudam na 
formação da autonomia, tampouco no aprender. Às escolhas de conteúdos e práticas 
metodológicas impõe-se a consideração das diferenças e circunstâncias, as disposições e os 
temperamentos dos alunos. Isso, para Mann, exige que direção escolar e governo garantam a 
disciplina na escola, tanto na organização e no planejamento escolar, quanto na disciplina do 
aluno e na do professor. Entedia que o fracasso e sucesso do aluno transitam no interior destas 
questões.  

 
Quando as ‘más notas’, conforme se chama, tornam-se comuns, não 
só perdem o efeito salutar, mas rebaixam o caráter e proporcionam 
ao aluno um curso capaz de prepará-lo para seguir pegadas de certos 
sentenciados, tantas vezes condenados que afinal não mais se 
importam com a ignomínia da sentença. Entretanto, tudo isso pode 
resultar legitimamente de ter sido o aluno mal emparelhado a outro 
ou de lições mal distribuídas. É triste ver-se em qualquer escola um 
aluno assinalado por qualquer deficiência que não core de vergonha 
nem de consciência de crime, o que sempre lhe afetará o caráter 
moral. (MANN, 1963, p. 60). 

 
A moral é apresentada como responsabilidade que se estende aos que habilitam, 

selecionam e nomeiam os professores. Assim, certificou a responsabilidade ética das “comissões 
escolares”: “Toda pessoa, portanto, que recomenda o caráter de outra, como capaz de exercer 
o cargo de professor, apresenta-se perante o público na qualidade de fiador e responsável, 
podendo-se, em qualquer ocasião, efetivar-lhe a responsabilidade.” (MANN, 1963, p.65). 

 
 

2 Os cinco pilares da teoria educacional de Horace Mann 
 
 

No último relatório, Mann consolidou as cinco dimensões da escola pública, as common 
schools: educação física, intelectual, política, moral, religiosa. Fundamentos da escola para 
todas as crianças mantidas com contribuições e impostos pagos por todos os cidadãos. Assim, 
sua relação com a religião era a mesma para com a política: habilitar para que possam escolher 
por meio de um julgamento autônomo, “[...] conforme os ditames da própria razão e da 
consciência, quais são as obrigações religiosas e para onde levam.” (MANN, 1963, p. 128). 
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Desse modo, no relatório de número doze13, Mann consolidou as dimensões dos conteúdos 
escolares. 

Da forma como encaminhava a discussão, parecia não estar preocupado com a 
supremacia de uma ou de outra dimensão, já que todas indicavam a mesma direção: uma 
educação pública e comum, que garantisse o equilíbrio social e político da nação.  

No interior da argumentação, as dimensões entrelaçam-se umas às outras no processo 
de intervenção para garantir os mesmos objetivos político-sociais. Entende-se que receava o 
estabelecimento de uma hierarquização. Não se trata só de escolha de exposição didática, mas 
que, no processo, as relações se davam de forma complementar. 

Pilar da Educação Física: este pilar ocupou o centro de seu interesse na formação do 
homem sadio. Seu conceito de Educação Física não se coaduna com atividades lúdicas e 
competitivas, mas com um programa fundamental de saúde pública na constituição do ser 
humano saudável. Assim, não a reduz à atividade esportiva e aos limites da escola: tratou a 
educação física como um compromisso da sociedade, um comportamento social de saúde do 
corpo e da mente, uma verdadeira política social de cuidados com o corpo, com objetivo de 
garantir saúde e resistência, evitando doenças e moléstias crônicas que resultavam em grande 
desgaste físico e financeiro para toda a sociedade.  

A educação física proposta por Mann insere-se nas condições do corpo para a garantia 
da produção, da prosperidade financeira dos indivíduos, da sociedade e do Estado. Neste 
sentido, definiu a razão de a fisiologia humana como parte do conteúdo estudado nas escolas 
públicas, bem como a listou como critério decisivo na escolha dos professores e na avaliação da 
qualidade da escola e do professor: “À proporção que se descobrissem as leis da saúde e da 
vida, passando a obedecer-lhes, o sofrimento, a moléstia, a loucura e a morte prematura 
deixariam de existir entre os homens”. (MANN, 1963, p. 103). 

Pilar da Educação Intelectual: ao lado da educação física da Nação, Mann colocou a 
educação intelectual, cuja defesa, conforme já evidenciamos, o autor articulou com o direito de 
propriedade, na medida em que o desenvolvimento da inteligência garantiria a condição de 
liberdade. 

No interior do debate e da prática que instaurou a respeito da escola pública para 
todos, Mann (1963) promoveu a crítica do processo capitalista europeu que, segundo ele, 
aprofundou as diferenças econômicas e sociais, colocando em risco a permanência da 
sociedade humana, quando o mais alto dever do Estado é garantir a “igualdade de condição.” 
Identificou que o grande problema da República eram as vastas fortunas, que estabeleciam a 
criação de uma situação opressora única na história da humanidade, pela intensidade de sua 
desumanidade. O paralelo que traçou entre a condição do servo na Idade Média e o operário 
nos tempos modernos europeus indicou-lhe a situação preocupante conduzida pelos 
capitalistas. 

A situação seguia os mesmos trilhos no Massachusets, preconizada pelo avanço da 
indústria e do comércio, e exacerbadas, na grande densidade populacional, diferenças étnicas, 
religiosas e sociais. Neste sentido, apontou uma das contradições do capitalismo: quanto maior 
a contratação de pessoas, maior a desigualdade social, dada a concentração do capital nas 
mãos de uma classe, e do trabalho nas mãos de outra. 

Mais uma vez, apresentava a educação universal como a possibilidade real de 
enfrentamento da situação de desequilíbrio social que se intensificava. No campo pedagógico, 
evidenciava aquilo que outros descobririam mais tarde (as pedagogias críticas) e, entre os 
maiores males da concentração de bens e propriedade, estaria a concentração do 
conhecimento e a educação como privilégio de grupos sociais.  

A educação foi apresentada por Mann como o principal “nivelador de condições”, no 
sistema político e social que defendia, quer porque colocava as novas gerações em condições 
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de resistir ao egoísmo de outros (proprietários e governos), quer porque potencializava aos 
pobres o progresso pessoal e porque era condição indispensável para a criação de riquezas. 

 
Ora, com toda a certeza, somente a educação universal será capaz de 
contrabalançar a tendência ao domínio do capital e servilismo do 
trabalho. Se uma classe possui toda a riqueza e a educação, enquanto 
o resto da sociedade permanece ignorante e pobre, não importa que 
nome se dê à relação entre eles; a última, de fato e na verdade, será 
constituída de dependentes servis e súditos da primeira. Mas se a 
educação for distribuída equitativamente, arrastará consigo a 
propriedade, mediante a mais forte atração; porquanto até hoje ainda 
não se viu que um grupo qualquer de homens inteligentes e práticos 
ficasse permanentemente pobre. […]. O povo do Massachusetts tem 
apreciado, até certo ponto, a verdade que a prosperidade 
extraordinária do Estado, – conforto, capacidade, inteligência geral e 
virtude – é de atribuir-se à educação mais ou menos perfeita que todo 
o povo tem recebido; mas terá percebido um fato igualmente 
importante? – isto é, devido a essa mesma educação, dois terços da 
população não se transformaram em vassalos de tirania tão severa, 
sob a forma de capital, como as classes inferiores da Europa, sob a 
forma da força bruta (MANN, 1963, p. 107). 

 
Pilar da Educação Política: trata-se do conhecimento dos mecanismos básicos de 

funcionamento da ordem política, legal e jurídica na ordem republicana, envolvendo uma 
educação dos elementos e comportamentos constitutivos da estruturação e permanência de 
uma sociedade politicamente fundada em bases republicanas. Assim, os conteúdos políticos na 
escola pública respondem ao enfrentamento do cenário influenciado por discussões e embates 
políticos essencialmente partidários e presumivelmente fatais. Quadro diante do qual Mann definiu 
o objetivo fundamental da educação política na escola. 

 
[…] compreender-se-á universalmente não incumbir à escola o 
proselitismo político; a doutrinação em assuntos de controvérsia entre 
partidos políticos contrários deve procurar-se em qualquer outro lugar 
e aprender-se em qualquer outro lugar. Assim receberão as crianças da 
república instrução nos grandes princípios essenciais do conhecimento 
político nas idéias elementares sem as quais não lhes será possível 
investigar questões mais discutíveis e mais ocultas; – dessa forma, 
adotar-se-á o método único praticável para a descoberta de novas 
verdades, bem como para afastar – ao invés de perpetuar – antigos 
erros, e assim também, extinguir-se-á essa raça perniciosa de 
intolerantes, cuja fé se resume em dois artigos – serem êles sempre 
infalivelmente certos e todos os dissidentes evidentemente errados - 
extintos não pela violência nem pela proscrição, mas pelo influxo da 
luz da verdade. (MANN, op. cit., p. 120-121). 

 
Pilar da Educação Moral: esta estabeleceria os princípios comportamentais éticos 

que garantiriam a organização social equilibrada. Sua centralidade no projeto de Mann não se 
dá de forma isolada, mas figura em todos os outros momentos ou fatores; não se trata de 
capítulo à parte no conjunto dos objetivos definidos para a educação pública básica. É a 
essência que perpassa todas as outras dimensões do ensinar e do aprender na formação do 
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cidadão republicano e burguês. Ponto de chegada e de partida para a construção de uma 
sociedade equilibrada e ancorada no senso geral de bem comum, construído sob a base dos 
conhecimentos da saúde, intelectuais, políticos e religiosos.  

Afirmar que o homem é um ser social exige pensar que essa sociedade só se garantiria 
em bases morais acordadas na argumentação racional. À medida que as sociedades e as 
atividades se tornavam complexas, entendia estarem compostos cenários favoráveis à 
proliferação do mal, motivado pela multiplicidade de interesses. 

Argumentava que o homem tentou solucionar os problemas do mal por meio das mais 
variadas formas de ação governamental, desde as tiranias até as soluções religiosas, sendo que 
até mesmo nesta perspectiva o mal perpetuou.  

A sociedade estava corrompida, o quadro histórico presente e futuro que se avizinhava 
apontava para a preparação das novas gerações e, na condição influenciável da criança, 
prefigurou durabilidade das boas influências. (MANN, 1963). Apesar do discurso, assume a 
tradição histórica de não reconhecer a criança e tratá-la como um não-ser, que se molda para 
garantir a salvação da sociedade burguesa. 

Pilar da Educação Religiosa: oferta os princípios fundamentais da fé, úteis à 
totalidade social. Sua adequação à proposta de Mann foi um de seus grandes desafios, uma vez 
que defendia que a especificidade da escola não permitia o ensino religioso, segundo um dos 
substratos do Estado Republicano: a separação entre Estado e Igreja. A solução encontrada 
tangenciou a questão da educação política: instrução religiosa em princípios gerais e 
comportamentais, fundamentais à República e à sobrevivência da sociedade humana, sem 
nenhuma tendência proselitista. 

Os cinco fundamentos dos conteúdos das common schools configurariam a inteligência 
da Nação, fundamental para a manutenção da sociedade e do Estado Republicano. Para Mann, 
na lógica de sua proposta de projeto social, a “inteligência geral”14, condição básica da 
república, seria dada pela educação, que condiciona o caráter público e universal da educação 
escolar, instrumento de garantia da ação contra o despotismo, o abuso de poder e a anarquia.  

A instrução é apresentada como suporte do modelo republicano, à medida que 
promovesse o equilíbrio intelectual entre o eleitor e o eleito, contra a desordem e a tirania. O 
princípio da representatividade só se sustentaria com esse equilíbrio. Assim, os conteúdos 
políticos na escola deveriam primar por esclarecer a ordem jurídico-político-administrativa de 
funcionamento do país, sem interferência de tendências partidárias. 

Tais conteúdos deveriam formar a base da convicção política geral (os fundamentos da 
Constituição do país – no caso USA –, do Estado de Massachusetts, a divisão dos poderes, a 
eleição e a nomeação de funcionários públicos, o conhecimento das leis e dos processos de 
apelação, segundo os trâmites, pelos tribunais e não pelo uso da força). Os princípios da 
organização e participação política apresentados por Mann são por ele considerados critérios 
que deveriam nortear o processo de seleção e avaliação de professores, quando se deveria 
priorizar a extensão da fé do candidato aos princípios republicanos. 

 
Em um governo republicano os legisladores assemelham-se a um 
espelho que reflete as feições morais dos eleitores. Daí resulta que o 
estabelecimento de um governo republicano que não disponha de 
meios bem escolhidos e eficazes para a educação universal do povo, 
constitui a experiência mais imprudente e temerária que o homem 
tenha algum dia. Seus resultados fatais talvez não se revelem 
imediatamente - talvez não se sucedam como o trovão ao relâmpago 
- porquanto o tempo é elemento indispensável para o seu 
amadurecimento e a calamidade e por demais grande para preparar-
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se em um dia; mas à semelhança da avalancha que se acumula 
lentamente, tornar-se-ão mais terríveis com a demora, e, afinal, 
embora em hora tardia, esmagarão com a ruína tudo quanto 
encontrarem pelo caminho. (MANN, 1963, p. 112). 

 
O ensino da história política na escola consolida-a como lugar de busca de equilíbrio das 

forças sociais e políticas, enfatizando-se que a sua negação constitui comprometimento desse 
ensino, uma vez que a ignorância não poderia garanti-lo, mas lançar a sociedade ao permanente 
conflito e caos.  

Na perspectiva de um projeto sociopolítico liberal duradouro, Mann defendeu a escola 
para todos, estabelecida como um direito de toda criança estadunidense, na promoção do 
alargamento da inteligência popular, condição de instrumento no enfrentamento da pobreza, na 
medida em que permitia produzir novas riquezas. 

Há que se destacar: estrategicamente, os textos mostram que a educação moral 
perpassava todos os temas e as dimensões da educação na sua atribuição em contribuir para a 
manutenção e consolidação da sociedade livre, bem como para a formação de construtores do 
mundo produtivo, da infraestrutura física, da ordem legal, pelo convencimento, pela negociação 
e pela diplomacia, sobretudo em tempos de guerra. Por isso, dedica-se também a comentários 
sobre a relação Igreja-Estado-Escola em uma sociedade livre. 

 
Sob a Providência divina, os nossos meios de educação formam a 
grande máquina por meio da qual a "matéria-prima" da natureza 
humana se transforma em inventores e descobridores, hábeis artífices e 
fazendeiros científicos, sábios e juristas, fundadores de instituições de 
beneficência e grandes expositores da ciência moral e teológica. Por 
meio da educação precoce, os embriões de talento se aceleram no 
sentido de resolverem os problemas difíceis da lei política e econômica; 
e, igualmente, por meio dela inflama-se o gênio que resplandecerá nos 
Poetas da Humanidade. As escolas, muito mais do que o têm feito até 
agora, fornecerão os reitores e professores dos colégios, os 
superintendentes da instrução pública, para todo o território nacional; 
[…] outros Estados […]. Nelas também se desenvolverão e revigorarão 
as forças judiciais que hão-de tornar os princípios legais tão claros e 
convincentes que não será necessário apelar para a força [...] (MANN, 
1963, p. 97). 

 
 
Considerações finais  

 
 

Mann foi um homem do seu tempo. O que define essa condição é a preocupação com 
as questões vivenciadas pela sociedade em que viveu, sobretudo com a estabilidade política da 
democracia republicana, que deveria garantir a organização social. Não pretendia transformar o 
mundo, mas responder aos desafios postos pelas transformações que estavam acontecendo 
naquele momento em seu país, notadamente devido à aceleração da atividade industrial e 
comercial, e as consequências sociais e políticas daí advindas. 

Seu projeto de educação não rompe com a proposta de conteúdo para a consolidação 
de uma sociedade liberal, o que é decisivo estabelecer: situa-se em uma época específica, na 
qual se constitui um conceito de homem e sociedade próprio, a partir do qual se posiciona. 
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Neste sentido, convém pensar Mann como um autor clássico. Aquele que estabelece elementos 
gerais fundamentais, que não se superam no tempo, mas que são aperfeiçoados por outros.  

No caso específico, a defesa intransigente de uma escola que só poderia ser pública e a 
crítica a qualquer outra proposta privada por se constituir em elemento prejudicial a toda a 
sociedade, sobretudo quando a educação se tornasse instrumento de lucro e de segregação 
social, colocando em risco toda a sociedade.  

A insistência na qualidade intelectual, social e ética dos professores e, por fim, a 
convicção de que a educação deverá estar comprometida com um projeto social mais amplo 
alicerçaram seu conceito de “Inteligência geral”, sem a qual se tornaria improvável uma 
sociedade mais justa e democrática nos limites de uma sociedade de classe altamente 
competitiva. 

O direito à educação era fundamentado por Mann no direito de manutenção da vida. 
Uma criança, ao nascer, passa a cobrar dos pais sua garantia de vida e, entre os instrumentos 
que a garantem na sociedade moderna, tem-se, fundamentalmente, em seu entender, a 
educação escolar. Uma vez que, na sociedade burguesa liberal, o acesso ao conhecimento 
produzido (cuidado do corpo, compreensão da realidade humana e da natureza, organização 
social e política, normas de conduta e religiosidade) é decisivo para o progresso individual e 
social, definia a educação como compromisso inerente à sociedade civil e política. 

Sua defesa da escola pública articula-se em uma dimensão societária que só essa 
instituição poderia dar para todos e para o bem da sociedade. Não seria uma proposta de uma 
escola que promoveria a diferenciação dos homens, mas que deveria assumir o papel de 
aproximá-los por meio de uma formação ampla e universal. Em todas as dimensões da 
educação proposta, perpassava o compromisso com um projeto de sociedade em bases 
republicana e liberal. Almejava-se a educação como instrumento de equilíbrio social para que se 
garantisse uma sociedade produtiva sobre as bases da propriedade, incluída aí a propriedade 
do conhecimento.  

Os problemas que desafiaram Mann no estado de Massachusetts do século XIX 
continuam incomodando a escola brasileira. Contudo, esta constitui outra realidade em outra 
cultura e em outra época da vida social. Diante de tal fato, questionamos: em que sentido o 
conhecimento de seu pensamento poderá lançar luzes sobre os enfrentamentos que, ainda 
hoje, nos são colocados? Como defender a escola pública hoje no Brasil? Quais devem ser suas 
características? Quais os métodos e conteúdos necessários para a democratização da escola 
pública brasileira? 
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1  Mann viveu em uma época em que seu país passava por uma vertiginosa 
transformação na economia da produção e do consumo. Nasceu em 04 de maio de 1796 em 
uma fazenda no condado de Norfolk e faleceu em 02 de agosto de 1859, em Yellow Spring 
(Ohio). De origem pobre, teve sua educação vitimada pelas limitações impostas pela educação 
pública de sua época, que não tinha como meta o atendimento de todas as crianças. As 
demandas da vida pobre o impediram que frequentasse a instrução de forma regular, o que o 
transformou num autodidata; orientado por um mestre itinerante (temporário), conseguiu sua 
admissão no secundário em 1816. (BERRIO, 1991). Em 1816, entrou para a Universidade de 
Browniano, onde fez Direito. Tornou-se um ardente defensor do movimento abolicionista e da 
educação pública. Quando manifestou seu interesse pela educação, recebeu as mais duras 
críticas do ambiente familiar, social e acadêmico, por estar abandonando uma carreira 
profissional e política promissora (CREMIN,1963). 
2  Os escritos de Mann denunciam seu entusiasmo pelo bem comum como solução para a 
segurança da sociedade humana. De acordo com The Dictionary of Unitarian and 
Universalist Biography, Mann escrevera as seguintes obras: A Few Thoughts for a Young 
Man (1851) – sobre como os jovens podem usar a educação para viver eticamente; Slavery: 
Letters and Speeches (1851); A Few Thoughts on the Power and Duties of Women 
(1853) – sobre o poder e deveres das mulheres; Lectures on Education (1855); Twelve 
Sermons Delivered at Antioch College (1861) – considerado o melhor escrito sobre a 
missão da educação. A Biblioteca Nacional de Maestro apresenta ainda as seguintes produções: 
Mann, Horace. Lecturas sobre la educación : pájinas [sic] del 6to. volúmen de los 
Anales de la Educación. Publicación Buenos Aires: Americana, 1868, descrip. física vii, 572 
páginas, tradução de Manso, Juana Paula; De l'importance de l'éducation dans une 
république. Publicación Paris: Berger, 1883; La crisis de la educación. Edición 1ª ed. 
Publicación Buenos Aires: Paidós, 1972, descrip. Física, 307 páginas, Colección Biblioteca del 
educador contemporáneo, v. 21. Filler, Louis (proguista); Walton, Roberto Juan (tradutor); 
Necesidad de la educación en el gobierno republicano. Publicación Buenos Aires: 
Imprenta de Pablo E. Coni, 1872, descrip. Física, 64 páginas. 
3  Em 1827, foi eleito deputado para o Parlamento do Estado e, em 1930, foi escolhido 
para o Senado do Estado, chegando, em 1936, à sua presidência, tendo criado, em 1837, o 
Conselho de Educação, responsável por cuidar (vigiar) e promover a educação em todo o 
estado. Durante o tempo em que atuou na Assembleia estatal (1827-1837), entre as várias 
realizações, uma das mais marcantes aconteceu em 1835, quando votou pela criação da 
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primeira escola estatal do país. Em 1839, já à frente do Conselho de Educação de 
Massachusetts, convenceu os colegas legisladores a estabelecerem, no mínimo, seis meses de 
escolaridade a cada ano.  
4  A realidade dos Estados Unidos produziu, entre 1828 e 1865, uma diversidade de 
líderes que elegeram escolas públicas como instrumento da ordem social e do progresso, nessa 
ordem: “[...] Horace Mann, em Massachusetts; Henry Barnard, em Connecticut; Calvin Wiley, 
na Carolina do Norte; Caleb Mills, em Indiana; Samuel Lewis, em Ohio; John D. Pierce, em 
Michigan e uma legião de outros” (CREMIN, 1963, p. 40). 
5  1ª edição: 1870. 
6  Disponível em: <http://www.bvanisioteixeira.ufba.br>. Acesso em: 21 nov. 2007. 
7  A escola comum foi defendida no século XIX por diversos intelectuais.  
8  Décimo Relatório Anual (1846). 
9  Aléxis de Tocqueville (1805-1859) estudou exatamente a sociedade e o Estado 
Estadunidense para compreender como aquela sociedade encaminhava o enfrentamento dos 
problemas que identificava na França, em relação ao conceito de autoridade política do 
governo. Esse quadro o preocupava porque a prática política que não pensava a nação estaria, 
em sua análise, criando as condições fundantes de uma situação de insegurança que 
potencializava futuras revoltas e revoluções, em um tempo não muito distante na sociedade 
francesa.  
10  Disponível em: <http://proyectosarmiento.com.ar/proyecto.htm>. Acesso em: 13 nov. 
2007.  
11  Johann Heinrich Pestalozzi (Zurique, 12 de janeiro de 1746 – Brugg, 17 de fevereiro de 
1827), pedagogo e educador suíço, pioneiro na reforma educacional que leva em conta o 
processo de construção pelo aluno, tendo influenciado profundamente todas as correntes 
educacionais a partir de então, e longe está de deixar de ser uma referência. Fundou escolas, 
cativava a todos para a causa de uma educação capaz de atingir o povo, em um tempo em que 
o ensino era privilégio exclusivo. 
12  Estão assim definidas no Quarto Relatório Anual (1840): 1) conhecer os rudimentos do 
que deveria ensinar e conhecer as regras de condução (instrumentos e processos didáticos), 
mas, sobretudo os princípios (fundamentos, alicerces) em que se baseiam. O professor deveria 
ser completo, crítico e disponível, conhecer a relação que existe entre situações e objetos; 2) 
ter aptidão para ensinar, o que entendia fundamentalmente como remoção das dificuldades 
que impediam que o aluno aprendesse na dosagem adequada e sistemática do conteúdo; 3) o 
professor deve primar pelo bom comportamento (equidade, benevolência, consciência). Ele é 
um espelho, por isso deve dar direção justa aos seus atos e práticas, porque mesmo quando 
anônimas, suas ações influenciam os pequenos. 
13  Décimo Segundo relatório. 
14  Décimo Segundo Relatório Anual (1848). 
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Introdução 
 
 Este texto analisará relações de poder travadas entre mestres e alunos da Universidade 
de Paris, de 1260 a 1270, e os respectivos dirigentes da época. Elegemos para este estudo qua-
tro Cartas concernentes à Universidade de Paris que fazem parte do conjunto de Cartas compi-
ladas no Chartularium Universitatis Parisiensi, organizado por Henri Denifle, no final do século 
XIX. Elas são, em geral, breves e objetivas, em virtude de suas finalidades, que são de ordenar 
a vida e as atividades na Universidade. Duas Cartas do papa Urbano IV, uma do rei Manfredo, 
da Sicília e uma Carta testamentária de um mestre. 
 Estes documentos apresentam indícios que nos permitem apreender sobre a vida e os 
costumes dos homens de saber desta época. Assim, tal como os arqueólogos que buscam os 
vestígios materiais de épocas e culturas distintas para tecer os delicados fios que compõem a 
história das sociedades, nós buscaremos, nas Cartas, os vestígios das relações sociais que pos-
sibilitaram e consolidaram a vida cotidiana na universidade de Paris. Com eles, pretendemos, da 
mesma maneira que os arqueólogos, expor uma parte da história e da memória da universida-
de porque ela permanece a nossa casa, o locus de construção do conhecimento. Do mesmo 
modo que os mestres e alunos do passado tiveram estreitas relações com o poder, nós, hoje, 
também conservamos estas relações, evidentemente em outros níveis e com outros interesses. 
Temos autonomia em relação aos conteúdos curriculares, à administração interna do nosso co-
tidiano, mas dependemos das autoridades governamentais no que diz respeito aos orçamentos, 
às contratações, às diretrizes nacionais para educação, dentre outros aspectos. Essas aproxi-
mações, entretanto, não implicam que pretendemos comparar a universidade do século XIII 
com a do século XXI, o que buscamos é recuperar nossas origens, por meio da memória e da 
história.  
 Como faremos este trabalho de arqueólogo da universidade? Ao elegermos nossas fon-
tes, definimos o caminho teórico metodológico, que é o da história social, por meio da categoria 
temporal de longa duração. A história social e a longa duração permitem que compreendamos o 
agir dos homens na sua totalidade material e mental, pois ela não privilegia um aspecto em 
detrimento do outro, mas vê a história, os homens nos seus aspectos gerais, sem escolher um 
em particular. 
 Nessa trajetória histórica, na qual compreendemos o homem a partir de um longo ca-
minho percorrido, toma lugar em nossos estudos o entendimento e a compreensão da memória, 
pois é ela que permite nosso olhar e nossa percepção de permanências e de rupturas. A memó-
ria, para nós, é percebida sob diversos campos. Salientamos, no entanto, que para a análise 
das Cartas, consideraremos a memória sob a perspectiva da história e da sociologia. Pela histó-
ria, porque tudo o que é preservado pelos homens e explica as relações sociais é proveniente 
da memória, seja ela oral, escrita, sob a forma de monumento, etc. Nesse sentido, a memória 
histórica é condição para a existência da própria sociedade. Sob este aspecto, seguimos a pers-
pectiva do medievalista Jacques Le Goff.  
 A percepção de memória no âmbito da sociologia permite-nos apreender os homens 
enquanto sujeitos individuais e como personagens coletivos, cujas existências são compreendi-
das se consideradas no seio da comunidade. As autoridades que editaram as Cartas serão ana-
lisadas sob este duplo olhar porque, ao mesmo tempo em que são sujeitos singulares, seus 
atos, no que diz respeito à universidade, afetavam a vida da comunidade em geral. Para esta 
abordagem da memória sob o ângulo do indivíduo e do coletivo nos basearemos em Halbwachs 
(1877-1945). Assim, a memória histórica, a memória singular e a coletiva possibilitarão que 
reflitamos sobre os personagens de nossas fontes e seus personagens. como partícipes e res-
ponsáveis pela história da universidade. As Cartas nos permitem elaborar parte da história e da 
memória da educação neste tempo histórico, especialmente a trajetória desta instituição educa-
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tiva que, desde sua origem, teve sua existência mediada por relações de poder entre os mes-
tres, os dirigentes e a comunidade. 
 Apresentados nosso objeto e o percurso teórico metodológico que seguiremos para 
analisar as Cartas, passaremos agora a tecer os fios do nosso discurso. Alertamos que, para 
melhor sistematizar nossos argumentos, organizamos o texto em três momentos. No primeiro, 
apontaremos aspectos da história que se constituem na condição do entendimento das relações 
sociais e políticas que os homens travaram no século XIII para constituição da universidade. No 
segundo momento, analisaremos a memória e as razões pelas quais a sua preservação é condi-
ção de construção de identidade e de cidadania. Por fim, refletiremos sobre as Cartas e o quan-
to os seus autores revelam sobre a vida cotidiana da Universidade de Paris. 
 
A relevância da história na compreensão das Cartas 
 
 Entender a seleção que fizemos das Cartas neste texto implica compreender, necessari-
amente, porque consideramos a história como conhecimento essencial para se entender as ori-
gens da universidade. O ponto de partida é que a história é condição para se pensar as 
instituições humanas, por conseguinte a universidade. Ela é um dos principais lugares onde rea-
lizamos a produção formal do conhecimento, desde o século XIII até os nossos dias. 
 Principiemos nosso diálogo a partir de uma ideia de história que já é muito antiga que é 
a formulação de Políbios (c. 203 a.C.-120 a.C.), segundo o qual “[...] somente pelo estudo de 
todas as particularidades, semelhanças e diferenças ficamos capacitados a fazer uma aprecia-
ção geral, e assim tirar ao mesmo tempo proveito e prazer da História.” (POLÍBIOS, 1985, p. 
44). Ele nos ensina que um dado episódio, não pode ser compreendido se não se considerar as 
particularidades que o compõem. Portanto, para se compreender algo é preciso conhecer seus 
aspectos e características essenciais e, além disso, é preciso estabelecer alguns princípios de 
comparação para que se possa entender o acontecimento.  
 Guizot (1787-1874) também nos apresenta um caminho para se entender um ‘fato’ ou 
instituição na história. Em seus Essai sua l´Histoire de France, obra de 1857, cujo objetivo foi 
compreender as origens da nação francesa, observa que para se compreender a Revolução 
Francesa é preciso estudar suas origens. Para ele, os germes deste fato remontam aos séculos 
XII e XIII, quando do nascimento das comunas e do terceiro estado. 
 Nas primeiras décadas do século XX, nos deparamos com os escritos do medievalista 
Marc Bloch, que escreve que nós nos conhecemos na medida em que estabelecemos aproxima-
ções e comparações com outros tempos que não o do presente. “Seria esquecer que não há 
verdadeiro conhecimento sem um certo teclado de comparação. Contanto, está claro que o 
confronto incida sobre realidades ao mesmo tempo diferentes e, contudo, aparentadas. Nin-
guém poderá dizer que não seja assim.” (BLOCH, [196-?], p. 41). Nesse sentido, há sempre 
permanências dos acontecimentos no tempo e são elas que permitem a construção da história. 
O passado seria como que um ‘parente’ do presente, não é o episódio em si, mas, sem ele não 
existiria o presente. Bloch insere na ordem do dia uma questão que é crucial para se compre-
ender a importância da história para o entendimento de nós mesmos. 
 Para Bloch, cada tempo na história, em virtude das disputas, conquistas nele ocorridas, 
faz com que o historiador veja o acontecimento de forma específica e singular. As transforma-
ções dos homens, das instituições, os modos como produzem suas vidas nos âmbitos material e 
mental, conduz as mudanças na construção da história. Todavia, ainda que haja profundas alte-
rações, os homens continuam a existir no tempo, na sociedade e é esta perenidade que asse-
gura a importância da história. “Convimos, todavia, em que existe na natureza humana e nas 
sociedades humanas um fundo permanente. Se assim não fosse, os próprios vocábulos de ‘ho-
mem’ e de ‘sociedade’ não significariam coisa nenhuma.” (BLOCH, [196-?], p. 42). É a história 
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que o autor define como: “[...] uma ciência dos homens no tempo e que tem de vincular inces-
santemente o estudo dos mortos ao dos vivos. Como dominá-la? Já disse por que razão o nome 
antigo da ‘história’ me parece o mais compreensivo, o menos exclusivo; [...]” (BLOCH, [196-?], 
p. 45). 
 Esta ciência permite que os homens se lembrem de quem foram e de quem são, possi-
bilita que os mortos permaneçam entre os vivos. Le Goff, na obra Em busca da Idade Média, ao 
refletir sobre a importância dos documentos para a escrita da história observa que aprendeu 
com os mestres dos Annales a considerar que, “[...] por meio da história se conta, se anota e 
constitui a memória escrita, grande necessidade da humanidade que não quer desaparecer; 
esse movimento leva os homens e mulheres vivos ao historiador, e o historiador os impede de 
morrer.” (LE GOFF, 2008, p. 37). Depreende-se desta consideração do autor que, decorridos 
quase oitenta anos entre os escritos de Bloch e de Le Goff, estes medievalistas preservam a 
ideia de que a história faz-se pela conservação da vida, no tênue fio entre passado/presente. 
Um último aspecto que julgamos relevante acerca da história, por conseguinte, sua relação com 
o nosso objeto, vincula-se ao papel do historiador na construção e permanência dessas ‘vidas’.  
 Ao descrever as pessoas que influenciaram a sua escolha em tornar-se historiador e 
medievalista, Le Goff tributa esta eleição a um professor que teve quando da sua formação ain-
da, no que seria hoje, o ensino fundamental no Brasil. Para ele, historiador é aquele que reflete 
e compreende os homens no tempo. “Ele permanece [Henri Michael], na historiografia [...]. 
Para mim, é o grande historiador da Idade Média. Pois esse é o poder do historiador: saber fa-
lar de todas as épocas senão de todas as civilizações. A história sai das questões propostas pelo 
historiador.” (LE GOFF, 2008, p. 22). 
 O historiador seria aquele que tem o ‘poder’ de compreender as épocas e ao fazer isso, 
possibilitar que entendamos nós mesmos. Ao darmos vida aos mortos, por nossas eleições, 
construímos os objetivos da e na história. É isso que, como historiadores da educação, preten-
demos ao analisar estes documentos, trazê-los para o presente para que com essa aproximação, 
vejamos o cotidiano dos ‘nossos parentes’, os mestres e alunos da universidade. Após estas 
considerações sobre a relevância da história para a análise das Cartas, refletiremos sobre o se-
gundo aspecto que consideramos substancial para o entendimento das fontes, a memória. 
 
A construção da memória pelas Cartas 
 
 Os documentos que selecionamos trazem o relato de pessoas singulares e, independen-
te do lugar de onde elas saem e do poder que exercem, revelam os interesses daqueles que os 
escreveram. Ao exprimirem suas intenções, por um lado, evidenciam as relações sociais do pe-
ríodo e, por outro, explicitam o poder que exerceram na comunidade. É sob este aspecto que 
elas possibilitam a construção de uma memória individual e de uma memória coletiva dos per-
sonagens da universidade. Dentro desta perspectiva retomamos as formulações de Halbwachs 
para analisar a relação entre memória individual e memória coletiva. É inegável a proximidade 
existente entre a formulação deste autor com a do seu mestre Émile Durkheim.  
 Em Durkheim, a noção do sujeito e do coletivo está imbricada nas reflexões que faz 
acerca do estabelecimento da moral social. Do seu ponto de vista, todos os indivíduos possuem 
um princípio de moral que é seu particular, mas que está prenhe dos valores sociais que o cer-
cam. O ponto de partida deste sociólogo é que as pessoas são sujeitos conscientes e seus atos 
só podem incidir a partir de duas ‘espécies de finalidade’: “[...] 1o. O indivíduo que sou; 2o. 
Outros seres além de mim.” (DURKHEIM, 1970, p. 56), ou seja, o sujeito que é e o sujeito que 
existe em relação aos outros.  
 Com efeito, os atos das pessoas, singularmente, tendem a privilegiar os interesses des-
tes mesmos indivíduos, no entanto, a ideia de uma moral social e o sentimento de pertença se 
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desenvolve, segundo Durkheim, quando os interesses particulares propiciam proveito ao outro 
ou as demais pessoas do grupo.  
 Para este Sociólogo, os interesses individuais respondem também pelos interesses soci-
ais. Por isso ele afirma que o sujeito consciente é que aquele cujos atos permitem melhorar a si 
mesmo, sem deixar de considerar o conjunto de pessoas e, com isso, promove o desenvolvi-
mento do que o autor considera vital à sociedade, a existência da moral social. De acordo com 
Durkheim, os interesses individuais devem responder, também, pelos interesses sociais. Por 
isso ele afirma que o sujeito consciente é que aquele cujos atos, permitem melhorar a si mes-
mo, sem deixar de considerar o conjunto de pessoas e, assim, promove o desenvolvimento, do 
que o autor considera vital à sociedade, a existência da moral social. 
 A aproximação entre Durkheim e Halbwachs é perceptível em relação a permanência do 
sujeito singular no sujeito coletivo. O que muda no segundo autor é o conceito. Halbwachs não 
trata diretamente da moral social, mas da memória individual e da memória coletiva. Para ele, 
no sujeito há sempre o predomínio da memória particular, posto que ele seja único, mas ela 
não existe sozinha, pois depende sempre da relação com o outro. É em virtude disso que a 
memória é singular e coletiva (HALBWACHS, 1990, p. 54-55).  
 Há, de acordo com o autor, um profundo entrelaçamento entre a memória particular e 
a coletiva. Sempre é o indivíduo que preserva a memória, mas como este sujeito existe em um 
grupo/comunidade, suas ‘lembranças’ existem em relação ao contato que travou e trava com os 
demais homens que participam, com ele, no convívio social. Como resultado disso, elas são 
sempre coletivas. 

 
[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lem-
bradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos 
quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. 
É porque na realidade, nunca estamos sós. (HALBWACHS, 1990, p. 
25).  
 

 As formulações de Halbwachs são oportunas para entendermos a relevância das Cartas, 
posto que estamos distantes há centenas de anos dos autores das missivas, contudo, o fato 
deles as terem escrito os tornam também partícipes do nosso presente. Ao lermos suas mensa-
gens adentramos, por meio de suas palavras, no universo mental dos autores e podemos apre-
ender o que pensavam, o que pretendiam, suas reivindicações em relação ao Grupo da 
Universidade. Certamente, foram indivíduos singulares, mas no momento que registraram seus 
projetos, explicitaram a presença dos outros que conviviam com eles. Para finalizarmos este 
momento do texto e nos dedicarmos à análise das Cartas retomamos, mais uma vez, as formu-
lações de Halbwachs quando nos apresenta o papel da história na preservação da memória e 
afirma que: “É que a história, com efeito, assemelha-se a um cemitério onde o espaço é medi-
do e onde é preciso, a cada instante, achar lugar para novas sepulturas”. (HALBWACHS, 1990, 
p. 55. Grifo nosso).  
 Para nós, as palavras do autor estão carregadas de significado porque, ao elegermos 
estas quatro missivas, definimos as vozes que pretendemos recuperar e deixamos sepultadas 
muitas outras. Tal como afirmara Le Goff, ao descrever seu professor, somos nós os historiado-
res que criamos a história, quando retomamos um fato, um acontecimento e damos a ele vida, 
no momento em que o tornamos uma questão. 

 
Estudo sobre as Cartas 
 
 As Cartas selecionadas tratam de diferentes aspectos da vida cotidiana na Universidade 
de Paris/Sorbonne. Elegemos a década de 1260 a 1270, por ser um período em que o pensa-
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mento aristotélico está mais presente no ensino e com ele os embates entre as duas formas do 
pensar medieval (Teológico e Filosófico) se acirram. Em 1277, assistem-se as condenações do 
bispo de Paris, Tempier, às 219 sentenças ensinadas na Universidade. As disputas entre os po-
deres laico e eclesiástico também se recrudescem. Assiste-se ao acelerado processo de urbani-
zação de um mundo que, há séculos, era e se pensava como rural. Nesse sentido, as 
universidades surgem neste ambiente novo, carregado, como afirmara Le Goff (1984) do e pelo 
‘burburinho’ das pessoas e das mercadorias, que são as cidades.  
 A temática da universidade medieval está imbricada na temática das cidades. Os estu-
diosos que se dedicam a estas instituições do ensino remetem-se sempre para as cidades. Em 
seus estudos Rüegg apresenta exemplos deste amálgama. 
 

O que esperavam as cidades das universidades? Estas últimas defen-
diam os interesses colectivos de mestres e estudantes face às autori-
dades municipais e aos cidadãos em geral através de privilégios [...]. 
A partir de finais do século XIII, as grandes cidades comerciais esta-
vam conscientes das vantagens provenientes de uma universidade 
que formasse advogados capazes de resolver problemas legais [...]. 
Deste modo, depressa reconheceram a vantagem de uma aliança só-
lida com as universidades, empenhando-se então em obter o contro-
lo destas. Nas cidades-estado, os professores começaram, cada vez 
com mais frequência, a receber salários dos municípios, e o controlo 
da universidade passou a pertencer ao funcionalismo público. 
(RÜEGG, 1996, p. 17-18). 

 
 À medida que as cidades cresciam economicamente e o poder do conhecimento dos 
universitários se difundia entre os habitantes, os comerciantes e administradores das cidades 
reconheciam, nos homens de saberes, as suas funções e finalidades sociais. Ousamos afirmar 
que o relacionamento entre estas duas forças sociais principiava a dar origem ao estabeleci-
mento de leis públicas de convívio social. O sentimento de pertença público brotava destas re-
lações entre os homens da universidade e os das cidades. 
 Todavia, é importante destacar, dentro da nossa perspectiva de análise história como 
um ‘fundo permanente’, que o movimento que emergia das universidades sofreu críticas seve-
ras de contemporâneos que se opunham à novidade que esta instituição representava. Jacques 
de Vitry (c. 1170-1240), um importante pregador e ‘historiador’, que estudou na Universidade 
de Paris, na primeira metade do século XIII, faz a seguinte descrição na obra Historia Occiden-
talis,  
 

[...] surgiam entre êles desavenças, odios, animosidades violentas e, 
com insolência, trocavam entre si tôda sorte de afrontas e insultos. 
Afirmavam que os Inglêses eram bêbados e tinham rabos, que os fi-
lhos da França eram orgulhosos, efeminados e cuidadosamente en-
feitados como mulheres. Diziam que os alemães eram furiosos e 
obscenos em suas festas; os Normandos vaidosos e gabolas; os do 
Poitou, traidores e sempre aventureiros. [...] Os Lombardos eram ca-
luniadores; os Sicilianos tirânicos, saltadores e ladrões; os Flamengos, 
inconstantes, pródigos, glutões, moles como manteiga e preguiçosos. 
Depois de tais insultos em palavras, chegavam as vias de fato.” 
(JACQUES DE VITRY apud CARVALHO, 1959, p. 315-316) 
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 Ele não poupou estudantes de nenhuma das ‘nações’, fez críticas a todos, pois não os 
consideravam como pessoas que se envolviam com os problemas das cidades, mas, ao contrá-
rio, cuidavam somente dos interesses do seu grupo. 
 Passemos agora a analisar as Cartas. Primeiramente consideraremos a Carta do Rei 
Manfredo, em seguida as duas do papa Urbano IV e, por fim, o testamento do professor. Esta 
disposição não é aleatória. Ela se justifica porque pretendemos evidenciar a relação do poder 
laico com a universidade e depois com o eclesiástico. É preciso lembrar que a universidade me-
dieval sempre esteve vinculada a estes dois poderes, pois eram eles que asseguravam sua ma-
nutenção material e a liberdade de existência. 
 A primeira Carta (no. 394) traz a doação dos códices que o rei Manfredo, da Sicília, faz 
aos estudantes de filosofia da Universidade, ele próprio havia mandado traduzir estes documen-
tos. De acordo com o rei, é função daqueles que recebem a função de ‘presidir os povos’ zelar 
para que o conhecimento se difunda entre aqueles que assumirão os cargos e ‘encargos do go-
verno’. Mais, o rei pretende que este conhecimento se inicie desde a juventude. 
 

Depois que assumimos verdadeiramente os cuidados do nosso reino, 
[...] mesmo que frequentemente a operosa agitação dos negócios 
nos distraia, e o interesse do cidadão exija as nossas partes de solici-
tude para ele, [...] livremente nos ocupamos na exercitação gratuita 
da leitura, gastamos o todo da inteligência, a fim de que mais clara-
mente esteja vigoroso, como instrumento na aquisição da ciência, 
sem a qual não se rege a vida dos mortais. [...] Portanto, querendo 
que a veneranda autoridade da antiguidade [Aristóteles e outros filó-
sofos sob palavras gregas] de tantas obras rejuvenesça junto de nós 
pela tradução com o instrumento de conveniente voz, pela qual gui-
amos cuidadosamente que fosse traduzida por meio de varões esco-
lhidos e por peritos da mesma língua latina, mantendo fielmente 
conservada a virgindade das palavras. Porque, na realidade, a gene-
rosa posse das ciências partilhadas entre muitos não dispersa, e dis-
tribuída por partes de menor quantidade não sente prejuízo, mas isso 
que envelhece mais no dia a dia, mais fecundo se torna se difundido, 
não queremos esconder as dificuldades deste trabalho, nem julga-
mos isso agradável a nós, a não ser tornar outros participantes co-
nosco de tanto bem. Considerando, verdadeiramente, que pelos 
olhares de alguns e os juízos de outros as primícias desta obra pos-
sam ser avaliadas mais corretamente, eis que confiamos principal-
mente a vós como para ilustres alunos de filosofia, e de cujos peitos 
fluem as disposições secretas plenas, com deliberação providencia-
mos que devem ser confiados alguns livros que pelo estudo cuidado-
so das traduções a língua fiel já pode instruir. Por consequência, vós, 
varões doutos, que prudentemente tirais de cisternas antigas águas 
novas, que ofereceis aos lábios sedentos o mel fluente das palavras, 
acolhei esses livros como amigos do rei [...], com também os antigos 
filósofos com suas obras, que revivem pelos ministérios da vossa fala 
e dos quais nutris a fama, quando, sabiamente, como convém, reu-
nindo as pessoas em vosso auditório no qual os grãos das virtudes 
frutificam [...] (DENIFLE, 1898, CARTA 394, p. 435-436. Trad. livre). 
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 A Carta é longa e, ainda que tenhamos retirado a parte inicial dela, julgamos funda-
mental, manter grande parte do seu conteúdo porque ele revela a preocupação do dirigente em 
prover seus súditos de conhecimento. O rei sabe que necessita de administradores capazes de 
bem gerir os negócios do reino, sabe também que é preciso estimular o saber. Por isso se dis-
põe a trazer, para o seu presente, o conhecimento antigo que estava ocultado em virtude da 
língua estrangeira. A forma que ele encontra de ser um bom rei, é permitir aos homens da uni-
versidade o acesso ao conhecimento e, para tanto, solicita aos homens sábios que traduzam as 
obras – algumas de Aristóteles – para entregar aos alunos e mestres de Paris.  
 Ainda de acordo com o rei Manfredo, se o reino quer ter bons administradores, tem que 
prover os homens do ‘adubo’ do conhecimento. Um último aspecto que deve ser retomado é o 
valor que o rei concebe aos professores no que diz respeito ao conhecimento. De acordo com 
suas palavras, os professores renovam o conhecimento antigo quando o retomam para os seus 
alunos. A comparação que o rei faz entre a água fresca do poço e o conhecimento transmitido é 
vital. Daí a necessidade das traduções para a língua latina dos textos que estão em língua des-
conhecida. 
 As duas Cartas que se seguem são de Urbano IV (1195-1264), papa entre os 1261 a 
1264. A primeira Carta que analisaremos é a de número 378, na qual o Papa solicita à popula-
ção de Paris auxílio aos mestres da Universidade de Paris/Sorbonne.  
 

A Universidade de Paris como um campo fértil pela cultura e mais fe-
cundo pela assiduidade, apresentado abundantes frutos, no qual se 
colhem os benefícios da ciência, produz varões fecundos pela abun-
dância das virtudes, dos quais a benevolente fecundidade se difunde 
para os outros, engrandecendo os pequenos, ensinando aos rudes 
(analfabetos) e tornando virtuosos os fracos. Dentre esses (há) al-
guns varões de maravilhosa e inestimável bondade adquirem, como 
incomparável, a pérola das literaturas dos dogmas, oferecem os co-
pos aos sedentos da ciência, não evitaram esvaziar-se a si mesmos e 
incorrer nos incômodos da pobreza, considerando-a mais alta das ri-
quezas. [...] pela aparência de pobreza, o conselho da previdente 
Universidade, por digna consideração, providenciou que os mesmos 
mestres pobres residentes em Paris seriam socorridos com subsídios 
dos fiéis quando congregados em comunidade. [...] rogamos e exor-
tamos a vossa universidade no Senhor, impelindo a vós para remis-
são dos pecados como bens dados a vós por Deus, esforçai-vos para 
estender a eles as mãos caridosas, de modo que os mesmos possam 
se sustentar comodamente, [...] Nós, com certeza, confiantes na mi-
sericórdia do Deus onipotente e pela autoridade dos apóstolos Pedro 
e Paulo, a todos que verdadeiramente arrependidos tenham confes-
sado e que para eles (pobres) tenham estendido a mão da caridade, 
liberamo-los misericordiosamente das penitências de cem dias que 
foram impostas. [...] Dado em Viterbo, em 10 de julho, no primeiro 
ano de nosso pontificado. (DENIFLE, 1898, Carta 374, p. 423-424. 
Trad. livre). 
 

 Um dos aspectos a ser considerado nesta Carta do Papa é a preocupação que ele revela 
em relação à subsistência dos mestres mendicantes. Como pregadores(dominicanos) e menores 
(franciscanos), os mestres mendicantes não recebiam proventos da Igreja e deveriam viver da 
esmola da população para assegurar a sobrevivência. O Papa intervém em favor destes e solici-

CD-ROM DE ATAS  | 6849 |  COLUBHE 2012



ta que a população assegure sua sobrevivência por serem importantes para a população. Tal 
como o rei Manfredo, o Papa considera que o conhecimento é a grande fonte da vida, é a ciên-
cia. Urbano IV está tão empenhado na manutenção dos mestres mendicantes que propõe à 
população substituir o jejum de cem dias pelas esmolas aos mestres. Mais ainda, estimula os 
fiéis afirmando que, por estas esmolas, eles poderão chegar à felicidade eterna, ou seja, ao 
reino do céu. Pelo discurso de convencimento do Papa e os argumentos que usa, verificamos o 
quanto ele considera importante a preservação da vida dos mestres mendicantes. 
 A terceira Carta que analisamos é do mesmo Papa e evidencia outro lado do Pontífice, o 
do rigor de seu poder. O Papa exige que um bacharel, de nome Estevão, só possa ser professor 
na Universidade de Paris se jurar que fez o curso de Teologia na mesma faculdade. Esta Carta 
exemplifica o grau de intervenção do Papa na universidade porque, em última instância, é ele 
que decide quem pode ou não ser mestre na Universidade. 

 
Realmente, ao mestre Estevão chanceler de Paris iniciante a reger na 
citada faculdade vos atentamente advertistes o mesmo que procu-
rasse prestar o juramento do mesmo modo que é costume ser pres-
tado pelos outros, pois que o mesmo não estava, de forma alguma, 
obrigado a apresentar o testemunho enquanto fosse chanceler em 
Paris.Na verdade, o predito chanceler não quis prestar o dito jura-
mento na sua iniciação, pretendendo que licenciar os bacharéis com-
pete ao mesmo, motivo pelo qual não estava obrigado a prestar o tal 
juramento até aquele momento[...]. Dado junto da Cidade Velha, aos 
7 dias de junho, no ano III (terceiro) (DENIFLE, 1898, CARTA 339, p. 
438. Trad. livre). 

 
 As duas Cartas do Papa evidenciam a estreita dependência existente entre os mestres 
da Universidade e o poder eclesiástico. É esta autoridade que decide quem pode ou não ser 
professor, como os mestres devem sobreviver nesta instituição, etc. Em suma, ainda que a uni-
versidade estivesse no espaço da cidade, que lutasse para ensinar o pensamento aristotélico, 
travava embates cotidianos para conseguir se manter, ter o apoio do Papa, mas ao mesmo 
tempo, buscar autonomia para gerir seus próprios interesses. 
 A última Carta (no. 436) que elegemos é o testamento de Geraldo de Abbatisvilla, um 
religioso e mestre da Universidade. Ele está próximo da morte e decide a quem vai destinar 
seus parcos bens, especialmente seus livros.  
 

[...] deixo aos estudantes de teologia seculares, tanto (aos) da co-
munidade da casa do mestre Roberto de Sorbonio quanto aos outros 
estudantes de humanidades, dos quais se tem esperança de progre-
dir, mesmo habitantes na vila (casa de campo) um texto de teologia 
no qual eu estudava e lia. Igualmente, deixo todos os meus originais 
e também os registros dos originais. (DENIFLE, 1898, Carta 436, p. 
491-493. Trad. livre). 

 
 A intenção do mestre é que os alunos de teologia, ao terem acesso direto ao texto ori-
ginal que ele, mestre, estudava pudessem progredir nos estudos desta área do conhecimento.  
 

Igualmente, deixo-lhes todas as minhas anotações de teologia. Do 
mesmo modo, o conjunto dos sermões que tenho. Igualmente, todas 
as questões e todos os textos que compilei tanto sobre as questões 
como sobre os sermões (exposições), e brevemente todos os livros 
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de teologia que tenho como comuns. De igual modo, deixo-lhes to-
dos os livros canônicos e os resumos que tenho sobre os decretos e 
sobre as decretais. [...] Quero, também, que sejam guardados fiel-
mente pelo procurador da citada casa do mestre Roberto, e peço aos 
mestres de teologia seculares que sejam adotadas por eles cuidado e 
cautela ao realizar a guarda dos supracitados livros, e seja feito um 
inventário, e seja apresentada explicação pelo procurador da citada, 
em cada ano, diante dos mesmos citados doutores, e sejam empres-
tados aos alunos sob idônea caução(segurança). De igual modo, dei-
xo tanto aos mencionados alunos como aos artistas regentes 
(docentes) em ato todos meus livros de filosofia, a serem guardados 
pelo procurador da mesma casa e que sejam emprestados a eles sob 
garantia certa e quero que tenham o meu armário e três cestos me-
lhores que tenho para guardar os livros. Quero, ainda, que todos os 
meus livros de teologia e todos os livros de direito canônico que te-
nho guardados em cestas em poder dos citados alunos e os que te-
nho junto de mim, permaneçam encadernados (protegidos) junto 
deles para sempre, na forma supracitada. [...]. Dado no início do ano 
do Senhor de mil e duzentos e setenta.dia da lua depois da Desco-
berta do beato Firmino mártir. (DENIFLE, 1898, Carta 436. Trad. li-
vre). 
 

 No testamento, o mestre descreve alguns de seus bens e determina, minuciosamente, 
a quem devem ser destinados, todavia, para nós, o importante a observar é o cuidado que Ge-
raldo de Abbatisvilla tem com os livros. Do ponto de vista do mestre, seus livros são os seus 
maiores e melhores bens, por isso não devem ser perdidos e abandonados. Ele aponta cuidado-
samente que os livros devem ser destinados ao estudo daqueles que ele tem a esperança de 
progredir nos estudos. Solicita que os livros sejam preservados em cestos protegidos e que os 
conservem encadernados. No rol dos livros Geraldo de Abbatisvilla, menciona os de teologia, de 
filosofia e de direito canônico. Pela indicação que apresenta, podemos supor que se trate de 
uma boa biblioteca. Além dos livros, o mestre solicita atenção especial, aos alunos e artistas 
(jovens professores) que cuidem de seus manuscritos. Pede, com deferência, que os originais 
sejam copiados para que as obras não se percam.  
 Em suma, o testamento deste mestre nos revela que o livro tem uma importância vital 
para o ensino e para as pessoas da Universidade. A sua preservação é condição para a produ-
ção do conhecimento, daí o testamento meticuloso do mestre.  
 
Considerações Finais 
 
 As Cartas que ora apresentamos revelam o que tínhamos apresentados nos dois tópicos 
anteriores do nosso texto, a importância dos documentos para que possamos tecer os fios da 
história e eles são condições de construção de nossa memória, por conseguinte, de nossas 
identidades de mestres.  
 As Cartas do rei e as do Papa revelam o quanto estes dois poderes interferem na vida 
da universidade. O rei concede material para ser estudado e com isso define as diretrizes do 
conhecimento. Todavia, o rei reconhece e legitima a importância dos mestres e vê neles a con-
dição de estabelecimento de um bom governo, porque as pessoas da universidade se tornam 
seus funcionários e administradores. O Papa, por seu turno, interfere diretamente na vida da 
universidade tal como o rei, mas a sua ingerência é mais direta, porque ele tanto se dirige à 
comunidade – e dirige a opinião destes sobre os mestres, especialmente no que diz respeito à 
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sobrevivência matéria dos mestres –, quanto interfere na escolha dos mestres, ou seja, admi-
nistra a vida da população universitária. O testamento do mestre Geraldo de Abbatisvilla evi-
dencia o que é essencial ao conhecimento, desde então, a importância do texto escrito para a 
produção e realização do ensino. No caso do mestre, os seus livros e manuscritos. 
 Em suma, decorridos mais de 800 anos entre estes escritos e nossa atuação como pro-
fessores universitários, prosseguimos na senda trilhada pelos mestres da universidade medieval, 
permanecemos atrelados às autoridades externas à universidade e continuamos a ter nos livros, 
nos textos digitais, nossos principais instrumentos para o trabalho de docente e de pesquisador. 
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1. O Colégio Santanópolis em Feira de Santana 
O Brasil chega à República com um quadro educacional muito semelhante ao do Império, a 
exemplo, precárias condições das escolas, um grande número da população analfabeta ou com 
um tempo ínfimo de escolarização. O ensino secundário nesse contexto configura-se em artigo 
de luxo de uma classe. Com o golpe em 1930, tendo figura de Getulio Vargas como maior re-
presentante, o projeto burguês ganha capilaridade na sociedade brasileira em todas as suas 
áreas, inclusive na educação. No dizer de Mata (2005.) 

A orientação do poder central, que objetivava modernizar o Brasil, e 
afirmar o país como economia burguesa-industrial, criou logo em 1930 
o Ministério da Educação. Por outro lado, várias discussões sobre me-
todologia, gestão e currículo, acabaram por normalizar todos os níveis 
do sistema educacional brasileiro, inclusive as escolas técnicas profis-
sionais. Esta normalização deveria ser seguida e realizada uniforme-
mente em todo Brasil. Era a chegada definitiva da educação 
massificada e profissional em todo país, pelo menos em projeto, já que 
a sociedade senhorial, mesmo submetida, continuava a tentar resistir 
como podia em seus redutos de poder (s/p) 

Os anos de1930 foram demarcadores para a educação brasileira. Do ponto de vista da política 
educacional, a criação do Ministério da educação e da Saúde Pública e, dentro deste – a Cria-
ção do Departamento de Ensino –, foi um passo importante na tentativa de organização da 
Educação Nacional que, como afirmam os Pioneiros da Educação Nova em seu Manifesto em 
1932: 

[...] se depois de 43 anos de regime republicano, se der um balanço 
ao estado atual da educação pública, no Brasil, se verificará que, 
dissociadas sempre as reformas econômicas e educacionais, que era 
indispensável entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo sentido, 
todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de 
continuidade, não lograram ainda criar um sistema de organização 
escolar, à altura das necessidades modernas e das necessidades do 
país. Tudo fragmentário e desarticulado. A situação atual, criada pe-
la sucessão periódica de reformas parciais e freqüentemente arbitrá-
rias, lançadas sem solidez econômica e sem uma visão global do 
problema, em todos os seus aspectos, nos deixa antes a impressão 
desoladora de construções isoladas, algumas já em ruína, outras 
abandonadas em seus alicerces, e as melhores, ainda não em ter-
mos de serem despojadas de seus andaimes...  

O ano de 1934, início do funcionamento do Gymnásio Santanópolis, estava imerso num mo-
mento político e educacional, cujas mudanças recentes contribuíram para o seu surgimento. 
Em 1932, temos a Reforma Francisco Campos, Decreto nº 21.241 - de 04 de abril de 1932 que 
Consolida as disposições sobre a organização do ensino secundário e dá outras providências. 

O decreto abre grande possibilidade à iniciativa privada quando no Art. 11 estabelece 
que  

O curso complementar poderá ser organizado no Colégio Pedro II e, 
também, a juízo do Conselho Nacional de Educação e mediante ins-
peção especial, nos estabelecimentos de ensino secundário equipa-
rados ou livres, que oferecerem quer em instalações quer na 
constituição do corpo docente, garantias bastantes à eficiência do 
seu funcionamento. 
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Também no Artigo 50 essa permissão à iniciativa privada é contemplada visto que, sob as con-
dições determinadas na Lei, esses estabelecimentos de ensino poderão ser oficializados.  

Art. 50. Serão oficialmente reconhecidos para o efeito de expedir 
certificados de habilitação, válidos para os fins legais, aos alunos ne-
les regularmente matriculados, os estabelecimentos de ensino se-
cundário mantidos por Governo estadual, municipalidade, associação 
ou particular, observadas as condições abaixo prescritas 

Embora anteriormente à Reforma Francisco Campos o ensino secundário estivesse em boa me-
dida a critério das intuições federais, de algumas instituições estaduais e dos colégios confessi-
onais de iniciativa privada, com a Lei Francisco Campos a iniciativa privada não confessional – 
que já tinha inserção através dos cursos preparatórios – poderia, oficialmente, adentrar ao 
campo. Dessa forma, sendo este um nível de ensino em ascensão, necessário no projeto de 
modernização nacional e com uma demanda reprimida por séculos se tornaria um negócio ren-
tável em qualquer lugar do país, inclusive em Feira de Santana. 
O Santanópolis foi uma instituição escolar que esteve em atividade em Feira de Santana no 
Estado da Bahia no período de 1934 a 19851, sendo que a sua fundação é datada de 11 de 
agosto de 1933 com a denominação Gymnásio Santanópolis. Durante 51 anos de atividade o 
Santanópolis esteve presente no cenário educacional da sociedade feirense atuando no ensino 
primário, no ensino secundário (ginasial e colegial), no ensino técnico comercial, na formação 
de professores com Escola Normal do Colégio Santanópolis e depois com o curso de Magistério 
de Primeiro Grau a partir da Lei 5692/71.  
Tratava-se de uma escola da rede privada de ensino idealizada pelo senhor Áureo de Oliveira 
Filho, dentista formado pela Universidade Federal da Bahia com uma breve experiência como 
professor no Gymnásio Donato de Souza· em Feira de Santana entre 1932 e1933.  
Santanópolis quer dizer, cidade de Santa Ana – padroeira de Feira. No período da criação do 
Colégio, Feira de Santana já estava consolidada como a segunda cidade do Estado e seu muni-
cípio totalizava uma população de 98.552 habitantes e com um comércio robusto. Num proces-
so que se inicia no final do século XIX na década de 1930, Feira de Santana se organizava para 
se transformar em uma cidade civilizada e, nesse projeto de civilização – ao menos como dis-
curso – a escola é um elemento imprescindível, como podemos observar em nota enviada ao 
Conselho Municipal pelo intendente municipal, em1923. Afinal, não existe civilização sem ins-
trução. 
 Os reclames pela criação de mais escolas e a relação destas com a superação da ignorância, 
na qual se situa a origem de todos os males, é um indicador da importância da escolarização 
nesse processo de modernização de Feira de Santana e sua consolidação como cidade desen-
volvida: 

Intendência Municipal de Feira de Sant’Anna em 09 de abril de 1923. 
Senhores membros do concelho municipal. Venho mais uma vez soli-
citar o vosso concurso para a realização de um serviço que me affi-
gura de evidente utilidade para o BM geral. Bem sabeis que uma das 
principaes preocupação de quem administra, senão a maior de to-
das, deve ser a difusão da instrucção ao povo, salvando-o assim da 
ignorância que é a origem de todos os seus males. E o município de 
Feira de Sant’Anna tem-se revelado nesse particular um esforçado, o 
que attestam os incalculáveis benefícios prestado pelas diversas es-
colas publicas a seu cargo, quer nesta cidade, quer nos districtos do 
interior, todas bem dirigidas, e de frequencia bem animadora. Ora, 
cerca de duas léguas desta cidade fica o arraial de Fortaleza de po-
pulação infantil não pequena, e já se ressente profundamente da fla-
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ta de uma escola, como vão seus habitantes beber a luz benfazeja 
da instrucção? É pois de inteira justiça e manifesta necessidade, a 
creação naqquelle arraial de uma escola de terceira classe. (ACMFS. 
Livro de atas do Conselho Municipal – 1912-1923)  

Oliveira (2000), em dissertação de mestrado na qual discute o esforço das elites de Feira de 
Santana para construir uma imagem de cidade civilizada, destaca a presença do tema educa-
ção, focando a escola nos periódicos2, observou que, entre os periódicos pesquisados, o tema 
educação aparece em cerca de 90% . Segundo esse autor, são notícias das mais variadas natu-
rezas, desde informações oficiais como resultados de exames finais, de admissão, passando 
pela notícia de festejos escolares até editoriais que reclamam por mais escolas pela cidade. 
Afirma Oliveira que os reclames pela Escola Normal criada em 1923, duraram 17 anos. Não 
faltaram nos jornais artigos e notas que exaltassem a importância da educação na formação do 
ser humano civilizado.  
Em jornais de circulação local da época era possível encontrar propaganda de colégios e cursos 
preparatórios em Salvador destinados aos feirenses como a do Instituto Nossa Senhora da Pie-
dade, transcrita abaixo: 

Sob a direcção competente do Sr. pharm. Raymundo Firpo, fundo-se 
na capital do Estado mais um estabelecimento de ensino em que ha-
verá curso de Português, Francês, Arithmética, Geographia e Álgebra 
e onde se recebem alumnos internos que desejarem frequentar o 
Gymnasio da Bahia ou qualquer outro instituto educacional equipa-
rado (Folha do Norte. nº 856, 23/0/1926 p. 2-6) 

Nesse contexto, a construção do Colégio, à época Gymnásio Santanópolis em 1933, vem a ser 
um elemento de civilidade de uma cidade que, em pleno processo de desenvolvimento e refe-
rência na região por seu comércio, careceria também de avanços no campo educacional. O 
ensino secundário, nessa perspectiva, destina-se – em larga medida – à formação das elites 
dirigentes que nessa época eram obrigadas a se deslocarem para outras cidades, principalmen-
te para Salvador, para cursar o ginásio ou frequentar os cursos preparatórios para dar prosse-
guimento em seus estudos.  
A criação do Santanópolis em feira de Santana foi felicitada desde o lançamento da pedra fun-
damental para a construção do prédio. Na edição do número 1276 do dia 30 de dezembro de 
1933 do Jornal Folha do Norte foi publicada uma nota sobre o colégio com o título “ Feira vae 
ter um Gymnasio”. Vejamos um fragmento: 

 Uma antiga aspiração de Feira, quiçá a maior dellas, será em breve 
traduzida para a realidade, facilitando à juventude patrícia e de ou-
tros municípios do interior bahiano a instrucção secundária, o appare-
lhamento que se lhe torna indispensável na vida hodierna [...] O novo 
estabelecimento de ensino da cidade, respondendo a uma necessida-
de da geração que acaba de concluir o curso primário, terá adequada 
e excelente instalação em prédio novo e pavilhões que estão sendo 
construídos na avenida Maria Quitéria, de acordo com as exigências 
da pedagogia moderna e em tudo obedecendo às prescrições da 
hygiene escolar. ( FOLHA DO NORTE, 1933 n. 1276.p. 1) 

Vale ressaltar que, diferentemente da tradição de surgimento de escolas da época, o Santanó-
polis, não foi uma casa que virou escola, ou uma sala de aula improvisada que foi aos poucos 
se tornando escola. Já nasceu com prédio próprio situado à Rua Maria Quitéria3, no Centro de 
Feira de Santana.  
Em um dos reclames com fotografia produzidos por Áureo Filho, para fazer a propaganda do 
colégio em Feira e região em 1934, temos o seguinte texto sobre o prédio: “Vista de frente do 
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Gymnásio Santanópolis, construído especificamente para essa finalidade, vendo-se os três pavi-
lhões centraes isolados, como exige a mais rigorosa thecnica pedagogica moderna”.  

 

 
 

Essa breve incursão sobre o contexto de surgimento do Santanópolis tem a intenção de de-
monstrar sua importância no cenário educacional de Feira de Santana e região ratificando a 
pertinência de identificar, elencar e analisar as fontes referentes à sua história. 

 
2. As fontes para o estudo do Santanópolis: localização e conservação 

 
Aróstegui (2006) apresenta como uma das especificidades do método historiográfico a natureza 
de suas fontes de informação. “A “matéria” sobre a qual o historiador trabalha é de caráter 
muito peculiar: restos materiais de atividades humanas, relatos escritos, relatos orais, textos de 
qualquer gênero, vestígios de todo tipo, documentos administrativos, etc.” (p.94). Outra deter-
minação importante do método trata-se da temporalidade como “natureza do histórico. Assim, 
o método historiográfico correto é o que entende que investigar e representar a história não é 
meramente descobrir coisas ocorridas no passado cuja memória se havia perdido, mas dar con-
ta de como as sociedades se comportam e evoluem no tempo” ( idem,p.95). A compreensão do 
processo histórico como realidades globais é outra característica que o autor atribui ao método 
historiográfico porque “a história de uma sociedade reúne em si todas as atividades que os ho-
mens realizam e que estão entrelaçadas de forma indissolúvel. [...] Dessa forma a História é 
sempre global. (Idem) 
Em atendimento a uma das dimensões da pesquisa histórica que norteia esse trabalho, o recor-
te temporal (Barros, 2005), elegeu-se para estudo o período entre 1934 e 1950, sendo 1934 a 
data de funcionamento do Colégio e 1950 em função do andamento da pesquisa de doutorado 
que nos permite tratar com segurança uma vez que foram localizadas importantes fontes desse 
período. Nossa compreensão é a de que recorte temporal não tem a função apenas de delimitar 
um número de anos para análise, mas a apreensão de um período com suas rupturas e conti-
nuidades na abordagem do problema. Para Barros (2005), 

 Uma delimitação adequada do período histórico que será examinado 
é, naturalmente, questão de primeira ordem para qualquer historia-
dor. A escolha de um recorte qualquer não deve, por outro lado ser 
gratuita [...]. A escolha de um recorte temporal historiográfico não 
deve corresponder a um número propositadamente redondo (dez, 
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cem ou mil), mas sim a um problema a ser examinado ou a uma te-
mática a ser estudada. (2005.p.41-42) 
 

Embora a escrita sobre o Santanópolis seja uma escrita do passado, não é possível desconside-
rar o fato de que ele sobrevive na condição de lugar memorável, também no mundo virtual, 
num blog organizado por apaixonados pela escola. Lá ex-alunos do colégio se encontram e tro-
cam informações sobre o que viveram no colégio e sobre eles mesmos. O blog é mais uma pos-
sibilidade de adentrar a esse passado que se quer conhecer. Pois, como afirma Sanfelice 
(2007),  

(...) Os caminhos para adentrar-se numa instituição são inúmeros. 
Há como em edifícios, subterrâneos, alicerces, porões, portas, jane-
las, sótãos, telhados, chaminés... O desafio é entrar na instituição. È 
pouco relevante, parece-me, o caminho a ser escolhido. Posso che-
gar À instituição pela legislação educacional, pelo currículo, pelo seu 
quadro de alunos, pela sua proposta pedagógica, pela sua cultura 
manifesta, pelos trabalhos escolares, pela arquitetura do prédio, pe-
los professores que delas participaram, pelos ex-alunos, pelo mobiliá-
rio, pelas memórias, pela historiografia preexistente ou por arquivos 
e fontes múltiplas (escritas, orais, imagens som e outras). (77) 
 

No caso do colégio Santanópolis, há que se considerar, também, essa outra porta de entrada 
que possibilitará o acesso a outras entradas: O mundo virtual. Através do blog é possível aces-
sar pistas sobre o idealizador, sobre o prédio, sobre a legislação, sobre o currículo, os professo-
res, os alunos, os funcionários, a relação professor aluno.  
Não se pode perder de vista que na pesquisa, as fontes são um elemento fundamental. As con-
tribuições de Blank Miguel (2007) e Lopes e Galvão (2001), entre outras, são de grande valia 
para desmistificar algumas “verdades” especialmente em torno dos documentos escritos como 
uma fonte mais confiável, como se estivesse destituída de intencionalidades simplesmente por-
que está escrito, muitas vezes nos levando a esquecer que a escrita é sempre a escrita de uma 
pessoa, portanto dotado de uma pessoalidade que por sua vez carrega uma parcialidade por-
que, “as pessoas que produzem esses documentos sabem, que de uma ou outra maneira, que 
serão lidos, quer para serem obedecidos, quer para serem divulgados, discutidos, aprovados ou 
contestados.” (LOPES E GALVÃO, 2001, p. 81). 
As entrelinhas trazem informações que precisam ser interpretadas e o trabalho do pesquisador é 
ir além do manifestado ou, pelo menos, pesar e pensar estas manifestações. Nessa direção, pa-
ra Farge (2007)  

não importa se os fatos que se tornam conhecidos são verdades ou 
mentiras; o que importa é que eles estão ali registrados por algum 
motivo. Cabe ao pesquisador questionar e descobrir qual é esse moti-
vo. Certamente, o trabalho com as fontes em um arquivo inspira tais 
sentimentos, mas também impulsiona a descoberta dos porquês das 
informações ali contidas. (apud BLANK-MIGUEL. p. 32) 

Faz-se necessário a clareza de que, nesse caso, as fontes são produção humana e por isso 
mesmo estará marcada pela história e intenções do homem que a produziu. Portanto, a fonte 
não está pronta e acabada esperando para ser utilizada, “O historiador deve como qualquer ou-
tro investigador social ‘construir suas fontes [...] investigar a história não é de modo algum 
transcrever o que as fontes existentes dizem”. (ARÓSTEGUI, 2001. apud Noronha, 2007.p.171) 
 
2.1 Localizando as fontes 
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 As consultas aos arquivos são pensadas a partir de perguntas oriundas do problema de pesqui-
sa e, embora estas sejam orientadoras dessa busca, estão, em certa medida, abertas para o que 
poderá surgir para além do planejado. Foi a pergunta sobre o ensino secundário que se realizou 
no Colégio Santanópolis no período em estudo que demandou a busca por fontes que contribu-
íssem na resposta ao questionamento. Para estudar o Colégio Santanópolis em sua condição de 
escola extinta desde 1985 foi realizada uma exaustiva pesquisa em busca de seus arquivos ou o 
que sobrou dele na compreensão de que  

Os arquivos escolares constituem o repositório das fontes de informa-
ção directamente relacionadas com o funcionamento das instituições 
educativas, o que lhes confere uma importância acrescida nos novos 
caminhos da investigação em educação, que colocam estas institui-
ções numa posição de grande centralidade para a compreensão dos 
fenómenos educativos e dos processos de socialização das gerações 
mais jovens. ( MOGARRO, 2005.p.75) 

 
Para compreender o que seria a fonte histórica recorremos à seguinte definição: “fonte histórica 
seria, em princípio todo aquele material, instrumento ou ferramenta, símbolo ou discurso inte-
lectual que procede da criatividade humana, através do qual se pode inferir algo acerca de uma 
determinada situação social no tempo” (ARÓSTEGUI, 2006, p.491). De posse dessa convicção, 
partimos em buscar das fontes para este estudo. O Arquivo Público de Feira de Santana, A Dire-
toria Regional de educação DIREC/02, O Museu Regional da Casa do Sertão na Universidade 
Estadual de Feira de Santana, O Arquivo da Câmara de Vereadores de Feira de Santana e o Blog 
memorialístico organizado por ex-alunos do Colégio. 
As fontes para o estudo do Santanópolis encontram-se disponíveis nos arquivos da Câmara de 
Vereadores de Feira de Santana, na DIREC – 02 (Diretoria Regional de Ensino), No museu Re-
gional da Casa do Sertão na Universidade Estadual de Feira de Santana, Na fundação Senhor 
dos Passos e, ainda digitalizadas no Blog do Colégio no seguinte endereço: 
http://ginasiosantanopolis.blogspot.com/. 
Na Câmara de vereadores buscou-se os discursos do Dr. Áureo Filho – Idealizador, proprietário, 
professor e diretor do Colégio - nos anos em que exerceu mandato de vereador: (1948/1951, 
1951/1955, 1959/1962 e 1962/1963). Entretanto, não foi possível o acesso às fontes em por 
conta de seu estado precário de conservação. A direção do arquivo afirma que no momento é 
inviável manuseá-las em função da fragilidade das mesmas adquiridas em anos de falta de cui-
dados específicos e de condições de armazenamento. 
Na DIREC, a maioria das fontes sobre o Santanópolis diz respeito à Escola Técnica do Comércio 
e datam do ano de 1944. Pode ser encontrado o decreto de criação do colégio, o histórico dos 
alunos, o regimento escolar, estatuto da escola, ficha de professores, livro de ocorrências; cur-
rículo resumido dos professores, relatórios de inspeção, fotografias, planta baixa da escola, lista 
de livros que pertenciam à biblioteca da escola, relação de livros didáticos por série, o título de 
propriedade do Colégio registrado em cartório ou ainda, a ficha do Dr. Áureo de Oliveira Filho 
ilustrados abaixo: 
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 Título de propriedade do Colégio Santanópolis   Ficha de identificação de Áureo Oliveira Filho 

  Fonte: Relatório de Inspeção DIREC/02    Fonte: Relatório de Inspeção DIREC/02 
 

 
 

nfelizmente o estado de conservação dessas fontes não é dos melhores. Não existe local ade-
quado de armazenamento e as mesmas necessitam de tratamento específico para que possam 
ser conservadas. A digitalização é uma opção que garantirá o acesso de pesquisadores sem 
comprometer a sobrevivência destas fontes. 
Alguns desses documentos estão em franco processo de deterioração, como a planta baixa do 
colégio, por exemplo, que foi toda construída em papel vegetal, que ressecou com o tempo, 
podendo, literalmente, se quebrar nas mãos dos pesquisadores. São fontes valiosas para o co-
nhecimento dessa escola que esteve em funcionamento em Feira de Santana por 51 anos, mais 
de meio século de existência – 1932/1985 – cuja memória poderá ser prejudicada em função 
das precárias condições de armazenamento de fontes nos arquivos em Feira de Santana 
No blog da escola podemos encontrar históricos escolares, relatos desses alunos sobre a escola, 
reclames para propaganda do Colégio, além de um interessante acervo fotográfico de proprie-
dade dos mesmos que registram atividades escolares como desfiles cívicos, momentos de estu-
dos, de prática esportiva, bailes de formatura, inclusive momento de avaliação física de alunos. 
Não devemos olvidar que se trata de um blog memorialístico e, portanto, o que ali está publica-
do é o resultado de uma seleção, parte das memórias desses alunos. Memórias saudosas e afe-
tivas que se quer tornar público, conhecido, perpetuado como memória daquele lugar e o do 
que se viveu nele. No blog é possível encontrar fotografias como esta que registra um momen-
to de avaliação física na escola. 
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Exame antropométrico do Santanópolis 
Fonte: acervo fotográfico do http://ginasiosantanopolis.blogspot.com/ 

Na Fundação Senhor dos Passos encontra-se uma coletânea de jornais do Grêmio da escola do 
período de 1954 a 1957. São edições impressas, comercializadas de “O Santanópolis” e do “O 
Coruja”, nomes recebidos pelo jornal. Os exemplares são uma excelente fonte para se conhecer 
a relação da Escola com a sociedade feirense da época. Em que pese terem sido órgãos do 
Grêmio Cultural Áureo Filho – do Colégio Santanópolis – eles não se restringem a tratar das 
questões ligadas ao cotidiano da escola. Aliás, os periódicos em suas duas fases – O Santanó-
polis e O Coruja – muito pouco apresentam questões que dizem respeito ao cotidiano do colé-
gio, apresentando maior preocupação em manter comunicação com a sociedade de Feira de 
Santana, interferindo em suas questões políticas econômicas, culturais e sociais. A partir dessa 
fonte é possível analisar a importância do colégio para esta cidade, bem como a importância 
que estes alunos davam à participação política nos problemas locais. 
No Museu Regional de grande importância são os exemplares do Jornal Folha do Norte. Trata-
se de um Jornal com mais de um século de existência que no período se configurava na princi-
pal fonte de informações sobre Feira e Região. Lá é possível encontrar informações da concep-
ção ao funcionamento do Colégio. Uma série de notícias e notas foi publicada mantendo a 
população informada sobre o andamento do Colégio no dia 20 de janeiro de 1934 uma nota 
intitulada O “Gymnasio Santanópolis e sua oficialização” dava conta de informar sobre o proces-
so de oficialização deste, dizendo:  

A necessidade evidente de um estabelecimento de ensino secundário 
nesta urbe, servindo não somente à collectividade, mas também à 
população da vasta zona de que Feira se tem constituído centro de ir-
radiação de progresso, assim material como intelectual, grangeou pa-
ra o Gymnasio Santabnopolis francas sympatias, adhesões de 
competentes e o apoio valioso de dirigentes da políticas e da alta ad-
ministração. 
Desse concurso de circunstâncias favoráveis resultarão sem dúvida, a 
concorrência aos próximos exames de admissão, a freqüência cres-
cente das aulas preliminares e a consequnete equiparação do gymna-
sio feirense ao instituto modelar da União – o Colégio D. Pedro II ( 
FOLHA DO NORTE, 1934. n. 1279, p. 1) 
 

No Museu as fontes estão digitalizadas e podem ser consultadas publicamente. Digno de nota 
foi o trabalho do museu em digitalizá-las. Estas, que em grande medida, estão prejudicadas 
pelo tempo e pela falta de cuidados necessários ao longo dos anos. Alguns exemplares não de-
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vem ser manuseados sob penas de sua extinção. Para termos uma idéia das condições das fon-
tes impressas digitalizadas pelo museu, observemos a imagem abaixo: 

 
Trata-se da edição de n. 1277 de 06 de janeiro de 1934. No final da imagem temos uma nota 
com o título parcial “Feira solidária com Áureo Oliveira quanto...” Infelizmente não é possível 
saber o conteúdo ou sequer o restante do título, pois a página está rasgada, suja e amarrotada. 
Podemos especular que a solidariedade seja em função da instalação do ginásio, contudo não é 
possível fazer qualquer afirmação. Dispor das edições em formato digitalizado é um presente 
aos pesquisadores e à memória de Feira de Santana. 
3. Considerações finais  

 
Os arquivos escolares são de fundamental importância para o estudo da escola no Brasil e, por 
conseguinte, para o estudo da história da educação. Infelizmente, o reconhecimento destes 
como portadores de fontes importantes a serem preservadas ainda não ganhou a notoriedade 
necessária para que a organização e preservação desses arquivos tomem corpo no cotidiano da 
escola. Como afirma Mogarro; 

 
Os arquivos escolares motivam profundas preocupações relativamente 
à salvaguarda e preservação dos seus documentos, que constituem 
instrumentos fundamentais para a história da escola e a construção 
da memória educativa. A sua importância tem vindo a ser reconheci-
da, conduzindo a uma reflexão sobre a sua preservação, as condições 
de instalação, a organização correcta dos documentos e o acesso às 
informações que nele estão contidas. ( MOGARRO, 2005.p.75) 

Compreendendo que as escolas em funcionamento, de modo geral, não têm uma cultura de 
organização de arquivos e, portanto, de conservação e preservação de suas fontes, buscar fon-
tes de uma escola extinta era quase uma tarefa inglória. Entretanto, surpreendente foi o grau 
de organização do material enviado à DIREC pela direção da escola quando de sua extinção. 
Pela lista de material enviado encontrada na DIREC, o problema foi, ao longo desses vinte e 
sete anos, as condições de armazenamento, conservação e preservação dessas fontes. Possi-
velmente, muitos documentos foram perdidos ou podem estar misturados a outros documentos 
uma vez que o arquivo da DIREC carece de espaço, equipamentos e funcionários que dê conta 
de mantê-los organizados. Nesse sentido, é possível que novas fontes venham ser localizadas 
no percurso. Mas, apesar das dificuldades de armazenamentos, não podemos deixar de regis-
trar a qualidade da organização em que estes documentos foram encontrados. A riqueza de 
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detalhes na descrição dos documentos, a preocupação com a clareza nas informações presta-
das por parte dos organizadores do Colégio Santanópolis é digno de nota. Nesse caso, é possí-
vel entrar no Santanópolis por seus relatório. 
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5. Notas 

 
                                                
1 Autorizado a funcionar em 10 de março de 1934 e Reconhecido pelo Decreto Ministerial nº 11.969 de 
18 de março de 1943. 
2 Em seu trabalho Oliveira faz referência aos seguintes periódicos: Jornais Folha do Norte, O Motor, O 
Município, O progresso, O Feirense, A Folha da Feira. 
3 Hoje Avenida Getúlio Vargas. 
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Introdução 
Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, construída entre 1894 e 1897, em meio aos 

projetos de construção de uma nação brasileira republicana e de modernização do país, tem 
despertado a atenção de pesquisadores da história da educação. Estes passaram a formular 
novos temas de pesquisa, alargando, problematizando e consolidando nossos conhecimentos a 
respeito da cidade e dos seus processos de educação. É o caso de trabalhos que indicam a 
importância de dispositivos não escolares para a educação dos sujeitos, como a arquitetura, a 
malha urbana, a formação para o trabalho, bem como as relações da escola com o urbano e as 
redes de sociabilidades que se constituem no cotidiano da cidade (Faria Filho, 1996). Também é 
o exemplo de trabalhos mais recentes orientados pela Professora Dr.ª Andrea Moreno e pelo 
Professor Dr. Tarcísio Mauro Vago, frutos, em certa medida, de uma recente e crescente 
discussão no Brasil, datada da década de 1990, acerca da história da educação do corpo e das 
sensibilidades.1 

Seria impossível definir satisfatoriamente, neste momento, o campo de abrangência 
dessas pesquisas. Mas é possível registrar um interesse que orienta muitos trabalhos de história 
da educação do corpo, que é o de realizar investigações sobre as ambições de governar e 
organizar os corpos, conforme interesses pessoais ou coletivos. Nesse sentido, diversos objetos 
foram construídos nas pesquisas em história da educação do corpo em Belo Horizonte. As 
pesquisas adotaram diferentes fontes e construíram diferentes objetos para tratar de uma 
educação não escolar dos corpos e das sensibilidades em Belo Horizonte, durante as primeiras 
décadas republicanas, como os debates sobre o lazer, o policiamento urbano e os códigos de 
postura em Belo Horizonte (Moreno e Vago, 2011). 

Meu trabalho de mestrado procurou, nesse movimento, compreender a relação entre a 
polícia e um projeto de educação moral voltado para a população, a partir do estudo da relação 
da polícia de costumes com a prostituição em Belo Horizonte. Busco, assim, entender em que 
medida a polícia participou da elaboração de um projeto de modernidade que procurava forjar 
novos sujeitos, apostando em uma educação moral, que tencionava formar novos 
comportamentos e sensibilidades aos habitantes da cidade, no caso às meretrizes, para 
consolidação de Belo Horizonte como uma cidade moderna. 

O período pesquisado engloba as décadas de 1920 e 1930, momento em que a cidade 
vivenciou a ampliação e a criação linhas férreas, unindo a capital mineira a diferentes regiões 
do estado e do país. Naquelas décadas ocorreu também um crescimento das atividades de 
exploração do minério de ferro e magnésio na região do município e, ainda, uma significativa 
ampliação da circulação de pessoas e mercadorias (Aguiar, 2006). Enfim, as décadas de 1920 e 
1930 constituíram-se como um período em que a cidade ganhou não só novos contornos, mas 
novos espaços de convivência, sociabilidade e experiência urbana. 

Esse processo corroborou com a consolidação de uma vida noturna, movida a bailes, 
cafés, apresentações dançantes, peças teatrais, exibição de filmes, noitadas em cabarés e 
botequins. Nesse período cresceu também a importância que a polícia, e a sociedade em geral, 
deram à prostituição na cidade, chegando a serem propostas prescrições para essa atividade, 
que se transformaram, paulatinamente, em uma espécie de “projeto pedagógico”. 
 
Pressupostos teórico-metodológicos 

Esse trabalho aposta, como se vê, no alargamento das noções de “educação” e 
“pedagogia”, elaborado no campo da história da educação. Dessa maneira, entendo, como 
Eliane Marta Teixeira Lopes, “que há uma educação que se dá para além dos muros escolares e 
sem que haja, necessariamente, a interveniência da escola (...) há [portanto] na própria história 
uma relação educativa entre seus atores (...)” (Lopes, 1985: 17.). Nesse sentido, compreendo, 
finalmente, que quando falamos de pedagogia tratamos 
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de imagens sugeridas, de gestos esboçados que silenciosamente 
induzem posições e comportamentos, de frases anódinas em que 
as palavras, sem parecer, desenham um comportamento, ao mesmo 
tempo consciente e semiconsciente, de frases mais graves, portadoras 
de ordenações, que fixam com precisão analítica ou solene a 
aparência e as boas maneiras (Vigarello, 2005: 9, grifos meus). 

Assim, um dos objetivos principais deste estudo era compreender como se deu a 
elaboração da prostituição como um problema de educação moral para a polícia. Foram 
privilegiados nessa pesquisa os relatórios policiais e as narrativas de periódicos diários, para 
entender melhor como se deu a construção e circulação de prescrições para os 
comportamentos das meretrizes. Algumas noções e conceitos sobre o meretrício, sobre as 
meretrizes, e sobre a mulher “ideal” foram encontrados na documentação, indicando sua 
circulação na vida cultural e social da cidade. Elas estavam presentes em diferentes tipos de 
textos, conformando um conjunto de preceitos pedagógicos para os comportamentos femininos 
e masculinos ou, em outras palavras, um repertório dos movimentos corporais possíveis e 
desejados. 

Dessa maneira, elaborei a hipótese de que no processo de construção de 
representações sobre a meretriz estava em jogo, também, a construção de limites e fronteiras 
para o gênero feminino. Esses limites conformaram-se na elaboração de “classificações”, 
“hierarquias entre sistemas simbólicos e sociais”, “nomeações” e “definições de espaços de 
circulação” (Bourdieu, 1996; Scott, 1990). A principal dicotomia produzida por esse processo foi 
a divisão de “tipos” femininos entre a “mulher honesta” e a “decaída”. Essa classificação se 
constituiu como um importante mecanismo prescritivo da tensa e conflituosa constituição do 
gênero feminino, em seus diferentes tempos e espaços, ao longo do século XIX e XX (Rago, 
1991). Pois além de procurar disseminar determinados preceitos pedagógicos para a moralidade 
feminina, realizou uma “di-visão” entre dois “tipos” de comportamentos femininos e masculinos. 

A imagem das meretrizes como parte da constituinte da construção do gênero feminino 
foi uma das conclusões da dissertação de mestrado da historiadora Magali Engel. Em seu 
trabalho ela demonstra como médicos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da 
Associação Médica da capital consolidaram um saber sobre a “mulher-meretriz” em 
contraposição à “mulher esposa-mãe” (Engel, 1989: 83). Nessa mesma direção, Margareth 
Rago chamou a atenção para a relação que a formação do gênero feminino manteve com a 
formação do masculino (Rago, 1991).  

Tal orientação teórico-metodológica me permitiu olhar a prática policial como parte de 
um projeto de educação da população, ou daqueles que “desviassem” da conduta desejada 
para cidade, como no caso das meretrizes. Esse projeto foi permeado por desejos, 
investimentos, produção de pressupostos e proposições de práticas, conformando, enfim, um 
conjunto de preceitos pedagógicos para os comportamentos de homens e mulheres na capital 
mineira. O processo educativo teria, nesse sentido, uma relação com os diferentes mecanismos 
e dinâmicas sociais e institucionais da vida cotidiana, tais como a polícia, as relações de 
trabalho, as associações em suas diversas modalidades como as sociais, acadêmicas e culturais, 
entre outros aspectos de socialização. 
 
Educação moral, polícia de costumes e o meretrício 

No material da polícia há indícios de propostas de reordenação do meretrício na cidade, 
de iniciativas de registro do meretrício e dos desejos das autoridades policiais em mudar os 
comportamentos das meretrizes, incutindo-lhes “influência educativa” (Minas Gerais, 1928: 
229). Além disso, encontrei nos jornais tanto uma demanda social pela intervenção policial na 
prática do meretrício, como uma série de ações concretas do policiamento em relação ao 
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meretrício. Reivindicações da população das classes médias, orientadas pelos “chefes de 
famílias”, passaram a cobrar atitudes da polícia, em especial de uma polícia de costumes, a 
respeito de abusos e imoralidades causadas pelos envolvidos com o meretrício no “centro 
urbano”, que importariam em “grave prejuízo para a ordem pública” (Minas Gerais, 1922: 62). 

A consulta aos jornais indicou que, no período entre janeiro de 1928 e dezembro de 
1934, as causas de prisões envolvendo meretrizes contabilizam 69% de casos classificados 
como “conflitos morais”. Essa classificação envolve a “infração das ordens da polícia de 
costumes”, os “atentados contra a moralidade”,as “obscenidades”, os “atos imorais”, as 
“inconveniências do comportamento”, as “manifestações de alegria” e os “escândalos”. Esses 
dados autorizam estabelecer uma relação entre as investidas e os apelos pela decência pública 
e contra o ultraje das famílias, que se intensificaram ao longo do tempo e as propostas de 
transformação da pratica do meretrício e de sua reorganização no espaço urbano, que a 
Delegacia de Costumes procurou realizar em Belo Horizonte. Esta delegacia, instalada em 
janeiro de 1928, teve um papel crucial nesse movimento de construção de prescrições que 
visavam à transformação do comportamento das meretrizes. 

O cruzamento desses dados me permitiu observar um interesse de grupos sociais 
diversos – elites locais e famílias que habitavam nas proximidades da região central – pela 
modificação dos comportamentos das mulheres que praticavam o meretrício. O projeto de 
modernidade, que se relacionava com a constituição do espaço público na cidade, envolvia a 
transformação do comportamento de todos os habitantes da cidade, e nesse sentido todos que 
participavam do meretrício, homens, mulheres, clientes e meretrizes, eram alvos dessa 
investida. Curiosamente, entretanto, a defesa pela modernidade se fez por meio de uma forte 
campanha de defesa pela família e da manutenção de laços tradicionais e, especialmente, do 
papel ideal da mulher. Nesse movimento, no final da década de 1920, a Delegacia de Costumes 
lançou uma portaria dirigida às meretrizes, elaborando um conjunto de normas e prescrições 
sobre seus comportamentos. 

Assim, os argumentos de proteção da moral, da honra das famílias e de combate à 
licenciosidade e imoralidade praticadas no meretrício começaram a se tornar importantes 
justificativas das intervenções policiais, vistas como profilaxia da imoralidade, que estaria 
causando esses “graves prejuízos” às famílias. Mas esses argumentos se consolidaram num 
processo de circulação de referenciais simbólicos, de demandas sociais e de luta pela 
legitimidade de ocupação de determinados espaços urbanos pelo meretrício (SCOTT, 1990). Nas 
demandas das famílias, publicadas no Diário de Minas, chega-se a comparar, hiperbolicamente, 
a situação de Belo Horizonte com Subura, um bairro famoso pelas histórias de prazeres, 
sedução e violência na Roma antiga. 

Ocorreu, naquele momento, a mobilização de diferentes elementos simbólicos para 
construir e “legitimar as delimitações espaciais” e as distinções sociais das práticas de diversões 
noturnas e do meretrício (BOURDIEU, 1996). Como já observado, as famílias compunham o rol 
das instituições a ser protegidas pela polícia, mas também encabeçaram a luta pela 
“observância da moral”. Entretanto, os “chefes de família” não queriam a extinção da 
prostituição, somente uma reorganização moral/espacial dessa prática. A necessidade de dar 
vazão aos impulsos sexuais parece ter sido compreendida como algo natural do comportamento 
masculino, justificando a manutenção dos cabarés. Não seria preciso, nesse sentido, perseguir 
as meretrizes até que elas desaparecessem da cidade, o que seria necessário era a sua 
localização em regiões afastadas dos bairros familiares. 

No caso de Belo Horizonte, é possível observar duas tendências da ação policial em 
relação ao meretrício: a de vigilância geral do espaço potencialmente criminoso da região do 
meretrício e a de atuação vigilante das meretrizes num esforço de transformar moralmente o 
comportamento das próprias meretrizes (ANDRADE, 1987; SILVA, 2009). Essas duas facetas da 
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ação policial diante da defesa da moralidade pública – um investimento centrado nas meretrizes 
e outro nos espaços que as rodeavam –permitem redimensionar a compreensão que se tem das 
atividades da Delegacia de Costumes, num cenário mais amplo do policiamento da cidade e das 
políticas de “prevenção do crime e contravenções” e de “manutenção da ordem pública”. 
(MINAS GERAIS 1927, p. 116; MINAS GERAIS, 1928, p. 47). 

Naquele momento a administração policial tomou diferentes medidas para consolidar 
uma “formação profissional” do seu corpo de agentes, na tentativa de resolução do problema 
da prostituição. Entre essas medidas estão a organização de uma biblioteca acadêmica com 
títulos internacionais e nacionais a respeito da prostituição e do seu policiamento, a organização 
de cursos teóricos e físicos de investigação e a vivência das autoridades policiais em instituições 
similares de outros estados, como forma de estudo das práticas policiais. Todos esses 
elementos contribuíram para conformação de uma ambiência na qual circularam saberes, 
representações, impressos, pessoas, desejos e projetos de racionalização da organização 
policial. A circulação de ideias e propostas para o policiamento do meretrício no país envolveu, 
ao menos a nível institucional, as polícias das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte. 

Assim, pode-se sustentar a hipótese da “polícia de costumes” como uma especialização, 
paulatina e cada vez mais organizada, de um projeto educacional de formação moral dos 
sujeitos para ocupação e circulação nos diferentes espaços urbanos, forjando para si a 
incumbência de moralização de diferentes sujeitos e práticas, como as meretrizes e o 
meretrício, culminando na criação da Delegacia de Costumes. Os dados colhidos sugerem um 
crescente interesse nesse tipo de policiamento, tanto no nível geral, e mais especificamente no 
nível dos sujeitos femininos envolvidos com a prostituição. As relações entre meretrizes e 
guardas foram marcadas, entretanto, por conflitos e negociações. Percebe-se, neste sentido, 
que tanto guardas-civis, quanto meretrizes precisaram se adaptar, realizar um “ajustamento ao 
mundo”, guiando-se tanto pelos valores específicos de suas posições sociais, quanto pelas 
regras, socialmente construídas, de seus grupos de sociabilidade. Valores e regras incorporados 
por suas experiências passadas e que acabaram informando suas percepções e suas ações. 

Já na década de 1930, a cidade apresentava uma vida noturna mais dinâmica e os 
relatórios dão sinais de que a situação da polícia sofrera alterações importantes. O “problema” 
da prostituição já não era percebido, nem apresentado com a mesma ênfase de antes. Os 
relatórios policiais não falam com a mesma intensidade sobre o assunto e quase não 
encontramos referências sobre o meretrício. Talvez isso se deva a uma política mais bem 
estruturada em relação ao policiamento do meretrício, ou, por outro lado, é possível que as 
políticas de policiamento e o papel da polícia como interventor nos comportamentos da 
população tenham se transformado naquele momento. De toda forma, a organização policial, 
em meados de 1930, não problematizava mais a prostituição, ocorrendo uma inflexão, no seio 
policial, nas formas de se problematizar essa prática. 
 
Considerações 

As prescrições e propostas de intervenções policiais na prática do meretrício 
constituíram-se como frutos do processo de investigação e de controle da prostituição na 
cidade, mecanismos que conformaram aquilo que denominei como “projeto pedagógico”, cujo 
auge se deu nos anos finais da década de 1920. Esta pesquisa preocupou-se em compreender 
o processo de elaboração dessas prescrições e das problematizações que a polícia fez da 
educação moral e da prostituição, consolidando uma delegacia especializada no assunto. 

Este estudo de caso permite sustentar a hipótese de que os processos de educação 
moral do meretrício foram perpassados por uma dinâmica de ajustamentos e conflitos sociais 
que dizem respeito a diferentes formas de percepção de mundo. Esses ajustamentos e conflitos 
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explicam, em parte, a ocorrência de diferentes reações, por parte das meretrizes, às 
“admoestações”, às “ordens do regulamento” da Delegacia de Costumes, aos “conselhos” dos 
guardas-civis, às prisões e às diferentes habilidades dos guardas-civis para mediar as situações 
referentes à “defesa da moralidade pública”, que foram encontradas nos jornais consultados. 

Ao final desta pesquisa sou capaz de afirmar, com maior segurança, que o policiamento 
do meretrício – composto pelas relações travadas entre guardas-civis, meretrizes, clientes e 
outros sujeitos – conformou-se como um processo educativo tanto para aqueles que viviam do 
e no meretrício quanto para aqueles que deveriam cuidar de sua vigilância e policiamento. As 
práticas de encarceramento, as relações interpessoais entre guardas e meretrizes e as 
repreensões dos comportamentos dessas mulheres, compõem o grosso do processo educativo 
do policiamento da moralidade na capital mineira. Seria preciso, a partir de agora, buscar 
sistematizar os elementos que indiquem como se deu esse processo de educação moral n 
cotidiano das mulheres e homens que viviam do, no e em relação ao meretrício, ao longo dos 
anos, a fim de perceber as permanências, incorporações, rupturas e inflexões nas relações 
“educativas” desenvolvidas entre a Delegacia de Costumes e a prostituição. 
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Introdução 
 

Este texto versa sobre uma pesquisa histórica que vem sendo desenvolvida há cerca de 
dez anos na Universidade de Brasília, no âmbito do projeto intitulado “Educação Básica Pública 
no DF – Origens de um Projeto Inovador (1956-1964)”, vinculado ao Grupo de Estudos e 
Pesquisas "História, Sociedade e Educação no Brasil” - HISTEDBR-DF.  

O referido projeto é de iniciativa de uma equipe de pesquisadores da Faculdade de 
Educação da Universidade de Brasília e conta, também, com a participação de alguns docentes 
vinculados a outras instituições de ensino superior, bem como de professores da rede de ensino 
público do Distrito Federal. Participam, ainda, estudantes do Programa de Iniciação Científica e 
bolsistas de extensão, além de mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade de Brasília. A relevância do tema advém do caráter inovador do 
sistema educacional implantado na Capital Federal, consoante o “Plano de Construções 
Escolares de Brasília”, elaborado por Anísio Teixeira num período histórico marcado por grandes 
realizações. Com base na ideia de Escola Parque e Escola Classe, gestada e posta em prática 
por Anísio em Salvador, na Bahia, no ano de 1950, o plano delineia o sistema educacional da 
nova Capital, abrangendo os diferentes níveis de escolarização, do elementar ao superior, a 
partir da consideração de diferentes objetivos e funções atribuídas à escola, tendo em vista a 
formação do cidadão brasiliense para a vida na sociedade moderna. Esse plano representa uma 
síntese do ideário anisiano, concretizando vários dos ideais do Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova de 1932 para transformação e modernização da educação brasileira. 

O plano de Anísio Teixeira valeu-se do contexto favorável à inovação pedagógica que 
surgiu com a construção de Brasília O seu propósito era “oferecer a Nação um conjunto de 
escolas que pudessem constituir exemplo e demonstração para o sistema educacional do país” 
(TEIXEIRA, 1961, p.195).  

Assim, ao mesmo tempo em que nascia uma cidade com plano urbanístico e 
arquitetônico inventivo e arrojado, criaram-se as condições objetivas para que ideias inovadoras 
na educação e na cultura fossem acolhidas. Educadores de várias partes do País apresentaram-
se para o concurso nacional de seleção de docentes, atraídos pelas possibilidades de realização 
de suas utopias pedagógicas.  

Com a chegada à Brasília das famílias dos trabalhadores pioneiros, criou-se, na Capital 
da República, a escola pública de educação integral e de tempo integral, centro vivo da 
comunidade, verdadeiro laboratório da democracia, que reuniu filhos de operários da 
construção, de engenheiros, funcionários públicos, profissionais liberais e dos demais 
segmentos sociais, visando à construção de uma nova cidadania. 
 A iniciativa da investigação sobre a educação no Distrito Federal em seus primórdios foi 
motivada pela carência de pesquisas a esse respeito. Essa injustificada lacuna na historiografia 
da educação brasileira mais se agrava por muitos desses trabalhos mostrarem-se incipientes e 
dispersos, com estudos pontuais, “não indicando qualquer direção sistemática nesse campo” 
(PALHARES e SIQUEIRA, 2005 Assim, a produção de conhecimento a respeito é de interesse 
para a nação, uma vez que seu idealizador objetivava que as escolas da Capital Federal 
constituíssem referência para o país (PEREIRA e ROCHA, 2011).  
 Com essa investigação pretende-se contribuir para a produção historiográfica na área 
da educação, mediante a análise dos fundamentos, das políticas públicas e dos acontecimentos 
que caracterizaram a implantação da rede educacional pública do Distrito Federal.  

Assinale-se ainda que, em face da natureza e dos propósitos da pesquisa e 
considerando a importância de ampliar a produção na área de história da educação no Distrito 
Federal, foram também propostos no projeto os seguintes objetivos: (a) Constituição de um 
acervo documental sobre a educação pública nos primórdios de Brasília e (b) Criação do Museu 
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da Educação do Distrito Federal, mediante a reconstrução da Escola Júlia Kubitschek, a primeira 
escola pública do Distrito Federal. 

A idéia subjacente à criação dessas estruturas é, por um lado, assegurar as condições 
necessárias para o resgate, conservação, salvaguarda e preservação da memória da educação 
do Distrito Federal, bem como a sua permanente exposição ao público e, de outro lado, 
estimular e fortalecer a investigação na área, facilitando o acesso dos pesquisadores a um 
repertório de fontes documentais atinentes à educação do Distrito Federal. 

O grupo de pesquisadores que formulou e deu execução ao projeto empreendeu um 
intenso trabalho de pesquisa, que resultou na constituição de um acervo composto por 
documentos de conteúdos diversos e de diferentes suportes, que se configuram como fontes 
primárias e secundárias para o estudo do tema. A busca realizou-se inicialmente em instituições 
depositárias de acervos e nas escolas, bem como documentos foram também obtidos mediante 
doações oriundas de acervos privados. O acervo documental foi ainda enriquecido com amplo 
material de pesquisa realizada na imprensa diária que circulava, à época, na Capital Federal. 

Cabe assinalar que a pesquisa contou com aporte financeiro da Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Distrito Federal, FAP-DF, no biênio 1997-1998, bem como com concessão de bolsas 
de iniciação científica do CNPq e de bolsas de extensão a estudantes dos cursos de graduação 
da UnB, além de dotações pontuais decorrentes de editais abertos pela Universidade de 
Brasília.  

Recuperar a memória do período de instalação do sistema público na nova Capital e 
difundi-la, para que as pessoas nela se reconheçam, poderá mostrar as possibilidades de 
realização de projetos inovadores, capazes de promover a qualidade na educação pública. Essa 
iniciativa poderá reforçar novas utopias pedagógicas para dar sentido ao fazer cotidiano dos 
educadores no Distrito Federal e em todo o país. 

Fato significativo nesse sentido é o Programa “Mais educação”, atualmente 
desenvolvido pelo Ministério da Educação, que se propõe alavancar iniciativas pedagógicas 
visando fortalecer a idéia de educação integral nas escolas públicas de todo o Brasil. Segundo 
Mendonça (2011, p.18), nada mais oportuno do que resgatar a memória das experiências como 
as de Anísio Teixeira e de Darcy Ribeiro, porque permitem avançar sem ter de, a cada vez, 
recomeçar do zero.  
 
Configurando a pesquisa 
 

A investigação ora analisada não se atém a uma única opção teórica, mas se orienta 
por diferentes tendências, desde a clássica abordagem materialista-histórica à linha da história 
cultural, no intuito de dar abertura às diferentes posturas teórico-metodológicas dos 
pesquisadores envolvidos. Os estudos realizados partem da crítica à corrente positivista, que 
preconiza o conhecimento factual e descontextualizado e a concepção de história como verdade 
absoluta, buscando explicações históricas mediante a problematização da realidade, de modo a 
forjar caminhos para recuperar a relação, o movimento e a contradição, numa clara evidência 
de que “a história de educação se ocupa do fenômeno educativo à medida que este se 
transforma” (CASTANHO, 2010, p.90). 

Em consonância com as novas tendências teórico-metodológicas, o alargamento das 
fontes documentais a que se refere Le Goff (1992), incluindo o texto, a fotografia, o vídeo, o 
depoimento oral, além de objetos diversos, abrem novas possibilidades para a pesquisa em 
questão, permitindo desvelar aspectos não valorizados pelos documentos oficiais ou pelas 
versões dominantes.  

Merece especial destaque a utilização de uma das mais ricas fontes de investigação: a 
fala. A recuperação dos conteúdos históricos e simbólicos da educação foi expressa por aqueles 
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que, mais do que testemunhas, participaram da construção da utopia educativa no período da 
fundação de Brasília.  

Para dar suporte aos pesquisadores que buscam outro olhar sobre os fatos históricos, 
que não os das elites e da documentação oficial, mas tragam à tona facções silenciadas, deu-se 
voz àqueles que realmente vivenciaram o processo histórico e foram os artífices de sua 
construção. 

 
• A história oral e o seu significado  

 
Após minucioso levantamento realizado pelos pesquisadores foram sendo localizados os 

educadores pioneiros de Brasília, que vieram de todas as partes do país para se dedicar à 
construção do novo sistema educacional na nascente capital. Convidados a prestar 
depoimentos, sentiram-se valorizados e reconhecidos e retomaram, nos seus relatos orais, as 
lembranças do passado vivenciado, os momentos e circunstâncias que marcaram sua vida e 
profissão num período de muitas dificuldades, enfrentamentos e lutas, mas também de muitas 
esperanças e solidariedade, que eram traços marcantes da população nos primórdios de 
Brasília.  

A aplicação da metodologia de história oral desenvolve-se nessa pesquisa por meio de 
uma série de procedimentos encadeados, requerendo, por ordem: a) preparação de um dossiê 
do (a) entrevistado (a); b) elaboração do roteiro da entrevista; c) realização e gravação da 
entrevista em fita cassete e também por meio de filmadora digital; d) transcrição e revisão da 
entrevista. Ao final, a entrevista é gravada em CD-ROM, para facilitar o acesso às informações.  

A opção pela história oral trouxe a narrativa das experiências de vida e profissionais dos 
protagonistas da educação pública – professores, estudantes e gestores pioneiros –, com a 
recordação de fatos, acontecimentos e situações vividas que, impregnados de sentimentos e 
emoções, vieram do passado e se incorporaram ao patrimônio profundo de cada um desses 
indivíduos. Há uma profunda articulação entre a memória e a identidade. “A memória individual 
constitui o fundamento da noção do eu, daquilo que chamamos identidade pessoal” 
(CASTANHO, 2010, p.57). 

Analisando as falas dos entrevistados, constata-se que, apesar da singularidade de cada 
experiência e de cada vivência, trazem marcas indeléveis do coletivo social. Halbwachs (1990), 
precursor das discussões sobre a memória individual e coletiva, afirma a esse respeito que as 
lembranças permanecem coletivas porque são partilhadas com outros sujeitos que viveram a 
mesma situação.  

As entrevistas realizadas integram o quadro de uma memória coletiva, que revela 
questões comuns, semelhantes, assim como indica contradições e divergências. Segundo o 
citado autor, a massa de lembranças comuns não são as mesmas que aparecem com mais 
intensidade em cada narrativa. Embora entenda que cada memória individual é um ponto de 
vista sobre a memória coletiva, esse ponto de vista muda segundo o lugar que o indivíduo 
ocupa e que esse lugar muda segundo as relações que mantém com outros meios. A conclusão 
a que chega o autor é que “quando tentamos explicar essa diversidade, voltamos sempre a 
uma combinação de influências que são todas de natureza social” (p. 51). Assim, os 
fundamentos da identidade individual subsistem nos traços da cultura em que o indivíduo é 
formado e, dada a sua diversidade, são abrigados em diferentes lugares de produção da 
memória coletiva.  

Bosi (1999), apoiando-se em Halbwachs, define algumas características do processo de 
rememorização: 

O caráter livre, espontâneo, quase onírico da memória é, segundo 
Halbwachs, excepcional. Na maior parte das vezes, lembrar não é 
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reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens e idéias de 
hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho 
(p.55). 

 
Nessa perspectiva, avalia-se que os depoimentos de professores, gestores e estudantes 

constituem fonte privilegiada de pesquisa pela diversidade de temáticas abordadas, que se 
relacionam às práticas pedagógicas, ao ambiente escolar, à postura profissional dos docentes, 
às inovações decorrentes da filosofia pragmatista adotada no sistema educacional, bem como 
revelam as características da sociedade que se formava nos anos iniciais da nova capital e os 
conflitos políticos da época.  

A riqueza das entrevistas realizadas confirma a importância da história oral como 
procedimento metodológico. Segundo Alberti (2005): 

Uma das principais vantagens da história oral deriva justamente do 
fascínio da experiência vivida pelo entrevistado, que torna o passado 
mais concreto e faz da entrevista um veículo bastante atraente de 
divulgação de informações sobre o que aconteceu. (p.170) 

 
 As narrativas construídas a partir da memória dos entrevistados revelam os seus 
sentimentos, muitas vezes contraditórios, dos fatos que vivenciaram, seja a sua vinda a Brasília, 
uma capital ainda em construção, para participar de um novo projeto de educação; seja de 
suas experiências no cotidiano da escola, nas relações com os pares e estudantes; seja na sua 
trajetória profissional, nas conquistas, nos conflitos e nas contradições que marcaram a 
singularidade da história da educação do Distrito Federal daquele período.  
 Os novos documentos originados por meio da história oral representam para os 
pesquisadores novas fontes de consulta e de ampliação do conhecimento, o que é bastante 
significativo, considerando que os depoimentos prestados por professores, gestores e 
estudantes compõem um acervo de mais de uma centena de entrevistas. 
 

• A constituição do acervo e o seu significado social 
 
Um dos objetivos prioritários estabelecidos no projeto da investigação aqui tratada diz 

respeito à constituição de um acervo documental temático, versando sobre a educação pública 
da nova Capital. A busca de documentos não se atinha simplesmente ao propósito imediatista 
de obtenção de dados para subsidiar a produção de conhecimento do grupo de pesquisadores, 
mas visava, sobretudo, reunir o maior e mais representativo número de fontes documentais, de 
diferentes origens e formatos, para serem organizadas, indexadas, referenciadas, preservadas, 
difundidas e disponibilizadas à comunidade científica, aos professores, estudantes e demais 
cidadãos. Criar uma cultura de preservação dos registros e disponibilizá-los aos interessados 
representa uma contribuição para a memória e a história da educação brasileira. 

Após levantamento preliminar, foi iniciada a pesquisa em diferentes locais depositários 
de acervos. Essa busca realizou-se, basicamente, em arquivos de instituições públicas no 
âmbito do Distrito Federal: o Arquivo Público, o Instituto Histórico e Geográfico, a Secretaria de 
Estado de Educação, a Secretaria de Estado da Cultura e o Centro de Documentação e 
Informação da Câmara dos Deputados. No Rio de Janeiro, foi realizada pesquisa no acervo do 
INEP, localizado na UFRJ, e da Fundação Getúlio Vargas.  

Assinale-se que nessa busca houve algumas dificuldades e limitações, especialmente 
nas escolas pioneiras, em virtude da inexistência de registros e de uma política de preservação 
patrimonial. Fatos dessa natureza, lamentavelmente, são usuais na administração pública, em 
suas diversas instâncias. Conforme denuncia Bellotto (1991), documentos são diariamente 
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destruídos por desconhecimento de sua importância para o posterior estudo crítico da 
sociedade que o produziu.  

O acervo compõe-se ainda de uma gama de documentos originários de arquivos 
privados que, em sua maioria, foram doados por professores e gestores pioneiros. A entrega 
espontânea desses documentos, guardados com apego durante décadas, deve-se, 
provavelmente, à confiança depositada no grupo de pesquisadores e ao seu afeto à memória 
da educação que vivenciaram no período de fundação da cidade.  

Importante destacar a pesquisa realizada no jornal “Correio Braziliense, por meio das 
edições armazenadas no setor de micro-filmes da Câmara dos Deputados, o que possibilitou a 
seleção de matérias sobre o sistema educacional de Brasília e o contexto sócio-político da 
época. O material jornalístico selecionado foi digitalizado e sistematizado para incorporação no 
acervo. A imprensa se fez presente e dedicou muito espaço à educação de Brasília, 
possibilitando um olhar mais acurado sobre a prática pedagógica das escolas e de sua atuação 
social e política no processo de formação cultural da cidade (CARVALHO, 2010) .  

Em suma, os procedimentos de pesquisa realizados permitiram reunir uma variedade de 
fontes impressas, iconográficas e audiovisuais. Mencionem-se, entre os documentos textuais, os 
que versam sobre as escolas pioneiras, planos de ensino, publicações escolares, relatórios, atas, 
discursos, artigos, correspondências, dados demográficos e estatísticos, entre outros. Em 
relação ao material iconográfico, há uma diversidade de fotos de escolas, de professores e 
alunos no ambiente escolar e em atividades públicas, de solenidades, de jogos e competições 
escolares. As fontes sonoras e imagéticas, além dos filmes sobre o início da construção de 
Brasília e do nascente sistema educacional, constituem-se de uma série de vídeos sobre alunos 
e professores em atividades escolares, assim como as fitas em vídeo cassete e CD ROM com os 
depoimentos dos educadores e estudantes pioneiros. 
 A tarefa de organização arquivística desse corpus documental impôs-se pela 
necessidade de atender ao propósito da pesquisa de produzir e socializar conhecimentos, 
mediante a criação de um centro de documentação a ser instalado no futuro Museu da 
Educação do Distrito Federal. Para realizá-la, desenvolveu-se um trabalho técnico sob a 
orientação de um arquivista, cuja realização envolveu estudantes que participam 
academicamente do projeto, em diálogo permanente com os pesquisadores. 
 A metodologia adotada na organização do acervo baseou-se na aplicação das 
orientações contidas nas Normas e Resoluções Arquivísticas do Arquivo Nacional, Brasil, 
consubstanciadas na Lei de Arquivo 8.159, de 08 de janeiro de 1991, e na Resolução nº 14, de 
24 de outubro de 2001, que versa sobre as normas de classificação, avaliação e estrutura para 
documentos públicos e privados. 
 O processo de organização do acervo compreendeu cinco etapas básicas (MENDES, 
2009), a saber: (a) diagnóstico; (b) identificação, seleção, classificação e análise dos 
documentos; c) acondicionamento e armazenamento dos documentos classificados; (d) 
descrição do inventário; e, (e) Inventário Sumário e Guia de Arquivo do Projeto Memória no 
Distrito Federal, atualmente em elaboração. 

Concluída essa etapa, ter-se-á organizada a estrutura básica do arquivo, cujo acervo 
continuará se expandindo, visto que o trabalho de pesquisa não se esgota e demandará, 
futuramente, a incorporação constante de novos documentos. Acredita-se que o arquivo, como 
parte constituinte do Centro de Documentação do Museu da Educação do Distrito Federal, terá 
um crescimento orgânico e assumirá uma nova dimensão, especialmente por dispor de uma 
estrutura que permitirá receber e incorporar novos acervos. Assim configurado, o Museu poderá 
representar o principal meio de sua divulgação e significação social.  
 

• Panorama geral do acervo 
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A constituição desse acervo é uma das primeiras iniciativas locais visando localizar, 

sistematizar, preservar e socializar as fontes de pesquisa sobre a temática. Embora tenham 
surgido, anteriormente, ações pontuais para o registro dessa memória, especialmente por meio 
da história oral e da exposição de documentos pela Secretaria da Educação do Distrito Federal, 
não houve preocupação com a organização das fontes e a salvaguarda dos registros. 

A documentação reunida no recorte específico da pesquisa permite investigar um leque 
de temas e problemas relacionados às origens da educação no Distrito Federal, numa 
aproximação significativa aos cotidianos escolares e às práticas pedagógicas. Os temas 
relacionados ao plano de classificação do acervo de caráter permanente encontram-se 
elencadas em algumas séries e sub-séries temáticas referentes às atividades fins.  

A principal série do arquivo permanente – Memória da Educação Pública do DF – abarca 
documentos históricos relativos ao período que antecede a inauguração da nova capital e a 
constituição das escolas provisórias, bem como aqueles do período posterior, em que se deu a 
implantação do plano proposto por Anísio Teixeira e seus desdobramentos. Dessa série derivam 
sub-séries, que contêm documentos básicos para o estudo do tema. Dada a escassez de espaço 
para o relato da composição de cada uma delas, apresentar-se-á, neste texto, um panorama 
geral a respeito. 

 Sobre a fase que antecede a inauguração da Capital, as fontes relatam a incipiente 
organização administrativa da área educacional e a criação e funcionamento das escolas 
provisórias nos acampamentos de trabalhadores da construção civil. Particular destaque deve 
ser dado às informações contidas no dossiê da primeira escola pública, a Escola Júlia 
Kubitscheck, criada em 1957, no núcleo pioneiro da Candangolândia. De grande relevância para 
o estudo desse período são os relatórios produzidos por gestores das escolas, bem como os 
depoimentos de professoras pioneiras. O “Plano de Construções Escolares de Brasília”, 
elaborado por Anísio Teixeira, é o documento basilar para o estudo da experiência educacional 
desenvolvida na nova Capital.  

Nesse corpus encontram-se também documentos oficiais relativos às iniciativas do 
governo federal no período de fundação do sistema público de educação na capital. Mencione-
se o Decreto n° 47.472, de 22 de dezembro de 1959, do Ministério da Educação do Distrito 
Federal, que institui a Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília (CASEB), 
com a finalidade de organizar e administrar o ensino primário e médio e incrementar atividades 
culturais. Cite-se, ainda, o Relatório Quinquenal do MEC (1956-1960), que atribui importância 
central à situação de ensino em Brasília, apresentada “como uma espécie de culminância do 
trabalho desenvolvido pelo Ministério ao longo daqueles anos” (MENDONÇA, 2008, p. 5).  
 A partir dos anos de 1960, as fontes versam basicamente sobre as escolas criadas com 
base no referido plano, nomeadamente as Escolas-Classe, Escola-Parque e Jardim de Infância, 
no âmbito do ensino primário, e o CASEB e o “Elefante Branco”, do ensino médio. Os 
documentos apresentam dados das escolas, planos de ensino, publicações escolares, relatórios, 
atas, discursos, hinos, artigos, correspondências, além de dados demográficos e estatísticos, 
entre outros referentes ao contexto do período. Ressalte-se, a título de ilustração, o discurso 
proferido pelo Presidente Juscelino Kubitscheck por ocasião da solenidade de inauguração do 
primeiro Centro de Ensino Médio (CASEB), em 20 de maio de 1960, bem como o que proferiu, 
nesse mesmo ano, como paraninfo da primeira turma de formandas do Curso Normal. Tais 
manifestações denotam a importância então atribuída pelo governo federal às iniciativas de 
educação na nova capital. 
 Especificamente em relação às fontes iconográficas, o acervo conta com fotos de 
escolas, de professores e alunos no ambiente escolar e em atividades públicas, de solenidades, 
de jogos e competições escolares. Os documentos audiovisuais são constituídos por vídeos e 
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CDs com gravações sobre o início da construção de Brasília e do nascente sistema educacional, 
bem como por CDs com gravações e imagens dos professores, gestores e estudantes 
entrevistados. 

A importância de que se reveste essa diversidade de documentos de diferentes 
naturezas e procedências é a de permitir ao pesquisador articulação e cruzamento de 
informações entre as diversas fontes “numa atitude de diálogo plural” (MOGARRO, 2005, p.88). 

 
Processos e produtos 

 
No decorrer da pesquisa foram promovidos seminários anuais, no âmbito da Semana de 

Extensão da Universidade de Brasília, com a finalidade de dar retorno aos entrevistados sobre o 
curso da investigação e, ao mesmo tempo, promover discussões visando ao aprofundamento 
dos conteúdos temáticos. Esses seminários reuniram professores e alunos pioneiros, 
pesquisadores, especialistas, docentes e estudantes universitários, além de outros interessados.  

Assinale-se que o seminário realizado em 2007 celebrou o cinquentenário da primeira 
escola pública do Distrito Federal, a Escola Júlia Kubitschek, fundada em 18 de outubro de 
1957. O segundo seminário, realizado em 2008, foi dedicado ao tema Preservação da Memória 
da Educação do Distrito Federal, com a finalidade de ampliar o diálogo com instâncias 
governamentais do Distrito Federal para a construção de futuras parcerias. O terceiro 
seminário, em 2009, teve como objeto discussões sobre Museu da Educação do Distrito 
Federal: memória e cidadania e sua realização teve em vista buscar subsídios para a elaboração 
do projeto museológico do futuro Museu da Educação do Distrito Federal. Em 2010, realizou-se 
o último seminário dessa série sob o título Museu da Educação do Distrito Federal: uma 
realidade em construção. Nessa oportunidade, os pesquisadores apresentaram a proposta 
preliminar com as principais ideias do grupo acerca do Museu, para submetê-las à discussão 
dos participantes. 

Os registros desses eventos realizados por meio de câmera digital deram origem a 
anais, um deles publicado e os demais transcritos, para serem disponibilizados para consulta. 
Mencione-se, ainda, que as entrevistas, fotografias e documentos textuais permitiram a 
produção de dois filmes, o primeiro, intitulado “Utopia e Educação – Brasília 1956-1964”, foi 
exibido no seminário realizado em 2007, e o segundo, “Escola Júlia Kubitscheck” no seminário 
de 2009, sendo ambos, posteriormente, incorporados ao acervo.  

Em 2009, a disciplina Oficina de Vídeo do Curso de Pedagogia da Universidade de 
Brasília produziu o vídeo Museu da Educação, com base em documentos sonoros e imagéticos 
do acervo da pesquisa e em imagens captadas no terceiro seminário realizado em 2009, bem 
como no local escolhido para o futuro Museu da Educação do Distrito Federal, onde se situava a 
Escola Júlia Kubitschek. 

Com base no acervo, os pesquisadores deram origem à produção textual que, a partir 
de 2005, vem sendo apresentada e divulgada, sistematicamente, em eventos científicos de 
âmbito local, regional, nacional e internacional. Foram quinze textos apresentados em eventos 
científicos, duas monografias de iniciação científica, três monografias de conclusão de curso de 
especialização, duas dissertações de mestrado, quatro capítulos de livros publicados e, em 
2011, o livro “Nas Asas de Brasília: Memórias de uma utoppia educativa (1956-1964)” publicado 
pela Editora da Universidade de Brasília. 

Entre os temas examinados destacam-se: política educacional, ideias pedagógicas, 
sistema escolar, instituições escolares, disciplinas escolares, formação e profissão docente, 
fontes e metodologia. Com relação aos tipos de fontes utilizadas, predominam os relatos orais 
em diálogo com relatórios, documentos oficiais, jornais, revistas, fotografias, obras escritas e 
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bibliografia secundária. Os modos de utilização das fontes também variam. Em alguns escritos 
desempenham funções nucleares, em outros aparecem de forma complementar. 

Como referências teóricas encontram-se as obras de Anísio Teixeira, principalmente a 
sua produção de 1950 e dos anos subsequentes, de John Dewey, Luis Carlos Barreira, Ana 
Waleska Mendonça, Marta Carvalho, Diana Vidal, Ana Luiza Smolka, Maria Cristina Menezes, 
Carlos Monarcha, Clarice Nunes, Carlos Otávio Moreira entre outros. Constituem ainda 
referências teórico-metodológicas autores como Paul Veyne, Norberto Bobbio, Thompson, Marx, 
Marc Paillet, Walter Benjamim, Boris Kossoy, Antonio Vinao Frago, Ecléa Bosi, Jacques Le 
Febvre, Le Goff, Halbwacks, Izquierdo, Justino Magalhães, Maria de Lourdes Fávero e Carlos 
Bacellar. 

 
Algumas palavras sobre o Museu 
  

A criação do Museu da Educação do Distrito Federal visa proporcionar a existência de 
um espaço apropriado para o resgate, preservação e disseminação da memória e da história da 
educação pública nos primórdios de Brasília, das instituições escolares, de seus protagonistas e 
das práticas educativas nelas desenvolvidas. Assim, o referido museu terá o seu principal eixo 
na ação educativa desenvolvida nos primeiros anos de história da nova Capital.  

Nesse sentido, o projeto do museu estabelece os seguintes objetivos: 
•  Criar um espaço destinado ao resgate e a preservação da memória e da identidade da 

escola e do professor, mediante a reconstrução da Escola Júlia Kubitschek, primeira 
escola pública do Distrito Federal, localizada na Candangolândia, núcleo pioneiro da 
Capital federal, em beneficio da cidade e da educação brasiliense. 

•  Abrigar um acervo de documentos em diversos formatos – iconográficos, sonoros e 
audiovisuais – que será disponibilizado para fins de pesquisa e disseminação de 
conhecimento. 

•  Criar uma exposição de longa duração, de formato multimídia, utilizando os documentos 
oriundos do acervo pesquisado – fotos, depoimentos gravados e filmados de 
professores, gestores e estudantes pioneiros, matérias jornalísticas, documentos oficiais 
e vídeos. 

 
 Ressalte-se que a Escola Júlia Kubitschek, obra arquitetônica de Oscar Niemeyer, 
inaugurada em 18 de outubro de 1957, é o piloto do projeto político-pedagógico emergente na 
nova Capital. Por se tratar da primeira escola pública do Distrito Federal, a sua reconstrução 
representa a oportunidade de devolver à cidade o importante monumento histórico, marco da 
epopeia da construção de Brasília, que se configura na primeira peça do museu. 
 Entre as atividades a serem desenvolvidas no Museu da Educação do Distrito Federal, 
está proposto um Programa de Educação Permanente para professores, com a missão 
pedagógica de recuperar a utopia de uma escola pública de qualidade para todos. 
 Resgatar essa experiência é fundamental. Brasília tem quase meio século de existência 
e a história da sua educação precisa ser documentada e difundida. É preciso revisitar a escola 
de ontem para inventar a escola do amanhã.  
 
Considerações finais 
 

A trama de fatos e significados da educação do Distrito Federal, dos seus atores e do 
contexto histórico da nascente capital, é fruto de uma reconstrução elaborada pelo grupo de 
pesquisadores a partir da memória individual e coletiva reveladas nas falas dos entrevistados, 
bem como da leitura crítica que fizeram dos demais documentos reunidos no acervo da 
pesquisa, que corroboraram para confirmá-la, negá-la ou complementá-la com novos dados e 
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informações. Na visão de Sousa Júnior (2011, p.11), “o conhecimento produzido como 
resultado desta investigação não pode ser definido como soma das experiências individuais. É 
antes uma história tramada, compartilhada, muito mais igualada à cultura do que à 
experiência”. 

Refletindo sobre a pesquisa e os seus propósitos, percebe-se a importância do contato 
com as utopias que motivaram a vinda dos professores para Brasília para construir o sistema 
público de ensino. A leitura que se faz de seus depoimentos permite deduzir que, nos primeiros 
anos da educação pública na Capital, livres das peias burocráticas e desfrutando de um respeito 
raras vezes concedido aos profissionais da educação no Brasil, puderam desenvolver as mais 
diversas e criativas atividades pedagógicas junto aos seus alunos. Havia uma estreita relação 
entre alunos e professores, que viviam a experiência da educação integral desenvolvida durante 
oito horas diárias, “tempo para se fazer uma escola de formação de hábitos de vida, de 
comportamento, de trabalho e de julgamento moral e intelectual” (TEIXEIRA, 1957, p. 4).  

Como registram Pereira e Carvalho (2010), o filósofo Agostinho da Silva, remontando 
àquele período, afirma a cidade de Brasília como o lugar de realização de utopias, entendidas 
“não como sonho do futuro”, mas como “crítica do presente”, pensamento esse que reforça a 
importância de se ater, hoje, a essa inovadora experiência educacional. 
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 Imprensa, educação, ideal republicano e café, palavras que permeiam o contexto social 
brasileiro no final do século XIX, e na cidade de Campinas, situada na província de São Paulo, 
região que, por conta de sua economia em ascensão viveu a partir da década de 1870 momen-
tos de intensa modernização. Neste sentido vários empreendimentos liderados por uma elite de 
empresários e comerciantes se traduziam como resultado da forte economia proporcionada pela 
cultura cafeeira e invadiam os espaços das cidades nestas décadas.  

Desta maneira se faz necessário relacionar o papel da imprensa e seu desempenho na 
construção de uma identidade civilizatória para a cidade de Campinas entre as décadas de 1870 
e de 1890, que pôde ser reconstruída a partir de notícias impressas sobre educação e anúncios 
publicitários de Colégios e Escolas que se destacaram nesse período nos jornais locais. O pre-
sente estudo se propõe a contribuir para a História da Educação em Campinas a partir da utili-
zação da imprensa como fonte de pesquisa, destacando como era tratada esta questão pela a 
partir de sua concepção de progresso.  
 Ao propor relacionar os espaços escolares em meio às cidades, periódicos tornaram-se 
um importante documento para a pesquisa em Educação, abrindo espaço para um diálogo so-
bre as relações entre escola e cidade e também discussões sobre a relação entre educação e 
imprensa. Tal tendência pode ser averiguada mais fortemente nas últimas décadas no país nas 
pesquisas em Educação, e a expressão destes estudos justifica o uso da imprensa. Uma vez 
que, os periódicos produzidos em Campinas no século XIX, no recorte cronológico considerado, 
ou seja, de 1870 a 1890, refletem o crescimento dos meios de comunicação no território brasi-
leiro em compasso com a emergência da sociedade urbano-industrial. 

De fato, o aparecimento do jornal enquanto veículo de comunicação e, porque não di-
zer, de formação da população local, nos remete ao que fala Machado de Assis, em seu artigo 
“O Jornal e o Livro”, publicado no Correio Mercantil na segunda metade do século XIX, no qual, 
o autor ao discutir o papel do jornal e do livro, coloca o jornal como uma “invenção moderna”. 
Tal invenção, para o autor, causa euforia, principalmente no que se refere à velocidade com 
que o mesmo pode trazer os textos, as noticias e de como isso chega ao leitor pelo seu poten-
cial. “É a locomotiva intelectual em viagem para mundos desconhecidos, é a literatura comum, 
universal, altamente democrática, reproduzida todos os dias, levando em si a frescura das idei-
as e o fogo das convicções”. MACHADO DE ASSIS (1994 p.3 ). 

Destaca-se ainda, neste sentido, o estudo de PALLARES-BURKE (1998). A autora consi-
dera justamente a imprensa periódica como empresa educativa no século XIX. A autora deli-
neia, neste estudo, a história da educação, discutindo o papel da imprensa enquanto órgão 
educativo, que assume o papel de remodelador da sociedade educada para o processo civiliza-
tório. De forma que assumiu explicitamente as funções de agente de cultura, de mobilizadora 
de opiniões e de propagadora de ideias. Contar a História da Educação, neste período, pela 
análise dos jornais locais impressos, é ter a clareza de que “o passado não é revelado, mas sim 
construído” (THOMPSON 1981, p. 50).  

Pretendemos por meio da análise de anúncios e matérias em jornais procurar tangenci-
ar o cenário educacional de Campinas entre 1870 e 1890, vislumbrando os ideais de moderni-
zação que se anuncia no espaço urbano. Estamos procurando argumentar em que medida estes 
ideais de modernização dialogam com as imagens difundidas nos jornais das Instituições Esco-
lares. 
 Dentre esses empreendimentos situo o lançamento dos periódicos impressos, Gazeta de 
Campinas - fundada em 31 de outubro de 1869, por Francisco Quirino dos Santos e seu sogro 
Roberto de Azevedo Marques, figuras engajadas no comércio da cidade e reconhecidamente 
republicanos. E Diário de Campinas, lançado em 1875, por Teodoro de Barcelos, Moraes Sar-
mento, Gonçalves Pinheiro e Joaquim de Toledo que teve duração até o ano de 1901, tendo 
sido o primeiro jornal de periodicidade diária de Campinas. Ambos traziam matérias e anúncios 
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publicitários divulgando modelos a se seguir nos espaços modernizados que a cidade pretendia 
compor. A existência de várias Instituições Escolares e a forma que estas se apresentam nestes 
jornais locais parece nos insinuar uma aproximação entre a desejada modernização, ora ilustra-
da pelos jornais, e o desdobramento de criação de Escolas que por intermédio de matérias e 
anúncios publicitários permeiam o ideal de modernização no cenário campineiro em fins do sé-
culo XIX.  

Para a análise de conteúdo destes dois veículos foram avaliadas nove edições da Gaze-
ta de Campinas, entre 1873 e 1874, e vinte e oito do Diário de Campinas, entre 1884 e 1888, 
em meses alternados. Estes periódicos estão disponíveis no Centro de Ciências, Letras e Artes 
de Campinas e a pesquisa se deu através do manuseio dos mesmos. A metodologia utilizada 
então para o estudo deste período histórico, tendo como fonte principal de pesquisa estes dois 
jornais, voltou-se prioritariamente para editoriais e anúncios que tinham como mote a questão 
educacional. Foi averiguado um total de cinquenta e três anúncios publicitários de Escolas Parti-
culares da Cidade de Campinas. 
 Procurando registrar o aparecimento das Instituições em anúncios e textos nos jornais 
formou-se uma tabela para registro do número de anúncios relacionados à educação nos jor-
nais. Os nove exemplares da Gazeta de Campinas traz anúncios referentes à escola como se 
demonstra abaixo: 

 
 

Já no Diário de Campinas, encontramos os seguintes textos, seguindo o mesmo es-
quema da tabela anterior:  

Ano Data Instituição Tipo 
 
Ano/ 1873 

12 de maio “ Culto à Sciência 
“-Acionistas 

Reunião de acionistas 

Ano/ 1873 15 de junho Colégio internaci-
onal 

Anúncio publicitário 

Ano/ 1873 15 de junho Colégio Ypiranga Anúncio
publicitário 

Ano/ 1873 27 de novembro “ O collégio Culto 
à Sciencia “ 

Editorial
de 1º página 

Ano/ 1874 1º de janeiro “ Collégio Culto à 
Sciência 

Matéria sobre  
O Colégio 

Ano/ 1874 10 de março Collégio Alemão Anúncio
publicitário 

Ano/ 1874 11 de junho Escolas agrícolas Matéria 1º página 
Ano/ 1874 15 de julho Novo Templo da 

Loja Independên-
cia- maçonaria 

Materia na 1º página, ma-
çonaria, Colégio Culto à 
Sciência 

Ano/ 1873 23 de julho “ As escolas práti-
cas de Agricultura 
“ 

Matéria

Ano/ 1884 24 de outubro “ Escolas da SMP Luiz 

de Camões “ 

Anúncio publicitário 

Ano/ 1884 
 
 

Ano de 1884 

15 de 

 Outubro 
 

16 de outubro 
 

“ Escolas da SMP Luiz 

de Camões” 

“ Escolas da SMP Luiz 

de Camões” 

Anúncio publicitário 
 
 

Anúncio publicitário 
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Ano de 1884 17 de outubro “ Collégio Culto à Sci-

ência “ 

Anúncio publicitário 

Ano de 1884 17 de outubro “ Collégio Josephina 

Sarmento “ 

Anúncio publicitário 

Ano de 1884 28 de outubro “ Collégio Josephina 

Sarmento “ 

Anúncio publicitário 

Ano de 1884 31 de outubro “ Escolas da SMP Luiz 

de Camões” 
 

Anúncio publicitário  

Ano de 1884 1º de novembro “ Collégio Josephina 

Sarmento” 

Anúncio publicitário 

Ano de 1885 29 de setembro “ Colégio Culto à Sci-

ência “ 

Anúncio publicitário 

 

Ano de 1885 
30 de setembro “ Colégio Culto à Sci-

ência 

Anúncio publicitário 

Ano de 1885 2 e 3 de outubro “ Colégio Culto à Sci-

ência 

Anúncio publicitário 

Ano de 1885 
 
 
 

Ano de 1885 

6,7,8,9 de outubro 
 
 

16,17 de outubro 
 
 

“ Collégio Josephina 

Sarmento” 
 

“ Collégio Josephina 

Sarmento” 

Anúncio publicitário 
 
 
 

Anúncio publicitário 

Ano de 1885 21,22 de outubro “ Collégio Josephina 

Sarmento” 

Anúncio publicitário 

Ano de 1885 1º de novembro “ Culto à Sciência “ 

( foto ) 

Anúncio publicitário 

Ano de 1885 28 de novembro Escola Noturna inde-

pendência 

Aulas 

Ano de 1885 3 de dezembro Escola Noturna inde-

pendência 

Aulas  

Ano de 1886 24 de janeiro “ Collégio Carolina 

Florence “ 

Anúncio publicitário 

Ano de 1886 27 de janeiro “ Collégio 
Internacional” 

Anúncio 

Ano de 1886 25 de abril “ Escola Correa M “ Anúncio publicitário 

Ano de 1886 12 de novembro “ Collégio 

Internacional “ 

Anúncio publicitário 

Ano de 1886 
 
 

14 de dezembro 
 
 

“ Escola Correa M “ 
 
 

Anúncio 
 
publicitário 

 
 

Ano de 1886 

 

21 de dezembro 

 
 

“ Collégio Internacional 

“ 

 
 

Anúncio publicitário 

Ano de 1886 21 de dezembro “ Collégio Carolina 

Florence “ 

Anúncio publicitário 

Ano de 1887 Ano de 1887 “ Collégio Internacional 

“ 

Anúncio publicitário 

Ano de 1887 Ano de 1887 “ Collégio Carolina 

Florence” 

Anúncio publicitário 
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 Ao levantar estes dados percebe-se que era significativo o número de instituições que 
invadiam os espaços dos jornais locais. A diversidade de perfis escolares também se destaca, 
uma vez que havia grande número de instituições sendo criadas em Campinas neste período, 
oferecendo um vasto cenário com os mais variados tipos de formação. Algumas instituições se 
destacavam por sua formação mais científica, outras por estarem vinculadas a religião e outras 
por seguirem uma linha mais “profissionalizante” como é o caso das escolas agrícolas. 
 Sobre o número de escolas existentes na cidade recorremos ao Almanack de Campinas 
de 1871, uma a publicação organizada por José Maria Lisboa. Num artigo, de título “Instrução 
Pública em Campinas”, Campos Salles – influente advogado, fazendeiro e futuro presidente do 
Brasil - analisa a situação educacional na cidade afirmando ter 16 escolas, entre públicas e par-
ticulares, em funcionamento, perfazendo um total de 570 alunos matriculados. O texto conside-
ra ainda que se contado os que frequentam as escolas rurais chegar-se-ia a um total de 200, 
totalizando cerca de 800 alunos frequentando escolas nesta época.  
 Nesse sentido, um dos aspectos que cabe destacar é a variedade de colégios particulares liga-
dos a preceptores e professores de origem estrangeira. Denotando a capacidade da cidade de 
Campinas para funcionar como polo de atração e modernidade. Uma vez que cada vez mais 
trabalhadores e comerciantes estrangeiros estabeleciam-se, as escolas acompanhavam essa 
tendência.  

Em relação ao comércio que se instalou na cidade de Campinas percebe-se também o es-
trangeirismo, onde a padaria era “Suissa”, a peixaria era “Ingleza” a calderaria era “Franceza” , 
o Hotel era “ D’ Inglaterra”, bem como textos que falavam do comércio enaltecendo a interna-
cionalização do comercio, conotando ideia de modernidade, como o publicado na Gazeta de 

Ano de 1887 27,28,29 de janeiro “ SMP Luiz de Camões 

“ 

Anúncio publicitário 

Ano de 1887 27,28,29 de janeiro “ Collégio Internacional 

“ 

Anúncio publicitário 

Ano de 1888 27,29 de março “ Escola Ferreira Pen-

teado “ 

Anúncio publicitário 

Ano de 1888 1º de maio Instituto Campineiro Anúncio publicitário 

Ano de 1888 9 de maio “ Collégio Americano “ Anúncio publicitário 

Ano de 1888 9 de maio Internato e Externato 

de Limeira 

Prestação de contas 

Ano de 1888 3 de junho “ Collégio Americano “ Anúncio publicitário 

Ano de 1888 16 de junho “ Ensino Superior “ 
 

matéria 

Ano de 1888 17 de junho Maçonaria Matéria 

Ano de 1888 24 de junho Escola Noturna Maço-

naria Independência 

Aviso de férias 

Ano de 1888 26 de junho “ SMP Luiz de Camões 

“ 

Matéria Aula Particular de 

música 

Ano de 1888 1º de julho “ Instituto Campineiro 

“ 

Anúncio publicitário 

Ano de 1888 1º de julho “ Collégio Americano “ Anúncio publicitário 

Ano de 1888 1º de julho “ Collégio Senna de 

Freitas “ 

Anúncio publicitário 

Ano de 1888 27 de julho Escolas Agrícolas “ Matéria 

    

Ano de 1888 4 de agosto S. Escola Dramática Matéria 
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Campinas de 30 de julho 1884 na primeira página de título Grande Fábrica de Limonadas Gazo-
zas, podemos notar a presença do que começa a ser a propaganda de indústrias e comércio um 
sentido de progresso para a cidade que se desenvolvia. Avaliando texto a seguir percebe-se o 
uso de palavras que dá sentido a venda produtos, mas que realça o uso de equipamentos de 
construção europeia. 

Isso pode ser facilmente percebido em texto publicado na primeira página de edição do 
jornal Gazeta de Campinas em 6 de agosto de 1884, intitulado “Frak,”, onde lemos referência 
sobre moda, costume, roupas. Quem escreve é o correspondente de Madrid, que o jornal não 
revela nome, porém a mensagem traz conselhos do autor quanto a que cor usar e em quais 
ocasiões, em reuniões, chegando a usar o termo “está na ordem do dia para o traje masculino, 
em reuniões as cores que devem ser usadas para homens”. 

Em outra pesquisa a cerca dos mesmos jornais foi possível perceber que a ideia de mo-
dernidade divulgada pelos jornais se mantém com editoriais que tratam da infraestrutura urba-
na da cidade com defesas e relatos sobre a iluminação pública, água e luz, e que então 
percebemos a mistura que se dá do moderno e do pouco desenvolvido, ou que talvez seja a 
mistura do que era a evolução dos acontecimentos e a consequência de um progresso as vezes 
não planejado. 

Vale destacar que essa imagem de progresso e civilização que o Brasil quer dar a si e 
ao resto do mundo, segundo entendimento de SEVCENKO (2003) traduziu - se não só aos hábi-
tos, costumes e valores urbanos da sociedade europeia urbana do século XIX, mas à própria 
distribuição do espaço urbano, desde a forma de composição social das habitações, sua estru-
tura e planejamento. E (2003:51) afirma também que esta influência não se limitava à vida ma-
terial:  

 
O advento da República proclama sonoramente a vitória do cosmopo-
litismo do Rio de Janeiro. O importante, na área central da cidade, era 
estar em dia com os melhores detalhes do cotidiano do Velho Mundo. 
E os navios europeus, principalmente franceses, não traziam apenas 
os figurinos, o mobiliário e as roupas, mas também notícias sobre as 
peças e os livros mais em voga, as escolas filosóficas predominantes, 
o comportamento, o lazer, a estética e até doenças, tudo enfim que 
fosse consumível por uma sociedade altamente urbanizada e sedenta 
de modelos de prestígio. 
 

Nesse sentido, a educação acompanhava essas tendências progressistas cosmopolitas. 
O Colégio Internacional, uma das primeiras escolas protestantes que se instalaram no Brasil, e 
seus anúncios aparecem compondo este cenário, sendo um dos que mais apareciam nas pági-
nas dos jornais investigados. Outras escolas, geralmente menores, assim como atividades de 
professores particulares que voltavam de suas viagens, também traziam referências à países 
europeus e à América do Norte. É o caso do Colégio Florence. 

A seguir anúncio em que traz no dia 14 de dezembro de 1886, na primeira página do 
Diário de Campinas anúncios de loja, Café e também do “Colégio Florence”. 
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Figura 1- Anúncio - Notre Dame de Paris. 16 de dezembro de 1886. Acervo CCLA 
 
Na análise feita tanto na Gazeta de Campinas quanto no Diário de Campinas o que mais 

chamou atenção é o que pode se conceituar com o estudo de PALLARES_BURKE (1998:155), 
sobre a educação. Para a autora que analisa a atividade jornalística de O Carapuceiro, o gosto 
pelo que é estrangeiro também nota-se na educação neste período. Nela a autora cita Gilberto 
Freire: 
 

A propósito disso é importante salientar que desde Gilberto Freire 
(1923), os estudiosos tem sido unânimes em caracterizar como um 
dos elementos centrais da ação reformista de O Carapuceiro a crítica 
ao “ nosso gosto por macaquear”, desenvolvida numa época em que 
o Brasil abria-se para o mundo e em que as influencias estrangeiras 
se faziam sentir”. 

Outro anúncio que se pode analisar e que faz deferência ao estrangeirismo é o que está 
a seguir e que aparece no jornal Diário de Campinas onde um professor oferece seus serviços 
exaltando sua formação estrangeira, sua habilidade em lecionar não somente línguas, mas 
também alfabetizar, ensinar geografia, história e até caligrafia. 
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Figura 2 - Anuncio – professor – Diário de Campinas em 1886. 

 
Outro fato interessante é que ele apresenta o serviço que pode acontecer em Campi-

nas, em fazenda do município ou de outra cidade. Este tipo de anúncio constava dentre outros 
ligados ao comércio, sem espaço definido como constatado pela pesquisadora em pesquisa in 
loco. Isso permite aventar a hipótese de que a educação não se restringia apenas ao espaço 
dos colégios, mas, como o próprio comércio permitia uma vertente itinerante de professores 
autônomos. 
  O Colégio Culto a Ciência chegou a ter, entre final do XIX e início do XX, uma coluna 
própria nos dois jornais de Campinas, “ Gazeta de Campinas” e “Diário de Campinas“. A confec-
ção de colunas trazem o cotidiano de Instituições Escolares e sua novidades frente a sociedade 
criando um contexto de progresso, de educação. 

Esta frequência nos jornais da cidade vê-se mais tarde aumentar quando há lançamen-
to de coluna diária no jornal Gazeta de Campinas, denominada Informações, ou seja, pratica-
mente se passaram uma década do seu funcionamento e assim a importância do dia a dia da 
escola, seu funcionamento ganha proporções a ponto de freqüentar diariamente o jornal como 
podemos observar em texto abaixo onde a mensagem se refere aos alunos que obtiveram no-
tas “optimas”, apresentando o nome das disciplinas e o nome dos alunos. 
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Figura 3 – Anúncio sobre o Culto à Ciência, Jornal Gazeta de Campinas. 1884 

No anúncio acima, da “Gazeta de Campinas” nota-se a exposição clara do nome de alu-
nos e notas que receberam , além do estado sanitário e também os faltosos. Tudo isso com a 
assinatura do diretor de então o senhor “Amardor Florence”. 

Quanto as considerações parciais podemos argumentar que a imprensa neste período 
de efervescência do ideal republicano e também da educação começa a configurar como elo 
entre vários contextos sociais e políticos através das informações trazidas em seus textos por 
articulistas e colaboradores, notadamente estas informações se direcionam para o comércio e a 
educação.  

Para a educação, através das informações voltadas às instituições de ensino, os colé-
gios e assim eleva os mesmos através dos anúncios publicitários ao patamar de comércio, como 
pode se averiguar do espaço ocupado pelos mesmos e pelo comércio local, onde eram vendidas 
mercadorias o comprador poderia adquirir no dia a dia e também comprar a educação para 
seus filhos, ou para uma elite que se configurava através dos produtores de café. 

Percebe-se ainda a presença de coluna específica do colégio Culto à Ciência na exposi-
ção e prestação de contas a comunidade campineira sobre o estado sanitário da instituição, 
mas também dando como que satisfação aos que ali investiam sobre os que frequentavam. 

A publicação das colunas conotando a ideia de –informação- trata com muita naturali-
dade a exposição do dia a dia da instituição de ensino transmitindo a sociedade padrões de 
comportamento conceituados como ideias à época. 

Estes ideais da época se estabelecem nas relações, entre o café, o comércio e a educa-
ção vivenciadas pela população, contextualização momentos do que se referenda mais tarde 
como o de modernização do comportamento social da população de Campinas, percebe-se 
através dos anúncios publicitários veiculados nos jornais impressos do comércio instalado, pois 
neles percebe-se clara tendência a internacionalização dos hábitos e costumes daqueles que ali 
viveram.  

O que era veiculado pelos jornais ganhava força no que se referia à política e assim 
acabam por se tornar porta-vozes do ideário republicano através de textos, ora assinados por 
profissionais da imprensa, ora por figuras de destaque na sociedade campineira, principalmente 
as ligadas à educação de forma geral, onde começa a ser desenhado um novo regime político 
considerado mais adequado para o que consideravam o começo de uma época moderna. 
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O pressuposto que permeia a construção da presente pesquisa, ainda em andamento, é 
a de que o tratamento dado pela imprensa campineira à Educação, seja em textos ou anúncios 
publicitários, reforça o ideal republicano e o contexto de modernidade na cidade de Campinas 
entre 1870 e 1890. Esta modernidade é estudada e segue como imagem da própria constituição 
social nas próximas décadas. E referenda o pensamento já existente que a maioria das escolas 
que existiam em Campinas na passagem do Império à República era dirigida para a elite. Tal 
contexto direciona o estudo ao que era oferecido ao habitante da cidade . Educação como in-
serção na modernidade impulsionada nos grandes centros urbanos capitalistas da época. Em 
especial, de um ideário republicano que acreditava estar na educação à solução para o progres-
so e o caminho para a civilização.  
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A História no Cinema, o Cinema na História: o filme como fonte histórica 
 
Atualmente, um século depois da sua invenção, persiste a tendência em considerar o Ci-

nema uma nova tecnologia, sobretudo se ligarmos o Cinema à educação e o entendermos en-
quanto recurso didático passível de ser utilizado em sala de aula. 

Pese embora a antiguidade do meio, a relação entre Cinema e História não remonta a fi-
nais do século XIX, sobretudo se pensarmos esta relação de forma transversal, isto é, nos con-
tributos dados pela História ao Cinema e vice-versa.  

Passado o fator novidade dos primeiros anos da invenção do cinematógrafo, este neces-
sitava de ser revitalizado e transformado para corresponder aos desejos das massas. A História 
viria a assumir um papel vital nesta transfiguração do Cinema que não poderia continuar a re-
fugiar-se na simples construção de um cenário e no relato de uma pequena trama; a solução 
passava pela capacidade do Cinema contar uma história mantendo-se, simultaneamente, fiel à 
captação da realidade (Sadoul, 2004: 21). Com o filme Nascimento de uma Nação (1915), o 
realizador David Griffith, focar-se-á na junção dos aspetos visual e oral – dotando o filme de 
uma importância artística significativa e concedendo ao guião beleza poética e uma crescente 
carga dramática (Sadoul, 2004: 107 e 108) – recorrendo à História para iniciar um novo estilo 
cinematográfico. Nas palavras do então presidente americano Woodrow Wilson, tratou-se de 
“História escrita com raios de luz” (Stam, 2000: 32). Podemos não ir tão longe nesta fase do 
trabalho, mas percebemos desde já que é neste momento que se inicia a relação entre Cinema 
e História.  

Se a História no Cinema remonta à segunda década do século XX, teremos de esperar 
cerca de meio século para assistirmos à aproximação do Cinema à História. A partir de 1970 
Marc Ferro inicia um conjunto de estudos que visam integrar definitivamente o Cinema no 
universo de fontes disponíveis ao historiador. Segundo ele “a câmara revela o seu [da 
sociedade] funcionamento real, diz mais sobre cada um de nós do que o que seria desejável 
mostrar “(Ferro, 2010: 31).  

Ao reconhecer à câmara o poder de evidenciar comportamentos e especificidades do 
funcionamento social, Marc Ferro vem mostrar a importância de uma fonte como o Cinema para 
captar realidades passadas. Também Pierre Sorlin (1985: 252) acentuou esta capacidade do 
Cinema projectar uma dinâmica social, muitas vezes impercetível através de outros tipos de 
fonte, ao salientar que “os filmes já não são considerados simples janelas que permitem ver 
para o universo, mas constituem um dos instrumentos que a sociedade dispõe para se pôr em 
cena, para se mostrar”. Contudo, a forma como o filme representa a sociedade não se assume 
de forma direta, é necessário procurar, dentro dos elementos que compõem uma obra ficcional, 
os dados que nos permitem descortinar o real que existe na ficção (Nova, 1996). É, no fundo, 
aquilo que Ferro (2010: 32) chamou de contra-análise da História. 

Ao entendermos o Cinema como documento histórico assumimos que a imagem que ele 
nos apresenta conserva um conjunto de vestígios importantes para a sua compreensão (Lagny, 
2009: 100). Percebemos, portanto, que cada filme nos mostra, de forma assumida ou não, o 
retrato de uma época, cultura, mentalidade e ideologia dominantes (Sorlin, 2008: 21) e, 
também por essa razão, há que equacioná-lo como documento histórico. 

Todavia, a importância do Cinema na História não se esgota seu reconhecimento 
enquanto fonte primária. Embora menos consensual, há que considerar o papel do filme 
histórico enquanto fonte secundária, enquanto visão que este transmite sobre a História. Robert 
Rosenstone vem, pois, teorizar esta interpretação da História enquanto visão sobre o passado; 
para Rosenstone (2010: 18) “os filmes históricos, mesmo quando sabemos que são 
representações fantasiosas e ideológicas, afetam a maneira como vemos o passado”. 
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O filme histórico possui uma série de características que o singularizam e distinguem face 
aos restantes géneros cinematográficos. Ao recorrer a um conjunto de técnicas específicas, ten-
ta recriar a aparência de mundos, civilizações, atmosferas que inundam o espectador numa fic-
ção absorvente (Alberich, 2009: 14) onde o mundo visual e sonoro são recriados para dar a 
ilusão de realidade. No entanto, é interessante verificar que os filmes históricos são definidos 
por uma disciplina que é completamente alheia ao Cinema e, como constata Pierre Sorlin 
(2008: 37), o público reconhece a existência de um sistema de conhecimento claramente defi-
nido – a História – onde os cineastas vão recolher o seu material.  

A renitência em aceitar o filme histórico como uma interpretação da História prende-se 
muitas vezes com a ideia que temos da falta de cientificidade emprestada a estes filmes. Toda-
via, para estes teóricos da relação Cinema-História, “quando os historiadores se questionam 
sobre os erros cometidos pelos realizadores estão a dar importância a questões irrelevantes” 
(Sorlin, 2001: 38), pois “a verdade da História não reside na verificabilidade de dados individu-
ais, mas na narrativa global do passado” (Rosenstone, 2010: 195). 

Assim, se no campo das fontes o Cinema conseguiu ganhar o seu espaço enquanto do-
cumento histórico, seja como fonte primária ou como fonte secundária, a sua aplicabilidade em 
contexto de aula é viabilizada sob o ponto de vista teórico. Não obstante, a utilização didática 
do Cinema não passa apenas pela sua utilização enquanto fonte mas também, pela sua intro-
dução na prática pedagógica enquanto recurso, enquanto estratégia de aprendizagem. 

 
Sobre a utilização didática do Cinema: o filme como recurso 
 
A utilização didática do Cinema na sala de aula tem vindo a receber vários contributos 

teóricos que não só atestam a validade da sua aplicabilidade como recurso, mas também suge-
rem abordagens e reconhecem os benefícios que advém dessa utilização. Desde logo, o fator 
motivacional. “Globalmente falando, os alunos gostam de ver filmes (…) começamos com um 
meio que é confortável, não ameaçador e especialmente apelativo para os estudantes da era 
visual dos nossos dias” (Weinstein, 2001).  

Num estudo realizado recentemente nos Estados Unidos da América com professores do 
ensino secundário foi possível aferir algumas das razões que levavam à exibição de filmes na 
sala de aula. Esta justifica-se, por um lado, pelo facto de estes serem motivantes para os alu-
nos e poderem despertar neles o interesse pelos conteúdos históricos e, por outro lado, pela 
empatia desenvolvida entre o filme, o aluno e a sua vivência pessoal (Marcus & Stoddard 2007: 
309). 

No entanto, “o objetivo da educação é ensinar, não entreter” (O’Connor, 1987: 1) razão 
pela qual é importante que o filme cumpra didaticamente através da apresentação de informa-
ção complexa e da recriação realista de espaços e tempos históricos relevantes (O’Connor, 
1987: 2). Para escalpelizar o filme e potenciar as aprendizagens a partir do seu estudo é neces-
sário proceder a uma análise fílmica que oriente o aluno para uma maior compreensão do valor 
didático do mesmo. 

Enquanto fonte primária, e tendo em linha de conta que é da competência da História o 
trabalho com fontes, não haverá local mais apropriado para trabalhar o filme como documento 
histórico do que a aula de História. Sob esta perspetiva, a análise fílmica deve versar sobre três 
níveis distintos: o conteúdo, a produção e a receção do filme. Com a análise de conteúdo reti-
rar-se-ia do filme a informação mais relevante; ao se analisar o contexto de produção, procu-
rar-se-iam todas as influências a que o filme esteve sujeito durante a sua realização; 
finalmente, o estudo da receção do filme permitiria perceber qual o impacto do filme na socie-
dade (O’Connor, 1987: 9). Trata-se, portanto, de uma crítica de fonte apurada que pretende 
determinar rigorosamente a informação transversal veiculada pelo filme.  
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Porém, a análise do filme histórico, enquanto fonte secundária, deverá ser alvo de uma 
abordagem diferente. Sendo um filme cujo conteúdo reflete uma maior aproximação à História, 
a análise deverá versar não só na produção e tratamento da informação, mas sobretudo no 
conteúdo histórico que recria. A proposta de análise de Scott Metzger (2006: 66-69) sugere três 
linhas de análise ao conteúdo histórico do filme: como é retratado o passado (entre o facto e a 
ficção, evidência histórica ou interpretação); a sua relação com o aspeto social (o significado 
social atribuído à representação histórica); o envolvimento emocional e moral do filme (a identi-
ficação com o passado recriado e as respostas éticas e morais suscitadas pelo filme).  

No que toca à introdução do Cinema na sala de aula, apesar de não haver uma fórmula 
específica para o rentabilizar, há, no entanto, um leque variado de recomendações e sugestões 
que nos permitem explicitar uma linha de rumo com vista ao aproveitamento deste recurso. Em 
primeiro lugar, é extremamente importante que o professor se prepare e estruture convenien-
temente a aula antes de utilizar o filme como recurso. Esta preparação implica uma pesquisa 
que explore os factos históricos abordados no filme e o período histórico a que o filme se repor-
ta; também o realizador deve ser alvo de estudo prévio, assim como as condições de produção 
do filme (os alunos poderão e deverão ser incluídos na realização destas tarefas) (Nóvoa, 
1998). A introdução desta informação na sala de aula irá promover um conhecimento mais 
aprofundado da fonte e, como tal, beneficiará a interpretação da mensagem histórica. O filme 
será então, neste momento, alvo de uma análise de conteúdo que o transformará em fonte do-
cumental; elaborar-se-ão questões, reflexões e problemas acerca das temáticas abordadas no 
filme e a sua relação com o processo real; a rentabilização do filme finalizar-se-á com a organi-
zação de debates (Nóvoa, 1998). Esta abordagem técnica e histórica do filme promove o traba-
lho de competências históricas a dois níveis: quer no âmbito da pesquisa e tratamento da 
informação, com a recolha do material que servirá de base teórica à interpretação do filme en-
quanto documento histórico, quer ao nível da compreensão histórica, com a análise da informa-
ção histórica transmitida pelo filme. 

Mary Lankford vem, por seu turno, traçar um conjunto de possibilidades de trabalho em 
sala de aula através da rentabilização do filme. A investigadora propõe a realização de um 
guião estruturado em três níveis com atividades em cada um deles que visam o desenvolvimen-
to de tarefas específicas. Assim, no momento anterior à visualização do filme, o professor deve 
introduzi-lo aos alunos explicando os objetivos da sua visualização; aquando da exibição do fil-
me, o aluno deve procurar responder aos objetivos previamente traçados; após a visualização 
do filme segue-se o período de avaliação (Lankford, 1992). Ao compararmos as propostas de 
Nóvoa e Lankford, vemos que a abordagem desta última reforça a componente didática em 
detrimento da componente técnica do Cinema. 

Podendo o filme ser utilizado como recurso individual, como temos vindo a apresentar, a 
sua riqueza enquanto instrumento de trabalho possibilita ainda que o professor se possa servir 
de outro tipo de fontes e recursos para aumentar o leque de experiências de aprendizagem a 
oferecer aos alunos. A diversidade de recursos vem dinamizar estratégias. Para O’Connor 
(1987: 53, 54), a sala de aula sai enriquecida quando é reforçada com filmes e outros materiais 
pedagógicos, “os alunos ficarão mais atentos aos elementos psicológicos e emocionais da expe-
riência cinematográfica (…) Serão, ainda, particularmente críticos quando forem confrontados 
com outros elementos visuais”. Por outro lado, investigações já realizadas neste âmbito suge-
rem que a utilização conjunta de filmes e outros materiais didáticos – como documentos escri-
tos por exemplo – é extremamente benéfica para os alunos uma vez que aumenta a capacidade 
de descodificar a informação fílmica, motiva-os para a leitura de documentos escritos e facilita a 
retenção de conhecimento histórico substancial (Butler, Zaromb, Lyle, & Roediger, 2009: 1166, 
1167). 
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Ao finalizarmos esta primeira parte de contextualização teórica relativamente à aproxima-
ção, primeiro do Cinema à História, e depois do Cinema à didática da História, percebemos que 
o conjunto de recomendações apresentadas para uma efetiva e coerente utilização do filme em 
contexto didático requer alguns cuidados e está sujeito a algumas orientações que permitem, 
por um lado, rentabilizar positivamente todo o potencial desta fonte/recurso e, por ouro lado, 
contribuir significativamente para a aquisição de conhecimento histórico substancial. 

 
Da teoria à prática: as realidades da utilização do Cinema no currículo e manu-

ais de História do 3º Ciclo do Ensino Básico 
 
Se do ponto de vista teórico a utilização do Cinema em contexto didático tem levantado 

algumas questões de âmbito mais alargado que nos remetem sobretudo para as potencialida-
des do mesmo, não podemos deixar de reconhecer que o caminho percorrido pelo Cinema no 
Ensino da História assume já algumas características e especificidades que nos remetem para a 
abordagem prática da legitimação teórica já alcançada. 

A adaptação prática da teoria da relação entre Cinema e História é visível, desde logo, a 
partir da análise de documentos normativos como o Programa de História do 3º Ciclo do Ensino 
Básico, o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, e ainda nos diversos 
Manuais Escolares de História do 3º Ciclo do Ensino Básico1. Através destas fontes pretendemos 
perceber, por um lado, se o Cinema ocupa já um papel relevante no conjunto de fontes e estra-
tégias de aprendizagem que se encontram disponíveis para o professor levar a cabo o Ensino 
da História e, por outro lado, se os Manuais Escolares têm vindo a incorporar sugestões cine-
matográficas e de trabalho que confiram ao Cinema um efetivo valor didático. 

Comecemos, portanto, pela análise do PH do 3º Ciclo do Ensino Básico (Ministério da 
Educação, 1999). O documento apresenta-se como um instrumento articulador das várias com-
ponentes curriculares, tendo como principal objetivo ser um elemento facilitador das planifica-
ções, apresentando um conjunto de sugestões metodológicas que articulam objetivos gerais e 
conteúdos, aos quais adiciona um leque diversificado de estratégias/atividades que visam funci-
onar como um apoio didático para o professor (Ministério da Educação, 1999: 5). 

Centremo-nos, pois, no conjunto de sugestões metodológicas apresentadas pelo PH, na 
tentativa de perceber qual a importância dada ao Cinema no total das estratégias de aprendi-
zagem apresentadas. O gráfico que se segue mostra-nos o total de propostas de atividades2 
apresentadas ao longo do PH. 

 

CD-ROM DE ATAS  | 6904 |  COLUBHE 2012



Como podemos observar, a “visualização de filmes” é apenas a quinta sugestão mais 
apresentada (em sete possíveis). Apesar de esta ser uma sugestão metodológica relevante, ela 
fica ainda aquém da “utilização de fontes escritas” ou da “elaboração/análise de mapas”. Po-
rém, e sendo o Cinema um recurso iminentemente visual, é curioso observar que, se juntarmos 
a “visualização de filmes” à “observação/análise de imagens”, as propostas de âmbito visual 
suplantam as restantes, o que confere uma importância considerável às atividades de caráter 
imagético.  

Relativamente à natureza destas propostas de “visualização de filmes”, elas são simples 
sugestões bibliográficas, isto é, não contêm qualquer proposta de trabalho ou orientação meto-
dológica. Quanto aos filmes propostos, percebemos que o PH não explora devidamente as po-
tencialidades do filme enquanto instrumento didático; ele limita-se a apontar um filme para um 
determinado conteúdo e através dele explorar apenas um aspeto do filme remetendo-nos para 
uma exploração meramente ilustrativa, o que circunscreve consideravelmente as potencialida-
des deste recurso (a título de exemplo, o Programa sugere a visualização do filme Robin dos 
Bosques (Michael Curtiz, 1938), com o intuito de “perceber compreender o quotidiano medie-
val” (Ministério da Educação, 1999: 28)). 

Outro aspeto relevante no PH é o aumento progressivo das sugestões de “visualização de 
filme” ao longo dos três anos que compõem o ciclo (no 7º ano temos apenas 3 propostas de 
visualização, no 8º temos 5 propostas, enquanto que no 9º ano são sugeridos 8 filmes). Este 
dado vem relacionar-se com uma outra orientação do PH – a crescente complexificação dos 
conteúdos e objetivos a atingir – o que de certa forma acaba por explicar este aumento gradual 
das sugestões metodológicas que incluem a visualização de filmes.  

Assim sendo, podemos concluir da análise do PH que o Cinema é já uma sugestão meto-
dológica relevante no conjunto das sugestões colocadas à consideração do professor. Não obs-
tante, foi possível perceber que as sugestões apresentadas carecem de valor didático, na 
medida em que lhes falta uma consistente exploração do filme; apesar de apresentar propostas 
cinematográficas que incluem o reconhecimento do filme enquanto fonte primária e secundária, 
acabam por não explorar o potencial do filme ficando apenas pela sugestão de visualização, 
sem qualquer trabalho didático prévio ou subsequente. 

Relativamente ao documento CNEB (Ministério da Educação, 2001), este surge como um 
ponto de ancoragem da gestão curricular dos programas em vigor, relacionando-o com o saber 
histórico expresso em três núcleos essenciais (Tratamento de Informação/Utilização de Fontes; 
Compreensão Histórica (nos domínios da temporalidade, espacialidade e contextualização); 
Comunicação em História), na tentativa de fornecer aos alunos um conjunto de experiências de 
aprendizagem que os ajudem a pensar e a usar o conhecimento histórico de forma criteriosa e 
adequada (Ministério da Educação, 2001: 87 e 88) 

A ênfase dada às experiências de aprendizagem abre espaço à realização de um conjunto 
de atividades que possam contribuir para a aquisição de conhecimento histórico substancial. O 
Cinema surge, portanto, neste documento, como uma experiência de aprendizagem possível na 
exploração de dois dos três núcleos fundamentais do saber histórico: no tratamento da infor-
mação/utilização de fontes – onde se sugere que o aluno faça uso das metodologias próprias da 
História, nomeadamente no que diz respeito à pesquisa e seleção de informação, distinguindo 
fontes históricas diversas (fontes primárias e secundárias, historiográficas e não historiográficas 
(ficção, propaganda…)) (Ministério da Educação, 2001: 92); e na Compreensão Histórica – na 
vertente da contextualização, ao referir que se poderá recorrer à “análise comparativa de dife-
rentes tipos de dados registados em fontes variadas (escritas, visuais, audiovisuais, cartográfi-
cas, etc.) (Ministério da Educação, 2001: 102). 

Trata-se portanto de um documento cuja principal função será a de orientar o Ensino de 
História. A apresentação de estratégias de aprendizagem surge como uma indicação, uma pos-
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sível utilização dos diversos recursos com vista ao desenvolvimento do conhecimento histórico. 
Sem referir conteúdos concretos, sugerem-se propostas de atividades que, embora não sejam 
vinculativas para o professor, ajudam-no a refletir sobre os conteúdos a trabalhar e a melhor 
forma de os transmitir aos alunos. No que diz respeito ao Cinema, verificamos que a presença 
deste, enquanto estratégia de aprendizagem, não é abundante, porém, sendo apenas suges-
tões de trabalho, não deixa de ser importante verificar que este recurso é ainda um campo 
aberto à exploração e que, com efeito, o documento não limita a sua utilização. 

Focar-nos-emos agora no ME. De acordo com a legislação em vigor, este é um recurso 
pedagógico-didático relevante mas não exclusivo; a sua certificação é a garantia da conformi-
dade com os objetivos e conteúdos do currículo nacional e dos programas ou orientações curri-
culares em vigor. A par desta validação legislativa, investigações recentes sugerem que o ME é, 
para a maioria dos professores, o recurso preferencial para desenvolver aprendizagens (Costa, 
2008). Da mesma forma, outros estudos dão-nos conta que 60% dos professores dos países 
desenvolvidos confiam no ME para desenvolver cerca de 90% do tempo de aula (Maia, 2010). 

Percebemos, pois, que o ME é uma fonte preferencial no processo de ensino-
aprendizagem. Assim sendo, em que medida o Cinema é um recurso que merece a atenção dos 
autores de ME em Portugal? Como aparece ele tratado? São tidas em conta as recomendações 
quer dos teóricos, quer do CNEB e PH do 3º Ciclo do Ensino Básico? 

A base de dados elaborada contém informação de 25 Manuais Escolares3, sendo que 9 
deles são referentes ao 7º Ano de Escolaridade, 9 do 8º e os restantes 7 pertencem ao 9º Ano 
de Escolaridade. Ao nível das propostas cinematográficas apresentadas, obtivemos um total de 
552 propostas de visualização de filmes (apenas filmes históricos), sendo que o 7º ano conta 
com 108 propostas, o 8º ano contabiliza o 230 e, para o 9º ano, existem 214 propostas cine-
matográficas4. O gráfico que se segue mostra-nos o total das propostas cinematográficas apre-
sentadas distribuídas pelos diversos ME analisados.  

 A análise deste gráfico mostra-nos que não existe homogeneidade quanto ao número de 
propostas apresentadas, ou seja, há alguns ME que apresentam números elevados enquanto 
outros apresentam valores residuais ou não chegam a apresentar qualquer proposta. Percebe-
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mos ainda que as recomendações do PH relativamente à progressiva complexificação das 
aprendizagens não são tidas em linha de conta na maioria dos ME. À exceção do “Viva a Histó-
ria”, “Descobrir a História” e “História (Sete, Oito e Nove) – embora nestes últimos não se pos-
sa falar em crescimento progressivo uma vez que o primeiro (“Descobrir a História”) não 
apresenta qualquer proposta no 7º ano, uma proposta no 8º e duas no 9º, e o segundo (“His-
tória”) começa com duas propostas no 7º ano e acaba com 99 no 9º) – os restantes ME não 
apresentam nenhum padrão reconhecível que aponte neste sentido. Se olharmos ao total das 
propostas cinematográficas apresentadas percebemos que é no 8º ano que o recurso ao Cine-
ma assume uma maior preponderância (230) seguido pelo 9º ano (214) e finalmente o 7º ano 
(108). 

Com efeito, e face a esta análise quantitativa, olhemos agora com mais atenção para as 
características das propostas apresentadas e a forma como estas se encaixam nas recomenda-
ções teóricas e curriculares apresentadas. O gráfico que se segue mostra-nos o tipo de propos-
tas apresentadas pelos ME, sendo que estas podem ser configuradas em dois grandes núcleos: 
as Propostas Bibliográficas (propostas cinematográficas que aparecem no final do ME em forma 
de lista e são equiparadas a bibliografia); e as Propostas de Aprofundamento de Conhecimentos 
da Unidade (todas as propostas que sirvam para o aluno obter mais conhecimentos sobre os 
conteúdos de uma Unidade). 

A observação inicial do gráfico mostra-nos a existência de 
dois tipos de propostas, sinal que os ME não divergem quanto à 
abordagem dada ao filme. Depois, apercebemo-nos que mais 
de metade das propostas de visualização de filmes aparecem na 
secção de bibliografia (64%) – o filme surge, pois, como uma 
“Proposta Bibliográfica” não havendo espaço para uma efetiva 
exploração didática. Relativamente aos 36% de propostas de 
“Aprofundamento de Unidade”, o facto de estas não estarem 
inseridas nas “propostas bibliográficas” não significa que todas 
elas apresentam propostas de trabalho específico com o filme. 
Assim, dentro das propostas de Aprofundamento de Conheci-
mentos de Unidade podemos ainda distinguir aquelas que apre-
sentam Propostas de Trabalho e aquelas que não apresentam 
Proposta de Trabalho (entende-se por Proposta de Trabalho 
todas as propostas cinematográficas que apresentem fichas de 
análise/exploração do filme sob o ponto de vista didático). O 

gráfico que se segue mostra-nos, exatamente essa relação. 
Percebemos, portanto, que cerca de 80% das 

propostas apresentadas na categoria Aprofunda-
mento de Conhecimentos da Unidade não possuem 
qualquer forma de análise fílmica. Agora, se equa-
cionarmos este valor à luz do total das propostas 
cinematográficas apresentadas pelos ME, apenas 
8% do total das propostas apresenta Proposta de 
Trabalho. Com efeito, não há por parte dos ME a 
preocupação em analisar o filme, seja enquanto 
fonte, seja como recurso didático, o que nos aponta 
para um claro afastamento em relação às recomen-
dações teóricas que tivemos oportunidade de aqui 
apresentar.  
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Para além dos aspetos relacionados com a análise fílmica propriamente dita, há ainda al-
gumas orientações teóricas que têm expressão ao nível da abordagem feita pelos ME relativa-
mente à utilização do Cinema enquanto recurso nas aulas de História. O gráfico que se segue 
mostra-nos algumas das opções dos ME relativamente às características das propostas cinema-
tográficas apresentadas. As categorias criadas tiveram em linha de conta as recomendações 
teóricas apresentadas ao longo da primeira parte deste trabalho e refletem apenas as propostas 
que apontam para uma possível rentabilização didática5. 

 
 
Da leitura do gráfico sobressaem algumas particularidades que devemos realçar. A gene-

ralidade dos ME não leva em consideração as recomendações teóricas apresentadas. Tomemos 
como exemplo a análise dos valores obtidos nas categorias “apresenta resumo ou sinopse” e 
“relaciona a temática do filme com os conteúdos históricos” (estas características poderão ser-
vir: para contextualizar o filme e o período histórico que se vai abordar através dele na aula de 
História; para delinear objetivos de trabalho). Podemos, pois, verificar que estas são estratégias 
de rentabilização didática pouco utilizadas pelos ME. Ora, estes são claros indicadores da falta 
de critério na escolha do filme como recurso didático; os objetivos que presidem à sugestão 
cinematográfica e que a enquadram com a disciplina de História não são definidos pelo ME, o 
que, em última análise, levanta um problema de indefinição sobre a forma como os ME enca-
ram o filme: será o filme entendido como instrumento de trabalho ou como ocupação de tem-
pos livres? Os dados recolhidos apontam para a segunda opção. 

Outro aspeto tido como importante pelos teóricos é o “acompanhamento do Professor”. 
Os ME não valorizam a intervenção do professor na rentabilização didática do filme. O professor 
desempenha, em relação à proposta cinematográfica apresentada, o papel de supervisor e não 
de mediador de aprendizagens. 

Relativamente à apresentação de “Propostas de Trabalho” e ao “Desenvolvimento de 
Competências” a partir do filme, embora estas sejam as duas características mais valorizadas 
pelos ME, como podemos observar no gráfico, a sua importância terá sempre de ser relativizada 
em função da pouca expressividade deste género de propostas relativamente ao total das pro-
postas apresentadas. Com efeito, podemos afirmar que o número de propostas que contem-
plam uma efetiva exploração didática é diminuto (se pensarmos que temos um total de 552 
propostas cinematográficas, e tendo em linha de conta que as características apresentadas po-
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dem ser repetidas numa mesma proposta, a percentagem total de propostas sugeridas pelos 
ME que apresenta uma ou mais características enunciadas não excede os 13%). 

Ainda no “Desenvolvimento de Competências” devemos referir que os ME que apresen-
tam propostas que incluem esta característica privilegiam as competências de Tratamento e 
Seleção da Informação e de Comunicação em História (esta última é uma novidade em relação 
às aplicações sugeridas pelo CNEB, o que vem atestar as potencialidades do Cinema enquanto 
recurso didático).  

 
Considerações Finais 
 
A inclusão do Cinema nos documentos legais e utensílios didáticos (ME) que estão ao 

serviço do Ensino da História é já uma realidade. As investigações teóricas recentes que colo-
cam o Cinema na órbita da didática da História têm apontado alguns caminhos concretos para 
uma melhor rentabilização deste recurso, no entanto, as aproximações entre a teoria e a práti-
ca não estão ainda consolidadas.  

Alguns indicadores revelam-nos que há a preocupação em tornar a experiência cinema-
tográfica mais significativa para os alunos, seja pela sua inclusão enquanto recurso no PH, seja 
através das orientações do CNEB que apontam para o desenvolvimento de competências e co-
nhecimentos significativos através da diversificação das experiências de aprendizagem, onde o 
Cinema desempenha uma função necessária no enriquecimento histórico e cultural dos alunos.  

O ME, enquanto recurso preferencial no processo ensino-aprendizagem, estabelece um 
conjunto de critérios próprios, os quais não refletem nem as orientações do PH nem as reco-
mendações dos teóricos, o que nos leva a concluir que, no que respeita à apresentação das 
propostas cinematográficas, não parece existir um conhecimento generalizado das potencialida-
des deste recurso na aquisição do conhecimento histórico. O tratamento dado ao filme pauta-se 
por uma abordagem pouco didática na medida em que: não existe ligação entre os conteúdos a 
estudar e o recurso a utilizar (neste caso o Cinema); a especificidade do filme enquanto recurso 
é menosprezada dado que não existe contextualização prévia sobre a temática que o filme ex-
plora e a forma como o faz; a subtração do papel do professor na exploração deste recurso 
confirma o carácter de sugestão bibliográfica, de ocupação de tempos livres e não de recurso 
didático que serve para o desenvolvimento de conteúdos históricos.  

Para finalizar, foi recentemente anunciado pelo atual Secretário de Estado da Cultura, 
Francisco José Viegas, a criação do Plano Nacional de Cinema cuja implementação visa fazer 
entrar nos currículos escolares a arte e a história do Cinema. Trata-se, não só do reconheci-
mento da importância da utilização deste meio no processo de ensino-aprendizagem, mas tam-
bém de uma chamada de atenção para a necessidade fomentar a diversificação de estratégias 
pedagógicas que resultem num ensino mais abrangente e globalizante. 
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1 Daqui em diante utilizar-se-ão oportunamente as siglas: PH para identificar o Programa de His-
tória; CNEB para identificar o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais; ME 
para identificar o Manual Escolar/Manuais Escolares. 
2 As categorias apresentadas refletem as atividades com maior número de ocorrências ao longo 
de todo o PH. Embora sejam mencionadas outras sugestões de atividades, o número de ocorrên-
cias não justificava a criação de novas categorias. 
3 Foram analisados todos os manuais escolares de História do 3º Ciclo do Ensino Básico avaliados 
e certificados para adoção pela DGDCI no ano letivo 2010/2011 (a lista manteve-se no ano letivo 
2011/2012). 
4 Contabilizam-se como propostas cinematográficas todos os filmes históricos ou propostas de 
trabalho que incluam a utilização do Cinema e que sejam sugeridos pelo manual, mesmo que haja 
repetição de propostas em unidades diferentes. 
5 As características apresentadas podem repetir-se numa mesma proposta. Exemplo: uma pro-
posta poderá incluir, simultaneamente, o desenvolvimento de competências, acompanhamento do 
professor e apresentação de resumo ou sinopse. 
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INTRODUÇÃO 
Professor da Escola Secundária Sá de Miranda (Braga), Filólogo, Tradutor, Humanista, é 

a José Cardoso que se devem algumas valiosas traduções de latim e grego para a versão por-
tuguesa de textos de referência. Como o reconheceu o Prof. Lúcio Craveiro da Silva, “o Dr. José 
Cardoso prestou […] um relevante serviço para a difusão entre nós da cultura pré-nacional e, 
por isso, lhe ficamos imensamente gratos e devedores” (Cardoso, 1986a: 16-17). 

Trata-se, então, de um “excelente trabalho” de tradução e anotação que constitui a ba-
se de “um trabalho muito útil para nós, os que trabalhamos na História” (Adriano Vasco da Fon-
seca Rodrigues, in Cardoso, 1986b: 12-13). E, quando se fala de trabalho na História, diga-se, 
na “História da Antiguidade Oriental, Clássica e Medieval” (Cardoso, 1959a; 1986a; 1961a; 
1962; 1965; 1982a; 1983; 1986a; 1987a; b; 1993a; 1994a; 1995a; 1999); na “História da Lín-
gua Portuguesa” (Cardoso, 1953a; 1956a; 1960; 1961b; c; 1994b; 1997a; 2002); na “História 
da Religião Católica e da Vida de Santos” (Cardoso, 1953b, 1959b; 1978; 1986c; 1994c; 1995b; 
1996a; 2003; 2005); na “História do Teatro Português” (Cardoso e Sá, 1980a; b; 1982b), na 
“História da Medicina Portuguesa” (Cardoso, 1993b), na “História Sociopolítica Regional e Naci-
onal (Cardoso, 1994d; 2000). Permeando estas obras de fôlego, não podem ser esquecidas as 
obras literárias de teor narrativo (Cardoso, 1952) ou teatral (Cardoso, 1987c)1. 

Pela importância que lhe atribuímos enquanto investigadora no âmbito das ciências so-
ciais da educação, é objectivo essencial deste nosso trabalho inscrever um outro estudo de José 
Cardoso – Subsídios para a História do Ensino em Portugal: Trinta Anos de Jornalismo (1990) – 
no âmbito das investigações que sinalizam a escola pública e os seus actores enquanto “objecto 
de estudo”, no período anterior à revolução de Abril de 1974. Esta obra, que neste trabalho se 
apresenta a quem dela não tenha conhecimento, merecerá certamente uma análise mais fun-
damentada do que aquela que aqui se faz, por parte de quem se interessa, nomeadamente, 
pela história e sociologia da educação, pela administração educacional e pela política educativa 
no nosso país ou fora dele. 

 
DESENVOLVIMENTO 

Em Portugal, o surgimento de um corpus de trabalhos de investigação na área das Ci-
ências da Educação pode ser situado na década de sessenta do século XX mas com maior visi-
bilidade na década de 70. Esses trabalhos surgem associados a disciplinas académicas como a 
Pedagogia e a Educação, a História da Educação e do Ensino, a Sociologia da Educação, a Edu-
cação e a Política educativa, a Educação Especial e no âmbito de análise de temáticas como o 
analfabetismo, o insucesso escolar, os estudos sobre a sala de aula, o desenvolvimento psicoló-
gico e a educação para a democracia no quadro da formação pessoal e social, a formação de 
professores, o profissionalismo e o sindicalismo, a diversidade cultural, a discriminação sexual… 
(Stoer, 1992; Lima, 1996). 

Uma análise atenta deste corpus de estudos permite dizer que, em Portugal, durante a 
década de sessenta e início dos anos setenta, grande parte dos trabalhos no âmbito da educa-
ção apresentava uma abordagem exploratória e sofria de uma falta de comentário crítico e de 
debate (Stoer, 1992), situação que se estendeu, aliás, aos anos oitenta, sobretudo aos seus 
inícios, onde: 

encontramos reproduzidas as mesmas preocupações que ou orientaram ou, pelo me-
nos, determinaram os limites do trabalho de Delfim Santos e Émile Planchard nos anos 
50 e 60. Isto pode parecer irónico e até contraditório num Portugal que vivenciou os 
acontecimentos revolucionários de 1974-75. [Depois de] um período de considerável 
ruptura social, política e económica, poderia esperar-se encontrar um conjunto diferen-
te de preocupações orientando (ou pressionando) a formulação da política educativa 
em Portugal” (Stoer, 1992: 40). 
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É então somente a partir dos anos oitenta do século XX que se verificou um substancial 
avanço no estudo académico da educação e, mormente, da escola como organização. Come-
çou-se, em articulação com contribuições anteriores, a perspectivar novas configurações do 
sistema educativo e da escola, até porque:  

embora em graus variáveis, e correndo o risco de simplificar, a imagem que parece re-
sultar de uma análise retrospectiva da investigação portuguesa produzida até finais da 
década de oitenta é a de uma escola apagada enquanto objecto de estudo, mais ou 
menos insinuada, subentendida, por vezes condenada à reprodução e à conformidade, 
qual imagem reflectida sem distorções assinaláveis de todo o tipo de constrangimentos, 
de normas e imposições que sobre ela se abatem (Lima, 1996: 26). 
No que respeita concretamente os trabalhos produzidos no âmbito da História da Edu-

cação, foi também na década de oitenta, e sobretudo a partir desta, que “a dimensão investiga-
tiva se estruturou, quer como reforço e ampliação das bases de leccionação, quer como 
dimensão autónoma, assumida por um conjunto de personalidades vindas dos mais diversos 
campos científicos e técnico-profissionais (Magalhães, 2007: 8)2. 

Haverá que dizê-lo: Mesmo sem qualquer inscrição académica, em termos de investiga-
ção e de ensino, à História da educação ou à Sociologia da Educação, José Cardoso não pode 
deixar de ser apontado como tendo contribuído para o enriquecimento da historiografia da edu-
cação no nosso país. Assim o admitirá quem pretender  

recolher e trabalhar de forma sistemática os artigos de diferentes jornais [o 
que]contribuirá para melhor compreender fases de evolução da Educação ou aspectos 
particulares dessa evolução, como poderá sugerir pistas para novos trabalhos e novas 
reflexões (Adão, 2012: 12). 
Regozijamos com o facto de alguns artigos/estudos de José Cardoso estarem incluídos 

no recente Repertório cronológico, temático e onomástico elaborado sob direcção de Áurea 
Adão (2012). É, de facto, uma inscrição merecida.  

Datando originalmente das décadas de cinquenta, sessenta e setenta do século XX, de-
ve sublinhar-se que os artigos/crónicas que compõem a obra Subsídios para a História do Ensi-
no em Portugal: Trinta Anos de Jornalismo se consolidam, principalmente, em torno de 
propostas inéditas e fundamentadas em vias à clarificação e apelo à mudança do estado em 
que se encontravam o sistema educativo, o ensino e a educação no decorrer do período em 
que os artigos/crónicas foram publicados em diversos jornais nacionais e regionais3 e nos quais 
José Cardoso foi colaborador ao longo de toda a sua vida. 

Mesmo que sem uma orientação metodológica que não seja a que se baseia na vivência 
dos factos in loci e divulgação jornalística dos mesmos, é num quadro de intervenção e de ela-
boração de propostas que o autor produz uma série de discursos cuja análise de conteúdo (que 
não cabe nos limites deste texto) deixa antever uma série de conceitos/definições sobre o que é 
a educação, a escola, o ensino, a profissionalização, a formação e o trabalho docente, o traba-
lho do aluno, a deontologia docente, os direitos e os deveres dos atores organizacionais, a es-
trutura organizacional… Não menos importante se torna a referência a um conjunto de políticas 
e práticas organizacionais/educativas que, em confronto com um quadro teórico e, sobretudo, 
axiológico, vão compondo uma “sociologia da acção” com base numa historiografia da educa-
ção/historiografia da escola que, como se sabe: 

é hoje um campo marcado pela diversidade, material e simbólica, fruto de uma episte-
mologia interdisciplinar, multifactorial, com base em discursos, imagens, ícones, teste-
munhos e resíduos materiais e artefactos, memórias, traduzindo-se em discursos 
criativos (Magalhães, 2007: 10). 
O discurso historiográfico de José Cardoso é de grande coerência. Pois, “apesar da vari-

edade de temas e assuntos, existe, todavia, neste volume, um fio condutor, uma certa unidade 
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de conjunto que aponta para as grandes vertentes da História do Ensino ou da Instrução Públi-
ca em Portugal” (Cardoso, 1990: 9), vertentes essas que são discutidas e analisadas pelo autor 
de uma forma inédita, à altura. 

Veja-se que nos anos noventa nos encontrávamos  
perante um movimento de renovação científica e de mudança das políticas educativas, 
que tem sido olhado com alguma desconfiança no universo pedagógico, suscitando du-
as grandes zonas de resistência: a primeira exprime-se numa crítica de teor humanista 
e na recusa de importar para o campo educativo as categorias de análise e de acção do 
mundo económico e empresarial; a segunda reage contra uma perspectiva tecnocrática 
e o esvaziamento das dimensões políticas e ideológicas do ensino e da educação 
(Nóvoa, 1995: 15-16). 
Ora, o certo é que José Cardoso, já a partir dos anos cinquenta, se tinha posicionado 

nessas “zonas de resistência”, adoptando uma postura de um “professor intelectual público”, 
capaz de “analisar o sentido político, cultural e económico que a escola cumpre” e, acima de 
tudo, um professor defensor de uma “escola cidadã”, como em alguns estudos se preconiza 
quando neles se alude aos “desafios actuais à profissionalidade docente” (Estêvão, 2012: 158-
159). 

Esperamos que a análise, mesmo que sucinta, da obra Subsídios para a História do En-
sino em Portugal: Trinta Anos de Jornalismo (1990) nos permita corroborar o que atrás disse-
mos. 

José Cardoso, ao longo dos anos cinquenta, fundamenta a criação da Escola Prática de 
Agricultura da Guarda, da Escola Agrícola Elementar no Jarmelo ou em Pinhel, de um Liceu na 
Cidade de Pinhel, de uma Escola Técnica da Guarda, de uma Escola Técnica em Pinhel e de 
uma Escola Técnica em Figueira de Castelo Rodrigo. Estas três últimas escolas viriam a ser cri-
adas oficialmente em 1956, 1967 e 1968, respectivamente (Cardoso, 1990).  

É ainda neste nesta década que ele pugna pela Educação Feminina, apontando a ne-
cessidade de um Liceu Feminino na Guarda. Diz a este propósito: 

No Correio da Beira de 17 de Janeiro (1957) transcrevia-se uma local do Diário do Nor-
te, em que o correspondente da Guarda – o senhor Virgílio Afonso, ilustre jornalista – 
aludia ao problema da criação do LICEU FEMININO – problema que se ventilava neste 
mesmo jornal. Agrade-se a oportuna iniciativa e insiste-se que não se deixe de agitar 
mais vezes este problema que, cedo ou tarde, há-de ser encarado de frente e, decerto, 
levado a bom termo (Cardoso, 1957, 1995c: 198). 
Fica assim detectado um problema por parte de quem sabe que 
a questão feminina é uma realidade até certo ponto, pungente, com características 
fundamentais mas que mal se divisam no horizonte esbatido da realidade sociológica. É 
necessário, pois, que o problema se defina com clareza em todos os seus aspectos – 
económico, sociológico, ético-religioso (…), político” (Cardoso, 1951; 1995c: 150). 
O autor não deixa, ainda, de, nos anos cinquenta, defender a importância dos Gabine-

tes de Psicologia, Psicotécnica e Orientação Escolar e Profissional na Escola Portuguesa e as 
Necessidade e Vantagens Sócio-Pedagógicas do Ensino Infantil. Pois,  

o ensino infantil é algo de sério e muito grave que exige e requer a competência e o ze-
lo de toda uma equipa de especialistas. [Aliás], não se compreende que se fale em de-
mocratização do ensino sem a existência de ensino infantil generalizado e processado 
em escolas públicas e oficializadas (Cardoso, 1990: 259-261). 
Na década de sessenta, enuncia as vantagens de construção de Lares para Professores 

e advoga “uma política paralela a esta no que diz respeito a alojamento e pensão para profes-
sores” deslocados, fazendo votos para que “o problema seja revisto à luz de uma justiça equita-
tiva, de bom senso, de compreensão e humanidade” (Cardoso, 1990: 16-19). Ainda durante 
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esta década incessantemente defende a criação Escolas Primárias e de Liceus Portugueses no 
Estrangeiro, nomeadamente em França. De igual forma se bate pela criação de Novos Liceus 
em Portugal. Esclarece: 

Tão-somente quem entra num liceu como o de Alexandre Herculano ou o de D. Manuel 
II, sente a urgência e a premência de descongestionar e descentralizar os serviços, e 
suavizar e mitigar as tarefas que impendem sobre os ombros frágeis dos reitores que os 
dirigem, e dos professores que aí leccionam. Mas estes problemas são válidos não só 
para os liceus de Lisboa e Porto, senão que para o de Coimbra e a maior parte dos Li-
ceus de Província (Cardoso, 1990: 273). 
A necessidade de criação de novos liceus surge num contexto em que o ensino minis-

trado nos liceus existentes: 
atravessa uma […]crise de crescimento com distúrbios de vária ordem. Parece-nos que 
se mitigaria essa crise criando liceus com quadros próprios. Ninguém ignora que há 
grupos cujos professores têm de ir ao Ultramar, se quiserem ficar efectivos. Também 
ninguém ignora que há professores que chegam ao fim da sua carreira sem atingirem a 
efectividade. Os alunos merecem-nos o nosso respeito; porém os professores também 
são pessoas com quem é preciso contar – até porque o ensino não pode ser eficiente 
sem o contributo de professores qualificados (Cardoso, 1990: 272). 
Ainda nos anos sessenta, adopta a mesma atitude de defesa, sempre acompanhada pe-

la elaboração de propostas, relativamente à criação das Universidades Novas; à Reestruturação 
da Faculdade de Letras do Porto; à Criação das Licenciaturas em Ciências Psicológicas, em Ci-
ências Pedagógicas e em Ciências Sociais; à construção de Casas para Funcionários Públicos; à 
existência de uma Alimentação Racional nas Escolas Públicas. Com a erudição, a sagacidade e o 
espírito crítico que o caracterizavam, José Cardoso, por esta altura, fez, ainda, a apologia das 
necessárias reestruturações/reformas da Caixa de Previdência, do Estatuto dos Professores do 
Ensino Liceal, dos Serviços Sociais do Ministério da Educação, da ADSE. 

O autor reflecte, também, ao longo dos anos sessenta, sobre a orgânica da Escola Por-
tuguesa nos seus diversos níveis, desde o Ensino Infantil até à Universidade, passando pelo 
processo que à altura foi designado de Ciclo Unificado. Nestas suas reflexões/propostas, não 
deixa de questionar as inovações ou retrocessos das orgânicas organizacionais operadas a nível 
micro, meso e macro e, neste quadro de análise, de defender uma necessária  

remodelação das estruturas de todo o ensino […]. Deverá começar-se pela organização 
e estruturação do ensino infantil, praticamente inexistente entre nós; articular este com 
o primário; o primário com o ciclo preparatório, promissora experiência pedagógica a 
ser realizada em Portugal; o ciclo preparatório com o secundário; o secundário com o 
universitário (Cardoso, 1990: 182). 
Também não fica por reconhecer  
a necessidade de um reajustamento equilibrado e racional da Escola às realidades do 
mundo moderno, tão avassalado com o progresso da técnica e com determinados sec-
tores da ciência pura, que só aplicada [Por isso], a uma ensinança de índice fundamen-
talmente quantitativo, teórico, informativo, enciclopédico, incaracterístico, livre, 
arbitrário, geral, estático e passivo – se tem de opor outra de feição acentuadamente 
qualitativa, prática, formativa, funcional, valorativa, dirigida, planificada, individual, di-
nâmica, activa (Cardoso, 1990: 211-212). 
A Situação Económica dos Professores merece-lhe uma análise afincada. Para além de 

elucidar as condições de vida pessoal, social e profissional dos professores, defende a necessi-
dade de  

solução imediata de problemas como estes: concessão de subsídios de renda de casa, 
subvenção para transportes, assistência médica e medicamentosa, criação de pensões. 

CD-ROM DE ATAS  | 6918 |  COLUBHE 2012



 

[Note-se que] a classe confia que o Senhor Ministro não seja tão-somente um técnico, 
mas que seja sobretudo humano e saiba auscultar os anelos que a aflige e a tortura e 
lhes dê cabal realização (Cardoso, 1990: 36-37). 
É notória, ainda, nos finais dos anos sessenta, a preocupação do autor com a criação 

de um Instituto Nacional de Pedagogia: Uma vez que o Centro de Investigação Pedagógica da 
Fundação Calouste Gulbenkian o não era,  

pretende-se uma escola oficial pública [onde] os estudiosos das ciências da educação 
[…] possam fazer a sua formação específica […]. Supomos ser tempo de a nossa Uni-
versidade dar direitos de cidadania às Ciências Psicológicas, Pedagógicas e da Educação 
e introduzi-las nos seus planos de estudo [sob forma de] Licenciaturas […]. Em Braga, 
Évora e Viseu, criar-se iam Institutos de Ciências da Educação [e] uma Universidade no 
Funchal (Cardoso, 1990: 197-199).  
A Reforma da Universidade Portuguesa é outro dos muitos temas que lhe merece aten-

ção. Começa por salientar: 
É certo que a Ciência e a Técnica prevalecem sobre as Ciências Humanas; mas também 
a estas se não deve negar a importância que tiveram e que sempre terão, ainda quan-
do se venha a dar uma feição acentuadamente científica e tecnológica à Universidade 
Portuguesa. E tudo indica que assim seja […]. Até certo ponto, a Universidade deve 
adaptar-se aos esquemas económicos […]. No entanto, não há-de atribuir-se-lhe uma 
função pragmática e utilitária. Isto seria negar à Universidade a capacidade para inves-
tigar e criar ciência pura. [Então], o que importa mais é reformar as estruturas do ensi-
no superior. Para tanto se há-de atender a problemas de fundo, essência e orgânica. 
Renovação de mentalidades; carácter ou feição a imprimir à Universidade Portuguesa; 
criação de cursos; planos desses novos cursos; remodelação; actualização e moderniza-
ção dos planos dos cursos já existentes; recrutamento e preparação contínua dos pro-
fessores; criação do ambiente propício à pesquisa, investigação pura e aplicada; criação 
de Institutos Tecnológicos, na dependência da Universidade, ou com autonomia […]. É 
pois urgente rever toda esta problemática – e, nomeadamente, em função da presente 
conjuntura (Cardoso, 1990: 183-185). 
Já nos anos setenta fazem parte das reflexões do autor, entre muitas outras, problemá-

ticas como a Terceira Idade. É exímio na defesa de que  
a situação ou as diversas situações da pessoa idosa sejam estudadas à luz da Medicina, 
da Psicologia e da Sociologia […]. Não concordamos que seja apenas o governo a solu-
cionar a situação das pessoas das terceira e quarta idades […]. Sejamos nós próprios a 
interessar-nos por todos os anciães carecidos de recursos, de amparo ou de família 
(Cardoso, 1990: 82-83). 
Outras problemáticas, tais como o Sigílio Profissional, a Deontologia da Classe Docente, 

a introdução da disciplina de Educação Cívica nas Escolas Públicas, o Ensino Infantil, o Estágio 
nos Liceus, o Ensino nas Universidades, a criação dos Liceus Nocturnos e dos Liceus Técnicos, a 
Formação de Professores afirmam-se, também, como problemáticas eleitas e sujeitas a refle-
xão. Defendendo que “o professor é, acima de tudo, o Educador, que a todas as suas lições 
procura dar um carácter formativo e educativo (Cardoso, 1953; 1995c: 244), defende, também, 
que a “valorização profissional” deste professor/educador se promove 

por outras vias, que não só exclusivamente com o recurso ao já tradicional estágio pe-
dagógico, que, bem se vê, necessita ser reformado, revitalizado e receber novas estru-
turas. E não vemos outros meios nem topamos com outras terapêuticas que não sejam 
os processos que vamos enumerar: cursos de actualização, bibliotecas especializadas e 
viagens ao estrangeiro e contactos internacionais, processados ao nível de intercâmbio 
cultural e científico (Cardoso, 1990: 46). 
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A necessidade de formação para a ocupação dos cargos de reitoria e de direcção das 
escolas é também por ele evocada. Então: 

Enquanto não for possível formar os reitores e directores nos Institutos Superiores de 
Ciências da Educação, estes devem ser escolhidos pelos Conselhos Escolares. Mais ain-
da: reitores e directores devem ser submetidos a testes, antes de serem convidados a 
frequentar cursos adequados […]. Escolha, sim; porém, personalidade, cultura e conhe-
cimentos superiores […]. Será, pois, nas Faculdades de Psicologia e Ciências da Educa-
ção que se devem formar estes técnicos de administração escolar (Cardoso, 1990: 426-
427). 
Não fossem os limites deste texto e muito mais se poderia acrescentar a esta breve 

análise. Não pode, contudo, deixar de ser dito que com esta obra se “almeja valorizar a escola, 
social e politicamente” (Cardoso, 1990: 64). Trata-se de conceber uma escola e uma sociedade 
nas quais 

a instrução sem educação falhará profundamente. Urge, pois, educar, e formar, e pre-
parar o futuro cidadão […]. Urge levar a efeito uma campanha de educação popular 
[até porque] se o homem está habituado a pensar e a reflectir, em termos axiológicos 
ou valorativos, sobre o mundo que o rodeia, instrui-se e educa-se. [É preciso, então] 
formar para a consciencialização [e] fazer algo pela incentivação duma consciência cívi-
ca esclarecida. [Então] hoje é tão URGENTE como outrora, a necessidade e a premên-
cia de criar a disciplina de Educação Cívica e de a incluir […] no elenco das disciplinas 
do ensino secundário [para que] seja considerada prioritária juntamente com a Língua 
Pátria e a Matemática (Cardoso, 1990: 236-251)4. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Permitimo-nos dizer, sem correr o risco de exagerar, que as propostas e problemáticas 

abordadas, e que neste texto sucintamente referenciamos, podem ser associadas a uma atitude 
inovadora em termos do estudo da escola pública. Acresce dizer que esta inovação, a de José 
Cardoso, vem do tempo em que a Escola, reflectindo embora uma imagem apagada, deixava 
transparecer réstias de luz acesas por parte de quem, mesmo perante os constrangimentos di-
tatoriais, nunca se calou na defesa dos direitos de uma classe profissional à qual pertencia.  

Algumas das propostas de José Cardoso foram, posteriormente à sua divulgação, aten-
didas e operacionalizadas, o que mostra a sua capacidade de orientar a formulação da política 
educativa em Portugal. E isto, em grande medida, mercê das suas incessantes contestações e 
lutas ou, como o autor lhes chama, “campanhas em prol da democratização do ensino, da pro-
moção dos economicamente débeis, da valorização dos professores […] e da dignificação do 
múnus que […] exercem (Cardoso, 1990: 9-10). 

Damos novamente voz ao autor: 
Confio na benevolência do professorado e do leitor em geral – nomeadamente no que 
diz respeito a certos conceitos e tomadas de posição que, trinta anos passados, são vis-
tos a outra luz e com outro sentido crítico […]. Se o que deixo escrito nesta obra puder 
algum tanto contribuir para ajudar a esclarecer os que têm a responsabilidade de agir 
em nome da classe e na defesa dos seus interesses, sinto-me compensado de todo o 
meu esforço dispendido ao longo de quarenta anos (Cardoso, 1990: 9-10). 
Falamos aqui, afinal, de valiosos subsídios para a História do Ensino e da Educação em 

Portugal que são reveladores de um discurso historiográfico educacional que, ao invés de mos-
trar uma imagem legalista e conformista da Escola e do Sistema Educativo, prima, inversamen-
te, por desvendar as dinâmicas sociais, as vivências e os problemas concretos sentidos por 
todos aqueles que se moviam (e movem) numa arena educativa, onde o poder central impera-
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va (e impera), é certo, mas onde também se lutava (e se luta) para que esse poder não anulas-
se e não continue a anular hipóteses de vida pessoal, social e profissional. 
                                                             
1Algumas destas obras, com novas anotações e com as reformulações que o autor considerou 
necessárias, foram posteriormente compiladas em cinco grandes volumes (Cardoso, 1995c, d; 
1996b; 1997b, c). Pelo facto, o autor não deixa de agradecer: “Bem basta que muito do que 
escrevia na minha juventude – e a maior parte destes OPÚSCULOS são mesmo dessa época! – 
esteja esquecido em jornais e revistas dos anos 50, 60 e 70 […]. Eis, pois, por que me confesso 
muito grato ao Senhor Com. Félix Ribeiro (APPACDM de Braga) por me proporcionar esta opor-
tunidade ímpar. Bem haja” (Cardoso, 1995c: 7). 
2Justino Magalhães (2007: 8) faz “uma referência particular, no que se respeita às disciplinas 
universitárias, aos trabalhos de Delfim Santos, Ávila de Azevedo, Fortunato Queirós, Ferreira 
Gomes. Cabe, de igual modo, uma referência aos investigadores que, a partir do Serviço de 
Educação da Fundação Calouste Gulbenkian, se orientaram para a realização de trabalhos origi-
nais, nomeadamente Rui Grácio, Rómulo de Carvalho, Salvado Sampaio, Gama Caeiro, Alberto 
Ferreira, Luís Albuquerque, Joel Serrão, Rogério Fernandes, Áurea Adão”. Não deixa ainda de 
referenciar António Nóvoa. 
3 Na Biografia de José Cardoso, que recentemente escrevemos e que, pelo seu interesse, gos-
távamos de ver publicada, fizemos o levantamento possível (mas exaustivo e datado) dos arti-
gos/estudos que o autor foi publicando ao longo da sua vida em vários jornais nacionais e 
regionais que também se encontram sinalizados. De todos os artigos, somente alguns estão 
compilados nos Subsídios para a História do Ensino em Portugal. A publicação desta obra so-
mente se fez em 1990 porque a reunião dos artigos, que se encontravam muito dispersos, exi-
giu um grande dispêndio de tempo. O autor agradece: “Sem dúvida, ao seu cuidado e ao seu 
entusiasmo (do Dr. Virgílio Fernandes da Silva Lemos) ficamos a dever a recente publicação da 
obra – Subsídios para a História do Ensino em Portugal (…). São vinte e cinco anos a recortar, 
datar e arquivar artigos de jornais e revistas, que temos publicado, e a guardar estudos e en-
saios que temos escrito. Era, pois, justo que neste transe resgatássemos e louvássemos o pe-
nhor de tanta canseira, de tanta gentileza, de tanta dedicação, de tanta fé na publicação de 
alguns dos muitos estudos que temos redigido. Bem-haja, pois! (Cardoso, 1995d: 283). Diga-
se, ainda, que com a referência a esta obra, não queremos descurar outras aportações igual-
mente importantes para a investigação educacional e também elas da autoria de José Cardoso 
(Cf. Cardoso, 1956b; c; d; e). 
4Sugere-se que o leitor confronte as propostas de José Cardoso sobre “Educação Cívica” (dos 
anos setenta) com o teor da Recomendação sobre Educação para a Cidadania (Recomendação 
nº 1/2012) do Conselho Nacional de Educação 
(http://dre.pt/pdf2sdip/2012/01/017000000/0282102824.pdf) e, finalmente, com o teor da Re-
visão da Estrutura Curricular, de 26 de Março de 2012 
(http://www.portugal.gov.pt/media/550035/20120326__revisao_estrutura_curricular.pdf).  
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O trabalho que aqui se apresenta é parte das investigações realizadas no curso de Doutorado 
em Educação na Universidade Estadual de Maringá (UEM), cursado entre os anos de 2008 e 
2012.1 Tem como objeto o pensamento de Serafim Leite, um importante intelectual católico 
luso-brasileiro do século XX, a partir da leitura e análise de uma de suas obras, intitulada Pági-
nas de História do Brasil. 
O objetivo do estudo é analisar alguns aspectos do pensamento do autor a respeito da história 
da Companhia de Jesus no Brasil no tempo da colonização portuguesa na América. Nesse senti-
do, estabelece como categoria de análise a visão de história, sociedade e educação que o autor 
apresenta em seus escritos. Para tanto, elege como principal fonte a obra Páginas de História 
do Brasil, que foi publicada em 1937, no Brasil, pela Companhia Editora Nacional. Realiza uma 
investigação histórica, que parte do pressuposto de que a obra e o pensamento de um intelec-
tual não podem ser compreendidos fora do contexto em que foram produzidos. 
A publicação em questão se reveste de importância, uma vez que apresenta as ideias centrais 
do intelectual que mais tarde seria consagrado como o historiador oficial da Companhia de Je-
sus no Brasil. Entre os anos de 1938 e 1950, Serafim Leite publicou a monumental História da 
Companhia de Jesus no Brasil, em dez tomos, obra imprescindível para o estudo da história da 
atuação jesuítica em terras da então colônia portuguesa na América. 
Nesse sentido, a discussão que ora se apresenta, inicia-se com uma análise da trajetória inte-
lectual de Serafim Leite, procurando explorar os caminhos que o levaram a ser considerado um 
intelectual influente nos contextos português e brasileiro, ao longo do século XX. Posteriormen-
te, realiza uma discussão sobre Páginas de História do Brasil, analisando sua estrutura interna 
e, em seguida, a partir das categorias anteriormente citadas, o pensamento de seu autor. 
 
Trajetória intelectual de Serafim Leite 
 

Daqui a um ano terei meio século de existência. Talvez me 
reste pouco mais. Paremos um instante. Nestas alturas já se 
pode olhar para trás para descortinar, através da vida, as 
diversas linhas que lhe formam a tessitura. Há uma constan-
te que prepondera entre mil. Sinto que a minha paixão do-
minante são os livros. Não a coibi. Deus encarregou-se de 
lhe dar solidez e de a tornar fecunda. 

Serafim Leite, 2 de fevereiro de 1939. 
 
 
Serafim Leite se via como um homem que tinha, de forma predominante, paixão pelos livros. 
Todavia, este fato, por si só, não seria suficiente para que ele pudesse ser considerado um inte-
lectual. Foi somente no conjunto das relações sociais por ele estabelecidas, que esta definição 
pode surgir, ratificada por outros assim denominados. 
Neste texto, compreendemos que intelectual é um adjetivo relativo à inteligência, ou àquele 
que usa a inteligência. A partir disso, podemos assumir, momentaneamente, a ideia segundo a 
qual não exista o não-intelectual. Ou seja, todos os homens são intelectuais, pois, em qualquer 
atividade humana é imprescindível o uso da inteligência, do intelecto. Mas, então, isto nos dire-
ciona a um problema, em decorrência da afirmação que fizemos no parágrafo anterior: o amor 
que nutria pelos livros não seria suficiente para que Serafim Leite pudesse ser considerado um 
intelectual. Assim, é preciso compreender que, na sociedade, embora os homens sejam intelec-
tuais, nem todos desempenham uma função intelectual. (GRAMSCI, 1968, p. 7). Em outras pa-
lavras, há uma visão cristalizada segundo a qual nem toda atividade humana é vista como 
atividade intelectual; os trabalhos que exigem um esforço muscular-nervoso maior do que o 
esforço de elaboração intelectual não são entendidos como trabalhos intelectuais e sim “bra-
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çais”. Por outro lado, as atividades em que o esforço na elaboração intelectual supera o esforço 
muscular-nervoso são definidas como atividades intelectuais. Em função disso, nossa sociedade 
entende que os intelectuais, por assim dizer, são, entre outros, políticos, juristas, jornalistas, 
escritores, filósofos, historiadores, homens das letras. Mas precisam do reconhecimento de seus 
pares para que assim possam se definir. 
Nesse sentido, Serafim Leite pode ser definido como um intelectual, já que dedicou grande par-
te de sua vida ao estudo, sobretudo à pesquisa a respeito da atuação dos jesuítas na América 
Portuguesa.2 Mas, para além disso, foi reconhecido por seus contemporâneos como tal; é o que 
a análise de sua trajetória de vida nos permite perceber.  
Nascido em São João da Madeira, em 1890, realizou estudos primários em sua terra natal e aos 
quinze anos se mudou para o Brasil, no estado do Pará, a fim de trabalhar com um tio comerci-
ante. Nesse tempo, trabalhou como guarda-livros e estreou como escritor no jornal local, na 
cidade de Monte Alegre. Ainda jovem, publicou alguns contos, crônicas e poesias, antes de re-
tornar para a Europa, em 1913, com o objetivo de retomar os estudos para se ordenar padre (o 
que aconteceu em 1927). O fato de ter passado alguns anos da adolescência em terras brasilei-
ras foi, por mais de uma vez, ressaltado pelo intelectual como de fundamental importância para 
os estudos que mais tarde viria a desenvolver. 
Aconselhado por um tio padre, ingressou como noviço da Companhia de Jesus em 1914, na 
antevéspera da eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Sua formação intelectual, co-
mo padre jesuíta, aconteceu na Bélgica e na Espanha, países para os quais a casa de formação 
da Companhia de Jesus em Portugal havia se mudado em função da perseguição às Ordens 
Religiosas católicas promovidas a partir da instalação da Primeira República (1910-1926). Em 
um texto autobiográfico, escrito em 1939, Serafim Leite afirmou que o que lhe motivou o in-
gresso na Ordem foi um profundo amor pelos livros e pelos estudos. (LEITE, 1940). Tal disposi-
ção ao estudo não passou despercebida por parte de seus superiores que, mesmo antes de sua 
profissão solene (1932), destinaram-no à redação do periódico O Mensageiro, em 1926. Mais 
tarde, em 1929, foi instruído a se mudar para Lisboa, onde havia se instalado a redação da re-
vista Brotéria. Com isso, estava definido o ofício que desempenharia na Companhia de Jesus: 
seria escritor. 
A partir de seu ingresso definitivo na Companhia (1932), sua vida tomou um rumo novo: seu 
superior em Portugal, Cândido Mendes (1874-1943), encomendou-lhe um trabalho que fazia 
parte de um projeto maior dos jesuítas portugueses: escrever uma parte da História da Compa-
nhia de Jesus na Antiga Assistência de Portugal. Dentre as opções disponíveis, constavam a 
história dos jesuítas no Brasil ou no Oriente. Por motivos de afinidade, sua escolha foi o Brasil. 
Daquele momento em diante, sua vida foi toda dedicada e marcada pela pesquisa que resulta-
ria na monumental obra História da Companhia de Jesus no Brasil, publicada entre os anos de 
1938 e 1950, em dez tomos. Importante fonte para o estudo da história da educação no Brasil, 
o texto pode ser considerado um clássico, que nos permite investigar, entre outras coisas, de 
que maneira um intelectual católico, na primeira metade do século XX, pensou e analisou o pro-
jeto educativo dos jesuítas nas possessões portuguesas na América, entre os séculos XVI e 
XVIII. O fato de ser obra encomendada revela, também, a preocupação dos jesuítas em Portu-
gal em rememorar um passado glorioso, de maneira a reconquistar um papel de relevo na soci-
edade portuguesa após a perseguição que se instalou com o advento da República naquela 
nação. 
A pesquisa realizada por Serafim Leite permitiu ao jesuíta freqüentar os meios intelectuais, e 
ser reconhecido como tal, tanto no Brasil quanto em Portugal. Leite passou a proferir palestras, 
publicar estudos e fazer parte de várias instituições como a Academia Brasileira de Letras, a 
Academia Portuguesa de História, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Academia de 
História das Ciências, o Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia, entre outros. 
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De maneira geral, aquele que percorre a bibliografia de Serafim Leite não pode deixar de ficar 
ao menos admirado. O volume de trabalhos publicados ao longo de 56 anos é, de fato, signifi-
cativo. Miquel Batllori (1962) havia elencado 277 obras, às quais se somam mais algumas, entre 
1962 e 1969. Tal situação lhe permitiu ser considerado por seus contemporâneos, um intelectu-
al, no sentido mais estrito do termo. Uma vida a serviço dos livros. 
Mas o percurso que permitiu a Serafim Leite ser reconhecido como o historiador oficial da Com-
panhia de Jesus no Brasil não pode ser explicado exclusivamente por sua dedicação individual 
e, como ele mesmo definiu, amor aos livros. É evidente que isto fez grande diferença, uma vez 
que o fato de ser um estudante dedicado e portador de uma sólida formação não foi ignorado 
por seus superiores jesuítas que, já em meados dos anos de 1920, destinaram-no à redação de 
um jornal e de uma revista. Contudo, as motivações para que o padre se tornasse o historiador 
foram provenientes do próprio momento histórico e situação pela qual passava a Companhia de 
Jesus em Portugal no final daquela década. A necessidade de reconquistar um espaço de pres-
tígio na sociedade lusitana, depois da perseguição que sofreram durante a Primeira República, 
motivou os jesuítas portugueses a elaborarem um grande projeto de pesquisa que tinha como 
objetivo principal, narrar os grandes feitos da história da Ordem na Antiga Assistência de Portu-
gal. Assim, e aí entra o elemento individual, Serafim Leite foi um dos escolhidos para empreen-
der tal tarefa, especialmente devido a sua sólida formação. Desse modo, é na confluência de 
fatores individuais e coletivos que devemos compreender sua vida a serviço dos livros. 
 
 
Estrutura e organização de Páginas de História do Brasil 
 
Páginas de História do Brasil, a obra analisada neste texto, foi lançada um ano antes de se ini-
ciarem as publicações dos primeiros tomos da História da Companhia de Jesus no Brasil. É o 
volume 93 da Coleção Brasiliana, a 5ª série da famosa Biblioteca Pedagógica Brasileira, que, 
sob a direção de Fernando de Azevedo (1894-1974), publicou inúmeros estudos sobre história 
do Brasil. É composta de dezesseis trabalhos independentes, não necessariamente inéditos, 
uma vez que alguns deles já haviam sido publicados em outros impressos. No entanto, foram 
especialmente reunidos para comporem um volume da referida coleção, dentro de sua proposta 
de oferecer ao público leitor, uma interpretação sobre o Brasil. 
Apesar de serem trabalhos independentes entre si que compõem Páginas, todos eles são resul-
tado do projeto de pesquisa que Serafim Leite vinha empreendendo desde 1932. Por isso mes-
mo, as discussões que o autor apresenta na obra seriam todas aprofundadas em História da 
Companhia de Jesus. Contudo, estes estudos já contêm as linhas-mestras do pensamento que 
o autor apresentaria nos anos e obras subseqüentes. 
No total, o livro é composto de dezesseis partes ou capítulos, assim intitulados: I – Influência 
Religiosa na Formação do Brasil; II – As primeiras escolas do Brasil; III – O primeiro vocabulá-
rio Tupi-Guarani “Portuguez-Brasiliano”; IV – O primeiro embarque de órfãos para o Brasil; V – 
A fundação de São Paulo; VI – Uma grande bandeira paulista ignorada; VII – Da Villa de São 
Paulo ao Rio de São Francisco; VIII – António Rodrigues, soldado, viajante e jesuíta português 
na América do Sul no século XVI; IX – Por comissão de Manuel da Nóbrega; X – A primeira bio-
grafia inédita de José de Anchieta, apóstolo do Brasil; XI – Quando nasceu José de Anchieta?; 
XII – Um autógrafo inédito de José de Anchieta; XIII – Os jesuítas no Brasil e a Medicina; XIV – 
Conquista e fundação do Rio de Janeiro; XV – Derrota de Maurício de Nassau no cerco da Baía; 
XVI – Apêndice: Uma história manuscrita da vice-província do Maranhão. Como se percebe, são 
títulos diversos, que se originaram da pesquisa que o autor vinha desenvolvendo durante os 
anos de 1930, para a redação de sua História da Companhia de Jesus no Brasil. Alguns destes 
trabalhos, como é o caso dos quarto e décimo capítulos, por exemplo, não eram inéditos (ou 
seriam publicados mais tarde em outras obras).  

CD-ROM DE ATAS  | 6929 |  COLUBHE 2012



Além disso, Páginas foi publicada na Coleção Brasiliana, o que nos permite perceber a impor-
tância e o reconhecimento de Serafim Leite enquanto um intelectual no Brasil. Por meio desta 
publicação, em 1937, Serafim Leite passava a integrar o projeto intelectual da Coleção Brasilia-
na, que a configurou como um núcleo da intelligentsia brasileira ao longo dos anos 1930. Os 
autores que eram convidados a publicar na coleção transitavam, em sua maioria, entre a im-
prensa, o incipiente sistema universitário, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, os mu-
seus e os órgãos de administração pública federal. Nomes expressivos da intelectualidade de 
então.  
 

[...] O fato de uma obra integrá-la já a qualifica de antemão, o que 
por si só já é uma condição para sua aceitação e recomendação. O fa-
to de integrar a coleção já lhe dá a medida do seu valor e contribui-
ção para o enriquecimento do debate acerca das questões do Brasil. 
Isso nos dá bem a idéia de como a coleção era fonte de prestígio inte-
lectual para os seus editores e autores. (DUTRA, 2006, p. 311). 

 
Nesse sentido, a obra de Leite tinha a seu favor, como justificativa para sua aceitação e reco-
mendação, o fato de ter sido publicada como parte de um importante projeto que, ao longo dos 
anos 1930, sobretudo, publicou inúmeros outros estudos de renomados intelectuais brasileiros 
preocupados em revelar o Brasil aos brasileiros. Além disso, a obra recebeu a apresentação de 
outro importante intelectual do período, a quem Serafim Leite dedicaria, no ano seguinte, o 
primeiro tomo da História da Companhia de Jesus: Afrânio Peixoto (1876-1947).  
É importante observar também que a Coleção Brasiliana, em sua forma de organização, consti-
tuiu-se num projeto que apresentava de maneira implícita, uma pedagogia da nacionalidade. 
Isto significa dizer que a coleção tinha um projeto intelectual formador, ancorado num modelo 
cumulativo de saber, que buscava fazer da mesma, a maior obra de cultura nacionalista do Bra-
sil. (DUTRA, 2006). Os volumes destinados a discutir a História do Brasil (do qual fazem parte 
as Páginas, de Serafim Leite) se constituíram no espaço por excelência da simbolização da na-
ção: 
 

[...] com seu patrimônio de lembranças comuns do passado nacional; 
seu resgate de um percurso evolutivo num tempo de progresso; e su-
as divisões entre um passado e um presente, os quais estabelecem as 
interpretações dos grandes eventos históricos da vida nacional [...]. 
(DUTRA, 2006, p. 306). 

 
Por meio da história, estabeleciam-se as bases para o entendimento do processo de constitui-
ção da nação, invocado como lastro por vezes das virtudes e, por outras, das mazelas nacio-
nais.3 Dessa maneira, devemos nos questionar: em que medida o conteúdo de Páginas de 
História do Brasil poderia ser lido como um espaço de simbolização da nação brasileira? Que 
símbolos são estes que Serafim Leite estaria construindo por meio de seu discurso? O estudo e 
análise da visão que o autor apresenta para história, sociedade e educação é elucidativa a este 
respeito. 
 
História, sociedade e educação em Páginas de História do Brasil 
 
Em linhas gerais, Serafim Leite afirma que o estudo do passado brasileiro, isto é, de sua histó-
ria, possibilita conhecer o processo que formou a tríplice unidade nacional (de língua, de territó-
rio e de religião) motivo de orgulho do Brasil. Isto é visto pelo autor como um reflexo da 
colonização portuguesa, que, coordenada pelos jesuítas, instalou, por meio de um projeto edu-
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cativo bem definido, um modelo de sociedade sem igual na América. Nesse sentido, seu discur-
so reforça símbolos que servem a um projeto de construção da nacionalidade brasileira, em 
curso no começo do século XX, e dirigido por parte da intelectualidade da época. 
Na condição de padre da Companhia de Jesus, Serafim Leite apresenta como uma das marcas 
de seu pensamento sobre a história dos jesuítas na América Portuguesa, a influência religiosa. 
Sua visão sobre história, marcada pelo método rankeano, enfatiza muito mais os aspectos reli-
giosos da colonização do Brasil do que os aspectos políticos. Nesse sentido, apesar de ser pos-
sível classificá-lo como um historiador metódico (WREGE, 1993; PEDRO, 2008) o autor foge à 
regra no que diz respeito ao sentido geral da história que, para aqueles historiadores, encontra 
seus fundamentos nos acontecimentos políticos e para Serafim Leite, por sua vez, encontra 
seus fundamentos na religião. Isto deve ser compreendido considerando-se todo o processo, 
abordado no primeiro capítulo desta tese, de formação intelectual do autor, que era um intelec-
tual católico, sacerdote, membro de uma Ordem religiosa bastante tradicional e controversa no 
interior da Igreja Católica. 
O sentido geral da colonização portuguesa na América na visão de Serafim Leite é a própria 
religião. O Brasil nasceu cristão segundo o autor. No primeiro contato com Portugal, já se arvo-
rou uma cruz; esta seria um símbolo e uma promessa. A semente cristã, porém, a ser plantada 
nestas terras chegou quase meio século mais tarde, com a instituição do Governo Geral e a 
chegada dos primeiros jesuítas. (LEITE, 1937). Esta ideia foi expressa por Leite em uma confe-
rência no curso de férias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 8 de agosto de 
1935. Mais tarde foi publicada em Páginas de História do Brasil e tinha o título: Influência reli-
giosa na formação do Brasil. Um texto curto, mas que apresenta algumas informações significa-
tivas do pensamento de Serafim Leite. 
Primeiramente, a questão da predominância e importância da Companhia de Jesus. Ao afirmar 
que a semente da religião foi plantada no Brasil com os jesuítas a partir de 1549, Serafim Leite 
relegava a um plano secundário as outras Ordens religiosas e mesmo o clero secular, que aqui 
estiveram antes dos inacianos. Sobre a presença religiosa nos 49 anos que se estendem da 
chegada de Pedro Álvares Cabral e a vinda dos primeiros jesuítas, o autor escreveu que nesse 
período, alguns religiosos aportaram nas regiões de Santa Catarina e Porto Seguro, mas não 
deixaram vestígios de sua atividade apostólica, especialmente porque não aprenderam a língua 
dos índios. Além disso, o clero secular do Brasil compunha-se de padres que eram indesejáveis 
em Portugal e que haviam sido, de certa forma, obrigados a virem para o Brasil; faziam mais 
mal do que bem para a colonização e conquista espiritual. Já em relação aos jesuítas, o pensa-
mento era bem diferente: eles foram os pioneiros do movimento religioso e despertaram a na-
ção para a civilização cristã: 
 

Sem desconhecer o concurso dos demais, pode-se sem receio, emitir 
esta proposição exata: a história da Companhia de Jesus no Brasil, no 
século XVI, é a própria história da formação do Brasil nos seus ele-
mentos catequéticos, morais, espirituais, educativos e em grande par-
te coloniais. A contribuição de outros fatores religiosos não modifica 
sensivelmente estes resultados. (LEITE, 1937, p. 14) 

 
O pressuposto que nortearia o estudo realizado por Serafim Leite pode ser assim expresso: a 
motivação das conquistas territoriais portuguesas no início da Modernidade foi a expansão da fé 
católica. Ainda que existissem outros interesses, como os econômicos, por exemplo, a grande 
motivação portuguesa para suas aventuras marítimas foi mesmo o serviço de Deus. O autor, 
nesse sentido, apresenta a ideia norteadora da História da Companhia de Jesus no Brasil: a 
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obra dos jesuítas no chamado Brasil Colonial é fruto de um projeto português, que aliado a in-
teresses dos mais diversos, primava pela expansão da fé católica. 
Serafim Leite entende que o orgulho do Brasil é sua unidade de língua, de religião e de territó-
rio. Esta tríplice unidade é um reflexo do método colonizador de Portugal, que na visão de Leite 
teve a conquista religiosa como prioridade. Assim, por meio da transmissão da religião, os jesuí-
tas portugueses deram forma a uma nação que deveria se orgulhar de ter uma única religião, 
uma única língua e um grande território unificado. Um discurso que silenciava qualquer tipo de 
diversidade em nome da unidade. Além disso, pode-se afirmar que essa visão estava de acordo 
com a cultura histórica brasileira dos anos 1930; uma cultura de caráter nacionalista, herdeira e 
com apoio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB): 
 

[...] De cariz nacionalista essa “cultura histórica” floresceu durante o 
período do Estado Novo, mas sua gestão se iniciou no “Atelier do Ca-
tete”, logo que Getúlio Vargas assumiu o poder, contou com o apoio 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e perdurou até a entrada 
em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de dezem-
bro de 1961. Para o bem ou para o mal, não importa, esse material 
historiográfico existe e desempenhou papel importante na formação 
de duas gerações de brasileiros, devendo, portanto, ser objeto de 
exame. (GUIMARÃES, 2011, p. 30). 

 
O IHGB foi fundado em 1838, durante o Império, com a finalidade de ser uma instituição que 
refletisse a nação brasileira. Deveria ser um espaço de divulgação cultural e científica para a 
construção da nação, recém tornada independente, em 1822. Nomes importantes da política, 
magistratura, artes, magistério e outras atividades produtivas têm integrado o Quadro Social do 
Instituto desde sua fundação. Entre eles, encontra-se, por exemplo, Serafim Leite. 
Os escritos de Serafim Leite, bem como sua visão de história, podem ser vistos como herdeiros 
dessa tradição historiográfica iniciada no Brasil com o IHGB, que tinha como objetivo primordial 
dar um sentido à ideia de nação. É bem verdade, no entanto, que o objetivo principal de Sera-
fim Leite ao escrever a história dos jesuítas na América Portuguesa não era constituir uma in-
terpretação para o processo de formação da nação brasileira; seus trabalhos e seu discurso, 
entretanto, serviram e coincidiram com este processo. 
Além disso, é importante observar que o contexto educacional do início dos anos de 1930 era 
favorável, no Brasil, para que um intelectual católico publicasse seus textos e obtivesse reco-
nhecimento. Após um período de afastamento entre Estado e Igreja Católica durante as três 
primeiras décadas do regime republicano, a partir dos anos de 1920 e, mais especificamente, a 
partir da instauração do governo provisório de Getúlio Vargas em 1930, a reaproximação entre 
Estado e catolicismo se tornou um fato. 
O pensamento de Serafim Leite sobre o passado jesuítico no Brasil parte da ideia de que o país 
deve se orgulhar por ser o que é. Uma nação de dimensões geográficas continentais, homogê-
nea na língua e na religião. Mas o país somente é assim, porque na origem de sua formação, 
esteve presente o elemento religioso, muito bem representado pelo padre jesuíta, que enviado 
por Portugal, deu forma e imprimiu nestas terras virgens, uma feição de incontestável grande-
za. (LEITE, 1937). 
Desta ideia podem decorrer alguns questionamentos: de que maneira os padres jesuítas, repre-
sentando os interesses portugueses, deram forma e imprimiram à feição de incontestável gran-
deza no Brasil? Que modelo de sociedade se constituiu aqui e que, na visão do autor, apresenta 
esta incontestável grandeza? A resposta a estas duas questões passa pelos conceitos de educa-
ção e de sociedade no pensamento de Serafim Leite. 

CD-ROM DE ATAS  | 6932 |  COLUBHE 2012



A educação foi o instrumento por meio do qual os jesuítas implantaram um projeto de socieda-
de durante a colonização do Brasil. Como se sabe, a Companhia de Jesus, desde sua fundação 
por Inácio de Loyola, constituiu-se numa Ordem religiosa missionária, que fez da educação sua 
principal missão. Os jesuítas tiveram colégios espalhados por todo o mundo, fiéis ao seu méto-
do pedagógico, o Ratio Studiorum, que pode ser considerado como um dos documentos funda-
dores da pedagogia moderna. No Brasil não foi diferente. 
Quando se refere à educação, o autor não se refere apenas àquela educação institucionalizada, 
ministrada em escolas e colégios, organizada pelo Ratio Studiorum. É evidente que o estudo da 
história dos colégios jesuíticos ocupa um grande espaço em suas obras, especialmente na His-
tória da Companhia de Jesus no Brasil. Raquel S. Wrege (1993), por exemplo, em sua disserta-
ção de mestrado analisou na História apenas os aspectos relacionados aos colégios jesuíticos. 
Mas, além dos colégios, e portanto, além da educação formal e institucionalizada, Serafim Leite 
compreende educação num sentido amplo, relacionado ao processo por meio do qual a barbárie 
é substituída pela civilização. Dessa forma, tanto a instrução nas letras, quanto a catequização 
e a colonização, fazem parte de um mesmo processo pedagógico, por meio do qual, a barbárie 
dos índios foi sendo substituída pela civilização cristã/portuguesa. Assim sendo, não se pode 
compreender a educação em seu pensamento, sem que se compreenda a visão que o autor 
tem a respeito dos povos indígenas que habitavam a terra antes da chegada do europeu. 
Os índios são vistos por Serafim Leite como inferiores na escala da civilização; inferiores por 
condições históricas e não por condições de essência. Em sua essência são vistos como ho-
mens, tão humanos quanto os portugueses, mas que pelas condições em que viviam não preci-
saram se desenvolver: 
 

A vida dos índios quando chegaram os portugueses ao Brasil, estava 
na escala inferior da civilização. Não é possível subir a um grau supe-
rior sem necessidades correspondentes. Os índios não a tinham. O rio 
ou o mar dava-lhes o peixe; a floresta, a caça. Vestuário não era pre-
ciso, sobretudo para os que habitavam as regiões tropicais. Para que 
todas as complicações civilizadas? [...]. (LEITE, 1937, p. 21). 

 
Mas, para mudar tal situação, isto é, para sair de um estado de vida quase vegetativo e ascen-
der aos estágios superiores da civilização, seria preciso criar entre os indígenas, o hábito do 
trabalho e a necessidade dele. Tarefa que seria realizada pela Companhia de Jesus. 
O autor afirma que a história, cumprindo sua função de substituir os símbolos, no que diz res-
peito aos indígenas, deve contribuir para substituir as ideias equivocadas que foram construídas 
pelo romantismo nacionalista do século XIX. Os documentos estão disponíveis para que os erros 
sejam corrigidos: 
 

[...] Quem não conhece o Guarani de José de Alencar? O romance é 
belo, mas a realidade é outra. António Blasques deixou-nos a descri-
ção das casas dos índios antes de aldeados, das quais os próprios 
meninos, depois de conviverem com os portugueses, sentiam náuseas 
[...] A página deve ser conservada para substituir a ilusória impressão 
com que o romantismo nacionalista, político e literário, falsificou os 
nossos aborígenes, no correr do século XIX [...]. (LEITE, 1937, p. 22). 

 
Ao discutir o processo educativo de substituição da barbárie pela civilização, por meio da cate-
quização e difusão do trabalho, Serafim Leite apresenta aquilo que compreende como um mo-
delo de sociedade ideal para a educação dos índios: trata-se do aldeamento. Nela, cada qual 
cumpre sua função e todos trabalham para o bem comum, coordenados pelo padre e pelos 
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princípios religiosos. Em sua visão, as aldeias eram espaços coletivos criados pelos jesuítas para 
defesa dos índios, para que, sob a tutela dos padres não se tornassem escravos dos colonos. 
Nas aldeias: 

 
[...] adquiriam os índios hábitos de trabalhos, cultivavam as terras, vi-
viam matrimonialmente, educavam os filhos, exercitavam as indús-
trias mais usuais e necessárias, que os jesuítas pessoalmente lhes 
ensinavam, de tecelões, alpargateiros, ferreiros, pedreiros. (LEITE, 
1937, p. 20). 

 
Cada aldeia contava com uma igreja e uma escola. Assim, os índios adaptados ao trabalho, nos 
padrões portugueses, adotavam outras práticas cristãs, como a monogamia, por exemplo. Com 
isso, civilizavam-se. Além de adotarem a monogamia, nesse processo civilizatório era importan-
te romper com outras práticas comuns aos índios, que não seriam aceitas entre os portugueses 
cristãos; a antropofagia era uma delas. 
A questão da antropofagia dos índios que habitavam os domínios portugueses na América não 
é interpretada por Serafim Leite como uma questão religiosa das tribos. Seu argumento é de 
que a morte ritual dos índios no Brasil nada tinha a ver com a morte ritual de outras tribos que 
praticavam sacrifícios a ídolos. A motivação inicial para tais práticas seria econômica. O proces-
so civilizador/educativo que fez com que os índios abandonassem a antropofagia somente foi 
possível quando uniram esforços a Companhia de Jesus e o Governo-Geral, ou seja, Igreja e 
Coroa Portuguesa. 
 
Conclusão 
 
A obra intitulada Páginas de História do Brasil é um exemplo de uma literatura que ao longo da 
primeira metade do século XX, procurou empreender esforços para a consolidação de uma ideia 
de nacionalidade brasileira. Este projeto não era individual, mas sim coletivo e, nesse sentido, 
seu autor, o padre jesuíta Serafim Leite, dele compartilhava.  
Ao serem analisados os conceitos relacionados à História, Educação e Sociedade em seu pen-
samento, podemos perceber que em seu entendimento, é o estudo da História, compreendida 
como os fatos em si (como o passado), que possibilita aos homens do presente, valorizarem um 
modelo de sociedade sem igual, criado a partir da união dos elementos europeu e indígena, e 
modelados com a forma da religião católica. Assim sendo, por meio de um ideal de educação 
cristã, compreendida num sentido amplo, os jesuítas foram os responsáveis por dar forma a 
uma sociedade única, triplamente unificada: em termos de território, língua e religião.  
Seu discurso, que silencia as diferenças sócio-culturais, precisa ser compreendido no momento 
em que foi proferido. Ao longo da primeira metade do século XX, tanto no Brasil, quanto em 
Portugal, as duas nações entre as quais Serafim Leite se dividiu, o momento era de reaproxi-
mação entre Igreja Católica e Estado, especialmente após os primeiros anos dos regimes repu-
blicanos nos dois países. Assim, Leite encontrou um ambiente propício para a escrita e recepção 
de suas ideias sobre o passado colonial brasileiro. E dessa maneira, contribuiu num processo 
que elaborou naquele período, um sentido para a ideia de nação e nacionalidade brasileira. 
Além disso, a própria Ordem religiosa da qual o padre fazia parte, também buscava reaproxi-
mar-se do Estado e recuperar o espaço de destaque que em outros momentos tivera, especial-
mente em Portugal, mas também no Brasil. 
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1 O trabalho foi desenvolvido e contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Ensino Superior (CAPES). 
2 A expressão América Portuguesa foi utilizada pela primeira vez no livro História da América Portugue-
sa, de autoria de Sebastião da Rocha Pita, editado em 1730. Caído em desuso, o termo (elevado à catego-
ria de conceito) foi reabilitado, entre outros, por Fernando Novais, em 1997, no primeiro volume da obra 
História da Vida Privada no Brasil. Para o autor, justifica-se seu uso, em vez de Brasil Colônia ou Brasil 
Colonial, em função do anacronismo destas expressões, construídas a posteriori, uma vez que os contem-
porâneos não tinham a noção de que estavam vivendo uma fase particular da história. No entanto, o termo 
não era utilizado nem mesmo pelas instituições responsáveis pela administração colonial, como é o caso 
do Conselho Ultramarino, criado em 1642. Além disso, o termo não se refere a todo o território que co-
nhecemos atualmente como Brasil, visto que o processo de expansão territorial dos domínios portugueses 
na América, entre os séculos XVI e XIX, foi lento e gradual. Assim, o uso do termo deve ser feito de ma-
neira cuidadosa. (VAINFAS, 2001, verbete América Portuguesa). 
3 Conforme assinala Eliane de Freitas Dutra (2006), os títulos da Coleção Brasiliana foram organizados 
em diversas sub-seções, dentre as quais Antropologia, Demografia, Pré-história, Arqueologia, Botânica, 
Geografia, Geologia, Zoologia, Etnologia, Folclore, História do Brasil, Filologia, Medicina, Higiene, Di-
reito, Economia, Viagens, História Econômica, entre outras. Em sua primeira década (1931-1941) há um 
maior volume de publicação de títulos voltados para a História do Brasil. Destes, predominam estudos 
sobre o Império, a Colônia e por último, a República. 
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O enfermeiro e a pessoa, foco do cuidado, são sujeitos desta ação, que resignifica iden-
tidades através das experiências vivenciadas (AYRES, 2009, p. 67). As experiências de cuidado 
não se dão apenas no plano biológico, de domínios do corpo, mas também e a partir dos planos 
políticos, econômicos, espirituais. Enfim, tudo aquilo que altera, potencializa ou mantém as 
identidades depois da experiência de cuidar, constitui a realidade que determina a consciência 
do enfermeiro, portanto a consciência é resultado de uma atividade de embate, de uma ação 
revolucionária que acontece no ato de cuidar (SEMERARO, 2011, p. 32). Existe certa circulari-
dade1 (GINZBURG, 2000) sobre concepção histórica da ação de cuidar.  

Para pensar o cuidado, seu modo de ser e de ser ensinado, é preciso considerar a plas-
ticidade (AYRES, 2009) que o tempo e a historia lhe proporcionam nas práticas de ensinar e de 
cuidar. As identidades humanas capazes de criar novas realidades (PRIORE, 2011) nos micro2 e 
macroespaços de cuidar, são consideradas um desafio para as práticas de ensinar a cuidar na 
atualidade. O conhecimento fundamentado na dinâmica que altera o modo de operar pode pos-
sibilitar, historicamente, a progressão3 para os saberes.  
As Práticas de Educar o Enfermeiro em Cuiabá no século XIX. 

Ao longo do tempo a sociedade tem construído suas noções de cuidar. Esta construção, 
através da vivência dos processos de adoecimento, altera, de tempos em tempos o que o ima-
ginário popular entende por cuidar. Para definir como a sociedade percebe o cuidado em um 
determinado momento da história, e como a percepção evolui a partir destas vivencias, é ne-
cessário identificar as relações existentes entre o cuidar, a sociedade e a sua cultura4.  

O ensino da Enfermagem no Brasil foi institucionalizado oficialmente em 1890, pelo De-
creto n.791, com a finalidade de preparar enfermeiros e enfermeiras para trabalhar nos hospí-
cios e hospitais civis e militares, nos moldes da escola existente em Salpetrière, na França. 
Assim o Hospital para a ser um centro formador de cuidadores e de cuidado, modificando sua 
funcionalidade com objetivo de formar pessoas para cuidar. No século XVIII o hospital europeu 
sofreu reformas na Europa, principalmente os marítimos e militares, no Brasil esta reforma 
acontece no final do século XIX, e uma das ações que proporcionam estas mudanças é a saída 
das irmãs religiosas que realizavam o cuidado das instituições de saúde.  

Através de registros históricos da existência dos hospitais militares brasileiros, podemos 
inferir que o ensino do objeto de trabalho da enfermagem, o cuidado, teria um início anterior 
ao que é registrado na história do Brasil, mas que não era considerado ainda como atividade 
profissional. Por isso, se focalizarmos nosso olhar para o cuidado e o cuidar, talvez possamos 
olhar para um momento da história do ensino destes. 

A Enfermagem Moderna foi introduzida oficialmente no Brasil em 1923, já no século XX, 
com a organização do serviço de enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, a 
pedido do Dr. Carlos Chagas. A capacitação oferecida pelo DNSP era de responsabilidade das 
enfermeiras da Fundação Rockfeller, em 1926 a Escola de Enfermagem do DNSP, passou a ser 
designada Escola de Enfermagem Anna Nery, e em 1931 passa a ser chamada de Escola de 
Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Questionamentos: como as práticas de ensinar o cuidado auxiliaram a reformulação de 
uma classe, emergindo da popularesca existente uma categoria profissional como a enferma-
gem? A tradição do cuidar tem características que são atemporais, ou seja, que não dependem 
dos tempos históricos vividos? 

As respostas encontradas a estas questões, formam um emaranhado cultural constituí-
do pela tradição do cuidar cuiabano, nas suas várias formas de efetivação e de ensino, pelo seu 
sistema de valores, suas idéias e formas institucionais/políticas criadas para estas práticas no 
início do século XIX e em outros momentos que ainda serão explorados.  

A investigação histórica do cotidiano dos enfermeiros na SCMC, tem possibilitado a 
compreensão da complexidade e a riqueza das práticas que estão mais próximas de nós, e que 
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são impregnadas da aparente banalidade do cotidiano5. Assim, quando estudamos os gestos 
que são laboriosamente apreendidos e reproduzidos nas diversas situações do cotidiano, passa-
do ou presente, estamos olhando para momentos históricos em que estas práticas podem acu-
mular poder para alguns, e ao mesmo tempo podem empurrar outros para a margem da 
historia. Portanto, dois espaços são portadores de historicidade e de rotineira cotidianidade: um 
espaço de ‘detentores’ e outro de ‘excluídos’ da História(PRIORE,2011).  

A construção do cotidiano está além da vida privada e familiar, e das atividades ligadas 
à manutenção dos laços sociais, das práticas de consumo e do trabalho doméstico (VENDRA-
MINI, 2006). O cotidiano pode ser apreendido nas reproduções, nas repetições do que existe, e 
criam um espaço de práticas que regeneram formas, sem, contudo, modificá-las nem individua-
lizá-las (VENDRAMINI, 2006). 
Objetivo:  

Analisar as práticas educativas para a constituição do enfermeiro em Cuiabá. Para pos-
sibilitar esta análise nos propomos à: 1)Historicizar as práticas de ensinar a cuidar no período 
imperial em Cuiabá, relacionando estas práticas ao seu contexto social e econômi-
co;2)Identificar a cultura e o cotidiano existente do cuidar nas microhistorias de cuidadores, 
expondo as singularidades e marginalidades históricas destas práticas;3)Refletir a partir da evo-
lução das práticas educativas no Brasil, como as práticas de educar o enfermeiro se articulam 
com este cenário;4)Discutir sobre as progressões apontadas e os espaços sociais para este pro-
fissional no século XIX em Cuiabá.  

 
Percurso metodológico atual 

Fundamentados em Ginzburg (2004), apontamos o estranhamento, como forma de 
olhar o mundo, para desenvolver a sensibilidade para ler singularidades dos sinais que se apre-
sentam à margem da investigação exploratória e documental. Este estudo busca grupos que 
estão à margem da historia oficial/clássica, utilizando todas as fontes de documentos dis-
poníveis.  

O paradigma indiciário (GINZBURG, 2000) possibilita ampliar a busca para os indícios 
encontrados nas fontes. Consideramos que o ‘estranho’ não é o mesmo que é ‘diferente’, mas o 
oposto de óbvio e automático (GINZBURG, 2004, p. 34). Analisamos a narrativa histórica, que 
articulada em pequena escala e com outras mais amplas, possibilita o movimento continuo da 
análise entre o macro e o micro textual6. Táticas operacionais : busca por palavras chave e do-
cumentos7 que podem fornecer indícios; organização dos documentos encontrados por assunto 
e relevância do indício8; transcrição dos documentos filmados ou fotografados e fontes9. 

Até o momento as unidades de significação encontradas na transcrição, organização e 
análise dos dados foram: 1) Aulas de cirurgia ( em 1828) - eram realizadas para o preparo de 
novos cirurgiões para atuarem no estado de Mato Grosso; 2) As primeiras cuidadoras que teri-
am um certo preparo para cuidar, chegaram em Cuiabá em 1919, as Irmãs Filhas de Maria Au-
xiliadora; 3) Aulas para os internos, eram realizadas na área externa do Hospital, em 1837.  

É importante esclarecer que estas descrições e análises estão em um momento de cole-
ta e construção, portanto ainda estão incompletas, e se articulam diretamente com o desenho e 
delimitação do objeto de pesquisa.  

 
RACIONALIDADE POMBALINA DOS PRIMEIROS GOVERNADORES PARA O POVOA-
MENTO DA VILA DE CUIABÁ 

Nos anos que antecederam o primeiro reinado (1815-1821), a economia da capitania de 
Mato Grosso já se caracterizava pelo inicio da atividade agropecuária, por atividades que esti-
mulavam o comércio, extração do ouro e pela produção açucareira predominantes na região de 
Cuiabá. A reorganização do eixo econômico, do Guaporé para Cuiabá, era resultado da relação 
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existente entre Cuiabá e as demais localidades da Capitania, pois era a capital em maior expan-
são econômica (SILVA, 2006, p. 398) e populacional10 do Brasil.  

Estes fatos sinalizam a diminuição do período de exploração mineral na região de Cuia-
bá, que teve seu início em 1721, e que motivaram o aumento da migração dos mineiros para a 
região urbana da Vila de Cuiabá11. A migração teve impactos sobre a Vila de Cuiabá, mudando 
os espaços, passando a ser um foco de preocupação das forças militares, ao mesmo tempo que 
o aumento de população nestes espaços proporcionava um aumento no comércio local, e por 
isso criavam condições para a manutenção das pessoas nestes lugares12. 

Entre 1765 e 1805, a Capitania de Mato Grosso (com a capital em Vila Bela de Santís-
sima Trindade, entre 1752 e 1820) foi administrada por governos interinos, que eram coman-
dados através de cartas régias que indicavam seus administradores (SIQUEIRA, 2002, p. 78). 
Em 09 de julho de 1806, foi transferido da Capitania do Ceará para a Capitania de Mato Grosso, 
o 8º Capitão General João Carlos Augusto d’Oeynhausen e Grevenbourg, assumindo oficialmen-
te seu cargo a 7 de novembro de 1807.  

Em Mendonça², encontramos relatos sobre a administração de Grevenberg, afirmando 
que o Capitão seria o “maior Capitão General e o mais estimado pelo povo” (SIQUEIRA, 2002, 
p. 79). Entretanto Correa Filho (1969, p. 220)13 afirma que o Capitão [...] já exercera João Car-
los Augusto Oeynhausen Grevenburg cargo análogo no Ceará, de sorte que não lhe eram igno-
rados os problemas de administração [...].  

Existiam conflitos entre os grupos sociais entre 1820 e 1834, estes ficam evidentes com 
a criação das “Juntas Constitucionais” nas Províncias que tinham por objetivo dar apoio a Revo-
lução e enquanto ainda não se sabia dos propósitos14 recolonizadores das Cortes Lusas.  

Com o desenvolvimento das relações nas Cortes dos deputados brasileiros com os por-
tugueses, ficou clara a posição política de Portugal e Algarves com relação ao Reino Brasil e as 
mútuas desconfianças separaram o “partido brasileira” do “partido português” inclusive no de-
senvolvimento das juntas políticas criadas no Brasil. Segundo Silva (2006) Cuyabá era uma ‘ur-
be’, que será considerada cidade em 17 de setembro de 1818, assim como Vila Bela de 
Santíssima Trindade, que na civilização romana possuía um caráter urbano definido, ou seja, 

constituía sede de um governo civil, de poder religioso, missão cultu-
ral de relevo. Não tinha em principio um caráter militar, mas era cer-
cada de todas as prevenções de segurança bélica. As fortificações e 
cidades criadas em volta e nos caminhos que levavam a esta duas 
“urbis’ sedes demonstram esse caráter preventivo 
 

CLIMA E ENFERMIDADE EM CUIABÁ NO INICIO DO SÉCULO XIX. 
Como Cuiabá estava se transformando na capital do Estado, Rodrigues (1999, p. 19) 

descreve a necessidade de mudanças na região urbana. As condições sanitárias nas ruas exigi-
am do governo alguns cuidados, pois existiam pela vila inúmeros enfermos pobres e urgia ao 
governo amparar os indigentes. Segundo Jesus (2003, p. 138) o cuidado realizado à população 
enferma, no final do século XVIII, acontecia no interior da casa do Cirurgião, que tinha a ajuda 
de uma preta para cuidar dos enfermos, e que preparava os medicamentos para os enfermos 
que estava assistindo e para a população que residia na Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cui-
abá. Entre 1726 e 1822, (JESUS, 2003, p.135) afirma que existiram sessenta e um agentes de 
cura na região central da Vila, sendo três médicos, trinta e nove cirurgiões, seis boticários, seis 
barbeiros/sangradores e sete enfermeiros. Existiam dois tipos de cirurgiões, o Cirurgião Público 
que era contratado pelo senado da câmara ( Partido Público), trabalhava da seguinte maneira:  

o qual reconhecendo que semelhantes ordenados senão podiam fazer 
sem provizão minha, contudo havia urgente necessidade de cirurgião 
lhe continuarão com o mesmo partido sendo este obrigado a curar a 
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sua custa os enfermos pobres com assistência de sua pessoa, e medi-
camentos [...] sendo este obrigado a curar a sua custa os enfermos 
pobres com assistência de sua pessoa, e medicamentos (JESUS, 2003, 
p.138) 

Assim, o cirurgião atendia a população das Vilas, utilizando o interior da sua casa como 
local para cuidar dos enfermos e para preparo dos remédios. O preparo dos remédios também 
era realizado no interior da sua casa e a compra das substancias que seriam manipuladas era 
feita com o salário do cirurgião. Existem relatos (AZEM, 2008. p. 132) de que existiam seis boti-
cários na mesma região dos cirurgiões, mas não ficou clara a relação entre estes dois cuidado-
res.  

O outro tipo de cirurgião, o Cirurgião Militar, era contratado pelo Partido Militar, que 
atuava atendendo as tropas e a população. O espaço utilizado para o cuidado era o destaca-
mento, que mais tarde, em 1808, passaria a ser feito no Hospital Real Militar, instituído em Cui-
abá pela Companhia Franca dos Leais Cuiabanos (AZEM, 2008. p. 118).  

Neste período que os problemas de saúde da população da Capitania e as necessidades 
políticas motivam a criação de um hospital que pudesse atender aos moradores da Vila à popu-
lação e ao serviço militar, concentrando esforços em um mesmo local. Para criação do hospital, 
o Capitão General João Carlos Augusto d’Oeynhausen e Grevenbourg utilizou as finanças que 
estavam destinadas a construção de um hospital em Vila Bela de Santíssima, e que em Cuyabá 
seria um espaço maior para cuidar das pessoas enfermas e dos soldados (RODRIGUES, 1959, 
p. 24; MENDONÇA, 1906, p. 120).  

Esta situação estaria prejudicando o crescimento e o desenvolvimento da cidade de 
Cuiabá, e da Capitania de Mato Grosso (MORENO, 2007, p. 53). Na Carta que versa sobre a 
situação Povoamento da Capitania de Mato Grosso, escrita por Luiz Pinto de Souza, argumenta: 

os soldados que aqui se pagão e as despesas são tão exorbitantes dos 
hospitais; que é impossível em ter-se maior número de tropas, sem se 
exaurir a Provedoria de Goiás com extraordinário subsidio; e imposto 
os existentes não sejão proporcionadas a interter a Guarnição das 
rendas da Provedoria como da piquenhes da Povoação15 

Era necessário um espaço maior para cuidar das pessoas enfermas, mas que a Prove-
doria de Goiás não estivesse responsável pela manutenção do mesmo. Assim, os hospitais mili-
tares que eram mantidos pela Coroa Portuguesa, com a criação dos hospitais locais, teriam a 
manutenção realizada pelos moradores locais, através da doação de alimentos, roupas, ouro, 
prata, bois e escravos. 

O adoecimento e morte da população na Vila Real de Santíssima Trindade, resultavam 
da falta de higienização, de saneamento e pela alimentação precária da população local. Assim, 
o número de mortes provocadas por doenças passou a ser significativo, mas, documentos 
apontam que a principal causa das mortes, em quantidade, eram causadas por conflitos origi-
nados entre as etnias, como os ataques dos índios, que eram chamados bárbaros e selvagens, 
negros e outros (CIEKALSKI, 2009, p. 23).  

Para tentar controlar os níveis de mortalidade e de baixas militares, que estavam liga-
dos as condições de moradia e vida na vila de Cuiabá, o Capitão General João Carlos Augusto 
d’Oeynhausen e Grevenbourg deu início a um processo de civilização que era comum aos pro-
cessos historicamente utilizados para o desenvolvimento econômico em outras capitanias no 
Brasil. Por isso, concentrou seus esforços com as negociações para mudar a capital de Vila Bela 
de Santíssima Trindade para a Vila de Cuiabá.  
 A mudança da capital para Cuiabá não mudou as condições de vida 
de imediato, mas impulsionou um processo de reorganização importante da cidade e da socie-
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dade, apesar de opiniões contrárias a este desenvolvimento. Estas mudanças foram impulsio-
nadas devido às condições de vida que circulavam na Vila de Cuiabá para outros lugares. 

São tantas as misérias e necessidades dos pobres deste distrito, de 
que se condoeu o pio testador, que dificilmente as abrangeria a tôdas, 
a mais ardente caridade. [...] foi assim que, antes que se preparasse 
o novo hospital, resolveu o Capitão General João Carlos recolher ao 
Hospital Militar, então existente, conforme as vagas que houvessem, 
os enfermos indigentes, preferidos os mais doentes e ao mesmo tem-
po mais necessitados, correndo as respectivas despesas por conta do 
cofre da Administração das Obras Pias[...]e a aula de anatomia e 
cirurgia, custeada pelas disponibilidades do subsídio literá-
rio(RODRIGUES, 1959, p. 37) 

A construção de um novo hospital que atendesse a população que perecia nas ruas cui-
abanas, e que substituísse o Hospital Militar, foi uma das realizações do Capitão General João 
Carlos Augusto d’Oeynhausen e Grevenbourg. Durante a realização desta construção, as ações 
higienistas do Capitão General se concentraram no recolhimento dos enfermos indigentes, ou 
seja, na institucionalização daqueles que viviam nas ruas.  

Este é um indício de que o cuidado ( em 1815) estava em processo de institucionaliza-
ção, prática semelhante impulsionadas pela guerra e que acontecia em Portugal e na Europa. 
Em Portugal (entre 1763 e 1777) existia um movimento que instigou a burguesia a repensar o 
ócio, movimento este que era comum à Europa16, a nobreza começou a perceber a necessidade 
de prestar outros serviços à nação, com base em novos fundamentos teóricos e práticos.  

É neste período que Antonio Nunes Ribeiro Sanches, que havia estudado medicina e fi-
losofia na Universidade de Coimbra, e fez aperfeiçoamento em Gênova, Londres, Montpellier e 
Leiden, publica ‘Método para aprender a estudar a medicina’ (em 1673). Este ensaio influencia 
a criação do ‘As Cartas sobre a Educação da Mocidade’ que sustentam as reformas pombalinas, 
pois oferecem a concepção iluminista e burguesa necessárias para iniciar o embate com a edu-
cação religiosa. Seu principal argumento estava fundamentado na economia política e não ape-
nas na teoria política.  

Segundo Saviani (2010), o movimento que tentava colocar Portugal no Século das Lu-
zes, perde força em 1777, com a morte de Dom José I e a subida ao trono de D. Maria I, que 
demite o Marquês de Pombal do cargo de ministro do rei. As reformas pombalinas chegam ao 
Brasil em 1772, antes destes acontecimentos, e iniciam outros movimentos importantes para a 
educação brasileira. As ideias iluministas percorrem a Europa, um marco importante para a en-
fermagem é o nascimento de Florence Nightgale, em 1820 (NIGHTGALE, 1860, p. 5).  

 A prática que denominamos institucionalização era comum nas grandes cidades de 
Portugal e nas cidades de outros países europeus (FOUCAULT, 2003, p. 98-111). Considero di-
ferente a institucionalização da hospitalização, pois entendo que a referencia feita ao recolhi-
mento/recolher, não indica necessariamente o tratamento e cuidado das pessoas enfermas que 
seriam recolhidas. Existem registros históricos europeus (FOUCAULT, 2003, p. 110) que se refe-
rem a alguns hospitais como depósitos de pessoas doentes, caracterizando estes hospitais co-
mo locais em que não se realizava a busca pela cura da doença, e sim o recolhimento.  

A saída destes doentes da rua proporcionaria um novo aspecto, outro ar às ruas cuia-
banas, e traria um sentimento de segurança17 para os moradores da vila. O mal estar causado 
pela presença de pessoas doentes nas ruas tem sua evidência na escrita sobre a morfea, uma 
dos males que acometiam os moradores da Vila de Cuiabá. 

É a terrível moléstia de que falo, a morféa, mal funesto com que se 
tem familiarisado a tal ponto a classe mais infeliz, que, ás vezes, os 
escravos buscam nela um título para a sua liberdade. [...] estão in-
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curàvelmente atacados e impedir a sua comunicação, e curar aos que 
por infelicidade cáem nesta moléstia, é a única barreira que se pode 
opôr à sua propagação(RODRIGUES, 1923,p.76) 

A idéia que circulava na corte portuguesa era de que esta região era muito rica, mas 
que era de um estado perigoso para viver e atrasado com acontecimentos e costumes bárba-
ros18, com clima hostil e insalubre, mas com riquezas naturais abundantes. 

O intelectual motivador dos processos de civilizar19 em 1816, 8º Capitão General João 
Carlos Augusto d’Oeynhausen e Grevenbourg, direciona nossos olhares para os hospitais milita-
res, que eram montados nos acampamentos (em áreas desabitadas) com a função de motivar a 
colonização das áreas e de organizar o crescimento destas áreas. Existia um sentimento de me-
do das doenças, que ainda estavam por ser estudadas e o sentimento de distância do mundo 
civilizado. A população que pouco resistia às enchentes, e outras alterações climáticas, o medo 
da morte fundamenta práticas que o desenvolvimento de províncias. Os hospitais militares eram 
organizados pelo Cirurgião Mor das infantarias, eram construídos em volta do acampamento 
(SILVA, 2006). A cada A cada acampamento montado existia uma comunidade que se organi-
zava em seu entorno.  

Os doentes ficavam isolados em cabanas distantes da parte central do acampamento. 
As casas dos cirurgiões eram usadas como enfermaria, e existem indícios de que os cuidadores 
eram nativos e negros instruídos pelo Cirurgião. Segundo Firmo (1923) as Aulas de Cirurgia 
eram realizadas desde 1806,  

João Carlos Oeynhausen Gravemberg criou a Companhia Franca dos 
Leais Cuiabanos, criada a 29 de março de 1806, o Hospital Real Militar 
instituído em Cuiabá, meses depois, a aula de anatomia e cirurgia, 
custeada pelas disponibilidades do subsídio literário20 

Para as aulas foi separado espaço para este fim: 
Comunicou ainda a mesma Administração que, também tinha pronta a 
sala superior do mesmo edifício e que poderia servir para a sala da ci-
rurgia, que já funcionava no hospital militar. Para a dotação da re-
ferida Aula de Cirurgia ofereceram os Administradores a 
importância correspondente a 200 oitavas de ouro anual, deduzindo-
se dessa importância, a que fosse preciso para estabelecer prêmios 
aos alunos que mais se distinguissem. Grande contentamento teve 
João Carlos como esta comunicação, o que manifestou em oficio que 
dirigiu aos administradores, como ao Principe regente e, tendo trans-
ferido para o novo hospital a Aula de Cirurgia, estabeleceu os seguin-
tes prêmios para os alunos que mais se distinguissem: 1º premio 
9§600; 2º prêmio 4§800; 3º prêmio 2§400(RODRIGUES, 1923.p. 110- 
124. ) 

Em 1919 encontramos registros sobre a primeira formação do grupo que trabalharia na Santa 
Casa: 

As Filhas De Maria Auxiliadora vieram de São Paulo e Corumbá, e em 
04 de abril de 1919 assume a diretoria provisória da Santa Casa de 
Misericórdia de Cuiabá a Irmã Natalina Ferrari, com ajuda das irmãs 
Maria Silva Lanna, irmã Noemi Castro (veio de Corumbá) e como Su-
pervisora dos serviços do Hospital Irmã Evangelina dos Santos. Outras 
irmãs assumiram estes cargos, perpetuando a presença da igreja nes-
ta instituição.(AZZI, 1999, p. 78) 

A referencia do texto abaixo é para o ano de 1818, em que  
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A educação desses engeitados era confiada a senhoras, fora do hospi-
tal, mediante o auxílio de 6$000 mensaes.(RIHMT, 1923, p. 119) 

Estes são os dados que temos até o momento e que estão em análise. 
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1 Ginzburg procura historiar as origens de seu procedimento investigativo das sociedades e dos homens no tempo, com 

intuito de analisar as mudanças e as permanências das sociedades passadas e das sociedades presentes.  
2 Existe uma insatisfação de Ginzburg (2001) com relação às interpretações históricas macrossociais, elegendo os estu-

dos microssociais como alternativa necessária à alteração da escala de análise do historiador. 
3 Na leitura de Gramsci realizada por Semeraro (2011, p. 32) o passado cultural possibilita várias leituras, uma delas 

afirma que não é fácil suscitar o conhecimento organizado, teórico em uma classe popular bruta, isto demanda um 

longo processo, com ação e razão, com adesão e dissolução (progressão) para formar uma classe. Para identificar esta 

classe Gramsci utilizou o termo popularesca, o conhecimento da popularesca não é organizado e por isto não teria cir-

cularidade, mas o movimento é realizado através de ausências do saber hegemônico, e a partir daí verificamos sua 

importância na microhistoria proposta por GINZBURG (2001). 
4 A contribuição de E.P. Thompson para apreensão dos saberes produzidos do/no trabalho. Ver VENDRAMINI (2006), p. 

125. 
5 Ver a história do Cotidiano e da vida privada (PRIORE,2011).  
6 Nesta pesquisa o autor aplica metodologias qualitativas e quantitativas para explorar o seu objeto, para este momen-

to consideramos os olhares fundamentados em Ginzburg, que o autor utiliza para encontrar o educador nas cartas de 

Jan Hus. (AGUIAR, 2010). 
7 Documentos oficiais e de fontes não oficiais. 
8 Ver apêndice. 
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9 Ver na bibliografia/fontes. 
10 Nesta obra a autora discute a questão da terra no Estado de Mato Grosso, no período de 1892-1992. Esta reflexão 

permeia a importante discussão da posse da terra, e de como as vilas passaram a ser cidades em Mato Grosso. Discute 

a demarcação das terras públicas e privadas, os direitos de herança, as formas de garantir ou conquistar este direito, 

que denomina sutilmente de MECANISMOS DE BURLA. Ver na leitura de MORENO (2007), p. 36-54  
11 No capítulo VI, Rubens de Mendonça descreve cronologicamente as autoridades que estavam à frente do Governo da 

Capitania de 1763 - 1796, Governos Interinos de 1796- 1821 e Juntas Governativas de 1821- 1822, Transição do perío-

do Colonial para o Imperial 1822-1825, o início das Presidências de Província a partir de 1825-1830 e o Período da Re-

gência com seus vário presidentes a partir de 1832, descrevendo rapidamente o movimento armado intitulado ‘A 

Rusga’. Ver MENDONÇA (1982) p 21-33 
12 As Instruções Régias dadas aos governadores entre 1757 e 1768, são disposições políticas e administrativas que 

representam a governabilidade do Governo Português no final do século XVII e no inicio do século XIX. Eram Cartas, 

documentos que eram redigidos, em sua maioria em Portugal, algumas delas, as que tratavam de aspectos fundamen-

tais políticos, militares e civis. Cada Capitania recebia uma carta específica, que era direcionada a situação e circunstân-

cia local. Ver SILVA (2006). 
13 Datado de 1887, impresso pelo Ministério da Educação e Cultura, Coleção Cultura Brasileira, Série Estudos 2. São 744 

páginas que incluem verbetes, mapas e bibliografias regionais importantes para compreender a história de Mato Gros-

so. Ver em CORREA FILHO (1969), p. 217-345 
14 Ver Silva (2006), p. 168.  
15 Carta de Luiz Pinto de Souza Coutinho (3º Governador de Mato Grosso), enviada à Martinho de Melo e Castro em 1º 

de maio de 1771. Descreve sobre a situação do Povoamento da Capitania de Mato Grosso, relatando o estado da povo-

ação, sobre a agricultura e sua produção, das minas e seus problemas, sobre o descobrimento de sal mineral, do co-

mercio e novos estabelecimentos, da fazenda, do estado eclesiástico, do estado das tropas da capitania (milícias e 

ordenanças). A grafia foi aproximada a da nossa época, com o cuidado de manter palavras e formas de escrita que 

sustentam a ideia do escritor. Ver em AHU. 
16 ‘Ainda não temos dados suficientes para discutir a relação entre as escolas de medicina da Europa, a enfermagem 

moderna de Florence Nightingale, as Reformas Pombalinas e as Aulas de Cirurgia em Cuiabá. Estes fatos acontecem na 

Inglaterra, Portugal e Brasil no mesmo período. O autor do “Método para aprender a estudar a medicina” motivou a 

criação do Colégio dos Nobres com a ideia de que a burguesia poderia oferecer outros serviços, que não o ócio, para o 

desenvolvimento de Portugal. Este movimento acontecia na Inglaterra, a Rainha Vitoria motivou durante o seu reinado 

a expansão do comercio e do conhecimento científico. É possível pensar em um paralelo entre o nascimento e estudos 

de Florence, que é conhecida como uma das primeiras mulheres inglesas a lutar contra o ócio (sendo conhecida como 

uma Vitoriana) e pelo novo lugar da mulher na sociedade. Estas são as motivações para a participação de Florence na 

Guerra da Criméia. O movimento de reforma da educação no Brasil pode ser reflexo destes movimentos na Europa. 

Possível reflexão na leitura de SAVIANI, 2010, p. 105-110 e de NIGHTINGALE, 1860, p. 98 
17 Procurar autores para discutir microtexto, temas que surgem: segurança, enfermo, indigente, alteração do urbano e 

iluminismo. 
18 A idéia de que a população da Vila de Cuiabá, e a de Mato Grosso tinham características raciais indesejáveis e perni-

ciosas ao avanço da civilização, apesar de descender dos intrépidos bandeirantes, foi amplamente combatida pelos 

dirigentes intelectuais cuiabanos, com objetivo de mudar a identidade que foi criada entre a burguesia brasileira do 

século XVIII. Era preciso mudar as representações que se propagavam sobre a insalubridade do clima do estado, que 

muitos confundiam com o da cidade de Mato Grosso ( denominação que foi dada à antiga capital colonial Vila Bela da 

Santíssima Trindade), cuja fama de clima doentio foi propagada pelos intelectuais que visitaram a região, e desfazer a 

imagem de uma terra que vivia sob o domínio de bugres e feras selvagens. Tese de Doutoramento de Lylia da Silva 

Guedes Galetti, realizei algumas alterações, cuidadosas para não modificar a ideia de um Mato Grosso hostil e insalubre. 

(GALETTI, 2000. p. 340) 
19 Retomar a Instrução Régia para reflexão sobre civilizar, povoar e explorar. 
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20 Texto extraído do relatório sobre as atividades da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que registra o fundamento 

da instituição. Firmo Rodrigues foi Diretor Geral da instituição no início do século XX. (RODRIGUES, 1923.p. 110- 124. ) 
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Introdução 
 
 Este trabalho, intitulado “Tupâbaê: o projeto político-pedagógico dos jesuítas na República 
Comunista Cristã dos Guaranis”, inspirado na obra A República Guarani, de Clovis Lugon intenta 
resgatar a historiografia da ação educacional jesuítica nas Sete Missões da região que, no futu-
ro, passaria a ser parte do Rio Grande do Sul, no Brasil.  
 Neste lócus solidário, em 1609, os guaranis praticavam o Tupãbaê (trabalho para Deus), es-
sencialmente comunitário. Como pôde esta “grande experiência” se estruturar com tamanho 
êxito numa nação inusitada, fantástica e única na história humana? Que fatores impulsionaram 
a república Guarani ao status de “comunista-cristã”? O que tinha de diferente das demais redu-
ções jesuíticas no continente sul-americano? Tratava-se, de fato, de uma antecipação de idéias 
e práticas comunistas e socialistas da Europa? E que receios preocuparam as duas potências da 
época, Espanha e Portugal, a ponto de juntarem os seus exércitos para destruir esta “obra-
prima” de experiência de vida comunal, comparada até com a prática dos primeiros cristãos?  
 A par desta contextualização, conforme já anunciado aqui, tentaremos aprofundar a análise do 
programa educacional dos inacianos na “República Comunista Cristã dos Guaranis”, evidente-
mente considerando que o mérito desta experiência pode ter sido determinado pela mescla 
desta pedagogia com um padrão cultural avançado dos guaranis. Assim, a elaboração deste 
artigo fundamentar-se-á no livro A República Guarani, de Clovis Lugon, dando ênfase e tentan-
do estabelecer relações diretas entre o método educacional jesuítico - guarani e a organização 
política, a estruturação socioeconômica, o regime da propriedade, a divisão social do trabalho, a 
vida social e religiosa da República dos Sete Povos.  
 Segundo opinião do padre Montoya, especialista no idioma guarani e autor do livro Tesouro da 
língua guarani, que se usa no Peru, Paraguai e Rio da Prata, citado por Lugon, a língua guarani 
poderia ser perfeitamente comparada aos idiomas da Europa, “não só pela harmonia das pala-
vras, como pela exatidão das expressões. Cada palavra é uma definição”. Apesar do decreto de 
Felipe V da Espanha ter obrigado aos guaranis o estudo da língua oficial deste país, houve mui-
ta resistência da parte dos mesmos quanto ao aprendizado deste idioma. (cf. Lugon 2010:148). 
 Os próprios jesuítas das Missões relaxaram quanto ao decreto e permaneceram com os seus 
ensinamentos pedagógicos e religiosos adotando a fala guarani. A despeito destes fatos, quase 
todos os índios missioneiros conheciam o trivial do castelhano. Houve casos, inclusive, de gua-
ranis que traduziram livros religiosos do espanhol para o guarani. Lugon adverte que os jesuítas 
das Sete Missões desencorajaram o ensino obrigatório do idioma espanhol, em nome da segu-
rança, da liberdade e moralidade dos índios, dificultando os meios de comunicação com os co-
lonos.  
 A receptividade e o êxito do processo civilizatório jesuíta, associados ao estágio cultural avan-
çado dos guaranis culminaram com a formação de administradores da República Guarani, os 
quais desenvolveram atividades contábeis de exatidão impecável. Há um registro no livro de 
Lugon dando conta de que, ao final das missas aos domingos os nativos guaranis repetiam em 
coro a tabuada. 
 Além destes aspectos, há um fator cultural interessante. É que, após a iniciação artística dos 
indígenas por compositores e músicos europeus, todos os professores de música das reduções 
e missões que ministravam aulas nas escolas eram guaranis. Uma particularidade que merece 
destaque no projeto pedagógico dos jesuítas, é que os inacianos buscavam constituir lideranças 
culturais, intento que sugere a preocupação com a continuidade ou mesmo com a longevidade 
da experiência.  
 Lugon chama a atenção para o fato de que a igualdade, como atributo da fraternidade foi du-
ramente criticada pelos colonizadores como algo pernicioso ou mesmo como estratégia para a 
constituição de um projeto teocrático de poder dos jesuítas nos trópicos. Tais críticos insinua-
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vam que os guaranis foram submetidos a um comunismo grosseiro, onde trabalhadores talen-
tosos eram remunerados de forma igualitária a outros “incompetentes e preguiçosos”. 
 Tudo o que a República Guarani propugnava em termos de um projeto societário solidário coli-
dia com o pensamento dos colonialistas da Península Ibérica, que apregoavam que “o talento 
só podia ser recompensado por meio da espoliação do próximo”.  
 É possível, e isto será recorrente em nossas argumentações neste artigo, que o padrão educa-
cional dos inacianos que incidiu no projeto civilizatório dos guaranis tenha sido qualitativamente 
mais acentuado do que os demais padrões pedagógico-religiosos praticados ao longo do conti-
nente sul-americano. Para isso, recorreremos a pensadores como Darcy Ribeiro, Gilberto 
Freyre, Clovis Lugon e Amarilio Ferreira Jr, estudiosos da história da educação e do projeto civi-
lizatório dos padres da Companhia de Jesus como contraponto ao projeto de colonização escra-
vagista oriundo da Península Ibérica.  
 
 
As controvérsias sobre a ação pedagógica dos jesuítas no Novo Continente 
 
 A Reforma luterana contribuiu sobremaneira, algumas décadas depois de sua deflagração, para 
o surgimento da Companhia de Jesus. A teologia da igreja Católica considerava diabólica a ação 
luterana que colocou em cheque os dogmas do catolicismo e por ter usurpado muitos de seus 
fiéis. Na opinião de Ramos e Morais a reação à petulância de Lutero da parte de Deus foi pre-
sentear a América aos europeus, recompondo, assim, o número de cristãos arrestados pelas 
reformas de Lutero. Ali, no Novo Continente estavam os gentios, sem pecados e passíveis da 
ação evangelizadora dos jesuítas. (cf. Ramos e Morais 2010:59). 
 Ao observarmos a vertente de “boa-fé” da colonização ibérica das Américas convém atentar 
para a argumentação a seguir: 
 
 

 Teologicamente a colonização, quer nos aspectos políticos, quer nos 
da evangelização, assenta na teoria legitimadora da “guerra justa” 
que se radica no que se entendia então ser o dever de civilizar, de por 
termo à infidelidade, ao paganismo e, maximamente, às práticas an-
tropofágicas e idolátricas. Teoria que São Tomás de Aquino elaborou 
na Suma Teológica (1266-73) e que, durante séculos justificou a con-
quista e ocupação de terras, e de condição prévia para a evangeliza-
ção. (Cristóvão, 2003:267) 
 

 
 Imprimindo um tom mais crítico a estas visões, Ribeiro afirma que o projeto jesuítico de coloni-
zação nos primórdios do Brasil teria sido sem escrúpulo humanitário, embora décadas mais tar-
de tenha se contraposto de forma veemente ao projeto de colonização leiga, gerando sérios 
conflitos entre os padres da Companhia de Jesus e os colonizadores dos núcleos agrário-
mercantis. O autor em foco chega a dizer que os inacianos concebiam os indígenas como cria-
turas de Deus e “donos originais da Terra” e com perspectivas de sobrevivência, se abominas-
sem as suas heresias para “se incorporarem ao rebanho da Igreja, na condição de operários da 
empresa colonial recolhidos às missões”. Por sua vez, os colonos consideravam os índios como 
“gado humano, cuja natureza, mais próxima de bicho que de gente, só os recomendava à es-
cravidão.” (cf. Ribeiro 1995: 53). 
 Vale destacar a opinião de Ribeiro sobre a ação catequética dos missionários: 
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 A tarefa a que os missionários se propunham não era transplantar os 
modos europeus de ser e de viver para o Novo mundo. Era, ao con-
trário, recriar aqui o humano, desenvolvendo suas melhores potencia-
lidades, para implantar, afinal, uma sociedade solidária, igualitária, 
orante e pia, nas bases sonhadas pelos profetas. Essa utopia socialista 
e seráfica floresce nas Américas, recorrendo às tradições do cristia-
nismo primitivo e às mais generosas profecias messiânicas. Ela se 
funda, por igual, no pasmo dos missionários diante da inocência adâ-
mica e do solidarismo edêmico que se capacitavam a ver nos índios, à 
medida que com eles conviviam. (Ribeiro, 1995: 61) 
 

  
 Para a compreensão deste ensaio, convém, desde já, demarcarmos o conceito panorâmico da 
“educação jesuítica no mundo colonial ibérico”, conforme propõe Ferreira Jr. Tratou-se, pois, do 
binômio educação formal associada a uma ação evangelizadora nas principais regiões onde 
atuaram os missionários jesuítas no período colonial: 1- a costa leste atlântica, de São Vicente a 
Pernambuco; 2- no Estado do Maranhão e na grande extensão amazônica; e 3- no território 
espanhol da bacia do Prata, mais precisamente nos Sete Povos das Missões, o atual estado bra-
sileiro do Rio Grande do Sul. (cf. Ferreira Jr 2007:13) 
 Neste estudo, o que nos interessa precipuamente é o caso da ação dos jesuítas nos sete alde-
amentos da região da bacia do rio Uruguai: São Borja (1682); São Miguel e São Luís Gonzaga e 
São Nicolau (1687); São Lourenço (1691); São João (1697) e Santo Ângelo (1706), porquanto 
foi neste território onde ocorreu a experiência relatada por Lugon (2010), qual seja, a “Repúbli-
ca Comunista Cristã dos Guaranis.”  
 O que trazia de inovador ou diferente o processo educacional e catequético dos inacianos nos 
pampas gaúchos? Ferreira Jr, citando estudos de Eliane Fleck afirma que tal experiência só 
existiu por conta do aniquilamento da cultura guarani patrocinado pela “ortodoxia tridentina” 
que se opunha radicalmente às práticas dos aborígenes quanto à poligamia, à pajelança, à nu-
dez, à antropofagia, às guerras e ao nomadismo (cf. Ferreira Jr. 2007: 24). 
 Ampliando a argumentação crítica acerca da ação pedagógica e catequista dos soldados de 
Jesus no continente americano, Freyre (1978: p.109) chama a atenção para o fato de que tal 
ação teria sido mais deletéria do que emancipatória, até porque “o imperialismo econômico da 
Europa burguesa antecipou-se no religioso dos padres da Sociedade de Jesus”. (Freyre 1978: 
109). A despeito de este autor reconhecer a fidelidade dos jesuítas à igreja Católica e de terem 
“agido com heroísmo e com admirável firmeza na sua ortodoxia”, bem como, de terem influen-
ciado sobremaneira a vida e a cultura indígena na América, sob a égide da atividade moral e 
religiosa, ressalta que: 
 

 Considerando-se, porém sob outro critério – puros agentes europeus 
da desintegração de valores nativos – temos que concluir pela sua in-
fluência deletéria. Tão deletéria quanto à dos colonos, seus antagonis-
tas, que, por interesse econômico ou sensualidade pura, só 
enxergavam no índio a fêmea voluptuosa a emprenhar ou o escravo 
indócil a subjugar e a explorar na lavoura (Freyre 1978:110). 

 
 

 A bibliografia referente ao período colonial informa que, no geral, as ordens religiosas aceita-
ram ou foram cúmplices do “amansamento de índios” para, posteriormente incorporá-los à for-
ça de trabalho e às expedições armadas rumo à interiorização do continente americano. Ribeiro 
alerta para o fato de que os jesuítas brasileiros, influenciados pelos seus companheiros para-
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guaios tentaram pôr em prática o projeto utópico de “reconstrução intencional da vida social 
dos índios destribalizados”. (cf. Ribeiro 1995: 54) 
 O autor em epígrafe refere-se à estratégia das missões, espaços onde eram concentrados os 
índios, constituindo-se comunidades “ferreamente organizadas como economias auto-
suficientes, ainda que também tivessem alguma produção mercantil”. Para ele, “o índio, aqui, 
não tem o estatuto de escravo nem de servo. É um catecúmeno que está sendo cristianizado 
em prol de sua salvação” (cf. Ribeiro 1995: 103). 
 Atesta, ainda, que os inacianos que atuavam na Amazônia tentaram reproduzir estas experiên-
cias de seus confrades paraguaios. Entretanto, o projeto jesuítico era tão claramente distinto ao 
processo de colonização lusitano que culminou com o fato de que as missões dos soldados de 
Jesus em terras brasileiras não alcançassem a dimensão e o êxito obtidos pela Companhia de 
Jesus no Paraguai. 
 
 
O surgimento e a trajetória das missões e da República Comunista Cristã dos Guara-
ni 
 
 Em 1587 os jesuítas adentram ao território do Paraguai. Nos primeiros anos de sua ação peda-
gógico-catequista organizaram escolas para os filhos dos colonizadores, seminários e asilos para 
os idosos. Segundo Lugon, após incursões dos padres Ortega e Fields na região denominada 
Guairá, informaram aos seus superiores terem encontrado cerca de 200 mil guaranis ainda li-
vres que “pareciam muito adequados ao reino de Deus”. (cf. Lugon 2010: 24). 
 As buscas dos missionários junto aos indígenas nômades não culminaram em êxito de imediato 
e nem na constituição de comunidades cristãs sólidas e duradouras. Fez-se necessário fixar os 
índios em torno de uma igreja e preservá-los da corrupção dos colonialistas. Estabelecera-se 
um clima favorável para a ação catequética dos inacianos junto aos guaranis. O rei de Espanha, 
Felipe III, ordenou aos seus súditos do Paraguai que não escravizassem os índios do Guairá. 
Estava, pois, criado o estatuto das reduções que, a princípio, protegeria os gentios guaranis dos 
colonos espanhóis. 
 A partir daí, seis sacerdotes jesuítas iniciaram o seu apostolado junto aos guaranis livres, sob a 
orientação dos padres Simon Maceta e José Cataldino, célebres articuladores na história da Re-
publica Guarani. Conta-nos Lugon que os referidos inacianos só aceitaram a missão depois que 
o bispo e o governador, em Assunção, lhes asseguraram amplos poderes para reunir índios cris-
tãos em comunidades e governá-los sem interferência das cidades e fortalezas onde os mesmos 
seriam estabelecidos. Ademais, teriam a garantia de construir igrejas em todos os locais e 
“opor-se em nome do rei a qualquer pessoa que tentasse submeter os novos cristãos ao serviço 
escravo, sob qualquer pretexto que fosse”. (cf. Lugon 2010: 27). 
 A reputação de zelo dos jesuítas das missões ou reduções paraguaias pela liberdade dos índios 
cada vez mais foi difundida. Em 1612 chegou da Espanha o padre Antonio Ruiz de Montoya, o 
grande realizador do “Estado dos Jesuítas” e superior da República Guarani de 1620 a 1637. A 
vinda deste soldado de Jesus está associada ao socorro aos padres Cataldino e Maceta que não 
mais davam conta de novos contingentes indígenas que pleiteavam colocar-se sob a sua dire-
ção nas missões.  
 As reduções se multiplicavam e contavam, neste período, com cerca de 2 mil habitantes indí-
genas catequizados. A prática pedagógico-catequética dos padres da Companhia de Jesus era 
substantiva: 
 
 

Eles queriam transformar essa gente pela criação de novos há-
bitos sociais, deixando agir a influência dos líderes, a disciplina 
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coletiva, o sentido de responsabilidade amplamente desenvolvi-
do pelas múltiplas funções criadas, enfim, pelo sentimento 
tranqüilizador de uma nova segurança (Lugon 2010:30). 
 
 

 Para realizar tal empreitada, não bastava para os missionários jesuítas terem-se livrado da 
pressão dos colonizadores. A questão mais complexa dizia respeito ao estabelecimento de tribos 
nômades em lugares a serem transformados em reduções. Impunha-se construir, providenciar 
a compra de gado, trabalhar a terra e plantar. Sendo os guaranis pouco afeitos ao trabalho, os 
jesuítas perceberam que tinham que dar o exemplo trabalhando duro, participando de todas as 
tarefas. Tiveram que se transformar em carpinteiros, pedreiros, lavradores e lenhadores. 
 Por volta do ano de 1630 já eram exemplares os resultados do processo civilizatório implanta-
do pelos inacianos na maioria das reduções e missões. Lugon chama a atenção para o desen-
volvimento em que se encontravam a agricultura, os ofícios manuais e um visível progresso 
material, superior ao progresso religioso. Por toda a parte, o êxito das reduções surpreendia os 
superiores da ordem e inquietava os colonizadores. Por essa época, a importância e o significa-
do das missões jesuíticas já eram reconhecidos. Em menos de trinta anos, havia certa homoge-
neidade em termos de resultados. (cf. Lugon 2010 : 33 e 34) A articulação entre as reduções 
do Guairá e do Tape, de um lado, com as do Paraná, de Entre-Rios e do Uruguai era uma reali-
dade. Nas quatro regiões as mesmas metodologias haviam sido aplicadas de modo uniforme. A 
economia, a vida religiosa, as instituições políticas e sociais compunham um todo homogêneo, 
fruto de uma concepção e implantação planejadas. Estavam, pois, delineadas as faces articula-
das da organização da República Guarani, quase em sua forma definitiva. 
 
 
A educação político-pedagógica voltada para a vida comunal da República Guarani 
 
 Desde os primeiros tempos das reduções o padre Maceta havia ensinado todos os meninos a 
ler e escrever, além das quatro operações matemáticas. Posteriormente, o ensino focou, subs-
tancialmente, a vida prática das missões, mediante a profissionalização dos jovens indígenas. 
 Cada redução registrava de mil a dois mil alunos em duas séries completas de aulas, respecti-
vamente para meninos e meninas. A freqüência às aulas era obrigatória dos sete aos doze 
anos. Referindo-se a registros dos jesuítas, Lugon informa que o processo educativo das meni-
nas era ministrado por professoras escolhidas criteriosamente e que as ensinavam a ler, a re-
zar, a fiar, costurar e realizar as tarefas relativas às suas futuras funções na sociedade. (cf. 
Lugon 2010: 148). 
 Insiste no argumento de que, se o Paraguai é contemporaneamente um país bilíngüe, isto é 
devido aos padres da Companhia de Jesus. Sabe-se que não foram poucas as tentativas de im-
por o idioma castelhano aos silvícolas. Apesar do decreto do rei de Espanha Felipe V, no sentido 
de tornar obrigatório o ensino do idioma espanhol, a língua guarani, sonora e cheia de nuanças, 
foi a forma de comunicação adotada em todas as salas de aula. A despeito da rejeição ao idio-
ma espanhol da parte dos índios missioneiros, alguns deles entendiam os rudimentos da fala 
castelhana, sendo que outros chegaram até a traduzir textos do espanhol para o Guarani, inclu-
sive livros religiosos. 
 O padre Sepp, jesuíta alemão citado por Lugon referiu-se aos exímios trabalhos de copistas 
guaranis como de qualidade igual ou superior aos da Alemanha. Muratori, outra fonte de Lugon 
refere-se ao fato de que a pedagogia dos jesuítas era dirigida para o preparo de dirigentes de 
manufaturas, para a administração de bens públicos, para controlar os estoques de produtos 
diversos, fiscalizar o despacho de mercadorias e exercer todos os cargos administrativos da Re-
pública Guarani. (cf. Lugon 2010: 150 e 151). 
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 Os frutos deste processo educacional e religioso, voltado para o interesse comunitário eram 
visíveis na República Guarani: igualdade de moradia, igualdade de acesso à formação profissio-
nal e cívica, igualdade nas relações e condições de trabalho e nas perspectivas de lazer. Con-
vém ressaltar que o espírito de igualdade não impedia, entretanto, a existência de diferenças 
razoáveis e naturais. A escolha do lazer, por exemplo, estava condicionada às pessoas mais 
cultas e qualificadas, que, em geral, dedicavam-se à pintura, à música, à literatura e à tradução 
de obras espirituais. O fato é que a mística da igualdade praticada nas missões ampliou, por 
demais, uma elite cívica e profissional que crescia sem cessar.  
 Tal façanha foi lastreada pela responsabilidade dos mais dignos dentre os missioneiros e exer-
cida mais honestamente do que nas colônias espanholas e portuguesas. O binômio educação 
básica e cívica mesclado com a formação cristã contribuiu para eliminar o escândalo da miséria 
causada pelo luxo, no sentido da inexistência de pobres entre os habitantes da República Gua-
rani. Havia, também, a utopia dos inacianos de perseguir o ideal de vida calcado no exemplo 
dos primeiros cristãos, como relatara a Bíblia. (cf. Lugon 2010: 152). 
 O apanágio da República Guarani – igualdade e fraternidade- moveu muitos missioneiros a se 
embrenharem matas afora, atraindo índios nômades e desgarrados com o pretexto do “prazer 
da vida em comunidade.” Eles eram crentes dos valores da liberdade bem regrada, decorrente 
da ordem estabelecida, que protegia os direitos de cada um.  
 
 
A educação para a organização política das missões jesuíticas 
 
 Fruto de estratégias educacionais lastreadas na disseminação do teatro, da música, da oratória 
e do solidarismo, a democracia guarani, a despeito de menos adiantada do que as de hoje era 
mais real e efetiva do que a atual democracia burguesa. No início das reduções jesuíticas os 
caciques eram considerados chefes dos distritos. Quando as tribos se fundiram em comunida-
des maiores, os serviços administrativos e a definição de regulamentos impuseram a criação de 
novas funções que amenizaram o poder dos caciques. (cf. Lugon 2010: 63). 
 O sistema básico de poder era composto pelos corregedores e dos conselhos municipais eleitos 
pelos povos guaranis. A tradição das eleições e o exercício das funções públicas possibilitaram a 
estes povos um sentimento de sua autonomia nacional e de zelo pelo bem comum, atributos 
hoje considerados como “capital social”. As eleições eram realizadas nos últimos dias de de-
zembro ou no começo do ano. A partir de uma lista de candidatos, preparadas pelo conselho 
que saía, mas com um controle pessoal de um padre da missão. 
 Desconhecia-se o voto secreto e as opiniões populares se exprimiam com toda a liberdade, 
eficiência e conhecimento de causa. Em geral, os eleitos mantinham uma boa comunicação com 
o povo, podendo ser reeleitos. Lugon informa que as sessões do conselho eram realizadas com 
regularidade. Diariamente, o corregedor e os dois alcaides principais encontravam-se com o 
padre-cura. Todas as decisões atinentes à vida política e econômica da cidade se decidiam con-
ferenciando, ou seja, em sessões das quais participavam o padre-cura, o chefe do conselho 
(corregedor) e os conselheiros. (cf. Lugon 2010: 65). 
 Cada redução constituía-se numa espécie de pequena república independente em sua adminis-
tração interna. Por sua vez, todas as cidades eram dependentes da Confederação no que se 
refere à legislação civil, penal e militar. O conjunto das reduções era gerido pelo superior-geral 
dos jesuítas que as visitava regularmente e, posteriormente lançavam diretivas consideradas 
oportunas para o conjunto. Era sua função manter a unidade e, mesmo a “uniformidade em 
tudo, em todas as reduções”. 
 Em síntese, a República Guarani praticava, no âmbito da organização política, um federalismo 
internacional do futuro: administração autônoma das comunidades, liberdades locais assegura-
das na base de um regime político e econômico unificado. 
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A simbiose da educação jesuítica e guarani para a estruturação socioeconômica 
 
 
 Partindo do princípio que os missioneiros, agora organizados nas reduções tinham deixado de 
ser nômades e abandonado a caça, o setor agrícola e a agroindústria passaram a ter uma di-
mensão muito importante para a sua subsistência. Já nos primórdios das missões a água era 
levada por canais de irrigação aos campos de agricultura. O leito destes canais era pavimentado 
e a água era oriunda dos rios, mediante técnicas hidráulicas. Havia grandes criatórios de peixes 
em cada missão. 
 As culturas tradicionais dos guaranis, como o milho, a mandioca, batatas e a erva-mate foram 
acrescidas com outras introduzidas pelos jesuítas: trigo, cevada, arroz, cana-de-açúcar, algodão 
e cânhamo. Cada missão tinha, aproximadamente, de seis a oito hortas e pomares, além do 
“jardim dos padres”, espécie de canteiro experimental e de aclimatação que media até três hec-
tares por detrás dos colégios. Nestas áreas foram produzidas frutas como a uva, o melão, o 
abacaxi, além de flores e plantas ornamentais e medicinais como os jujos, muito apreciadas 
pelos povos guaranis. Outra cultura muito apreciada era o “bálsamo das missões”, extraída da 
planta aguaraibá, que foi comercializada intensamente para as farmácias de Madrid. Nos poma-
res foram produzidas plantas e flores das quais se fabricavam perfumes de flores de laranjeira, 
cravo, jasmim, alecrim, lavanda, chicória e angélica. Muitas frutas foram produzidas nos poma-
res como o limão, a laranja, o pêssego, o figo e a romã. Não se pode deixar de registrar a 
enorme extração de madeiras variadas e de excelente qualidade, principalmente para o fabrico 
de instrumentos musicais. (cf. Lugon 2010: 87 a 90).  
 Quanto às ferramentas e implementos agrícolas utilizados na agricultura das missões guaraníti-
cas, concebidas e fabricadas localmente, registram-se os arados com lâminas de madeira dura, 
por conta da ausência absoluta de metais. Estes arados foram muito utilizados pelos colonos 
espanhóis no Paraguai um século depois da dissolução das missões. A par de tantas estraté-
gias, as reduções se constituíram no modelo agrícola mais organizado e completo da América. 
Em geral, todos os produtos agrícolas das missões eram superiores aos outros porque seu pre-
paro era racional e fugia dos costumes antigos. Basta que contemplemos os resultados de sua 
produtividade. O milho, que formava com o trigo, a aveia e o arroz a alimentação básica, pro-
duzia até quatro colheitas anuais. O algodão, produzido em três variedades registrou uma co-
lheita anual de duas mil arrobas de 11,5kg por redução. 
 A cana-de-açúcar prosperou por demais no final do século XVII. Na redução de Santa Rosa, 
por exemplo, produziu cerca de vinte mil quilos de açúcar branco. As reduções do Uruguai pro-
duziram e exportaram vinhos para Buenos Aires e toda a região platina. As parreiras produziam 
duas safras anuais. Muito se comenta acerca da qualidade do vinho de La Cruz. Lugon chama a 
atenção para a qualidade do tabaco cultivado nas missões paraguaias, semelhante ao produzido 
em Havana. Além do abastecimento interno das missões, muitas dessas culturas tiveram exce-
dentes para exportação. 
 As fazendas de criação de gado (estâncias), em torno de centenas de hectares continham de 
cinco a seis mil cabeças de gado. Cada redução de porte médio reunia em torno de 100 mil ca-
beças de gado, compostas de bovinos e ovinos. Fato interessante é que todo o rebanho pasta-
va em liberdade nos limites das estâncias, que não tinham estábulos e nem praticavam a 
ordenha. A criação era exclusivamente para a produção de carne para o consumo dos missio-
neiros. 
 As oficinas de tecelagem espalhadas por todas as reduções produziram tecidos que necessita-
vam e, depois para o comercio externo. Muitos tecidos finos e belos, ornamentados de flores e 
motivos diversos foram exportados para a Europa. As forjas e fundições, modestas e até precá-
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rias desenvolveram-se, a tal ponto, que consegiram fundir sinos das reduções com metal impor-
tado do Chile. Posteriormente, as instalações guaranis fabricaram armas de fogo, canhões e 
munições. Lugon, transcrevendo fontes diversas, ressalta a riqueza de talentos encontrada nos 
mestres e artesãos, responsáveis pelo fabrico de relógios, clarinetas e trompetes, tão bem co-
mo nas cidades européias. (cf. Lugon 2010: 96 a 98) 
 Além de obras religiosas, as missões imprimiram trabalhos lingüísticos, mapas astronômicos, 
decorrente da primeira impressora instalada no Prata que foi trazida pelos jesuítas. Lugon res-
salta o fato de que, após a expulsão dos jesuítas, os equipamentos de impressão das missões 
foram destruídos ou abandonados por receio dos colonialistas de o povo se instruir. É ainda o 
autor em destaque que revela uma opinião bastante interessante: 
 
 

No Espírito das Leis, Montesquieu afirma que a obra dos jesuí-
tas, nas missões guaranis, poderia ser classificada de grandi-
osa, mesmo que tivesse ficado limitada ao sucesso industrial. 
Realmente, essa república, perdida no meio do pampa e da flo-
resta virgem, foi, em sua época, o único estado industrial da 
América do Sul (Lugon: 2010: 100). 
 
 

 
 A despeito das controvérsias sobre a riqueza ou não das reduções, registradas em várias pági-
nas do livro de Lugon (A República Guarani), este indica categoricamente que as reduções não 
formavam uma nação pobre. Naquela época, nenhuma região da América, segundo ele, desfru-
tava de uma prosperidade tão generalizada, nem um desenvolvimento econômico tão sadio e 
equilibrado. 
 Outra questão polêmica: havia ou não a propriedade privada de bens de produção nas redu-
ções guaraníticas? A partir deste dilema, Lugon assevera, ancorado em Franz Schmid que a 
república Guarani foi, não somente em suas grandes linhas, mas também nos detalhes, uma 
aplicação fiel da Utopia comunista de Thomas Morus.(cf. Lugon 2010: 120). Por fim, afirma que 
a República guarani viveu sob o regime de propriedade comum das terras. Não ocorreram ca-
sos de propriedade particular nas missões. Comprar, vender, alugar ou legar o mais modesto 
pedaço de terra, utilizar o trabalho dos outros em proveito próprio, fazer da terra instrumento 
de exploração humana foram situações totalmente desconhecidas nas reduções guaraníticas. 
(cf. Lugon 2010: 128) 
 
 
 
Conclusões 
  
 Se observarmos o sentido e a exemplaridade da República Comunista Cristã dos Guaranis, em 
plena era da expansão colonial luso-espanhola na América dos trópicos entenderemos o porquê 
de tantas investidas dos colonialistas na região das missões. Em 1750, a República Guarani pa-
recia ter alcançado o seu ápice. Ora, há muito tempo os portugueses e seus bandeirantes pau-
listas cobiçavam a possessão das terras banhadas pelo curso superior do rio Uruguai e do vasto 
e rico território das missões orientais. Além disso, já haviam dizimado algumas reduções na re-
gião do Guairá. Para agravar a situação, Portugal, nesta época, estava de posse da Colônia de 
Sacramento, ponto estratégico para os comerciantes espanhóis. 
 A partir da forte pressão destes comerciantes, a Espanha buscou a retomada da Colônia de 
Sacramento. Neste ínterim, o marquês de Pombal, vislumbrando a oportunidade de tirar partido 
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para o seu país e ainda vingar-se dos jesuítas, seus ferrenhos inimigos, propôs a troca da Colô-
nia pelo território à margem esquerda do rio Uruguai, onde estavam as sete principais missões 
guaraníticas. A Espanha aceita a proposta e assina um tratado em 13 de fevereiro de 1750 que 
determinava que os missionários desta área deveriam sair, com todos o seus pertences e bens, 
levando também os índios guaranis para terras espanholas. Quanto às reduções e povoados, 
com suas terras e prédios deveriam pertencer, doravante, à Coroa Portuguesa. 
 Estava iniciada, assim, uma das mais impiedosas tragédias da história contra os verdadeiros 
donos das terras da América ibérica. A despeito de todas as ponderações dos jesuítas constru-
tores das missões, a decisão foi ratificada. O superior geral dos jesuítas conclamou aos inacia-
nos das missões a cederem e convencer os índios à obediência. Tudo em vão. Os guaranis não 
aceitaram a sua expulsão daquelas terras, nem a posição adotada pela direção da Companhia 
de Jesus. É claro que, nem todos os inacianos aceitaram aquela situação e, muitos deles vão 
engrossar a resistência contra os governantes e colonialistas luso-espanhóis. 
 Deflagrou-se, assim, a guerra guaranítica contra os interesses da Península Ibérica. Em 1753 e 
1754, sob a forte liderança de Sepé Tiaraju, o comandante dos guaranis fez recuar as forças 
portuguesas, forçando um armistício, jurado sob o Evangelho e que não foi cumprido 
 Com as negociações fracassadas, os reis de Espanha e Portugal, em 1756 ordenaram o reinício 
das hostilidades. Um grande exército de espanhóis e portugueses foi constituído, formando 
uma das tropas mais bem armadas e equipadas da época. Como descreve Lugon , “a honra 
colonial não podia mais suportar os fracassos acontecidos em 1753 e 1754”. (cf. Lugon 2010: 
199). Sufocados a ferro e fogo, a despeito da resistência dos missioneiros e de um grupo de 
jesuítas dissidentes, morria uma grande experiência de convivência humana justa e solidária. O 
filósofo Reynal, citado por Lugon , assim expressou a sua visão sobre a República dos Guaranis: 
 
 

 Um sistema de governo no qual ninguém fica sem trabalhar, 
ninguém trabalha demais, no qual a alimentação é sadia, abun-
dante, igual para todos, em que os cidadãos estão bem aloja-
dos e bem vestidos, os velhos, viúvas, órfãos e doentes são 
cuidados e protegidos como em bem poucos lugares do mundo, 
talvez em nenhum (...) o patrimônio comunitário é bem cuida-
do, as cidades irmãs ajudam umas às outras, em que ninguém 
é condenado à morte, uma república assim é a verdadeira de-
mocracia, o único lugar onde os governantes tornam felizes as 
pessoas que deles dependem. Essa é a grande obra dos jesuí-
tas no Sul da América, uma obra de amor. Pois ninguém ousa-
ria dizer que 50 missionários manteriam na escravidão 200 mil 
índios, sem que fugissem para as florestas, ou massacrassem 
seus algozes. (Lugon 2010: 229). 
 

 
 
 A derrota das missões guaraníticas pode ser explicada pela tibieza das posições dos reinos lu-
so-espanhóis. Ribeiro refere-se a este assunto ressaltando a contradição dos propósitos políti-
cos destes reinos e dos jesuítas que nunca culminou com uma posição clara sobre a liberdade 
ou o cativeiro dos donos da América ibérica. Para ele, a legislação que regulou este tema é con-
traditória e hipócrita, porque, ora decreta a guerra justa contra os índios, ora as coíbe, num 
“ciclo sem fim de iniqüidade e falsidade”. Tudo leva a crer, portanto, que o projeto jesuítico das 
missões no cone sul da América foi cumprido com dignidade. E poderia ter sido mais bem di-
fundido em todo o continente. (cf. Ribeiro 1995: 101). 
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 Contradições à parte, um dos mais graves prejuízos contra o continente colonizado foi a expul-
são dos padres da Companhia de Jesus. Infelizmente, venceu o projeto pragmático da coloniza-
ção predatória. Como atesta Ribeiro, os “reis missionários”, a serviço da Igreja e de Deus 
queriam mesmo era o reino deste mundo. 
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Introdução 
 

A pesquisa tem a cultura escolar como objeto e elegeu as práticas avaliativas de ensino 
da Matemática como tema de estudo. A investigação insere-se no campo da História Cultural, 
uma abordagem historiográfica que ganhou visibilidade a partir das últimas décadas do século 
XX, tendo por foco a dimensão cultural no estudo da sociedade. Por uma perspectiva antropo-
lógica, entendemos que o termo cultura não pode estar associado apenas às artes e aos valores 
da elite, mas também visar os fazeres e práticas cotidianas de todos os grupos sociais. Confor-
me Pesavento (2003) trata-se de pensar a cultura como um conjunto de significados partilha-
dos e construídos pelos homens para explicar o mundo. Barros afirma que “para além dos 
sujeitos e agências que produzem a cultura, estuda-se os meios através dos quais esta se pro-
duz e se transmite: as ‘práticas’ e os ‘processos’” (2004, p. 61). 

Assim, tomamos a cultura escolar por uma perspectiva que considera sua produção e 
disseminação como processos que envolvem modos imbricados de pensar, de ser e de fazer, 
que coordenados às finalidades do ensino, mantém relações com o conjunto das culturas que 
lhe são contemporâneas e podem variar segundo as épocas. Ao tomar a cultura escolar como 
categoria de análise, consideramos que os historiadores não apresentam um conjunto consen-
tâneo de ideias em relação ao conceito. Ao discutir a cultura escolar, Vidal (2005) ressalta seus 
significados concorrentes, isso porque, António Viñao Frago aproxima cultura escolar da conti-
nuidade dos processos educativos, enquanto que Dominique Julia recorre ao conceito para 
romper com a grande inércia que se percebe nos sistemas de ensino, no nível global.  

Souza e Faria Filho (s/d) afirmam que conhecimentos, espaços, tempos, metodologias e 
materiais pedagógicos constituem a cultura escolar e, toma-la como categoria de análise, pres-
supõe ultrapassar o nível das regulamentações e normas, para compreender a materialidade 
das práticas escolares, a singularidade do sujeito que produz a cultura, bem como as práticas 
culturais que produzem o sujeito, transformando-o. Ou seja, não se pode separar sujeito e cul-
tura, objetos e práticas culturais, escola e sociedade. As culturas escolares ultrapassam o âmbi-
to da escola, projetando-se em outras instâncias, para provocar modificações na sociedade e 
produzir novas representações e novas práticas sociais. 

Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é discutir representações produzidas e práticas 
educativas desenvolvidas para ensino da Matemática e avaliação de sua aprendizagem em es-
colas primárias da região Norte do Estado de Minas Gerais. Temos procurado, na materialidade 
dos objetos, a manifestação representações e das práticas culturais, ultrapassando a mera des-
crição da escola, seus espaços, seus tempos e seu currículo, para construir uma compreensão 
acerca dos objetivos que presidiram a constituição da Matemática como disciplina escolar e das 
práticas produzidas para o seu ensino e avaliação em sala de aula.  

O recorte temporal definiu-se pelas primeiras décadas do século XX, mais especifica-
mente em 1956, período em que ocorrem transformações significativas nas práticas de ensino 
desenvolvidas nas escolas brasileiras. Analisando caderno de aluna do 4ª ano da escola primá-
ria, na década de 1950, com registros datados de 20 de março a 29 de setembro de 1956, en-
contramos atividades de todas as disciplinas do currículo daquela época: História, Geografia, 
Português, Ensino Religioso, Ciências, Higiene e Matemática. O caderno era utilizado para regis-
trar as atividades avaliativas, que eram corrigidas pelo professor, no próprio caderno e atribuído 
o valor quantitativo de cada atividade. Quase todas as atividades registradas no caderno da 
aluna têm características metodológicas de um Estudo Dirigido, principalmente a lista de ativi-
dades e os questionários.  

Em Matemática os procedimentos didáticos utilizados para avaliação que constam no 
caderno da aluna foram: problemas (2), listas de atividades (4), desenhos (3) e questionários 
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(2). Para as outras disciplinas foram: questionários (16), ditados (3), listas de atividades (2), 
orações (2), provas (10) e um poema. 

Os conteúdos trabalhados em Matemática e registrados no caderno da aluna foram: 
Sistema de Medidas (peso, arroba, quilo, metro, litro), Números Naturais (adição, subtração, 
multiplicação e divisão), Números Racionais (adição e subtração de fração com denominadores 
iguais e diferentes), décimos, centésimos e milésimos (adição e subtração) e Geometria (ângu-
los reto, agudo e obtuso; base, altura mediana e perímetro do triângulo; tipos de triângulo e 
seus ângulos; quadriláteros: diagonal, losango, retângulo, trapézio escaleno; linhas: quebrada, 
curvas e mistas, posição inclinada, vertical, horizontal ou paralela, perpendicular e oblíqua; cir-
cunferências, semicircunferências, círculos, semicírculos, diâmetro, raio, corda, secante, tangen-
te e fecha). 

Diante dos registros do caderno da aluna percebemos que os conteúdos se ampliaram 
em relação à década de 1910 e circunscrevem ao ato de contar e operar. E ainda podemos 
afirmar que o ensino, aprendizado e a avaliação em Matemática eram calcados em definições, 
axiomas, postulados dos conteúdos matemáticos que eram trabalhados em uma sequência de 
tempo e espaço definidos de forma rígida nos planejamentos dos docentes (VALENTE, 2007), 
podendo assim inferir que a quantidade de conteúdo matemático trabalhado era tida como foco 
principal já que aos alunos cabia passivamente apossarem-se deles.  

Conhecer a trajetória de uma disciplina requer na perspectiva do historiador da cultura 
escolar, analisar a produção discente, sejam provas ou cadernos escolares, por guardarem ves-
tígios das práticas e normas predominantes nos códigos pedagógicos de um determinado tem-
po histórico.  
 
A Matemática da Escola Nova, da Tendência Formalista Clássica e do Movimento da 
Matemática Moderna: o Estudo Dirigido como técnica de ensino e avaliação circuns-
crita nesses movimentos. 

 
 Considerando que pensar sobre o espaço escolar ocupado pelas tradições pedagógicas na cul-
tura escolar é imprescindível para entender a Matemática na perspectiva da história cultural, 
pois segundo Chervel (1990), as disciplinas escolares estão a serviço de uma determinada fina-
lidade educativa, não se restringindo apenas aos ensinamentos explícitos e programados e que 
para conhecer as reais finalidades de cada disciplina escolar é preciso compreender “por que a 
escola ensina o que ensina?” (CHERVEL, 1990, p. 190). 

O ensino da Matemática no curso secundário, durante o século XX no Brasil, foi influen-
ciado por duas reformas internacionais com propostas curriculares e metodológicas que visa-
vam a sua modernização. O primeiro movimento teve início, em âmbito internacional, a partir 
de 1908, durante a realização do quarto Congresso Internacional de Matemática, realizado em 
Roma (SCHUBRING, 1999). No Brasil, as ideias modernizadoras apresentadas nesse primeiro 
movimento começaram a penetrar em nosso ensino em 1928, no Colégio Pedro II e, em âmbito 
nacional, em 1931, por meio da Reforma Francisco Campos. Contudo, de acordo com Miorin 
(1998), além das ideias reformadoras internacionais, o ensino de Matemática na Reforma Cam-
pos também foi influenciado por ideias do Movimento da Escola Nova. 

Conforme Vidal (2010), ao constituir um discurso renovador da escola brasileira, a Es-
cola Nova produziu enunciados que condenavam a escola tradicional. Para Romanelli (2001), 
isso pode ser percebido no modo como o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado 
em 1932, elaborado por Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores brasileiros da épo-
ca, estabelece como deveria ser a nova educação, apontando que ela é uma reação categórica, 
intencional e sistemática contra a velha estrutura do serviço educacional e a chama de verbalis-
ta, artificial e vencida pelos novos tempos e pela necessidade de mudanças. 
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As mudanças propostas no Manifesto para a Escola Nova brasileira, na perspectiva de 
Vidal (2010) eram que a centralidade do processo ensino-aprendizagem fosse focada nas crian-
ças, que respeitasse as normas de higienização na disciplinarização do corpo do aluno e de seus 
gestos, a defesa da cientificidade da escolarização de saberes e fazeres sociais e da exaltação 
do ato de observar, de intuir, na construção do conhecimento do aluno. 

Outros destaques são apresentados por Miorin (1998) acerca dos princípios do Movi-
mento da Escola Nova. Um deles refere-se ao “princípio da atividade”, que apresenta como ar-
gumento que o papel do aluno é ativo em todas as atividades propostas pelo currículo escolar. 
Ele “perde” o papel sumeriamente passivo e “ganha” um pape ativo no processo ensino-
aprendizagem. O outro princípio refere-se à ideia de “introduzir na escola situações de vida re-
al”. 

Em relação ao ensino da Matemática, é importante considerar que, na década de 1930, 
a Escola Nova propõe o ensino ativo e contextualizado dos conteúdos. 

Na área da Matemática, Miorim destaca que esse movimento apresentava exigências 
tais como as de um “ensino orientado segundo o grau de desenvolvimento mental, baseadas no 
interesse do aluno, que deveria partir da intuição, e apenas aos poucos ir introduzindo o racio-
cínio lógico, que enfatizasse a descoberta, e não a memorização” (1998, p. 95). 

E para Di Giorgi  
A Escola Nova tem como proposta nuclear e descentrar o ensino do 
professor para centrá-lo no aluno. Atribui-se importância central à ati-
vidade da criança, às suas necessidades e, principalmente, aos seus 
interesses: todo aprendizado deve partir do interesse da criança 
(1989, p. 24). 

Complementando essas ideias, Di Giorgi (1989) diz que o trabalho com as crianças deve 
estimular a curiosidade e a sensibilidade, ainda defende que a criança sente necessidade de 
conhecer a realidade de forma global e, partindo dessa base, ele critica a divisão do ensino a 
partir de disciplinas.  

Por isso, no modelo da Escola Nova, a defesa de Di Giorgi (1989) é que a educação 
ocorresse como um processo natural de vida e para isso aponta a integração das atividades 
escolares com as atividades do cotidiano. 

Nesse caso, o ensino da Matemática pode ser trabalhado apresentando-a de forma viva 
e concreta, fazendo com ele corresponda às necessidades reais do aluno e do que ele precisa 
aprender. 

Por isso Euclides Roxo (1937) aponta a importância de proporcionar aos alunos a capa-
cidade de abstração e de dedução através de situações onde eles possam resolver problemas, 
pois caso contrário, a ausência do desenvolvimento das estruturas matemáticas pode ficar 
comprometida. 

Essa capacidade pode favorecer uma aprendizagem matemática mais viva e dinâmica 
como afirma Roxo dizendo que “gostaria de ver a Matemática ensinada com aquela vida e ani-
mação” (1937, p. 44). 

Nesse caso é preciso pensar qual é a finalidade do ensino, já que ela está relacionada e 
depende das diretrizes culturais de cada época e que por isso os professores precisam além de 
dominar o conteúdo “saber o que ensinar e também conheça a quem ensinar para o que faz e 
como alcançará seu desideratum” (ROXO, 1937, p.97 – grifos do autor), questionando assim 
não somente o conteúdo, mas a forma de ensiná-lo aos alunos podendo alcançar uma realidade 
pedagógica que responda às necessidades dos alunos e da Matemática que eles precisam 
aprender na escola. 

Sobre o ensino da Matemática, além das discussões das possibilidades pedagógicas da 
Escola Nova, historicamente ainda discuti-se que na década de 1950, as práticas foram nortea-
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das pela Tendência Formalista Clássica. Essas práticas atendiam aos interesses militares e exer-
ciam influências sobre a educação e a formação de profissionais da educação. 

Dentro do ensino de Matemática a Tendência Formalista Clássica está baseada em prá-
ticas pedagógicas tradicionalistas e ela foi implantada no Brasil na década de 50 caracterizando 
a Matemática por uma visão platônica “estática, a-histórica e dogmática das ideias matemáti-
cas, como se essas existissem independentemente dos homens” (FIORENTINI, 1995, p. 6), fa-
zendo-a existir em um mundo ideal, não sendo inventada ou construída pelos homens e era 
descoberta intuitivamente por eles. 

A escola tradicional tinha por objetivo a transmissão do conhecimento acumulado histo-
ricamente, era baseada numa metodologia expositiva e tinha por modelo o professor, detentor 
do saber e centro que determinava os métodos de ensino e de avaliação. 

Nessa concepção a Matemática é vista como uma disciplina dura e cristalizada que in-
depende da trajetória histórica e cultural do ser humano, e sendo assim aos alunos cabia a pos-
tura de ouvir o que os professores explanavam e repetir tais explanações nas avaliações 
aplicadas por eles. 

Outra característica marcante da tendência Formalista Clássica é o modelo euclidiano 
de ensino, definido “pela sistematização lógica do conhecimento matemático a partir de ele-
mentos primitivos (definições, axiomas, postulados)” (FIORENTINI, 1995, p.5), apresentando o 
conhecimento matemático como pronto e acabado, cabendo aos alunos passivamente apossa-
rem-se desse conhecimento já construído.  

Essa tendência se caracteriza por ser centrada no professor como transmissor e exposi-
tor do conteúdo. O aluno apenas copia, decora e nem sempre compreende o processo. Neste 
contexto o aluno é considerado passivo, pois a aprendizagem se consiste na memorização e na 
reprodução. Sendo assim, ele não consegue raciocinar sozinho precisa do raciocínio e procedi-
mentos ditados pelo professor ou pelos livros didáticos. O processo avaliativo é baseado em 
provas onde precisa demonstrar através da repetição o que ouviu na explanação do professor 
com a utilização memorística do que está escrito nos livros seguidos de exercícios de aplicação, 
sistematização e repetição. A finalidade e valores eram transmitidos sob a ideia de que o co-
nhecimento matemático era absoluto e trazia uma elevação espiritual para quem o aprendia, 
pois aqueles que conseguissem aprender eram os mais brilhantes e inteligentes, por isso mere-
cedores desse dom. 

O ensino nessa tendência pedagógica foi acentuadamente, livresco e 
centrado no professor e no seu papel de transmissor e expositor do 
conteúdo através de preleções ou de desenvolvimentos teóricos na 
lousa. A aprendizagem do aluno era considerada passiva e consistia 
na memorização e na reprodução (imitação/repetição) precisa dos ra-
ciocínios e procedimentos ditados pelo professor ou pelos livros (FIO-
RENTINI, 1995, p.7). 

A Tendência Formalística Clássica é caracterizada pelos critérios de julgamento da efici-
ência tendo como principal ideia a de que para ensinar Matemática basta dominar todo o con-
teúdo, como se a Matemática fosse uma ciência pronta e acabada, não uma ciência dinâmica, 
construída e reconstruída, permanentemente, com base em necessidades e desafios vivencia-
dos pelo próprio homem.  

Para Varroto e Bernardi,  
A Tendência Formalista Clássica é baseada no pensamento Euclidiano 
e Platônico, considerados teoremas primitivos, que têm a ideia de que 
os princípios matemáticos são independentes dos homens, e se en-
contram adormecidos na mente de cada um e são descobertos pela 
intuição. A meta é de atingir a natureza suprema, a qual só se conse-

CD-ROM DE ATAS  | 6966 |  COLUBHE 2012



 

guia pelo raciocínio lógico, por isso enfatiza a geometria e a forma; o 
processo de ensino-aprendizagem depende da transmissão do conhe-
cimento do professor, assim o aluno se torna um agente passivo que 
deve exercer a cópia, a reprodução e a imitação precisa. A crítica des-
tinada a essa tendência é proveniente dos escolanovistas que prega-
vam uma abordagem pragmática (instrumentalização técnica para o 
individuo resolver seus problemas) (2007, p.60).  

 Uma das atividades avaliativas mais utilizadas no ensino e avaliação em Matemática, dentro 
dessa tendência, era o Estudo Dirigido. Como técnica para o ensino e avaliação em Matemática 
ele foi estudado, discutido e utilizado nas décadas de 1950 a 1960 no Brasil.  
 Em especial podemos destacar o papel dos Colégios de Aplicação das faculdades de Filosofia, 
bem como da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) na di-
vulgação dessa técnica de ensino junto aos professores de Matemática do ensino secundário 
(LANDO, 2011). 
 Conforme Lando (2011), o Estudo Dirigido era sugerido como alternativa a outras técnicas de 
ensino e avaliação que predominavam nas aulas de Matemática naquele momento, que era a 
exposição ou explanação do professor sobre o conteúdo a ser ensinado.  
 Ao ingressar essa técnica para ensinar e avaliar a aprendizagem dos alunos, a intenção era 
questionar a contribuição da exposição ou explanação do professor, indicando que “os conhe-
cimentos não se transmitiam e consideravam que por meio do Estudo Dirigido os conhecimen-
tos poderiam ser dosados e habilmente apresentados, de modo que os alunos pudessem 
assimilá-los” (MATTOS, 1957, p.214).  
 Essa técnica já era desenvolvida na Idade Média, na Renascença e durante o período colonial 
brasileiro, mas as medidas práticas e pedagógicas para amparar e acompanhar os alunos “não 
possuíam um refinamento técnico que só foi atingido com o moderno movimento pró-estudo 
dirigido” (MATTOS, 1957, p. 40). 
 O movimento moderno do Estudo Dirigido iniciou-se por volta de 1905, nos Estados Unidos, 
com a publicação de numerosos artigos em revistas pedagógicas sobre a necessidade e meios 
práticos de se dar aos alunos uma orientação definida nos seus estudos, visto ser o estudo a 
chave de todo rendimento escolar (LANDO,2011). 
 Conforme Mattos (1957),foi em 1909 que Charles McMurry publicou um tratado sobre o Estudo 
Dirigido afirmando que a importância dessa técnica se dá pela ordem prática e intuitiva desta-
cada no progresso da aprendizagem matemática dos alunos.  
 Dessa forma, o Estudo Dirigido, nas décadas de 1950 e 1960, foi objeto de vários estudos e 
esteve fortemente presente nas discussões referentes a aspectos metodológicos do ensino da 
Matemática nos fóruns educacionais que ocorreram neste período. Podemos tomar como um 
dos indícios para a ocorrência desses estudos e discussões, o fato de que os objetivos dessa 
técnica de ensino e avaliação estiveram permeados pelos discursos de dois importantes movi-
mentos que influenciaram o ensino de Matemática no Brasil, no século XX: o Movimento da Es-
cola Nova e a tentativa de renovar o estudo e aprendizagem da Matemática através do 
Movimento da Matemática Moderna (LANDO, 2011) e em ambos os movimentos fora percebido 
que o Estudo Dirigido era utilizado para “atividades de fixação da aprendizagem” (LANDO, 
2011, p. 11). 
 Vale lembrar que o Movimento da Matemática Moderna surgiu durante a década de 1950, com 
o objetivo de tornar o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos mais 
dinâmicos e participativos na perspectiva do aluno, tendo o planejamento das aulas uma orien-
tação metodológica mais renovada. 
 Esse movimento tinha o propósito de modificar os métodos de ensino valorizando a abordagem 
intuitiva como condição para o estudo abstrato e formal da Matemática “a valorização da com-
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preensão face à mecanização no ensino, a importância reconhecida ao papel do aluno, nomea-
damente, pelo valor atribuído à aprendizagem pela descoberta” (GUIMARÃES, 2007, p. 43) e o 
valor atribuído ao rigor metodológico da utilização do material experimental através da manipu-
lação de objetos ou “outros materiais concretos, como a elaboração de esquemas ou gráficos e 
até como experimentação de números” (GUIMARÃES, 2007, p. 39). 

As tarefas propostas não se devem resumir a exercícios ou problemas 
de aplicação directa dos conhecimentos adquiridos, mas constituírem 
tarefas que façam apelo ao interesse do aluno, ao seu gosto, ao seu 
desejo de investigação e que desenvolvam as (suas) faculdades de 
análise e de invenção (GUIMARÃES, 2007, p. 40).                    

 Nesse trabalho de pesquisa, o objetivo eleito foi o de discutir representações produzidas e prá-
ticas educativas desenvolvidas para ensino da Matemática e avaliação de sua aprendizagem em 
escolas primárias da região Norte do Estado de Minas Gerais, dentro do recorte temporal de 
1956.  
 Em nosso estudo, a fonte documental utilizada para reconstituição historiográfica das práticas 
e representações produzidas sobre o ensino da Matemática foi o caderno de uma aluna. Por 
uma incursão histórica nesse documento tem sido possível compreender algumas facetas dos 
discursos e práticas pedagógicas de ensino da Matemática, reconstituindo elementos da cultura 
escolar, dos usos e funções atribuídas às habilidades matemáticas esperadas dos alunos.  
 
O que diz o caderno da aluna sobre o ensino e avaliação do conteúdo matemático? 
 

O caderno da aluna apresenta-se amarelado pelo tempo, sem a capa principal, mas em 
estado razoável de conservação possibilitando sem prejuízos para a pesquisa e coleta de infor-
mações, a leitura e análise da escrita da aluna. As anotações eram realizadas por dia registran-
do o nome da escola, local e data (dia, mês e ano), turma e o nome da aluna. Toda a escrita 
apresenta-se manuscrita, dando-nos a entender que a professora utilizava o quadro negro para 
registrar as atividades e a aluna as copiava. Depois das cópias, as questões das atividades pro-
postas eram resolvidas pela aluna, apresentando uma parte para as “perguntas” e outra para as 
“respostas”.  

Em todo o caderno, vimos que as atividades eram corrigidas pela professora utilizando 
uma caneta esferográfica da cor vermelha e a escrita da aluna era da cor azul. As correções da 
docente eram detalhadas e apontava sempre os erros gramaticais e conceituais, bem como os 
de pontuação, de cálculos e de interpretação. Quando a aluna acertava a questão proposta, a 
professora apontava em forma de um c maiúsculo, indicando a palavra “certo”, ou seja, a res-
posta está correta. Se o erro não fosse conceitual, a professora considerava parte da questão 
como certa, mas se fosse conceitual então era registrado por ela, em cada questão um “x”, in-
dicando que a resposta estava totalmente errada. Após as correções, as notas de cada ativida-
de proposta, eram escritas no início do registro da atividade no caderno. 

Com isso, podemos perceber que a professora tinha a prática pedagógica de ler e corri-
gir individualmente todas as atividades escritas e resolvidas em cada um dos cadernos dos alu-
nos de sua turma. Para nós, essa prática demonstrava preocupação com o processo 
aprendizagem dos alunos, uma vez que o acompanhamento, demonstrado nas correções das 
atividades, ocorreu durante todos os dias comprovados pelos registrados no caderno da aluna. 

No caderno da aluna existem vários registros de atividades matemáticas trabalhadas 
pela professora com o objetivo de serem instrumentos avaliativos. Em Matemática essas avalia-
ções foram realizadas por quatro vezes e em todas as correções da professora a nota da aluna 
foi de 10 pontos, que era a maior nota dessas atividades.  
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No dia 26 de março de 1956 a atividade foi intitulada de “Problemas” numerados de 1 a 
6. Nas questões 1,2 e 3 o registro das atividades era baseado em perguntas intituladas de 
“problemas”, logo sequenciados pela “solução” e depois pela “resposta”. A questão 4 eram de 4 
operações envolvendo números fracionários aditivos com denominadores iguais e com denomi-
nadores diferentes, sem indicativos de maiores explicações didáticas. E as questões 5, 6 e 7 
eram em forma de um Estudo Dirigido.  

Perguntas: 
1) Custando CR$12 klos de carne a 240,00 quanto custará uma @? 

Solução: CR$240,00 : 12= CR$20,00 + 15 = CR$ 300,00 
Resposta: uma @ custará CR$300,00  

2) Comprei uma vaca e uma novilha por CR$4.200,00, custando a vaca 
mais que a novilha CR$600,00. Qual foi o preço de cada uma? 
Solução: CR$4.200,00 – CR$600,00 = CR$3.600,00 : 2 = 
CR$1.800,00 + CR$ 600,00 = CR$2.400,00 
Resposta: A vaca custou CR$2.400,00 e a novilha CR$1.800,00 

3) Quanto vale um porco que pesou 5@ e 12 quilos se uma @ vale 
CR$450,00. 
Solução: CR$450.00 : 15 = CR$ 30,00 x 12 = CR$360,00 
CR$450,00 x 15 = CR$2.250,00 + CR$360,00 = CR$2.610,00 
Resposta: O porco vale CR$2.610,00 

5) Que é ângulo? 
6) Que é vértice e bissetriz? 
7) Que é ângulo reto agudo e obtuso? Desenhar 

 Respostas: 
 Angulo é uma figura plana formada por 2 retas que partem do mes-
mo ponto. 2 retas forma pois um ângulo. Lados do ângulo são as re-
tas que o forma. Vértice do angulo é o ponto de encontro das linhas 
bissetriz de um angulo e a reta o corta tem duas partes iguais. Ângulo 
reto é o que tem os lados perpendiculares e a abertura é de 90º. Ân-
gulo agudo é o que tem a abertura menor que a do ângulo reto. Ân-
gulo obtuso é o que tem a abertura maior que a do ângulo reto 
(CADERNO DA ALUNA, 1956). 

 No dia 26 de abril de 1956, a atividade registrada no caderno da aluna não recebeu nenhum 
nome, mas ao analisá-la podemos afirmar que sequencialmente está composta de 5 perguntas 
seguidas de respostas e 1 de operações matemática aditivas, envolvendo os números fracioná-
rios com denominadores diferentes.Todas com a mesma estrutura utilizada na do dia 26 de 
março desse mesmo ano. 
 No dia 26 de agosto temos o registro de uma “Prova de Geometria” composta de 5 perguntas 
e logo abaixo delas as respostas da aluna.  

1º) O que é linha e como podem ser elas? 
2º) Desenhar as linhas e explicar o que é linha quebrada curvas e 
mistas. 
3º) Quanto a posição como podem estar as linhas? 
4º) Desenhar as linhas e descrevê-las 
5º Em relação a outra como podem ser as linhas? Desenhá-las e des-
crevê-las (CADERNO DA ALUNA, 1956). 

 No dia 24 de setembro de 1956, o registro das atividades encontrados no caderno da aluna foi 
intitulado de “Prova de Aritmética e Geometria”. Nesta prova, as questões também não diferen-
ciavam metodologicamente das anteriores. A diferença foi em termos de conteúdos matemáti-
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cos que estavam sendo avaliados: geometria, as operações com números naturais: adição, sub-
tração, multiplicação e divisão e as operações com números racionais e decimais. 
 A última atividade avaliativa de Matemática registrada no caderno da aluna estava com data de 
26 de setembro de 1956 e recebeu o título de “Questões”. Também a estrutura metodológica 
era a mesma e as modificações foram em termos de conteúdos baseado no sistema de medida. 
 As atividades matemáticas registradas no caderno da aluna não demonstram reflexão ou pos-
sibilidade de participação da aluna na resolução das mesmas. Metodologicamente, a preocupa-
ção do aprendizado era em termos de conteúdos, pois não existiam registros de tentativas 
alternativas de resolução delas. Elas eram resolvidas dentro do padrão demonstrados pela pro-
fessora deixando claro que embora existisse na época uma discussão acerca do Movimento da 
Matemática Moderna, o que a descrição das atividades registradas era a concepção de Matemá-
tica e de aprendizagem baseada na Tendência Formalista Clássica. 
 Segundo Fiorentini, se a Matemática é uma ciência cristalizada e pronta, então “é suficiente 
que o professor apenas conheça a matéria que irá ensinar” (1995, p. 7). Nesse sentido, apren-
der Matemática significa acumular conteúdos, exercitar e repetir, reter na memória o “modo de 
fazer”. Ou seja, existe uma preocupação exagerada quanto aos requisitos das tarefas, em de-
trimento dos conceitos a serem aprendidos.  
 Outro fato que chama a nossa atenção é o de que a Escola Nova, no campo da Matemática 
através de Euclides Roxo, deixou para as escolas vários questionamentos sobre a possibilidade 
de mudança de concepção sobre o ensino aprendizagem da Matemática. No entanto, pelo re-
gistro e análise das atividades do caderno da aluna, essas mudanças de concepções até 1956 
ainda não tinham ocorrido, ou seja, nem a Escola Nova e nem o Movimento da Matemática Mo-
derno haviam conseguido modificar concepções das práticas avaliativas em Matemática. 
 Podemos afirmar que na época, o Estudo Dirigido era uma das técnicas que ganhou espaço na 
discussão metodológica do trabalho com a Matemática, mas que pela análise das atividades 
registradas no caderno da aluna, ele não era completamente utilizado. Acreditamos que profes-
sora planejava as atividades avaliativas com a intenção de utilizá-lo, mas como as questões não 
favoreciam maiores reflexões além das respostas pontuais acerca dos conteúdos aplicados po-
demos dizer que essa técnica servia parcialmente, de instrumento para o ensino e a aprendiza-
gem matemática. 
 Nesse sentido, o Estudo Dirigido foi uma tentativa de proporcionar o ensino, aprendizagem e 
avaliação dos conteúdos matemáticos onde os alunos pudessem ser colocados na situação de 
descobrir, por ele mesmo, o conceito, a regra, o princípio, etc... a partir de uma apresentação 
apropriada de exemplos, de contra exemplos e de material didático" (DANTAS, 1987, p. 5). No 
entanto, no caderno da aluna, datado de 1956, o que analisamos é que o Estudo Dirigido foi 
utilizado com a intenção de “fixar” os conteúdos trabalhados através das atividades propostas 
pela professora e nelas os alunos não eram colocados em situações de resolvedores de proble-
mas matemáticos. 
 
 
Considerações Finais 
 
 No estudo e análise do material utilizado podemos afirmar que o ensino e avaliação dos conte-
údos matemáticos estavam dentro da Tendência Formalista Clássica e que havia a tentativa de 
utilização da técnica do Estudo Dirigido para acompanhar os alunos. E que mesmo com a vasta 
discussão e publicação de artigos e orientações metodológicas para a renovação do trabalho 
pedagógico com a Matemática, originados do Movimento da Escola Nova e do Movimento da 
Matemática Moderna, o que prevaleceu, no caderno da aluna, são atividades memorísticas e 
repetitivas. 

CD-ROM DE ATAS  | 6970 |  COLUBHE 2012



 

 Essas atividades remetem a uma cultura clássica registrada pela forma como elas eram elabo-
radas enfatizando a abstração, pois a escrita, clareza e boa memória, eram mais que o raciocí-
nio, elementos indispensáveis para o cultivo do espírito. A valorização da memória e da 
repetição era elemento fundamental para a manutenção do rigor, ordem e clareza da Matemá-
tica, além de ser ferramenta para o cultivo da mente e disciplinamento do espírito.  
 Na perspectiva da história cultural, podemos dizer que o caderno da aluna é material privilegi-
ado em determinado tempo histórico e cultural, pois nos permitiu desvelar o cotidiano escolar 
vivido no passado e expressado por um conjunto de práticas discursivas escolares que se arti-
culam de determinado modo e produzem um efeito dos vestígios das permanências e mudan-
ças que prevaleceram em determinada época histórica. Por tivemos a condição de discutir as 
representações produzidas e as práticas educativas desenvolvidas para ensino da Matemática e 
avaliação de sua aprendizagem em escolas primárias da região Norte do Estado de Minas Ge-
rais. 
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Apresentação  
Neste trabalho apresentamos um breve estudo sobre o Compêndio de Pedagogia 

(1907) de autoria de Dario Vellozo (1869-1937) poeta, escritor, intelectual e professor do 
Ginásio Paranaense e da Escola Normal de Curitiba. Este texto é resultado do encontro das 
pesquisas das autoras que, por caminhos diversos, se encontram na temática da educação 
paranaense do início do século XX. Uma das pesquisas é uma de tese de doutoramento que 
está em andamento na PUC-PR, sobre os manuais e livros adotados pela Escola Normal no 
período entre 1880 a 1928. A outra, uma pesquisa docente na mesma instituição, que vem 
investigando múltiplos aspectos da educação no Paraná e que abriga diversas pesquisas de 
dissertações e teses.  

 A tomada do Compêndio de Pedagogia de Dario Vellozo como objeto de estudo neste 
trabalho se deve, sobretudo, ao entendimento de que este material encerra em si um conjunto 
de proposições para a compreensão da história da educação no Brasil e o ensino no Paraná. 
Especificamente no Paraná, estamos refletindo sobre a produção e a circulação de um impresso 
que foi elaborado exclusivamente para uso em Escola Normal e por um lente deste tipo de 
escola que teve seu livro adotado por si e por outros professores na mesma escola e que 
atuava. Este fato dá indicações do movimento em torno de uma cultura do escrito para 
fundamentar práticas escolares desejadamente científicas e ao mesmo tempo permite 
identificar práticas intelectuais locais que se comunicam com padrões de escolaridade nacionais 
e internacionais. Associados ao Compêndio estão vários elementos constitutivos de políticas 
para a instrução pública, práticas docentes e cultura escolar que ajudam a compreender os 
processos de escolarização vividos no Paraná e a dinâmica das relações que se estabelecem 
entre a escola e a sociedade paranaense.  

O compêndio de Pedagogia de Dario Vellozo foi publicado em Curitiba no ano de 1907 e 
reeditado mais tarde em 1975. Trata-se de um material impresso com conteúdos específicos 
para formar os normalistas que iriam ocupar os postos de professores no magistério 
paranaense. O conjunto da obra em questão está organizado em três partes, uma para cada 
ano do curso oferecido pela Escola Normal. Na primeira parte, destinada ao primeiro ano do 
curso, encontram-se dez lições que abordam os temas da Pedagogia e seus métodos, da 
organização da escola e definições da educação, além de lições variadas sobre História Antiga, 
Medieval e Moderna e o pensamento educacional predominante em cada uma delas. O livro 
para o segundo ano, também organizado em dez lições, enfatiza os métodos de ensino, as 
didáticas e os aspectos da educação física (saúde), moral e intelectual. Para o terceiro ano de 
curso, Vellozo escreve lições sobre ciências, geografia, história, desenho, música e uma lição 
especial sobre os jardins de infância. 

 Neste trabalho limitaremos nossas análises ao primeiro livro desta coleção, cujo 
exemplar está disponível na biblioteca do Círculo de Estudos Bandeirantes da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. A leitura e as reflexões que seguem são orientadas pela 
compreensão da dinâmica das relações sociais que cada tempo histórico produz e, sobretudo 
pela noção do pesquisador como o indivíduo que busca a presença, o significado e a localização 
da consciência de determinada época “(...) em meio a sistemas de signos dos quais a história 
pode tentar ser a gramática.”(FARGE, 2009, p.19). 

O Brasil ao longo da história da escola e de processos educativos em geral, veio 
conformando a sua identidade educacional a partir (e ao mesmo tempo, por causa) de múltiplas 
relações que estabeleceu com o elemento nativo (os indígenas), o imigrante (alemães, 
italianos, poloneses, japoneses, e outros), com a ligação de intelectuais ao poder e destes com 
teorias e correntes pedagógicas. É fato portanto, a educação brasileira está marcada por 
questões de política nacional, extensão territorial e diferentes influências culturais que 
determinam em maior ou menor grau, a educação nas diferentes regiões brasileiras. O sul do 
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Brasil, por exemplo, foi marcado por traços próprios como imigração (sobretudo européia) e 
laços comerciais com os países da América do Sul. Estas peculiaridades influenciaram práticas 
escolares na formação de professores e na produção e circulação de materiais pedagógicos. No 
Paraná, particularmente, vê-se a constituição de processos ligados à escolarização que embora 
siga as tendências de outras regiões, notadamente dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, 
apresenta características peculiares da sociedade paranaense, ou melhor, de seu processo 
histórico. 

No Paraná, ainda que o processo de escolarização do povo tenha seguido padrões 
nacionais, ele recebe a influência de diferenciais trazidos pela imigração, pela economia 
baseada na erva-mate e no café, pelo comércio com a Argentina, Paraguai e Uruguai (Miguel, 
1997). Esta conjuntura política e cultural forjou a formação e atuação de seus intelectuais e, 
sobretudo dos intelectuais ligados diretamente aos processos de escolarização em todos os 
níveis. Dario Vellozo foi então um desses intelectuais, que viveu as influências e contradições 
que marcaram o Sul do Brasil e, particularmente o Paraná. 

Ainda que o objeto deste texto, assim como o das referidas pesquisas não seja uma 
biografia de Dario Velozzo, torna-se fundamental, em nossa perspectiva, o estudo de alguns 
aspectos da vida profissional e política desse intelectual. Esta compreensão poderá auxiliar no 
entendimento de como o autor manifestou traços dos elementos sócio-políticos e sobremaneira, 
históricos com os quais necessitamos lidar a fim de compreendermos as relações que se 
estabeleceram entre a obra do autor, a escola e a sociedade. 
 Dario Persiano de Castro Vellozo nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1869. Filho de pai 
militar iniciou também sua carreira junto ao exército carioca. Em 1885, Vellozo muda-se para 
Curitiba com seu pai e seu irmão, Tito Vellozo. Neste mesmo ano, graças às experiências 
anteriores no Rio de Janeiro, emprega-se como tipógrafo no jornal curitibano Dezenove de 
Dezembro, o primeiro jornal instalado na então Província do Paraná. Dario Vellozo foi jovem 
envolvido com a juventude intelectual paranaense e postulava os valores republicanos. No ano 
de 1899, Vellozo assume o cargo de professor do Ginásio Paranaense e da Escola Normal e logo 
desperta para as questões metodológicas da profissão docente. Defendia a escola Moderna a 
educação pública. Ao longo de sua vida intelectual publicou vários livros de contos, poesias, 
livros didáticos e especialmente dedicou-se aos artigos em revistas e jornais debruçando-se 
sobre as temáticas relativas à educação, o desenvolvimento moral humano e às críticas a Igreja 
Católica.  

Dario Vellozo defendia a tese de que todo o conhecimento era válido, desde que 
libertasse as consciências das amarras da Igreja Católica. Com um grupo de alunos da Escola 
Normal fundou um grupo de estudos que se dedicava à leitura de obras clássicas e de autores 
situados fora do círculo de influência religiosa. O autor do Compêndio de Pedagogia, fundou o 
Instituto Neo Pitagórico em 26 de novembro de 1909, com o lema de “estudo, perseverança, 
bondade”.  

O Instituto se manifestava como uma instituição a serviço da Cultura e da Paz e seus 
valores se aproximavam daqueles defendidos pelo ideário do regime republicano recém 
proclamado. O Instituto Neo Pitagórico se inseria na luta contra o pensamento de influência 
marcadamente católica, discutia, ensinava e publicava textos neste sentido. Na educação do 
Paraná encontrava acolhimento no contexto das discussões entre católicos e livres pensadores 
que marcou todo o início do século XX e fez-se presente, sobretudo nos âmbitos do Ginásio 
Paranaense e na Escola Normal de onde saiam e por onde circulavam boa parte dos intelectuais 
do estado.  
 Segundo Depinoti (1994), o pensamento de Dario Vellozo revela influências diversas, 
indicadas pela presença de ideias cristãs, presentes em seus primeiros escritos, e pelo pensa-
mento republicano e abolicionista que na época marcava o pensamento da juventude intelectu-
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al brasileira, passando por questões mais etéreas sobre a existência humana. Ainda, de acordo 
com o autor, Vellozo, assim como sua geração, recebera influência iluminista, o que teria acir-
rado suas convicções anticlericais. Logo o jovem intelectual se aproxima do pensamento positi-
vista e vê na História e na Geografia fontes de inspiração para a poesia e para a ciência. Seu 
pensamento aos poucos fora se aproximando do pensamento esotérico, sobretudo a partir de 
fins da década de 1890 e que teve como auge a organização do INP (Instituto Neo-Pitagórico).  
 
  O ensino foi também uma atividade na qual Vellozo atuou com distinção como profes-
sor no Ginásio e na Escola Normal Paranaense a partir de 1899. Ao mesmo tempo, atuava co-
mo colaborador, redator ou editor de revistas voltadas ao ensino como A Escola (órgão do 
grêmio dos professores; 1906-1910), Pátria e Lar (1912-1913) e Brazil Civico (1918-1919) (DE-
PINOTI, 1994) 
 
 De sua atuação como escritor, editor, professor e estudioso das questões científicas 
Vellozo adquiriu erudição para elaborar compêndios para uso nas escolas. Das obras didáticas 
que escreveu algumas foram adotadas pelas escolas paranaenses como o livro Lições de Histó-
ria (publicado em 1902) adotado no Ginásio Paranaense.  
 
 
O Compêndio de Pedagogia (1907) 
 

A análise do Compêndio de Pedagogia de Dario Vellozo (1907) como objeto de estudo 
insere-se no conjunto de estudos e pesquisas sobre a formação de professores no Paraná e 
particularmente nos estudos sobre os compêndios de Pedagogia utilizados pela Escola Normal 
de Curitiba e que constituem o objeto de pesquisas das autoras. Não é nosso interesse situar 
nossas análises no campo da literatura, senão avaliar aspectos pedagógicos das lições 
propostas pelo manual, assim como identificá-las no bojo de teorias e procedimentos para a 
instrução escolar do período. 

De acordo com Bastos (2006, p. 335) os manuais escolares se inserem no conjunto de 
conhecimentos e que eram elaborados e difundidos naquilo que se constituiu em cada disciplina 
escolar. Para a autora, os manuais de pedagogia especificamente assumiram as formas de cur-
sos, tratados, lições e “tiveram a função de iniciar os alunos da Escola Normal na “nova ciência 
da educação”, isto é, (in)formar e inculcar os valores de um sistema público de educação”.O 
livro em questão se insere no conjunto de obras e de perspectivas de escolarização que se 
construía no Brasil a partir da segunda metade de século XIX, e que se fortaleceu com a Repú-
blica e suas reformas de ensino. Uma dentre tantas obras escritas para uso escolar no país a 
partir de leituras de grandes educadores europeus, sobremaneira Spencer e Herbart. Mas, por 
outro lado, é uma obra escrita especialmente para a Escola Normal, por um lente da Escola 
Normal que conhecia a dinâmica da Escola Normal em Curitiba, a política, a cultura e os alunos 
aos quais se destinava.  
  O Compendio de Pedagogia de Dario Vellozo é um impresso tipográfico, caracterizado 
por textos escritos em lições numeradas e por resumos em forma de esquemas dispostos ao 
final de cada lição. Está organizado em três volumes, cada um destinado a cada ano do curso 
Normal. O primeiro deles, objeto deste trabalho, destinado ao primeiro ano do curso Normal, 
apresenta-se em um livro de quase cinquenta páginas contendo dez lições, organizadas 
conforme mostra a figura abaixo (Figura 01). Nele estão uma elogiosa apresentação do livro 
pelos relatores do processo de sua adoção pela Escola Normal do Paraná; uma carta aos 
normalistas escrita pelo autor e lições de História da Educação, bem como as primeiras noções 
sobre Pedagogia. Já o segundo livro, utilizado pelo segundo ano do curso Normal, apresenta 
aos futuros professores, noções de teoria pedagógica a partir de questões didáticas e 
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metodológicas para a atuação em sala de aula. O terceiro livro, porém, contém princípios e 
regras para a prática docente em cada disciplina oferecida na escola primária1 e encerrava o 
processo de preparação dos normalistas no curso.  

O primeiro livro do compêndio de Pedagogia de Dario Vellozo apresenta de forma obje-
tiva temas de conhecimento de história geral de importantes civilizações do ocidente o do ori-
ente, assim como manifesta forte apelo aos normalistas para a importância da educação e do 
magistério como missão. O discurso é construído a partir da definição da Pedagogia como arte 
e como ciência da educação que deverá 'ensinar a ensinar' e que “indica os meios, regras e 
preceitos de que deve servir-se o professor a fim de instruir e educar os alumnos.” (Vellozo, 
1907, p.41). Como se pode perceber, este livro oferece ao normalista as primeiras noções de 
História da Educação e busca oferecer fundamentos filósoficos para o exercício do magistério. 

De acordo com Nóvoa (1994, p.11), G. Compayré entendia que o ensino de história é a 
introdução necessária, a preparação para a própria ciência. Ele próprio, conforme dissemos pu-
blicou diversos escritos para o uso nos cursos de formação de professores e utilizava este mo-
delo. Nos interessa aqui que a obra de Compayre era forte apoio filosófico de Vellozo. 

Tomando como referência a classificação de material pedagógico impresso 
apresentada por Carvalho (2006) identificamos o livro destinado ao 1o. ano do curso Normal, 
como tratado. Esta perspectiva possibilita a sua visualização nos aspectos intelectuais e 
culturais que traziam para os normalistas fundamentos filosóficos para a profissão muito antes 
de oferecer algum subsídio prático/pedagógico para o exercício da docência. Este livro, primeira 
parte do Compêndio, esforça-se para oferecer ao normalista as primeiras noções de Pedagogia 
e História da Educação. Contudo, evidencia-se seu carater moralizador que tenta, através de 
lições da História caracterizar a Educação como valor humano, moral e dependente das virtudes 
do professor. 

 
 

Figura 01: Sumário do primeiro livro do Compêndio de Pedagogia (VELLOZO, 1907). 

 
Fonte: Compêndio de Pedagogia.(VELLOZO, 1907) 
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As lições apresentadas em sequência histórica/cronológica tratam os assuntos, 

conforme indicamos anteriormente, do geral para o particular, das generalidades dos sistemas 
sociais às particularidades do ensino escolar e do comportamento das crianças. 

Nas lições VI e VII o autor trata especificamente da Didática e da Metodologia 
apresentando definições gerais de cada uma delas. Percebe-se aqui que os conceitos estão 
formulados objetivando buscar o que há de mais científico em relação às questões da educação 
formal sem, contudo abrir mão do aconselhamento e do estabelecimento de valores morais. No 
primeiro conceito desta lição, é apresentada a definição de didática como: 

Pedagogia didactica é o estudo da theoria, principios, leis e regras do 
ensino.  
Investiga os deveres e qualidades do professor e do alumno, a 
organização e disposição da escola, a disciplina. 
As applicações do ensinamento pedagogico, sua razão de ser, a 
elucidação das causas pertencem à pedagogia didactica. (VELLOZO, 
1907, p. 103) (Grifos do autor) 

 
 Percebe-se que o conceito de Didática está de fato ligado às formas de conduzir o 
ensino e fortemente relacionado às “qualidades”, ou leia-se, aos valores morais apresentados 
pelos professores frente à escola ou classe. 

Outro conceito estabelecido pelo autor é o da Pedagogia: 
 

Mui vasto é o campo de acção da Pedagogia. Abrange a 
creanças e a escola: o ensino todo. 
As sciencias prestam-lhe seo concurso, a Pedagogia indica às 
sciencias os meios de bem investigar, conhecer e ensinar as 
cousas com methodo, ordem e logica. (VELLOZO, 1907, p. 104) 
(Grifos do autor). 

 
  
 Vemos que aqui, o ato de ensinar passa a adquirir um status de processo metodológico 
previsto e descrito pela ciência. A Pedagogia como campo vasto de percepções sobre a escola e 
sobre os métodos de ensino. Para Pintassilgo (2006) a Pedagogia, a partir da segunda metade 
do século XIX e início do século XX procura se constituir como campo de conhecimento científi-
co. No caso dos manuais de Pedagogia por exemplo, os métodos, modos, formas e processos 
de ensino são referidos de modo a afirmar o carácter científico da nova ciência. 

Damos destaque também aos schemas (resumos) no final de cada lição. Para cada 
lição há um esquema que resume os principais pontos ou as idéias principais da lição. Este 
recurso é apresentado pelo autor como notas às quais se pode recorrer durante o curso Normal 
e também, posteriormente, já no próprio exercício da docência. Os esquemas são tratados 
como recursos para memorização dos principais pontos de cada estudo. A memorização é 
apresentada como um processo desejável para os padrões de aprendizagem estabelecidos. 
Reconhecidamente, o resumo das questões mais importantes de cada lição eram 
esquematizados no final de cada lição. Este procedimento está inscrito num conjunto maior que 
eram as práticas científicas da objetivação e memorização. Na figura 02 segue um exemplo de 
Schema destacado do primeiro livro do compêndio de Vellozo. 
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Figura 02: Schema referente ao conteúdo da Lição I do Compêndio de Pedagogia . 

 
Fonte: Compêndio de Pedagogia: Schema da lição I .(VELLOZO, 1907) 

 
  

Outro item que nos chama a atenção nas primeiras páginas do livro é a apresentação 
que o autor faz de sua obra ao indicar as fontes que subsidiaram as lições elaboradas para a 
Escola Normal. Vellozo refere muitos autores, em sua maioria estrangeiros, como fonte de 
pesquisa e inspiração de sua obra (ver Anexo 01). Há, contudo o destaque das obras de G. 
Compayre, intelectual Francês, professor na Faculdade de Letras de Toulouse, que inaugura um 
curso de filosofia da educação, no qual o programa consagra-se inteiramente à história das 
doutrinas da educação. Os escritos de Compayre foram muito apreciados no Brasil, e traziam 
conteúdos pautados na Psicologia e Pedagogia modernas, amparadas pelo estatuto da Ciência. 
O apego de Vellozo às teorias de Compayre lhe renderam a alcunha de “o Compayre 
paranaense”, conforme escreve o próprio autor na carta de apresentação de seu livro.  
 

 
Na carta que escreve aos normalistas, logo na abertura do livro, o autor expõe seu 

firme propósito de fazer compreender a educação como ciência, o bem público da instrução e o 
magistério como mensageiro dos valores científicos à sociedade. Vellozo reforça aqui a 
perspectiva da docência como missão, escolha sublime do professor comprometido com o 
desenvolvimento humano. 

 
O magistério é apostolado: _Sim! o apostolado da Sciencia, pela 
verdade, para a Suprema Justiça. 
O Magistério é sacerdocio: _ Sim! o sacerdocio da Verdade Una, pela 
Sciencia, para a paz! 
Só a Sciencia que investiga, inquire, compara e analiza;(...) 
Só a sciencia, _mas a verdadeira e unica Sciencia, que não exclue o 
Amor, que não materializa o Bello, que não traça limites à 
mentalidade, nem corta cerce o espirito immortal as azas translucidas! 
(VELLOZO, 1907, p. 17) 
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A primeira edição do livro de Vellozo data de 19072 foi subsidiada pelo governo do 
Estado do Paraná e adotada como manual oficial da Escola Normal que funcionava na capital, 
Curitiba, desde o ano de 1880. No entanto, como de praxe, para sua adoção foi necessário um 
trâmite regimental, pelo qual passavam todos os livros que circulavam na escola paranaense e 
cujo estágio final era a submissão do livro à análise e parecer da Congregação. 

O livro de Vellozo foi então analisado pela “Congregação”3 de professores do Ginásio 
Paranaense e da Escola Normal, submetidos à aprovação do Governador e só depois 
distribuídos aos normalistas. Os pareceristas do livro de Vellozo eram os também lentes da 
Escola Normal, Lysimaco Ferreira da Costa, João Podeleck Boué e Francisco R. Azevedo 
Macedo. Estes professores eram pessoas ilustres na sociedade paranaense e experientes 
professores no Ginásio Paranaense e na Escola Normal. 

A relação de Vellozo com o conjunto de professores da Escola Normal e do Ginasio 
Paranaense onde atuava, talvez não fosse tão amistosa, devido aos seus posicionamentos 
anticlericais. Por diversas vezes encontramos nos Relatórios da Congregação da Escola Normal4, 
cartas de Vellozo reclamando da morosidade de apreciação de seu livro. De todo modo, não 
obstante as divergências que, provavelmente, Velozzo tinha com seus colegas nas instituições 
de ensino, seus livros para a Escola, Normal e para o Ginásio Paranaense eram sempre muito 
bem conceituados pelos relatores das comissões compostas para avaliar livros dentro destas 
instituições.Tudo indica que para além das diferenças políticas ou religiosas, os livros escolares 
escritos por Vellozo se inscreviam no padrão científico desejado e eram parte do conjunto de 
materiais pedagógicos que deveriam circular nas escolas modernas. 

No século XIX, os Estados nacionais passaram a reivindicar e por vezes exercer a 
prerrogativa de formar as novas gerações. Aos poucos, o papel que antes era da família ou de 
entidades religiosas foi transferido para a escola. Para Chopin (2004) os livros escolares 
tornaram-se um símbolo da soberania nacional uma vez que se constituíam com porta-vozes de 
instrução e moral necessárias para o fortalecimento das sociedades modernas. 

O livro didático trazia as lições que em tempo deveriam ser ensinadas. Conforme 
destaca o autor, as então colônias na América Latina no século XIX, e países como o Japão da 
era Meiji e a China já no século XX, passam a adotar modelos educativos europeus ou neles se 
inspiram a fim de estruturar a difusão da instrução às massas. Neste sentido, o controle sobre o 
livro didático passa a ser desejável. Um instrumento de ensino largamente adotado deveria 
estar afinado com os modelos educativos em vigor e para isso, foi preciso controlar sua 
elaboração, produção, distribuição e uso. 

A análise proposta do Compêndio de Pedagogia de Dario Vellozo enfim, entende com 
Choppin (2004) que os manuais didáticos não podem ser tomados como simples instrumentos 
pedagógicos, senão como produções de grupos sociais que buscam mecanismos para sustentar 
e recriar suas identidades e valores culturais. Assim, mais do que um material didático de uso 
específico, o Compêndio de Pedagogia revela-se como expressão de um tempo, de uma cultura 
escolar e do apego aos valores e processos de escolarização consagrados. 

Enfim, o livro de Vellozo parece atender a algumas características básicas que o identi-
fica como manual escolar. Nóvoa (1994, p.31), defende que os manuais escolares que passa-
ram a circular nas escolas a partir do século XIX apresentam algumas características como: as 
ideias fundamentais são sempre baseadas no que preconizam grandes educadores do passado; 
há uma recorrente retomada de remotos tempos históricos da educação e sua evolução até a 
atualidade do século XIX; a história da educação é tomada para explicar o movimento de aper-
feiçoamento da humanidade; tende-se a expor comparativamente os sistemas educativos em 
vários países e épocas, há uma exaltação das potencialidades do movimento científico presente 
na educação através das ciências como a educação, a psicologia e sociologia. 
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Considerações finais 
Ao tomar este manual e seu autor como pontos de investigação pretendíamos discutir 

as intensas relações que se estabelecem entre as particularidades de um grupo social e suas 
conexões com o conjunto nacional e internacional. Questões políticas, culturais e econômicas 
da sociedade desenham os contornos da escola. Mas esta é uma via de mão dupla: a escola, 
enquanto instituição social também interfere com elaboração de saberes, culturas e valores, na 
dinâmica social. Política, cultura e economia determinando e ao mesmo tempo, sendo 
influenciadas pela escola e seu movimento nas sociedades ao longo da história da instrução 
escolar. 

 No universo escolar, a formação de professores recebe influências diversas a partir de 
relações gerais com a sociedade, tanto quanto das relações que se constroem no interior da 
escola. Este é mais um ponto conclusivo de nosso texto. O Compêndio em análise ao mesmo 
tempo em que obedece à lógica científica que deveria presidir as práticas escolares daquele 
período histórico, se relaciona com a sociedade paranaense na figura de seu autor, que como 
cidadão, intelectual, escritor e lente da mesma escola onde seus compêndios circulavam.  

O compêndio de Pedagogia de Dario Vellozo escrito em Curitiba e adotado na Escola 
Normal de Curitiba guarda uma característica muito própria enquanto um material que é ao 
mesmo tempo de base comum, universal, mas também regional, localizado, fruto de 
experiências de um contexto determinado. O livro projetado certamente traz representações do 
autor sobre a Escola Normal de Curitiba, a única à época existente no Paraná. Ele tinha a 
prerrogativa de ser elaborado por um lente da escola, cidadão ativo nas atividades intelectuais 
de Curitiba e que, por suposto, conhecia o público alvo de normalistas e das crianças que 
posteriormente seriam ensinadas por eles. Observa-se entretanto que o movimento de 
representação do particular, daquilo que é local, se mistura ao movimento que ocorria em todo 
o mundo em que intelectuais, sobretudo atuantes em escolas, tornavam-se autores dos 
materiais pedagógicos utilizados nessas escolas. Vellozo e seus compêndios se enquadram 
perfeitamente nesta dinâmica de criação e uso de materiais para dotar o processo de 
escolarização de cientificidade. 

 No que se refere ao processo de formação dos professores no estado do Paraná, pode-
se dizer que o Compêndio de Pedagogia esteve por muitos anos presidindo as atividades de 
Pedagogia e de Metodologia oferecidas aos normalistas. Ele contribuiu enormemente para a 
formação de normalistas e de outros professores que certamente o utilizavam como apoio 
pedagógico. Este impresso, seu autor, os naormalistas e mesmo os professores em exercício 
faziam parte da mesma rede de relações que se criava em torno dos processos de escolarização 
no mundo moderno. 
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Anexos 
Anexo 01:Os seguintes autores e obras são referidos como fontes do Compêndio de Pedagogia 
de Dario Vellozo : 

• Issaurat - La Pédagogie  
• C. Barlet - L'Instruction intégrale 
• E. Demolins - L'Education nouvelle 
• Chasteau - A Pedagogia 
• Spencer - A Educação 
• Bain - Sciencia da Educação 
• J. Redway - Las Nuevas Bases de la Geografia 
• D. Antonio da Costa - A Instrucção popular 
• Mosso - Les Exercices physiques 
• G. Compayre - Cours de Pédagogie; Psycologie appliquée á l'education; Cours de 

morale théorique et pratique; Histoire de la Pédagogie. 
                                                             
1 Ver as lições propostas nos três livros, na figura 01. 
2 Nesta informação cabe pontuar que embora as notas de impressão dêem conta da publicação 
do Compêndio de Pedagogia no ano de 1907, já em 1905 encontrou-se nas Atas da 
Congregação da Escola Normal, a descrição do trâmite de apresentação, submissão e 
aprovação do referido material. Fica então uma lacuna na apuração destes dados, para 
posterior averiguação. 
3 A Congregação era uma comissão composta por professores e diretores de uma escola que 
reunidos tomavam decisões didático- pedagógicas. Analisar e indicar a adoção de livros 
didáticos era uma delas. 
4 Ata de reunião da Congregação da Escola Normal em 5/7/1905. In: Arquivo do Colégio 
Paranaense/PR. 
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INTRODUÇÃO 
 
Não era moda no seu tempo, ainda, escrever-
se a interessantíssima história da arraia miúda, 
mas a da gente importante, de colarinho alto, 
gravatas de rendas e de comendas ao peito 
[...]. (CABRAL, 1970, p. 75) 
 

Em seu discurso de recepção na Academia Catarinense de Letras, no final do ano de 
1938, o escritor Oswaldo Rodrigues Cabral explicita uma perspectiva de seu fazer 
historiográfico. Ao tecer esse comentário sobre José Artur Boiteux, seu antecessor da cadeira 
dezessete, Cabral critica as escritas que privilegiam a história dos grandes heróis, “deixando-os 
sempre bem postos, sem um defeito” (CABRAL, 1970, p. 74), para defender uma história do 
cotidiano, da “arraia miúda”, dos “casos raros”, ou seja, dos que não fazem parte dos fatos 
comemorativos comumente narrados. Essa forma de conceber a história está explícita na obra 
“Nossa Senhora do Desterro”, publicada nos volumes intitulados “Notícia” e “Memória”. Nesses, 
Cabral busca apresentar uma história da capital de Santa Catarina desde a sua fundação, a 
partir da narração de inúmeras situações cotidianas, citando nomes de diversos personagens 
“comuns”, com detalhes sobre suas participações naquela sociedade, em pequenos e grandes 
relatos biográficos. Considerando que Desterro1 não foi povoada apenas pelos imigrantes de 
origem europeia, como os açorianos, italianos e alemães, mas também pelos africanos e seus 
descendentes que chegaram a essas terras na condição de cativos, surge uma questão à escrita 
de Cabral: essa “interessantíssima história da arraia miúda” inclui os negros – africanos e seus 
descendentes, que viveram nas terras catarinenses? 

Oswaldo Rodrigues Cabral, nascido em 1907, na cidade catarinense de Laguna, 
graduou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, no ano de 1929. Retornou a Santa 
Catarina logo depois de formado, exercendo sua profissão. Mas o seu tempo foi menos 
dedicado à medicina que à historiografia e à política catarinense. Desde 1935 até seus últimos 
anos de vida, foi sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, permanecendo a 
maior parte do tempo na diretoria. Também foi diretor da Seção de Documentação Histórica e 
Cartográfica, deputado da Assembleia Legislativa, professor de Medicina Legal, de História e de 
Antropologia Cultural na Universidade Federal de Santa Catarina, diretor da Subcomissão 
Catarinense de Folclore e participou ativamente de outras diversas instituições em Florianópolis 
(FREITAS, 2004, p. 55-74), enquanto escreveu suas mais de cinquenta obras sobre diversos 
aspectos da economia, religião, política, cultura, folclore, medicina e sociedade catarinense. 

Sobre a prática historiográfica, Cabral envolveu-se em muitas discussões com 
pesquisadores de sua época. Recebeu muitos elogios por seu trabalho minucioso nos inúmeros 
documentos que pesquisou, por seu “fichário bem organizado e as anotações catalogadas, em 
tarefa exaustiva” (CABRAL, 1971(4))2, e seu esforço em escrever uma história “à luz da melhor 
documentação e com uma fidelidade e segurança que o credenciam ao respeito e a admiração 
de todos os brasileiros” (REIS apud FREITAS, 2004, p. 63). Também foi questionado por sua 
metodologia, sua forma de lidar com a história “mais como distração ou ‘hobby’”, como um 
“passatempo sem grandes responsabilidades não para com a verdade, mas com as fontes e 
com a Ciência” (CORRÊA, 1982, p. 8). Cabral, por sua vez, teceu críticas à rigorosidade da 
disciplina e à aridez da cronologia, dizendo preferir textos mais fluidos e agradáveis de ler, mas 
sem abrir mão de citar com exatidão datas, nomes e valores referentes aos “fatos” contados, 
preocupado com a “veracidade” da história através da consulta de inúmeras e diversificadas 
fontes, como jornais, relatos de viajantes, ofícios, depoimentos, relatórios e cartas. É por isso 
que suas obras são comumente vistas como uma “compilação” de “dados coletados” em 
inúmeros documentos espalhados pelos acervos catarinenses. 
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Apesar de sua crítica às escritas que enalteciam as histórias dos grandes heróis, Cabral 
lançou mão dessa forma de escrita em algumas obras, sobretudo as de Santa Catarina e da 
cidade de Laguna. Alegou, em 1941, que “[...] é no culto dos nossos heróis, na recordação de 
seus grandes feitos, sejam eles generais ou catequistas, bandeirantes ou pensadores, que 
buscaremos os exemplos cívicos que hão de animar a alma jovem da nossa gente.” (CABRAL 
apud BITTENCOURT, 2004, p. 138). Um dos motivos de não ter explorado a “interessantíssima 
história da arraia miúda” em outras cidades, que não a capital catarinense, pode ser a escassez 
de documentos com os quais pudesse produzir narrativas de suas histórias cotidianas. Também 
é preciso levar em conta o objetivo de alcance de cada livro, que implica em sua estrutura e 
forma de narração.  

No discurso da Academia, Cabral citou o historiador inglês Henry Thomas para afirmar 
que a objetividade na escrita da história não é alcançável pelo fato de que “o espírito humano 
não possui o automatismo de uma máquina registradora” (CABRAL, 1970, p. 74-75). Já no ano 
de 1976, ao ser entrevistado sobre sua produção escrita referente à política catarinense, que se 
concentrava até o período imperial, disse que “o historiador deve ser imparcial ao máximo. É 
muito mais fácil tratar os assuntos com imparcialidade de um tempo que está longe.” (CABRAL 
apud DALLABRIDA, 2004, p. 158). Por estas palavras, é possível perceber certa crença na 
objetividade, onde o autor tenta se ausentar, não intervir na escrita. É o que Roland Barthes 
(2004) chama de “ilusão referencial”, em que o escritor pretende “deixar o referente falar por si 
só”, como se houvesse uma “carência sistemática de qualquer signo que remeta ao emissor da 
mensagem histórica: a história parece contar-se sozinha.” (BARTHES, 2004, p. 169). Qualifica 
como “ilusão” porque as narrações já estão imbuídas de significantes do autor, com a 
intervenção da linguagem. 

A primeira publicação de Cabral foi a tese intitulada “O ensino de noções de higiene nas 
escolas públicas do Estado de Santa Catarina”, do ano de 1927, mas foi com o lançamento de 
“Santa Catarina: história e evolução”, dez anos mais tarde, que Cabral emergiu como 
historiador (DALLABRIDA, 2004, p. 11). Esse livro foi publicado pela bem conceituada Coleção 
Brasiliana da Companhia Editora Nacional, composta por mais de uma centena de obras 
dedicadas aos “estudos brasileiros” (GONÇALVES, 2009, p. 100-103). Em 1968, foi ampliado 
pelo autor e relançado, sob o título de “História de Santa Catarina”, com o financiamento do 
Governo do Estado de Santa Catarina, no intuito de “rasgar novos limites ao trabalho, incluindo 
todos os assuntos que possam servir ao Professor no preparo de suas aulas e pedir dos alunos 
reconstituir muitos acontecimentos” (CABRAL, 1994, p. 8)3. Buscando instrumentalizar os 
professores, Cabral organizou o livro numa sequência cronológica, desde o período colonial até 
o início da República, narrando aspectos gerais dos “principais fatos” sobre os processos de 
colonização, economia, política, artes, religião, entre outros.  

A característica da narração da arraia miúda não estava presente em “História de Santa 
Catarina”, talvez por seu caráter enciclopédico, mas concretizou-se intensamente na obra 
“Nossa Senhora do Desterro”. Enquanto aquela tem um caráter “descritivo”, “Nossa Senhora do 
Desterro” está recheada de anedotas e ironias, que enredam as histórias biográficas e 
cotidianas da capital catarinense. Tal peculiaridade me levou a priorizar esta obra para a 
realização do presente artigo. Estaria Cabral contribuindo para tirar das sombras, do 
apagamento da memória, as histórias da arraia miúda, especificamente dos negros da 
sociedade catarinense? 

 
 

1 NOTÍCIA E MEMÓRIA 
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A obra “Nossa Senhora do Desterro”, publicada em 1971 pela Imprensa da 
Universidade Federal de Santa Catarina e, em 1979, pela Editora Lunardelli, também 
catarinense, está dividida em quatro volumes, sendo os dois primeiros intitulados “Notícia” e, os 
posteriores, “Memória”:  

 
 

Imagem 1 – Capas de “Notícia” e “Memória” de “Nossa Senhora do Desterro” 
Fonte: fotografias da autora. 

 
Nas capas, já é possível perceber uma distinção desta obra com relação aos livros 

“tradicionais”, como o “História de Santa Catarina”, em que consta apenas o nome do autor, do 
livro, o nome e símbolo da editora e o número da edição, sem imagens, com fundo verde. O 
conteúdo das capas de “Nossa Senhora do Desterro” parece atuar como uma propaganda ou 
apresentação do livro, afirmando uma característica “pitoresca”, “sentimental” e, ao mesmo 
tempo, “autêntica”, além de citar informações sobre o autor, como o endereço de trabalho e a 
formação. Também contém uma imagem em cada capa – uma que parece representar o 
nascimento do “Nosso Senhor Jesus Cristo” e outra que parece ser um vaso repleto de louros – 
símbolo da vitória, logo abaixo do ano de publicação do livro, escrito em algarismos romanos. 
Esse formato diferenciado da capa pode significar uma subversão aos modelos “comuns” de 
livros de história de sua época. Não deixa de ser uma pequena demonstração, ao leitor, do 
estilo que vai encontrar no interior do livro.  

Nos prefácios de “Notícia” e “Memória”, o autor falou da obra “Nossa Senhora do 
Desterro” como um todo, não apresentando diferenças entre as duas, apenas dizendo que as 
memórias eram uma continuação das notícias. E explicitou sua vontade de completar o 
conjunto com dois volumes denominados “Comentários”, sobre “a politicagem, os politiqueiros, 
as tricas e futricas, havidas desde que se proclamou a independência, colhidas em documentos 
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e, depois, apresentadas com o condimento da ironia pela imprensa coeva, [que] valem a pena 
ser revividas. Revividas e contadas.” (CABRAL, 1971(4), p. 3). O autor desejava que o 
“historiador do século futuro” encontrasse nos seis volumes “os elementos essenciais e básicos 
para que possa, sôbre alicerces seguros, argamassados de sinceridade, construir a sua obra, 
aquela que contará à gente do seu tempo, a história que, neste momento, nós estamos 
vivendo, que nesta hora estamos fazendo” (CABRAL, 1971(1), p. 6). Embora os dois volumes 
sobre política não tenham sido publicados, a obra teve um grande alcance na historiografia, 
destacando-se por seu estilo peculiar de narrar o cotidiano desterrense com uma linguagem 
mais “atrativa”, menos hermética, que o autor assim justifica: 

Para evitar, também, a sensaboria que às vezes resulta das obras 
históricas puramente cronológicas e descritivas, não me furtei ao 
comentário, não me furtei à linguagem anacrônica, não fugi ao 
emprêgo da expressão um pouco mais forte (não o palavrão 
sem propósito), nem ao relato da coisa “como ela era” - quando isto 
me levava a tornar a apresentação do assunto mais pitoresca, sem 
faltar o cunho de sinceridade histórica, de autenticidade que 
desde o primeiro momento cuidei de perseguir. (CABRAL, 1971(1), p. 
5) *Grifos meus. 

Neste trecho, é perceptível sua intenção de enfatizar que as histórias do livro 
apresentam “autenticidade” e “sinceridade histórica”, apesar de serem narradas de uma forma 
diferente das histórias mais tradicionais, que ele classificou como “puramente cronológicas e 
descritivas”. O autor pode ter feito essa afirmação no prefácio para evitar que as suas histórias 
fossem percebidas pelo leitor como “contos”, criados por sua imaginação, frente ao excessivo 
uso de anedotas, tom humorístico e “expressões fortes” e “pitorescas”. Nessa obra, Cabral se 
posicionou com muito mais evidência que em “História de Santa Catarina” e “Santa Catarina: 
história e evolução”, apresentando os seus julgamentos através do artefato da ironia – uma 
figura de linguagem muito propícia para fazer apontamentos depreciativos e sarcásticos. Por 
conseguinte, “Nossa Senhora do Desterro” não foi patrocinada por uma grande editora, fato 
que mereceu uma sátira de Cabral no prefácio: “E ao Autor, que consiga um editor...” (CABRAL, 
1971(4), p. 3). 

Apesar de não ter sido feita uma diferenciação explícita dos volumes de Notícia e 
Memória, nas suas apresentações da obra, é possível perceber que os primeiros são dedicados 
a “detalhes” do ambiente cotidiano de Desterro, como a praça, o vestuário, o comércio, as 
confrarias religiosas, as epidemias e a falta de saneamento nas “águas do Desterro, o ‘pérfido 
filho do ganges’”. São nestas páginas que o médico Cabral destila suas irônicas críticas aos 
hábitos de higiene daquela sociedade. Os títulos das inúmeras seções que dividem os treze 
capítulos de “Notícia” sinalizam o aspecto cotidiano das narrativas, como, por exemplo: “as 
lojas e as tabernas”, “o cavalo era o transporte de luxo”, “o primeiro carro fúnebre”. Apenas 
duas seções tiveram como título exclusivamente o nome de uma personagem que “fez história” 
em Santa Catarina: Joana de Gusmão, uma religiosa que peregrinou de São Paulo a Santa 
Catarina, até construir uma capela em um morro da capital, onde hoje há um hospital com o 
seu nome; e Maria Baiana, uma escrava, cuja história será discutida neste artigo. Apesar de ter 
citado nomes no decorrer das histórias, as “Notícias” referem-se mais a “casos” sobre a 
estrutura da cidade, que a relatos biográficos. 

Os dois volumes de “Memória” são caracterizados pelas histórias personificadas, de 
caráter biográfico e do cotidiano, nos seus treze capítulos que tratam de festas, artes plásticas 
e musicais, poesia, teatro, lazer, posturas municipais, irmandades, militares, clero, escravos, 
casos judiciais, heróis de guerra e lideranças. Neles, Cabral cita nomes de inúmeros 
personagens desterrenses: presidentes da Província, médicos, comendadores, músicos, 
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pintores, escritores, poetas, religiosos etc. Muitas seções que dividem os capítulos desses dois 
volumes têm no título os nomes desses personagens. Os nomes geralmente são acompanhados 
de “informações” sobre suas vidas, como a data e o local de nascimento, a trajetória escolar e 
profissional, foto e curiosidades de suas intimidades e relações de sociabilidade. Cabral não 
seguiu um padrão para todos os personagens – alguns foram apenas citados, sem muitos 
detalhes, enquanto outros mereceram mais de uma página do livro. O tipo de informação 
também varia com o personagem, conforme as “fontes” de que dispunha e suas seleções. 

Nenhum volume contém bibliografia ao seu final, apenas notas de referência 
numeradas no decorrer do texto, apresentadas no término de cada capítulo, contendo algumas 
“fontes” consultadas, sobretudo o que ele denominou “documentação original” (CABRAL, 1994, 
p. 8), como jornais, relatos de viajantes, regimentos, legislações, ofícios e relatórios. Apesar de 
serem poucas as referências, em relação ao grande número de “fatos” narrados no livro, já é 
um diferencial quanto à obra “História de Santa Catarina”, que contém apenas as referências 
bibliográficas ao final do livro, dificultando as pesquisas que porventura o leitor deseje fazer. É 
justificável, todavia, que Cabral não tenha feito todas as referências que hoje seriam 
consideradas adequadas, dentro das atuais expectativas acadêmicas de escrita, pois, em ambas 
as obras, há mais de quinhentas páginas de histórias com detalhes sobre personagens, 
localidades, números e datas, de diversificados temas do contexto catarinense em quase cinco 
séculos, o que exigiria milhares de notas para indicar as fontes consultadas para cada 
“informação”. Além disso, muitos documentos pesquisados por ele ainda não estavam 
catalogados ou arquivados nos acervos públicos catarinenses. 

“Nossa Senhora do Desterro” cumpriu um importante papel no reforçamento do 
discurso da contribuição açoriana na evolução da economia catarinense. Assim como nas obras 
“Os açorianos” e “A vitória da colonização açoriana em Santa Catarina”, Cabral diz que os 
açorianos não tiveram sucesso na agricultura, mas em profissões liberais, comércio e política, 
sendo o “fator principal da evolução histórico-político-social de Santa Catarina” (BITTENCOURT, 
2004, p.129). Desde a Primeira República até o governo de Adolfo Konder (1926-1930), o 
discurso predominante era de que os imigrantes teuto-brasileiros (alemães) representavam a 
melhor imagem para o catarinense, enquanto os lusitanos eram fracassados. Já o Governo de 
Nereu Ramos (1935-45) buscou alterar essa imagem e, com o intuito de enaltecer a 
participação açoriana, promoveu o I Congresso de História Catarinense, em 1948, do qual 
participou Cabral desde a sua organização (Ibidem; DALLABRIDA, 2004, p. 12-13). Esse é um 
motivo pelo qual suas memórias e notícias concentram-se nas histórias dos personagens de 
origem açoriana, desde os grandes heróis até a arraia miúda. Não houve até então, na história 
catarinense, um governo que empreendesse um movimento semelhante de enaltecimento das 
contribuições dos africanos e descendentes.  

 
 
2 PERSONAGENS NEGROS NA ARRAIA MIÚDA 

 
Dentre os mais de quarenta nomes destacados por Cabral em uma perspectiva 

biográfica, nos volumes de “Memória”, apenas um é identificado como sendo de uma pessoa 
negra: o poeta Cruz e Souza. Foram-lhe dedicadas três páginas no capítulo “Entre raios, 
pedradas e metralhas”, do primeiro volume. Nelas, apresentou estrofes de sua poesia “Triunfo 
Supremo” e expôs duas imagens – uma pintura de seu busto e uma caricatura em que está em 
pé, com uma caneta na mão direita e apoiado no livro “Missal”, de sua autoria. No texto, Cabral 
enfatizou a questão do sofrimento que Cruz e Souza teve em vida com o preconceito, a falta de 
reconhecimento e compreensão de seu trabalho artístico, contrastando-o com o seu 
contemporâneo Luís Delfino, que recebeu honras em vida, especialmente no Rio de Janeiro: 
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Luís Delfino fazia os seus versos depois do jantar, na ponta da mesa, 
em meio da barulhada das crianças de casa, depois de retirados os 
sobejos da sua fartura; Cruz e Souza compunha os seus entre os 
gemidos dos entes queridos, no canto em que haviam firmado 
domicílio a doença e a miséria. Delfino era branco, tinha um título, 
conquistou fortuna; Cruz era negro, filho de ex-escravos, e não 
conheceu senão pobreza. (CABRAL, 1971(1), p. 135) 

Antes de Cruz e Sousa, Cabral apontou outros poetas: “dr. Alfredo D’Escragnolle 
Taunay, depois Visconde desse título, escritor, músico, parlamentar e orador”, que não era 
catarinense, mas viveu em Desterro, chegando a ser presidente dessa província; “Conselheiro 
João Silveira de Souza - professor, parlamentar e homem de Estado, além de poeta”; e Luís 
Delfino dos Santos, médico e “glória da poesia nacional” (CABRAL, 1971(1), p. 127-134). Todos 
esses estão apresentados com foto, poesias de autoria própria e um pequeno relato biográfico. 
Outros nomes foram citados, como o de Araujo Figueiredo, mas com menor destaque. A seção 
sobre Luís Delfino foi a que Cabral apresentou mais detalhes biográficos: data e endereço de 
nascimento, uma imagem de seu busto, uma poesia, trajetória escolar, cuja graduação foi na 
cidade do Rio de Janeiro, trajetória política, em que chegou a ser Senador da República, 
reconhecimento nacional e curiosidades sobre a sua vida. 

Diferentemente do que fez com outros personagens, Cabral não mencionou 
informações mais pontuais sobre a vida de Cruz e Sousa, como data e local de nascimento e 
morte, família, trajetória escolar e profissional, apenas que era filho de ex-escravos e morreu de 
tuberculose, na miséria. Não que não tivesse acesso a esses dados, pelo contrário, pois os 
apresentou com detalhes em “História de Santa Catarina”. Nesta obra, em pouco mais de uma 
página, afirmou que Cruz e Souza nasceu na capital catarinense em 1861, de pai escravo e mãe 
liberta; foi criado na casa do senhor de seu pai, o Marechal Guilherme de Sousa e sua esposa 
“protetora”; foi um aluno distinto com ótimas notas nas cadeiras que cursou do ensino 
secundário; iniciou-se como poeta desde cedo, sofrendo “preconceitos da cor”; foi morar no Rio 
de Janeiro, em 1890; teve vários trabalhos instáveis, foi arquivista da Central do Brasil, casou e 
teve quatro filhos; sua esposa teve “alienação mental”; perdeu o emprego e passou a viver na 
miséria, falecendo em 1898 em Minas Gerais, onde foi procurar cura para a tuberculose; teve 
algumas obras publicadas por amigos, depois da morte, “fiéis ao negro iluminado”, entre os 
quais Virgílio Várzea, Nestor Vitor e José do Patrocínio (CABRAL, 1994, p. 183-184). 

Outra personagem negra citada por Cabral, não em “Memórias”, mas em “Notícias”, foi 
Maria Baiana, uma das raras pessoas que, como dito anteriormente, receberam uma seção 
exclusiva nesse livro. Assim Cabral lhe descreve: 

Levada para o isolamento dos Ratones, a fim de auxiliar os penosos 
trabalhos naquele lazareto, uma preta escrava, cujo nome sempre 
[...] escrevo com respeito e humildade, aceitou o seu destino, sem 
temor nem revolta. Destinaram-lhe os mais pesados encargos, as 
mais penosas e repugnantes tarefas - e a nenhuma se furtou. No 
trato dos doentes excedeu-se e, quando todos recuavam, cheios de 
nojo ou de medo, ela acudia, sem temor [...] E foi assim, abnegada, 
incansável, confiante, sem uma queixa - até que chegou a sua vez. O 
cólera [...] a atingiu. [...] Chavama-se Maria - MARIA BAIANA - nome 
que comovido eu escrevo com maiúsculas, e que, já o disse uma vez, 
deveria sair da humildade do esquecimento, para ser gravado em 
bronze, porque é mais resistente do que o outro [...] Afinal, nós ainda 
não temos suficiente compreensão para êste tipo de heroísmo. 
(CABRAL, 1971(4), p. 232-233) 
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Outros negros foram citados, mas não nomeados. Não é de se estranhar que as fontes 
consultadas por Cabral, do período imperial, tivessem poucos registros de nomes de africanos e 
afrodescendentes nos documentos “oficiais” e na imprensa. Grande parte dessa arraia miúda 
“anônima” está representada em dois capítulos do segundo volume das Memórias, que se 
referem à escravidão, tratando de estatísticas, nações africanas, tráfico, status social, 
proibições, profissões, grandes proprietários de escravos, vendas, prisões, castigos, vestimenta, 
“a vida libertina”, “feitiçarias”, instrução, “senhores bondosos”, “senhores de maus bofes”, 
“‘golpes’ e espertezas”, fugas, crimes e abolicionismo. Também em outros capítulos da obra, 
sobre assuntos diversos, os negros são frequentemente citados na condição de escravos. É o 
caso da seção “A moda” do capítulo sobre vestuário, em Notícias: 

É preciso lembrar que, por muitos anos, o prêto foi a côr 
predominante. Não havia senhora casada, de qualquer idade, que não 
tivesse o seu vestido prêto, de sêda ou de qualquer outra fazenda. 
[...] Vermelho ou verde - isto era tabu [...] só negra ou mulher da 
vida colocava em cima do corpo um vestido de tais côres. [...] 
Foi uma época fúnebre, não resta a menor dúvida... Isto aqui já era 
triste, e com as noites sem luzes, ou com a mortiça luz dos 
candeeiros, a escravaria por tôda parte e ainda mais com todo mundo 
vestido de prêto – os homens de casaca, as mulheres de toilettes 
assim - era de infundir pavor. [...] Se era o defunto Príncipe de 
sangue, o luto era de três e mais três, fechado e de meio luto. Até os 
escravos, que por andarem seminus não precisavam do trajo negro, 
eram obrigados a usar um trapo de pano prêto no chapéu – enquanto 
os cidadãos haviam de enfeitá-lo com um “fumo”, uma tira de 
fazenda preta especial. [...] nos seis meses de luto, não podia haver 
festas [...] A única coisa que se ouvia, de noite, era o batuque dos 
escravos - pois êstes pouco se incomodavam de passar um mês 
na cadeia, descansando, se o senhor não quisesse pagar a 
multa. Ao desconfôrto já estavam acostumados. E a imundícia 
não era novidade, até mesmo do lado de fora das grades... 
(CABRAL, 1971(4), p. 54-55) *Grifos meus. 

Cabral, nessa passagem, não economizou no artifício da anedota para relacionar a cor 
da pele dos escravos com a cor preta das roupas que os “cidadãos” vestiam em época de luto, 
chegando a afirmar que o escuro das roupas e das noites era complementado pelo escuro da 
“escravaria”. Utilizou também um recurso linguístico de comparação para aproximar os termos 
“negra” e “mulher da vida”, sugerindo uma identificação entre os dois. O mesmo efeito pode 
ser percebido com “moleques das senzalas” e “garotos de baixa estirpe”, na seção “Grandes 
vítimas do mau gôsto no trajar foram as crianças”: 

E os rapazes, de calça curta, blusinha com gola à marinheira [...] com 
pom-pom no cocoruto, com o ar mais cretino que se possa imaginar - 
e não era para menos, pois as mamães deixavam às vêzes os cabelos 
dos garotos sem poda, fazendo-lhes, coitadinhos, até cachos!... Uma 
tristeza! Rapaz de côco rapado fazia sempre suspeitar que tivesse sido 
contaminado pela piolheira que havia entre os moleques das 
senzalas e os garotos de baixa estirpe... (CABRAL, 1971(4), p. 
71) *Grifo meu. 

Ainda nos volumes de “Notícia”, uma das seções foi dedicada à Irmandade Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos que, segundo Cabral, era composta por escravos, na sua 
maioria, e alguns forros e livres, admitindo homens brancos, como o “Irmão Joaquim Francisco 
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do Livramento”, que por “espírito de humildade” ingressavam na confraria para que “pudesse 
funcionar, registrar os seus fastos e dirigir-se, dada a circunstância de que a maioria dos pretos 
era analfabeta” (CABRAL, 1971(4), p. 156). Cabral fala sobre a existência do cargo de andador, 
que tinha a função de pedir contribuições em dinheiro para a Igreja nas residências: 

Na Irmandade do Rosário, o que havia de inconveniente para o 
exercício de tal cargo era que a maioria dos Irmãos se via composta 
de escravos - e não podiam aceitar êles o encargo ou comprometer-se 
em executar as suas tarefas, pois os senhores não concordariam - e 
não concordavam mesmo... - em que deixassem os seus cativos as 
tarefas e afazeres domésticos, que não eram poucos, e se 
dispusessem a sustentar os crioulos para que passeassem pela Vila, 
batendo pernas a êsmo, zanzando por tôda parte, com o pretexto de 
pedir esmolas... Pois sim!... Não deixavam, nem mesmo, que 
largassem o que estavam a fazer para ir tocar sino, cada vez que 
morresse um negro qualquer, com partes de ser membro da 
confraria. O dono que mandasse dar os toques de finados, não êle... 
Alias as Posturas da Câmara não permitiam negros à rua, 
perambulando... E, à noite, sem bilhete do senhor, de que ia a 
mandado, havia o perigo de ir dormir na Cadeia... Assim, foi pedida a 
extinção do cargo de Andador... (CABRAL, 1971(4), p. 158) 

Não é meu intuito, aqui, fazer uma análise minuciosa sobre as representações do negro 
nos escritos de Cabral, até porque isso exigiria mais elementos, assim como a seleção de uma 
quantidade maior de trechos para tentar evitar julgamentos tendenciosos. Pretendo apenas 
tecer algumas considerações sobre a representatividade dos negros no que o escritor 
denominou “arraia miúda”, a partir dos excertos selecionados. Primeiramente, é notável que os 
negros são comumente retratados na condição de escravos, sendo citados sobretudo quando o 
assunto escravidão é tratado. Outra questão observada é que o objetivo do livro de enfatizar a 
lusitanidade, ou açorianidade, traz como consequência, de certa forma, um ofuscamento das 
demais parcelas da arraia-miúda. Exceto os casos de Cruz e Sousa e Maria Baiana, não há uma 
valorização da participação dos negros na sociedade desterrense, diferentemente dos “homens 
brancos” que, por “espírito de humildade”, foram essenciais para o funcionamento da 
Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, como o “cidadão” de origem açoriana que 
Cabral citou com o nome e sobrenome.  

Maria Baiana e Cruz e Souza foram os negros que mereceram destaque como ilustres 
personagens nas Memórias e Notícias de Cabral sobre a capital de Santa Catarina. Da história 
dessa enfermeira pouco se sabe, nem é possível, no momento, saber as fontes consultadas por 
Cabral, pois não há notas no decorrer desse pequeno texto. Como uma pessoa “desconhecida”, 
é, assim, uma exímia representante negra da arraia miúda narrada por Cabral. Mas Cruz e 
Souza, que na época de Cabral já era bastante reconhecido no cenário literário nacional, 
havendo muitos trabalhos sobre sua vida e obra, pode ser considerado um representante da 
arraia miúda? Se esta for vista como uma metáfora dos personagens que não aparecem nas 
histórias comumente narradas, Cruz e Souza pode não ser enquadrado nessa categoria no atual 
contexto, e também quando Cabral escreveu o livro. Mas se esse contexto for ampliado para o 
período em que viveu Cruz e Souza, não há dúvidas de que ele também pertence à arraia 
miúda, já que seu nome não estava entre os grandes heróis noticiados nos jornais ou 
documentos “oficiais”, pelo contrário, ora aparecia como um simples aluno que angariava uma 
vaga gratuita no ensino secundário, ora como um crítico da discriminação “de cor” nos seus 
artigos publicados em jornal (SEBRÃO, 2010, p. 97-105).  
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Nos três últimos trechos citados, é possível perceber que os negros são comumente 
abordados em situações de chacota, ridicularizada, como na comparação da cor da pele com a 
das roupas de luto, nas insinuações de que os escravos prefeririam “descansar” na cadeia a ter 
que trabalhar, estando acostumados ao desconforto e à “imundícia”, que eram infestados de 
“piolheira” e gostavam de “zanzar” ou “perambular” com a desculpa de que ajudavam a igreja. 
Teria Cabral feito essas anedotas em uma perspectiva satírica, utilizando as ferramentas da 
ironia e do sarcasmo para fazer críticas ao sistema escravista? Essa é uma dúvida que este 
artigo não é capaz de responder, mas que sugere a realização de novas pesquisas.  

 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Cabral deixou claro já nos prefácios de “Nossa Senhora do Desterro” a sua intenção de 

apresentar uma crônica da “gente que não costuma freqüentar as páginas da História”, a arraia 
miúda, “que vive, goza, sofre e morre esquecida” (CABRAL, 1971(3) p. 3), através de uma 
escrita mais “fluida” e “atrativa”, sem estar cerceada por uma cronologia rígida ou linguagem 
sisuda e meramente descritiva. Para legitimar seus escritos repletos de anedotas e figuras de 
linguagem que propiciavam maior ênfase às suas colocações, o autor enfatizou sua 
responsabilidade com a “veracidade”, fruto de intensas pesquisas. O estilo ousado pouco 
comprometeu a credibilidade da obra, pois a trajetória do autor, sua inserção em instituições 
culturais tradicionais, a publicação de seu primeiro livro em uma grande editora nacional e as 
suas relações de sociabilidade proporcionaram-lhe uma voz de autoridade tal que seus escritos 
sejam revisitados como fonte por muitos pesquisadores até a atualidade. E é o “detalhamento” 
sobre o cotidiano desterrense uma das principais características que atrai tais investigadores, 
como eu, que realizo uma pesquisa sobre os africanos e descendentes em Santa Catarina no 
final do Império. 

Nas “memórias” e “notícias” desse cotidiano narradas por Cabral, é possível verificar a 
presença deles entre a arraia miúda. O poeta Cruz e Sousa e a enfermeira Maria Baiana foram 
os personagens negros a quem Cabral deu maior destaque, enaltecendo as suas ações e 
aptidões e lamentando a falta de reconhecimento que tiveram em vida e, no caso dela, também 
após a morte. Outros negros foram citados, porém não nomeados, em diversas passagens dos 
quatro volumes do livro, havendo inclusive dois capítulos específicos sobre a escravidão. Grande 
parte das referências aos negros, porém, fazem relação apenas à condição de escravos e são 
comumente apresentadas em forma de chacota, zombaria, com efeito comediante e uso de 
figuras de linguagem para relacioná-los a pessoas moralmente marginalizadas.  

Frente ao objetivo de narrar histórias da “gente que ficou esquecida no pó dos 
arquivos”, para além das “figuras imponentes de farda e de anel” (CABRAL, 1971(3) p. 3), a 
obra obteve um grande alcance, apresentando com pormenorização histórias do cotidiano 
desterrense, da arraia miúda, inclusive africanos e descendentes. Se for considerado, porém, 
que o processo de visibilizar aqueles que estão nas sombras não se restringe a citá-los, fazem-
se necessárias outras análises para discutir sobre sua contribuição para retirá-los do 
apagamento da história. Como estes foram retratados, que mensagens estão nas 
representações engendradas, quais as concepções que foram e são ratificadas a partir dessas 
narrativas, e por que foi utilizado um excessivo tom anedótico e burlesco nas histórias, são 
questões instigantes, que ficam abertas e apresentam em seu bojo o desejo de incitar 
pesquisas mais aprofundadas.  
 
 
REFERÊNCIAS 
BARTHES, R. (2004). O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes. 

CD-ROM DE ATAS  | 6995 |  COLUBHE 2012



 

 

BITTENCOURT, J. B. (2004). Narrativas sobre o passado ou a poética possível-pertinente. 
Percursos: revista do Centro de Ciências da Educação. Florianópolis, SC: Universidade do 
Estado de Santa Catarina, v. 5, n. 1, jan./jun., p. 123-145. 
CABRAL, O. R. (1970). Discurso de recepção do acadêmico Oswaldo Rodrigues Cabral. Revista 
da Academia Catarinense de Letras. Florianópolis, n. 3, ano 3, p. 65-77. 
_______. (1994). História de Santa Catarina. 4. ed. Florianópolis: Editora Lunardelli. 
_______. (1971. (2)). Nossa Senhora do Desterro: memória I. Florianópolis: Imprensa da 
Universidade Federal de Santa Catarina, 1971. (1) 
_______. (1971. (2)). Nossa Senhora do Desterro: memória II. Florianópolis: Imprensa da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
_______. (1971. (3)). Nossa Senhora do Desterro: notícia I. Florianópolis: Imprensa da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
_______. (1971. (4)). Nossa Senhora do Desterro: notícia II. Florianópolis: Imprensa da 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
CORRÊA, C. H. (1982). Discurso do acadêmico Carlos Humberto Corrêa, empossado na Cadeira 
número 17, no dia 2 de dezembro de 1982. Academia Catarinense de Letras. Disponível 
em: < www.acl-sc.org.br/arquivos/Discurso+Posse+Carlos+Humberto+Correa. pdf > Acesso 
em: 20 jun. 2011. 
DALLABRIDA, N. (2004). Apresentação. Percursos: revista do Centro de Ciências da Educação. 
Florianópolis, SC: Universidade do Estado de Santa Catarina, v. 5, n. 1, jan./jun., p. 11- 16. 
FREITAS, P. (2010). Oswaldo Rodrigues Cabral e as instituições culturais de Santa Catarina. 
Percursos: revista do Centro de Ciências da Educação. Florianópolis, SC: Universidade do 
Estado de Santa Catarina, v. 5, n. 1, jan./jun. 2004, p. 55-74. 
GONÇALVES, M. A. (2009). Em terreno movediço: biografia e história na obra de Octávio 
Tarquínio de Sousa. Rio de Janeiro: EdUERJ, 348 p. 
SEBRÃO, G. D. (2010) Presença/ausência de africanos e afrodescendentes nos 
processo de escolarização em Desterro – Santa Catarina (1870-1888). 136 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade 
do Estado de Santa Catarina, Florianópolis.  
                                                             
1  A capital de Santa Catarina era denominada “Desterro”, ou “Nossa Senhora do 
Desterro”, antes de receber o nome “Florianópolis”, em 1884. 
2  Discurso de Jaime de Arruda Ramos, na contracapa do livro. 
3  Intitulado “prefácio da primeira edição”.  

CD-ROM DE ATAS  | 6996 |  COLUBHE 2012



CADERNOS ESCOLARES: AÇÃO DOCENTE 
CONFIGURANDO O UNIVERSO INFANTIL

Aline Helena Iozzi de Castro SERDEIRA
Faculdade de Educação – USP

PA L AV R AS- C H AV E

Cultura escolar; Práticas docentes; 

Cadernos escolares

ID: 265

CD-ROM DE ATAS  | 6997 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 6998 |  COLUBHE 2012



 

O presente trabalho é parte de um projeto de pesquisa de Doutorado que se propõe 
analisar as práticas de ensino da escola primária paulista, entre 1960 e 1980. Esse período da 
história brasileira esteve marcado, fundamentalmente, pela instauração, em 1964, da ditadura 
militar e pelo acirramento dos mecanismos de repressão à imprensa e às instituições civis e 
universitárias, a partir de 1968, com a instauração do Ato Institucional nº5.  

No âmbito educacional, a década de 1960 esteve marcada paradoxalmente, pela exten-
são da rede pública de ensino primário e por altos índices de evasão escolar e de retenção, to-
mados, já naquele momento como os principais problemas da escola primária paulista. Com 
intuito de transformar esse quadro, foi promulgada, em São Paulo, durante o governo de Ro-
berto Costa de Abreu Sodré (1967 a 1969), uma grande reforma educacional, conhecida como 
Reforma Ulhôa Cintra, tendo como um de seus principais idealizadores e articuladores o profes-
sor José Mário Pires Azanha, naquele período, diretor geral do departamento estadual de edu-
cação.  

Os pontos centrais dessa reforma eram a reorganização da rede escolar e a organiza-
ção das séries iniciais do ensino primário em níveis (1ª e 2ª séries – nível I; 3ª e 4ª séries – 
nível II), abolindo, assim, a reprovação ao final do primeiro ano de escolaridade; além da extin-
ção dos exames admissionais, realizados até então na passagem do ensino primário para o gi-
násio, visando a integralização do ensino de 1º grau. Contudo, embora estivesse sustentada 
por princípios democratizantes e propugnasse a universalização da escolarização básica, a re-
forma Ulhôa Cintra não pôde ser implantada por completo, o que resultou na manutenção dos 
níveis alarmantes de reprovação e fracasso escolar. 

Embora as reformas implantadas, na década de 60, em âmbito federal (com a promul-
gação da Lei 4.024/61) e estadual (com a implantação da referida Reforma Ulhôa Cintra) não 
tenham levado aos resultados esperados, a promulgação da LDB 5.692/71 permitiu que a déca-
da de 1970 se iniciasse revestida de grande entusiasmo. O texto da nova Lei anunciava mudan-
ças cujo mote central era estender, tanto quanto possível, o acesso à escolarização – 
considerada, a partir de então, como forma privilegiada de reduzir as desigualdades sociais e de 
promover o desenvolvimento econômico.  

A nova lei foi amplamente aceita pelos professores, por estender a obrigatoriedade da 
escolarização a oito anos e por articular medidas que permitiam pensar a educação brasileira 
como um sistema. Por outro lado, tinha grande apelo popular, uma vez que tomava como eixo 
norteador a estreita vinculação entre formação escolar e trabalho. Tratava-se de substituir a 
ótica de uma formação ampla destinada a poucos, por uma visão que prioriza a técnica, a pro-
dutividade e conteúdos simples em função de uma escola que busca, ao longo do 1º grau, for-
mar as grandes massas de alunos, transformando-os nos trabalhadores capazes de produzir o 
desenvolvimento econômico do Brasil. 

No fim da década de 70, porém, as esperanças alimentadas pela promulgação da Lei 
5.692/71 já haviam se dissipado, em meio a graves distorções na implementação do novo currí-
culo; à informação deficitária dos professores acerca das mudanças e a montantes insuficientes 
de recursos destinados à implantação das medidas. Soma-se a isso, a manutenção das elevadas 
taxas de reprovação e fracasso escolar. 

Já na década de 1980, o fim da ditadura militar permitiu, paulatinamente, a abertura 
política e o fortalecimento dos movimentos de democratização social que exigiam a consolida-
ção ou a re-habilitação das instituições civis. Nesse contexto, fortaleceram-se, por sua vez, a 
luta pela democratização do acesso à escolarização básica e o movimento por uma escola pri-
mária capaz de educar as massas para a atuação política em uma sociedade democrática. A 
escola emergia como instituição capaz, por excelência, de conduzir o processo de formação cul-
tural e política dos cidadãos que, agora livres da ditadura, poderiam então, construir um país 
mais justo, igualitário e moderno.  
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Em São Paulo, esse movimento de luta pela democratização do ensino se articulou em 
torno da reforma para instituição do Ciclo Básico – conjunto de medidas educacionais que coa-
dunava princípios democratizantes e concepções de ensino-aprendizagem fundamentadas, es-
pecialmente, nos estudos de Emília Ferreiro sobre alfabetização. 

Durante toda a década de 1980, a escola pública paulista, testemunhou, assim, a ex-
tensiva exposição dos pressupostos fundadores de uma pedagogia que tomava como principal 
tarefa substituir práticas de ensino conservadoras por outras que, em tese, podiam articular as 
descobertas científicas sobre a aprendizagem da língua escrita com os parâmetros político-
democráticos. Nesse contexto é que, paulatinamente, a escolarização para as massas se tornou 
realidade em São Paulo.  

À medida que a escola se universalizava, o acesso das classes populares à escolarização 
impunha enormes transformações nos significados atribuídos à escolaridade (CORDEIRO, 
2009): era preciso buscar alternativas para educar alunos cuja história familiar contava décadas 
de escolarização nula ou precária. Mas essas mudanças não ocorreram sem que surgissem, com 
elas, os profundos conflitos sociais e ideológicos que, invariavelmente, marcam a história dos 
conteúdos e das práticas escolares (CHERVEL, 2005). De um lado, o acesso à escolarização se 
tornou democratizou; de outro, a cultura escolar, em um movimento diacrônico, acirrou antigas 
práticas de exclusão (GIBELLO, 2010). 

Em um contexto mais amplo, FORQUIN (1993) aponta como elemento central para 
compreensão da crise que caracteriza a educação contemporânea um “instrumentalismo estrei-
to”, que dificulta a reflexão essencial sobre as escolhas educativas. Este elemento parece tam-
bém constituir o cenário no qual se desenrolam as reformas educacionais e as tentativas de 
democratizar a escola pública paulista durante toda a década de 80 

O ‘discurso de restauração’ que se esboça nos anos 80 fica muito 
frequentemente confinado ao estreito âmbito do ressentimento. De 
fato, por toda parte, é o instrumentalismo estreito que reina, o dis-
curso da adaptação e da utilidade momentânea, enquanto que as 
questões fundamentais, as que dizem respeito à justificação cultural 
da escola, são sufocadas ou ignoradas. Compreende-se certamente 
que, num mundo onde a ideia de cultura tende a se tornar ao mesmo 
tempo pletórica e inconsistente, a função de transmissão cultural da 
escola seja cada vez mais difícil de identificar e, a fortiori, de ser as-
sumida (FORQUIN, 1993, p.10). 

 
Consideramos, porém, que resistência e conservadorismo não podem – como categori-

as isoladas – explicar a natureza das ações docentes frente às reformas. O resultado de uma 
política educacional deve ser pensado e projetado, sempre, como produto da interação entre a 
cultura dos indivíduos que a implementam, a cultura social e a cultura escolar. 

A trajetória de implantação de uma reforma impõe ao pesquisador, sempre, um conjun-
to de dúvidas, de problemáticas; permite, ao mesmo tempo, a construção de inúmeras hipóte-
ses e de novas prescrições. É inevitável o desejo de prever quais foram os resultados da 
reforma no interior das escolas, na vida quotidiana de alunos e professores. Quase não pode-
mos resistir ao impulso de invadir as classes em busca de provas para a hipótese de que a re-
forma foi rejeitada, distorcida, fragmentada e, finalmente, aplicada de modo totalmente 
diferente do que se pretendia no início. Espreitamos nosso objeto de estudo, querendo ver, 
sem sermos vistos... 

O ofício do pesquisador é, no entanto, de uma natureza diferente. Nossa tarefa de 
compreender o objeto de estudo imprime ao ato de espreita outro ritmo e outro lugar: diante 
de uma sala de aula, devemos nos deter por um instante, buscando o espaço da intersecção, 
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no qual escola e mundo exterior se entrelaçam, coexistem e se definem mutuamente 
(ROCWELL, 2007).  

Nesse sentido, se queremos compreender a trajetória de uma reforma no interior da 
escola, talvez devamos pensar o pesquisador não como alguém que espreita, mas como alguém 
que fita seu objeto de estudo. Isso porque o ato de fitar supõe curiosidade, mas também res-
peito e admiração. Por outro lado, supõe a possibilidade de nos colocarmos diante do outro, 
olhando com atenção, em posição e condição de equidade. Fitar supõe o encontro de dois olha-
res e, no interior dessa metáfora que, aqui, arriscamos construir, exige que os professores cu-
jas ações vamos descrever possam saber de qual lugar os observamos e de que lugar 
falaremos sobre eles.  

Daí a importância de que, antes de entrar na escola, possamos escolher as ferramentas 
mais adequadas para a observação: precisamos burilar conceitos, desconstruir algumas concep-
ções e tentar conferir exatidão conceitual às palavras que usaremos para nomear processos e 
agentes. 

Conservadorismo, resistência (AZANHA, 1995), bricolagem (FORQUIN, 1993), apropria-
ção ou representação (CHARTIER, 1988): cada uma destas categorias, pelo conjunto das obras 
nas quais são construídas, nos permite situar a ação docente em um ponto diferente entre dois 
pólos – o da reprodução e o da produção de cultura. Cada um deles se apresenta, portanto, 
como uma ferramenta especialmente eficaz para nos ajudar a compreender os modos através 
dos quais uma reforma é recebida e implementada quando chega à escola.  

Mas pensar os graus de resistência e permeabilidade da escola frente às reformas edu-
cacionais, nos remete a um outro conceito, a saber, o conceito de civilização escolar, cunhado 
por Carlota Boto (2003). Para a autora, a escola moderna tem se constituído como universo 
específico e relativamente autônomo, cuja tarefa maior seria “perpetuar o presente, rememorar 
o passado e tornar pensável o futuro” (BOTO, 2003, p.380). Sendo assim, a escola reconfigura 
o projeto civilizador da modernidade sob os moldes e a força de uma civilidade específica, 
transmitida sistematicamente, de forma velada ou explícita, por meio de suas práticas cotidia-
nas. 

É preciso, no entanto, considerar que essa função de aculturação não se realiza apenas 
pela construção de um corpus de conhecimentos estritamente escolares; ela exige e se confor-
ma pelo uso de materiais que moldam as atividades e os gestos, forjando novos padrões cogni-
tivos. É o que podemos inferir através dos estudos de Hébrard (2001) acerca dos cadernos 
escolares 

 
O caderno, ao que se vê, não é redutível ao suporte do papel neces-
sário à aprendizagem da escrita. Ordenando o espaço e o tempo do 
trabalho escolar, nas três dimensões de suas páginas, ele conduz o 
aluno a entrar no exercício repetido das suas capacidades de inscre-
ver os saberes e savoir faire na escrita. Ele dá, portanto à escrita es-
colar seu sentido e sua especificidade: ela é antes de tudo um 
exercício. [...] passa a acontecer não somente uma técnica do corpo, 
mas também uma técnica intelectual específica... (HÉBRARD, 2001, 
p.137). 

 
Por isso, o convite que fazemos aqui é, justamente, o de nos colocarmos em uma posi-

ção na qual seja possível fitar as relações que se construíram entre a civilização escolar e a re-
forma que instituiu o Ciclo Básico, através desse elemento que lhe confere materialidade: o 
caderno escolar. Abordando os cadernos de alunos, talvez possamos identificar as marcas dei-
xadas pela criação de práticas de ensino e aprendizagem capazes de representar o movimento 
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que se produz na relação entre a autonomia docente e os rituais e linguagens propriamente 
escolares. 

Observamos cadernos produzidos no interior da escola primária paulista, entre as déca-
das de 1960 e 1980. Neles, encontramos traços da construção de um universo propriamente 
infantil que conforma a relação da criança com o universo escolar; dirige seus primeiros conta-
tos com o mundo da escrita; impõe padrões físicos e morais de civilidade enquanto institui, si-
multaneamente, um espaço protegido, privilegiado, no qual algumas características atribuídas à 
criança como parte de sua especificidade podem ser observadas. Essas características – inven-
ções da escola – podem e devem estar explícitas e, sempre, em exercício.  
 

 
Cabeçalhos 

Nos cadernos observados, os cabeçalhos são uma peça fundamental. Facilmente, cons-
tatamos que eles funcionam como uma forma de inaugurar a rotina diária de trabalho, regis-
trando a data da atividade, o nome da escola e a cidade em que se localiza, além de algumas 
vezes trazerem também o nome do aluno e a série que ele freqüenta.  

Menos evidente é a função do cabeçalho como uma atividade pedagógica em si: para 
crianças pequenas, em início de escolarização, a escrita de cada linha representa um conjunto 
de desafios. Isso porque, embora haja uma gradação na quantidade de elementos incluídos, 
desde as primeiras aulas, nas séries iniciais, a cópia do cabeçalho supõe o respeito a algumas 
regras, como uso de letras maiúsculas, a escrita de cada informação em uma linha diferente, a 
grafia correta das palavras e dos números, a caligrafia regular.  

Esse conjunto de exigências próprias da escrita era abordado pelos professores (ao 
menos, no período abarcado por este estudo) como desafios fundamentais ao estágio de pron-
tidão da criança, por isso os docentes utilizavam o momento de escrita do cabeçalho como 
exercício que ajudava o aluno a superar os níveis iniciais de coordenação motora. Também por 
esse motivo, a escrita da criança era sempre apoiada pelo exercício da cópia e não da escrita 
autônoma. Abreviações, mudanças na ordem das informações ou inclusão de dados que extra-
polam o padrão comum do cabeçalho não eram observadas com freqüência.  

O cabeçalho pode, então, ser pensado como um modelo de escrita em vários sentidos: 
de um lado, representa um conteúdo que deve ser exercitado à perfeição, para construir hábi-
tos morais como a persistência, o capricho, a paciência. Por outro, é um instrumento de apoio, 
com o qual se pode aumentar a coordenação motora e também o controle sobre os gestos de 
escrita.  
 
As epígrafes e outras marcas a vida quotidiana 

Menos freqüentes do que os cabeçalhos, porém não menos importantes, são as epígra-
fes que indicam as condições do tempo (se chovia, ou se fazia calor, por exemplo); fazem men-
ção às datas comemorativas ou trazem preceitos relacionados a temas cívicos e morais.  

As epígrafes funcionam como uma ponte entre o universo escolar e o mundo exterior. 
Por um lado, marcam a distância entre a vida quotidiana e a escola; por outro, definem os limi-
tes e as ferramentas com as quais a civilização escolar pode reconhecer a existência de uma 
vida que transcorre fora dela. Nesse sentido, é preciso pensar sobre o tempo, registrá-lo e codi-
ficá-lo; é preciso fazer das festas, como dos preceitos morais, objeto de aprendizagem formal. 

Entre o universo escolar e a vida comum não há, portanto, uma ruptura imediata, tam-
pouco, harmonia ou continuidade, mas a escola dos anos 80 continua a se valer do princípio 
que marca a história da escolarização moderna: em relação aos saberes extra-escolares há du-
as possibilidades viáveis – silenciar sobre eles ou inscrevê-los (CHARTIER, 2007) sob a força de 
seus materiais, rituais ou práticas. 
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Cópias  
Além das cópias feitas para construir os cabeçalhos, os cadernos apresentam uma infini-

dade de outros textos copiados da lousa e de livros didáticos. Algumas vezes, as cópias são 
enunciadas com subtítulos e se faz referência ao texto do qual foram tiradas as citações, as 
passagens ou a partir do qual foram feitas adaptações livres. Mas em muitos outros momentos, 
só verificamos que o texto se trata de uma cópia por não ser denominado como ditado, compo-
sição, exercício de interpretação ou gramática. Isso nos permite inferir que, mesmo na década 
de 1980, elas eram usadas como o exercício por excelência. 

Ao copiar um texto narrativo ou uma descrição, o aluno pode – como nos cabeçalhos – 
exercitar a motricidade, a caligrafia e a ortografia; pode, ao mesmo tempo, exercitar a paciên-
cia, o autodomínio, a resignação. Mas a variabilidade dos exercícios feitos a partir das estrutu-
ras menores do texto copiado nos leva a pensar – como ensina Anne-Marie Chartier (2002) – 
que grande parte do valor desse exercício está em permitir que a criança se aproxime da estru-
tura sintática da escrita. Desse modo, duas temporalidades distintas se entrelaçam e podem ser 
mobilizadas para pensar o valor das cópias na escola primária da década de 80. 

Em primeiro lugar, devemos reconhecer a década de 80 como período em que diferentes 
estudos sobre aquisição da linguagem escrita – em especial, os estudos de Emília Ferreiro – 
começam a ser difundidos no universo escolar e passam a contar entre as principais influências 
na formação dos professores e no aperfeiçoamento daqueles que já lecionam (MORTAT-
TI,2000). Essa influência se traduz nos cadernos, pela presença crescente de textos completos 
que substituem trechos e listas de palavras. 

Mas a década de 80 é marcada também por uma outra temporalidade, aquela no decor-
rer da qual se torna cada vez mais urgente considerar a distância entre a linguagem falada, 
coloquial e a linguagem escrita, com suas regras arbitrárias, profundamente identificadas com 
os valores e práticas da civilidade escolar. A cópia era o recurso que permitia abordar essa dis-
tância, identificá-la, mas também tomá-la como objeto de ensino, de modelagem. 

No entrecruzamento dessas temporalidades distintas (ROCKWELL, 2007) e das urgências 
que elas impõem, o conteúdo de um texto copiado e sua completude enquanto universo lexical 
ou narrativo não eram mais importantes do que a infinita quantidade de exercícios e modelos 
sintáticos que ele podia fornecer. 

 
Desenhos  
Nos cadernos observados, o desenho é elemento onipresente. Está na capa, nas divisó-

rias que marcam o limite entre as disciplinas ou nas páginas que indicam o fim do semestre; 
também aparece no início e no final dos textos copiados. Os materiais que lhe dão suporte e 
forma também são muitos diversos: podem ser decalques, figurinhas ou adesivos; cópias mi-
meografadas ou feitas à mão, com papel carbono, papel de seda ou recortes. Algumas vezes, 
são desenhos originais, colados ou feitos sobre as linhas da página.  

Sob um ou outro aspecto, parece impossível circunscrever a totalidade de sentidos atri-
buídos aos desenhos nos cadernos escolares, mas podemos nos deter por hora, nos usos peda-
gógicos que percebemos.  

No conjunto, esses elementos atestam que os desenhos são considerados pela escola – 
depois da fala – como a linguagem mais natural da infância. Nesse sentido, não funciona ainda, 
como um meio de expressão, mas como linguagem que permite à criança interpretar o mundo 
e comunicar o que compreendeu. Esse pressuposto não impede, contudo, que o desenho seja 
também escolarizado, moldado em função dos saberes e da civilidade escolar.  

Nos cadernos analisados para construção deste estudo, os desenhos frequentemente 
eram usados para atestar a compreensão de um conteúdo teoricamente mais abstrato; para 
ajudar na contagem e nas operações matemáticas, para servir de apoio ao treino ortográfico ou 
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de inspiração para composições escritas. Da mesma forma, eram evocados para marcar e ma-
terializar datas festivas, cívicas ou religiosas e as comemorações de caráter individual (aniversá-
rio do aluno, da professora, primeiro caderno concluído, etc). Isso nos permite afirmar que, sob 
o prisma da pedagogia, os desenhos são a linguagem que traduz o mundo para a criança, ao 
mesmo tempo em que permite ao adulto se aproximar do pensamento infantil, para vigiar, ava-
liar, legitimar ou corrigir. 

Há, porém, outra dimensão dos desenhos nos cadernos que não podemos desconside-
rar: às vezes, eles aparecem como uma forma legítima de transgressão. Nesses casos, ocupam 
as margens ou as lacunas entre cabeçalhos; estão escondidos entre as páginas em branco ou 
no verso das capas; não se ligam aos conteúdos trabalhados, mas comportam rabiscos, borrões 
e caretas.  

Por essa dimensão, os desenhos nos lembram que as formas de controle criadas pela es-
cola e suas formas correlatas de resistência são inextricáveis.  

 
 

Conclusões 
 

Os elementos encontrados nessa breve análise dos cadernos da escola primária nos 
permitem fitar os professores e algumas de suas práticas, forjadas no espaço de intersecção 
entre o mundo e a civilização escolar. Por elas, percebemos que, embora precisem responder 
às exigências sociais e se mostrem capazes de absorver conhecimentos produzidos em cada 
área do conhecimento, os professores criam uma cultura original na qual se expressam os dife-
rentes graus de autonomia da escola em relação às demais instituições sociais.  

Nesse sentido, é possível reconhecer que, se as reformas realizadas na escola pública 
paulista nos anos 80 trouxeram mudanças e se fizeram perceber no cotidiano escolar, essas 
mudanças só puderam ocorrer muito lentamente, provocando, em contrapartida, a criação de 
novos elementos para proteger uma cultura pautada por ideais de ordem, disciplina, civilidade e 
por um conceito de autoridade segundo o qual o papel dos docentes é, sempre, representar a 
cultura adulta diante do mundo infantil (ARENDT, 1979), ou, em outras palavras, mediar a rela-
ção entre as crianças que acolhem e o universo cultural que deve ser preservado e transmitido 
de geração em geração. Isto posto, nos voltamos, mais uma vez, para as proposições de Carlo-
ta Boto: 

 
A escola moderna cria, em alguma medida, seu ritual de organiza-
ção; trabalhando simultaneamente saberes e valores, estabelecendo 
rotinas e disciplina, hábitos de civilidade e de racionalização. São 
tempos e espaços que se organizam de um modo todo próprio. Ao 
pretender romper com o tradicional, também as novas pedagogias 
criam suas específicas tradições. A despeito de algum voluntarismo 
renovador do discurso, a prática escolar persiste, entre hesitações e 
apostas, sendo aquilo que de algum modo, ela já era ... (BOTO, 
2003, p.388-389). 

 
As transformações ocorridas no ambiente escolar e nas práticas de ensino, especial-

mente nas classes de alfabetização e nas séries iniciais do ensino fundamental, ao longo das 
últimas três décadas (MORTATTI, 2000), apontam a ocorrência de apropriações, por parte da 
cultura escolar, das novas atribuições sociais feitas à escola. Indicam também que algumas 
descobertas científicas - produzidas especialmente nas áreas da psicologia e da sociologia - fo-
ram depuradas e passaram a fazer parte de um repertório docente comum, a partir do qual é 
possível conhecer melhor o modo como as crianças aprendem; o modo como são inseridas e 
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participam do universo letrado e da cultura adulta; o modo como cultura, política e educação se 
inter-relacionam.  

E, no entanto, para compreender as formas através das quais se efetua a apropriação 
dos saberes extra-escolares e de seus discursos fundadores, é preciso centrar o olhar nas trans-
formações quase imperceptíveis ocorridas no interior da escola, em suas práticas de ensino; 
transformações entre as quais figuram aquelas realizadas nos conteúdos e formas de trabalho 
que o caderno escolar registra.  

Ao observar os cadernos produzidos entre as décadas de 1960 de 1980, constatamos 
que os professores se aproximaram do ideário democratizante e das teorias construtivistas, mas 
buscaram também, no interior de suas salas de aula, depurar as proposições teóricas e ideoló-
gicas que sustentavam a reforma, dissecando-as sob o crivo das experiências e urgências da 
classe (CHARTIER, 2000; CHERVEL,2005). Como resultado desse processo não linear, se apro-
priaram de alguns postulados possíveis de validar em sua prática cotidiana e rejeitaram outros 
que não podiam articular com as antigas práticas – estruturantes do modelo escolar com o qual 
se identificavam historicamente (VIDAL, 2005). 

Anne-Marie Chartier (2000), ao propugnar a elaboração de estudos acadêmicos que se-
jam de fato capazes de levar à compreensão da escola, pela complexidade dos gestos escolares 
de ensino e aprendizagem, já nos levava a atentar para o fato de que, na realidade escolar, 
apenas supostamente conhecida por todos, há uma distância, comumente ignorada, entre as 
inovações desejadas e autorizadas pela instituição e as transformações singulares produzidas 
pelos professores 

 
De um lado, somente se retém aquilo que faz a diferença objetiva 
com relação a um estado presente do sistema; de outro, acumula-se 
o que de fato se diferencia na sua trajetória de formação na sua vida 
profissional: mas é somente na prática cotidiana daquele que conduz 
a classe, que se podem formular e resolver os problemas engendra-
dos pelas dinâmicas de evolução do ofício (CHARTIER, 2000, p.164). 

 
Nossos primeiros olhares sobre os cadernos de alunos nos trazem, assim, elementos 

que permitem referendar – também para o caso da escola primária paulista das décadas de 60 
a 80 – os estudos de CHERVEL (2005). O autor, ao abordar a evolução das disciplinas como 
construção especificamente escolar, capaz de estender sua lógica e exigências ao conjunto da 
sociedade, nos obriga a reconhecer o caráter eminentemente criativo da cultura escolar 

 
A função real da escola na sociedade é então dupla. A instrução das 
crianças [...] não é mais do que um dos aspectos de sua atividade. O 
outro é a criação das disciplinas escolares, vasto conjunto amplamen-
te original que [...] funciona como uma mediação posta a serviço da 
juventude escolar em sua lenta progressão em direção à cultura da 
sociedade global. No seu esforço secular de aculturação das jovens 
gerações, a sociedade entrega-lhes uma linguagem de acesso cuja 
funcionalidade é, em princípio, puramente transitória. Mas essa lin-
guagem adquire imediatamente autonomia, tornando-se um objeto 
cultural em si (CHERVEL, 2005, p. 24). 
 

O uso da cor; os desenhos infantis; a atenção aos bilhetes do adulto que corrige e in-
centiva; os limites traçados claramente entre duas atividades; as mensagens para iniciar o dia, 
fazendo a primeira e única referência da rotina ao mundo externo; a caligrafia perfeita; os erros 
aceitáveis e não corrigidos; a letra calcada, denunciando a fragilidade motora; os rabiscos nas 
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margens e os borrões; as folhas rasgadas; as dedicatórias; as capas coloridas e enfeitadas; fi-
gurinhas, decalques, colagens... Em que outro lugar língua escrita, desenho e criança têm es-
paço para fazer funcionar, juntas, esse mundo à parte?  

Ao conduzir a construção minuciosa do caderno, o professor institui as regras de funci-
onamento desse universo tipicamente escolar, mas também originalmente infantil. Nesse senti-
do, cria cultura: assimila parte dos saberes sobre a aprendizagem da escrita e a infância e os 
inscreve nos rituais de um universo que conhece organicamente e que se obriga a proteger – a 
civilização escolar.  
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Esta comunicação deriva do projeto de pesquisa intitulado “O trabalho docente em Re-
cife-Olinda, 1851-1890”, cujo objetivo é orientar a investigação e a análise historiográfica dos 
registros referentes às práticas docentes vivenciadas no eixo Recife-Olinda, durante a segunda 
metade do século XIX.  

Nossa base documental primária conta com os registros referentes às cidades referidas, 
pertencentes aos códices das séries Instrução Pública (IP) e Câmaras Municipais (CM), compo-
nentes do acervo do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE); e os Relatórios dos 
Presidentes da Província de Pernambuco (RPPP) dos anos de 1851 a 1890. Além destes, esta-
mos investigando os conteúdos e práticas relacionadas ao trabalho docente, veiculados por pe-
riódicos raros e comuns do período em questão, os quais estão sob a guarda do APEJE (Arquivo 
Público Jordão Emerenciano- Recife) e da FUNDAJ (Fundação Joaquim Nabuco) e do LAPEH 
(Laboratório de Pesquisa e Ensino de História do Departamento de História da UFPE). Com rela-
ção aos periódicos comuns, de circulação diária, estamos pesquisando o Diário de Pernambuco 
e o Jornal do Recife.  

Conceituamos como trabalho docente, as ações de ensino das disciplinas escolarizadas 
e de práticas artísticas e/ou laborais, publicamente praticadas por indivíduos de ambos os se-
xos, socialmente reconhecidos e nomeados como professores, em troca do recebimento de va-
lores materiais– dinheiro, bens ou condições de existência (“casa, comida e roupa lavada”). O 
foco da pesquisa, neste momento, incide sobre as PRÁTICAS dos docentes atuantes no ensino 
das disciplinas escolarizadas. 

 Conforme a bibliografia clássica, o trabalho docente na América Portuguesa e Império 
do Brasil e no mundo Ibérico, a semelhança dos ofícios artesanais, se dava pela prática e o pro-
cesso de profissionalização do trabalho docente na modernidade equivaleu à sua crescente fun-
cionarização. Ou seja, à transformação dos professores em funcionários do Estado, tendo em 
vista a execução de projetos formativos consoantes às determinações governamentais (NÓVOA 
1991, 2000).  

Nossa pesquisa tem apontado, dentre outras questões, para as práticas docentes de-
senvolvidas por professores que não estavam a caminho de sua funcionarização ou rumo a um 
processo de profissionalização, conforme nos ensina a bibliografia clássica. Intencionamos 
apresentar as potencialidades do uso historiográfico dos anúncios de professores e discutir al-
guns achados da pesquisa, dando destaque às maneiras pelas quais alguns daqueles trabalha-
dores e trabalhadoras anunciaram seus serviços na imprensa local. 

Os anúncios dos professores são fontes singulares para a investigação das suas práticas 
de trabalho (tenham eles rumado ou não para a profissionalização) em razão de derivarem das 
intenções de registro dos próprios, pessoalmente. Diferentemente das bases documentais go-
vernamentais (as mais abundantes para o estudo da história da docência na província), no caso 
dos anúncios, sua elaboração e veiculação contava, no mínimo, com o aval positivo dos pró-
prios anunciantes. Por seu intermédio eles apresentavam o seu “possível” e/ou o seu “melhor”. 

Os anúncios de trabalhadores em geral podem ser divididos entre anúncios de procura 
de serviços e anúncios de oferta de serviços. Daremos ênfase, nesta comunicação, aos resulta-
dos preliminares da análise dos anúncios nos quais os(as) professores(as) ofertavam seus ser-
viços para o ensino das disciplinas escolarizadas e das línguas estrangeiras. 

Os formatos e os tamanhos dos anúncios são indicativos das possibilidades materiais 
dos anunciantes e seus conteúdos expressam, no mínimo, os itens considerados socialmente 
relevantes para serem destacados a respeito de suas práticas. 

Na redação dos anúncios de oferta de serviços, excetuando-se os mais simplórios– com 
um texto padrão de, no máximo, duas linhas (os mais baratos de todos)–, os docentes escolhi-
am o que seria necessário divulgar a respeito de si mesmos e apareceram anunciando seus ser-
viços e/ou ações em diferentes situações.  

CD-ROM DE ATAS  | 7011 |  COLUBHE 2012



Apareceram como docentes públicos (as), funcionarizados (as), portadores (as) de fun-
ção/cargo público, remunerados (as) pelos cofres provinciais, exercendo a docência em locais 
publicamente conhecidos (geralmente numa parte de suas residências), nomeados por aulas 
e/ou escolas públicas. Ou então, como docentes públicos das instituições públicas de ensino 
que funcionaram na província durante o período em questão, como Liceu/Ginásio Provincial; 
Colégios dos Órfãos e Órfãs; Escola Normal; Colégio das Artes de Olinda, dentre outras. 

Estes professores apareceram nos anúncios do Diário de Pernambuco em três situações 
distintas. Ora apareceram divulgando suas aulas (início de regência, calendários, horários, alu-
nos provados nos exames de proficiência da província e etc.), ora apareceram como uma espé-
cie “avalistas” das aulas particulares outros professores (que não eram professores públicos) e, 
por fim, apareceram oferecendo os seus serviços também como professores particulares (SIL-
VA, 2007). Esta última situação, ao longo do século, foi ficando mais comum para os docentes 
públicos de ambos os sexos, aposentados em todos os níveis da escolarização (que usavam 
valorizada credencial de “professor público jubilado” em anúncios de aulas ou escolas particula-
res) e para os docentes das disciplinas escolarizadas (línguas estrangeiras, latim, gramática, 
geometria, etc.) atuantes nas instituições públicas de ensino na província, como no exemplo a 
seguir: 

 
Curso de álgebra e geometria. 
Antonio Egidio da Silva, professor de matemática no Gymnasio pro-
vincial, pretende abrir particularmente, em novembro vindouro, um 
curso de álgebra para as pessoas que pretendem os lugares vagos de 
praticantes e escriturários da alfândega, e tesouraria da fazenda, e 
outro de geometria para os exames em março na Faculdade de Direi-
to. A matricula acha-se aberta desde já na casa de sua residência, na 
rua Direita n. 74, e o exercício principiará no dia 4 se houver número 
suficiente de alunos.(LAPEH /UFPE– Microfilme rolo n. 226-301. Out-
Dez. Diário de Pernambuco, terça-feira, 28 de outubro de 1862. p. 5). 
 

No período de 1851 a 1890, com exceção de exemplos como este, os anúncios se tor-
naram, dentre a docência, majoritariamente um espaço utilizado por docentes particulares, 
principalmente por donos de estabelecimentos de ensino. Isto ocorreu em função de vários fa-
tores, dentre eles do crescente controle funcional e regulamentação legal da docência pública 
por parte do Estado. Este controle e regulamentação parece terem incidio mais fortemente so-
bre os professores públicos atuantes no nível das primeiras letras, os quais foram crescente-
mente diminuindo sua presença na seção de anúncios. 

Os docentes particulares, ao longo de todo o século, apareceram na base documental 
pesquisada em três situações distintas. Houve anunciantes que foram professores (as) particu-
lares autônomos (as), donos (as) de espaços próprios– no sentido de não dependerem do uso 
das casas dos (as) estudantes– para o exercício do magistério das primeiras letras (ler, escre-
ver, contar, doutrina cristã, cozer e bordar), das disciplinas escolarizadas e línguas estrangeiras 
e/ou dos saberes artísticos/ laborais (artes, dança, música, partidas dobradas, flores, desenho, 
etc.), conforme o anúncio a seguir:  

 
A abaixo assinada, achando-se habilitada pela diretoria de instrução 
publica para lecionar primeiras letras, tem de abrir uma aula particular 
no dia 13 de fevereiro, a Rua do Imperador nº52, 2º andar. Ensinará 
também a fazer labirinto, crochet e bordado a branco, ouro e prata, 
com toda a perfeição de suas filhas, todo desvelo e perseverança no 
magistério. 
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Waldetrudes Primitiva da Fonceca Telles (FUNDAJ- Microfilme Rolo nº 
111. Jan-Mar. Diário de Pernambuco, terça-feira, 25 de Janeiro de 
1876. p. 5). 
 

Dentre aqueles (as), muitos (as) trabalharam individualmente, ensinando diferentes 
disciplinas, saberes ou níveis e recebendo estudantes com diferentes regimes de permanência 
em seus estabelecimentos (“externos”, “meio-pensionistas” ou “semi-internos”, e “pensionistas” 
ou “internos”). Mas outros estiveram à frente de “escolas”, “colégios” ou “casas de educação”, 
nas quais, além dos itens acima, empregaram outros (as) docentes, conforme o exemplo a se-
guir: 

 
Colégio Duas Irmãs 
Acha-se aberto à rua de Marcilio Dias, antiga Direita, nº 8, 2º andar, 
um colégio para instrução primária, compreendendo as línguas nacio-
nal, francesa, e inglesa, sendo estas últimas falar, ler e escrever cor-
retamente. Estas disciplinas estão confiadas a hábeis professores, 
encarregando-se a diretora e sua irmã do ensino de primeiras letras, 
aritmética, sistemas métrico, caligrafia, história sagrada, doutrina cris-
tã e geografia, tem como trabalho de agulha em todos os gêneros 
como bordados a outro e prata, matiz, froco, cabelo, missanga, alto-
relevo, flores, música, piano e dança. 
A modificação em preços, e sobretudo, dedicação e zelo que se com-
promete a ter para com as suas colegiais, será um garantia para me-
recerem bom acolhimento dos pais de família, que lhes confiarem 
suas filhas e filhos menores. 
Recebe pensionistas, meio-pensionistas e externas (FUNDAJ– Micro-
filme rolo nº 138. Abr-Jun. Diário de Pernambuco, terça-feira, 18 de 
abril de 1882, p.04). 

 
Dentre os docentes empregados em estabelecimentos de ensino, principalmente aque-

les encarregados de disciplinas específicas, houve aqueles que também exerceram o magistério 
particular em casas de famílias ou em suas próprias residências, e anunciaram seus serviços. 

 
O padre Felix Barreto de Vasconcellos extinguiu a aula particular de 
latim que tinha em sua casa, e d’ora em diante ensinará somente no 
colégio do Sr. professor Jeronymo Villar, na rua larga do Rosário, e no 
Bom-Conselho, na rua da Aurora. Os alunos que quiserem aprender 
com o anunciante, entendam-se com o diretor de qualquer um dos re-
ferido colégios (FUNDAJ- Microfilme rolo nº 1-74. Jan-Mar. Diário de 
Pernambuco, terça-feira 13 de março de 1866. p.3). 
 
 

Além destes, houve docentes que trabalhavam unicamente de casa em casa, mantendo 
sua moradia autônoma e, por fim, aqueles que trabalhavam e residiam nas casas de família 
(nas cidades ou engenhos). 

Os anúncios dos jornais são especialmente interessantes para o estudo da historicidade 
das inúmeras “situações” de escolarização vivenciadas no Império do Brasil, anteriormente a 
hegemonização do formato “escola” como o espaço/tempo da educação formal.  

Do ponto de vista da história social da docência e da história social do trabalho, os 
anúncios são fontes preciosas para mapearmos aspectos que, a respeito da província de Per-
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nambuco, eram acessíveis apenas para o caso da trajetória pessoal e profissional de alguns 
professores públicos: como tempo de exercício do magistério, local de atuação, objetos de en-
sino, valores recebidos e outros. Permitem também a construção de comparações das especifi-
cidades dos anúncios dos docentes, tanto entre si, quanto com relação aos outros tipos de 
trabalhadores anunciantes.  

No caso do Diário de Pernambuco, durante todo o período pesquisado, os anúncios fo-
ram usados, majoritariamente, como instrumentos para oferta de serviçais domésticos (de todo 
o tipo e qualidade), de empregados para o comércio (principalmente caixeiros) e de professores 
(as), nesta ordem.  

Interessante, no caso específico dos anúncios de docentes, é o fato deles também te-
rem sido utilizados como instrumentos de disputas sociais por parte dos anunciantes, como no 
exemplo a seguir: 

 
Ao Público. 
Maria Bartholeza da Conceição, com aula particular de primeiras letras 
defronte da matriz da Boa Vista n. 84, declara ao respeitável público e 
principalmente às pessoas que a consideravam escrava do Sr. José Bi-
tancourt Amarante, abaixo vai transcrita por copia a certidão de seu 
batismo o qual é de teor seguinte: 
Certifico que revendo o livro undécimo dos batizados desta freguesia, 
a folha 09-verso, nele achei o assento seguinte: 
Aos 25 de abril de 1864 me foi entregue um despacho de S. Exc. 
Rvmª. Mandando abrir o assento seguinte: 
Aos 03 de janeiro de 1842, na Matriz de Santo Antônio, de licença 
competente o padre Manoel Florêncio de Albuquerque, batizou sole-
nemente a Maria, parda, nascida em 24 de agosto do ano passado, fi-
lha natural de Jeronyma Maria da Conceição, africana, liberta e 
moradora nesta freguesia; foi padrinho Antônio João Martins da Cos-
ta, casado, do que para constar fiz este assento em que me assinei. – 
Conego vigário, Manoel Joaquim Xavier Sobreira. O que se seguia são 
formalidades do estilo (FUNDAJ- Microfilme rolo nº 75–147. Abr-Jun. 
Diário de Pernambuco, terça-feira 18 de abril de 1865. p. 03). 
 

O anúncio da professora cumpriu diversas funções na época: anunciou a sua “aula” e 
comprovou que, embora fosse de cor, havia nascido livre e, sendo assim, não era a escravidão 
o tipo de vínculo que ela possuía com o tal Amarante citado. Qual era não sabemos, sabemos 
apenas ter sido motivo da suspeita de algumas “pessoas” (leitoras ou ouvintes das leituras da-
quela parte do jornal) às quais Maria quis responder, documental e publicamente, por meio dos 
anúncios.  

Por seu intermédio reafirmamos o fato já há muito conhecido a respeito das da docên-
cia primária, no mundo ibérico, ter sido uma atividade praticada por pessoas jovens e de ori-
gens modestas (NÓVOA, 1999); e afirmamos o fato menos divulgado desta atividade ter sido 
praticada por pessoas livres e de diferentes cores (SILVA, 2007). Aliás, a respeito do quesito 
“cor” importa afirmar que na quase totalidade dos anúncios de docentes pesquisados, ele não 
aparece. Até o presente momento, computamos apenas um único registro a este respeito. 

 Não fosse o fato de Maria ter se envolvido em um embate a respeito de sua qualidade, 
não saberíamos a sua cor, como não sabemos as cores da imensa maioria dos(as) docentes 
anunciantes, a não ser nas situações nas quais, em se tratando de professores(as) euro-
peus(as), possamos fazer alguma suposição neste sentido.  
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Maria continuou aparecendo nos anúncios e o último registro que obtivemos a seu res-
peito demonstra o crescimento da sua aula, a ampliação do seu público e a diversificação dos 
seus objetos de ensino: 

Primeiras Letras 
– Rua da Concórdia– 
Maria Bartoleza da Conceição participa aos srs. pais de família que 
lhes quiserem confiar suas meninas que tem aberto aulas de primei-
ras letras e língua francesa onde espera a proteção dos mesmos se-
nhores afiançando-lhes que fará todo o esforço para que suas 
educandas tenham o desejado aperfeiçoamento. Afiança-lhes a boa 
letra. O francês é das 04 às 06 horas da tarde. Recebe-se pensionis-
tas e meio-pensionistas. (LAPEH/UFPE– Diário de Pernambuco, se-
gunda-feira, 13 de janeiro de 1868, p.03). 

 
Usos e abusos nos anúncios 
 

No Império do Brasil, a semelhança da experiência portuguesa, a docência foi, portan-
to, importante via de ascensão social (de obtenção de proteção e ingresso em redes de cliente-
la) e de mobilidade espacial para camadas urbanas livres e pobres de nascença ou pessoas 
empobrecidas por conjunturas diversas. 

Na primeira metade do século XIX, conforme a bibliografia, a docência particular, exer-
cida individualmente e direcionada às pessoas modestas, tendeu a querer “escapar” do controle 
governamental que foi se tornando eficaz na regulamentação do ofício. Os docentes procura-
vam escapar porque temiam ser proibidos de exercer a docência, principalmente, por duas ra-
zões: ou por lhes faltarem as atestações oficiais de competência para ensinarem as “matérias” 
ou as “artes” as quais se propunham, ou pela falta das atestações morais exigidas para o exer-
cício da docência (SILVA, 2007).  

Na segunda metade do século XIX, este padrão de comportamento se manteve e foram 
crescentes os esforços dos poderes públicos no controle das ações do magistério. 

Para propagandear seus serviços e, ao mesmo tempo, manterem-se anônimos, os pro-
fessores utilizavam os anúncios de duas maneiras. 

A primeira e mais comum era com a declaração do sexo, estado civil e idade, como no 
exemplo a seguir: 

Aos pais de família 
Um moço formado, solteiro, de boa conduta, oferece-se a rua Duque 
de Caxias nº 77, para em alguma fazenda próxima das estações da 
estrada de ferro do Recife a São Francisco ir ensinar primeiras letras e 
habilitar nos preparatórios, principalmente quem pretende o ingresso 
nos cursos de instrução superior (FUNDAJ– Microfilme rolo nº 123, 
jan-mar. 1879. Diário de Pernambuco, terça-feira 07 de Janeiro de 
1879, p.06). 
 

 
As variações de modelo incluíam expressões do tipo “moças” e “senhoras” (cheias de 

predicados), ou de “sacerdotes muito pio”, ou ainda de “homem de idade com muita experiên-
cia”. 

E a segunda maneira de utilização do anonimato ocorria por meio deste outro exemplo 
a seguir: 

 Oferece-se uma pessoa bastantemente habilitada (como mostrará a 
quem convier) não somente pelos conhecimentos teóricos, como pela 
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não interrompida prática de 04 anos, para lecionar gramática portu-
guesa e latina, ainda mesmo por casas particulares, mediante um 
preço razoável que se convencionará: a pessoa que se quiser utilizar 
de seu préstimo anuncie para ser procurado ou dirija-se à rua da S. 
Cruz, n° 86 (LAPEH/UFPE- Diário de Pernambuco, 06 de junho de 
1854, p. 03-04). 
 

Nada podemos saber a respeito desta “pessoa” habilitada, que sugere ser experiente 
em razão dos anos de ensino declarados. Nem mesmo pudemos saber seu sexo, embora te-
nhamos forte suspeitas ter se tratado de homem tendo em vista o não oferecimento do ensino 
dos chamados “misteres femininos” (costurasse bordados de todo tipo). Neste caso, em todos 
os outros semelhantes, os quais correspondem a mais da metade do tal de anúncios encontra-
dos, os anunciantes evitavam a descrição dos dados da sua identidade pessoal. 

Houve também quem recorresse a terceiros para estabelecer um ponto de contato com 
possíveis interessados, ou mesmo se utilizasse do escritório do próprio jornal, como ocorreu no 
caso a seguir: 

Oferece-se ao respeitável público uma pessoa habilitada para o ensino 
mútuo particularmente nas casas, quem do seu préstimo se quiser uti-
lizar dirija-se ao passeio Público, na loja do Sr. Firmino José Rodrigues 
Ferreira que este informará (LAPEH/UFPE- Diário de Pernambuco, 29 
de agosto de 1854, p.03). 

 
A existência de anúncios deste tipo ao lado de outros bastante explicativos e autorais, 

produzidos por docentes que faziam questão de assiná-los, nos permite afirmar a inexistência 
de um comportamento da “categoria” dos docentes com relação às maneiras pelas quais eles 
utilizavam a imprensa para divulgação dos seus serviços. Alguns professores se mantinham 
anônimos e outros não. 
 
Conclusões 

 
Consideramos fundamental ampliar as técnicas de uso dos anúncios publicados por pro-

fessores no século XIX, tendo em vista observar não apenas os registros sobre sua identidade, 
tempo de serviço e esfera de atuação, mas também mapear as localidades das escolas e aulas 
nas cidades, investigar as culturas escolares veiculadas por seu intermédio, analisar os valores 
e os modelos educativos socialmente divulgados e reconhecidos pelos próprios docentes, anun-
ciantes. No caso dos anúncios, sua centralidade e potencialidade historiográfica residem no fato 
deles expressarem, no mínimo, as situações potencialmente vivenciadas pelos docentes em ge-
ral e, particularmente, por aqueles aos quais, não fosse por intermédio destas fontes, dificil-
mente teríamos acesso, a não ser por meio dos tradicionais (e reconhecidamente limitados) 
registros governamentais nos quais são abundantes os comentários críticos e queixosos a res-
peito do trabalho docente no século XIX.  

Além disso, estamos propondo a possibilidade da imprensa ter sido utilizada, no período 
em questão, pelos docentes mais pobres, sem residência fixa– que ingressaram na docência em 
função de terem empobrecido ou, quem sabe, como uma primeira atividade de trabalho– de 
uma forma bastante particular: por seu intermédio eles podiam anunciar seus serviços anoni-
mamente, protegidos dos preconceitos relacionados àqueles que tinham sobreviver do próprio 
trabalho por parte dos setores socialmente abastados, e das possíveis inspeções governamen-
tais às quais estiveram crescentemente expostos ao longo de todo o período. Até o presente 
momento, não encontramos nenhum caso de algum professor ou professora, nestas condições, 
que tivessem sido “pegos” pelas autoridades ou denunciados pelos pais de família. Suspeitamos 
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que, agindo assim, se anunciando e, ao mesmo tempo, se escondendo, centenas (talvez, milha-
res) de pessoas exerceram a docência. 

Além de silenciarem a respeito da sua identidade, a imensa maioria dos anunciantes 
não anunciava os valores cobrados por seus serviços. Suspeitamos também tratar-se de uma 
estratégia daqueles anunciantes. Caso fossem procurados nos locais indicados, eles mesmos ou 
os seus apoiadores, poderiam avaliar antecipadamente “quem era a pessoa” a procura por tais 
serviços. E a depender, literalmente, “da cada do freguês”, poderiam negociar os preços dos 
seus serviços. E por fim haveria, em última instância, a possibilidade de fugar, caso se tratasse 
de uma inspeção do governo provincial em busca dos docentes que não possuíam as atestações 
necessárias para lecionar ou que lhes eram desafetos. Estas estratégias foram possíveis naque-
les tempos, nos quais a profissionalização se constituía em uma possibilidade para o trabalho 
docente, mas não a única e nem obrigatória. 
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1 – Introdução 
 

Este trabalho procurou problematizar a reiterada publicação de um manual de Histó-
ria de Educação no Brasil desde a primeira edição, em 1990, até sua mais recente versão, ree-
ditada pela quarta vez, em 20091. O recorte se faz, portanto, por um exercício historiográfico 
onde os respectivos manuais História da Educação, em sua primeira versão, e História da Edu-
cação Brasileira, em sua versão mais recente, do professor Paulo Ghiraldelli Júnior, constituem 
os documentos a partir dos quais nós enfatizamos aspectos do debate que envolve ações políti-
cas agenciadas por instituições interessadas em fazer prevalecer saberes em disputa no campo 
da História da Educação.  

Em texto recente, Miriam Warde (2011) faz importante reflexão sobre os rumos do 
ensino e da pesquisa em História da Educação considerando aspectos formadores dos quadros 
da área nos últimos vinte anos. Analisando variáveis tais como procedência da formação na 
graduação, investimentos em pesquisas e temas privilegiados particulares e institucionais, além 
da distribuição desses quadros nas Instituições de Ensino Superior no país, entre outros, a au-
tora indaga sobre o perfil dos docentes de História da Educação formados nos programas de 
pós-graduação espalhados pelo país, relacionando quesitos como relações entre orientadores e 
orientandos, redes de interação institucionais, intelectuais ou pessoais e, sobretudo, problema-
tizando a relação entre a produção do campo e sua disseminação através do ensino desta 
mesma disciplina. Considera necessário pensar sobre os mecanismos de formação, agencia-
mento e associação dos docentes/pesquisadores/autores de História da Educação no esforço de 
compreender os meios pelos quais se forjam as relações elencadas.  

Caminhando na reflexão, ela desemboca numa instigante análise acerca das possibi-
lidades de renovação dos quadros docentes da área e, consequentemente, da produção desta 
com base nos indicadores da tendência atual das políticas para o ensino da graduação e da 
pós-graduação. Acerca do respeitável volume da produção da área, afirma:  

Enquanto têm sido alardeadas as mudanças na História da Educação, 
quer em relação ao volume, quer em relação às características das suas 
pesquisas e publicações, pouco se comenta a respeito das condições de 
seu ensino, isto é, pouco se sabe, se, com referência a esse aspecto, a 
disciplina estaria sofrendo mudanças em consequência da utilização em 
sala de aula das novas descobertas e da circulação de novos trabalhos. 
Mas não só por isso, como também e principalmente pelas transforma-
ções que teriam ocorrido no perfil dos professores responsáveis pela 
disciplina nos cursos em que é oferecida regularmente. (WARDE, 
2011:305-6). 

 
Às problematizações apontadas pela autora devem ser acrescidas a reflexão de 

Gondra & Ascolani (2009) quando afirmam que pensar a Educação como objeto de uma escrita 
de caráter histórico significa refletir sobre a expressão das vontades imperiosas na disposição 
de registro, memória e controle no processo dessa escrita. Não sem disputas e tensões, discur-
sos são produzidos, postos em circulação, dados à apropriação por expedientes tais como os 
manuais de orientação didática, a um só tempo, teóricos, metodológicos e temáticos. Tais ma-
nuais se constituem em guias, cuja função disciplinar opera mediante constrangimentos, limita-
ções, ausências e silêncios onde o papel precípuo desta disciplina de fundamento cumpre 
atribuições normativas.  

Considerando esse diagnóstico, este trabalho procurou analisar a publicação dos 
manuais de história de educação referidos em sua primeira edição, em 1990, e sua mais recen-
te versão, reeditada pela quarta vez, em 20092. Procuramos observar as seguintes questões à 
luz dos endereçamentos possíveis para esta produção e das condições específicas que forjaram 
sua escrita/reescrita: 1 – a malha institucional onde se inscreveu/inscreve esses manuais; 2 – 
os enunciados constituídos no conjunto de sua escrita atentando para as implicações do apa-
gamento das discussões em curso e das representações em disputa neste campo do conheci-
mento; 3 – o campo de saberes que eles arregimentam, reforçam e legitimam; 4 – os 
significados da circulação desta obra para o campo da História da Educação. 
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Nos limites deste trabalho nos limitaremos a proferir considerações gerais sobre a 
apresentação e o capítulo I da versão primeira do livro, de 1990; e a introdução, os capítulos 1, 
2 e 3 da versão atualizada, edição de 2009 (ver quadro dos capítulos ao final do texto). 
 
2 – Os Embates do campo Editorial 

 
A primeira versão do manual, publicada pela editora Cortez como parte da “Coleção 

Magistério – 2º Grau”, estava dividida em duas séries: “Série Formação Geral com 12 títulos, 
sendo um para cada disciplina do núcleo comum do 2º grau” e a “Série Formação do Profes-
sor”, “sendo um para cada disciplina da formação profissional para o magistério no ensino de 
1º grau”, segundo consta na “Apresentação da Coleção” na abertura desta primeira edição on-
de a editora assim a descreve: “a coleção é formada de 25 livros didáticos para uso do profes-
sor e alunos do ensino de 2º grau e da Habilitação Magistério, dos cursos de Pedagogia e das 
licenciaturas” (Ghiraldelli Jr., 1990). Quanto às finalidades da coleção, assim delibera: “cada um 
dos livros oferece a professores e alunos, além dos textos referentes às unidades dos progra-
mas, um estudo sobre os objetivos da disciplina, uma proposta de conteúdos básicos e indica-
ções metodológicas para o trabalho conjunto do professor e dos alunos, formas de articulação 
com as outras disciplinas e uma bibliografia complementar para aprofundamento de estudos” 
(Ghiraldelli Jr., 1990). O livro em foco foi publicado nesta segunda série.  

A nova versão do manual não pertence mais à coleção, já extinta. Na mesma edito-
ra, o livro é atualizado e lançado como título único, sem vínculo com qualquer coleção3. A pri-
meira edição data de 2006 e a quarta, com a qual trabalhamos, foi publicada em 2009. Isso 
corresponde a dizer que o livro teve quatro edições em três anos. Em que pese o número da 
tiragem de cada edição4, infere-se que a publicação representa um sucesso editorial. Para tan-
to, contribuíram a força da editora tradicionalmente voltada para o campo educacional, com 
dezesseis coleções voltadas para essa área atualmente, a crescente representatividade do cam-
po no espaço acadêmico e a decorrente demanda dos seus docentes em atuação nos procedi-
mentos de preparo e disponibilização de bibliografia concernente ao campo para os programas 
dos cursos por eles elaborados. 
 
3 – O Lugar da Autoria 

Paulo Ghiraldelli Jr. se define como filósofo e escritor em seu blog 5, onde os mais 
diversos assuntos são postos em discussão, seguindo a tendência da Filosofia atual. De todos 
esses envolvimentos e pertencimentos fica a clara posição de um filósofo que adentra o campo 
da História da Educação por sua porta mais antiga que não dissociava História da Educação e 
Filosofia como nas antigas cadeiras das Faculdades de Educação da USP6 e PUC-SP7. Com gra-
duação em educação física, o autor fez doutorado em Filosofia pela USP e doutorado em Filoso-
fia da Educação pela PUC-SP. Realizou um primeiro mestrado em Filosofia pela USP, e um 
segundo mestrado em Filosofia e História da Educação pela PUC-SP. Foi orientando de Maria 
Luiza Santos Ribeiro e Dermeval Saviani tendo participado do Grupo de Estudos e Pesquisas 
“História, Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR) coordenado por Saviani. Obteve sua 
livre-docência pela UNESP8, tornando-se professor titular. Tem ainda pós-doutorado na UERJ9 
pelo Instituto de Medicina Social (IMS). Atualmente é professor UFRRJ10. Tem ainda pós-
doutorado em Medicina Social pela UERJ. Atualmente é professor da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ). Participou da ANPOF – Associação Nacional de Pós-Graduação em 
Filosofia e atualmente dirige o Centro de Estudos em Filosofia Americana (CEFA) por ele funda-
do, em 1996, onde publica regularmente ensaios sobre a realidade nacional perspectivados pela 
Filosofia – campo do conhecimento onde seus investimentos sugerem ter o professor estabele-
cido sua identidade profissional.  
 
4 – Uma Leitura Dentre as Possíveis 

Na primeira versão do livro História da Educação, de 1990, em sua apresentação, o 
autor define os dois significados da palavra história: 1 – processos de existência e vida real dos 
homens no tempo; 2 – o relato estruturado desses processos humanos, o estudo científico. 
Destaca ainda o termo historiografia nas duas acepções que identifica: 1 – o produto da inves-
tigação da ciência histórica; 2 – o que designa a discussão que envolve a história da história. 
Partindo dessas definições afirma que a História da Educação carrega esse duplo sentido da 
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palavra história aliado à reflexão teórica que invariavelmente acompanha a Educação, o que 
para ele constitui a Pedagogia. Isto implica compreender a História da Educação como sendo, 
ao mesmo tempo, História da Educação e da Pedagogia que deve ser vista em seus dois princi-
pais planos: 1 – o das políticas educacionais, que envolve as relações entre o Estado, Educação 
e Sociedade, e; 2 – o das construções pedagógico-didáticas, que diz respeito ao trabalho práti-
co e às teorizações das classes sociais quanto ao fazer pedagógico nas unidades escolares e 
educacionais. À luz desta intenção, adverte que não quis fazer um manual, mas um roteiro de 
estudos da matéria para os estudantes do curso de formação para o magistério centrado no 
desenvolvimento educacional e pedagógico do período republicano.  

Segue-se então o tratamento dos capítulos organizados segundo a divisão temporal 
clássica da História da República brasileira (ver quadro no final do texto): capítulo I – A Primeira 
República; capítulo II – A Segunda República; capítulo III – O Estado Novo; capítulo IV – A 
Quarta República; capítulo V – A Ditadura Militar; e, capítulo VI – A Ditadura Militar e o Advento 
da Nova República, Bibliografia. Ao final de cada capítulo, um conjunto breve de livros é indica-
do para leitura complementar e aprofundamento seguido de exercícios propostos pelo autor. No 
interior de cada capítulo ou período, ele recupera as diferentes legislações sobre educação, as 
ideias pedagógicas em circulação e a efetiva organização do sistema escolar.  

O primeiro capítulo desta primeira edição, abre indicando como observar a “evolução 
das ideias pedagógicas na Primeira República (1889-1930)” a partir da apreciação de dois mo-
vimentos feitos pelos intelectuais da classe dominante do país à época. O primeiro, caracteriza-
o como sendo de “entusiasmo pela educação”, pautado na expansão quantitativa da rede esco-
lar, cujo fim era o de atingir a desanalfabetização do povo; o segundo chama de “otimismo pe-
dagógico”, porque privilegiava a melhoria nas condições didáticas e pedagógicas da rede 
escolar, ou o aspecto qualitativo da educação. O primeiro, segundo o autor, seria herança do 
Império, o segundo seria genuinamente republicano. Das mudanças do final do Império que 
ensejam a República, assim assinala a questão da educação: 

A reorganização do Estado devido ao advento da República, assim co-
mo a urbanização do país, forma fatores decisivos para a criação de 
novas necessidades para a população, o que possibilitou que a escolari-
zação aparecesse como meta almejada pelas famílias que viam nas car-
reiras burocráticas e intelectuais um caminho mais promissor para seus 
filhos. (Ghiraldelli Jr, 1990:16) 

Temas como democracia, federalismo, industrialização, educação popular (resumida 
à desanalfabetização da população) incitavam os intelectuais e grupos ligados ao Estado. Os 
problemas do país passavam pela educação do povo, mas as práticas excludentes do governo 
oligárquico da Primeira República sufocavam o entusiasmo até os anos 1910. Somente após a 
Grande Guerra o surto nacionalista e patriótico repôs à cena o entusiasmo pela educação popu-
lar. O veículo do movimento foram as “ligas contra o analfabetismo” que desempenhavam um 
papel modernizador e consubstanciavam a luta entre a incipiente burguesia urbana e a política 
das oligarquias.  

Esse entusiasmo teria sido diferente do início da República, pois caminhou através 
de entidades da sociedade civil e não da sociedade política como no momento anterior. A in-
fluência da pedagogia de John Dewey é presença destacada pelo autor nos debates dos anos 
1920, assim como as influências da sociedade americana diretamente sobre o movimento da 
Escola Nova coadunando-se às preocupações correntes em torno da reorganização interna das 
escolas e no redirecionamento dos padrões didáticos e pedagógicos. Nos anos 1920, entusias-
mo e otimismo se confrontam e se complementam nas Conferências Brasileiras de Educação 
promovidas pela ABE (Associação Brasileira de Educação). O debate sai do Congresso Nacional 
e vai para o âmbito da sociedade civil e dá o tom dos acontecimentos pós-Revolução de 1930. 

Neste debate, identifica três correntes pedagógicas distintas: a Pedagogia Tradicio-
nal, a Pedagogia Nova e a Pedagogia Libertária. Diz que, grosso modo, essas pedagogias po-
dem ser associadas a três setores sociais, respectivamente: intelectuais ligados às oligarquias e 
à Igreja; a burguesia e classes médias urbanas; e aos intelectuais dos movimentos sociais po-
pulares (operário, anarquista e anarco-sindicalista). Sobre o primeiro grupo, observa: 

Boa parte do professorado na Primeira República, religioso ou leigo, ti-
nha suas linhas pedagógicas dirigidas pelos princípios gerais do Ratio 
Studiorum. Um século depois da expulsão dos jesuítas do Brasil, ainda 
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permanecia, incrustado na cabeça dos professores, um regrário didático 
com origem no Ratio, o que mostra, de certa forma, a incapacidade do 
pensamento laico em superar a organização da cultura forjada pelo ca-
tolicismo no Brasil. (Ghiraldelli Jr, 1990:20) 

O capítulo segue demonstrando as características de cada corrente de pensamento 
educacional encontradas no Brasil de então terminando com a Pedagogia Nova e a forma 
como ela se converte em reforma nos governos estaduais unindo sociedade civil e política, 
pois era uma “forma de pensamento educacional completo, na medida em que compreen-
dia uma política educacional, uma teoria da educação e de organização escolar e metodolo-
gias próprias” (Ghiraldelli, 1990:26). No final do primeiro capítulo, ele se dedica a descrever 
a organização escolar na Primeira República. E a esse respeito, declara:  

 
Não havia uma rede de escolas públicas respeitável, e a que existia vol-
tava-se para o atendimento das classes mais favorecidas economica-
mente (...) [a] Primeira República logrou a construção de um sistema 
de ensino pouco democrático que privilegiava o ensino secundário e 
superior em detrimento da expansão do ensino primário. (Ghiraldelli Jr, 
1990:27) 

 
Destacando as diferenças e particularidades do sistema educacional nacional em ca-

da estado da federação, afirma que eles evoluíram segundo essas especificidades, mas to-
ma o estado de São Paulo como “exemplo para o entendimento da vida escolar naqueles 
anos” (idem: 28). Deste exemplo, ele nos contempla com a organização do ensino primário 
oficial do estado dividido em curso preliminar e complementar. O primeiro, laico e gratuito, 
destinado às crianças de 7 a 15 anos, raramente com permissão para funcionar em regime 
de co-educação, abrigava extenso currículo com as disciplinas:  

 
Leitura; Escrita e Caligrafia; Moral Prática; Educação Cívica; Geografia 
Geral; Cosmografia; Geografia do Brasil; Noções de Física; Química e 
História Natural (Higiene); História do Brasil e Leitura Sobre a Vida dos 
Grandes Homens; Leitura de Música e Canto; Exercícios Ginásticos e Mi-
litares; Trabalhos Manuais Apropriados à Idade e Sexo. (Ghiraldelli Jr, 
1990:28) 

 
Os exames rigorosos criavam a necessidade de complementação domiciliar, apesar 

de o horário escolar oficial ser de nove às duas da tarde e ter duração de quatro anos. Era 
uma escola para as classes médias, mas havia escolas noturnas para maiores de 16 anos 
com tônica na alfabetização e profissionalização. 

 
A edição atualizada de 2009 contempla uma gama maior de capítulos. Ao todo, são 

quatorze capítulos e mais a bibliografia e os apêndices para onde foram deslocados os Ma-
nifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, e o Manifesto dos Educadores Mais uma 
Vez Convocados. Outros dois manifestos contemplados na primeira versão não aparecem 
nesta última. Desaparecem também as indicações de leitura complementar e os exercícios 
propostos ao final de cada capítulo. Também na bibliografia foram excluídos os autores 
Louis Althusser, Tristão de Athaíde, Octavio Ianni, Ivan Illich, Francisco Weffort, Miriam 
Jorge Warde, Edgard Carone, Barbara Freitag e Galdêncio Frigotto. Entre as inclusões, te-
mos Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, José Arthur Gianotti, Mario Manacorda, Mari-
lena Chauí, Ernest Cassirer, Eliane Marta Teixeira Lopes & Ana Maria Galvão, Carl Rogers, 
entre outros.  

 
Na introdução, de duas páginas e meia, o autor destaca três tópicos: 1 – Educação e 

escola; 2 – História e Historiografia da Educação; e 3 – Este livro. No primeiro tópico, pe-
gando a etimologia do termo educação entende que a dupla derivação do termo conduz 
aos dois grandes caminhos da Filosofia da Educação: 1 – educação é dirigir exteriormente; 
2 – educação é incentivar o aprendiz a forjar as suas próprias regras. Prossegue com a eti-
mologia da palavra escola para chegar às acepções presentes condensadas na ideia de es-
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paço de instrução e/ou lazer destinado às crianças e aos jovens. Neste item, História e a 
Historiografia, o autor opera um deslocamento importante com relação à versão primeira 
associando ambas à Educação. Informa o autor na introdução:  

 
A história e a historiografia da educação fazem o mesmo que a histó-
ria, mas escolhem como foco de atenção campos especiais da atuação 
humana. Basicamente, como os pensadores Emile Durkheim (1857-
1917) e Wilhelm Dilthey (1833-1911) nos ensinaram, dois grandes 
campos: o da política educacional e o das ideias pedagógicas. (Ghiral-
delli Jr. 2009:14) 

 
A linha de abordagem permanece operando basicamente nessas duas frentes: políti-

ca institucional e ideias pedagógicas, repetindo os campos de pertencimento dessas abor-
dagens: a primeira congrega as intenções de partidos, governos e organizações diversas; a 
segunda vai do mais amplo debate filosófico às mais específicas discussões sobre metodo-
logia da relação ensino-aprendizagem. O parágrafo seguinte explica o que o historiador da 
educação pode tomar como fonte de investigação tanto no que diz respeito aos textos ou 
materiais iconográficos e similares, tais como: “jornais, periódicos oficiais, livros científicos e 
didáticos, revistas comuns e especializadas, manifestos de educadores, filmes de época, 
músicas, fotos, cartilhas, jornais de grêmios estudantis, jornais de sindicatos de professo-
res, entrevistas com educadores, etc.”. Os historiadores que trabalham com o chamado 
“material primário” em geral vão aos arquivos, bibliotecas e museus e mais “a internet e as 
suas memórias” e conclui: 

 
A maioria dos bons livros de história da educação são os que possu-
em, de uma maneira harmônica, informações desse “material primá-
rio” articuladas com informações colhidas criticamente do chamado 
“material secundário”. Este, por sua vez, se constitui nos livros de his-
tória da educação. Os que são contemporâneos e os que já saíram de 
circulação e que, às vezes, já estão se confundindo com o que seria o 
“material primário”. (Ghiraldelli Jr. 2009: 15). 

 
Ele encerra a introdução afirmando ser o livro destinado “aquele que deseja se in-

formar para então prosseguir seus estudos” (p. 15). Não há, como na versão anterior, des-
tinação focada, no caso, os professores em formação ou em exercício. 

 
Embora Philippe Áries não conste de sua bibliografia, o capítulo 1 “Infância, Escola e 

Filosofias da Educação” abre com a emergência histórica da noção de infância nas socieda-
des do Ocidente. Afirma que a escola nestas sociedades teria surgido para permitir a infân-
cia das crianças, de outro modo impossível. Debate sobre uma infância negativa e outra 
positiva, ambas creditadas a Descartes e Rousseau, respectivamente. Novamente, toma a 
construção filosófica da educação que se forja por imposição de fora para dentro – como 
em Descartes, um iluminista – em detrimento da outra, romântica, feita para aflorar a cria-
tividade e a pureza de dentro para fora – com Rousseau. Usando um recurso muito comum 
a prática dos filósofos, ele pergunta: “Como essas filosofias da educação modernas – ilumi-
nista e romântica – se consubstanciam em pedagogias, no sentido mais estrito desse ter-
mo?”, “Que tradições pedagógicas estão assentadas nas filosofias da educação das matrizes 
cartesiana e rousseauniana?” e responde com a interpretação de duas gravuras com repre-
sentações de ensino; na primeira, cartesiana, onde se lê: “quem poupa a vara odeia a cri-
ança” estaria representando a pedagogia tradicional; na segunda, intitulada “a professora 
Republicana”, rousseauniana, representa a pedagogia nova: a professora sustenta a ambi-
guidade da mãe e da moça sensual. Ambas as figuras seriam, para o autor, versões popula-
res da pedagogia moderna. 

No capítulo 2, ele trata da educação no Brasil Colônia e Império em seis páginas e 
meia. Começa periodizando: o Período Colonial começa em 1500 e vai até 1822, da chega-
da das caravelas à declaração de independência. Divide a educação desse período em três 
etapas: 1 – a do predomínio dos jesuítas; 2 – a das reformas do Marquês de Pombal em 
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1759; e 3 – o do período da chegada da Corte Portuguesa até a independência. Sobre os 
jesuítas, destaca Manoel da Nóbrega afirmando que o “seu trabalho foi de incrível pionei-
rismo” (p. 25). Sobre o conjunto das ações dos jesuítas informa:  

Aos jesuítas coube, praticamente, o monopólio do ensino escolar no 
Brasil durante um tempo razoável. Algo em torno de duzentos anos. 
Durante esse tempo, eles fundaram vários colégios com vistas a for-
mação de religiosos. Ainda que os filhos da elite da colônia não qui-
sessem, todos eles, se tornar padres, tinham de se submeter a tal 
ensino. Eram os únicos colégios existentes. (Ghiraldelli Jr. P. 25) 

 
O Ratio Studiorum sintetiza o conjunto de saberes praticados nas escolas jesuíticas 

com fins a formação integral do homem cristão. Sob os jesuítas, na prática, o ensino das 
primeiras letras ficou a cargo das famílias, a especialidade deles eram os colégios para jo-
vens e não a escola elementar (p. 26). O prestígio da ordem entre a elite brasileira viria dos 
colégios. Sobre as reformas pombalinas, afirma adiante:  

Ainda que tais medidas tenham desarticulado o incipiente, mas único, 
sistema de educação, esse período foi rico na formação de intelectuais 
importantes em nosso país. Eles continuaram, como antes, a concluir 
seus estudos na Europa, mas agora sob a influência do Iluminismo. 
(Ghiraldelli Jr. P. 27) 
 

Segue contextualizando as Reformas Pombalinas no Iluminismo sem tocar no Des-
potismo Esclarecido atribuindo a Pombal o início do ensino público voltado à cidadania e ao 
preparo de pessoas com “independência de pensamento e discurso” (p.27). Seguem-se à 
expulsão dos jesuítas, as aulas régias responsáveis pelo desparecimento no Brasil do curso 
de humanidades. Somente neste momento menciona os professores no período imperial 
responsáveis pela montagem da escola recebendo apenas seus pagamentos do governo. 
Conclui afirmando que o Iluminismo teria interrompido a cultura de verniz dos cursos de 
humanidades voltados à utilidade.  

Sobre a educação no Império, enumera descritivamente as iniciativas desde D. João 
VI, a constituição de 1824, a Lei de 1827, a criação do Colégio Pedro II. Destaca o método 
Lancaster de ensino e a tensão entre o ideário positivista e o ideário humanista na pedago-
gia e conclui com a Reforma Leôncio de Carvalho que, segundo ele, abriu para a liberdade 
de ensino para quem quisesse lecionar. No seu modo de entender o Império, este tornou o 
ensino brasileiro dos cursos secundários menos um projeto educacional público e mais um 
sistema de exames que perdura até hoje quando se pensa o vestibular. 

O capítulo 3 da nova versão corresponde ao capítulo I da antiga edição. Ele foi bas-
tante reduzido ficando restrito a quatro páginas, mas manteve a linha de pensamento pau-
tada nos princípios do que chamou de entusiasmo pela educação e otimismo pedagógico, 
embora a problematização das ideias pedagógicas em disputas tenha minguado. Sintetica-
mente, apresenta a tensão entre pedagogia tradicional e pedagogia nova polarizando o de-
bate entre Johann Friedrich Herbart e John Dewey. A pedagogia libertária fica reduzida e 
minimizada enquanto iniciativa dos movimentos sociais reconfigurada enquanto disposição 
individualizada de alguns professores expresso em iniciativas dispersas pelo país inspirados 
na pedagogia do espanhol Francsico Ferrer y Guardia. Esvazia os debates educacionais e 
apaga a atuação da ABE mantendo, contudo, as reformas estaduais do sistema de ensino 
dos anos 1920 de Anisio Teixeira (Bahia), Lourenço Filho (São Paulo) e Fernando de Azeve-
do (Distrito Federal) como frutos do otimismo pedagógico e da iniciativa desses jovens inte-
lectuais. Termina o capítulo com as mudanças ocorridas em São Paulo. Aqui, ele 
praticamente repete o texto da versão anterior, cujo subtítulo era “A organização Escolar”.  

 
5 – Considerações Provisórias  

Alguns aspectos pertinentes aos debates em curso no campo da História da Educa-
ção são trazidos à tona na leitura destes manuais por oportunizarem reflexão acerca de modali-
dades diversas de pertencimento, apropriação e legitimação de saberes, práticas de escrita, 
circulação de conhecimentos produzidos e políticas editoriais. Apontamos alguns destaques de-
correntes desse primeiro empenho investigativo sobre o manual em pauta. Primeiro, a manu-
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tenção da tradicional abordagem da História da Educação que privilegia o estudo da história das 
ideias pedagógicas, próxima à Filosofia. Modelo instituinte quando da sua conformação enquan-
to disciplina escolar no início do século XX, esse traço, atenuado nesta versão, dá maior visibili-
dade ao contexto histórico ainda que em linhas gerais, mas nunca desconsiderado.  

Segundo destaque é a amenização do tom marxista perceptível no apagamento dos 
movimentos sociais enquanto ator social valendo tanto para as iniciativas intelectuais relaciona-
das aos sindicais ou a ABE. O sentido de luta de classes empreendido pelo autor às ações cita-
das é substituído pelas atuações do governo federal e do estado de São Paulo num esforço 
para contrapor uma ação de “caráter pontual”, a do governo federal, e outra mais sistemática e 
consistente que servirá de modelo ao restante do país.  

O terceiro destaque é o silêncio quanto ao largo debate que contrapõe as iniciativas 
educacionais do Império e da República que a historiografia recente do campo tem problemati-
zado. Ainda que a versão atual do livro dedique seis páginas e meia aos períodos do Brasil Co-
lônia e Império, enquanto a versão anterior iniciava com a Primeira República, o autor não 
contempla nestas páginas os conhecimentos produzidos no campo acerca destes períodos, eixo 
sobre o qual assenta o debate, replicando conhecimentos e concepções ora revistas e proble-
matizadas pelas pesquisas já amplamente difundidas.  

Quarto, considerar os compromissos e interesses do autor ao movimentar um campo 
em disputa, imprimindo-lhe uma feição, justificando a permanência e a atualização do texto 
quando associada a determinada tradição de escrita da História da Educação, da qual este au-
tor é representante, constituída como um sistema de práticas carregado por um sistema de va-
lores moldando o campo disciplinar.  

O quinto aspecto é a diluição do público alvo do livro. Enquanto a primeira versão 
destinava-se aos professores em formação e em exercício, esta se abre àqueles desejosos de 
“se informar” e prosseguir nos estudos. A amplitude, contudo, não desconfigura a finalidade do 
manual, mas traz para o campo da História da Educação o problema da circulação mais amplia-
da da obra em função da reiteração dos saberes que oferece. Levando em conta o jogo na ma-
lha institucional implicado na disputa pela consolidação de saberes, forçoso é pensar, como diz 
Revel, o específico de cada campo e, neste caso, em que medida este trabalho contribui para o 
debate corrente acerca da identidade da História da Educação.  

Sexto, ainda com Revel, se a história é um saber que se legitima na medida em que 
se difunde, então é importante atentar para o fato do livro constar da bibliografia do programa 
de vários cursos de formação de professores, como o da FAETEC, no Rio de Janeiro, por exem-
plo. Pondo em causa os modos como as disciplinas se constituem em dispositivos de controle, é 
necessário pensar qual o papel que a História da Educação cumpre nos programas dos cursos 
de formação de professores o que implica pensar no perfil dos profissionais docentes matizado 
por estes fundamentos.  

 
Tabela 1  

Organização do livro na edição e na edição de 2009.  
 História da Educação (1990) História da Educação Brasileira 4ª. ed. 

(2009) 
Entrada Apresentação da coleção 

Apresentação 
Introdução

Capítulo I/1 A Primeira República 
1. Do “entusiasmo pela educação” ao “oti-
mismo pedagógico” 

2. Os conflitos pedagógicos 
3. A Organização Escolar 
- Leituras complementares e de aprofunda-
mento  
- Exercícios  

Infância, Escola e Filosofias da Educação

Capítulo 
II/2 

A Segunda República 
Reflexões didático-pedagógicas e política 

educacional nos confrontos ideológicos dos 
anos 30 

- Leituras complementares e de aprofunda-
mento  
- Exercícios  

Educação e Pedagogia na Colônia e no Im-
pério 

1. Jesuítas e Pombal 
2. As escolas do Império 
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Apêndice: “o manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova (1932)” 

Capítulo 
III/3  

O Estado Novo 
1. Educação na Constituição de 1937 
2. As leis Orgânicas do ensino 
3. Os educadores liberais e a ditadura 
- Leituras complementares e de aprofunda-
mento  
- Exercícios  

Ensino, Legislação e Escolas na “República 
Velha” 

1. O entusiasmo pela educação e o 
otimismo pedagógico 

2. A atuação do Governo Federal 
3. Alguns dados do Estado de São 

Paulo 
Capítulo 
IV/4 

A Quarta República 
1. Educação e classes populares na redemo-
cratização (1945-1947) 

2. A tramitação do projeto da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educaçaõ Nacional e a lu-
ta pela escola pública 

3. Os movimentos de educação popular e a 
pedagogia libertadora 

4. A pedagogia nova 40 anos depois do Ma-
nifesto dos Pioneiros 

5. A política educacional dos governos popu-
listas 

- Leituras complementares e de aprofunda-
mento  
- Exercícios  
Apêndice: “Manifesto dos Educadores Mais 
Uma Vez Convocados” (1959) 

Reformas Educacionais e Ideários Pedagó-
gicos dos inícios dos anos 30; a Educação 
na Constituinte de 1934 

1. Reforma Francisco Campos 
2. A Associação Brasileira de Educa-

ção (ABE) 
3. O Manifesto dos Pioneiros da Edu-

cação Nova 
4. Quem eram os signatários do Ma-

nifesto de 1932 
5. Os “cardeais do movimento reno-

vador” 
6. As propostas pedagógicas dos anos 

trinta: o ideário liberal 
7. Ideário católico 
8. Ideário Integralista 
9. Ideário Comunista 
10. A Educação na Constituinte de 

1933-34 
Capítulo 
V/5 

1. O Golpe de 31 de março de 1964 e as leis 
5.540/68 e 5692/71 

2. A reforma universitária e a institucionali-
zação do ensino profissionalizante no 2º 
grau 

3. O fracasso da política educacional da dita-
dura 

- Leituras complementares e de aprofunda-
mento  
- Exercícios  

A Organização do Ensino Legada pelo Esta-
do Novo 

1. A Constituinte de 1937 
2. As Leis Orgânicas do Ensino 

Capítulo 
VI/6 

A Ditadura Militar (II) e o advento da Nova 
República 
1. A literatura pedagógica durante a ditadura 

militar 
2. Os partidos políticos progressistas e as 

questões educacionais nos últimos anos 
da Ditadura Militar (1979-85) 

3. A problemática educacional e pedagógica 
no momento do advento da Nova Repú-
blica 

- Leituras complementares e de aprofunda-
mento  
- Exercícios  
Apêndice: “Carta de Goiânia” (1986) 
“Manifesto aos Participantes da III Confe-
rência Brasileira de educação” (1984) 

Lutas em torno da Primeira LDBN e Movi-
mentos Populares em Educação 

1. Educação Pública versus Escola 
Particular e a primeira LDBN 

2. A política educacional 
3. Paulo Freire: Pedagogia made in 

Brazil 

Capítulo 7  Ideário Autoritário e Leis da Educação sob a 
Ditadura Militar 

1. As ideias sobre educação da Dita-
dura Militar  

2. A reforma universitária 
3. A LDBN 5692/71 

Capítulo 8  Leituras em Educação nas Décadas de 1970 
e 1980 

1. O piagetianismo de Lauro de Oli-
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veira Lima e as “teorias de instru-
ção” 

2. Não-diretivismo de Karl Rogers e a 
escola “Summerhill” 

3. As conversas de Rubem Alves 
4. Em torno da “Escola Nova Popular” 
5. A sociologia crítica da Educação 
6. Os teóricos da Desescolarização 
7. Maurício Tragtenberg e a desburo-

cratização da escola 
8. Dermeval Saviani e o marxismo na 

Educação 
9. Pragmatismo, Positivismo Socioló-

gico e a Filosofia Analítica 
10. Professores com acesso à mídia 

analisam a “Barbárie na universi-
dade” 

Capítulo 9  A Democracia: da Política Educacional dos 
Partidos e do Governo Federal à Nova LDBN 
9.394/96 

1. Os partidos políticos e a educação 
2. O governo federal e a educação 

brasileira na democracia entre 
1985 e 1992 

3. A Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional – LDBN 9.394/96 

Capítulo 10  Rumos da Literatura Pedagógica Brasileira
no Final do Século 

1. A sociologia e a teoria do currículo 
2. Filosofia da educação, psicopeda-

gogia e teorias educacionais 
3. Historiografia da educação 

Capítulo 11  Plano Nacional de Educação (1998) 
Capítulo 12  Os Sistemas de Avaliação do Governo Fer-

nando Henrique Cardoso 
Capítulo 13  O professor do Ensino Básico no Brasil do 

Final do Século XX 
Capítulo 14  As Teorias Pedagógico-didáticas no Brasil 

entre os séculos XX e o XXI – Uma observa-
ção Pessoal 

Bibliografia  Algumas Exclusões: ALTHUSSER, L.; 
ATHAÍDE, T.; IANNI, O.; ILLICH, I.; WEF-
FORT, F.; WARDE, M. J.; FREITAG, B.; FRI-
GOTTO, G. 
Algumas Inclusões: BOURDI-
EU&PASSERON; GIANOTTI, J.A.; MANA-
CORDA, M.; ROGERS, C. 
LOPES, Eliane Marta T. & GALVÃO, Ana M. 

Apêndice  Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 
de 1932 
Manifesto dos Educadores Mais uma Vez 
Convocados 
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uma, conforme informação obtida da própria editora. 
5 - Endereço: http://ghiraldelli.pro.br/.  
6 - Universidade de São Paulo. 
7 - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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Introdução 
 
Este artigo é um recorte de uma pesquisa mais ampla, intitulada “Educação pela Imprensa: o 
uso do jornal como fonte para a história da educação mato-grossense (1910-1930)”1. Inscreve-
se no âmbito dos estudos historiográficos, de uma história material da produção, circulação e 
apropriação do impresso, com o intuito de compreender como a educação, em especial a ins-
trução pública primária é representada pelos jornais que circularam no Estado de Mato Grosso 
no período supracitado. Nossos estudos estão ancorados nos pressupostos da História Cultural 
e nos conceitos de apropriação e representação, adotando como referencial teórico Roger 
Chatier2. 
 
A escolha por este recorte temporal justifica-se por considerar esse período brasileiro, denomi-
nado de Primeira República (ou República Velha), rico em iniciativas referentes à Instrução Pú-
blica. Especificamente, em Mato Grosso, o enfoque centrar-se-á nas duas Reformas da 
Instrução Pública Primária, uma regulamentada pelo decreto n. 265 de 22 de outubro de 1910 
e a outra pelo decreto n. 7593, de 22 de abril de 1927.  
 
Como se trata de uma fonte de cunho historiográfico adotou-se um conjunto de orientações 
metodológicas partindo da análise dos jornais impressos e publicados no período em questão, 
confrontando-os com outras fontes como: Legislações, Relatórios, Mensagens Presidenciais en-
caminhadas à Assembleia Legislativa do Estado e Livros Atas. Estas fontes encontram-se dispo-
níveis no Arquivo Público do Estado de Mato Grosso [APEMT] e no Núcleo de Documentação e 
Informação Histórica Regional da Universidade Federal de Mato Grosso [NDIHR/UFMT], dois 
locais indispensáveis para coleta do corpus documental. 
 
Para este artigo foi feita a seleção de alguns números de quatro jornais produzidos e que 
circularam no Estado: “O Matto-Grosso”, “A Reacção”, “Jornal de Poconé” e “O Araguaia”4. Vale 
ressaltar que não foram localizados todos os exemplares publicados dos jornais, portanto, 
trabalhamos com os preservados, seja em microfilmes (no NDHIR/UFMT) ou impresso (no 
APEMT.  
 
Instrução Pública Primária pela ótica dos jornais 
 
Nas últimas décadas o uso do jornal como fonte para a história da educação tem sido motivo 
de discussões e pesquisas em vários cantos do Brasil. Neste sentido, várias pesquisas foram 
produzidas sobre esta temática, adotando o jornal como fonte, o que nos possibilita uma visão 
abrangente acerca da produção da história nacional. No estado de Mato Grosso o uso do jornal 
como fonte para a história da educação ainda é algo incipiente o que nos impulsionou a seguir 
por esta direção. 
 
A imprensa periódica tem se constituído como um dos meios de informação mais poderosos nos 
últimos anos e está se tornando cada vez mais objeto e fonte de pesquisa para a História da 
Educação, sendo (re) visitada por pesquisadores, pelo fato de possibilitar “por meio de diversos 
olhares, a constituição do retrato de um tempo” (Schelbauer: 2007:7).  
 
Analisar a educação pela ótica dos jornais impressos no Estado de Mato Grosso nos conduz a 
conhecer, mais detalhadamente, como surgiram os impressos neste Estado. Jucá (2009) afirma 
que a primeira oficina tipográfica foi introduzida em Mato Grosso pelo Marques de São Vicente, 
Dr. José Antônio Pimenta Bueno, Presidente da Província, que enviou um relatório à Assembleia 
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Legislativa Provincial em 1º de março de 1837, para a aquisição do material destinado à publi-
cação de um jornal. 
 
Conforme o autor supracitado, em 1838, o Dr. Pimenta Bueno informava à Assembleia o fato de 
ter adquirido a tipografia. O negociante João Francisco da Rocha conduziu-a da corte para a 
cidade. O Marques de São Vicente recebeu o decreto de sua exoneração que muitas vezes foi 
pedido por ele antes da inauguração. Entregando o governo ao seu substituto legal, cônego 
José da Silva Guimarães, não cabendo também a este a glória de inaugurar a primeira tipogra-
fia na Província de Mato Grosso. 
 
Assumindo o governo em 16 de setembro deste mesmo ano, o Dr. Estevão Ribeiro de Resende 
confirmava a chegada da tipografia provincial, vinda do Rio de Janeiro e instalada em Mato 
Grosso em maio de 1839. O primeiro tipógrafo que chegou ao estado foi Francisco José de Me-
lo, e no dia 14 de agosto desse mesmo ano, circulou o primeiro jornal editado e impresso de 
Cuiabá: o “Themis Mato-grossense”, feito em duas colunas largas sobre papel almaço, medindo 
0,31x 0,21 centímetros e circulava às quartas–feiras. O conteúdo do jornal era constituído por 
publicações de atos oficiais, e sua assinatura era aceita em casa de João Alves Ferreira e Joa-
quim de Almeida Falcão. (Jucá: 2009). 
 
Com a Era Republicana a imprensa brasileira atravessou um novo ciclo de transformações. A 
chamada República Velha (1889-1930) teve história acidentada, marcada por revoltas militares 
e civis, prolongados períodos de estado de sítio, além de medidas de repressão às liberdades 
em geral e em particular à de imprensa. 
 
Em Mato Grosso, no início do século XX até 1930, a produção jornalística impressa nasce e de-
saparece de forma célere. Neste período, circulavam mais de cem jornais em todo Estado e os 
que permaneceram por mais de dez anos em circulação foram O Matto Grosso, A Cruz; Jornal 
do Comercio; A Razão; A cidade; Tribuna; O Republicano; O Pharol; A Pena Evangélica. Enten-
demos que o jornal é um objeto cultural, concebido como um suporte textual, em que são en-
volvidos vários atores para sua produção. Mas afinal, é possível conheceremos quem são esses 
atores e os autores dos textos que o suporte impresso carrega? 
 
Corroboramos com Roger Chartier (2002:126-127) ao distinguir texto do impresso, ou seja, a 
distinção entre o “trabalho de escrita e a fabricação de um livro” ou de um impresso, 
  

Contra a representação elaborada pela própria literatura, do texto 
ideal, abstracto, estável porque desligado de qualquer materialidade, 
é necessário recordar vigorosamente que não existe texto fora do su-
porte que o dá a ler, que não há compreensão de um escrito, qual-
quer que ele seja, que não dependa das formas através das quais ele 
chega ao seu leitor. 

  
 

A produção da maioria dos jornais mato-grossenses, neste período, girou em torno da aglutina-
ção de partidos políticos e das associações, que contribuíram decisivamente para a criação e o 
término da maioria dos impressos jornalísticos escritos, sendo estes detentores de um papel 
estratégico na defesa dos ideais políticos-partidários e religiosos de determinados grupos. 

 
Em 1911 Joaquim Augusto da Costa Marques iniciou sua gestão à frente da Presidência do Es-
tado de Mato Grosso. A família Marques era considerada um dos grupos oligárquicos de grande 
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poder no Estado, que “se articulavam em função dos interesses econômicos em jogo”. Uma das 
características das oligarquias é que eram “fortalecidos economicamente e apoiados por grupos 
internacionais, disputavam a hegemonia do poder político estadual através de lutas extra e in-
trapartidárias, numa sucessão de “revoluções” que marcaram profundamente o contexto regio-
nal”. (Moreno: 2007: 43). Esse período é muito marcado pelo poder dos coronéis, pelas 
oligarquias e pelo banditismo5. 
 
Para Moreno (2007:45)  

o domínio da política estadual pelas oligarquias mato-grossenses resi-
dia na sua relação com o poder privado exercido pelos coronéis. Estas 
exerciam influencia paternalista ou coercitiva sobre as camadas mais 
pobres da população, que retribuíam com fidelidade e temor. [...] Seu 
poder de mando podia se manifestar em nível local, zonas de influen-
cia, através das indicações de nomeações para preenchimento de car-
gos públicos e nas concessões de muitos outros privilégios. Ora a sua 
força política era demonstrada no comando do Estado como chefe de 
governo, como deputado, senador, delegado de polícia, ora como in-
tendente municipal.  

 
Após a proclamação da República, afirmam Siqueira (2000) e Moreno (2007), a vida econômica 
e política de Mato Grosso passou a ser dominada por grupos oligárquicos, que se aglutinavam 
em torno de partidos políticos, por conta de conflitos gerados acabavam por provocar “ora ali-
anças entre antigos rivais, ora separação de grupos antes aliados”. (Moreno: 2007:49). Para 
Amâncio (2008:77) com tantas lutas intensas entre as oligarquias pela disputa de poder “pare-
cia não haver espaço para preocupações de ordem pedagógica”. 

 
A história da Primeira República em Mato Grosso foi marcada pelo coronelismo que imperava 
fortemente e também pela reorganização da escola pública primária, algo que vinha acontecen-
do em todo país. No tocante a história da educação, no período estudado, duas Reformas da 
Instrução Pública Primária são regulamentadas neste Estado, como já citado acima, uma em 
1910 e a outra em 1927.  
 
Em 4 de julho de 1910 o então presidente desse estado, Pedro Celestino Corrêa da Costa6, au-
torizou pela Lei número 533 a reorganização da Instrução Pública Primária. No mesmo ano foi 
expedido o Regulamento por meio do Decreto no. 265, de 22 de outubro, a ser observado a 
partir de 1911, que empreendeu um conjunto de mudanças no ensino primário mato-
grossense. 
 
Uma dessas mudanças expressa no Regulamento de 1910 enfatiza em seu parágrafo 77 a ado-
ção do método intuitivo, estipulando que as lições sobre as matérias de qualquer curso deveri-
am, de acordo com o programa adaptado, ser mais práticas e concretas do que teóricas e 
abstratas, e encaminhadas de modo que as faculdades infantis fossem incitadas a um desen-
volvimento gradual e harmônico, cabendo ao professor empregar os processos intuitivos para 
desenvolver a faculdade de observação de seus alunos. 
 
Em relatório apresentado ao Presidente do Estado, Coronel Pedro Celestino Corrêa da Costa, 
em 27 de março de 1911, o Diretor Geral da Instrução Pública, Senhor José Estevão Corrêa, 
confirma ser este Regulamento composto por um vasto “programa de ensino nos moldes dos 
mais aceitos princípios e regras da pedagogia moderna” acreditando que seu desenvolvimento 
seria profícuo com a presença de “professores convenientemente preparados” que compreen-
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dessem bem e desempenhassem “os deveres de sua elevada missão social”, algo a ser alcan-
çado em longo prazo, visto que a Escola Normal fora regulamentada neste mesmo período pelo 
decreto 266, de 3 de dezembro de 1910. 
 
Neste período no ensino primário, o relatório do Diretor José Estevão Corrêa registra que,  

Funcionaram durante o ano [1910] 79 escolas, sendo 22 do sexo 
masculino, 18 do feminino, 39 mistas. 
Deixaram de funcionar 19, sendo 5 do sexo masculino, 5 do feminino 
e 9 mistas. Das que funcionaram 74 enviaram mapas mensais acu-
sando ter atingido o número de alunos nelas, matriculados, a 2707, 
das quais 1716 do sexo masculino e 991 do feminino e o dos frequen-
tes a 2060 sendo 1.266 do sexo masculino e 794 do feminino7.  

  
 

Já em 1927, sob a presidência de Mário Corrêa da Costa, um novo Regulamento da Instrução 
Pública foi expedido por meio do Decreto número 759, de 22 de abril de 1927, dividindo o ensi-
no em primário e secundário. Este regulamento classificou as escolas Mato-grossenses em: iso-
ladas rurais, isoladas urbanas, isoladas noturnas, escolas reunidas e grupos escolares. Entre 
outras Para o ensino da leitura foi introduzido o método analítico, ou seja, “método da palavra-
ção, considerado um método racional e científico” (Amâncio, 2008).  
 
A implantação destes regulamentos trouxe modificações na organização pedagógica e adminis-
trativa das escolas de Mato Grosso, o que nos faz indagar: as reformas educacionais de 1910 e 
1927 foram veiculadas pela imprensa periódica deste estado brasileiro? Como? Quais as refle-
xões da imprensa acerca dos acontecimentos relacionados à instrução pública primária e como 
se posicionava? Quem tinha acesso à instrução e aos jornais no período supracitado? Qual o 
papel da imprensa jornalística escrita nesse período? 
 
A partir da análise preliminar de parte do corpus documental observa-se que os assuntos rela-
cionados à temática da educação e ou instrução pública primária aparecem regularmente nas 
edições impressas dos jornais mato-grossenses, com as mais variadas abordagens, desde as 
instalações físicas de prédios escolares à evasão de crianças, formação dos professores primá-
rios, editais de matrículas, situação final dos alunos, datas cívicas comemoradas nos estabele-
cimentos de ensino entre outras, das quais teceremos comentários preliminares logo abaixo. 
Em se tratando de educação, a imprensa jornalística Mato-grossense apresenta-se como um 
campo fértil de investigação nas décadas estudadas, respondendo assim uma questão que nos 
preocupava inicialmente.  

 
 
Preparação do magistério público 

 
Uma das temáticas recorrentes nos jornais estudados até o momento refere-se à preparação 
dos professores para atuarem no magistério público, de um local específico que pudesse pro-
porcionar esta preparação e qual a sua importância, bem como artigos sobre concursos públi-
cos e representações acerca dos professores em geral. 

  
Para exemplificar selecionamos um artigo intitulado “Um confronto”, publicado no Jornal O Mat-
to-Grosso8, em 30/11/1913, com continuidade em 7/12/1913, em que o articulista estabelece 
uma comparação entre as ações realizadas pelo presidente Pedro Celestino9 no período de sua 
gestão – de 1908 a 1911 -, com as ações realizadas pelo presidente Costa Marques (de 1911 a 
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1913) no tocante à instrução pública de Mato Grosso. Este artigo é muito rico de detalhes e, 
como o autor não se identifica adotaremos um termo utilizado nos jornais da época – o articu-
lista que defende os atos do governo anterior e condena os do atual. Inicia seu discurso apre-
sentando Pedro Celestino como o governo que iniciou “sem alarde mas com método a reforma 
da instrução. Compreendendo que as primeiras causas da decadência do ensino entre nós eram 
a imperfeição do método e a falta de pessoal idôneo no magistério publico [...]”10.  
 
O articulista constata que o ensino em Mato Grosso estava em decadência e explicita e ou iden-
tifica, na sua concepção, duas causas primeiras para tal empobrecimento e atraso: um método 
“imperfeito” e a “falta de pessoal idôneo no magistério público”. 
 
De acordo com Siqueira (2000:207, 209, 220) “a preocupação com a adoção de um método 
específico passou a existir concretamente na Província de Mato Grosso no período pós 1870” e 
que a partir do Regimento Interno das Escolas Públicas de Instrução Primária desta Província, 
foi oficialmente adotado o método simultâneo de ensino. No Regulamento de 1889, ressalta 
Siqueira, “a temática do método foi remetida para o regimento interno das escolas”. Já no Re-
gulamento de 1910 podemos observar o empreendimento de um conjunto de mudanças no 
ensino primário mato-grossense e a ênfase na adoção de um método específico – o intuitivo. 
 
Afirma ainda o articulista que para resolver tal problemática, Pedro Celestino “[...] contratou a 
primeira missão paulista11 que não só passou a ministrar a instrução sob as solidas bases do 
moderno e mais perfeito método pedagógico como procurou incutir esse mesmo método no 
corpo docente já existente nesta capital”. (O Matto-Grosso, 1913, p.1).  
 
A constituição de um discurso institucional acerca da necessidade de (re) organizar a instrução 
e de formar professores em Mato Grosso estava atrelada a uma discussão que ocorria em todo 
o país, ou seja, tornar o Brasil moderno e civilizado. A instrução pública era considerada naque-
le período como uma das estratégias mais importantes para a regeneração da sociedade. 

 
Não sendo, entretanto, suficiente esta medida para que bem 
depressa ficassem as nossas escolas providas de bons profes-
sores, fundou a escola normal, escolhendo, para a regência 
das suas diversas cadeiras, gente competente que pudesse sa-
tisfazer as exigências da reforma iniciada. (O Matto-Grosso, 
1913, p.1). 
 

A Assembleia Estadual promulgando a lei nº 533 de 4 de junho de 1910, baixou o decreto nº 
66 de 3 de dezembro do mesmo ano criando uma Escola Normal na capital Cuiabá, inaugurada 
em primeiro de fevereiro de 1911, para a qual foram nomeados um professor de Português – 
Dr. Anibal Benício de Toledo, um de Francês – o engenheiro Eduardo Parisot, um de Geografia 
e chorografia do Brasil - cidadão Fábio Monteiro de Lima, um de matemática elementar o cida-
dão Fenelon Muller e um de Pedagogia – o normalista Leowigildo Martins de Melo, ao qual foi 
igualmente conferido o cargo de Diretor do Estabelecimento12.  
  
De acordo com Amâncio (2008:88) apesar da “situação em que se encontrava a instrução pú-
blica em Mato Grosso e as dificuldades” encontradas pelos dois normalistas, os dois iniciaram 
“imediatamente a reorganização do ensino que incluía várias frentes de trabalho: a instalação 
dos grupos, a instalação da Escola Normal, os horários, o programa da Escola Normal, a prepa-
ração dos professores, o contato com a imprensa escrita local etc”. 
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Em relatório apresentado por Leowigildo Martins de Melo ao Secretario de Estado dos Negócios 
do Interior, Justiça e Fazenda, o normalista formado em São Paulo reconhece: 
  

Qualquer indivíduo que possua a instrução preliminar, pode ser pro-
fessor. Educadores formados por tal processo jamais poderão ser 
bons elementos para o ensino. A sua ação na educação será falha de 
resultados. Professor dessa natureza, sobre ser um profissional inca-
paz de sua missão, por isso mesmo que o seu preparo é quase nulo, é 
ainda um elemento pernicioso no magistério, pela simples razão da 
sua inabilidade técnica. A criação de uma Escola Normal em nosso 
meio foi um ato acertadíssimo 

 
 
Criação de escolas 
  
Outra temática recorrentemente apresentada nos jornais mato-grossenses refere-se à criação 
de escolas, construção e instalação de prédios escolares, a carência de material, bem como as 
condições precárias das instalações escolares. 
 
Uma das notícias veiculadas pelo Jornal de Poconé e que teve grande notoriedade foi a instala-
ção do Grupo Escolar13 no município e as atividades realizadas, principalmente, nas datas cívi-
cas comemorativas. A edição número três de 22 de maio de 1912 reservou várias colunas para 
detalhar aspectos relativos à instalação do Grupo Escolar naquela cidade. Esta imprensa local 
possuía um forte poder de divulgação e consolidação de determinadas representações, como 
forma de doutrinar e glorificar alguns aspectos da sociedade.  
 
O jornal O Araguaia14, datado de 7 de janeiro de 1934:1, com artigo intitulado “Coisas novas e 
Velhas” o articulista que assina a crônica como “Nicodemos”, cobra a criação de um grupo es-
colar no município, usando como argumentos a renda, aumento crescente da população e a 
elevação de vila à categoria de cidade, com sede de comarca e prefeitura, ressaltando:  
 

(...) necessitamos de um Grupo Escolar a altura do nosso meio, onde 
nossa infância possa receber a instrução que nossas leis lhe faculta. 
Da Escola Normal de Cuiabá (para não falarmos de outras), saem 
anualmente, como pombas de um pombal, dezenas de Normalistas, 
que não acham colocação. Enquanto isto se verifica por lá, - nós aqui 
vemos centenas de crianças que vão crescendo analfabetas. Será isto 
justo? Nem justo, nem inteligente, nem patriótico. 

  
 
Professores 
 
 
É possível perceber também nos discursos a questão da representação do professor do ensino 
primário, como pessoa de exemplar moral e pessoal, apesar das prováveis dificuldades em que 
se encontravam:  
 

E o professor investido de duplo papel de instrutor e educador precisa 
lutar com aturadora perseverança para vencer e dominar os defeitos: 
luta desigual em que não conta com outro elemento senão seu pró-
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prio engenho, sua pericia e longa experiência no tirocínio de ensinar. 
Luta desigual, porque o professor vê-se sobraçado com dupla tarefa: 
combater ensinamentos eivados de falsas noções e costumes invete-
rados de rotinas ou malicias.15 

 
Localizamos artigos variados nos jornais, escritos por diretores e professores, tanto do ensino 
secundário quanto do primário. Por enquanto destacamos aqui os escritos dos diretores e pro-
fessores Leowigildo Mello e Gustavo Kuhlmann16 no Jornal A Reacção17 e corroboramos com 
Amâncio (2008:85) ao afirmar: 
 

os jornais da época registram com detalhes riquíssimos as muitas po-
lêmicas provocadas/alimentadas pelos dois jovens professores, “repu-
blicanos convictos” (conforme eles próprios se intitulavam) que, 
inserindo-se na vida político-cultural de Cuiabá, conquistaram, rapi-
damente, tanto amplos espaços na imprensa local quanto alguns ini-
migos ferrenhos, representados pelo grupo do jornal católico A Cruz. 

 
Por meio da imprensa jornalística escrita contribuíram para os debates sobre a educação, dispu-
tavam ideias e expunham suas opiniões para a sociedade da época, demonstrando assim serem 
pessoas ativas e participantes no contexto em que estavam inseridos. Assim como Schueler; 
Teixeira (2008:11) acreditamos que “inexiste meio intelectual sem a existência de um espaço 
de debates, ou seja, de lugares de sociabilidades, que são condição para a elaboração intelec-
tual” Corroborando com a hipótese desta mesma autora, acreditamos que os professores e/ou 
os produtores da escrita nos impressos “pertenciam a um grupo de intelectuais da época”, se 
destacando tanto pela produção escrita (obras didáticas, poesias, poemas, livros, artigos para a 
imprensa, etc), quanto pela participação intensa nos grupos de sociabilidade intelectual e políti-
ca do estado, tais como os Clubes Literários e as Associações. 
 
 
Algumas Considerações  
 
A veiculação de valores cívicos-patrióticos, bem como as representações acerca dos ideários 
positivistas permeou os jornais mato-grossenses, em que se difundia a crença no poder da es-
cola, principalmente, na instrução primária, enquanto instituição responsável por moldar o cará-
ter das crianças. Instruir o povo era uma das preocupações centrais do projeto educacional 
republicano, que estavam em plena guerra contra o analfabetismo, considerado na época como 
um obstáculo para o progresso da nação. Para tanto, depositaram as esperanças num “novo” 
modelo de organização escolar. 
 
Pesquisar a imprensa jornalística deste Estado nos permitiu compreender um pouco do que se 
passava na sociedade mato-grossense, no tocante à ideia de educação, sobrepunha-se o cultivo 
intelectual e moral dentro da ordem, como condição essencial para se alcançar o progresso e a 
civilização. Muitas dúvidas ainda nos inquietam, motivo pelo qual daremos continuidade a esta 
pesquisa e esperamos poder contribuir para ampliar o horizonte de estudos na área de História 
da Educação neste Estado, fazendo uso dos jornais como fontes determinantes de práticas cul-
turais e de múltiplas representações. 
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1 A pesquisa encontra-se em fase de catalogação dos jornais no período supracitado, com a 
inventariação sistemática de notícias, informações e artigos publicados referentes à educação. 
2 Chartier, R. (2002). A História Cultural: entre práticas e representações. 
3 Retificamos aqui um erro de digitação no resumo deste trabalho, sendo assim, solicitamos 
considerar como válido o número do decreto 759 aqui apresentado.  
4 Fundados em 1890-1937, 1909-1914, 1912-1915, 1934, respectivamente. 
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5 Conferir trabalho de Batista, V.B (1981).  
6 No tocante a educação, o coronel Pedro Celestino Corrêa da Costa, é considerado para Men-
donça (1977) como o presidente que deixou de fato seu nome registrado na história do ensino 
em Mato Grosso, tendo fundado a Escola Normal, que mais tarde recebera o seu nome, e, co-
mo responsável por empreender neste estado a reorganização do ensino primário, de 1908-
1910, procurando adequar as escolas mato-grossenses às escolas modelares do estado de São 
Paulo. 
7 O Diretor Geral da Instrução Pública justifica no relatório de 1911 que não estão incluídos nes-
ta estatística os alunos das escolas incorporadas aos dois grupos escolares criados pelo Presi-
dente Pedro Celestino em ambos os distritos da Capital – Cuiabá. 
8 O jornal O Matto-Grosso foi impresso e publicado em Cuiabá e circulou de 1890 até 1937, pe-
ríodo da Primeira República e inicio da Era Vargas. Intitulava-se um “órgão democrata, destina-
do aos interesses do povo”. Tratava-se de uma publicação semanal, composto por quatro 
páginas, subdividido em quatro colunas. Teve como diretor e proprietário Joaquim Rodrigues 
Calháo e Emílio do Espírito Santo Rodrigues Calháo.  
9 Generoso Ponce foi eleito presidente do Estado em 1907, no entanto, em função de saúde 
precária, assume a gestão seu vice, Pedro Celestino Corrêa da Costa, no dia 12 de outubro de 
1908. 
10 Jornal O Matto-Grosso, 30 de novembro de 1913, p.1. 
11 A primeira missão paulista a que faz referencia o articulista são os dois professores normalis-
tas recém-formados no Estado de São Paulo, Leowigildo Martins de Melo e Gustavo Fernando 
Kuhlmann, contratados pelo governo de Mato Grosso para implementarem a reforma da in-
strução pública. Estudos sobre os dois normalistas conferir em Poubel e Silva (2006); Sá e Vidal 
(2011), e Amâncio (2008).  
12 Maiores detalhes sobre a Escola Normal em Mato Grosso, conferir estudos de Poubel e Silva 
(2006), Reis e Sá (2006) e Amâncio (2008),  
13 Os Grupos Escolares foram criados em Mato Grosso em 1910, no entanto, sua instalação no 
município de Poconé ocorreu a 13 de maio de 1912. Maiores detalhes sobre a criação dos 
Grupos Escolares em MT Cf. Amâncio (2008); Reis e Sá (2006). 
14 Órgão literário e noticioso, fundado em 1932 no município de Lageado, atualmente denomi-
nado de Guiratinga. Tinha como Diretor S. Bezerra, sendo Gerente J. R. Almeida e Redator M. 
Cruz. 
15 Jornal de Poconé (1914), n.16, p.3. O Jornal de Poconé foi fundado em 1912, no município 
de Poconé, se intitulava como “órgão dos interesses do povo”. Teve como fundador o diretor do 
Grupo Escolar Professor João Brienne de Camargo. Deste professor localizamos alguns artigos 
no Jornal O Matto-Grosso. 
16 Ressaltamos que foi localizado mais publicações do professor Gustavo Kuhlmann, tanto em 
artigos quanto poesias, todos assinados, fazendo uso frequente do Jornal A Reacção como 
redator e como diretor e fundador do jornal Republicano. 
17 Órgão da Liga Mato-grossense de Livre Pensadores, fundado a 21 de Abril de 1909 e aparecia 
aos domingos.  
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Introdução: 
 
Há algum tempo, temos tido contato com trabalhos na área da História da Educação e 

também na área da História cuja marca tem sido a narrativa com base na micro-história. Assim, 
nos eventos mais recentes nos quais participamos, os trabalhos de pesquisa apresentados vão 
descortinando fatos e narrativas cuja marca parece ser a sua singularidade calcada, na maior 
parte das vezes, na descoberta de documentos que o historiador traz a luz inserindo em sua 
moldagem algum autor que lhe dá a vestimenta teórica.  

A justificativa para a postura acima descrita tem sido a de fazer emergir uma história 
que estava escondida e a qual não se dava valor como, por exemplo, a história das mulheres; 
dos negros; dos homossexuais ou daquela velha escola confessional ou pública cujo acervo foi 
aberto ao historiador da educação. Também entram em cena os jornais locais e revistas com 
circulação restrita. Enfim, as fontes se tornaram tão múltiplas que por vezes sentimos a total 
ausência das palavras de Veyne (1993) que solicitava aos historiadores que não perdessem de 
vista a perspectiva de se colocar problemas diante dos fatos históricos impedindo, assim, que 
as narrativas se tornassem o foco da história. Ou seja, teríamos a narrativa, mas não a proble-
mática a partir da qual ela seria analisada.  

É claro que não podemos negar a importância que a emergência de atores sociais antes 
esquecidos trouxe para a compreensão de um passado que muitas vezes parecia imutável, pois 
foram estas pesquisas que nos trouxeram homens e mulheres com carne; osso e espírito e nos 
colocaram diante de um viver cotidiano que era desconhecido quando as fontes dos historiado-
res eram as denominadas oficiais. No entanto, algumas questões devem ser colocadas se qui-
sermos avançar no debate. Por exemplo: será que poderemos remontar estes pequenos 
fragmentos e com eles construir uma história que nos sirva para entender o passado? Qual o 
sentido do fazer do historiador quando pensamos a relação entre o vivido e o presente? E como 
esta questão pode influenciar a construção de uma história da educação brasileira que não se 
configure apenas em narrativas de fatos singulares cujo sentido está ensimesmado? São estas 
as questões iniciais que vimos nos colocando há já algum tempo e que gostaríamos de poder 
debater. 

Queremos, pois chamar a atenção do leitor de que iremos montar como o próprio título 
indica algumas notas para um debate cuja temática é a questão de como podemos pensar o 
universal e o singular e apresentar alguns exemplos de textos que poderiam ser articulados, 
mas que “não conversam” entre si tomando como base dois eventos: um específico da História 
da Educação e outro da História. 

De forma paralela ao que vivenciamos nestes dois últimos anos (e quem sabe por causa 
de), uma das bases iniciais para a nossa inquietação foi o um texto de Sanfelice (2009) no qual 
o autor focando o tema das instituições escolares insere como uma de suas críticas a fragmen-
tação das pesquisas realizadas na área. Acrescentaríamos o localismo que, por vezes, impede 
que consigamos montar de forma adequada uma história da educação brasileira que equilibre o 
geral e o particular e nos traga informações que não reforcem o que está dado na literatura 
mais abrangente. 

Como já dito, tomaremos como fontes para a análise alguns trabalhos apresentados no 
encontro regional de História da Educação realizado em 2010 no Rio de Janeiro e o encontro 
Internacional de História do Presente realizado em 2011 na cidade de Florianópolis. Ou seja, 
nos pareceu que a inquietação de Sanfelice pode ser ampliada para além dos textos sobre insti-
tuições escolares embora os incluam. Veremos, pois, que a marca da singularidade está dada 
tanto em um encontro regional quanto em um Internacional e acreditamos que a análise com-
parativa possibilitará algumas conclusões mais amplas sobre o fazer do historiador da educação 
e sua contribuição para a História da Educação, disciplina obrigatória nos cursos de Pedagogia. 
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Ou seja, se há um crescimento nas pesquisas de que forma elas podem incidir sobre o ensino 
dessa disciplina? Será possível montar o quebra-cabeça de maneira que as peças se juntem ou 
ficaremos restritos a que estas pesquisas nunca cheguem aos olhos do futuro professor? Por-
tanto, repetimos, há implicações de vários matizes sobre as escolhas teóricas e metodológicas 
que (nos parece) acabam separando a pesquisa sobre a história da educação e sua contribuição 
para a própria disciplina. Nossa pretensão não é responder as questões, mas apenas inserir 
algumas pistas para que possam ser postas para o debate no âmbito da História da Educação. 
 
 

1. O Ponto de Partida 
 
1.1 A Escola dos Anais: avanços e limites  
 

Sabemos que há mais de meio século a denominada Escola dos Anais realizou uma es-
pécie de revolução na historiografia ao propor novas fontes; novos objetos e novos olhares pa-
ra a análise da história ao incorporar conceitos e problemáticas das outras ciências humanas 
como, por exemplo, a sociologia, a antropologia e a demografia. A história foi então, como sin-
tetizaram Cardoso e Brignoli (1983), qualificada como Social; Demográfica; Econômica dentre 
outras denominações. Ao poucos iríamos acrescentando ao processo da escrita da história ou-
tros qualificativos como descreve Cambi (1999) um historiador da educação que listou outras 
denominações como, por exemplo, a História das Mentalidades e das Instituições Escolares; 
enfim, ao longo do tempo passamos a fragmentar a história e a nomear cada parte como um 
todo. A singularidade e muitas vezes o inusitado e até mesmo o exótico da Antropologia parece 
ter se tornado a lente a partir da qual olhamos o passado. E aqui reiteramos o problema focado 
no texto, ou seja, rompemos com duas perspectivas fundamentais: a) a relação entre passado 
e presente e b) o equilíbrio entre o singular e o universal. 

Porém, percebemos e este nos parece um limite fundamental, que a volta ao passado 
está sendo realizada de forma equivocada já que tanto na história quanto na história da educa-
ção, a valorização da singularidade tem nos ofertado algumas boas narrativas, mas pouca ou 
quase nenhuma análise sobre elas provocando um rompimento com as duas perspectivas 
enunciadas acima. 

Assim, temos um quadro onde os atores sociais, as instituições escolares ou educacio-
nais apresentam seu valor apenas por estar no passado e poder emergir dele pela mão do his-
toriador. Desvelar o que está abaixo da ponta do iceberg tomou, portanto, um sentido em si 
mesmo é o que parece nos dizer os resultados de pesquisas realizadas no âmbito da história da 
educação. Para citar um exemplo conhecido relembremos O Queijo e os Vermes de Ginzburg 
(1987) para inserir como primeira hipótese para a nossa análise que se ficarmos retidos na figu-
ra do moleiro e deixamos de lado a questão primordial do autor, isto por que ele pensou o que 
pensou? Ou, um exemplo vindo de nossas fontes que toma um jornal local apenas para reiterar 
o que já está escrito em livros sobre a História da Educação Brasileira.  
Seria este um espelho da forma como nos situamos no mundo e na relação com o passado?. 
Voltaremos a esta problemática ao longo do texto e nas considerações finais. 
 
1.2 A valorização da singularidade: Antropologia História e Cultura 
 
 O conceito de cultura tem sido enfocado tradicionalmente pela Antropologia sendo alvo, 
mesmo no interior deste campo de conhecimento, de debates e de diferenças analíticas. A tra-
dição antropológica toma este conceito inicialmente no sentido de exaltar as diferenças entre o 
modelo cultural “primitivo” e o civilizado, ou as denominadas sociedades simples e complexas, 
procurando com suas análises mostrar que havia nexo e organicidade por detrás da estranheza 
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das sociedades tribais. Esta é a orientação teórica e metodológica, (guardada as devidas pro-
porções da inserção em um mesmo grupo destas duas tradições) dos empiristas ingleses e os 
culturalistas americanos. Posteriormente, a tendência foi no sentido de apontar as similitudes 
entre os dois modelos acima citados e o exemplo maior desta tendência são os trabalhos de 
Lévi-Strauss.  
 Passados mais de um século do início da tradição antropológica - os primeiros trabalhos 
datam da metade do século XIX (Laplantine, 1989) a realidade com que se defronta hoje o an-
tropólogo é bem diversa. Segundo Montero (1993 ), desde os anos 80 é comum ouvir dizer que 
esta ciência vive uma crise. De acordo com esta autora:  
 

...“essa ‘crise’teria abalado os três pilares fundamentais sobre os 
quais se assentou até hoje a reflexão antropológica: o trabalho de 
campo, a interpretação do outro, a autoria. Um dos principais condi-
cionantes dessa ‘crise’teria sido a alteração radical, nos últimos cin-
quenta anos, das condições tradicionais em que o trabalho de campo 
vinha se realizando: o processo mundial de expansão do capitalismo 
para a periferia do globo levou à aproximação progressiva das cultu-
ras e acabou por suprimir a distância cultural necessária para que o 
olhar antropológico pudesse legitimamente, contruir-se no suposto 
da possibilidade de uma descrição/compreensão adequada do outro” 
(Montero,1993: 161-162). 

 Se o “outro” não é o mesmo, como afirma Montero (op.cit), a antropologia deveria, 
ainda segundo a autora, combinar conceitos de disciplinas afins, de forma a que não se abrisse 
mão de entender o singular tendo, ao mesmo tempo, a totalidade não como um fim para a 
pesquisa, mas sim como algo que deve ser mantido no horizonte. 
 Um bom exemplo ainda é a análise de Ginzburg (op.cit) já referida acima e que deve 
ser entendida para além da figura do moleiro. Diríamos que sua história (ou por que ele pensou 
o que pensou?) tem relação com o fenômeno da interpenetração das “classes sociais”. Segundo 
Ginzburg, os historiadores se aproximaram muito recentemente do debate da relação entre 
classes subalternas e dominantes. Não foi sem desconfiança, afirma o autor, que enfrentaram 
este problema e se colocaram como questão se a subordinação era direta ou se haveria possibi-
lidade de se apostar na circularidade. E afirma conclusivamente: “é bem mais frutífera a hipóte-
se formulada por Bakhtin de uma influência recíproca entre classes subalternas e a cultura 
dominante”. (GINZBURG, 1987: 24). 
 A interpenetração das classes sociais também é algo caro e bem colocado na perspecti-
va de Gramsci cujo conceito de hegemonia permite uma visão do social muito mais dinâmica e 
menos paralisante, principalmente com a inserção da cultura como um dado fundamental para 
a compreensão do social. Assim, segundo Bobbio (1987), Gramsci ampliou o conceito de hege-
monia incorporando ao seu primeiro sentido - a direção política- o da direção cultural. A idéia 
de direção, pressuposto básico do conceito coloca em pauta, que não há na sociedade uma 
dominação absoluta, permitindo, desta forma, a sedimentação da visão que coloca como pers-
pectiva a circularidade (no sentido amplo) entre as diferentes classes sociais. 
 Além destes autores, também podemos perceber a mesma idéia em Hobsbawm (1996) 
que analisando a revolução cultural dos anos 60 no âmbito da moda e da música coloca que, 
aos poucos, a rebeldia dos jovens foi construída a partir das classes populares de onde vieram 
os jeans, o jazz e, no caso do Brasil, o samba. E se não quisermos nos ater aos grandes autores 
ou as grandes transformações, pensemos no nosso cotidiano e no quanto nossas relações soci-
ais são permeadas por constantes trocas inter-camadas sociais. 
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 No caso específico da educação, Lovisolo mostra que o mesmo se dá na relação entre 
intelectuais e povo. A partir da análise sobre a educação popular este autor demonstra que o 
movimento de educação do povo e de valorização de sua cultura como um caminho para a 
emancipação é, na verdade, uma tentativa dos intelectuais de terem reconhecido e valorizados, 
o único bem que dispõem no mercado: o produto do pensamento. Em suas próprias palavras: 

.Podemos supor que os intelectuais estão a serviço de si mesmos 
num sentido menos prosaico e materialista. Porém, para aceitar esta 
interpretação, faz-se necessário acreditar no poder das idéias. A figu-
ra do intelectual pertence a longa tradição libertária cuja ênfase é a 
autonomia do pensamento e da ação. (...)  
Esta intervenção idealista tem sua constelação materialista no 
mercado dos bens simbólicos. O único que o intelectual pode aspirar, 
enquanto intelectual, é ao prestígio ou reconhecimento conferido por 
um mercado que valorize os produtos do pensamento. Um mercado 
constituído , no sentido mais amplo, por consumidores semelhantes 
ao próprio intelectual, por iguais e competentes para avaliar o uso de 
sua razão apoiada em fatos. (...) Quer, portanto, alçar o povo a nova 
matriz de ser e perrtencer; que a formação (building),de todos na-
queles valores que ele professa. Por vezes escreve com linhas muito 
tortas estes objetivos e chega a se perder nos ardis que inventa para 
dissimular que o intelectual possue uma estratégia de e para o inte-
lectual, e de que ele está, sobretudo, a serviço de si mes-
mo”(Lovisolo, 1987 : 32-33. Citado livremente, grifos do autor).  

 Podemos dizer, portanto, que os valores não se difundem apenas de cima para baixo 
como também, em vários casos, são compartilhados por classes e camadas sociais diferentes. 
Para a educação, se concordarmos com Lovisolo, o compartilhar é condição inerente ao próprio 
movimento de ensinar; é uma necessidade básica para que os valores professados pelos inte-
lectuais sejam difundidos e reconhecidos. Pode se inferir desta idéia que, no caso específico da 
educação, este movimento - o da valorização da cultura do outro - adquire outros contornos. 
 
 Educação e Cultura  

 
 No caso das pesquisas em educação como mostra Dauster (2007) a etnografia tem sido 
alçada como uma metodologia cada vez mais utilizada e os historiadores da educação levando 
em conta a intersecção com esta área tem se valido das fontes e relatos reforçando a etnogra-
fia, não no sentido dado por Montero,(op.cit) mas como narrativas que, repetimos, estão enre-
dadas em si mesmas. 
 O tempo em que vivemos parece ter colocado na pré-história os séculos anteriores. 
Como afirma Boaventura Santos (1988), temos aos nossos pés um cruzamento de sombras que 
vêm, ao mesmo tempo, de um passado (que já não somos) e de um futuro que acreditamos já 
termos nas mãos. Mas, continua, se abrirmos bem os nossos olhos, se pensarmos nos grandes 
debates do presente, veremos que o nosso mapa teórico ainda tem seus contornos definidos 
pelo século XIX. Por isso, não é raro encontrarmos em textos do “fim do século XX” referências 
a idéias já enunciadas (ainda que de forma diferente) no século XIX. Por exemplo, P. Thompson 
( 1992) analisando a História Oral , perspectiva metodológica tão em voga nos últimos anos , 
faz referência a Michelet, um historiador do século XIX que acreditava ser a fonte oral tão fun-
damental na recuperação da história quanto as fontes escritas. Também a idéia de interpreta-
ção e compreensão da história defendida pelo grupo dos Annales, que se formou nos anos 30 
deste século, já encontrava sua forma quase acabada nas idéias de Dilthey (1979) que, no sé-
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culo XIX, propunha uma análise da história que negava a proposta positivista calcada apenas 
na narração dos fatos. Para tanto, propõe a recuperação da história a partir das categorias de 
vida, tempo , sentido e significação 
 A categoria vida abrangeria atitudes, condutas e relações estabelecidas entre as pes-
soas, tanto no seu modo de agir quanto nas respostas que dariam às mudanças que ocorrem 
no movimento da vida, pois ela existe em estado de fluxo permanente. Se a vida é fluxo, o 
tempo seria uma dimensão fundamental da história, pois é a partir dele que a vida é compre-
endida. Tempo é, portanto, a base constitutiva de outras categoriais. Por fim, a categoria de 
sentido para Dilthey, será fundamental para o estabelecimento da compreensão da história. 
 Vê-se, por estas idéias, a extrema modernidade de um autor do século XIX assim como 
o foi Michelet ao afirmar a necessidade de se incorporar uma documentação oral para a análise 
da história. Esta característica, é claro, não é privilégio da metodologia da História. Em uma 
análise logicamente bem elaborada Cardoso de Oliveira (1984) demonstra que embora possa-
mos identificar na Antropologia quatro matrizes fundamentais com seus respectivos pais funda-
dores, os autores mais recentes encontram-se na tensão entre estas matrizes sendo, portanto, 
herdeiros diretos da produção teórica produzida no século XIX.  
 Destas considerações podemos colocar pelo menos dois pontos importantes. Em primei-
ro lugar, é bem difícil que um trabalho coloque algo novo em termos teórico-metodológicos já 
que, possivelmente, uma busca mais sistemática nos levaria a alguma matriz teórica do passa-
do. Em segundo lugar, que não por acaso nossa perspectiva teórica está ancorada ainda nos 
conceitos construídos no século XIX e nossas perguntas, como já afirmamos, remontam aos 
gregos.  
 Não trazer nada de novo não deve significar, porém, que deixemos a pesquisa ao sabor 
da idéia de que cabe ao leitor procurar, nas entrelinhas, qual a lente utilizada pelo pesquisador 
nas suas reflexões. Assim, se explicitar o recorte teórico metodológico é necessário para as ci-
ências cujos objetos são bem demarcados, no caso da pesquisa em educação, este procedi-
mento é vital. Eis o que, acreditamos, seja o limite e a riqueza da pesquisa em educação. 
 Além da Antropologia também a História das Mentalidades tem marcado os trabalhos 
em História da Educação. Sabemos que na historiografia contemporânea, a denominada “Histó-
ria das Mentalidades” é a vertente que apresenta, de forma mais acabada, uma história mais 
sociológica e antropológica 
 Mas estas mudanças de perspectiva não se referem apenas à “História das Mentalida-
des”. Segundo alguns autores, uma das principais características que distingue a historiografia 
contemporânea, ou “nova história”, da perspectiva positivista de história é a não preocupação 
com a relação causa e efeito entre os acontecimentos. Também nesta nova reorientação da 
historiografia, o nível micro-social emerge com mais força e como resultado temos a descrição 
de acontecimentos marcados pela singularidade sem se comprometer com o que já afirmava 
Evans-Pritchard (1978), isto é, de não se considerar a história como uma mera sucessão de 
acontecimentos, mas de se estabelecer as relações entre os acontecimentos, levando-se em 
conta a dimensão do tempo. 
 No campo específico da educação, os estudos sobre o cotidiano escolar como veremos 
tem se ampliado e se distanciado de um debate com a perspectiva de análise que tendia a pri-
vilegiar visões macro, principalmente aquela que se voltou para a interpretação de questões 
mais amplas como, por exemplo, a relação entre Estado e educação. Colocar o ponto de vista 
micro não deve servir, porém, para que esqueçamos a perspectiva mais ampla, pois a descrição 
dos cotidianos escolares deve ser entendida como parte de uma estrutura maior que interage 
continuamente com ela, ou seja, a descrição do cotidiano escolar não deve ser vista como um 
fim em si mesmo da pesquisa, pois a sua riqueza está justamente na possibilidade de estabele-
cer correlações e análises com o todo no qual se insere. 
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 Os estudos micro ou do cotidiano escolar trouxeram novas inquietações para o campo 
educacional principalmente pela incorporação de teorias antes estranhas a ela como, por exem-
plo, a Antropologia. Ao que parece, este movimento fez com que recuperássemos um objeto 
que sempre esteve em nossas mãos, mas para o qual não dávamos importância porque está-
vamos mais preocupados em entender o nível macro. Esta “novidade”, porém, não deve ser 
entendida nem como fruto do acaso nem como um insight revelador já que ela se coaduna com 
o tempo que vivemos. Como nos lembra Valente (1996) : 

 “a realidade social da atualidade é tão nova e carregada de matizes 
que nenhum sistema teórico e, sobretudo o <marxismo> com sua 
pretensão de totalidade, seria capaz de captar. É apenas possível es-
tudar a especificidade e singularidade dos fenômenos e, por isso, 
descrevê-los de forma fragmentada e isolada, perdendo-se a explica-
ção e a compreensão do real em sua globalidade . Daí que, abando-
nando-se toda e qualquer referência teórica válida, são buscadas 
novas referências que propiciem respostas adequadas aos problemas 
colocados pela contemporaneidade. (...) Sem dúvida somos especta-
dores privilegiados de uma história que não se repetirá ( a não ser 
como farsa) como já sugeria o velho Marx, n’O 18 brumário de Lu-
ís Bonaparte, reafirmando o caráter <único> dos fatos. A <nova> 
realidade que presenciamos dever ser compreendida e não parece 
ter sentido imaginar que tenha ocorrido a superação de perspectivas 
que partem do reconhecimento que são históricos e, portanto, trans-
formam toda ação e conhecimento humanos”(Valente, 1996: 5-6). 

 Diante destas considerações seria possível pensar que estamos frente à idéia de que 
deveríamos jogar fora todo o arcabouço intelectual que nos apóia e partir para a reconstrução 
de conceitos e teorias novas que possibilitassem a compreensão desta sociedade multifaceada 
da qual a educação é parte. Porém, e é a própria Valente (op.cit) que nos lembra que o novo só 
se construirá se não deixarmos de lado os conceitos que dispomos e isto é condição imprescin-
dível para a produção do conhecimento.  
 Recuperar o fragmento e a singularidade deve ser feito sem cair na falácia de abusar 
do relativismo e nos esquecermos que este singular é um produto histórico e que, portanto, 
tem suas raízes no processo que o engendrou. Dito de outra maneira: é preciso escapar do 
efeito perverso do auto-centramento que tem como resultado produções que fazem da descri-
ção do cotidiano de cada pesquisador, o objetivo da sua produção acadêmica. Como escapulir 
da armadilha de fazer da descrição etnográfica um fim em si mesma? 
 A saída talvez seja transpor os conceitos e categorias antropológicas para a educação, 
sem perder de vista a especificidade do objeto, isto é, que ele se insere nas denominadas soci-
edades complexas. A produção antropológica voltada para as sociedades complexas teve que 
incorporar procedimentos metodológicos inicialmente estranhos à Antropologia. Como afirma 
Feldman- Bianco (1987), a adequação do arsenal metodológico da Antropologia, baseada em 
coleta de dados microscópicos e detalhados, teve que incorporar, para a análise das sociedades 
contemporâneas, também os dados históricos, documentais e até mesmo quantitativos, de for-
ma que pudesse reconstruir processos de mudanças sociais.  

Ainda segundo a autora a tendência da Antropologia brasileira contemporânea tem sido 
a de enfatizar análises que privilegiam as representações. O contraponto desta perspectiva, a 
“teoria da ação” privilegia a observação e a reconstrução do comportamento concreto de indiví-
duos específicos. Trata-se da diferença já colocada em Malinowski (1979) entre o que as pes-
soas dizem e o que elas fazem. Trata-se de uma distinção de ênfase mas que produz resultados 
diferentes. Assim: 
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 por um lado a ênfase na observação do comportamento concreto e 
nas ações e interações sociais tende a demarcar a Antropologia en-
quanto micro-sociologia; por outro lado, uma ênfase na análise das 
representações implica a definição da Antropologia enquanto estudo 
da cultura”. (Feldman- Bianco, op. cit : 9).  
 

 Uma outra distinção, decorrente desta, diz respeito a diferença entre análises éticas ( 
que privilegiam as interpretações do pesquisador) e análises êmicas (que privilegiam as inter-
pretações dos informantes). Em qual lugar está a educação? 
 Eis algumas distinções importantes para pensarmos, como afirmamos acima, a especifi-
cidade da educação frente à Antropologia ou ao objeto antropológico. Ao contrário deste campo 
do conhecimento, os educadores que pesquisam o cotidiano escolar são, ao mesmo tempo, 
pesquisadores e informantes; são atores sociais que interagem continuamente com aqueles 
que se propõem a analisar. Suas ações concretas interferem e modificam visões de mundo de 
um objeto que, ao contrário daqueles privilegiados pela análise antropológica, compartilham 
com ele uma mesma cultura: a dada pela sociedade mais ampla e aquela mais específica, isto 
é, a cultura escolar. E mais, não devemos esquecer que os analistas e pesquisadores do cotidi-
ano da escola têm (diferente dos antropólogos) um lugar previamente demarcado, isto é, de 
maneira geral o pesquisador é quase sempre um professor.  
 
 
2. Os Exemplos:  

Tomaremos agora apenas alguns dados sobre os Congressos que citamos e que são 
marcados pela singularidade expressa pela ênfase na narrativa na qual a análise desaparece ou, 
quando é feita apenas reitera o já sabido pela História da Educação e História. Isto não quer 
dizer que autores não são citados (aliás há os totalmente in como por exemplo o conceito de 
cultura de Chartier; ou Foucault dentre outros), mas não é feita uma análise entre o fato que 
está sendo descrito e a lente teórica utilizada. 

No segundo encontro de História da Educação no Rio de Janeiro que aconteceu em 
2010 um dado já expressa a idéia de que o singular está mais bem representado do que as 
questões que tradicionalmente norteavam o debate como, por exemplo, a preocupação com a 
luta pela escola. No encontro tivemos 176 (cento e setenta e seis trabalhos apresentados) e 
deste total 26 (vinte e seis) situavam-se no eixo Instituições escolares, culturais e científicas; 15 
(quinze) em no eixo Cultura Escolar e práticas educativas e 04 (quatro) em Educação, escola e 
Diversidade. Os três eixos somados totalizavam 59 (cinquenta e nove) trabalhos sendo que os 
quatro últimos haviam se alocado na perspectiva da diversidade porque enfocavam um outro 
distante (indígenas e africanos) ou um outro próximo, isto é, os consumidores. É importante 
acrescentar que se somarmos os 23 ( vinte e três) trabalhos apresentados no Eixo 4, denomi-
nado Intelectuais e Idéias Pedagógicas, veremos a mesma perspectiva do enfoque singu-
lar.Teríamos, assim, um total de 82 ( oitenta e dois) trabalhos voltados para descrever o papel 
de alguns intelectuais; a descrição de instituições escolares existentes na cidade e no município 
do Rio de Janeiro e alguns de Minas Gerais.  

Uma mirada mais cuidadosa nos resumos apresentados parece demonstrar que na His-
tória da Educação os trabalhos podem ser distribuídos em quaisquer focos já que é difícil anali-
sar, por exemplo, qual a contribuição de uma descrição de uma escola confessional no Vale do 
Paraíba cujo trabalho está alocado no eixo dedicado às instituições escolares e um outro texto 
de uma escola confessional que está alocado no eixo dedicado a cultura escolar.  
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Quando nos perguntamos por que há tão poucos textos dedicados ao tema da forma-
ção docente, vimos que alguns dos trabalhos alocados no eixo das Instituições tinham seu foco 
no tema como, por exemplo, o que narrava a formação de professores na cidade de Niterói. 

O que estas considerações parecem demonstrar? Em primeiro lugar que é necessário 
fazer um esforço para que nos concentremos em algumas questões que orientem as pesquisas 
de forma a que possamos, por exemplo, compreender a importância e o lugar na História da 
Educação tanto no que se refere ao papel dos intelectuais quanto das instituições escolares. 
Sabemos que há uma relação entre ambos que desaparece quando o foco se torna a instituição 
ou os intelectuais e suas idéias, isto é, descreve-se o cotidiano de cada instituição apenas para, 
em alguns casos, reiterar o que já está presente nos livros sobre a história da educação ou em 
outros apenas narrar uma experiência singular. Em segundo lugar me parece que ainda não 
estamos seguros do que seja a idéia de cultura dado a impregnação da visão de Geertz sobre 
cultura local já criticada Biesark (2001) e da marca do diferente enunciada por Chartier (apud 
Hunt, 2001) impregnou não só a história da educação, mas também a história como veremos a 
seguir. 

Iremos agora relatar a partir de nossa participação em um congresso de História no 
Simpósio de Gênero, Família e Infância, que parece demonstrar a mesma tendência: a valoriza-
ção da singularidade. Ortiz, discutindo o tema do universal e particular faz a seguinte observa-
ção:  

Há uma inversão das expectativas. O diverso é sinônimo de riqueza, 
patrimônio intocável. Cada idioma, na sua modalidade, é um universo 
irredutível aos outros, sua morte seria uma perda para o conjunto 
das visões de mundo dos diferentes povos. As noções de confusão e 
incompreensão, intrínsecas à polêmica anterior, são substituídas por 
outras, elas agora prezam o diverso e o plural. A idéia de unificação 
associa-se então à de pesadelo, ao declínio da vida humana. Ocorre 
assim uma ressemantização do mito deBabel. Suas qualidades nefas-
tas transmutam-se em positividade. Pluralidade significa riqueza, e a 
proliferação dos idiomas é o sinal de sua manifestação.(ORTIZ, 2007 
p 12)  

 
As palavras de Ortiz dada a delimitação do texto podem ser consideradas um resumo 

do que acompanhamos nos dois congressos. No de História os textos apresentados enfocavam 
temas diversos como, por exemplo, a prostituição; os meninos desvalidos; a participação de 
mulheres da elite em momentos históricos onde o espaço público ainda era hegemonicamente 
masculino dentre outros. Porém, o que nos chamou mais atenção foi que os trabalhos prima-
vam pela localidade, isto é, o centro das pesquisas eram as cidades; publicações ou indivíduos. 
Não havia uma tentativa de pensar algumas questões que desse alguma unicidade para que os 
textos apresentados conversassem entre eles. Por exemplo, qual a relação entre uma entrevista 
sobre sexualidade com um reverendo, o mercado sexual em Florianópolis e menores que se 
prostituem na mesma cidade? A descrição do singular ou, como afirma Ortiz a valorização da 
pluralidade das vozes (o estudo dos mesmos temas com uma leve modificação no foco da pes-
quisa) parece ser a tônica tanto em História quanto na História da Educação. 

 
Considerações Finais  

Acreditamos que apenas podemos aprender sobre o passado se houver uma continui-
dade significativa com o presente o que possibilita também, que muitos historiadores façam do 
presente o caminho para entender o passado reiterando a idéia de continuidade no sentido in-
verso. Imaginamos que a continuidade pode ter duas origens: a) por haver uma natureza hu-
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mana sólida e persistente ou b) porque a mudança do mundo seria superficial, sobretudo, em 
termos de moralidade. Por exemplo, se não fosse assim nem leríamos nem citaríamos Aristóte-
les. Muitos pensam que apesar da mudança tecnológica com seu impacto sobre o meio natural, 
e mesmo a mudança social que temos realizado, nós, os humanos, pouco mudamos em termos 
psicológicos e morais. Assim, a mudança seria mais superficial e externa do que profunda e 
interna. Uma prova seria que ainda consideramos Platão e Aristóteles como nossos contempo-
râneos, no sentido de que formularam perguntas que consideramos valiosas e respostas que 
ainda discutimos.  

O valor que concedemos aos clássicos funciona como uma contra prova para o deter-
minismo social e cultural e, ainda, para o enaltecimento dos efeitos da mudança social e tecno-
lógica. Embora sejamos produtos de uma época ou de circunstâncias bem diferentes, ainda 
assim, parece que o passado está no interior dela. Senão, como é possível que muitas de suas 
perguntas e respostas formuladas em uma cultura e sociedade bem diferente da nossa, e sepa-
rada por 2500 anos, ainda sejam consideradas válidas, boas, significativas para com elas nos 
esforçar? 

Arriscamos uma outra hipótese. Acreditamos que o motivo clássico perdeu grande parte 
de sua força nas leituras mais elaboradas da história e já não nos atrevemos a aderir a ele 
abertamente. Apenas pensando que o mundo é diferente, que muda rápido e que cria novos 
problemas pode emergir o sentimento e a pretensão dos modernos de escrever os roteiros com 
suas próprias mãos, ao invés de se guiarem por roteiros exemplares feitos no passado. Se ilu-
minismo e romantismo podem ser considerados como filosofias orientadoras em oposição, am-
bas, no entanto, colaboraram para o modo moderno de relacionarmos com a história mediante 
o entendimento do presente. Do iluminismo herdamos a idéia de que devemos fazer uso da 
própria razão, cada um deve pensar por si mesmo. Ao mesmo tempo, embebidos pelo roman-
tismo, pretendemos ser criativos, originais, singulares: cada um deve ser artista de si mesmo e 
o eu deveria ser como uma obra de arte singular. Pensar no equilíbrio entre a visão singular e o 
universal talvez possa ser um caminho para as pesquisas em História da Educação 
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Introdução 
 

Este texto resulta de investigação feita no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Disci-
plina História da Educação (GEPEDHE) e objetiva refletir sobre o perfil de docentes da disciplina 
História da Educação no Brasil e suas metodologias de trabalho. O levantamento de dados foi 
feito com 33 docentes da disciplina História da Educação participantes do último Congresso Lu-
so-brasileiro de História da Educação (São Luís, MA, 2010).1 Para Magalhães (2005, p. 95): 

 
Os congressos constituem, pelo elevado número de participantes e 
pelo envolvimento logístico, financeiro e institucional, importantes 
momentos de exposição e inventariação de idéias e de perspectivação 
de campos do saber, factores de afirmação institucional e grupal, co-
mo que certames/feira de idéias e de projectos. 

 
Nesse sentido, buscamos fazer um exercício de perspectivação dos 33 professores. Embora 

o recorte de 33 questionários se apresente restrito a princípio — pois o congresso reuniu mais de 
um milhar de participantes —, a abordagem dos colaboradores da pesquisa se limitou a professores 
atuantes em instituições de nível superior, o que restringiu o recorte do levantamento, visto que 
excluiu graduandos, pós-graduandos e outros participantes.  

Outro dado reforça a importância dos levantamentos em congressos: o paralelo com pes-
quisas embasadas em fontes institucionais ou documentais como a de Borges e Gatti Jr. (2010), que 
buscaram refletir sobre o status atual da disciplina História da Educação consultando 124 planos de 
55 instituições; eles apontaram que 75% dos professores são graduados em Pedagogia (45%) e 
História (30%). Nosso levantamento encontrou 74% (48% e 26%, respectivamente), portanto a 
amostragem colhida no congresso mostra-se significativa, mesmo havendo distorções de percentu-
ais para cima ou para baixo.2 

Além da análise com base nesses dados, subsidiamo-nos no estudo do percurso histórico da 
disciplina e enfatizamos a cultura profissional3 dos docentes porque sua atividade representa pro-
posta de aprendizado sobre algo cujo conteúdo, cujas ferramentas e cujos materiais de trabalho são 
forjados por vivências e modos de fazer do professor.  

 
Uma perspectiva de apreensão e compreensão das disciplinas acadêmi-
cas e curriculares [...] pode ser operada não só por meio da análise do 
modo como a História da Educação está instituída nos currículos, mas 
também pelos programas de ensino e pelos testemunhos dos respectivos 
professores. (RODRIGUES, 2011, p. 146). 

 
Tal ponto de partida leva à discussão inicial voltada ao campo da história das disciplinas 

escolares: objeto de estudo de diversos pesquisadores há algumas décadas, interesse historio-
gráfico articulado com questões da política educacional e renovação teórico-metodológica de-
correntes da “crise paradigmática” do fim do século XX.  

A partir dos anos 70, o movimento de reformulação curricular ganhou prioridade nas 
novas políticas educacionais; e nesse processo a escola deixou e ser analisada só à luz de um 
contexto macro, de modo que o conhecimento produzido em seu interior avançou na preocupa-
ção dos pesquisadores de vários países do ocidente. 

 
O cotidiano escolar, as práticas de ensino de professores e alunos e 
os materiais escolares começaram a ser considerados relevantes no 
processo educacional e, nesta perspectiva, as disciplinas escolares 
tornaram-se objeto de investigação, buscando-se justificar ou com-
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preender o papel e o significado de cada uma delas na definição dos 
novos currículos, e preocupando-se, entre outras dimensões, em iden-
tificar e apreender o conhecimento escolar por elas produzido. (BIT-
TENCOURT, 1999, p. 147). 

 
Para nós, o estudo da gênese e de diferentes momentos históricos de constituição dos 

saberes escolares sistematizados em dada disciplina colabora para a compreensão da cultura 
profissional do docente que nela atua, sobretudo suas opções teórico-metodológicas, determi-
nantes da prática cotidiana na sala de aula. Em muitos casos, essa cultura profissional é deter-
minante da construção de dado plano disciplinar, sujeito à escolha de conteúdos da vivência do 
professor. Segundo Magalhães (2011, p. 186), elaborar um plano de história da educação exige 
“[...] admitir uma selecção, pois que é inviável, em qualquer circunstância didático-pedagógica, 
a leccionação de uma História da Educação ‘total’”. Além dos textos oficiais, convém considerar 
os que são produzidos pela escola: planos de aula, livros e manuais, cadernos de alunos, pro-
vas e avaliações. Para Magalhães (1998, p. 14), 

[...] as disciplinas, enquanto domínios do conhecimento científico, au-
tônomos, não apenas não existiam assim arrumadas antes da forma-
ção das disciplinas escolares, como na sua constituição o primado da 
educação supera o da ciência. 

 
Portanto, a investigação das práticas na sala de aula revela um novo repertório de sa-

beres não demarcados institucionalmente, mas importantes para estudar a cultura profissional 
de docentes atuantes em dada disciplina ou num conjunto delas. Segundo Chervel (1990), o 
saber escolar seria fundamental para superar os pressupostos da ideia de que as mudanças na 
escola teriam início fora dele pela atuação de elites intelectuais ou pelo poder de Estado.  

 
Aliando os pressupostos políticos aos epistemológicos, Chervel contri-
buiu para avanços na pesquisa ao demonstrar a ausência de neutrali-
dade nos debates e nos métodos de estudos sobre disciplinas 
escolares. A história das disciplinas escolares, segundo Chervel, deve 
partir de uma concepção de disciplina entendida em suas especificida-
des, com objetivos próprios, que se articula com os demais saberes 
mas não forma um conhecimento menor, de segunda classe, e, nesta 
perspectiva, as pesquisas históricas devem se preocupar em entender 
suas especificidades e sua autonomia. (BITTENCOURT, 1999, p. 148).  

 
Assim, entendemos que este trabalho se localiza no campo de interesse da história das 

disciplinas escolares. O estudo do perfil dos docentes e a identificação de suas práticas nas sa-
las de formação de professores (sobretudo no curso de Pedagogia) podem mostrar mudanças e 
permanências de média e longa duração ocorridas ou em processo no ensino da história da 
educação. 
 
Perfil docente 

 
Nossos dados permitem dizer que a feminização dos docentes de História da Educação 

em nível superior é relevante: 74% dos questionários foram respondidos por professoras — 
número acima da média geral do ensino superior, cuja presença feminina não chega a 45%, 
diferentemente de outros níveis.4 Embora este levantamento aponte a predominância de mu-
lheres na docência de História da Educação, isso não ocorre no ensino superior em geral. Tal 
evidência se relaciona com o surgimento dessa disciplina no contexto de crença no potencial 
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renovador do ato educativo e em meio à atuação dos estados nacionais republicanos para esta-
tizar o ensino e institucionalizar a formação, em especial pela implantação das escolas normais 
(NÓVOA, 1994). Com a profissionalização do professorado num primeiro momento, depois com 
a gradativa feminização do magistério, em particular nos cursos de formação, esse espaço — 
assim entendemos — constituiu um refúgio inicial para mulheres que entravam no restrito e 
sexista mercado de trabalho em fins do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Se-
gundo Villela (2000, p. 119): 

 
Num espaço de cinco décadas, uma profissão quase que exclusiva-
mente masculina tornar-se-ia prioritariamente feminina, sendo que a 
formação profissional possibilitada por essas escolas teria papel fun-
damental na luta das mulheres pelo acesso a um trabalho digno e re-
munerado. 

 
A princípio, essa feminização, sobretudo na formação de professoras e nas escolas pri-

márias, colocaria as mulheres a serviço da difusão de normas morais dominantes; depois esse 
discurso da moralidade assumiu significados distintos sob influência do discurso higienista, de 
modo que a imagem feminina na escola vai se associando ao lar, à criança e à regeneração de 
uma sociedade “sadia”. Tal tendência moldaria o ensino da história da educação, forjado, so-
bretudo, nas escolas normais, cuja marca mais acentuada seria a reprodução de dados vindos 
de documentos oficiais e reunidos em manuais que circulariam desde o início do século XX no 
país — mais intensamente após os anos 30. Essas observações são importantes para compre-
ender como a cultura profissional do/a professor/a de História da Educação se constituiu em 
mais de um século de experiências acumuladas. 

Os/as 33 entrevistados/as atuam no ensino de História da Educação em 15 estados das 
cinco regiões. A distribuição aleatória dos questionários mostrou proporcionalidade quanto ao 
número de instituições de ensino superior; noutros termos, as regiões mais populosas foram 
mais representadas na pesquisa (GRÁF. 1).  

Os dados mostraram que o maior grupo de entrevistados está na faixa etária 40–49 
anos (37%), seguido dos mais jovens: 30–39 anos (33%) e dos mais experientes: 50–69 anos 
(30%).5 Se a renovação da disciplina se vincula à cultura profissional dos docentes, então hipo-
teticamente os 70% dos professores atuantes que estão na faixa etária 30–49 anos — com 
perspectiva de trabalho de quase duas décadas — teriam possibilidade de apontar novas dire-
ções para o ensino da disciplina.  

 

32%

24%

24%

10% 10%

Sudeste
Nordeste
Sul
Centro Oeste
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GRÁFICO 1 – Representatividade das regiões na pesquisa 
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Por outro lado, tendo em vista certa homogeneização da carreira dos professores (a 

maioria é funcionária pública), o recuo de oportunidades de docência na área e a expansão da 
década passada como referência, Warde (2011) acredita que a disciplina História da Educação 
entrou em fase de estabilização ou cristalização de seus traços atuais. 

 
[...] a maior renovação na História da Educação se deu com a geração 
que concluiu seus cursos de graduação nos anos 80 e que é a mesma 
geração que completou o mestrado nos anos 90, bem como o douto-
rado que seguiu crescendo na primeira década do século XXI. Esse é 
o momento em que tem início a renovação de docen-
tes/pesquisadores/autores seja pelo afastamento dos antigos quadros, 
seja pela ampliação de vagas; portanto, é o momento em que as no-
vas temáticas, novas abordagens etc. começam a ser postas em circu-
lação pelos historiadores da educação já comprometidos com a 
disciplina desde anos anteriores. (WARDE, 2011, p. 318).  

 
Mas cabe distinguir os diferentes grupos entrevistados no congresso. Apoiando-nos em 

Nóvoa (1995), boa parte dos docentes entrevistados (33%, idade entre 30 e 39 anos) estaria 
em fase de estabilização na carreira, daí o sentimento de “competência” pedagógica crescente 
e a percepção de estar mais preparado para situações complexas ou inesperadas no ambiente 
de trabalho. Outra parte significativa (37%, idade entre 40 e 49 anos) estaria na fase de diver-
sificação, quando buscam experiências pessoais, mudando material didático, modos de avalia-
ção, trabalhos em grupo e até a alteração do programa disciplinar. No curto prazo, isso poderia 
levar a outro movimento de renovação da história da educação.6 

Os entrevistados têm média de 45 anos de idade e mais de duas décadas de atuação 
no ensino superior. Mas no ensino da disciplina História da Educação I essa experiência é pe-
quena: quase oito anos (88% dos entrevistados atuam ou atuaram nessa disciplina). O grupo 
mais jovem (30–39 anos de idade) tem média de cinco anos de atuação na disciplina (sete no 
ensino superior); aqueles com 40 e 49 anos de idade têm sete anos (onze anos na educação 
superior); o grupo mais experiente tem quase 13 anos na História da Educação (22 anos no 
ensino universitário). 

O tempo de experiência pode refletir certa renovação no grupo de docentes no ensino 
da disciplina em função, dentre outros fatores, do crescente movimento de ampliação dos cur-
sos de graduação nas últimas décadas, seja no ensino público ou no privado, e da migração dos 
professores entre diferentes disciplinas nos currículos das licenciaturas. Assim, nem sempre a 
pós-graduação na área garante atuação na disciplina História da Educação na graduação. 

Dos entrevistados, 58% atuaram ou atuam na História da Educação II e 32%, na HE 
III. Isso pode ser entendido pela observação dos currículos dos cursos que não têm essas três 
etapas de forma uniformizada. Mas não houve grandes distinções nesses dados nas regiões; 
variaram ligeiramente para baixo ou para cima. Boa parte deles atuou nos ensino fundamental 
e médio (média de 6 anos em cada nível), mas 35% lecionaram só no ensino superior e 30% 
atuam na pós-graduação (quase todos na faixa etária 50–69 anos). Outro dado importante para 
compreender a cultura profissional do docente de História da Educação é sua atuação em disci-
plinas afeitas ao campo. Quase 47% declaram ministrar Sociologia, Estrutura e Funcionamento 
do Ensino, História da Educação Brasileira e Fundamentos Histórico-filosóficos da Educação e 
outras.  

Há diferenças em alguns dados quando se tomam as regiões separadamente, mas nada 
que mereça detalhamento. Dos entrevistados, 74% atuam em instituições públicas de nível su-
perior, embora o ensino superior privado tenha mais amplitude quantitativa. O predomínio de 
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docentes de instituições públicas no evento as reafirma como lócus da pesquisa. Outro dado 
relevante é que 62% são doutores em Educação; 10% são doutores em áreas afins; e os de-
mais são mestres e especialistas.7 A maior parte (70%) afirmou ter orientado monografias e 
trabalhos de conclusão de curso na História da Educação (GRÁF. 2). 

 

38%

17%

23%

23%

17%
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Instituições Escolares

Docência
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Historiografia e Fontes

Gênero e Etnia
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GRÁFICO 2 – Temas mais lembrados quanto à orientação de trabalhos 
 
A formação inicial mostra diversidade, embora os cursos de Pedagogia e de História repre-

sentem 74% do total. Entrevistamos formados em Filosofia, Psicologia, Ciências Sociais, Letras, Di-
reito, Física e Educação Física atuando no ensino da disciplina. Mas há uma distinção clara entre o 
grupo mais experiente (50–69 anos) e o mais jovem (30–49 anos): neste predominam pedagogos; 
naquele, graduados em História e Filosofia. 

Esses dados suscitam mais questionamentos que certezas: que reflexos a relativa curta 
atuação desses docentes na área — provável alteração no perfil docente — tem no ensino da disci-
plina História da Educação? Os programas de pós-graduação em Educação que formam docentes 
em História da Educação têm colaborado para a inserção de novas metodologias de trabalho desses 
docentes? É possível transferir com mais contundência o conhecimento produzido com base em 
renovação teórica historiográfica dos últimos anos para o ensino de graduação no país? Que história 
da educação ensinar?  

48%

26%

9%

5% 12% Pedagogia
História
Filosofia
Psicologia
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GRÁFICO 3 – Formação inicial dos entrevistados para a pesquisa 

Metodologias do trabalho docente 
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Acreditamos que um ponto de abertura e ampliação das pesquisas e do ensino em 
História da Educação é sua perspectiva interdisciplinar, que ajudou o movimento de reno-
vação metodológica. Essa característica se evidencia — como vimos — na formação dos 
professores da área: heterogênea. Mas tal amplitude pode representar sua fragilidade e 
sua gradativa secundarização nos currículos de Pedagogia.  

O quadro a seguir indica as respostas dos entrevistados relativas à indicação de três au-
tores usados na disciplina de História da Educação I. 

 
QUADRO 1 

Autores mais citados na disciplina de HE I 
 

 AUTORES N. DE CITAÇÕES 
1 Manacorda 10 
2 Cambi 8 
3 Aranha 6 
4 Ponce 5 
 
5 

Aristóteles, Baeta Neves, Galvão, 
Giles, Hilsdorf, Homero, Luzuriaga, 
Paiva, Platão, Santo Agostinho, Sa-
viani, Vieira e Xavier. 

1 

 
Percebe-se que os manuais da disciplina de História da Educação ainda são recorrentes 

nesse saber escolar; juntos, foram lembrados em quase 70% das respostas (GRÁF. 4).8 
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GRÁFICO 4 – Manuais da disciplina de História da Educação mais lembrados  

 
Se pudermos classificar as obras desses autores como manuais, então são textos cuja 

organização se orienta pela perspectiva cronológica tradicional e cuja visão de história se divide 
em etapas rígidas. Isso indica pouca ou quase nenhuma renovação historiográfica, ao menos no 
ensino da disciplina História da Educação I. Borges e Gatti Jr. (2010, p. 32) apontaram que a 
quase metade dos planos de ensino pesquisados é organizada assim. 

 
[...] no que se refere à seleção dos conteúdos, os planos pesquisados 
respeitam uma organização temporal, na qual o delineamento do que 
será ensinado segue a divisão tradicional usada comumente em Histó-
ria Geral, a saber: Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade 
Contemporânea, o que desdobra-se em: Educação na Antiguidade; 
Educação na Idade Média; Educação Moderna; Educação Contempo-
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rânea. Esse tipo de organização está presente em 60 dentre as 124 
disciplinas pesquisadas, ou seja, em aproximadamente 48% do total. 

 
Esses dados suscitam questionamentos importantes para compreender a cultura profis-

sional e a formação dos professores de História da Educação: a graduação e pós-graduação dos 
docentes da área permitem construir conhecimentos autônomos sobre história da educação que 
romperiam com a cronologia? A adoção do manual revela algo da cultura profissional dos do-
centes?  

Essas questões indicam desafios ao ensino da disciplina, às vezes tida como excessiva-
mente propedêutica. Dada a natureza formativa da disciplina História da Educação, Warde 
(2011, p. 307) afirma que no currículo do curso de Pedagogia, como nos bacharelados tradicionais 
das ciências humanas, “[...] as disciplinas de “fundamentos” não tendem à formação especializada e 
sim à generalista”. 

Quando indagamos os professores sobre a bibliografia usada nas disciplinas História 
da Educação II e III, as respostas foram em número menor, pois a maior parte atua na 
etapa I (dada a organização curricular dos cursos de Pedagogia, pois nem todos têm as três 
etapas). Mas a variedade dos autores lembrados foi maior, sugerindo mais diversificação 
das obras, ou seja, que a presença de manuais não é tão evidente.  

 
QUADRO 2 

Autores mais citados nas disciplinas de HE II e III 
 AUTORES N. DE CI-

TAÇÕES 
1 Saviani 8 
2 Romanelli 5 
3 Xavier 3 
4 Faria Filho 3 
5 Veiga 3 
6 Bastos 2 
7 Mendonça 2 
8 Antonil, Arroyo, Azevedo, Alves, Bencostta, Biccas, Bonato, Cardoso, 

Carvalho, Castanho, Certeau, Chagas, Comenius, Constant, Cunha, 
Del Priori, Freitas, Gatti Jr, Ginzburg, Góes, Gondra, Guiraldelli, 
Hobsbawn, Levy Santos, Lombardi, Lopes, Ribeiro, Rosseau, Sanfeli-
ce, Santo Agostinho, Thompson e Vidal. 

1 

 
 
Intercalar autores brasileiros com estrangeiros e clássicos da literatura reflete o conteú-

do próprio da segunda e terceira etapa da disciplina, cuja referência geral é a educação brasilei-
ra. Assim, a adoção de trabalhos de pesquisadores cujo objeto é esse prevalece — como vimos.  

A adoção dos manuais didáticos por professores de todas as faixas etárias revela 
parte de sua cultura profissional, pois tais obras constituem verdadeiras gramáticas que 
veiculam métodos e técnicas de ensino, propõem e orientam processos de avaliação (vide 
o caso de Aranha). Todos apresentam seleção sistemática de conteúdos, concebidos arti-
culadamente com os objetivos de ensino, e as finalidades sociais que devem atender. Pa-
ra nós, tais manuais seriam mediadores dos processos de ensino e aprendizagem, 
demarcando-os pedagógica e didaticamente — processos esses que são constituintes in-
trínsecos da cultura profissional do docente da disciplina História da Educação I (ARAÚJO; 
RIBEIRO; SOUZA, 2011). 
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O emprego do manual corrobora uma padronização do discurso e nos leva a 
indagar a formação desses professores; também mostra homogeneidade no uso de 
recursos didáticos como o cinema, citado como instrumento de prática de ensino por 
88% dos professores. Os filmes citados sugerem um repertório limitado, como pode-
mos ver, em especial na primeira etapa da disciplina (HE I).  

 
 

QUADRO 3 
Filmes mais lembrados na disciplina de HE I 

 FILME N. DE CITA-
ÇÕES 

1 O Nome da Rosa 6 
2 Em Nome de Deus 6 
3 A Missão 6 
4 Documentários (A Invenção da Infância, 

etc.) 
3 

 
5 

300, A história oficial, Ágora, Ao mestre 
com carinho, Conrack, Desmundo, Gior-
dano Bruno, Inquisição, Lutero, O que é 
isso companheiro, Tempos modernos, 
Tróia e Um filme falado. 

1 

 
As respostas relativas aos objetivos da recorrência ao cinema nas aulas de História da 

Educação se aproximaram. Em geral, nota-se que os filmes são usados para contextualizar ou 
ilustrar dado período histórico: “contextualizar a Educação”, “diálogo com os textos escritos”, 
“debates, ilustração, identificação conceitual”, “diversidade na formação”, “apresentar a época”, 
“relacionar as teorias e afirmações sobre a história com as imagens”, “a representação de outra 
época”, “auxiliar na compreensão do texto, por conta da linguagem imagética”, “problematizar 
a história, o trabalho com fontes”, “problematizar e ilustrar os temas”, “contextualizar o perío-
do” e “diversificar abordagens metodológicas e motivar”. Percebe-se uma gama variada de in-
tenções com o uso do cinema na sala de aula — por exemplo, promover a formação com 
linguagens diversas e dar motivação para estudar a disciplina via cinema. Uma resposta aponta 
o uso do cinema só como representação de época; outra sugere a ideia de problematização da 
história pela diversificação de fontes.  

É importante inferir, porém, que o emprego do cinema como recurso pedagógico nas 
aulas de história da educação aponta o uso da imagem como ilustração e até reprodução da 
realidade, quando esta teria de ser vista como outra representação de dado contexto com base 
na produção de uma linguagem própria. Isso pressupõe indagações que vão além do glamour 
visual, de modo que o professor deve educar seu olhar para que possa “ler” as imagens cine-
matográficas antes de usar esse recurso didático. Mesmo que a sociedade atual esteja mergu-
lhada num mundo de imagens, a proposta de trabalho pedagógico é ousada, pois o uso do 
cinema como recurso pedagógico tem de ajudar o aluno a interpretar fenômenos sociais e mos-
trá-lo como espaço do imaginário para ensinar história (NÓVOA; NOVA, 1998). 

Além de revelarem que o cinema é o recurso mais usado, as respostas obtidas relativas 
ao uso de recursos intertextuais apontaram outros recursos (GRÁF. 5).  
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GRÁFICO 5 — Outros recursos intertextuais usados  

 
Dos periódicos, o mais lembrado foi a Revista Brasileira de História da Educação; 

dos websites, os mais visitados foram HistedBR e Scielo Artigos. Os 45% que declararam 
trabalhar com música e iconografia indicaram a MPB, imagens de prédios das escolas e 
retratos de seu cotidiano. Embora 54% tenham dito que usam textos de história da edu-
cação local, estes não foram citados no questionário. Enfim, 51% usam a literatura, so-
bretudo escritores brasileiros como Lima Barreto e Machado de Assis. 

A inserção dos recursos multimídia na cultura profissional do docente da disciplina 
é uma realidade cada dia mais presente, quase 80% faz uso do aparelho de datashow e 
do computador em sala de aula. Porém, o retroprojetor foi citado por 42% dos professo-
res — mesmo número daqueles que usam aparelhagem de som nas aulas — e o quadro-
branco ou quadro-negro é recurso usado ainda por 80% dos professores.  

Os processos avaliativos mostram diversificação: 67% dos professores aplicam 
seminários (avaliação oral), 63% adotam a prova escrita, 42% indicam aos alunos o tra-
balho monográfico, 39% solicitam relatórios, 18% realizam autoavaliação; somam 29% 
outros processos avaliativos como resumos, portfólio, resenhas etc. Percebe-se que, em-
bora haja diversidade nessas práticas, a adoção das avaliações escritas predomina em 
todas as faixas etárias dos professores consultados. 
 
Considerações parciais 
 

O perfil do docente de História da Educação poderia ser definido assim: do sexo 
feminino, com 45 anos de idade, graduada em Pedagogia ou História há quase duas déca-
das, ministrante da disciplina História da Educação I em instituições de ensino superior pú-
blicas há oito anos em média e orientadora de monografia e TCC na graduação vinculados à 
disciplina. Doutoras em educação, também lecionaram seis anos em média no nível médio e 
no fundamental. Esse perfil se relação profundamente com a constituição dessa disciplina 
como saber escolar, sobretudo quanto ao processo de feminização desta, pois em seu prin-
cípio a História da Educação surge nos cursos de formação docente: o Normal, que desde o 
século XIX seria ocupado por mulheres.  

As metodologias usadas pelos docentes indicam tal evidência ao se constatar, por 
exemplo, que os manuais continuam a ser usados predominantemente nessa disciplina, pois 
o manual didático constitui tecnologia educativa mediadora da relação entre professor e 
aluno desde o aparecimento da imprensa, em meados do século XV (ARAÚJO; RIBEIRO; 
SOUZA, 2011). O manual didático é, também, uma expressão do currículo e da disciplina 
escolar, associável com a construção da escolarização — do nível superior (de origem me-
dieval) à educação secundária — desde o século XV — e ao nível primário e infantil — des-
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de o século XIX. Isso mostra a cristalização, em especial, da disciplina História da Educação 
I quando olhada não pelo seu conteúdo, mas pela forma de organização, baseada na visão 
tradicional da história.  

 
Há muitos indícios de que, no âmbito da História da Educação, a 
grande maioria dos professores consegue minimamente organizar os 
conteúdos em sala de aula quando dispõe de manuais organizados 
com base nos princípios ocidentais mais tradicionais de espaço e tem-
po. (WARDE, 2011, p. 330). 

 
O que buscamos inferir é que, mesmo com o uso de diferentes recursos didáticos, um 

número restrito de manuais continua a ser a linha-mestra da organização desse conhecimento 
escolarizado, de modo que os ganhos da pesquisa científica nessa primeira etapa da disciplina 
não são incorporados ao cotidiano escolar. Assim, corroboramos Borges e Gatti Jr. (2010, p. 
31), para quem 

É importante salientar que na atualidade percebe-se um movimento 
ainda tímido da adoção de artigos, capítulos de livro e livros que resul-
tam da produção de docentes/pesquisadores da disciplina, sobretudo, 
daqueles vinculados aos programas de pós-graduação Stricto Sensu, 
em especial, na área de Educação. 

 
Os rumos da pesquisa nesse campo parecem heterogêneos no momento atual; mas is-

so não se reflete no ensino da História da Educação, de forma que essa disciplina “[...] floresce 
no âmbito de grupos de pesquisa específica, relativamente apartados das demandas profissio-
nalizantes dos Cursos de Pedagogia em que a disciplina é dominantemente oferecida” (WARDE, 
2011, p. 333).  

Este estudo ainda é panorâmico e introdutório, mas 
 

[...] investigar as formas como pesquisadores têm dialogado com as vá-
rias correntes historiográficas, como marxismo, história cultural, história 
das mentalidades ou o estruturalismo (e pós-estruturalismo) pode 
apontar tanto para permanências quanto para acomodações da histori-
ografia educacional a novos referenciais analíticos. (VIDAL; FARIA FI-
LHO, 2003, p. 60). 

 
Enfim, nossa perspectiva neste trabalho foi levantar especificidades da disciplina com 

base no perfil do docente e em suas metodologias, agregando elementos à discussão feita nas 
últimas duas décadas sobre o provável processo de secundarização da disciplina História da 
Educação nos currículos dos cursos de formação docente, que tem levado à sua simplificação 
didático-teórica.  
 
                                                
 1 A aplicação dos questionários cobriu todas as regiões do país e teve a colaboração de Daiane 
de Lima Silveira, Isaura Melo Franco, Jennifer Maria Matos e Valéria Aparecida Lima, alunas de 
iniciação científica da UFU (campus do Pontal), apoiada pela a FAPEMIG e pelo CNPq:  
2 Warde (2011) analisou 140 currículos de docentes de História da Educação com vínculos pro-
fissionais estáveis e relações consolidadas na disciplina (publicações e ensino) e chegou a estes 
números: 42% são graduados em Pedagogia e 27%, em História — ao todo, 69% dos currícu-
los avaliados. É um porcentual próximo da amostragem que colhemos. 
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3 Segundo Santos (2000, p. 67), “[...] toda a cultura profissional passa em primeiro lugar por 
um processo de socialização profissional. Conclui-se que embora não se possa falar de uma 
cultura profissional única (pois a cultura profissional varia de país para país, de nível de ensino 
para nível de ensino, etc.) um dos seus traços mais marcantes tende a ser um forte individua-
lismo, no entanto a identidade profissional dá-se na socialização, é certo que a analise da cultu-
ra profissional pode constituir uma questão não consensual, uma vez que é desenvolvida a 
partir de diversas categorias, e é, no entanto, possível encontrar-se acordo quanto a influência 
profunda que essa cultura determina no trabalho e no percurso profissional dos professores”.  
4 O censo do IBGE (2009) mostra que o perfil médio do professor de instituição pública é do 
sexo masculino, média de idade de 44 anos, brasileiro, com doutorado e regime de trabalho em 
tempo integral. Nas instituições particulares, também, predominam homens, com média etária 
de 34 anos, brasileiros, mestres e em regime de trabalho horista — recebem pagamento con-
forme a carga horária e têm como função exclusiva ministrar aulas. 
5 Esses números diferem dos de Warde (2011), que apresentou predominância da faixa etária 
mais avançada entre 52 anos e mais de 62 anos (41,4%); entre 42 e 51, o percentual foi 
36,4%; entre 32 e 41, 17,9%. Poderíamos inferir que a disposição para participar de congres-
sos seria maior no início da carreira? 
6 Os demais (30%, idade entre 50 e 69 anos) estariam, segundo Nóvoa (1995, p. 44–6), entre 
as fases da “Serenidade e Distanciamento Afectivo/Conservantismo e Lamenta-
ções/Desinvestimento”; seriam momentos pré-encerramento da carreira, quando “[...] o nível 
de ambição desce, o que faz baixar igualmente o nível de investimento, enquanto a sensação 
de confiança e de serenidade aumentam. [...] as pessoas libertam-se, progressivamente, sem o 
lamentar, do investimento no trabalho, para consagrar mais tempo a si próprias”. 
7 Gatti Jr. e Borges (2010) apontaram que 76,9% dos professores da disciplina História da Edu-
cação são doutores; 21,7% são mestres; e 1,4% tem pós-graduação lato sensu. Esses dados se 
aproximam dos que levantamos: 72% têm doutorado e 28% são mestres/especialistas. 
8 Warde (2011, p. 328) aponta distanciamento entre as pesquisas feitas por professores-
pesquisadores da área e o ensino na graduação: “[...] a grande distância entre o perfil das pes-
quisas e publicações dos 140 docentes-autores e os títulos de História da Educação mais vendi-
dos”. Esses títulos incluem vários manuais arrolados em nosso levantamento. 
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Introdução 
 
O objetivo deste trabalho é analisar o conteúdo, bem como o significado histórico da 

obra “Técnica da Pedagogia Moderna (Teoria e prática da Escola Nova)”, publicado em 1934 
pelo intelectual católico Everardo Backheuser (1879-1951), enquanto indicativo da renovação 
da pedagogia católica no Brasil a partir da aproximação com as ideias da Escola Nova. Trata-se 
de pesquisa de caráter documental que toma como fonte primária o livro acima mencionado e 
parte do princípio de que o campo educacional – um conjunto específico de práticas sociais – 
deve ser analisado a partir das complexas relações que estabelece com a totalidade social. A 
análise considera tanto os aspectos econômicos e políticos da sociedade brasileira nas décadas 
de 1920 e 1930, quanto a particularidade dos embates travados no interior do campo educacio-
nal.  

A tradição da educação católica no Brasil que remonta ao período colonial, a ampla 
rede de instituições de ensino dirigidas por diferentes Ordens, bem como a influência que pa-
dres e intelectuais católicos tiveram na composição do campo educacional brasileiro, são ele-
mentos que justificam a relevância de pesquisas que estudem a pedagogia católica e suas 
transformações. 

Neste texto, inicialmente são apresentados dados biográficos de Everardo Backheuser, 
destacando-se, especialmente, sua trajetória intelectual até 1933, quando se tornou o primeiro 
presidente da Confederação Católica Brasileira de Educação (CCBE). Na segunda parte do texto 
é discutido o contexto do campo educacional brasileiro na década de 1930, momento em que 
as disputas entre liberais – reformadores da educação – e católicos tornava-se beligerante. Fi-
nalmente, o livro Técnica da Pedagogia Moderna é analisado enquanto obra modelar e de im-
portante significado histórico, uma vez que seu conteúdo é a uma sistematização das primeiras 
incorporações dos elementos da Escola Nova à pedagogia católica.  

 
1. Everardo Backheuser um intelectual católico  
 

Everardo Adolpho Backheuser (1879 – 1951) nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, lu-
gar em que viveu durante toda sua infância e mocidade. Aos dois anos ficou órfão de pai – Jo-
hannes Backheuser, um comerciante bem sucedido – sendo então criado por sua mãe Joaquina 
Eugênia de Gouveia Backheuser e por uma tia. Seu pai deixou a família em boa situação finan-
ceira, entretanto, a posterior má administração dos negócios realizada pelo preposto da viúva, 
levou a casa comercial herdada à falência. Este fato deixou a família em alguma dificuldade 
financeira, entretanto a mãe, bastante laboriosa, valendo-se do patrimônio que possuía, passou 
a beneficiar e comercializar os produtos da opulenta chácara da família. Alcançou bastante êxito 
nesse empreendimento, o que possibilitou a Everardo Backheuser se dedicar aos estudos sem 
maiores obstáculos financeiros (Barreira, 2002; Santos 1989).  

Sua formação primária foi realizada na própria chácara da família, que abrigou o Colé-
gio de D. Evelina e, depois, Colégio de D. Hermínia Ihmer. Já seus estudos secundários foram 
realizados no Ginásio Nacional, atual Dom Pedro II, concluindo-os em 1896. Um ano depois se 
matriculou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde se formou: engenheiro-geógrafo em 
1899; engenheiro civil em 1901; bacharel em ciências físicas e matemáticas também em 1901; 
e, finalmente, doutor em ciências físicas e naturais em 1913. Não teve proximidade com a mili-
tância católica durante esse período. Sua reaproximação ao catolicismo aconteceu em 1928, por 
ocasião da morte de sua primeira esposa, Ricarda Restier Backheuser, que sempre tivera este 
desejo. A partir de então, engajou-se no movimento educacional católico. Backheuser exerceu o 
magistério desde 1903, quando se efetivou na cadeira de Mineralogia na Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro. Paralelamente às atividades de professor, desempenhou a atividade jornalística. 
Na década de 1910 foi deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por duas legislatu-
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ras. Teve intensa participação em movimentos políticos e sociais na década de 1920, particu-
larmente aqueles ligados à educação na perspectiva da Escola Nova (Barreira, 2002; Santos 
1989; Cunha, 2000). 

 Nesse contexto, foi um dos membros fundadores da Associação Brasileira de Educa-
ção (ABE) em 1924 e participou da Campanha em prol da Escola Nova, em 1927, ao lado de 
Fernando de Azevedo. Com sua reconversão ao catolicismo em 1928, tornou-se no mesmo ano 
presidente da Associação de Professores Católicos do Distrito Federal (APC/DF), e, em 1933, foi 
o primeiro presidente da Confederação Católica Brasileira de Educação (CCBE). A opção por 
este âmbito de militância foi razoavelmente óbvia, já que seus vínculos com a educação vinham 
de longa data (Barreira, 2002; Cunha, 2000). 
 
2. A década de 1930 e as disputas entre católicos e liberais no campo educacional 
 

A proclamação da República em 1889 significou um avanço no âmbito político nacio-
nal, entretanto, foi apenas um primeiro passo na modernização da sociedade brasileira. As mu-
danças na economia, que deixavam para trás o modelo agrário-comercial em prol do urbano-
industrial, concorreram para uma onda de lutas na cultura. Nesse quadro de intensas transfor-
mações econômicas, políticas e sociais, os debates atinentes ao campo educacional brasileiro 
do início do século XX devem ser localizados (Fausto & Buarque de Holanda, 2006; Nagle, 
1976).  

As ideias liberais incidiram de maneira importante nestas discussões, com as propos-
tas de universalização dos serviços públicos em educação e de reformulação dos planos e mé-
todos de ensino, tornando-se questões de primeira ordem para diferentes organizações sociais. 
A educação passou a ser considerada, especialmente a partir da década de 1920, instrumento 
de reconstrução social e peça imprescindível para a adequação do país às exigências da reali-
dade urbana e industrial (Saviani, 2008; Cury, 1988). Tratou-se de um período que teve como 
característica distintiva o “entusiasmo pela educação” e o “otimismo pedagógico” (Nagle, 1976). 

Neste sentido, foi modelar a criação da ABE, uma vez que foi fundada com o propósi-
to de reunir diferentes tendências em torno da bandeira da educação. A associação congregou 
representantes da pedagogia nova e da católica. Apesar de sua missão inicial, a ABE tornou-se 
um fértil terreno para que vicejassem, especialmente, as ideias dos adeptos da Escola Nova, 
que classificava como mecânicos e coercitivos os métodos e procedimentos da Escola Tradicio-
nal – comumente identificada com a pedagogia católica (Saviani, 2008; Cury, 1988). 

As marcantes diferenças das concepções educativas de católicos e de liberais, implica-
ram no acirramento de oposições no interior da ABE. Na IV Conferência Nacional de Educação, 
organizada pela entidade em 1931, já existiam indícios de uma ruptura. Entretanto, foi somente 
após a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 19 de março de 1932, que 
os educadores católicos deixaram formalmente a ABE. A ruptura foi oficializada em 12 e de-
zembro de 1932 em reunião do Conselho Diretor. Como desdobramento deste afastamento foi 
criada no ano seguinte a Confederação Católica Brasileira de Educação (CCBE), instituição que 
coordenava 40 Associações de Professores Católicos (APCs) e representava mais de 300 colé-
gios, 60 mil alunos e 6200 professores. A resistência da Igreja católica ao avanço das propostas 
liberais no campo da educação, defendidas pelos “pioneiros”, foi intensa e ultrapassou o limite 
da manifestação de discordâncias, tendo implicado na organização de instituições a fim de aglu-
tinar intelectuais e dar maior peso às propostas católicas – como, por exemplo, a CCBE. A difu-
são do ideário pedagógico católico por meio de impressos – livros, material didático, artigos em 
periódicos – foi uma das principais estratégias adotadas para dialogar, de maneira oficial, com 
as ideias da Escola Nova (Saviani, 2008; Cury, 1988). A Revista Brasileira de Pedagogia (1934-

CD-ROM DE ATAS  | 7072 |  COLUBHE 2012



1938) foi o principal veículo de comunicação da CCBE, tendo publicado 45 números e reunido 
aproximadamente 165 articulistas e colaboradores durante sua existência (Sgarbi, 1997). 

Vale destacar que a luta dos católicos no campo educacional articulava-se à Confede-
ração Católica que, em 1935, foi transformada em Ação Católica Brasileira. Esta instituição foi a 
concretização de um novo modelo de organização da Igreja, com a valorização dos quadros 
laicos, bem como sua integração à militância da Igreja na sociedade civil como um todo (Ban-
deira, 2000). Everardo Backheuser ocupou um importante papel neste contexto, tanto como 
liderança à frente da CCBE, quanto como intelectual que por meio de suas obras buscava equi-
librar a filosofia cristã com a técnica escolanovista.  

Nesse momento da atuação política e intelectual de Everardo Backheuser foi publica-
do o livro Técnica da Pedagogia Moderna (1934) com prefácio de Leonel Franca.  
Ao prefaciar a 1ª. edição do livro, Leonel Franca sublinhou o fato de não existir educação neutra, 
afirmando que toda pedagogia é tributária de uma filosofia de vida. Em seu texto critica tanto os 
que adeririam a extremismos perigosos, refutando a tradição e a experiências das gerações pas-
sadas, quanto aos que, apegados à rotina, eram tomados pela paralisia e não reconheciam as 
contribuições da ciência moderna à pedagogia. Exaltando a qualidade da obra, Franca afirma que 
Backheuser encontrou com passo firme o equilíbrio ideal e justo entre as duas posições (Franca, 
1934). Leonel Franca ainda ressalta no prefácio que para um educador desempenhar sua função 
precisa ter a compreensão da existência de uma “natureza essencial e indestructivel das cousas” 
(Franca, 1936, p. 7-8), e que a missão pedagógica não pode deixar de dispor de uma visão com-
preensiva da vida e da natureza humana. Exalta, assim, a necessidade da existência de “uma ta-
bella de valores que dirijam e qualifiquem [esta] actividade” (Franca, 1936, p. 7-8). Com isto, 
verifica-se desde o prefácio do manual a presença de valores do humanismo cristão que se farão 
presentes em todo o livro. No que tange à discussão realizada por Backheuser sobre os métodos 
pedagógicos da Escola Nova, Leonel Franca é categórico: 
 

Acerca dos methodos e innovações pedagogicas inculcados pela Esco-
la nova, encontrará aqui o leitor uma palavra justa de explanação so-
bria e util. Relação entre a autoridade do mestre e a espontaneidade 
do alumno, colaboração na escola e da escola com a familia, centros 
de interesse, formação moral, economica, e artistica, excursões, etc., 
etc., sobre todas as questões pedadogicas de candente actualidade, o 
novo livro traz sempre a solução mais equilibrada (Franca, 1934, p. 
8).  

 
Embora o foco do presente trabalho seja a 1ª. edição de 1934, vale indicar que, a 

partir de sua 3ª. edição em 1942, a obra passou a se chamar “Manual de Pedagogia Moderna”, 
e recebeu muitas modificações a fim de se tornar um compêndio de pedagogia para uso nas 
Escolas Normais e Institutos de Educação. Foi Alceu Amoroso Lima, uma das mais importantes 
lideranças católicas da época, quem convidou Everardo Backheuser para sistematizar a primeira 
versão da obra que, inicialmente, foi apresentada sob a forma de curso no Instituto Católico de 
Estudos Superiores. O livro “Técnica da Pedagogia Moderna”, em razão de ser acolhido tanto 
por Leonel Franca quanto por Alceu Amoroso Lima, foi uma espécie de “sistematização oficial” 
das propostas e técnicas da Escola Nova por parte dos educadores católicos.  
 
3. Técnica da Pedagogia Moderna: e a renovação da pedagogia católica no Brasil 
 

O livro de Everardo Backheuser tem 311 páginas, possui caráter eminentemente didá-
tico e é organizado com a seguinte estrutura: Preâmbulo; I- Considerações Gerais ; II- Princí-
pios Cardeais da Escola Nova; III- A Escola Única; IV- A Pedagogia e as Ciências Correlatas; V- 
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Educação Integral; VI- A Iniciativa; VII- A Cooperação; VIII- Educar para a Vida e pela Vida; IX- 
O Papel do Mestre na Escola Nova; X- Detalhes da Técnica da Escola Nova.  

No preâmbulo da obra Everardo Backheuser menciona que foi a partir de 1927, quan-
do findaram suas obrigações na cátedra da Politécnica, que pode se dedicar aos estudos da 
“pedagogia primária”, com especial atenção aos conteúdos da Escola Nova, da qual se tornou 
um entusiasta. Também assinala que seu conhecimento das teorias e técnicas deste modelo 
pedagógico foi amealhado tanto a partir de estudos teóricos, quanto a partir de visitas realiza-
das a centros de aplicação pedagógica fora do Brasil – entretanto, não nomeia quais foram es-
tes centros (Backheuser, 1934).  

Everardo Backheuser afirma que “o aparecimento concomitante de tantas doutrinas e 
teorias sobre a escola nova importou quase balburdia dos espíritos” (Backheuser, 1934, p. 13). 
O professorado, segundo ele, embora ávido de conhecimento, estaria atordoado por uma se-
quência de informações contraditórias. Face esta circunstância, escreve que o elemento essen-
cial que então faltava para a propaganda da Escola Nova era a sistematização. Neste sentido 
escreve: “Concorrer para corrigir essa situação para a qual tambem cooperamos, sempre nos 
pareceu nosso dever. E só concorreriamos para isso (...) realizando um curso sistemático de 
pedagogia nova” (Backheuser, 1934, p. 13). O autor deixa claro, assim, que seu principal obje-
tivo é suprir a ausência dessa sistematização dos princípios teóricos e práticos da Escola Nova. 

Ainda no Preâmbulo, chama atenção a menção respeitosa de Everardo Backheuser a 
Fernando de Azevedo, com quem participara, em 1927, da Campanha em prol da Escola Nova e 
por quem fora nomeado organizador do Museu Central Pedagógico (1929-1930). Nota-se com 
isto que em 1934, apesar da franca oposição no campo educacional entre católicos e liberais, o 
autor, então presidente da CCBE, conservava relação respeitosa e, aparentemente, amistosa 
com Fernando de Azevedo. 

A fim de proceder a análise dos capítulos do livro – com o propósito de facilitar a 
compreensão do caminho percorrido pelo autor – propomos sua divisão em 4 blocos temáticos, 
construídos a partir do critério da similaridade de objetivos e conteúdos. Desta forma, agrupa-
mos os capítulos da seguinte maneira: capítulos I, II e III (discussão teórico-filosófica); capítu-
los IV e V (a pedagogia e suas “ciências auxiliares”); capítulos VI, VII e VIII (os princípios 
basilares da Escola Nova); capítulos IX e X (a ação do professor e especificidades da técnica).  

Nos capítulos I, II e III Everardo Backheuser discute a Escola Nova no campo teórico 
e filosófico, abordando questões como: sua nomenclatura, suas diferenças em relação à Escola 
Tradicional, suas bases filosóficas, além de problematizar as relações entre escola e família e a 
pertinência ou não da constituição de uma escola com padrões unificados.  

Em suas considerações iniciais, Beckheuser discute as dificuldades resultantes da no-
menclatura “Escola Nova”, já que, a rigor, nova quer dizer apenas oposto de antiga o que impli-
caria, de modo vulgar, no erro de caracterizar qualquer pedagogia que não obedeça à tradição 
como Pedagogia ou Escola Nova. Ressalta que apesar do inconveniente da expressão, opta por 
sua utilização em razão de já ser consagrada pelo uso, entretanto, continua sua problematiza-
ção afirmando que a dificuldade não se encontra apenas no âmbito da nomenclatura, pois tam-
bém existiria uma ampla dificuldade entre os intelectuais em distinguir o que seria e o que não 
poderia ser classificado como Escola Nova. Diante disto, assumiu a seguinte posição em sua 
obra:  

 
não rejeitaremos in limine e de proposito firmado, quaisquer interpre-
tações dadas á escola nova; não repeliremos aprioristicamente quais-
quer doutrinas formuladas por autores, de valor e competencia, que 
se proclamem adeptos da renovação educacional. Preferimos outro 
caminho. Preferimos tomar todas as teorias e doutrinas, soi-disant 
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novas e sujeita-las a concienciosa analise, verificando o que ha de 
comum entre todas, desde que tenham sido versadas com autoridade 
e critério (...) (Backheuser, 1934, p. 22). 

 
 Com isto, o autor deixava claro que o manual Técnica da Pedagogia Moderna buscaria 
por aquilo que de fundo comum, corrente e sólido existisse entre diferentes tratadistas. Logo a 
seguir Backheuser passa a discutir o antagonismo entre Escola Nova e Escola Tradicional. Com 
este fim monta um quadro comparativo que se estende por 6 páginas do livro, lançando mão 
para isto de duas colunas que denominou Escola Atual e Escola Ativa. Assim, passou a compa-
rar: as características gerais das duas Escolas, a abordagem que fazem dos sentimentos, da 
inteligência e da atividade (Backheuser, 1934). 
 Para concluir o capítulo I o autor, partindo das diferenças entre Escola Nova e Escola 
Tradicional, aborda questões atinentes aos binômios: lar e escola; indivíduo e sociedade. Articu-
la, assim, a teoria discutida ao contexto de sua produção. Chama a atenção o seguinte argu-
mento de Backheuser, a fim de explicar modificações no âmbito das pedagógicas:  
 

Hoje em dia, porém, a luta pela existencia leva ao trabalho homens e 
mulhres de quase todas as classes sociais. O lar fica assim deserto de 
prolongados carinhos para os filhos. O lar antigo, típico e formoso 
desmorona-se com a vitória da democracia voraz e a vida de lucros, 
geradora de ambições, de posse de dinheiro e de ansia de mando. As 
mães, forçadas ao trabalho externo, vão perdendo a preponderancia 
e, ás vezes, até o contról na formação moral e cultural dos filhos (...). 
Os pais, este ha muito tempo já haviam a bem dizer perdido esse gê-
nero de contacto com a prole (Backheuser, 1934, p. 33-34). 

 
Ao ancorar sua explicação para a constituição e avanço da Escola Nova em elementos 

sociais, Everardo Backheuser evidencia aqueles que entende serem os motivos para o fato da 
escola ter assumido um papel tão amplo na vida social de seu tempo. Escreve: “A familia e a 
Igreja devem continuar com os mesmo deveres educativos, mas a escola acresceu aos seus 
encargos tradicionalmente de fisionomia instrutiva, uns tantos outros mais caracteristicamente 
educacionais” (Backheuser, 1934, p. 34). A evolução da escola, segundo o autor, marcharia no 
sentido de mostrar que o homem é sempre membro de uma comunidade social. A partir disso 
defende que, mais do que nunca, fazia-se necessária a cooperação permanente entre família e 
escola, pois assim cada uma conseguiria desempenhar melhor seu papel – seja de modo espe-
cífico ou complementar. 

No capítulo II, Everardo Backheuser prossegue com a discussão dos fundamentos da 
Escola Nova examinando seus aspectos: pedagógicos, filosóficos, psicológicos e políticos. No 
que tange o campo pedagógico defende que uma proposta só pode ser considerada escolano-
vista se baseada na iniciativa, na cooperação e no preparo para a vida pela vida.  

No concernente à filosofia, destaca que ela é, essencialmente, a norteadora de qual-
quer ação pedagógica. A proposta filosófica ou a cosmovisão adotada pelo pedagogia seria a 
medida de uma boa ou má ação pedagógica. Neste sentido, aponta como opção o “ponderado 
meio termo católico”, em detrimento do exagero das propostas individualistas e socialistas. Se-
gue: “O principio cristão de ‘ama ao proximo como a ti mesmo’ é de um clarividente bom senso, 
só não apreciado por aqueles que não meditam a profundidade do conceito” (Backheuser, 
1934, p. 45). Este trecho é modelar no livro, já que a substituição da filosofia pragmática e utili-
tarista, característica da Escola Nova, pelo humanismo cristão, é uma constante no livro; o que 
se alinha à hipótese da assimilação das técnicas da Escola Nova pelos católicos a partir de seu 
referencial filosófico particular. 
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Quanto aos aspectos psicológicos, o autor privilegia em sua discussão, notadamente, 
os conhecimentos que poderiam servir como instrumento para a pedagogia. Ao destacar con-
ceitos instrumentais para a mediação da aprendizagem, Everado Backheuser defende a reforma 
dos métodos de ensino da Escola Tradicional, principalmente, no que diz respeito a forma de 
conduzir a ação pedagógica – que entendia serem demasiado focadas no ensino oral. Finalmen-
te, ao discutir os aspectos políticos, o autor indica não haver elementos políticos intrínsecos à 
Escola Nova, existindo apropriações de seus métodos a partir de diferentes perspectivas neste 
campo. Apesar desta afirmação, pondera que, da mesma forma que a filosofia, a política seria 
capaz de imprimir finalidades ao ensino, entretanto seriam os métodos – e não a política e a 
filosofia – os elementos que seriam peculiares e inalienáveis à Escola Nova (Backheuser, 1934).  

No capítulo III, a partir da discussão dos fundamentos da Escola Nova, Backheuser 
entra no debate, muito em voga na época, acerca da constituição de uma “escola única”, suma-
riando-o da seguinte forma: 1. Escola única como escola oficial obrigatória, ou seja, como mo-
nopólio do ensino pelo Estado; 2. Escola única como escola anti-regional; 3. Escola única como 
escola unitária (Backheuser, 1934). Após esta esquematização faz a seguinte observação: “No 
primeiro caso, a escola unica investe contra a escola particular; no segundo contra a escola re-
gional; e no terceiro, contra as separações que tornam estanques e independentes entre si os 
diversos graus do ensino” (Backheuser, 1934, p. 60). Como superação desta divergência, mui-
tas vezes beligerante, Everardo Backheuser destaca que muitas vezes a palavra “única” exerce 
fascinação sobre os espíritos, de modo que cada pedagogo daria sentido à dita escola única de 
um modo muito particular correndo o risco de se apegar demasiadamente a algumas interpre-
tações e se esquecer de outras. Na sequência afirma:  

 
Si se deve ser, como demonstrado, contra a escola unica anti-
regional, anti-confessional, coeducativa e obrigatoriamente oficial ou 
oficializada, nada impede de aplaudir e recomendar a escola única 
gratuita, aberta a todas as classes sociais, abastadas ou pobres, e 
principalmente de aplaudir e recomentar a escola única com o feitio 
unitario (...) (Backheuser, 1934, p 86). 

 
Deste modo, evidencia seu posicionamento contrário a determinados aspectos da en-

tão discutida “escola única”, principalmente, o aspecto anti-confessional, sem que isto impossi-
bilitasse a acolhida de outras proposições. A ideia de uma escola unificada para Backheuser, 
conforme fica mais claro nos capítulos seguintes da obra, guarda estreita relação com a ideia 
de educação integral.  

Nos capítulos IV e IV Everardo Backheuser põe em debate as “ciências auxiliares” da 
pedagogia. Seu ponto de partida, para esses capítulos, é a defesa da ideia de que educar é 
preparar a criança para a vida e que para alcançar este objetivo seria necessário: “a) conhecer 
o individuo que se quer educar; b) adaptá-lo para certos fins colimados” (Backheuser, 1934, p. 
86). Com isto em vista, discute no capítulo IV como os avanços no campo da biologia, da psico-
logia, da ética, da filosofia, da sociologia e das artes e letras, poderiam oferecer instrumentos 
valiosos para que se conhecesse o indivíduo que se busca educar. Conhecer o homem para 
que, assim, o professor pudesse atender as múltiplas solicitações em sala de aula é a direção 
que fica clara no manual. Partindo desta proposição, Backheuser passa a tratar no capítulo se-
guinte daquilo que entende ser o escopo de todo o trabalho educativo, a saber, o princípio da 
educação integral. Este princípio é entendido no livro como a formação do homem completo por 
meio da educação física e manual, da educação científica, da educação artística, da educação 
econômica, da educação social e política, e, finalmente, da educação moral e religiosa 
(Backheuser, 1934). O entrelaçamento destes campos disciplinares deveria ser capaz de, se 
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bem executados, garantir a educação integral do indivíduo preparando-o para a vida seja nos 
aspectos, científicos, físicos, morais ou espirituais. Esta visão de “homem integral” é aproxima-
da por Backheuser, mesmo que não de modo manifesto, do humanismo cristão que exalta a 
importância do corpo, da mente e do espírito para o desenvolvimento do homem em toda sua 
potencialidade. 

Do capítulo VI ao VIII Everardo Backheuser examina aqueles que entende serem os 
princípios cardeais da Escola Nova, quais sejam, a iniciativa, a cooperação e educar para e pela 
vida. Para tanto, dedica um capítulo a cada um destes tópicos.  

O capítulo VI, dedicado ao princípio da iniciativa, traz discussões não apenas relativas 
à iniciativa do aluno a partir de seu interesse e atenção, mas também elementos atinentes à 
iniciativa dos professores. É um capítulo eminentemente descritivo em que Backheuser, esque-
maticamente, expõe estratégias para despertar a iniciativa, manejá-la de modo exitoso, bem 
como favorecer a sua expressão. Neste ponto do livro, marca a seguinte posição: 

 
Os pedagogos católicos não são contra a iniciativa. Ao contrario. Pio 
XI, na enciclica sobre a educação da juventude alude claramente a es-
te ponto quando fala ‘na necessidade de cada vez mais conciente da 
cooperação ativa do aluno na sua educação e de afastar desta o des-
potismo e a violencia’ (Backheuser, 1934, p. 178). 

 
Talvez este ponto seja destacado a fim de buscar minimizar a frequente identificação 

feita, especialmente na época, entre Escola Tradicional e pedagogia católica. Neste mesmo ca-
minho, o capítulo VII, consagrado ao princípio da cooperação, estabelece a devida relação entre 
a iniciativa e a cooperação entre: alunos, professores, pais, escola e autoridades. Após discorrer 
sobre os benefícios da cooperação entre todos os atores que gravitam em torno da escola, no 
capítulo VIII defende que, a educação se realize em um ambiente de vida. Assim, ao examinar 
o princípio “educar para a vida e pela vida”, deixa claro as diferenças entre o que compreende 
por instrução e por educação: “Ao passo que instruir é propiciar conhecimentos novos de não 
importa que sorte, educar é fornecer ao homem elementos de aperfeiçoamento pessoal, porque 
a perfeição, embora inatingível, é o limite para o qual tendem todos os nossos esforços” 
(Backheuser, 1934, p. 255). Educar uma criança estaria, portanto, para além do simples prepa-
ro intelectual para a vida adulta e suas obrigações. Conforme o autor: “Para prepará-la para a 
vida de adulto cumpre porém, fazê-la viver a vida de criança” (Backheuser, 1934, p. 253).  
  O capítulo IX, penúltimo do livro, é bastante curto com apenas 6 páginas. Nele 
Backheuser discute o papel do mestre na Escola Nova, como indivíduo capaz de educar, por 
meio de didática e técnica específicas, de modo adaptado à realidade da criança. A temática 
relativa ao papel do professor perpassa o livro como um todo, possivelmente é por este motivo 
que poucas páginas foram dedicadas a este capítulo. Backheuser trata no capítulo, majoritaria-
mente, da autoridade e do respeito ao professor na Escola Nova. Neste sentido, defende que na 
proposta escolanovista, ao contrário do que muitos de seus detratores afirmariam, o professor 
teria ainda mais prestígio e autoridade sobre as crianças já que ele seria: 
 

o tribunal definitivo a que recorrem os alunos quando as duvidas se 
tornam insoluveis para a capacidade da classe. A sua autoridade é, 
portanto, muito maior. E’ a autoridade não de quem fala sem talvez 
ser ouvido, mas de quem opina em ultima instancia perante partes 
em litigio. E’ a autoridade do juiz e não do feitor (Backheuser, 1934, 
p. 255).  
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Para dar maior peso ao seu argumento recorre novamente à autoridade papal, por meio 
da encíclica Divini illius magistri, de Pio XI (1929/2010), a fim de demonstrar que o princípio da 
valorização do papel do professor, nestes termos, também estaria presente nos documentos da 
Igreja católica. Menciona também, para aproximar a Escola Nova da pedagogia católica, o 
exemplo de Dom Bosco e os salesianos que “por brincarem com a garotada nos chamados ora-
torios festivos nem por isto perdiam o ascendente de mestres, exercendo sua autoridade (...) 
embora com carinho e brandura” (Backheuser, 1934, p. 255). Em 1946, no livro O Professor, 
Everardo Backheuser compensa estas poucas páginas dedicadas ao papel do professor ao con-
sagrar um livro inteiro a esta temática (Backheuser, 1946).  

O manual termina, no capítulo X, com aquilo que Backheuser chama de “detalhes de 
execução da escola nova” (Backheuser, 1934, p. 260). O capítulo é uma espécie de diretório 
para professores. Nele Everardo Backheuser descreve, pormenorizadamente, estratégias de 
ação para atingir o interesse dos alunos, quais sejam, as excursões, as dramatizações, os mu-
seus escolares, o tabuleiro de areia. Com isto, dá uma clara direção sobre “como fazer”, o que 
revela a preocupação do autor com a prática pedagógica. Ao oferecer modelos, Backheuser 
ilustra o método que discutiu ao longo dos capítulos, entretanto, em acordo com o rigor que 
marca o livro como um todo, sem deixar de ser zeloso teoricamente, já que menciona planos de 
ação de diferentes autores apontando suas virtudes e limites. 
 
Conclusão 
 

Ao longo de Técnica da Pedagogia Moderna são mencionados e discutidos autores 
como Dewey, Spencer, Herbart, Pestalozzi, bem como autores brasileiros, tanto católicos como 
liberais. Assim, nomes como Leonel Franca e Alceu Amoroso Lima dividem espaço com Louren-
ço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Embora se trate de um livro marcadamente 
anti-materialista, ancorado no humanismo cristão, em linhas gerais, é um livro prudente que 
não se inclina para conservadores nem para progressistas.  

Com esta obra Everardo Backheuser realizou uma grande sistematização das princi-
pais questões teóricas e práticas da Escola Nova, com a peculiaridade de abordá-las a partir de 
um duplo ponto de vista: aquele apresentado diretamente pelos autores da Escola Nova – não 
religiosos – e o da Escola Nova em face dos mestres acatados pela pedagogia católica. Ao pas-
sar pelo crivo da cosmovisão católica, as proposições advogadas pelos escolanovistas, especi-
almente no que diz respeito à incorporação na prática pedagógica dos avanços proporcionados 
pelas então chamadas disciplinas científicas, Backheuser contribuiu para a renovação da peda-
gogia católica brasileira. Ao incorporar estes elementos, substituiu a filosofia pragmática e utili-
tarista, que alicerçava os métodos da Escola Nova, pela cosmovisão católica. Com o sistemático 
emprego deste procedimento, a pedagogia católica foi renovada no Brasil, marcadamente nas 
décadas de 1930 e 1940, sem que isto tenha implicado na modificação ou perda de seus valo-
res fundamentais.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

No domínio do ensino técnico em Portugal, existem investigações sobre o seu surgimento e 
organização, a sua implementação e os seus intuitos. Contudo, na área da análise curricular e 
da História das Disciplinas Escolares, a investigação no âmbito do ensino técnico não alcança o 
seu companheiro de nível secundário, o ensino liceal. 
Esta comunicação tem por objetivo analisar o espaço curricular da disciplina de História no 
ensino técnico em três momentos distintos: a década de 1920, na sequência da reforma de 
1918; a década de 1930, na sequência da reforma de 1931; e as décadas subsequentes à 
implantação da reforma de 1948. 
A importância de uma disciplina num âmbito curricular mede-se pela sua carga horária. Quanto 
maior o número de horas atribuídas semanalmente a uma disciplina, maior a sua importância 
em comparação com as demais disciplinas do currículo, aplicando-se o mesmo à situação 
inversa. Esta premissa pode ser tão entendida do ponto de vista do legislador que atribui mais 
horas semanais às disciplinas que considera mais relevantes como do ponto de vista do aluno 
que investe mais na disciplina com maior carga horária por considerar que ela é mais 
importante. 
Contudo, analisar apenas a evolução do número de horas atribuídas à disciplina de História não 
terá, por si só, grandes resultados nem trará conclusões de relevo. Será necessário comparar 
esse mesmo número de horas com as restantes disciplinas curriculares e assinalar evoluções de 
forma a encontrar o seu espaço curricular. Procurar-se-á também verificar que conteúdos são 
lecionados na disciplina de História no ensino técnico. 
As fontes que serviram de base para esta comunicação foram normativas e legais e 
contemplam reformas educativas, planos de estudos e programas da disciplina escolar de 
História no ensino técnico. Ao longo do século XX, as várias reformas deste nível de ensino 
foram aprimoradas e cuidadosamente redigidas. Contudo, as longas e ricas introduções das 
reformas contrastam com a falta de desenvolvimento no que se refere à explanação da 
organização curricular e disciplinar. Os planos de estudo apresentados e os programas 
disciplinares, inicialmente, limitavam-se a apresentar conteúdos sem qualquer indicação de 
objetivos, metodologias ou bibliografia, situação que se alterou ligeiramente com o evoluir dos 
anos. 
Em termos metodológicos, seguiu-se simultaneamente uma via quantitativa, de forma a 
encontrar médias e percentagens capazes de enquadrar a disciplina de História no currículo 
através das suas cargas horárias, e uma via qualitativa e de análise de conteúdo, no sentido de 
interpretar a realidade saída dos números e aquela que, não estando explicitamente nas fontes, 
delas é retirada. Estas vias foram ainda utilizadas para analisar os espaços curriculares 
atribuídos à História nos vários ramos do ensino técnico assim como na análise dos conteúdos 
propostos nos programas da disciplina. 
 
 
 
 
1. O ESPAÇO CURRICULAR DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA NO ENSINO TÉCNICO 
 
1.1 A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NO CONTEXTO DA REFORMA DE 1918 
Com reforma de 1918 emergia a necessidade de um ensino prático e profissionalizante capaz 
de formar inteiramente os operários. 
O ensino industrial elementar era ministrado nas escolas de artes e ofícios. Os seus planos de 
estudo, a duração dos cursos e os seus programas variavam segundo as localidades onde eram 
estabelecidas de modo a responder às necessidades profissionais e técnicas de cada região. 
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O ensino básico prosseguia nas escolas industriais e dividiam-se em três graus: preliminar, geral 
e complementar. O ensino secundário era lecionado nos institutos industriais e poderia 
prosseguir para o nível superior, ministrado nos institutos superiores técnicos. O ensino 
comercial básico era ensinado nas aulas comerciais e nas escolas elementares de comércio, ao 
nível secundário nos institutos comerciais e ao nível superior no instituto superior de comércio. 
O ensino técnico agrícola era lecionado nas escolas nacionais agrícolas.  
 
1.1.1 A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NO ENSINO INDUSTRIAL 
O grau preliminar do ensino industrial tinha a duração de um ano e uma carga horária de 21h 
semanais e não contemplava a disciplina de História. O grau geral tinha 8 disciplinas e a 
duração de 4 anos. Privilegiava-se a disciplina de Trabalhos Oficiais (48,3%), seguida de perto 
pelas disciplinas de Desenho Geral e Desenho Especializado (31%). Este grau continha, ainda, 
disciplinas de carácter mais teórico tais como Língua Pátria, Aritmética e Geometria, Princípios 
de Física e Química e Noções de Tecnologia, Geografia e História e Língua Francesa (21%), com 
3h semanais durante 2 anos do curso. Com base neste critério, nenhuma tinha mais relevância 
relativamente às outras. 
De um modo geral, as escolas industriais privilegiavam as disciplinas de carácter prático e 
profissionalizante que, para além de terem uma maior carga horária semanal, aumentam o seu 
volume de carga horária do 1º para o 2º grau.  
 

 
 

A disciplina de História surgia ligada à de Geografia e era lecionada no 3º e 4º ano do segundo 
grau das escolas industriais com uma carga horária semanal de 3h. Era uma disciplina de 
carácter geral concluindo-se que estaria ao mesmo nível das restantes, embora secundarizada 
relativamente às disciplinas de Trabalhos Oficinais e de Desenho.  
A existência da História no currículo estaria relacionada com a necessidade de formar cidadãos 
conscientes do valor da nação, conhecendo a sua morfologia geográfica assim como a sua 
construção e evolução histórica, pois o ensino técnico industrial lecionado nas escolas 
preparatórias visava ministrar um ensino geral e prático não só para carreiras profissionais mas 
também para uma futura admissão aos institutos industriais e comerciais. Os cursos destes 
institutos tinham 4 anos de duração e 11 disciplinas com 1h de duração. 
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A disciplina de Geografia Geral e Elementos de História Universal e História Pátria representava 
5,5% da carga horária total do curso com 2h semanais durante os três primeiros anos. 
Nos institutos industriais a disciplina de História não fazia parte do plano de estudos. No 
entanto, na componente geral dos cursos eram estudadas apenas disciplinas técnicas e 
especializadas não contemplando nenhuma disciplina ligada às ciências sociais e humanas.  
 
1.1.2 A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NOS CURSOS COMERCIAIS 
O ensino comercial básico era lecionado nas escolas comerciais e tinha a duração de 3 anos. 
Era composto por disciplinas teóricas e de trabalhos práticos e não contemplava a disciplina de 
História como acontecia nos cursos industriais. Contudo, os alunos que seguissem para as 
escolas preparatórias comerciais teriam História no seu plano de estudos. 
Os cursos técnicos comerciais de nível secundário eram lecionados nos institutos comerciais e 
tinham a duração de 4 anos.  
Enquanto os cursos industriais não tinham estudos subsequentes na área da História após o 
ensino elementar, o curso técnico de comércio ministrado nos institutos comerciais contemplava 
já uma disciplina diretamente relacionada com a História que forneceria conteúdos históricos o 
que não acontecia no ensino elementar.  
 
1.1.3 A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NOS CURSOS AGRÍCOLAS 
O ensino médio agrícola era distinto dos cursos comerciais e industriais. Os cursos agrícolas 
eram muito mais teóricos que os seus pares técnicos e tinham muitas semelhanças ao ensino 
liceal, permitindo, inclusivamente, a matrícula em escolas superiores integradas, ou não, nas 
universidades. Revelavam uma maior componente de formação geral e permitiam aceder aos 
liceus. Os alunos que realizassem com sucesso os exames do 2º e do 5º ano poderiam 
matricular-se respectivamente no 3º e 6º ano dos liceus. Contudo, o inverso não era permitido. 
Em termos de organização curricular, as disciplinas de formação geral dominavam o curso 
(77%) em relação às disciplinas de formação técnica (23%). Enquanto nos cursos comerciais e 
industriais assistia-se a um domínio da componente técnica, nos cursos agrícolas registava-se o 
contrário. 
Contudo, o domínio das disciplinas de formação geral apenas se regista até ao momento em 
que era possível transitar para o ensino liceal, ou seja, até ao 5º ano. A partir dessa altura 
dava-se uma inversão da situação, havendo um número maior de disciplinas técnicas e uma 
diminuição das disciplinas de formação geral.  
Em 1919, a disciplina de História no contexto do ensino agrícola surgia associada à Geografia e 
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fazia parte do grupo das ciências sociais.  
Enquanto a legislação reguladora dos cursos industriais e comerciais não apresentava qualquer 
indicação sobre o objectivo das disciplinas, na organização do ensino agrícola surgia uma 
instrução muito clara sobre o intuito cívico das disciplinas das ciências sociais na qual se inseria 
a História.  
Nos cursos agrícolas contrariava-se a tendência de manter a disciplina de Geografia e História 
em apenas dois anos estendendo-a para quatro. Esta situação pode estar relacionada com o 
facto já anteriormente referido da possibilidade de transitar do ensino agrícola para o ensino 
liceal e, como tal, seria necessário dotar os alunos de conhecimentos científicos requeridos para 
a progressão dos estudos noutro subsistema de ensino mas também poderá estar relacionado 
com o intuito específico concedido à disciplina num âmbito político-social mais alargado.  
Por outro lado, deve salientar-se que no 1º e 2º ano do curso verifica-se também a existência 
de conteúdos históricos inseridos no campo das narrativas na disciplina de Português e 
Narrativas Históricas. Este aspeto revela que a História tinha um valor formativo dado que os 
textos de leitura baseavam-se nas narrativas que engrandeciam a História nacional. 
 
1.2. A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NO CONTEXTO DA REFORMA DE 1931 
Nos inícios da década de 1930, o ensino técnico, nas suas diversas vertentes, regressou à tutela 
do Ministério da Instrução Pública e uniformizaram-se os diversos tipos de escolas, cursos e 
procedimentos pedagógicos. 
O ensino técnico passou definitivamente a integrar o ensino secundário e viu os seus intuitos 
redefinidos. Em termos de organização dos cursos industriais e comerciais destaca-se a grande 
multiplicação do número de cursos e os pormenores da legislação na apresentação dos planos 
de estudos e das respetivas cargas horárias. O ensino agrícola também foi reformado embora a 
sua estrutura se tenha mantido muito similar à reforma anterior.  
 
1.2.1 A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NOS CURSOS INDUSTRIAIS 
Em 1931 organizaram-se vários cursos industrias. Terminava-se a tendência uniformizadora, na 
qual os alunos das escolas industriais tinham um único plano de estudos, com as mesmas 
disciplinas e cargas horárias.  
Em 1931 verificou-se que a disciplina de História continuava associada à Geografia. Contudo, 
através do programa de Geografia e História, sabe-se que as duas disciplinas eram lecionadas 
em anos diferentes e de forma autónoma. Existia apenas uma disciplina, ministrada no 2º e 3º 
ano de alguns cursos industriais, mas a Geografia era lecionada autonomamente no 2º ano e a 
História no 3º ano. Por esse motivo, considera-se que a História era já autónoma no contexto 
do ensino técnico. 
Após a análise dos planos de estudo dos diversos cursos industriais verificou-se que uns tinham 
a disciplina de História e outros não. Cursos como os de serralheiro, carpinteiro, ferreiro e 
entalhador nas grandes cidades tinham História mas os mesmos cursos nas províncias não. Este 
aspeto revela uma clara diferença regional na organização dos planos de estudo dos cursos. 
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1.2.2 A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NOS CURSOS COMERCIAIS 
Relativamente aos cursos comerciais, a reforma de 1931 estabeleceu novos cursos com carácter 
mais teórico, geral e humanístico das suas disciplinas comparativamente com o ensino 
industrial. De um total de 14 disciplinas, apenas 3 eram apresentadas como práticas. 
Enquanto os cursos de comércio não contemplavam a disciplina de História, os cursos 
complementares de comércio continham já a disciplina de História Pátria e Geral, no 3º ano 
com uma carga horária semanal de 3h. 
Analisando a carga horária do curso complementar de comércio, conclui-se que as disciplinas 
práticas constituiam apenas 20,9% do curso, assistindo-se a uma valorização das disciplinas de 
carácter geral com 79,1%. A disciplina de História aparecia no grupo das disciplinas gerais com 
menor carga horária. 
Examinando apenas a carga horária do 3º ano, aquele que tinha a disciplina de História Geral e 
Pátria, verifica-se uma certa homogeneidade da organização do horário semanal. À exceção da 
disciplina de Inglês, que registava 4h semanais, todas as restantes disciplinas tinham apenas 3h 
semanais podendo considerar-se que estavam ao mesmo nível. 
Ainda no que concerne aos cursos comerciais, e tal como acontecia nos cursos industrias, 
verifica-se que os cursos sem História, proliferam um pouco por todo o país enquanto os cursos 
complementares de comércio, com História, centram-se nas principais cidades Lisboa, Porto e 
Coimbra e Funchal. 
Uma vez mais assistia-se a uma política regional que centrava a formação mais qualificada nas 
principais zonas industriais do país Lisboa e Porto. O regime de Salazar começava a alargar os 
cursos comerciais a todo o país é certo mas não concedia uma formação igual em todas as 
regiões. 
 
1.2.3 A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NOS CURSOS AGRÍCOLAS 
Em 1933 reorganizou-se o ensino nas escolas de regentes agrícolas e mantiveram-se as 
aproximações ao ensino liceal.  
Estas escolas ministravam cursos com a duração de 7 anos e, nos 5 primeiros, lecionavam-se as 
mesmas disciplinas do curso geral dos liceus. O seu plano de estudos organizava-se em torno 
de disciplinas técnicas e liceais.  
A disciplina de História continuava unida à Geografia e mantinha o seu lugar como uma 
disciplina teórica e de formação geral. 
Ao longo de todo o curso, mantem-se a primazia das aulas teóricas sobre as aulas práticas 
mesmo nas disciplinas ditas técnicas concluindo-se que os cursos agrícolas continuavam 
substancialmente distintos dos cursos comerciais e industriais não só devido à sua semelhança 
e equiparação ao ensino liceal mas também devido à valorização das disciplinas teóricas 
comparativamente com as disciplinas práticas. 
 
1.3. A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NO CONTEXTO DA REFORMA DE 1948 
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A partir de 1948, o ensino técnico conheceu uma nova fase visando o desenvolvimento 
económico e social do país. Se a reforma anterior tinha o objectivo claro de habilitar operários, 
esta nova reforma procurava ir mais além e em vez de instruir e certificar operários procurou 
formá-los.  
No ciclo preparatório, a História surgia ligada ao Português na disciplina de Língua e História 
Pátria. Esta ligação valorizava a História no currículo pois os jovens aperfeiçoavam a leitura, a 
interpretação, a compreensão e a comunicação escrita e oral através de conhecimentos 
históricos. Em termos de carga horária, a História surgia como uma das principais disciplinas do 
ciclo preparatório. As principais disciplinas, de acordo com a carga horária atribuída, 
continuaram a ser as de Desenho e Trabalhos Manuais. A disciplina de maior relevância 
imediatamente a seguir era Língua e História Pátria. 
 
1.3.1 A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NOS CURSOS INDUSTRIAIS 
Em 1948, o ensino industrial foi marcado por um elevado número de cursos, com disciplinas 
diversas e cargas horárias distintas. Contudo, observam-se algumas tendências gerais. 
Todos os cursos complementares de aprendizagem tinham a disciplina de Língua e História 
Pátria. Nos cursos com a duração de 4 anos, esta disciplina tinha uma carga horária de 2h 
semanais nos três primeiros anos. Em média tinham 13h semanais nos vários anos e uma 
média total de cerca de 52h semanais. 
Neste contexto, as 6h semanais atribuídas à disciplina nos três primeiros anos do curso 
corresponderiam a 11,5% do total da carga horária. As principais disciplinas em termos de 
carga horária continuaram a ser as de Trabalhos Oficinais e Tecnologia e de Desenho. A 
Matemática era valorizada em alguns cursos como os de serralheiro, eletricista, tecelão 
mecânico, fiandeiro ou tintureiro. Quando não existia esta valorização da Matemática, a 
disciplina de Língua e História Pátria ocupava o terceiro lugar do currículo. 
Os cursos de compositor tipógrafo e impressor tipógrafo, apesar de também terem 4 anos, 
tinham uma maior carga horária atribuída à disciplina de Língua e História Pátria. Nestes cursos 
a disciplina tinha 2h semanais nos três primeiros anos, à semelhança dos restantes cursos, mas 
tinha mais 3h semanais no último ano de curso. Talvez por estes cursos estarem mais ligados 
às letras, já que iriam lidar com obras escritas durante a sua vida profissional, valorizava-se o 
conhecimento da Língua Pátria e da História.  
Já nos cursos de 3 anos, a disciplina de Língua e História Pátria tinha apenas 2h semanais nos 
dois primeiros anos de curso devido à sua menor duração. Embora não sendo a disciplina com 
menor carga horária era uma das que menos importância teria no currículo dado que estes 
cursos valorizam a parte prática e profissional na formação dos alunos que já trabalhavam na 
indústria. 
Nos cursos de formação, a disciplina de História surgia apenas no plano de estudos dos alunos 
que pretendessem seguir para os institutos industriais. Esta apesar de surgir autonomamente 
continua a partilhar o seu espaço com a Geografia pois a História surgia apenas no 4º ano com 
3h semanais e a Geografia tinha a mesma carga horária no 3º ano. Todas as restantes 
disciplinas necessárias para a entrada nos institutos tinham horas lectivas semanais quer no 3º, 
quer no 4º ano dos cursos de formação.  
Os cursos industriais de especialização e de mestrança, dado o seu carácter iminentemente 
prático e profissionalizante, não contemplavam a disciplina de História nem nenhuma outra de 
carácter mais científico-humanístico. 
 
1.3.2 A DISCIPLINA DE HISTÓRIA NOS CURSOS COMERCIAIS 
No curso complementar de aprendizagem de comércio, a disciplina de Língua e História Pátria 
era a que tinha uma maior carga horária embora tivesse apenas 2h semanais nos três primeiros 
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anos do curso e 3h no último ano. Contudo, fazendo uma análise ano a ano, não se pode 
considerar que a disciplina se destacasse porque havia uma homogeneidade na distribuição 
horária semanal. 
No curso geral de comércio, a História adquiriu uma nova importância separando-se da 
Geografia. Aí surgia a disciplina de História Geral e Pátria no 2º e 3º ano com 2h semanais, 
enquanto a disciplina de Geografia estava presente apenas no 1º ano do curso. Na totalidade 
do plano de estudos do curso geral de comércio, a História não só aparece autónoma e 
independente mas também apresenta um total horário superior à Geografia. 
 
2. OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA 
 
2.1 O PROGRAMA DE HISTÓRIA GERAL E PÁTRIA DE 1926 
Na sequência das diversas reformas do ensino técnico, estabelecia-se a definição de programas 
específicos para todas as disciplinas. Contudo, estes não surgiam prontamente. Após a reforma 
de 1918, os programas dos cursos elementares comerciais apenas foram publicados em 1926. 
Nestes cursos surgia a disciplina de Geografia Comercial, Vias de Comunicação e Transportes e 
História Geral e Pátria no 1º, 2º e 3º anos. Porém, a disciplina estava dividida em 2 partes: a 1ª 
destinada a Geografia Comercial, Vias de Comunicação e Transportes e a 2ª a História Geral e 
Pátria. A 1ª parte teria uma carga horária de 3h semanais durante o 1º e 2º ano enquanto a 2ª 
parte, dedicada à História, teria igualmente 3h semanais apenas no 3º ano do curso.  
O programa estabelecia os vários conteúdos previstos para a disciplina assim como algumas 
observações de orientação metodológica embora muito reduzidas se as compararmos com as 
orientações para disciplinas como Língua Francesa e Inglesa. 
Nestas observações estabelecia-se que a disciplina de História Geral e Pátria teria quatro 
objetivos: o conhecimento de factos; a ligação dos acontecimentos no tempo e no espaço; o 
desenvolvimento do raciocínio com base nos factos; a comparação da História nacional com a 
História universal. 
Nos conteúdos programáticos denota-se uma grande extensão temporal para um número de 
horas tão reduzido e para um único ano, agravado pelo facto de exigir a sua abordagem 
simultaneamente para a História nacional e para a História geral. 
A distribuição dos conteúdos era feita de acordo com 4 eixos orientadores: Preliminares, Idade 
Média; Idade Moderna e Idade Contemporânea. A apresentação dos conteúdos limita-se à 
enumeração de um conjunto de temas a abordar não fazendo qualquer indicação do tempo que 
deveria ser destinado a cada um, podendo tal significar uma flexibilidade na sua gestão 
curricular.  
Era feita uma apresentação muito sumária das noções de História e suas divisões às quais são 
destinadas somente 4 pontos do programa. Depois, é igualmente notória a predominância da 
História de Portugal, que detinha 17 pontos do programa, sobre a História Geral que apenas 
detinha 11. 
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Se analisarmos a distribuição dos vários conteúdos estabelecidos no programa por épocas 
históricas é notória a valorização da idade moderna. A idade média e a idade contemporânea 
partilhavam uma igual distribuição de 23% de atenção no programa para cada uma. A época 
clássica é a terceira a merecer uma atenção relevante dada a presença romana na península 
ibérica e regista-se uma diminuta atenção, ainda que homogénea, dada à época pré-clássica e 
à pré-História. 
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A análise completa-se e revela-se mais interessante se analisarmos a distribuição comparada 
dos conteúdos do programa por época histórica e por História de Portugal e História Geral. 
A diminuta atenção dada à pré-história e à época pré-clássica dever-se-á não só ao seu carácter 
introdutório e sumário mas também por não contemplar no programa conteúdos de revelo na 
História de Portugal.  
O estudo da época clássica, da idade média e da idade moderna marcam um ciclo de 
importância crescente dada à História de Portugal que predomina sobre a História geral que, 
também ela, se revela em crescendo de abordagem. Esta situação altera-se na abordagem da 
idade contemporânea onde assistimos a um domínio, ainda que ligeiro, da História Geral sobre 
a História de Portugal. Esta alteração poderá dever-se ao entendimento dos historiadores da 
época que consideram o crescendo de Portugal até à idade moderna, na qual Portugal atingiu o 
seu auge com a construção do império colonial, e a progressiva decadência de Portugal a partir 
da União Ibérica. Contudo, pode-se igualmente entender que esta valorização da História Geral 
na idade contemporânea poderá ser fruto de uma menor investigação histórica deste período 
da nossa História em 1926. 
 
2.2 O PROGRAMA DE HISTÓRIA DE 1932 
Em 1932 a disciplina de Geografia e História dos cursos industriais também estava dividida 
dedicando o 1º ano à Geografia e o 2º à História de Portugal.  
No programa apenas surgia um elencar de temas a abordar relativos à História de Portugal e a 
única observação presente nele refere que o professor não deveria deixar de aludir aos grandes 
factos da História universal sempre que estes tivessem relação com a História de Portugal. 
Determinava os temas históricos nacionais mas dava alguma liberdade de acção na referência 
da História universal embora esta não fosse o ponto central da disciplina. 
Os temas apresentados no programa organizavam-se em 5 períodos: Origens; 1º Formação e 
organização da nação portuguesa; 2º A Expansão; 3º Decadência e União Ibérica; 4º 
Separação e tentativa de reorganização; 5º Constitucionalismo e república. Tendo em conta o 
número de tópicos abordado por cada tema destacam-se os períodos das Origens e o 4º 
período, relativos respetivamente ao período da criação da Lusitânia até à formação do condado 
portucalense e da restauração da independência em 1640 até à revolução liberal de 1820. Os 
períodos com menor número de itens são curiosamente o 1º sobre a formação de Portugal e 
compreensivelmente o 3º que apresenta uma clara interpretação subjectiva do período da união 
ibérica passada como um período de decadência. 
Analisando o programa sob o ponto de vista da distribuição dos temas por épocas históricas, 
verifica-se um predomínio do número de temas abordados sobre a idade moderna (44%). A  
pré-história e a idade pré-clássica não são contempladas, a segunda época maia abordada é a 
idade contemporânea (22%) que inicia a sua abordagem em 1826 e termina em 1914 com a 
abordagem do tema final da intervenção de Portugal na I guerra mundial. 
Conclui-se que os professores teriam de fazer um grande esforço para cumprir o extenso 
programa dado que este era lecionado num único ano e com uma carga horária reduzida.  
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2.3 O PROGRAMA DE HISTÓRIA PÁTRIA E GERAL DE 1932 
Nos cursos industriais era lecionada a disciplina de Geografia Comercial, Vias de Comunicação e 
Transportes, História Pátria e Geral. A História partilhava ainda espaço curricular com a 
Geografia pois constituía a 2ª parte da disciplina ministrada no 3º ano enquanto a 1ª parte 
registava-se no 1º e 2º ano. 
Contrariamente ao que se sucedia nos cursos industriais, a disciplina contemplava as duas 
dimensões da História, nacional e geral. Novamente o programa era apresentado como uma 
lista de itens a abordar sendo logo à partida notório o predomínio da História pátria sobre a 
História geral. Os períodos de divisão da História de Portugal eram os mesmos do curso 
industrial embora os temas abordados apresentassem algumas diferenças. Analisando a 
distribuição dos temas pelos períodos estabelecidos, conclui-se que o maior era o 2º período 
sobre a expansão (27%) seguido do 4º período (21%) que abordada o espaço temporal entre a 
restauração e o estabelecimento do constitucionalismo em Portugal. 
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2.4 O PROGRAMA DE HISTÓRIA GERAL E PÁTRIA 1948 
Em 1948, surgiu um novo programa da disciplina de História Geral e Pátria nos cursos 
comerciais, autónomo e sem qualquer ligação à Geografia. Este apresentava já uma extensa 
parte dedicada a considerações e metodologia de ensino da disciplina. Estabelecia-se a 
existência de um compêndio num único volume para os dois anos em que a disciplina era 
lecionada. Os conteúdos temáticos continuavam a ser apresentados em listas de itens mas com 
uma nova divisão. Desapareciam os períodos anteriores e o programa organizava-se em 5 
partes: I – Introdução; II - Antiguidade Clássica; III – Idade Média; IV – Idade Moderna e V- 
Idade Contemporânea. No segundo ano do curso eram estudados os pontos I, II e III e os 
restantes no 3º ano. 
O programa articulava a História geral e nacional mas, pela primeira vez atribuía uma maior 
abordagem à História geral. Em termos de análise por épocas histórias as idades média e 
moderna partilhavam igualmente 30% do programa sendo de destacar em terceiro lugar a 
idade contemporânea. 
 

 
 
3. CONCLUSÃO 
Após a análise das cargas horárias dos cursos industriais, comerciais e agrícolas são várias as 
ilações a retirar. A primeira é a falta de homogeneidade na elaboração das reformas do ensino 
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técnico e na organização curricular dos cursos. A reforma de 1918 limitou-se a apresentar uma 
lista de disciplinas sem qualquer referência às suas cargas horárias enquanto as reformas de 
1931 e 1948, registam já pormenorizadamente a localização dos vários cursos e os seus planos 
de estudo completos.  
A organização curricular preconizada em 1918 é diferente da reforma de 1931. Se a primeira 
apresentava apenas um plano de estudos para os cursos industriais de acordo com o grau de 
ensino, a segunda revela-se mais complexa devido à multiplicidade de cursos e de planos de 
estudos que variavam de região para região. A reforma de 1948 seguia a mensa tendência de 
1931, desenvolvendo ainda mais as intençoes e orientações metodológicas da disciplina. 
Outra conclusão é a diferença da homogeneidade que caracterizou a evolução do ensino liceal 
comparativamente com a diversidade e ruturas que caracterizaram a evolução do ensino 
técnico. Se o primeiro revelou uma certa linha de orientação estabilizada, revelando apenas 
ligeiras diferenças evolutivas, o ensino técnico esteve em permanente evolução e foi marcado 
por ruturas acentuadas na forma de organizar os vários cursos fossem eles industriais, 
comerciais ou agrícolas. 
Em termos de política educativa portuguesa do século XX conclui-se que as separações e 
distinções feitas, ao nível do ensino secundário, entre o carácter teórico e clássico do ensino 
liceal e o carácter prático e profissionalizante do ensino técnico, não são lineares. Destacam-se 
aproximações entre os dois subsistemas, nomeadamente no ensino agrícola que, apesar de 
técnico, tinha uma equiparação ao ensino liceal e atribuía, inclusivamente, uma qualificação 
correspondente ao ensino liceal.  
A política educativa relativamente ao ensino técnico é complexa pois este não foi pensado como 
um todo mas sim à medida que as necessidades económicas do país exigiam técnicos 
especializados ou mão-de-obra qualificada e enquadrada social e moralmente. De 1918 para 
1948 denotam-se também mudanças de intenções que se refletiram nas próprias disciplinas. Se 
na reforma de 1918 há uma predominância das disciplinas de carácter prático, na reforma de 
1931 começam a registar-se mais disciplinas de carácter teórico e na reforma de 1948 
encontram-se já mais disciplinas gerais e um grupo claro de disciplinas de formação cívica das 
quais pode destacar-se a disciplina de História.  
No contexto do ensino industrial, em 1918, a História surgia no grau geral, associada à 
Geografia, mas já não surgia nos institutos industriais. Contudo, se os alunos pretendessem 
prosseguir estudos, ingressariam nos cursos preparatórios onde teriam a disciplina. A História 
não seria determinante para formar os operários das classes mais baixas mas seria para os 
alunos que pretendessem seguir o ramo industrial para cursos de nível superior. 
Havia mais cursos industriais sem História do que com ela e estes localizavam-se, 
maioritariamente, nas grandes cidades de Lisboa e Porto, transparecendo uma política 
educativa regional que procurava dar uma formação mais completa nos locais mais populosos 
onde seria necessário um maior cuidado na formação dos futuros trabalhadores industriais. 
Em 1948, os cursos industriais ganham uma nova organização e multiplicam-se. No ciclo 
preparatório a História foi separada da Geografia mas associada à Língua Pátria e era veiculada 
através da leitura e do conhecimento das grandes narrativas históricas do nosso país. Nos 
cursos complementares, a História Pátria continuava ligada à disciplina de Português e 
desaparecia nos cursos de formação, nas especializações e nos cursos de mestrança. 
Nos cursos comerciais a situação era distinta pois dava-se maior importância à História. Nos 
institutos comerciais, a História continuava ligada à Geografia mas, em 1931, autonomizou-se 
com a criação da disciplina de História Pátria e Geral.  
No ensino agrícola a disciplina de História surgia, quer em 1919, quer em 1931, ligada à 
Geografia, com uma carga horária ligeiramente superior à dos restantes cursos técnicos, 
conferindo o carácter mais teórico e aproximado do subsistema de ensino liceal.  
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Relativamente aos programas História, é notória uma grande evolução. Os primeiros programas 
apresentavam-se como uma lista de conteúdos quase sem indicações ou orientações enquanto 
em 1948 surgia um programa completamente distinto, com instruções diretivas. 
Até 1948 os programas privilegiavam a História de Portugal sobre a geral. Tinham normalmente 
um ano de duração e partilhavam o seu espaço curricular com a disciplina de Geografia. Podiam 
contudo ser consideradas autónomas pois tinham um programa específico para si. Este era 
organizado por ordem cronológica e era muito vasto para a carga horária que lhe era atribuída.  
Após 1948 a História autonomizou-se definitivamente da Geografia nos cursos comerciais e 
ganhou uma nova relevância. O programa apresentava um extenso conjunto de orientações 
que refletiam a sua crescente importância no currículo e a tentativa de ingerência do governo 
na sua lecionação. O programa continua a ser abordado de forma cronológica mas verifica-se já 
uma interligação sistemática entre a História Geral e de Portugal. 
Pode-se concluir finalmente que a disciplina de História no ensino técnico ganhou espaço 
curricular entre 1918 e 1948, autonomizou-se e alterou as suas prioridades. À medida que o 
tempo avançou foi sendo clara a maior interveniência dos regimes na disciplina pelas normas 
que ditavam na legislação oficial. 
 
4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 
 
- FONTES PRIMÁRIAS 
-Diário do Governo. I Série. Decreto 5:029, de 5 de dezembro de 1918. 
-Diário do Governo. I Série. Decreto 5.627, de 10 de maio de 1919. 
-Diário do Governo. I Série. Lei 1.822, de 14 de outubro de 1925. 
-Diário do Governo. I Série. Decreto 11.490, de 9 de março de 1926. 
-Diário do Governo. I Série. Decreto 20.420 de 21 de outubro de 1931. 
-Diário do Governo. I Série. Decreto 21.126 de 19 de abril de 1932. 
-Diário do Governo. I Série. Decreto 22.427, de 8 de abril de 1933. 
-Diário do Governo. I Série. Decreto 37.028, de 25 de agosto de 1948. 
-Diário do Governo. I Série. Portaria 13.800, de 12 de janeiro de 1952. 
 
- BIBLIOGRAFIA 
ALVES, L.; ARAÚJO, F.; SOUSA, P. (2009). O Ensino Técnico em Portugal (1756-1973). Lisboa: 
Editorial do Ministério da Educação. 
GOMES, Paulo. (2005). A disciplina de História e o seu ensino nos liceus de Portugal de 1895 a 
1968. Dissertação de mestrado, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Lisboa. 
HENRIQUES, R. (2010) Discursos legais e práticas educativas. Ser professor e ensinar História 
(1947-1974). Lisboa: Fundação Caloust Gulbenkian. 
Primeiro encontro sobre o ensino da História : comunicações.(1992). Lisboa : Fundação 
Calouste Gulbenkian.  
PROENÇA, M. (2001) – Um século de ensino da História. Lisboa: Edições Colibri. 

CD-ROM DE ATAS  | 7095 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 7096 |  COLUBHE 2012



FONTES HISTÓRICAS: UMA ANÁLISE 
DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS

Maria Aparecida Augusto Satto VILELA
Fundação Educacional de Ituiutaba

Lucia Helena Moreira de Medeiros OLIVEIRA
Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí

PA L AV R AS- C H AV E

Fontes; Instituições educativas; 

História da educação

ID: 1259

CD-ROM DE ATAS  | 7097 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 7098 |  COLUBHE 2012



 

INTRODUÇÃO 
 
  

Este artigo tem como temática a história das instituições educativas e elegê-las como 
objeto de estudo se deve a questões pessoais e profissionais, tendo em vista que somos pes-
quisadoras da área de história da educação. A escolha se justifica, também, pela participação 
de uma das pesquisadoras no Núcleo de Estudos e Pesquisas em História e Historiografia da 
Universidade Federal de Uberlândia – NEPHE/UFU1, grupo que se dedica entre outros enfoques, 
a desenvolver pesquisas e estudos das instituições escolares no Triângulo Mineiro. É importante 
ressaltar, também, que essa mesma autora faz parte do grupo de pesquisa História da Educa-
ção Brasileira – HISTEDBR/UNICAMP, no qual as produções têm ressaltado as instituições esco-
lares laicas e confessionais, na perspectiva do materialismo histórico dialético. Destaca-se, 
ainda, que a outra pesquisadora, que fez doutoramento no Programa de Estudos Pós-
graduados em Educação: História, Política, Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, teve seu trabalho vinculado à linha de pesquisa Escola e Cultura: História e Historiografia 
da Educação que tem realizado produções significativas fundamentadas, precipuamente, pela 
história cultural2.  

Pode-se acrescentar aos motivos supracitados que esta pesquisa contribuirá para os es-
tudos em história das instituições, agregando conhecimento ao campo da história da educação, 
como já tem feito os autores nacionais e internacionais que tratam do assunto e foram utiliza-
dos como referencial teórico neste trabalho. 

Subsidiadas por esta experiência acadêmica, realizamos uma pesquisa bibliográfica que 
apresenta apontamentos teórico-metodológicos para a História da Educação, especificamente 
para a história das instituições educativas, tornando-se necessário rever as transformações pe-
las quais essa área tem passado, principalmente, a partir dos anos de 1990.  

As pesquisas relacionadas à História da Educação, a partir desse período são marcadas 
pela ampliação das fontes de pesquisa, pela contribuição da História Cultural e de outras áreas 
do conhecimento, como as Ciências Sociais que favoreceram a investigação de temáticas ante-
riormente não investigadas. 

Tendo em vista as mudanças ocorridas, interessa-nos, neste texto, analisar as fontes e 
sua utilização em História da Educação em relação aos vários atores envolvidos no processo 
educativo que se estabelece no interior do ambiente escolar. Essa renovação sugere novos 
questionamentos por meio do alargamento das problemáticas, a diversidade dos contextos, 
modelos e práticas educativas. 

Salientamos também a preocupação da nova historiografia em rever o conceito de his-
tória institucional, levando em consideração a problematização das instituições na sua relação 
com a comunidade em que se inserem. O pesquisador nessas interpretações, geralmente, bus-
ca mergulhar na interioridade da instituição a ser investigada, tentando construir uma historio-
grafia que explique melhor os fenômenos e a realidade educativa, ou seja, compreenda a 
participação dos vários atores envolvidos no processo: “A produção historiográfica, enquanto 
construção e representação discursiva da realidade, visa o conhecimento da relação, ou melhor, 
das relações, num contexto de multidimensionalidade” (MAGALHÃES, 1996, p.53). 

Percebe-se que historiar uma instituição educativa, tomada na sua pluridimensionalida-
de, não significa descrevê-la laudatoriamente, mas explicá-la e integrá-la em uma realidade 
mais ampla, que é o seu próprio sistema educativo. Nesse mesmo sentido, envolvê-la no pro-
cesso de evolução de sua comunidade ou região é evidentemente sistematizar e re(escrever) 
seu ciclo de vida em um quadro mais amplo, no qual são inseridas as mudanças que ocorrem 
em âmbito local, sem perder de vista a singularidade e as perspectivas maiores. Este é o dilema 
de quem, ao mesmo tempo, precisa “definir os contornos gerais da floresta, mas também, para 

CD-ROM DE ATAS  | 7099 |  COLUBHE 2012



 

não torná-la abstrata e genérica, precisa conhecer a especificidade de suas árvores” (BUFFA; 
NOSELLA, 2005, p.19). 

Nesta perspectiva, é relevante privilegiar as novas interpretações que realçam a História 
Regional, objetivando fazer a ponte entre a totalidade e a singularidade. Por isso, historiar uma 
instituição educativa requer não perder de vista sua especificidade, mas, ao mesmo tempo, 
compreender sua totalidade. 

É com esta perspectiva historiográfica, que se entende que a instituição educativa na 
relação com a comunidade envolvente constitui um desafio inovador e se traduz na emergência 
de um novo paradigma nas Ciências Humanas. 

A relação dialética entre a instituição e sua comunidade, em uma pluralidade de senti-
dos, permite o redimensionamento do plano espaço-temporal, privilegiando abordagens do tipo 
meso. Desse modo, pode-se afirmar que é buscando a dimensão meso, que se dá vida e inten-
sidade à História da Instituição, conferindo às suas diversas personagens: diretoras, diretores, 
professoras, professores, alunos e demais membros da comunidade, a condição de sujeitos his-
tóricos, tendo em vista a grandeza dos pequenos atos, os gestos, as vozes silenciadas ou pouco 
ouvidas, as práticas escolares, o currículo e o seu projeto educativo. Segundo Nóvoa (1992, 
p.15): 

 
Trata-se de procurar escapar ao vaivém tradicional entre uma per-
cepção micro e um olhar macro, privilegiando um nível meso de 
compreensão e intervenção. As instituições educativas adquirem di-
mensão própria, enquanto espaço organizacional onde também se 
tomam importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas.  

 
Uma abordagem meso renova o conhecimento historiográfico que, objetivando buscar 

as múltiplas informações, procura desvendar os vários significados materializados em todas as 
dimensões que configuram as instituições educativas.  

Observa-se que, do ponto de vista metodológico, é possível dar sentido profundo a uma 
instituição sob a luz de uma heurística e hermenêutica que se objetiva problematizar a realida-
de educativa como totalidade em construção e desenvolvimento, valendo-se de um arcabouço 
documental.  
 Nessa perspectiva, não só o espaço físico e humano, mas todo o conjunto didático pe-
dagógico é um revelador significativo da cultura de uma instituição: essa é uma dimensão que 
envolve a ação educativa em si, os professores, as disciplinas, a metodologia de ensino, as es-
tratégias, a organização curricular, os alunos, os gestores.  

Desse modo, também chama a atenção a forma como a escola organiza e distribui o 
seu tempo escolar. Sabemos que historicamente essa organização do tempo é a forma mais 
sistemática que uma instituição educativa utiliza-se para formar seus discentes por meio de um 
modo racional, de impor limites, obediência e ordem, estabelecendo rituais escolares. 

É importante considerar que os rituais que a escola produz no seu cotidiano, numa di-
mensão simbólica consolidam o contexto sócio-cultural que a instituição se insere. Aqui seria 
interessante compreendermos que estes eventos propiciam a afirmação da identidade da insti-
tuição, seja ela pública ou privada. Não resta dúvida que a imprensa escrita costuma dar cober-
tura total a esses eventos e evidentemente noticiar em pormenores os acontecimentos. Dessa 
forma, os jornais constituem uma fonte de pesquisa muito rica que nos possibilita tecer o clima 
cultural da instituição e verifica-se, portanto, que a instituição educativa exerce um papel im-
portante na produção de mentalidades. 
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 Pelo exposto, vislumbram-se as múltiplas fontes de análises existentes nas ou sobre as 
instituições educativas, e que possibilitam interpretar sua história, por meio da reconstrução de 
seu passado. Nesse sentido, é relevante, inicialmente, compreender o que é uma instituição. 
  
DISCUTINDO O CONCEITO DE INSTITUIÇÃO 
 

Para a discussão sobre instituição educativa, é relevante retomar as reflexões elabora-
das por Saviani (2007, p.4) sobre o conceito de instituição como uma estrutura material, consti-
tuída para atender às necessidades dos sujeitos que a constituem, necessidades que perduram 
e permanecem. Nesse sentido,  

 
a instituição é criada para permanecer. Se observarmos mais atenta-
mente os processos de produção de instituições, notaremos que ne-
nhuma delas é posta em função de alguma necessidade transitória, 
como uma coisa passageira que, satisfeita a necessidade que a justifi-
cou, é desfeita. (SAVIANI, 2007, p.4)  

 
Desse modo, ela pode deixar de existir em um determinado espaço-tempo, porém, 

permanece em sua intencionalidade. 
O principal arquivo das instituições deveria encontrar-se preservado no próprio local on-

de se localiza, contendo as mais variadas fontes iconográficas, relatórios, atas, matrículas, reque-
rimentos, ficha individual de alunos, cartas, anotações, boletins, dentre outros. Esse vasto acervo 
possibilitaria detectar fontes que contribuiriam para a reconstrução da história das instituições.  

Permitiria, também, questionar o porquê das informações e o significado de cada uma 
delas. Por outro lado, o acervo de toda a instituição, mesmo que modesto, contribui para deline-
ar o perfil, expressar sua intenção, seu projeto de formação de homem e sociedade. 

Nesse sentido, todo o arcabouço documental sustenta a construção do sentido, da vida, 
do itinerário e da intenção da instituição. Desse modo, o conjunto de fontes encontrado pode ser 
analisado criticamente, procurando não se enveredar apenas por uma direção, até mesmo pela 
mais atrativa, mas atentar-se, igualmente, para todos os elementos constitutivos do objeto pes-
quisado buscando construir uma única história, sem silenciar ou privilegiar parte dela, nem tão 
pouco eliminar alguns sujeitos constitutivos do mesmo projeto. 

De acordo com as interpretações teóricas de Sanfelice (2007, p.77), é importante deci-
frar o quebra-cabeça, remontá-lo, dando sentido às peças do jogo, por meio da “síntese de múl-
tiplas determinações, variadíssimas instâncias (política, econômica, cultural, religiosa, da 
educação geral, moral, ideológica, etc) que agem e interagem entre si, ‘acomodando-se’ dialeti-
camente de maneira tal que daí resulte uma identidade” (SANFELICE, 2007, p.77).  

Nessa perspectiva, Sanfelice está em acordo com Magalhães (1996, p.2) que afirmou: 
 

Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição educa-
tiva é, sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é o siste-
ma educativo, contextualizá-la, implicando-a no quadro de evolução de 
uma comunidade e de uma região, é por fim sistematizar e 
(re)escrever-lhe o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, con-
ferindo um sentido histórico.  

 
O modelo educacional explicitado a partir do regulamento em evidência, em embate com 

outros documentos, possibilita depreender as práticas educacionais efetivamente elaboradas e 
implementadas nas instituições educativas. Segundo Sanfelice (2007), o regulamento ou estatuto 
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seria, por assim dizer, “a materialidade-conteúdo enquanto antecipação ideal daquilo que deveria 
constituir a atividade própria da instituição”. 

 
DIVERSAS FONTES: o arquivo 

 
Uma investigação dessa natureza, evidentemente, só poderá ser tecida entre a memória 

e o arquivo. A memória tenta explicar as relações de hierarquia e valores tanto entre as coisas 
como entre as pessoas, pois tudo o que nela acontece não é em vão nem tão pouco se perde; às 
vezes permanece ou se transforma, conforme Magalhães (1996, p.61) alerta: “Uma história 
construída da(s) memória(s) para o arquivo e do arquivo para a memória, intentando uma sínte-
se multidimensional que traduza um itinerário pedagógico, uma identidade histórica, uma reali-
dade em evolução, um projecto pedagógico.” 

Infere-se, contudo, que as instituições educativas, segundo o autor, devem ser analisa-
das a partir da tríade – materialidade, representação e apropriação. Seguindo análise de Saviani 
(2007, p.25) ao interpretar as reflexões teórico-metodológicas de Justino de Magalhães (2004): 
a) materialidade, as instituições em seu aspecto físico, equipamentos, material didático, estrutu-
ra organizacional; b) representação, o sentido atribuído ao papel que elas desempenharam, en-
volvendo as memórias, as tradições, o planejamento das ações, os modelos, os estatutos, o 
currículo, o ideário; c) e apropriação, por meio das práticas pedagógicas, das aprendizagens 
construídas, produzidas em função da identidade dos sujeitos, dos alunos e o seu destino social. 

Em se tratando de fontes, é importante ressaltar a reflexão elaborada por Sanfelice 
(2006, p.25) em relação ao alargamento da concepção de fonte e, nesse sentido, essa nova vi-
são permite ao historiador trabalhar também com fotos, filmes, cadernos escolares, livros didáti-
cos, mobiliário escolar, plantas de prédios e outros materiais. Dentre essas fontes, as 
iconográficas foram disponibilizadas com vastidão e encontram-se distribuídas ao longo do texto, 
ampliando e ilustrando as informações.  

Partindo dos pressupostos teóricos, sumariamente apresentados, tratou-se a diversidade 
das fontes encontradas – documentais, iconográficas, bibliográficas, imprensa – as quais foram 
largamente e, uma vez entrecruzadas entre si, possibilitam a reconstrução histórica das institui-
ções educativas, auxiliando a construção de seu objetivo educacional. Segundo Lombardi e Nas-
cimento (2004, p.156), considerando-se “que as fontes, são testemunhos que possibilitam 
entender o mundo e a vida dos homens, todos os tipos de fontes que ajudem a entender o 
mundo dos homens e suas relações são válidas [...]”.  

As fontes utilizadas em uma pesquisa, tais como: fotos, jornais, revistas, diários, atas e 
outras, precisam ser analisadas a partir do pressuposto de que todas elas poderiam auxiliar a 
entender uma educação que não era abstrata, ao contrário, sendo temporal e histórica sofreu, 
constantemente, influências da ação concreta dos sujeitos nela envolvidos. 

Há de se ressaltar que as produções sobre instituições educativas confessionais muito 
contribuem para as discussões teórico-metodológicas na área específica da História da Educação 
brasileira, porém, esse é um campo vastíssimo para novas investigações, haja vista o grande 
volume de escolas confessionais que ainda não foram estudadas. Existem similitudes e adversi-
dades, sejam em relação à metodologia proposta, ao referencial teórico e aos objetivos. O ca-
risma3, as orientações da Igreja e a legislação brasileira, o contexto histórico, parecem ser os 
pontos convergentes, situados, dentro de cada período; enfim, dentro das condições materiais 
em que se inserem cada uma delas.  

 
Os caminhos para adentrar-se numa instituição são inúmeros. Há, co-
mo em edifícios, subterrâneos, alicerces, porões, portas, janelas, só-
tãos, telhados, chaminés... O desafio é entrar na instituição. É pouco 
relevante, parece-me o caminho a ser escolhido. Posso chegar à insti-
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tuição pela legislação educacional, pelo seu currículo, pelo seu quadro 
de alunos, pela sua proposta pedagógica, pela sua cultura manifesta, 
pelos trabalhos escolares, pela arquitetura do prédio, pelos professores 
que dela participam, pelos ex-alunos, pelo imobiliário, pelas memórias, 
pela historiografia pré-existente ou por arquivos e fontes múltiplas (es-
critas, orais, imagens, sons e outras). O que me dá suporte de ingresso 
é o conjunto de fontes que levanto, critico e seleciono, e nenhum tipo 
de fonte deve ser interditado. (SANFELICE, 2007, p.24) 
 

Considerando o posicionamento teórico de Sanfelice (2006, p. 25) de que a concepção 
de fonte foi ampliada, as “fontes iconográficas muito contribuem para interpretação de pesquisas 
dessa natureza” e, nesse sentido, a fotografia, por exemplo, permite compreender a estrutura 
física e as exigências pedagógicas, dentre outros aspectos das instituições a serem analisadas. 

Sua investigação possibilita elucidar a gênese, a gestão, a organização didático-
pedagógica e seus pressupostos filosóficos, bem como o conhecimento produzido por cada uma 
e a contribuição para a formação intelectual e profissional da sociedade brasileira. O esforço 
metodológico para articular as questões evidenciadas em âmbito local com as dimensões regio-
nal, estadual, nacional e, até mesmo, ocidental, objetiva confirmar a ideia de que a história da 
instituição articula-se à história política, econômica, cultural, dentre outros, do contexto em que 
está inserida. 

 
DIMENSÃO FÍSICA 

 
 A dimensão física é analisada por meio dos espaços, contextos e estrutura arquitetônica 
dos edifícios que materializam em cada elemento de sua composição as opções, as concepções, 
valores e preocupações humanas de sua época. As fontes iconográficas, como as fotografias de 
prédios escolares, por exemplo, interpretadas e entrecruzadas com outras informações possibili-
tam identificar o mundo e a sociedade que envolvia a instituição educativa e, sobretudo, retra-
tar o seu cotidiano. 

Nesse mesmo sentido, é considerável, nesse tipo de investigação, atentar para a forta-
leza e a majestosidade de seus prédios, verdadeiros impérios, somando-se aos materiais didáti-
co-pedagógicos que, por sua vez, conferem “às práticas educativas, a sustentabilidade do 
trabalho pedagógico” (SAVIANI, 2007, p.25). Seguindo essa perspectiva teórica para o estudo 
das instituições, é relevante a análise criteriosa das diretrizes, dos programas, dos planejamen-
tos, dos estatutos/regulamentos que as conduziram para compreender o papel e a intenção de 
cada instituição. Evidentemente, essa “representação traduziria o sentido atribuído ao papel 
desempenhado pela instituição” (SAVIANI, 2007, p.25). Essas representações, nas suas singula-
ridades, também contribuíram para compreender a ação educacional no Brasil. 

Situado em lugar privilegiado da cidade, pode-se dizer que o prédio, o pardieiro, deve-
ria ser substituído pelo palácio, o prédio próprio para a cidade, idealizado pela elite republicana 
(FARIA FILHO, 2000). A arquitetura permite vislumbrar o padrão dos prédios das instituições do 
período a ser estudado, dadas as suas intenções e as finalidades. Naquele momento, o prédio 
traduzia aquilo que a sociedade o imprimia. As considerações abaixo ajudam a clarear essa 
concepção: 

 
Sabemos que é possível educar em qualquer lugar, até mesmo em 
chão batido, sem cobertura e sem móveis. Mas uma escola é muito 
mais que isso, e o edifício escolar sabemos todos, pode facilitar ou di-
ficultar a aprendizagem, a convivência, o desenvolvimento dos alunos. 
Em suma os espaços educam. (BUFFA, 2007, p.30) 
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ICONOGRAFIA 
 
  Em relação às fontes iconográficas, recorre-se a Ciavatta (2002, p.14) que “afirma ter 
clareza da verdade sempre aproximada que se reconstrói a partir das fotografias, fragmentos 
visuais que busca-se articular a outros fragmentos da linguagem verbal, produzidos sobre a 
história da vida de seu tempo” 

A fotografia pode anunciar, por exemplo, o uso do espaço escolar para atividades físi-
cas, recreação e socialização, plenamente em consonância com a instrução pública brasileira, 
principalmente no que se refere às escolas normais – responsáveis pela formação de professo-
res –, que deveriam preparar bem, fisicamente, os futuros docentes para o exercício do magis-
tério. Assim, a educação física, a ginástica, exercia papel fundamental na preparação de um 
corpo saudável, belo, forte, disciplinado, civilizado, com todos os quesitos para se formar um 
cidadão republicano, que viria substituir o corpo dos brasileiros, doente, feio, fraco e raquítico 
(CARVALHO, 1997). 

A arquitetura do prédio, vislumbrada por meio de fontes iconográficas, denota a cultura 
escolar, os objetivos, as finalidades da instituição educativa em relação à formação de seus alu-
nos, identificando-se que o espaço físico construído foi estruturado para atender às necessidades 
dos alunos que a escola objetivava e objetiva formar. 

Por outro lado a dimensão humana de uma instituição escolar é compreendida pela aná-
lise de seus agentes, a relação entre professores, alunos, funcionários, as relações de poder e a 
participação de sua comunidade envolvente. 

Nesse sentido, a escola deve ser vista como uma entidade orgânica, comunicativa, rela-
cional que se constrói numa zona de tensão, marcada por anseios, incertezas, sonhos e práticas 
em busca de um projeto comum e, por isso, sua análise permite que o pesquisador consiga en-
trelaçar todas as dimensões do cotidiano escolar, sem a redução do pensamento e do fazer edu-
cativo ao tecnicismo. 

 
 
HISTÓRIA ORAL 

  
Entre as muitas fontes utilizadas para investigar as instituições educativas, considera-se 

relevante fazer uma pequena incursão sobre o que a literatura tem nos apontado a respeito da 
tradição oral. 

Os relatos orais, como instrumentos de pesquisa, há muito vem sendo utilizados em di-
versos tipos de investigação. A história oral é tão antiga quanto a própria história (THOMPSON, 
1992, p. 45) e recorrer a ela para historiar uma instituição educativa é compreender que os mais 
velhos ou as pessoas mais comuns envolvidas no processo, sabem mais a respeito de alguma 
coisa. 
 Nas investigações sobre instituições, especificamente, esses relatos podem contribuir 
para a recuperação da memória dos sujeitos que em algum momento da história participaram do 
contexto educacional investigado. A História Oral, enfim, como técnica para o estudo das institui-
ções educativas é um trabalho que busca trazer ao presente, uma reconstrução do cotidiano 
passado. Vale ressaltar ainda que existem outras fontes valiosas em informações que, entrecru-
zadas a outras, possibilitam dar um significado muito profundo às instituições. 

Por meio desta breve exposição, fazer um estudo sobre instituições educativas, além de 
muito importante, é muito instigante. Além dos aspectos abordados muitos outros merecem ser 
explorados, contribuindo assim com os novos apontamentos metodológicos para o estudo da 
História da Educação. Em oposição à Historiografia Tradicional esse novo olhar historiográfico, 
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com um sentido mais amplo, complexo e abrangente sobre os espaços sociais destinados à edu-
cação escolar, atribui muita importância às suas singularidades e particularidades. 

Compreende-se o significado de cada instituição para seu contexto histórico, como pro-
duto de um determinado processo histórico, construído pelos seus próprios sujeitos e parte de 
um processo mais amplo, objetivando-se “descrever o particular sem perder de vista suas rela-
ções com o contexto maior – o econômico, político e social, relacionando assim o particular e o 
geral” (NOSELLA; BUFFA, 2005, p.357). Desse modo, significa “relacionar, articular com a socie-
dade que o gerou e explicar que é dessa relação que emergem a história e a filosofia das insti-
tuições em seu pleno sentido” (NOSELLA; BUFFA, 2005, p.362).  

No campo específico das instituições escolares, recorre-se à reconstrução histórica 
da instituição pesquisada, vista como uma atividade que implica admitir que “cada instituição 
tem uma história que necessitamos conhecê-la”, dada sua durabilidade (SAVIANI, 2007, p.24). 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
  
 Esta pesquisa se propôs apresentar alguns autores, bem como fontes e interpretações 
possíveis para a análise de instituições educativas. A relevância de uma análise dessa natureza 
se justifica pela ampliação das possibilidades de investigação alcançada pela História da Educa-
ção no Brasil após os anos de 1990.  
 Essa significativa mudança nas perspectivas de pesquisa dessa área evidencia-se pelas 
fontes apresentadas neste artigo que podem ser encontradas nos arquivos das instituições edu-
cativas e que auxiliam no processo de compreensão e reconstrução de sua história.  
 Os vestígios do passado de uma instituição educativa possibilitam, entrecruzados a do-
cumentos do período delimitado pela pesquisa, analisar a atuação de seus atores, o projeto 
educativo empreendido, o modelo de homem a ser formado, assim como sua contribuição para 
a sociedade da qual fez parte, entendendo-a em um contexto local, regional e nacional. 
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Introdução 
A presente sondagem tem por objetivos refletir sobre a construção de projetos editoriais na 
comunidade protestante portuguesa, alguns deles caraterizados pela sua perenidade, como seja 
o da Livraria Evangélica, e outros bem mais circunstanciais – ou provavelmente menos sistema-
tizados – como sejam os das Associações Cristãs da Mocidade, sem olvidar as iniciativas nasci-
das nas próprias comunidades, de que exemplarmente, se pode evidenciar a designada 
“Biblioteca António Maria Candal”. No nosso horizonte temos ainda presente uma triagem de 
outras iniciativas que foram germinando no âmbito da cooperação interdenominacional ou da 
criação de redes de sociabilidades no contexto de movimentos sociais de matriz regeneradora. 
Neste quadro, balizando entre meados de Oitocentos e as três primeiras décadas do século XX, 
emergem sentidos que pretendemos captar, designadamente: i) que influências estrangeiras 
foram incorporadas na paisagem editorial nascente; ii) que grau de autonomia os protestantes 
portugueses foram capazes de criar manifestando, eventualmente, o nascimento de uma pro-
dução ficcional genuinamente portuguesas; iii) que temáticas estruturaram as atividades edito-
riais, bem assim como se introduziu a lógica de coleção, e iv) inventariar os núcleos 
protestantes mais dinâmicos na difusão de uma cultura (ou cânon) protestante declinada em 
português, tendo como vetor a história da sua implementação e intervenção cívica. 
Erigir uma igreja e abrir uma escola tendem a ser uma constante nos movimentos protestantes 
e evangélicos que medraram em Portugal, apesar da repressão romanista e política que pautou 
o período da Monarquia Constitucional, do laicismo radical que se seguiu à instauração da Re-
pública em 1910 e, por fim, das posições catolicocêntricas emergentes do golpe de Estado de 
1926 que legitimaram uma longa ditadura. Em síntese, podem-se inventariar as seguintes de-
nominações em território continental e insular: as presbiterianas que, desde 1838, iniciaram a 
sua intervenção na Madeira com base de missionação anglo-saxónica; as metodistas que, a par-
tir do Porto, são uma presença constante desde 1871 devido a missionários ingleses; as darbis-
tas (ou irmãos) que tendo por dinamizadores missionários ingleses e escoceses se sediaram em 
Lisboa no ano de 1877; as episcopalistas que, a partir de 1839, operam em Lisboa tendo como 
origem missionários anglo-saxónicos, espanhóis e portugueses e que, em 1880, dão origem, 
também em Lisboa, à Igreja Lusitana que teve na sua génese padres portugueses dissidentes 
da Igreja Católica e espanhóis velho-católicos descontentes com o Concílio Vaticano I e simpati-
zantes do anglicanismo, para além de elementos de outras congregações; as congregacionalis-
tas difundidas por missionários escoceses e brasileiros que, desde 1880, exercem o seu 
trabalho a partir de Lisboa; as batistas que desde o Porto, e a partir de 1888, devem a sua di-
fusão a missionários ingleses, e, por último, as pentecostalistas que começam na região do Al-
garve, no ano de 1923, pelo esforço de missionários brasileiros e suecos. Num balanço 
realizado nos anos 30 do século XX pelo pastor protestante Eduardo Moreira (1933) é avançada 
alguma informação: o número de comungantes rondaria os 3.316 e as comunidades evangéli-
cas teriam 9.948 membros; as escolas dominicais mobilizavam 4.749 crianças e as escolas ele-
mentares eram frequentadas por 1.424 crianças. Sabendo das resistências e constrangimentos 
sociais e culturais – entre eles o estrutural analfabetismo – da sociedade portuguesa, procura-
ram os protestantes instituir e legitimar a leitura, como componente integral do seu projeto so-
cial, com base numa proposta editorial estruturada em torno da Bíblia, na versão integral, ou 
através do Novo Testamento, bem como em “porções” (evangelhos avulsos, recolha de textos, 
etc.); de textos de doutrina formal e especificamente litúrgicos, como livros de oração e liturgia, 
hinários, catecismos e outros; de “livros de recreio e amena leitura” (Catalogo General..., s.d.), 
compreendendo novelas populares, contos, historietas de fundo religioso ou moral, teatro e 
poesia; de estudos bíblicos e de edificação, críticos e de controvérsia, questões sociais, história 
e biografia; de livros e periódicos para crianças, livros de escola e impressos avulsos como de-
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senhos, cromos, gravuras, postais ilustrados, etc., e imprensa periódica, ilustrada por dezenas 
de publicações semanais, quinzenais, etc.. 
Esta literatura que circulava tendeu, essencialmente, a promover combinatórias entre diferentes 
registos (divertimento, didático, salvífico) com base numa hierarquização e legitimação da leitu-
ra: do profano para o sagrado; assim, a literatura pretendia promover a doutrinação, a liturgia 
do culto comunitário e a devoção individual, sem olvidar um uso social em que a democratiza-
ção dos saberes teológicos, científicos e históricos, veiculavam conhecimentos e abriam o mun-
do de cada um a novas experiências de vivência religiosa. 
 
A criação de uma cultura protestante 
As mensagens protestantes calcularam e ponderaram o equilíbrio entre uma dimensão essenci-
almente oral com a dimensão estritamente escrita. Quiseram os atores protestantes que primei-
ramente um oral nitidamente evangélico se assumisse guardião de uma verdade pessoal, mas 
historicamente justificada, legitimada por um ato de conversão indelével e modificador de uma 
existência. Oral, esse, tido como expressão de um escrito ancestral e declinável intemporalmen-
te, que se embebe na exemplaridade, lisura e lhaneza, de um comportamento, que pela consis-
tência e pertinência, deveria ser difundido, transmitido e partilhado, por coletivos cada vez mais 
largos, cada vez mais heterogéneos e complexos. Disponibilizar a Palavra excelsa e perene, 
queria significar que se era “um mensageiro de boas notícias”, ou seja um evangelista. O senti-
do dessa mensagem, depende naturalmente da convicção, com que se enuncia, mas também 
do estudo da Bíblia, que se faz pela permuta e partilha de experiências e de saberes e forja-se 
numa cumplicidade que se vai tecendo nas comunidades que se organizam, nas Igrejas que 
nascem, nas sociedades que emergem, e nas casas, onde em surdina, se juntam homens e mu-
lheres para orar, ler e refletir a Bíblia. 
Bíblia que começou a circular e a democratizar-se a partir dos anos 50 de Oitocentos pela ação 
dos colportores. Num país avesso a qualquer inovação, a ação dos colportores é necessaria-
mente um momento de profunda quebra e perturbação, mas é em simultâneo a inauguração de 
um tempo em que um outro sentido para a vida irrompe. Esta dinâmica está intimamente liga-
da à fixação em território português da Sociedade Bíblica que vai ser responsável por inúmeras 
iniciativas editoriais e por prelos de inequívoca componente evangélica, que marcarão uma ou-
tra dimensão do trabalho de criação de uma identidade evangélica. Circunscrever no escrito as 
silhuetas de uma tradição reformista, que em muitos pontos da Europa e do Mundo, tinha al-
cançado êxitos inultrapassáveis (cf., Baubérot, Mathieu, 2002), e que ia ganhando terreno em 
zona até então sede de hegemonia romanista: “O livro é uma arma poderosíssima do progresso 
em tão alto grau, que nem o poder, a força e o tempo podem destruir o seu influxo decisivo” 
(Dias, 1893, p. 51). 
O livro, a imprensa, o folheto, difundem-se, quer como possibilidade de “descobrir regiões e 
mundos diferentes” – como enfatiza Guilherme Dias – quer como que significando uma “comu-
nhão espiritual” (id., p. 52). Unindo-se os grupos de crentes, valoriza-se explicitamente um fun-
do comum (um património) que é declaradamente um significante civilizacional incontornável 
de resgatar uma memória de afirmação e luta contra símbolos e hierarquia gizados em Roma, 
mas, ainda, afirma-se como um meio poderoso de luta contra a superstição, a crendice, a cor-
rupção e a ignorância. Contra o mundano e o superficial, uma literatura popular, histórica e 
educativa, de matriz evangélica, impunha-se como necessária e alternativa. 
Palavra, imagem, escrita, serviram para desbravar mundos, para despoletar problemas, para 
demonstrar que as igrejas cristãs, em Portugal, não se abandonavam ao estrito cumprimento 
dos seus rituais, mas que se implicavam na senda do progresso e do conhecimento, como se de 
um contínuo esforço de autoformação dos seus membros se tratasse. Trabalhando com todos, 
e para todos, encontravam a razão de ser de uma igreja que se queria nova e liberta de qual-
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quer entrave à sua consciência social. Assim, o repertório da literatura vai incorporando ques-
tões plurais e de atualidade – que tonificam a receção que foi operada pelos atores protestan-
tes portugueses – que são potencialmente fomentadoras de um ethos particular e geradoras de 
posições cognitivas, sendo expressão dessa abrangência, temas como a alfabetização, escolari-
zação da educação, instrução religiosa (escolas dominicais), educação social, sanitária, científi-
ca, moral e política, movimentos de temperança, abolicionistas e antiesclavagistas, de defesa 
dos animais e da natureza, formas de associativismo e mutualismo, participação cívica em prol 
da democracia e da igualdade, como também de modalidades de self-help (formação do cará-
ter) ou de educação integral (associativismo e escotismo) (Goldman, 2002; Papini, Tourn, 2005; 
Social Science..., 1861; Voeltzel, 1960). Estas implicações sociais revelam-se, também, como 
potencialmente educadoras do ponto de vista cívico. Em simultâneo, o relato de experiências, 
vivências e descodificação de saberes seculares e teológicos seguiam o trajeto de um método 
plausível de possibilitar atitudes de autoformação que idealmente se pudessem, também, decli-
nar como processos de conversão. 
Emerge, em contexto português, um campo cultural de bens simbólicos, que procura lutar pela 
sua autonomia, classificando, delimitando fronteiras e definindo a legitimidade das suas polari-
dades. Certamente revela muito da apropriação (Chartier, 2007) de um modelo de matriz ingle-
sa (Silva, Afonso, 2008), mas vai, no entanto, criar um cânon de memória histórica marcado 
por narrativas de episódios singulares, registos mais ou menos autobiográficos ou crónicas rela-
cionadas com movimentos e contextos específicos do enredo dos esforços de renovação religio-
sa em terras lusitanas. Essa sistematização salda-se em narrativas da própria dinâmica de 
historizar o movimento na sua amplitude e no interesse de romper com os silêncios apontando 
para um presente que é capaz de recordar o que não se poderia recordar. É uma nova interpre-
tação que exige uma memória totalmente distinta da memória oficial – da Igreja Católica – e 
que pela transcendência dos fatos vai determinar a consistência da experiência vivida. Teste-
munho que é declinado em múltiplos géneros literários e que tem implícito determinar o adjeti-
vo histórico ao substantivo memória, ou seja, é uma literatura onde a construção do passado é 
feita em função do presente dos atores; é uma história escrita desde o presente com o sentido 
de se apropriar e capitalizar do passado para uso público, rompendo com o sequestro e mani-
pulação do passado, significando este processo uma vivência dialética que remete para a plura-
lidade e tem em linha de conta as discrepâncias com as visões totalizantes e hegemónicas. É 
uma literatura que enfrenta a violência simbólica, apontando para a reflexividade e a consciên-
cia porque inscrita na história. 
 
As iniciativas editoriais1 
As atividades editoriais sempre acompanharam a missão dos protestantes, e nomeadamente a 
imprensa ocupou um papel central na difusão das ideias, posições e opiniões dos atores, como 
demonstrou a incontornável necessidade de se possuir um meio autónomo que desse voz a 
esse emergente movimento e que catalisasse as expressões de diversidade dos protagonistas. 
Desde muito cedo pela imprensa, declinada nos seus ciclos e na assunção da individualidade 
denominacional, mas também, numa dinâmica interdenominacional, se pode observar como se 
mobilizaram os leitores, como se perceciona a sociedade, como se está em sintonia com o uni-
verso protestante mais amplo e transnacional, como vivem e germinam as comunidades protes-
tantes, como ainda, vai ganhando expressão a articulação entre os setores liberais e 
progressistas e os núcleos protestantes, como, enfim, se forjam as cumplicidades com núcleos 
sociais que decididamente convocam o tema da regeneração como central para o progresso 
social e moral de uma nação. 
Em paralelo, com a imprensa, emergem as edições, relativamente regulares (que suportam a 
memória protestante, e a identidade evangélica portuguesa) como uma das frentes de luta con-
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tra a denominada degenerescência. Sistematicamente, com uma clara noção do que deve ser 
editado e com a ideia de que sobre temas concretos deve haver coleções (cf., Olivero, 1996) 
que os saturem (o máximo possível) com argumentação sólida e plausível, são lançadas edições 
chanceladas, algumas com perenidade, outras mais fugazes, outras ainda, com significativa 
expressão, apesar de não muito espraiadas no tempo. O apostar-se no livro reveste-se duma 
dimensão acentuadamente afirmativa da identidade de um movimento que necessita de con-
quistar interlocutores – leitores (cf., Leonel, 2010) – reforçando a capacidade de expansão da 
mensagem através de um ganho simbólico das possibilidades argumentativas, que os membros 
das comunidades protestantes possam demonstrar, ancorados numa racionalidade histórica e 
sociologicamente demonstrável, face às risíveis investidas de outros protagonistas da mudança 
social. 
Aliam-se, neste objetivo, à hemeroteca protestante, um conjunto de iniciativas editoriais, umas 
de cariz mais teológico, ou doutrinário ou de controvérsia, com outras mais abrangentes, e que 
englobam possibilidades diversas de leituras. Às propostas editoriais de grupos e cidadãos inde-
pendentes, ou situadas nas zonas de fronteira (movimentos a favor da regeneração), juntam-se 
aquelas intimamente conectadas com os movimentos evangélicos, sejam as de âmbito mais 
amplo, sejam aquelas que nascem da determinação de membros de uma comunidade. 
No âmbito da homologia com o campo regenerador há um conjunto de publicações relaciona-
das com o antialcoolismo, com o naturismo, o frugivorismo e o vegetarismo, além de tangerem 
a temperança em sentido amplo do conceito. Mas, certamente, uma expressão plena encontra-
se na “Biblioteca Júlio de Andrade”, cujo catálogo é composto por títulos que indicam claramen-
te objetivos de higienismo, temperança, formação do caráter, constituindo ainda um apelo às 
práticas solidárias. Temáticas como a doença, a alimentação, a higiene, a educação física, a 
economia doméstica, os deveres para com os animais, a moral e o caráter, para além do mutu-
alismo, entendido como a “resolução do problema social”. A Biblioteca é, por último, responsá-
vel pela introdução em Portugal, das obras de Samuel Smiles, autor que popularizou uma ética, 
profundamente marcada pelo evangelismo e pelo puritanismo, estruturada em torno do traba-
lho, do sacrifício, da poupança e da ajuda. 
No contexto do movimento protestante são de realçar as edições patrocinadas pelas Uniões 
Cristãs da Mocidade, a iniciativa do darbista Georges Howes, das Leituras Cristãs, uma miscelâ-
nea de escritos evangélicos, que desde 1902 até 1930, saíram com uma regularidade assinalá-
vel. Em 1891, sob a responsabilidade de Herbert Cassels, começou a ser publicada a Bíblia 
Sagrada (na tradução do Padre António Pereira Figueiredo). Contudo, uma das mais significati-
vas experiências, ocorre em Vila Nova de Gaia, com a “Biblioteca António Maria Candal” que 
entre 1908 e 1918, publicou 20 títulos, onde se promovia a especificidade do protestante, a 
leitura da Bíblia e se apelava para leituras boas; mas, onde indelevelmente, se justifica a Igreja 
Lusitana à luz de argumentos históricos e eclesiológicos, como também da sua afirmação con-
fessional. Esta iniciativa completou-se com Leituras Rápidas, Quadros Parietais e um Almana-
que. O que se pode deduzir desta experiência é que ela representou seguramente o encontro 
com a cultura comum que o património inglês sempre pretendeu privilegiar. 
O expoente da difusão dessa cultura que maior protagonismo teve foi a Livraria Evangélica, 
quer na renovação literária, quer na reivindicação cristã. 
A Livraria era uma Agência da Sociedade de Tratados Religiosos, que em 1913 se separou da 
Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, estabelecida em Portugal desde 1864. Apesar de con-
tinuarem a cooperar, à Sociedade Bíblica coube prosseguir na difusão da Bíblia, Testamentos e 
Porções, pela intensificação da ação de colportores. A Livraria, por seu lado, incidiu na atividade 
editorial, tendo cessado atividade em 1935.  
Em 1878, a Livraria já contabilizava 40 títulos publicados de folhetos evangélicos de apologética 
e controvérsia, além de novelas históricas e “ilustrações de grandes fatos da alma”, alguns dos 

CD-ROM DE ATAS  | 7114 |  COLUBHE 2012



 

livros foram primeiramente publicados no sistema de folhetim na imprensa protestante. Títulos 
houve, que correspondiam às grandes referências nos circuitos evangélicos europeus, como 
sejam as obras de John Buyan – O Peregrino, que foi traduzido na primeira edição por R. R. 
Kalley e nas edições posteriores pelo Major Santos Ferreira, e A Peregrina, que surgiu na tradu-
ção de Alfredo H. da Silva – ou das obras da escritora inglesa, lançada por Charles Dickens, 
Hesba Stretton, com os livros A primeira oração de Jéssica, Miguel Ivanoff ou os Mártires da 
Rússia, entre outros. A Livraria publicou também as obras de Amy le Feuve, de Emma Leslie, de 
C. H. Collette, de J. W. Webb, e de muitos autores incontornáveis, como Emile Laveleye (cf., 
Calame, Forsyth, Thiede, Viallaneix, 1995). 
Nos cartões parietais, reproduziram-se cenas bíblicas criadas pelo pintor inglês Harold Copping. 
O Catálogo foi-se compondo com biografias, obras famosas ou de referência, “novelas para se-
nhoras”, quadros parietais e as sempre presentes obras de polémica, mas contava também, 
com narrativas para crianças e jovens, testemunhos, e obras de caráter histórico, bem como se 
singularizava a abordagem de temas educativos, teológicos, e de escotismo, como sinal eviden-
te de um acompanhamento das necessidades da comunidade evangélica, refletida nomeada-
mente na produção destinada às Escolas Dominicais ou na publicação da revista O Amigo da 
Infância, mas também, demonstrando uma sensibilidade para as questões que contornam a 
identidade plural do protestantismo. 
O trajeto editorial, até à década de 1930, evidencia que cerca de 70% dos títulos são tradu-
ções; 17% correspondem a autores portugueses, e 13% são obras de autores brasileiros. Ob-
servando por categorias editoriais (cf. Tourn, Papini, 2005) nota-se que 11% dos títulos são 
obras de caráter histórico; 6% situam-se nas biografias; 16% são obras de polémica; 17% cor-
respondem a obras apologéticas; as narrativas e poesias para adultos ocupam 6% e as narrati-
vas para jovens e crianças (incluindo O Amigo da Infância) ocupam 9%; a rúbrica argumentos 
(onde se abordam questões como o romanismo, o ateísmo, o materialismo, o espiritismo, a 
ciência, a união dos protestantes e problemas de Portugal) corresponde a 8%; os testemunhos 
e autobiografias situam-se nos 3%; os temas educativos estão nos 7%; as questões das Esco-
las Dominicais (formação dos professores, organização, direção e classes, incluindo a edição da 
Revista para as Escolas Dominicais, da responsabilidade do Conselho de Educação Religiosa da 
Confederação Evangélica do Brasil) representam 3%, o escotismo ocupa 2%, e as questões 
teológicas representam 12%. 
Numa abordagem global o Catálogo apresenta-se relativamente equilibrado em termos das co-
leções que propõe, mas apresenta picos, nomeadamente na apologética, na polémica, nas 
obras de caráter histórico e nas questões teológicas, com valores que ultrapassam os 10% (en-
tre 17% e 11%); como as rúbricas com menor expressão (2% e 3%) correspondem aos teste-
munhos e autobiografias. Escolas Dominicais e Escotismo. 
Genericamente, ao se pretender dar uma panorâmica da cultura protestante, não se olvidaram 
os requisitos editoriais que ponderaram a maior incidência num núcleo de obras que indelevel-
mente matriciariam o pensamento protestante, justamente, no seu núcleo histórico e doutrinal. 
Ao surgir, e seguir-se, esta política editorial tendeu-se ao centramento em práticas de autofor-
mação, que legitimassem, precisamente, um outro conjunto de rúbricas – aquelas como a lite-
ratura, a biografia ou os argumentos – que completariam com uma mais substantiva expressão 
cultural, a marca de um outro enquadramento simbólico, convocando para que os diálogos e as 
disputas fossem racionais e com argumentos informados. Este quadro editorial poderá ainda 
induzir que as propostas protestantes configuravam objetivamente um conjunto de problemáti-
cas que eram a marca da sua especificidade – que iam desde o culto doméstico até à questão 
do domingo, passando pela Igreja de Roma, até à centralidade da Bíblia – e que nunca foram 
abandonadas, sendo sempre glosadas e declinadas na narrativa, na poesia, no ensaio, e no 
estudo científico, como marca das revivificação religiosa. 
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Ética e identidade 
Autoconhecimento e forjar o caráter (virtude e prudência) como guias da ação foram a essência 
da identidade, ou seja da unidade autoconsciente de um nós, que se construía aprendendo a 
controlar as paixões e a atuar como consequência de um processo de descoberta e de rutura 
com a sociedade. O imperativo do autoconhecimento é também um imperativo ético; é um ins-
trumento indispensável para levar uma vida que não esteja refém dos desejos e dos interesses 
espúrios. A identidade tem uma história – uma história biográfica –, por isso não é estática nem 
definitiva, mas sim fluída e problemática; é um constante jogo com os outros, um permanente 
decantar de estereótipos na incessante afirmação da identidade. Jamais ocultar, pela palavra, a 
necessidade de refundar a sociedade na liberdade e, recuperando a independência, na inces-
sante batalha contra a ontologia social da hipocrisia. Sujeitos livres que distinguem o bem pú-
blico do privado e que deliberam – através da palavra sincera, verídica, direta e sem subtilezas 
nem subterfúgios – sobre o justo, o bom e o melhor para a felicidade. 
Estes homens e mulheres, simples e austeros, conhecem-se a si mesmos, não se ocultam e, na 
sua ingenuidade, transmitem confiança: procura da racionalidade dos fins, ilustração racional 
dos valores sobre os quais se deve viver (contra a ordem dissolvente da civilização) e iluminar 
uma ética nova com sentido e jamais como marco de sacrifício ou de renúncia. 
 
 
Notas 

 
1 Este ponto está baseado em Afonso (2009), Moreira (1958; 1933), Peixoto (2001), Santos 

(2005). 
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Introdução 
 

Este trabalho versa sobre circulação de modelos sociopedagógicos em Portugal no prin-
cípio do século XX e objetiva verificar quais experiências, em educação escolar, foram propaga-
das pela imprensa de educação e ensino dirigida a professores do ensino primário. Objetiva, 
ainda, inventariar e analisar as representações de escola que orientam essas experiências, bem 
como as que se depreendem dos comentários e análises daqueles que as fizeram publicar (Cf. 
Carvalho, 2003). 

O foco da análise incide sobre a seção “Revista de Periódicos” da revista quinzenal de 
pedagogia, Educação, editada pela Sociedade Promotora de Escolas entre 15 de janeiro e 31 de 
dezembro de 1913. A redação dessa revista estava sob a responsabilidade de professores da 
Escola Oficina nº 1 de Lisboa, instituição de ensino fundada em 1905 e mantida pela mesma 
Sociedade. Dentre outras particularidades, essa escola reuniu alguns dos principais protagonis-
tas dos movimentos políticos e sociais do princípio do século XX em Portugal, como maçons, 
republicanos e anarquistas (Cf. Candeias, 1994). 

A escolha da revista Educação deve-se, basicamente, ao fato de a recente historiografia 
portuguesa vincular a experiência da Escola Oficina nº 1 de Lisboa, especialmente nos seus 
vinte primeiros anos de existência, ao movimento da educação nova em Portugal. Mas também, 
e principalmente, por essa escola ter observado, em suas práticas educativas iniciais, um mode-
lo sociopedagógico alternativo ao liberal, caracterizado como libertário (Cf. Candeias, 1994). 

O anúncio de uma seção, feito logo no primeiro número da revista Educação, chama 
atenção. As últimas linhas desse número da revista trazem a promessa, já para o próximo nú-
mero, da publicação de uma seção, cujo título seria “Revista de Revistas”. De fato, no número 
seguinte, assim como nos demais – com exceção do sétimo, do décimo primeiro e do vigésimo 
quarto –, a prometida seção começou a ser publicada, mas com outra denominação: “Revista 
de Periódicos”. Três professores respondiam pela seção: Adolfo Lima, César Porto e E. G. – ini-
ciais daquele que substituiu Lima no exercício da função, quando este se desligou da Escola 
Oficina “por discordâncias sobre o papel que a figura de Diretor Técnico [da Escola Oficina], o 
seu grande amigo Luís da Matta, deveria ter” (Candeias, 1995, p. 47). 

Os redatores da revista Educação empenharam-se para que o professor do ensino pri-
mário conhecesse experiências inovadoras de educação escolar, vividas por educadores nos 
mais diferentes e distantes países do mundo moderno e que foram divulgadas pela imprensa de 
educação e ensino de países do continente europeu e americano. Por isso, considera-se impor-
tante conhecer o universo de periódicos (revistas, jornais, boletins) e de artigos de periódicos 
que foram dados a conhecer e a ler a esse professor, ainda que de forma parcial e indireta, 
pois, ao que tudo indica, o professor-leitor da revista teve acesso apenas aos resumos e aos 
comentários dos artigos dos periódicos publicados na seção “Revista de Periódicos” e não aos 
artigos na sua íntegra. 

Em pouco menos de um ano – fração de tempo que a revista Educação foi editada –, 
exemplares de quarenta e quatro jornais, revistas e boletins foram enviados à Redação de Edu-
cação e o recebimento desses periódicos foi notificado na seção “Revista de Periódicos”. Chama 
atenção, nesse universo de impressos, o expressivo número de periódicos editados na América 
Latina (Uruguai, Argentina, Cuba, Bolívia, Brasil e Honduras), apesar de apenas um deles (a 
revista Infancia, editada em Montevidéu) ter sido objeto de comentários na seção “Revista de 
Periódicos”. 

Além dos periódicos acima referidos, outros vinte e nove jornais, revistas e boletins 
também foram noticiados na seção “Revista de Periódicos”, apesar de a Redação de Educação 
não ter acusado recebimento de exemplares de nenhum deles. A grande maioria dos artigos 
resumidos e comentados na seção foi extraída desse universo de impressos. 
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Os editores da seção “Revistas de Periódicos” não se limitaram, como já dito, a notificar 
a chegada de periódicos à Redação ou a fazer referência à publicação de outros tantos periódi-
cos que não tiveram o mesmo destino. Fizeram mais. Glosaram ou fizeram menção a artigos 
publicados em quarenta e seis deles. Desse conjunto de impressos destacam-se os editados na 
Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e Suíça (aproximadamente, 70% do total). 

A prática de resumir, glosar ou simplesmente citar artigos publicados em outros perió-
dicos desperta a atenção, sobretudo por explicitar a circulação de relatos de experiências em 
educação escolar ensaiadas em outros países do mundo, as quais os redatores da revista Edu-
cação tinham interesse em fazer circular. A análise desses materiais possibilitou a identificação 
das representações de escola referidas no início deste texto. Como se verá, a apreensão dessas 
representações ensejou, por sua vez, o conhecimento e a compreensão de certas particularida-
des dos modelos sociopedagógicos em circulação e em disputa no período estudado. 

 
 

Considerações Preliminares 
 

Na história das leituras e dos impressos, as contraditórias relações que autores, edito-
res, comentadores, censores e leitores estabelecem entre si precisam ser consideradas, segun-
do Roger Chartier (1999), se o que se quer é compreender o processo de produção de 
sentidos. Apoiado nas reflexões de Michel de Certeau, Chartier contrapõe práticas de produção, 
distribuição e circulação de textos (empreendidas por autores, editores, comentadores e censo-
res) com práticas de leitura. Nas suas palavras,  
 

O autor, o livreiro-editor, o comentador, o censor, todos pensam em 
controlar mais de perto a produção do sentido, fazendo com que os 
textos escritos, publicados, glosados ou autorizados por eles sejam 
compreendidos, sem qualquer variação possível, à luz de sua vontade 
prescritiva. Por outro lado, a leitura é, por definição, rebelde e vadia. 
Os artifícios de que lançam mão os leitores para obter livros proibidos, 
ler nas entrelinhas, e subverter as lições impostas são infinitos (p. 7). 

 
Ciente de que as práticas de leitura são, por definição, “rebeldes e vadias”, e de que 

elas desempenham papel fundamental nos processos de produção de sentidos, este texto não 
se ocupa de tais práticas, embora as tenham sempre presentes. Sem perdê-las de vista, procu-
ra compreender e explicitar práticas de glosadores e censores de textos (artigos) veiculados 
pela imprensa periódica especializada (de educação e ensino) em Portugal, no princípio do sé-
culo XX, partindo do pressuposto de que autores, editores e comentadores são também leito-
res. Leitores de si, das suas práticas de escrita, da sociedade, enfim, do mundo que os cerca. 
São essas leituras, também elas “rebeldes e vadias”, o foco deste trabalho. 
 
 
Artigos Resumidos e Comentados em “Revista de Periódicos” 
 

Sessenta e quatro artigos foram resumidos e comentados e outros cinquenta e sete fo-
ram apenas citados na seção “Revista de Periódicos” da revista Educação. Nem todos esses 
artigos tiveram, entretanto, seus títulos e autorias revelados. No primeiro grupo de artigos (os 
que foram resumidos e comentados), 25% não tiveram a autoria e 58% não tiveram títulos 
informados. No segundo grupo (os que foram apenas citados), 9% não tiveram a autoria e 
47% não tiveram títulos informados. Nesses casos, os artigos foram genericamente apresenta-
dos, quase sempre em função do seu gênero textual – artigo, conferência, estudo, resumo, 
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crônica, bibliografia ou relatório sobre tal assunto, por exemplo. Este trabalho focalizará apenas 
os artigos que foram resumidos e comentados. 

A seguir, relação completa dos artigos glosados, por periódico: 
 

PERIÓDICO ARTIGO AUTOR 
A Federação Escolar (Porto) Trabalhos manuais Manuel José António 
A Tutoria (Lisboa) Artigo sobre pedagogia somática 

normal 
Adolfo Coelho 

Boletim de Propaganda 
(Lisboa) 

Artigo sobre pavilhões escolares. Elísio de Campos 

Der Säemann (Ber-
lim/Leipzig) 

Artigo sobre as associações excur-
sionistas de estudantes e as suas 
grandes vantagens 

Não informado. 

Pädagogik und Psychologie W. Kabitz 
Artigo sobre a explicação dos sexos 
no ensino da história natural 

Não informado. 

Educational Review (New 
York) 
 

Artigo sobre os efeitos da revolução 
sobre o sistema educativo da China 

P. W. Kuv 

Artigo sobre a eficácia da recitação 
da história 

Arthur Wolfson 

Factors in training the high school 
teacher 

James E. Russell 

Artigo sobre a tendência do mo-
derno ensino das línguas nos Esta-
dos Unidos 

W. R. Prince 

Artigo sobre fim e métodos do en-
sino das línguas vivas 

W. R. Prince 

Infância (Montevidéu)  Artigo sobre inteligência Dr. Toulouse 
Artigo sobre a escola laica e a cleri-
cal. 

Camila Pert 

L’Educateur Moderne (Pa-
ris) 

A educação estética na escola pri-
mária 

Roger Cousinet 

Novo método de ensino de Aritmé-
tica 

Dimitre Galanine 

L’Enfant (Paris) Artigo sobre jardins de infância. Margarida Gemahling 
L’Higiène Scolaire (Paris) Dos desvios da coluna vertebral de 

origem escolar 
Dr. Rechard 

Conferência sobre a questão das 
férias e feriados 

Dr. Guinon 

L’Intermédiaire des Educa-
teurs (Genebra) 

Reposta dada pela Revista à per-
gunta formulada por A. Hanson, 
sobre estalões da inteligência 

Redação de L’Intermédiaire 
des Educateurs 

La Coltura Popolare (Milão) Artigo sobre alimentação das crian-
ças 

Alessandro Schiavi 

La Escuela Moderna (Ma-
drid) 

É conveniente o internato ou o se-
mi-internato nas escolas primárias 
e normais? 

Lorenzo Niño e Viñas 

Artigos que descrevem os métodos 
e processos da escola de João Leg-

Não informado. 
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PERIÓDICO ARTIGO AUTOR 
thart, situada no bairro pobre de 
Haia 

O Caixeiro (Lisboa) Artigo sobre a finalidade da educa-
ção física 

Morais Manchego 

O Instituto (Coimbra) Programas e Planos de Ensino Adolfo Coelho 
Revista de Educación (Bar-
celona) 

Artigo sobre livros de leitura Salvador Vallès 

Revue Internationale de 
L’Enseignement (Paris) 

A Moral e as Universidades Artur Bauer 
A Escola de Altos Estudos Hispâni-
cos 

Não informado. 

School and Home Educa-
tion (Illinois) 

Educação para o jogo Geo. A. Brown 
Réplica dirigida a Bagley J. W. Howerth 

School Hygiene (Londres) Artigo sobre a correlação da higie-
ne e da educação cívica 

Elisabeth De Bruin 

Artigo sobre uma nova tentativa de 
classificação dos mentalmente de-
feituosos 

Dr. Frederico Langmead 

Supplement to The Journal 
of Education (Londres) 

Training or experience Não informado. 
Robert Owen e o seu trabalho em 
prol da educação 

David Pearson 

The Educational Times 
(Londres) 

Fitos e ideais da escola Philip Oyler 

The Journal of Education 
(Londres) 

Artigo sobre o civismo na escola R. K. Polkinghorne 
Artigo sobre premiação nos siste-
mas de exames em Oxford e Cam-
bridge 

Não informado. 

Artigo sobre excursões educativas Não informado. 
Artigo sobre a alimentação na in-
fância 

Não informado. 

Artigo sobre pedagogia Não informado. 
Artigo sobre o método da educado-
ra italiana Montessori 

Edmundo Holmes 

Training and its reward in Prussia Mark Mayo 
A educação elementar na democra-
cia 

E. O. Lewis 

Educação Técnica para a Nação James Baker 
A bacteriologia sem microscópio Não informado. 
A vida como educadora Geraldina E. Hodyson 
O ensino da história e a paz inter-
nacional 

Helena Wodehouse e He-
lena M. Madeley 

The Parent’s Review (Lon-
dres) 

A República de Jorge Júnior e as 
suas lições de caráter 

Rev. Frederico Hankinson 

Artigo sobre a parte que deve per-
tencer ao pai na educação das cri-
anças 

Dunstan Brewer 

Artigo sobre o instinto de curiosi-
dade nas crianças 

Miss Brown Smith 
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PERIÓDICO ARTIGO AUTOR 
The Pedagogical Seminary 
(Massachusetts)  

Artigo sobre a idade fisiológica e a 
admissão escolar 

Arthur Beik 

Estudo sobre os processos mentais 
e o álcool 

Karl J. Karlson 

Associação ordenada como condi-
ção da saúde mental 

William H. Burnham 

The School World (Lon-
dres) 

Artigo sobre o uso da história da 
matemática no ensino da geometria 
e da álgebra elementares 

J. Ketz 

A educação secundária feminina na 
Prússia 

Não informado. 

Resumo de um relatório da Junta 
sobre a importância do trabalho 
manual 

Junta Consultiva do Traba-
lho Prático nas Escolas Se-
cundárias 

Trabalho sobre o uso do cinemató-
grafo no ensino da geografia 

Não informado. 

Artigo sobre a tão debatida reforma 
da nomenclatura gramatical 

E. A. Sonnenschein 

Experiências no ensino de alemão Artur W. Pegrum 
Artigo sobre a troca de crianças 
entre famílias de línguas diversas 

G. F. Bridge 

Artigo sobre as aplicações do cine-
matógrafo 

Bruce Forrest 

Zeitschrift für Kinder-
forschung (Zurique)  

Artigo sobre agramatismo (continu-
ação) 

Não informado. 

Investigações experimentais sobre 
a fadiga 

Não informado. 

Estudo sobre a psicologia de um 
deficiente 

Não informado. 

Artigo sobre o desenvolvimento de 
uma criança de três anos 

Não informado. 

 
Autores dos Artigos Resumidos e Comentados 
 

Raramente os glosadores dos artigos referidos em “Revista de Periódicos” fornecem in-
formações sobre os autores dos textos que leem, comentam e recomendam. Quando muito, 
dão-nos os nomes e, às vezes, um ou outro indício do que fazem tais autores. Nas raras vezes 
em que isso ocorre, as profissões nominadas são: professores que lecionam em universidades 
ou em colégios politécnicos; inspetores de ensino; médicos; inspetores médicos de escolas; 
diretores de escola; encarregados de órgãos públicos, como o Boarding of Education, por 
exemplo; pastores protestantes. 

Alguns dos autores dos artigos referidos em “Revista de Periódicos” são do sexo femi-
nino. São majoritariamente inglesas, mas também norte-americanas, francesas, holandesas, 
alemãs e italianas. Escrevem sobre vários assuntos, que podem ser tomados como indicadores 
de questões potencialmente reveladoras de algumas das inquietações políticas, sociais, econô-
micas e culturais de parte do mundo ocidental, como Europa e Estados Unidos da América do 
Norte, nas primeiras décadas do século XX. 

CD-ROM DE ATAS  | 7125 |  COLUBHE 2012



A militante anarquista e escritora francesa, Camila Pert, por exemplo, é uma dessas 
mulheres-autoras. Em artigo publicado na revista uruguaia Infancia, defende a laicização da 
educação escolar. Na esteira de Camila Pert, mas com traços ideológicos distintos, a militante 
socialista e professora primária italiana, Linda Malnati, em artigo publicado no periódico mila-
nês, La Coltura Popolare, defende a estatização dos asilos infantis, então administrados por 
casas pias, que visavam, segundo ela, tão somente a subordinação social da infância abando-
nada. 

Outras vozes femininas, além dessas duas, fizeram-se ouvir: a professora norte-
americana, Ella Lyman Cabot, foi uma delas. Em artigo publicado na revista berlinense, Der 
Säemann, a ilustre professora, egressa de Harvard, discorre sobre um problema moral que, 
segundo ela, se encontrava na ordem do dia: a ética. R. K. Polkinghorne, que foi uma ilustre 
educadora e escritora inglesa, também escreveu sobre educação moral. Em artigo publicado no 
periódico londrino, The Journal of Education, afirma que a melhor forma de proceder, nessa 
disciplina, seria fazer com que as crianças tomassem parte do governo da escola. Elisabeth Du 
Bruin, educadora holandesa que migrou para os Estados Unidos, foi outra voz feminina que se 
fez ouvir. Em artigo publicado no periódico londrino, School Hygiene, pronunciou-se sobre edu-
cação cívica e higiene. Para ela, o civismo não deveria ser assunto a ser trabalhado (ensinado) 
à parte das demais matérias e disciplinas escolares. A história e a higiene social, por exemplo, 
deveriam estar inteiramente relacionadas com o ensino do civismo. 

Por fim, as vozes femininas de Margarida Gemahling, que escreve sobre jardins da in-
fância; a de Geraldina E. Hodyson, que escreve sobre a importância de o professor não perma-
necer refém de obras científicas sobre psicologia, mas aprender a ler os homens, os que estão 
em volta de si, inclusive as individualidades de outros tempos; a de Katharine F. Belcher, que 
reconhece a importância do ano sabático para os professores das escolas públicas e advoga a 
necessidade de doze meses de férias para os professores de Nova York, para que eles pudes-
sem viajar ou estudar, a exemplo do que acontecia em outras cidades norte-americanas; a de 
Hilda Skinner, que escreve sobre o valor moral do trabalho de agulha; a de Miss Brown Smith, 
que discorre sobre o instinto de curiosidade nas crianças; e a de Mrs. Scott, que apresenta uma 
interessante reflexão sobre a educação da vontade.  

A esmagadora maioria dos articulistas, entretanto, é constituída por representantes do 
sexo masculino. Dos cerca de cinquenta articulistas do sexo masculino identificados, os de as-
cendência inglesa e norte-americana somam mais da metade; na sequência, e em ordem de-
crescente, vêm os portugueses, os franceses, os alemães, os espanhóis e os italianos; 
finalizando a lista, um prussiano, um russo e um chinês.1 
 
Temas Abordados nos Artigos Resumidos e Comentados 
 

Foram muitos e diversificados os assuntos contemplados nos artigos resumidos e glo-
sados em “Revista de Periódicos”.2 Esses assuntos foram agrupados em grandes eixos temáti-
cos, para que se tenha uma ideia, ainda que aproximada, do conjunto que eles formam, a 
saber: 
 

 Concepções de educação escolar: educação integral (física, moral, artística, cívica). 
 Fundamentos científicos das práticas pedagógicas: as ciências que concorrem para 

a consecução dos objetivos traçados para a escola moderna: Filosofia, Biologia, 
Psicologia, História, Estatística, Nutrição, Educação Física. 

 Desenvolvimento infantil: relação entre desenvolvimento físico e mental das crian-
ças e diferenças culturais, étnicas e sociais; relação entre alimentação, deficiência 
física e aproveitamento escolar; deficiência mental e educação escolar. 
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 Políticas públicas e reformas do ensino: universalização do ensino primário, educa-
ção técnica e ensino profissional (na Inglaterra); o que considerar nas futuras re-
formas do ensino (em Portugal); políticas de formação e profissão docente (na 
Prússia). 

 Instituições escolares: jardins de infância, família e aquisição de hábitos (higieniza-
ção das atividades domésticas); internatos e externatos nas escolas normais pri-
márias; escolas de altos estudos hispânicos e portugueses. 

 Formação de professores: formação de professores para o ensino profissional; 
formação de professores e experiência de vida; o professor como observador 
(Montessori). 

 Questões relativas às práticas de ensino: da história, da geometria e da álgebra 
elementares e dos idiomas modernos, entre outras disciplinas. 

 Questões relativas a outras práticas pedagógicas, tais como: relação entre alimen-
tação e rendimento escolar; malefícios do álcool; importância da pausa nos pro-
cessos de ensino e aprendizagem; excursões educativas; a natural curiosidade das 
crianças; relação entre disciplina escolar e interesse do aluno; e avaliação da 
aprendizagem escolar, entre outras. 

 Cultura material escolar: expansão da oferta de ensino e construção de edifícios 
escolares (edifícios de madeira); parceria do público com o privado; mobiliário es-
colar e educação da postura; livros de leitura escolar: correlação entre gênero tex-
tual e idade de desenvolvimento intelectual e moral da criança. 

 Experiências em educação escolar: a pedagogia de Robert Owen; a pedagogia de 
Montessori; o método de Philip Oyler, diretor da escola Morkshin, na Inglaterra; e 
a República de William George, nos Estados Unidos da América do Norte.  

 
Os resumos e comentários feitos aos artigos relacionados a esse último eixo temático 

trazem informações que possibilitam o aprofundamento das questões levantadas neste traba-
lho, razão pela qual serão apresentados a seguir. 

Alguns dos princípios da pedagogia de Robert Owen, que foi um entusiasta e teórico do 
socialismo, são objeto de análise de um artigo de autoria de David Pearson, cuja resenha foi 
publicada em “Revista de Periódicos”. Para Pearson, a importância atribuída às influências do 
meio teria sido uma das mais principais contribuições de Owen para a humanidade. A influência 
do meio teria tornado os homens mais benévolos e tolerantes para com os menos aptos. Tais 
sentimentos, por sua vez, teriam contribuído para inaugurar uma era de bondade e de esperan-
ça para as crianças. Owen teria servido, ainda, de exemplo para todos os industriais, recusan-
do-se a considerar os operários como braços, como meras ferramentas de trabalho, mas como 
seres humanos. A humanização das relações sociais seria a pedra de toque da pedagogia de 
Owen, segundo o traçado de David Pearson (“Robert Owen e o seu trabalho em prol da educa-
ção”, por David Pearson, publicado em Supplement to the Journal of Education, Londres, se-
tembro de 1913). 

O método Montessori era assunto da ordem do dia na Inglaterra e foi dado a conhecer 
ao público inglês pelo então encarregado do Board of Education, Mr. Edmund Holmes. Essa in-
formação é fornecida por César Porto, glosador do artigo de Holmes. É de Porto, também, a 
informação segundo a qual vários educadores ingleses teriam se interessado pelo método e 
estudavam o italiano com todo ardor para prescindirem de intérpretes, pois pretendiam acom-
panhar, em Roma, a sua aplicação. Um dos princípios mais importantes do sistema Montessori 
seria, segundo Porto, a máxima liberdade que deve ser dada à criança, para que ela cresça em 
ambiente favorável. Sem liberdade, não haveria crescimento, nem desenvolvimento natural. 
Educar crianças encarceradas em uma sala e assentadas em carteiras corresponderia, segundo 
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Montessori, ao trabalho de um entomologista que estuda hábitos de borboletas fixadas em cai-
xas de museu. A principal consequência desse princípio seria a transformação do professor em 
observador. Na avaliação de César Porto, Montessori teria levado muito mais longe o princípio 
de perfeita liberdade, do que os seus antecessores: Pestalozzi e Fröebel, entre outros (Artigo 
publicado em The Journal of Education, Londres, dezembro de 1912).  

Philip Oyler, diretor da escola Morkshin, na Inglaterra, criou um método (ou sistema) 
de ensino que, na avaliação de César Porto (comentador do artigo), pode ser contrastado com 
o método proposto por Montessori. Trata-se de um sistema que também dá plena liberdade à 
criança, que a ensina a não ser preconceituosa, mas tolerante; que não recompensa, nem pu-
ne; que não favorece especializações prematuras; que ensina o trabalho doméstico, antes de 
ensinar a ler e escrever; que educa igualmente os dois sexos; que põe a criança em contato 
com a natureza; que procura educar pelo exemplo; que valoriza o amor, a religião, a fraterni-
dade entre os povos; que ensina a criança a fazer seus próprios brinquedos; que preza a auto-
nomia, a independência do educando. Um sistema que, em síntese, visava a fazer das crianças 
seres autônomos, independentes, mas fraternos e cooperativos (“Fitos e ideais da escola”, por 
Philip Oyler, The Educational Times, Londres, dezembro de 1912). 

Outro artigo, também este escrito por um inglês, traz informações sobre outra experi-
ência educacional, desta feita realizada em território norte-americano. Fundada, em 1895, por 
William George, a República de Jorge Júnior (conforme tradução portuguesa) era uma minúscu-
la república, composta e dirigida por rapazes, no Estado de New York, baseada nos seguintes 
princípios: 1) as crianças não nascem más, nem boas, mas com possibilidades para o bem, ou 
para o mal; 2) tudo se obtém através do trabalho; 3) autogestão, para incutir independência e 
autonomia. Crianças, entre 14 e 17 anos, vivem em dois hotéis (um para meninos, outro para 
meninas) ou em casas particulares dirigidas por uma mãe adotiva. Anualmente, essas crianças 
elegem os seus representantes: um presidente e três membros do seu gabinete. Mensalmente, 
reúnem-se para legislar. Um tribunal, com seus advogados, juiz e júri, reúne todas as terças-
feiras, para julgamentos. Diariamente, recebem cinco horas de aulas. A outra parte do dia é 
reservada para um grande número de ocupações, tais como: agricultura, trabalhos tipográficos, 
lavandaria, confecções de vestuário, padaria, etc. Trata-se, segundo César Porto (autor da re-
senha publicada), de uma organização e de um sistema de ensino voltados para a vida. Traba-
lho, autogestão, autonomia e independência são os traços que melhor caracterizam as práticas 
da referida experiência (“A República de Jorge Júnior e as suas lições de caráter”, por Rev. Fre-
derico Hankinson, The Parent’s Review, Londres, outubro de 1913).  

A preocupação com a higienização das atividades domésticas é assunto de outro artigo. 
Nele, advoga-se um ensino de economia doméstica em bases científicas (química e bacteriolo-
gia). O artigo traz a experiência do Colégio de Mac Donald, em Enebec, Canadá, sobre o assun-
to. De acordo com o articulista (não identificado), o ensino de economia doméstica, nesse 
colégio, objetivava fazer com que a educanda descubrisse e compreendesse a razão das diver-
sas atividades caseiras e o porquê de certos métodos serem mais indicados que outros na exe-
cução dessas atividades. As ciências especialmente estudadas eram a química e a bacteriologia, 
da forma mais experimental possível. As experiências eram conduzidas de forma original e de-
monstrativa. A título de ilustração, uma delas teria por objetivo tornar evidente a nocividade 
das moscas e consistia em: introduzir alguns desses insetos em um tubo devidamente esterili-
zado, com caldo de carne de vaca; retirá-los após um minuto; deixar o líquido descansar por 
um dia inteiro à temperatura de 37 graus centígrados; inocular dois centímetros cúbicos do lí-
quido em um rato ou cobaia sãos, que morreriam em poucas horas. Outras experiências, como 
essa, eram frequentemente realizadas. Segundo o articulista, o curso, que se estendia por um 
ano, incluía mais de sessenta experiências, todas elas com o objetivo de evidenciar a ação de 
bolores, de fermentos e bactérias, mas com referência direta às desinfecções, às limpezas ou à 
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preparação de alimentos. As alunas recebiam instruções, em cartões ou folhas impressas, para 
a realização das experiências e trabalhavam sozinhas. Quando os estudos eram bacteriológicos, 
as explicações eram fornecidas em papéis com espaços em branco, para serem preenchidos 
com as conclusões a que as educandas chegavam. Com esses papéis, elas montavam um ca-
derno e a ele recorriam sempre que necessário. O ensino assim conduzido, prático, eliminaria, 
segundo o articulista, a habitual perda de tempo produzida por um ensino meramente verbal 
(Artigo publicado no periódico Supplement to The Journal of Education, Londres, julho de 
1913).  

Por fim, um artigo sobre a “missão” dos jardins de infância. Estes teriam sido concebi-
dos, segundo autora do artigo, Margarida Gemahling, para atuarem como uma espécie de antí-
doto ao desleixo de muitos pais que, ao desobrigarem seus filhos de quaisquer atividades ou 
concederem a eles liberdade absoluta, acabam por induzi-los à aquisição de perigosos hábitos, 
além de desperdiçarem “as preciosas qualidades de uma criança”. Os jardins de infância seri-
am, ainda, um poderoso antídoto aos velhos métodos de ensino, uma vez que sua principal 
“missão” seria a de ensinar a criança a observar a natureza, prática considerada necessária à 
sua reprodução, concretizada por meio do desenho ou da modelação. Para a autora, nos jardins 
de infância, longe do alcance dos pais e não presa a exercícios escolares, a natural curiosidade 
da criança poderia ser adequadamente trabalhada. Sem contrariar o vivo desejo da criança de 
pesquisar o mundo que a rodeia, os educadores da infância ajudá-las-iam a tomar conhecimen-
to do mundo circundante de forma unitária e coerente, evitando, assim, a dispersão e o desva-
rio. Os jardins de infância contribuiriam, ainda, para que a criança desenvolvesse o sentimento 
de ritmo e da ordem coletiva, mas, diferentemente da escola, conservando a atmosfera de ale-
gria e espontaneidade que marcam a infância (Artigo de Margarida Gemahling, publicado no 
periódico L’Enfant, Paris, julho de 1913).  
 
 
Considerações Finais: uma síntese possível 
 

Alguns dos resumos e comentários de artigos publicados na seção “Revista de Periódi-
cos” trazem informações importantes sobre ideias e princípios pedagógicos que circulavam na 
Europa e nas Américas no começo do século XX. Ideias e princípios que possibilitam esboçar, 
ainda que em largos traços, modelos sociopedagógicos que buscavam orientar as práticas de 
professores e demais profissionais da educação, alguns deles apresentados como alternativos 
aos modelos vigentes. Alternativos, sobretudo porque buscavam responder a alguns dos desa-
fios postos pela modernidade capitalista naqueles tempos e espaços. Esses modelos, entretan-
to, não se apresentam de forma pura, clara e completa, como os constructos que povoam 
muitos compêndios de pedagogia. São orientações híbridas, nuançadas e incompletas. Algo 
mutante, em movimento, não se deixando prender, como de resto tudo que é humano, por 
amarras ou esquemas definidos a priori. Por isso, escapam a toda e qualquer definição. Traços, 
entretanto, possibilitam o desenho dos contornos de alguns deles, como se poderá observar a 
seguir.  

Menos modelares, talvez, e mais ensaísticas são as práticas sociopedagógicas que se 
depreendem dos resumos e comentários dos artigos que foram dados a ler ao público-leitor da 
revista Educação. Esses artigos fazem circular propostas de homens e mulheres letrados dos 
mais distantes rincões do mundo (Inglaterra e Estados Unidos da América do Norte, principal-
mente, mas também da Alemanha, Espanha, França, Uruguai, Prússia, Rússia e até mesmo da 
China) para o enfrentamento das necessidades e o equacionamento de problemas, tanto os 
sociais, de uma forma geral, como os “propriamente educacionais”, produzidos no âmbito de 
uma sociedade que se fazia cada vez mais moderna, ou seja, urbana e industrial. Antigos mo-
dos de viver e pensar eram substituídos por outros. Antigos hábitos e costumes não mais servi-
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am, pois não correspondiam às novas necessidades produzidas em ritmo crescente. Os relatos 
de experiências educacionais (alguns deles, apaixonados) e o debate em torno de temas e 
questões sociopedagógicos, veiculados pela imprensa especializada em educação e ensino, de-
lineiam os contornos de uma luta (política e ideológica) de representações sobre a formação do 
ser social. Educar para quê? Para o exercício da cidadania? Para o adestramento dos trabalha-
dores, sobretudo os da indústria? Para a autogestão? Para o governo de si? A seção “Revista de 
Periódicos” participou ativamente dessa luta e deu a conhecer uma amostra bastante significa-
tiva e representativa dessas representações sociais. 

É quase unânime a crença na educação, na ciência e no progresso da humanidade. Não 
apenas a instrução deveria ser o foco das atividades escolares; não apenas a educação do inte-
lecto, mas também a dos costumes. Nesse sentido, a educação escolar deveria ser integral (in-
telectual, física, estética, moral e cívica), muito embora a ela fossem atribuídos significados e 
sentidos distintos. Ser moderno, naqueles tempos, significava curvar-se aos ditames da ciência, 
deixar-se orientar pelas descobertas científicas. A ciência deveria orientar as práticas escolares. 
Os processos de ensino e aprendizagem deveriam observar as conquistas da ciência. A tentati-
va de escolarização de práticas não escolares, como as atividades comerciais e as domésticas, 
por exemplo, pode ser tomada como uma evidência da modernização da sociedade naqueles 
tempos. 

O surgimento e a rápida expansão dos aglomerados urbanos (comerciais e fabris, prin-
cipalmente) fizeram com que a (falta de) higiene, por exemplo, deixasse de ser um tema da 
vida privada e passasse a ser um problema de saúde coletiva, fazendo-se, assim, objeto de po-
líticas públicas. As guerras, produzidas em função do redesenho geopolítico da Europa, expres-
são política do desenvolvimento das relações nacionais e internacionais de produção, é outro 
exemplo. Elas produziam sujeitos em situações de risco – viúvas e órfãos, principalmente, mas 
também um exército de mutilados. O desenvolvimento científico e tecnológico e a mecanização 
da produção de mercadorias elevavam a novos patamares uma velha contradição – a divisão 
técnica do trabalho e o divórcio entre trabalho intelectual (concepção) e trabalho manual (exe-
cução) – e geravam outro grande desafio: a tentativa de anular, ou minimizar a ação devasta-
dora daqueles “tempos modernos” sobre o corpo humano, que teimava em separar a cabeça 
dos braços e das mãos. Na ótica dos homens e mulheres letrados que escreveram ou tiveram 
resenhas dos seus textos publicadas em periódicos de educação e ensino, era preciso educar o 
homem do futuro para a paz, para viver coletivamente em harmonia, para que tivesse uma vida 
produtiva e, para alguns, para que recuperasse a consciência da indivisibilidade do ser social. 

Em síntese, a triagem de narrativas sobre experiências educacionais inovadoras e a 
apresentação dessas experiências, ainda que de forma resumida, ao público-leitor da revista 
Educação, possibilitam a identificação de algumas das representações de escola, sobretudo no 
que diz respeito às finalidades que a ela eram então atribuídas. São elas: 

 A escola deveria dar total liberdade à criança para que ela pudesse se desen-
volver “naturalmente” (Montessori); 

 A escola deveria formar seres humanos autônomos e independentes, mas fra-
ternos e cooperativos (Philip Oyler); 

 A fábrica, assim como a escola, também poderia humanizar as relações sociais, 
humanizando as relações de trabalho (Owen); 

 A escola deveria ocupar-se da educação dos costumes e esta deveria observar 
os ensinamentos da ciência, inculcando hábitos “saudáveis” de socialização; 

 As escolas de tempo integral (repúblicas de estudantes) eram escolas do traba-
lho (manual e intelectual) e deveriam formar, por meio da autogestão, seres 
humanos autônomos e independentes. 
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 Algumas dessas representações parecem delinear modelos, não alternativos ao liberal, 
mas de adequação das práticas pedagógicas aos tempos modernos. 
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1  Por serem muitos, homens-escritores não receberam o mesmo tratamento dispensado às mulheres 
referidas neste trabalho. 2 Na análise dos artigos resumidos e comentados, a categoria “gênero” não foi considerada.  
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Introdução 
 

Esta apresentação é recorte de uma investigação maior desenvolvida na cidade do Por-
to – Portugal, como quesito ao pós-doutoramento. Investiga-se o alargamento da escolaridade 
da educação básica por meio da educação integral (Brasil) e da educação a tempo inteiro (Por-
tugal), entendidas como forma de se educar integralmente os alunos. No caso brasileiro o foco 
será a educação integral no estado de São Paulo, orientada pela legislação vigente, Resolução 
SE 89, de 9 de dezembro de2005 e Resolução SE 5, de 19 de janeiro de 2012 e no caso portu-
guês, o Despacho nº 12 591/2006. 

Para tanto se considera a dimensão histórica de políticas de educação integral desen-
volvida não somente no estado de São Paulo, mas do Brasil também, ao se ter como referência 
a legislação maior. Para atender a tais objetivos, serão feitas comparações e análises da legisla-
ção em tela, especificamente em relação aos objetivos, princípios, as atividades curriculares 
diversificadas, a forma como são desenvolvidos, dentre outras categorias surgidas no processo 
de análise. O estudo resgata a dimensão histórica das principais políticas para a educação e(m) 
tempo integral desenvolvidas nos dois países, a partir de 2005. Nessa perspectiva, ao se com-
parar é possível visualizar o modo como se aproximam e se distanciam, tendo em vista a reali-
dade educacional que as particulariza, e assim pensarmos nas suas prospectivas. 

A comparação da realidade educacional dos dois países é fundamentada na metodolo-
gia da educação comparada, com uso de categorias de análises, que contemplam as diferentes 
trajetórias das políticas e os aspectos históricos do objeto de estudo (educação integral), tendo 
em vista as relações culturais e políticas que lhes dão significado histórico. O estudo compara-
do, segundo Nóvoa (1994) vai além de apontar similaridade e diferenças, “mas exige a pro-
blematização a própria noção de comparação e a criação de categorias que apreendam as 
peculiaridades dos processos de apropriação dos saberes e da invenção das práticas no campo 
educacional”. A perspectiva comparativa implica ainda, considerar as referências internacionais 
e não somente as fronteiras nacionais como unidades de análises, ao considerar as relações e 
especificidades entre o local e o global, para indicar caminhos, tendo em vista as especificida-
des de cada país e a possibilidade de complementaridade, a partir das reflexões. 

As políticas de educação integral transformam a organização escolar, a começar pelas 
alterações curriculares que as orientam, amplia as responsabilidades docentes, altera a dimen-
são tempo na escola e pressupõe o envolvimento dos pais no sentido de compreenderem e par-
ticiparem do novo modelo de educação com tempo ampliado. 

A proposição e desenvolvimento de uma política resultam em tensões entre o texto da 
lei, as ações de implantação nas escolas com sua cultura e seus atores, que terminam por defi-
nir contornos à política, muitas vezes alheios às diretrizes definidas, que se explicitam em dife-
rentes mecanismos de regulação, além daqueles postos pelo Estado. Barroso (2005, 69) faz 
longa reflexão acerca de diferentes formas de regulação que não se dá somente via Estado, 
mas no processo de dependência entre países periféricos e centrais; a “regulação nacional”, a 
“regulação transnacional”, que acrescenta a cooperação via organismos internacionais.  

Destaca que o processo de regulação institucional do Estado não deve ser tomado co-
mo via de mão única, ignorando a dinâmica dos atores locais, pois o “hibridismo” da regulação 
nacional, resultante da mestiçagem de diferentes lógicas, discursos e práticas na definição e 
ação de políticas, resultam em uma “micro-regulação local”, pela qual os atores locais se apro-
priam e redefinem a “regulação nacional”, localmente, muitas vezes de modo não intencional. 
Trata-se de um  

 
processo de coordenação da acção dos actores no terreno que resulta do confron-
to, interacção, negociação ou compromisso de diferentes interesses, lógicas, racio-
nalidades e estratégias em presença quer, numa perspectiva vertical entre 
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`administradores´ e `administrados´, quer numa perspectiva horizontal, entre os 
ocupantes dum mesmo espaço de interdependência (intra e inter organizacional) – 
escolas, territórios educativos, municípios, etc. (BARROSO, 2005, p. 71) 

 
Logo, a conjuntura política e econômica em diferentes países é dinâmica e interfere nos 

modos de regulação entre o Estado, os professores, os alunos e seus pais, que termina por in-
fluenciar o processo de implantação das políticas, que leva à definição de contornos diferentes 
no decorrer de seu desenvolvimento.  

O alargamento da escolaridade da educação básica por meio da Educação de Tempo 
Integral (Brasil) e da Educação a Tempo Inteiro (Portugal) é definido pelas legislações como 
forma de se educar integralmente os alunos. A comparação destes dois modelos educacionais 
nesses países é importante na medida em que realidades educacionais similares podem ensejar 
problemas comuns e diferentes e, portanto, analisados em busca de soluções similares para 
melhor se refletir sobre a realidade local. Na visão de Hans (1961, p. 15) os estudos compara-
dos se justificam pelo fato de que os “problemas educacionais são semelhantes em muitos paí-
ses e os princípios que orientam as soluções tentadas podem ser comparados e, mesmo 
identificados”. 

A comparação da realidade educacional dos dois países é fundamentada na metodolo-
gia da educação comparada, com uso de categorias de análises, que contemplam as trajetórias 
das políticas e os aspectos históricos do objeto de estudo (educação integral), tendo em vista 
as relações culturais e políticas que lhes dão significado histórico.  

O estudo comparado, segundo Nóvoa (1994) vai além de apontar similaridade e dife-
renças, “mas exige a problematização da própria noção de comparação e a criação de catego-
rias que aprendam as peculiaridades dos processos de apropriação dos saberes e da invenção 
das práticas no campo educacional”. A perspectiva comparativa implica levar em conta as refe-
rências internacionais e não somente as fronteiras nacionais como unidades de análises; deve 
se considerar as relações e especificidades entre o local e o global para indicar caminhos, ten-
do em vista as especificidades de cada país e a possibilidade de complementaridade, a partir 
das reflexões. 

A educação integral carrega consigo o pressuposto de uma educação integral e inte-
gradora, por meio do alargamento do tempo. Porém, não é o tempo que redimensiona a edu-
cação; mas é esta que pode vir a redimensionar o tempo dedicado à educação, pela ampliação 
dos espaços de aprendizagens, mas, sobretudo pela dimensão qualitativa de formação integral 
do ser humano, que deve ser assegurada a todas as escolas independentemente da jornada – 
tempo.  

Nos dias atuais, a educação integral é tida como pressuposto de garantia do acesso 
universal da educação como sinônimo de educação de qualidade e de inclusão social, de modo 
que “as propostas atuais de tempo integral estão muito mais preocupadas em estender o direi-
to de passar `mais tempo na escola´ às camadas mais pobres da educação” Gadotti (2009, p. 
32). Cavalieri (2002, p. 12), também aponta esta questão ao discutir programas como os Giná-
sios Estaduais Vocacionais, com início em (1962) e os Centros Integrados de Educação 
Pública – CIEPs, no Rio de Janeiro, em 1983. Tal perspectiva é percebida na proposição das 
políticas de educação em tempo integral para brasileiros e portugueses.  

 
 

Escola de Tempo Integral no estado de São Paulo  
 

No Brasil, a educação em tempo integral entendida como ampliação da jornada escolar, 
está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei 8069/90, nas Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN) Lei nº9394/96 e no Plano Nacional de Educação (PNE) Lei nº 
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10.172/01. Tais dispositivos tratam da necessidade de ampliar progressivamente o atendimento 
das crianças em regime integral, frente aos desafios da modernidade. O conjunto dessas delibe-
rações levou os diferentes estados brasileiros a legislar sobre a matéria de acordo com suas 
particularidades e especificidades.  

No estado de São Paulo outros programas constituem-se em referência, como o Pro-
grama de Formação Integral da Criança – PROFIC, com início em (1986). Em 09 de dezembro 
de 2005 o governador do estado Geraldo Alckmin publicou a Resolução SE 89/2005 que dispõe 
sobre os objetivos da Escola em Tempo Integral (ETI), clientela a ser atendida e os critérios de 
adesão das escolas para implantar o programa. O artigo 3º da Resolução define que o 

 
projeto Escola de Tempo Integral prevê o atendimento inicial de escolas da rede 
pública estadual de ensino fundamental que atendam aos critérios de adesão, que 
estejam distribuídas pelas 90 Diretorias de Ensino, inseridas, preferencialmente, em 
regiões de baixo IDH - Índice de Desenvolvimento Humano - e nas periferias urba-
nas”.  

 
Em 2006 são lançados os documentos – Diretrizes da Escola de Tempo Integral e Esco-

la de Tempo Integral – Tempo e qualidade – construção de uma nova proposta – que definem 
os princípios gerais ETI, a matriz curricular e objetivo das Oficinas Curriculares que compõem a 
parte diversificada do currículo. Conforme dados da Coordenadoria de Estudos e Normas Peda-
gógicas, no Estado de São Paulo, nesse ano, 508 escolas aderiram ao programa, atendendo um 
total de 127.064 alunos.  

Certamente, devido às dimensões do estado de São Paulo e pelos contornos que a pró-
pria política assume no decorrer de sua consecução, os resultados desse programa são diferen-
tes entre os municípios no estado. Dib (2010) indica em sua pesquisa que o rendimento escolar 
obtido pelos alunos matriculados nas escolas com educação integral foi melhor, quando se 
compara o mesmo grupo de alunos em 2005 (antes do Programa) e em 2007 após o programa 
ETI.  

Em janeiro de 2012 a Secretaria da Educação de São Paulo publicou a Resolução SE 5, 
de 19/1/2012 que dispõe sobre a reorganização curricular do Ensino Fundamental, nas Escolas 
Estaduais de Tempo Integral, para “aperfeiçoar a organização curricular vigente nessas unida-
des, flexibilizando-a com alternativas que promovam soluções singulares e que continuem oti-
mizando os avanços já conquistados”, além de prever novas adesões ao programa. Além das 
disciplinas obrigatórias a Resolução mantém algumas das Oficinas Curriculares obrigatórias pre-
sentes na Resolução SE 89/2005, ao mesmo tempo em que acrescentam outras e amplia as 
opcionais, conforme o quadro abaixo indica.  
 
 
 Resolução SE 89, de 9/12/2005 Resolução SE 5, de 19/1/2012 
Dispõe sobre: O Projeto Escola de Tempo Integral A reorganização curricular do Ensino 

Fundamental, nas Escolas Estaduais de 
Tempo Integral, e dá providências 
correlatas. 

Considerandos - que a educação desempenha papel 
relevante no dia a dia de crianças, jo-
vens e na dinâmica das sociedades; 
- estender o tempo de participação na 
escola em atividades que ampliem as 
possibilidades de aprender aos estudan-
tes do Ensino Fundamental. 

- necessidades de ajustes curricular do 
ensino fundamental nas Escolas Esta-
duais de Tempo Integral; 
- flexibilizar a organização curricular 
vigente nessas unidades, com alterna-
tivas que promovam soluções singula-
res para otimizar os avanços já 
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conquistados. 

Clientela atendi-
da 

Alunos do Ensino Fundamental - séries/anos iniciais do ensino funda-
mental (1º ao 5º anos) 
- nas séries/anos finais do ensino fun-
damental (5ª a 8ª séries) 

Objetivos  Art. 2º define 5 objetivos, como assistir 
integralmente o educando na escola em 
suas necessidades básicas e educacio-
nais; intensificar a socialização; oferecer 
alternativas no campo social, cultural, 
esportivo e tecnológico; incentivar a 
participação da comunidade; adequar as 
atividades educacionais à realidade de 
cada região, desenvolvendo o espírito 
empreendedor. 

 
 
Não introduz novos objetivos 

Adesão opcional Para escolas da rede pública de EF, inse-
ridas, preferencialmente, em regiões de 
baixo IDH e nas periferias urbanas. 

Às escolas que aderiram ao Projeto 
Escola de Tempo Integral e para novas 
adesões. 

Critérios de ade-
são 

Espaço físico compatível com o número 
de alunos e de sala de aulas para o 
tempo integral. 

Mantém os mesmos. 

Carga horária ETI funcionará em dois turnos – manhã 
e tarde, com 9 horas diárias e carga 
horária semanal de 45 horas. 

- 45 horas semanais;  
- 25/30 horas para currículo básico; 
- 12/10 para Oficinas Curriculares. 

Organização cur-
ricular: Currículo 
básico do EF e 
Oficinas Curricu-
lares 

Orientação de estudos, Atividades artís-
ticas e culturais, Atividades desportivas, 
Atividades de interação social, Atividades 
de enriquecimento curricular. 

Oficinas Curriculares obrigatórias: 
Hora da Leitura, Experiências Matemá-
ticas, Atividades Artísticas, Atividades 
Esportivas e Motoras e Informática 
Educacional. 
Oficinas Curriculares opcionais: Ori-
entações para Estudo e Pesquisa, Lín-
gua Estrangeira Moderna (inglês para 
ciclo I e espanhol para o ciclo II do 
Ensino Fundamental) e Saúde e Quali-
dade de Vida. 

Oficinas Curricu-
lares 

Atribuídas a outros docentes e pagos 
pelo SE. 

Atribuídas a outros docentes e pagos 
pelo SE. Art. 6º normatiza as habilita-
ções/qualificações docentes. 

Oficinas Curricu-
lares 

Oferta obrigatória, com frequência obri-
gatória aos alunos.  

Oferta obrigatória, com frequência 
obrigatória aos alunos. 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das Resoluções. 

 
A comparação indica que a Resolução SE 5/2012 inova em relação à sua antecessora, 

ao definir a escola de tempo integral para as séries iniciais do EF (1º ao 5º anos), apesar de 
este nível de ensino estar praticamente municipalizado em todo o estado, apesar de existir es-
colas municipais funcionando em tempo integral. Apresenta um leque maior de Oficinas Curricu-
lares obrigatórias e optativas e trata detalhadamente (art. 2º) de como as mesmas devem ser 
oferecidas. É mais exigente ao normatiza as condições para formação do docente a ser selecio-
nado para as Oficinas e apresenta matriz curricular a parte. O quadro abaixo indica e compara 
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estas diferenças entre a Resolução SE 5, de 19/1/2012 e o Despacho nº 12 591/2006 (Portu-
gal), para que se possa refletir melhor acerca destas duas realidades. 

 
 
 
 

Escola a Tempo Inteiro em Portugal 
 
Em Portugal, a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) nº 46/86 de 14 de outubro fi-

xou a escolarização básica em nove anos e incluiu as crianças com 6 anos de idade no 1º ano. 
A política educacional de valorização do 1º ciclo (6 aos 9 anos) do Ensino Básico criou a Escola 
a Tempo Inteiro (ETI) em 2006, acompanhada do programa de Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC), pelo Despacho nº 12 591/2006. Obrigatória na rede pública nacional, a políti-
ca visa promover a articulação do tempo da escola no 1º ciclo do ensino básico ao tempo de 
trabalho das famílias das crianças e ao mesmo tempo promover a equidade social.  
 
 Resolução SE 5, de 

19/1/2012 
Despacho nº 12 591/2006 

Dispõe sobre: A reorganização curricular do 
Ensino Fundamental, nas Esco-
las Estaduais de Tempo Integral, 
e dá providências correlatas. 

- Define a Educação a Tempo Inteiro - 
ETI para os estabelecimentos de ensi-
no público, pré-escolar e o 1.o ciclo do 
ensino básico; 
- Define as normas a observar no pe-
ríodo de funcionamento das escolas e 
a oferta das actividades de animação 
e de apoio à família e de enriqueci-
mento curricular. 

Considerandos - necessidades de ajustes curri-
cular do ensino fundamental nas 
Escolas Estaduais de Tempo; 
- flexibilizar a organização curri-
cular vigente nessas unidades, 
com alternativas que promovam 
soluções singulares para otimi-
zar os avanços já conquistados. 

Apresenta vários considerandos e res-
gata sucesso alcançados, com o Pro-
grama de Generalização do Ensino do 
Inglês nos 3.o e 4.o anos do 1.o ciclo 
como primeira medida efectiva de 
concretização de projectos de enri-
quecimento curricular e de implemen-
tação do conceito de escola a tempo 
inteiro. 

Clientela atendida - séries/anos iniciais do ensino 
fundamental ( 1º ao 5º anos) 
- nas séries/anos finais do ensi-
no fundamental (5ª a 8ª séries) 

Pré-escolar e o 1.o ciclo do ensino 
básico. 

Objetivos  Art. 2º: assistir integralmente o 
educando na escola em suas 
necessidades básicas e educaci-
onais; intensificar a socialização; 
oferecer alternativas no campo 
social, cultural, esportivo e tec-
nológico; incentivar a participa-
ção da comunidade; adequar as 
atividades educacionais à reali-
dade de cada região, desenvol-

- Adaptar os tempos de permanência 
dos alunos na escola às necessidades 
das famílias e simultaneamente de 
garantir que os tempos de permanên-
cia na escola sejam pedagogicamente 
ricos e complementares das aprendi-
zagens associadas à aquisição de 
competências básicas. 
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vendo o espírito empreendedor. 

Adesão opcional Às escolas que aderiram ao Pro-
jeto Escola de Tempo Integral e 
para novas adesões. 

Educação a Tempo Inteiro: obrigatória 
a todos estabelecimentos do ciclo 
básico do ensino público.  

Critérios de adesão Espaço físico compatível com o 
número de alunos e de sala de 
aulas para o tempo integral. 

As instalações devem comportar o 
número de turmas, ter salas disponí-
veis e organizar a actividade curricular 
no 1.o ciclo em regime duplo, com a 
ocupação da mesma sala por duas 
turmas, uma no turno da manhã e 
outra no turno da tarde, com intervalo 
para o almoço (Art. 4). 

Carga horária - 45 horas semanais;  
- 25/30 horas para currículo 
básico; 
- 12/10 para Oficinas Curricula-
res. 

Os estabelecimentos manter-se-ão 
obrigatoriamente abertos pelo menos 
até às 17 horas 30 minutos e no mí-
nimo oito horas diárias.  

Organização curricu-
lar: Currículo básico 
do EF e Oficinas Cur-
riculares 

Oficinas Curriculares obrigató-
rias: Hora da Leitura, Experiên-
cias Matemáticas, Atividades 
Artísticas, Atividades Esportivas 
e Motoras e Informática Educa-
cional. 
Oficinas Curriculares opcionais: 
Orientações para Estudo e Pes-
quisa, Língua Estrangeira Mo-
derna - Espanhol e Saúde e 
Qualidade de Vida. 

- As escolas podem flexibilizar o horá-
rio da actividade curricular de forma a 
adaptá-lo às condições de realização 
do conjunto das actividades curricula-
res e de enriquecimento curricular, 
tendo em conta o interesse dos alunos 
e das famílias, sem prejuízo da quali-
dade pedagógica (Art.23) 
Actividades de Enriquecimento Curri-
cular aquelas relacionadas aos domí-
nios desportivo, artístico, científico, 
tecnológico e das tecnologias da in-
formação e comunicação, de ligação 
da escola com o meio, de solidarieda-
de e voluntariado e da dimensão eu-
ropéia da educação, nomeadamente: 
Actividades de apoio ao estudo (obrigató-

rio); Ensino do inglês; Ensino de outras 
línguas estrangeiras; Actividade física 
e desportiva; Ensino da música; Ou-
tras expressões artísticas; Outras acti-
vidades que incidam nos domínios 
identificados (Art.9). 

Oficinas Curriculares Atribuídas a outros docentes e 
pagos pelo SE. Art. 6º normatiza 
as habilitações/qualificações 
docentes. 

São promotores das AEC as Autarqui-
as locais, Associação de pais e de en-
carregados da educação, Instituições 
particulares de solidariedade (IPSS) e 
Agrupamentos de escolas. 

Oficinas Curriculares Oferta obrigatória, com frequên-
cia obrigatória aos alunos. 

Oferta obrigatória, porém com fre-
quência facultativa aos alunos. 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da Resolução e do Despacho. 
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A pesquisa desenvolvida em Portugal e os quadros comparativos indicam pontos que 
favorecem e outros que dificultam o desenvolvimento da educação integral nos dois países. Em 
Portugal, a educação a tempo inteiro é obrigatória em todos os estabelecimentos públicos, en-
quanto aqui, além de ser feita por adesão, após determinado período a equipe gestora junta-
mente, com o consentimento do Conselho de Escola, podem solicitar à Secretaria Estadual da 
Educação seu desligamento do projeto por meio de justificativas. Em 2006, o projeto educação 
em tempo integral no estado de São Paulo teve adesão de 508 escolas. Atualmente 313 man-
têm-se no regime, onde os alunos permanecem de 7 a 9 horas diárias, divididas em 2 turnos, 
um com disciplinas do currículo básico e outro com oficinas curriculares obrigatórias de Hora da 
Leitura, Experiências Matemáticas, Atividades Artísticas, Atividades Esportivas e Motoras e de 
Informática Educacional. 

Por outro lado, a oferta e a freqüência de os alunos às Oficinas Curriculares em São 
Paulo são obrigatórias, enquanto em Portugal a oferta das Atividades de Enriquecimento Curri-
cular – AECs é obrigatória e a frequência facultativa, aos alunos. Nesse caso, no dia a dia, ao 
findar as aulas do currículo obrigatório (às 15 horas), quando iniciam as AECs, vários alunos 
vão para suas casas ou para outras instituições particulares até que seus pais regressem do 
trabalho.  

Em Portugal os docentes que ministram as AECs são terceirizados e pagos pelas autar-
quias (prefeituras) e não pelo Estado como ocorre aqui na oferta das Oficinas Curriculares. O 
processo de terceirização dificulta a articulação entre professores das AECs e os demais docen-
tes das disciplinas obrigatórias, uma vez que aqueles vão às escolas de modo pontual, sem vín-
culo empregatício e muito pouco ou praticamente nenhum com a escola, o que termina por 
gerar duas categorias de docentes; com vínculo empregatício e salários diferenciados, dentre 
outras questões.  

Resultados parciais da pesquisa desenvolvida em 2011, em algumas escolas da cidade 
do Porto em que se analisou o processo de implantação da política de Escola a Tempo Inteiro e 
o desenvolvimento das AECs e, ao mesmo tempo, se investigou a visão dos atores do terreno 
por meio de observações e entrevistas, apontam aspectos da política e de sua implementação 
que podem ser simultânea e paradoxalmente lidos como positivos e negativos:  
▫ Alargamento do tempo das crianças na escola é muito longo, com a completa ocupação do 

tempo das crianças na escola;  
▫ Democratização do acesso a atividades culturais, desportivas e artísticas, nos espaços escola-

res, que as crianças não teriam em outro espaço; 
▫ Excessiva escolarização: 
▫ Enormes dificuldades na articulação entre educação formal e não-formal; 
▫ Instabilidade na democratização do acesso a todas as crianças; 
▫ Desequilíbrio entre qualidade e equidade; 
▫ As AEC deveriam ser realizadas fora das escolas em parcerias com outras instituições. 
▫ A ETI atende mais aos interesses das famílias (maior tempo escolar) e menos às crianças com 

uma educação de fato integra. 
O relatório da avaliação internacional elaborado a pedido Ministério da Educação de 

Portugal (MATTHEWS, 2009, p. 17-18), destaca como competência da escola “assegurar a 
guarda das crianças”, de modo que  

A oferta da escola a tempo inteiro em quase todas as escolas do primeiro ciclo res-
ponde igualmente a uma marcada necessidade social de assegurar a guarda das 
crianças ao longo do dia. Isto é particularmente importante no apoio às famílias de 
baixos rendimentos, nas quais pai e mãe trabalham, e às famílias monoparentais.  
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Resultados parciais da pesquisa indicam que tanto os relatórios avaliativos do governo, 
quanto posições dos atores do terreno (coordenador do agrupamento escolar, coordenadoras 
das escolas, professoras regulares de turma e das AECs, reconhecem o valor da ETI como “res-
posta social” às famílias, sobretudo às de baixa renda. Reconhecem, ainda, que o oferecimento 
das AECs constitui-se, para a maioria alunos, a única alternativa de acesso aos bens culturais 
pelas crianças oriundas de famílias desfavorecidas socialmente. 

Por outro lado indica vários constrangimentos desafiadores, como, a dificuldade de arti-
culação curricular; o descompasso entre a obrigatoriedade de as escolas oferecerem as ativida-
des de enriquecimento curricular e o poder facultativo dos alunos em frequentá-las. Esse fato 
gera dificuldades para a escola administrar o novo currículo, bem como níveis diferenciados de 
conhecimentos entre os alunos, em especial no caso do inglês, com desdobramentos mais evi-
dentes nas séries futuras.  

Ou seja, ao mesmo tempo em que a ETI foi criada para ampliar a inclusão, ela própria 
acaba por “induzir” à exclusão, pois nem todos os alunos participam das atividades de enrique-
cimento curricular, o que pressupõe serem portadores de conhecimentos, valores e competên-
cias diferenciados, com inegáveis desdobramentos para o mundo trabalho.  

Enfim, ao se cotejar essas experiências nos dois países, há consenso entre os propo-
nentes das políticas e os atores do terreno de que a educação em tempo integral pode ser 
promotora de equidade social. No entanto apontam constrangimentos desafiadores, como: a 
dificuldade de articulação curricular, a dificuldade de envolvimento e valorização pelos pais que 
toma a escola mais com “depósito” de crianças, o tempo excessivo que os alunos passam na 
escola, dentre outros.  

Espera-se que as reflexões geradas por esta pesquisa possam propor encaminhamentos 
aos programas de educação integral em andamento no Brasil, e em particular no estado de São 
Paulo, analisados a partir de outras experiências, para além dos limites geográficos de nosso 
país.  
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 É possível que uma reduzida parcela dos brasileiros consiga apontar no mapa as ilhas 
que constituem a República Democrática de São Tomé e Príncipe, nação soberana desde 1975. 
E, de qualquer forma, há tanto desse vasto mundo que não conhecemos. Entretanto, a 
pesquisa da qual deriva o presente artigo, possibilitou descobrir diversos aspectos em comum 
entre Brasil e a República insular africana. Os mais óbvios certamente são o clima e a língua – 
legado de uma história comum de colonização portuguesa. Podemos destacar também 
características psicológicas do povo, traços culturais como ritmos, danças, culinária, etc; traços 
fenotípicos da negritude que, apesar da relutância de alguns em reconhecer é predominante na 
nossa população brasileira. Poderíamos ainda nos estender na enumeração de outras conexões, 
como a nossa própria história de colonização, onde encontramos, de um lado, São Tomé como 
entreposto de escravos que eram trazidos do continente africano para o Brasil. Por outro, o 
traslado do cacau brasileiro para as ilhas, onde passou a ser fonte de riqueza do colonizador e 
martírio para os trabalhadores das roças.  
 No entanto, o objetivo deste artigo é focar outro tema e em um período histórico bem 
mais recente em que nossas histórias mais uma vez se cruzaram, segunda metade do século 
XX, quando lá e cá, vivia-se a ascensão das lutas populares contra os regimes de opressão – lá, 
no Brasil e no mundo, as décadas de 60 e 70 do século XX foram um momento de ativação 
histórica dos sujeitos à margem nas relações de poder em busca de direitos civis e políticos 
que, no limite, pretendiam a construção de novas sociedades. Nesse contexto, Paulo Freire, 
alfabetização de adultos, sua Pedagogia do Oprimido, ganham relevo internacional. Na 
assessoria às campanhas de alfabetização e na própria organização de sistemas educacionais 
de países africanos, entre eles, São Tomé e Príncipe, que durante seu processo de 
independência e reconstrução nacional, Freire viverá parte extremamente significativa de sua 
experiência político- pedagógica e de sua elaboração teórica.  
 Não seja pelos pontos de contato citados anteriormente, vemos, hoje, em nosso país, o 
delineamento de políticas que busca nos aproximar do continente africano. Sem entrar na 
discussão dos objetivos e méritos dessas políticas, por não ser o foco deste trabalho, mas não 
menos importantes e que devem ser por nós reconhecidas como um avanço nas relações 
internacionais brasileiras. Mas reconhecemos também que a visão diferenciada difundida, hoje, 
sobre a África é fruto da luta, tanto dos povos africanos no continente como do povo negro 
fruto da diáspora, seus movimentos, suas formas de organização. Foi no âmbito de um 
programa de Cooperação Internacional entre Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o 
governo de São Tomé e Príncipe que o presente trabalho, ainda inicial, começou a ser 
construído1. 
 Começamos supondo a dificuldade de um cidadão brasileiro, não estudioso dos temas 
ligados ao continente africano, localizar no mapa mundi as ilhas de São Tomé e Príncipe. Desde 
o período do Império Ultramarino Português, São Tomé e Príncipe nunca chegaram a ser uma 
Província de destaque, entretanto, sua história ganhou relevo, ao menos para o mundo 
lusófono leitor de romances, com a publicação de Equador2. Romance de Miguel Sousa Tavares, 
conta a história de Luís Bernardo, homem de negócios da alta sociedade portuguesa de início 
do século XV, convocado de repente pelo Rei de Portugal a assumir uma missão patriótica nas 
ilhas de São Tomé e Príncipe. O bon vivant da Corte, homem de tendências liberais fora 
designado Governador das ilhas com a tarefa de convencer o cônsul inglês e o mundo que “não 
existia trabalho escravo em São Tomé e Príncipe”. A chegada de David, representante da Coroa 
inglesa e Ann, sua bela esposa, desencadeiam a trama amorosa central que se entremeia à 
paisagem e história das ilhas.  
 Equador é boa literatura com fundamentos em dados documentais. Ao olhar do 
historiador, aguça a curiosidade, a imaginação e as questões. Trazemos aqui, para abertura de 
nossas reflexões sobre a história da educação, um excerto do livro que conta o episódio do 
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regresso de Luís Bernardo à capital São Tomé após visita a uma das roças que fora vistoriar. Já 
anoitecia quando decidiu seguir viagem e foi acompanhado por dois trabalhadores da roça3. No 
meio do caminho são surpreendidos por um temporal.  
 

Procurou no bolso do colete uma cigarrilha e acendeu-a com o 
isqueiro a gasolina. A chama iluminou por breves instantes a cara de 
Josué, que se virara de lado ao ouvir o som do isqueiro. Era uma cara 
dura, mas ainda infantil, o sofrimento e uma incompreensível alegria 
misturados no branco dos olhos, uma maneira submissa, mas leal de 
inclinar o rosto quando se voltou a virar para frente escutando a 
chuva. Luís Bernardo sentiu um estremecimento de ternura por ele. 
“Em todo o mundo, neste momento, não existe ninguém de quem eu 
esteja mais próximo. Nem amigos, nem mulheres, nem amores, nem 
família. Só este homem que divide comigo dois metros quadrados de 
abrigo contra a chuva”. Estendeu-lhe a mão e tocou-lhe no ombro que 
tinha a cicatriz de modo a fazê-lo virar-se de novo. 
- Tu és de onde Josué?  
De novo o mesmo espanto no rosto dele. A mesma hesitação. Medo. 
- Sou do Bailundo, patrão. 
- E quando foi que vieste de lá? 
Ele baixou a cabeça como se se rendesse. Tinha mesmo de 
responder? 
- Faz tempo, patrão. 
- Quanto tempo? 
- Muito, muito tempo, já esqueceu – um sorriso triste iluminou-lhe o 
branco dos dentes. 
- E tens estado sempre aqui na roça Rio do Ouro? 
Josué fez que sim com a cabeça. A resposta era aparentemente tão 
óbvia que nem havia necessidade de falar. Luís Bernardo reparou que 
o seu companheiro tinha ficado imóvel, sem se voltar e continuando a 
olhar em frente. Josué estava meio de lado, desconfortável e 
visivelmente ansioso para que aquele interrogatório tivesse fim. 
Reparou também que o mesmo desconforto se manifestava no 
Vicente, sentado ao seu lado e mexendo-se com nervoso miudinho. 
Mas voltou à carga: 
- E assinaste contrato de trabalho? 
Ele voltou a fazer que sim com a cabeça, tão depressa que já parecia 
ter adivinhado a pergunta. 
- Assinaste mesmo, Josué? 
- Assinou sim, patrão. 
- Sabes assinar o teu nome, Josué? 
Desta vez ele nem se mexeu, como se não tivesse ouvido a pergunta. 
Luís Bernardo sentiu-se quase desumano quando meteu a mão no 
bolso, tirou a sua caneta e o seu pequeno bloco de notas, procurou 
uma folha em branco, e estendeu-lhe o bloco e a caneta: 
- Assina aqui teu nome, Josué. 
Ele sacudiu a cabeça e manteve-se em silêncio, o olhar fixo num 
ponto no chão. 
- Sabes quando é que acaba o teu contrato, Josué? 
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Nova sacudidela de cabeça, novo silêncio. Só o som da chuva, agora 
mais esparsa. 
- Tens família aqui? 
- Tem mulher e dois filhos, patrão. 
Luís Bernardo chagara ao fim do interrogatório. Faltava só uma última 
pergunta e custou-lhe fazê-la: 
- Josué, sabes que os contratos de trabalho só duram cinco anos? 
Quando chegam ao fim, podes ir-te embora, se quiseres. Tu queres 
voltar para tua terra, quando o contrato acabar? 
O silêncio pesava agora como chumbo. A chuva tinha parado, a vida 
que estivera suspensa, parecia regressar à floresta. O negro que 
acompanhava Josué começou a levantar-se e Josué fez menção de o 
seguir, mas Luís Bernardo segurou-o pelo braço e obrigou-o a encará-
lo: 
- Queres, Josué? Queres voltar a tua terra? 
Ele levantou os olhos do chão, finalmente. Na penumbra reinante, 
Luís Bernardo pareceu-lhe ver uma lágrima que toldava o branco dos 
olhos, quando Josué o olhou de frente. 
A resposta saiu-lhe tão baixo, que ele teve de apurar o ouvido para a 
perceber: Isso não sei, patrão. Não sei nada disso. Com sua licença... 
- E saiu, aliviado e ansioso, de debaixo do oleado, como se lá fora 
estivesse a liberdade. 

  
 A passagem tensa e comovente nos oferece elementos para situar a história de São 
Tomé e Príncipe tendo como eixo o direito à educação e sua relação com o colonialismo. As 
ilhas foram achadas pelos portugueses entre os anos de 1471 e 1472, que contam em seus 
mitos fundadores serem elas desabitadas. A partir de 1493 há um arranque definitivo do 
povoamento. Segundo Isabel Castro Henriques (2000), os Açores e a Madeira, considerados 
ilhas européias foram ocupadas por portugueses, outros europeus e moçárabes. Já em Cabo 
Verde e São Tomé, consideradas ilhas africanas, predominou a ocupação pelos africanos 
recrutados no continente, junto a degredados para ali enviados. Em sua crítica à historiografia 
portuguesa sobre o processo de colonização, a autora afirma que: 

A quase totalidade dos estudos consagrados à história de São Tomé e 
Príncipe nos séculos XV e XVII põe em evidência o papel determinante 
de Portugal na criação de uma sociedade nova. A colonização dessas 
ilhas despovoadas descrita pelos portugueses (…) serve para reduzir 
os africanos a um papel passivo, sem qualquer intervenção pensada e 
organizada no processo de formação de uma África inédita nas duas 
ilhas do Atlântico africano.  
 

 Ao contrário dessa tendência, a pesquisa de Henriques (2000) aponta que “A 
intervenção e controle africano nas ilhas vão se reforçando ao longo do século XVI, obrigando 
os portugueses a multiplicar as formas de defesa contra os 'negros'”. E já ao longo do século 
XIX, os conflitos pela terra entre colonos portugueses e santomenses – em disputa por suas 
“roças de forro” - levou os “filhos da terra” a se recusarem a trabalhar para os colonos. Há que 
lembrar que a escravidão foi abolida na colônia em 1875. Diante dessas condições os colonos 
portugueses generalizaram o uso da mão-de-obra de “trabalhadores contratados” de outras 
colônias de diferentes regiões da África. Fica claro que o termo contrato era apenas um 
eufemismo para a condição de escravidão dos trabalhadores das plantações de cacau. 
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 A passagem de Equador pode, entretanto, nos dar uma impressão de certa submissão 
desses trabalhadores. Tal percepção não é de todo verdadeira, basta tomarmos a rebelião mais 
ou menos generalizada, na década de 1950, contra a assinatura dos contratos, que resultou em 
um dos episódios mais marcantes da história de São Tomé e Príncipe – a Guerra de Batepá, 
controlada com o massacre de milhares de trabalhadores. A repressão portuguesa recaiu, 
ainda, de forma indiscriminada, com maior ou menos intensidade, sobre toda população 
nacional santomense. Em algumas entrevistas realizadas por nossa equipe junto aos técnicos 
que atualmente estão atuando no setor educacional no país, ouvimos relatos de familiares que 
foram presos e sofreram represálias, mesmo sem ter envolvimento direto com a revolta. Era a 
política do medo de um regime colonial e ditatorial – nesse momento o Salazarismo oprimia o 
próprio povo português. E aqui é importante lembrar a constituição heterogênea da colônia, 
onde, nas zonas urbanas havia uma população nacional livre, ocupada em ofícios, pequeno 
comércio, estes muitas vezes possuíam acesso à educação, ainda que basicamente primária. 
Alguns chegavam a atingir o curso liceal indo mesmo realizar estudos superiores fora das Ilhas, 
na Europa. Assim, se formou uma elite intelectual nacionalista, por vezes panafricanista, que 
teve papel central com destaque à participação dos estudantes do Liceu nas mobilizações pela 
independência. 
 O fato é que Josué, Vicente e tantos outros personagens do Equador tinham seu 
trabalho regulado por contratos escritos para os quais hes faltavam à ferramenta básica de 
decodificação da leitura e escrita. Empresários do cacau com a conivência do Estado português 
fraudavam as relações estabelecidas por eles mesmos – contratos celebrados com assinaturas 
de homens que não sabiam escrever seus nomes. Em sua caracterização sobre os Estados 
implantados após as independências africanas, Hobsbawm (2008) apresenta uma estrutura de 
poder legada da época colonial em que “o analfabeto é governado pelo educado” e a instrução, 
bem restrito no período colonial, era um importante instrumento de poder e de ganhos 
econômicos. 

O problema era que o “interior” era governado pelo “litoral”, o sertão 
pela cidade, o analfabeto pelo educado. A Casa da Assembleia do que 
iria tornar-se brevemente o Estado independente de Gana incluía 
entre seus 104 membros 68 que tinham algum tipo de educação pós-
primária. Dos 106 membros da Assembleia Legislativa de Telengana 
(sul da Índia), 97 possuíam educação secundária ou superior, 
incluindo 50 diplomados. Nas duas regiões, a grande maioria dos 
habitantes, na época, era analfabeta. (…) Até as pessoas mais 
distantes e atrasadas, portanto, reconheciam cada vez mais as 
vantagens da educação superior, mesmo quando não podiam elas 
próprias dela partilhar; talvez, sobretudo quando não podiam. Num 
sentido literal conhecimento significava poder, mais obviamente em 
países onde o Estado parecia aos seus súditos uma máquina que lhes 
extraía os recursos e depois os distribuía aos funcionários públicos. 
(HOBSBAWM, 2008, p.243). 

  
 A Europa conquista, partilha, imperializa a África e define que as culturas orais 
majoritariamente constitutivas do continente não eram existências “completas”, ou com uma 
dinâmica própria. Sob o signo da falta os valores imperialistas definem as culturas orais locais 
como primitivas e analfabetas. Hoje há um consenso mundial, firmado em acordos 
internacionais de que a alfabetização é um direito básico de todos. Esta compreensão parecia 
firmada, antes dos técnicos da UNESCO, na luta dos próprios povos africanos contra o 
colonialismo, nas quais uma das mais importantes vertentes foi as campanhas de alfabetização 

CD-ROM DE ATAS  | 7148 |  COLUBHE 2012



de adultos desenvolvidas a partir de pressupostos políticos-culturais da educação popular 
entendida como conscientização, instrumento de transformação social e crítica ao sistema 
político e econômico vigentes. Tais experiências educacionais em meio a processos 
revolucionários foram desenvolvidas, mais ou menos na mesma época, em outras partes do 
chamado Terceiro Mundo, como Cuba, Chile, Nicarágua, ou mesmo no Brasil. É ainda 
Hobsbawm que nos fala da predisposição das classes populares do Terceiro mundo a se 
educarem. 

Onde parecia que os pobres de uma região rural podiam partilhar das 
vantagens da educação, ou proporcioná-las aos filhos (como na 
América Latina, a região do Terceiro Mundo mais próxima da 
modernidade e mais distante do colonialismo) o desejo de aprender 
era praticamente universal. "Todos eles querem aprender alguma 
coisa" disse ao autor em 1962 um organizador comunista chileno 
atuando entre os índios mapuche. "Eu não sou intelectual, e não 
posso ensinar a eles o conhecimento escolar, por isso ensino a jogar 
futebol”. A sede de conhecimento explica muito da espantosa 
migração em massa da aldeia para a cidade que esvaziou o campo do 
continente sul-americano a partir da década de 1950”. (HOBSBAWM, 
2008, p.346). 

  
 Em entrevista a Sérgio Guimarães publicada no livro A África Ensinando a Gente (2003), 
Alda do Espírito Santo, uma das maiores intelectuais santomenses, além de liderança das mais 
ativas no processo de libertação e reconstrução nacional, tendo sido ministra da educação e 
ocupado diferentes postos importantes no governo do MLSTP, caracteriza a educação colonial. 
Destacaremos, brevemente, cinco aspectos constitutivos daquele sistema. A frequência à escola 
primária, ou quem eram os alunos. O currículo da escola primária, ou o que se ensinava. Quem 
eram os professores. Quais as formas de disciplinamento adotadas. Por fim, a desigualdade de 
tratamento dispensada a diferentes grupos de alunos. 
 Segundo Alda, no tempo colonial não havia interdição legal da frequência das crianças 
santomenses à escola, “simplesmente aquilo que se transmitia à criança era a ideologia do 
sistema colonial fascista” (FREIRE & GUIMARÃES, 2003, p. 79). Porém, a proibição se dava por 
outros meios, como a impossibilidade de acesso, principalmente para as crianças das áreas 
rurais e piscatórias, ou ainda os rigores, entenda-se, a violência e discriminação presentes no 
interior das escolas. Esse quadro lega uma população majoritariamente analfabeta no momento 
da independência. Diante de conjuntura bastante semelhante de Guiné-Bissau, também ex-
colônia portuguesa, encontramos nas Cartas à Guiné-Bissau (FREIRE, 1984) dados sobre a 
formação de quadros nacionais antes e depois da independência e do esforço de difusão da 
educação realizado pelo PAIGC (Partido Africano para a Independência de Guiné Bissau e Cabo 
Verde). 

Este trabalho educativo no interior do país obteve resultados 
importantes, escolarizando grande número de crianças a partir dos 10 
anos. (Dadas as condições de guerra era essa a idade mínima para 
admissão na instrução primária. No ano letivo de 1971-1972 o PAIGC 
tinha nas zonas libertadas cerca de 164 escolas onde 258 professores 
ensinavam a 14.531 alunos). Posteriormente os melhores alunos eram 
selecionados para frequentar o internato do partido instalado nos 
países limítrofes no âmbito dos Institutos de Amizade. Além disso, o 
PAIGC tendo em conta as exigências da reconstrução nacional e não 
obstante as condições de luta armada que obrigava a dedicar muitos 
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jovens à preparação militar, cuidou particularmente da preparação de 
quadros a nível médio e superior. Para isso contou com apoio de 
países amigos, de tal maneira que durante os anos de luta um 
número muito maior de guineenses atingiu os cursos superiores em 
comparação com o período de ocupação portuguesa. Em 10 anos o 
PAIGC formou muito mais quadros que o colonialismo em cinco 
séculos. Em 10 anos, de 1963 a 1973 foram formados os seguintes 
quadros do PAIGC: 36 com o curso superior, 46 com o curso técnico 
médio, 241 com cursos profissionais e de especialização e 174 
quadros políticos e sindicais. “Em contrapartida, desde 1471 até 1961, 
apenas se formaram 14 guineenses com curso superior e 11 ao nível 
do ensino técnico”. (FREIRE, 1984, p. 22 e 23). 

  
 Não havia em São Tomé e Príncipe muitas salas de aula, ainda que grande parte das 
vagas do ensino primário fossem ocupadas por crianças negras, principalmente aquelas que 
viviam nos núcleos urbanos, podemos citar filhos de comerciantes, funcionários públicos, 
trabalhadores de ofícios especializados, etc. E para aqueles que conseguiam acessar a escola, 
outros problemas se apresentavam. Um ensino que tinha por fim desafricanizar os alunos no 
que contava, inclusive, abundantemente, com castigos corporais. As entrevistas realizadas por 
nós com professores em exercício, hoje, no país, são consensuais no que tange aos conteúdos 
aprendidos por eles na escola primária – só coisas de Portugal, no máximo, de colônias centrais 
ao império como Angola. A criança deveria saber nomes de rios portugueses, de linhas férreas, 
a cronologia dos reis de Portugal e, obviamente, a língua do colonizador. Não saber responder 
sobre algum desses temas quando interrogado era motivo para penas como palmatoadas, 
chicotadas e outros “métodos corretivos”. É curioso notar que muitos professores violentados na 
escola quando crianças não negam ter, eles mesmos, no exercício de sua profissão, usado o 
chicote. 
 Os campeões dos castigos, entretanto, eram os professores brancos, portugueses, pois 
que no período colonial também havia uma parcela minoritária de professores negros, 
nacionais. Alda do Espírito Santo esclarece que antes da independência a maioria dos 
professores com curso de magistério primários eram portugueses. Havia os professores que 
recebiam formação em seus postos escolares, que equivale a nossa formação em serviço. No 
início da década de 1970 um professor português, inspetor educacional, realizou um trabalho de 
formação com os professores em seus postos de trabalho. Com a independência grande parte 
dos professores portugueses foi embora. Por intermédio da UNESCO houve uma formação de 
professores ministrada pelo francês Mérigot. Mais tarde foi criado o Instituto Nacional de 
Educação. 
 Junto às penalidades físicas estavam as de ordem moral e a realidade desigual e 
discriminatória nas escolas. É o que conta à nossa equipe, em entrevista de janeiro de 2011, 
Galino Quaresma Vaz de Almeida, professor de 88 anos, que nos surpreendeu por continuar 
suas atividades docentes até hoje. Galino foi professor primário e coordenador de alfabetização 
de adultos no período das campanhas revolucionárias. Trabalhou diretamente com Paulo Freire 
e tem hoje, em sua homenagem, seu nome na escola de Monte Mário, região onde Freire 
desenvolveu com a equipe nacional o projeto piloto da campanha de alfabetização. Justa 
homenagem para alguém que se empenhou na reconstrução do país e hoje, vive de forma 
bastante humilde, em uma palhoça, tendo que dar algumas aulas particulares para manter seu 
sustento. Em sua experiência como professor de ensino primário no tempo colonial ele conta ter 
feito vista grossa à aprovação irregular de alunos portugueses. 
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G4. Era uma grande injustiça. 
E. Como isto era feito. 
G. Eu mesmo sentia, como professor, mandavam-me fazer exame na 
escola Viana da Motta. Por quê? Porque lá ensinava filho de elite. 
Como é que examinava? Eu usava uma manobra. Eu chegava aqui – 
Bom dia alunos, vim cá pra ver... não vim fazer exame, vim ver como 
vossa professora trabalha... depois, sentava num canto. A professora 
é que fazia tudo. (…) 
G. É. No ato do exame. Porque eu tinha a obrigação de se a 
professora está a falhar, mandar a professora sair e dar continuidade 
ao exame, mas eu não fazia isso. 
E. O Sr. ia examinar as crianças, mas quando eram crianças brancas 
você não podia reprovar. 
G. Não. 
H.B. A fazer exame era o Sr. mais a professora da turma, então o Sr. 
ia como vigilante, mas, ele lá na turma, mesmo sabendo todo poder 
que ele tinha de não deixar as crianças ensinar, nem nada, mas a 
professora ensinava, porque era uma oportunidade que dava aos 
filhos dos portugueses. (…) 
G. Sim, iam informar os pais, os pais por sua vez ficavam aborrecidos. 
De modo que isso continuou até a independência. Logo que a 
independência veio toda gente respirou ar de liberdade. As pessoas já 
podiam falar, as pessoas já podiam queixar se os filhos estavam 
sendo bem ou mal tratados. 
 

 Apesar de todas essas barreiras é possível perceber, como já afirmou Hobsbawm, a 
relevância atribuída pelas classes populares à educação nos países do então chamado Terceiro 
Mundo. Em outra entrevista por nós realizada, em junho de 2010, com mais um quadro das 
grandes campanhas de alfabetização da pós-independência, o Sr. Sinfrónio Mendes, detectamos 
que já havia alfabetização de adultos antes da assessoria de Freire e mesmo antes da 
independência. Sinfrónio conta sobre um inspetor escolar que o indicou, no ano letivo de 1972, 
1973 para “direcionar educação de adultos na Vila da Trindade”. O próprio Sinfrónio manteve 
mais tarde o trabalho de educação de adultos que, a partir de 25 de abril de 1974 passou a ter 
maior liberdade. Nesse mesmo período ele é convidado por Alda do Espírito Santo para fazer 
parte da Associação Cívica5e junto a ela trabalhar na vertente da alfabetização. Perguntado 
sobre como se dava a alfabetização de adultos na época colonial Sinfrónio avalia que “Aquilo 
era simplesmente, só tinha o nome de educação de adultos, não tinha nenhuma regra de hoje 
que se usa dentro da educação de adultos, era como aqui fazíamos com as crianças, ensinar 
simplesmente a ler e a escrever”. 
 Os primeiros momentos do esforço de alfabetização foram associados à estrutura do 
ensino primário. No período que Alda do Espírito Santo esteve à frente do Ministério da 
Educação, montou-se uma equipe de que faziam parte Sinfrónio Mendes, Maria Alves e mais 
duas coordenadoras. 

Eu e a Maria Alves trabalhávamos de manhã, íamos fazer coordenação 
na educação primária de tarde. E as duas Páscoas [Ambas as 
coordenadoras tinham o nome de Páscoa] trabalhavam a tarde e iam 
fazer coordenação de manhã. À noite nós quatro e mais a Srª D. Alda 
íamos à alfabetização. (…) Íamos fazer de tudo na alfabetização. (…) 
Sensibilizar os futuros orientadores, sensibilizar a população para 
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aceitar a alfabetização, em fim, preparar os animadores. (…) Muitas 
vezes, nós se formos a um setor em que há um grupo de trabalho, 
trabalhadores, aliás, então a gente conversa... vocês estão a 
trabalhar, é bom que vocês também liguem o vosso trabalho ao 
estudo, porque vocês já têm conhecimento prático da vossa profissão 
mas precisam também dar a vosso espírito alguma coisa que sirva 
para amanhã. Então, nós íamos provocando conversa, e tal, e 
inscrevíamos as pessoas, só que a maior parte da alfabetização era 
feita nas escolas.  

  
 Galino Quaresma também relata sua participação em iniciativas autônomas de 
alfabetização de adultos antes da independência, um ensino feito “às escondidas”. 

E. Antes do Paulo Freire o Sr. já estava na alfabetização de adultos... 
G. Sim, é, mas de uma maneira diferente, porque só a escola... 
porque isso de ensinar adultos já vinha antes da independência, mas 
nós fazíamos às escondidas. 
E. Conta como é que era essa alfabetização à escondida. 
G. A alfabetização, eram alguns alunos, porque eu vim com esse vício 
até hoje. As pessoas que querem aprender a ler e escrever, porque 
uns eram marinheiros das lanchas, queriam ser Arrais, mas não pode 
ser Arrais porque não tinham quarta classe, então vinham ter comigo. 
Alguns tinham vergonha de dizer que não sabem assinar, depois vinha 
ter comigo. Eu arranjava um sítio particular onde podia ensinar e eles 
vinham assim. E vim com esse vício de ensinar. 

  
 Se o esforço da alfabetização de adultos, com todas as suas limitações, falta de 
abrangência, desatenção à especificidade do adulto em relação à criança, pouca liberdade de 
ação para os professores, já era feito antes da independência é no processo da luta de 
libertação e nos primeiros anos de reconstrução nacional que essa forma de educação toma 
vulto, ocupando papel de destaque na política do partido (MLSTP), do Estado e a adesão do 
povo santomense. Em momento de profundo engajamento daquela sociedade, podemos 
entender o sucesso das grandes campanhas, apesar de partirem, materialmente, como lembra 
Freire (FREIRE & GUIMARÃES, 2003, p. 41) quase do zero. 

 
Esses países só não partem do zero em certos casos, porque partem 
de suas tradições culturais e históricas. Mas, materialmente, partem 
quase do zero. Basta eu dizer a vocês, por exemplo, que no ano de 
1976, o ministério da educação de Guiné Bissau, com um esforço 
tremendo, capacitou 30 professores de ensino básico primário, ao 
fazer isso superou os colonizadores em 500 anos. (…) Quanto mais eu 
me meto no esforço de reconstrução nacional desses países, quanto 
mais eu me molho nas águas da reconstrução, tanto mais eu 
descubro o óbvio: quão é difícil realmente reconstruir uma sociedade! 
Criar uma sociedade nova, que vai gerar um homem novo e uma 
mulher nova! 
 

  
 Apesar da importância fundadora desse processo para a formação da nação 
santomense e para sua história educacional, ele ainda se encontra muito pouco historiado. Foi à 
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necessidade da história como instrumento e estratégia para o desenvolvimento do projeto 
ALFASOL em São Tomé e Príncipe que nos levou a efetuar um amplo levantamento de 
documentação sobre diferentes períodos da educação no país6. Apresentaremos, por hora, um 
pequeno recorte para análise que destaca as campanhas de alfabetização de adultos no período 
revolucionário, entre 1976 e 1984, tomando como fontes as matérias do jornal A Revolução 
deste mesmo período. A importância do jornal, localizado no Arquivo Histórico de São Tomé, 
entre outros motivos, está em constituir-se num registro escrito no universo de uma cultura 
eminentemente oral. 
 Preocupadas com os referenciais teórico-metodológicos adequados às análises e com a 
construção da narrativa, não desconsiderando nosso olhar enquanto pesquisadoras brasileiras, 
escrevendo sobre a história de um outro país, por maiores que sejam as identificações 
encontradas no campo dos afetos. Preocupadas, também, por um conhecimento ainda recente, 
ainda incipiente (mesmo que a prerrogativa do conhecimento científico seja a incompletude) 
das discussões bibliográficas sobre a história do continente africano, que muito felizmente, vêm 
se ampliando a olhos vistos. E, por fim, no que resultará nossa contribuição ao muito que vem 
sendo feito e ao muito que ainda está por fazer para casos específicos como o de São Tomé e 
Príncipe. Mas, como as preocupações devem nos cercar de cuidados quanto ao rigor da 
pesquisa e não nos imobilizar, partamos para A Revolução.  
 O Jornal A Revolução começou a ser publicado em 1975, após a independência e parou 
de ser editado em 1993. Teve periodicidade semanal, chegou a ser diário e por fim publicado 
de dois em dois dias. Era um órgão do Ministério da Informação de São Tomé e Príncipe, 
ocupando junto com o Diário da República, lugar de jornal oficial, porém de grande circulação e 
com o formato da imprensa não oficial. As campanhas de alfabetização foram amplamente 
divulgadas neste espaço, principalmente os momentos de formação pedagógica. A Revolução, 
como órgão de propaganda, divulgação e difusão das políticas do regime de governo, tinha 
como uma de suas missões exortar a população a apoiar e participar das inúmeras campanhas, 
bandeiras do processo revolucionário relacionadas a educação, saúde etc. Na edição de 22 de 
agosto de 1981 aparece, ao final da página em destaque o chamamento “Participemos todos na 
grande campanha de alfabetização”. Já na edição de 28 de novembro do mesmo ano, nos 
mesmos moldes, lia-se: “Alfabetizar o povo é exigência revolucionária”. 
 Contabilizamos um total de quinze artigos entre os anos de 1977 e 1984, visivelmente 
concentradas entre os anos de 1981 e 1982, fase mais intensa da alfabetização de adultos no 
pós-independência. Nestas, salta aos olhos a importância política e educacional atribuída à 
alfabetização de adultos, carro chefe, a frente mesmo da educação escolar regular. Este lugar 
era coerente com uma opção revolucionária que para além da libertação do colonialismo 
português possuía um recorte de classe social – seus agentes centrais deveriam ser as massas 
populares, os trabalhadores, como o foram em outras experiências revolucionárias de nações do 
então chamado Terceiro Mundo. Cabe lembrar a forma pela qual a alfabetização esteve 
entrelaçada ao processo de luta política e por vezes da própria luta armada em Cuba e 
Nicarágua na América Latina e nas demais nações africanas sob o jugo colonial português7. 
 É essa a tônica do Primeiro Seminário Nacional de Alfabetização de Adultos ocorrido em 
São Tomé entre 2 e 18 de dezembro de 1976. Nele estiveram presentes todos os envolvidos na 
frente de alfabetização da jovem República, os principais dirigentes do MLSTP (Movimento de 
Libertação de São Tomé e Príncipe), partido único que se confundia com o Estado, além de 
Paulo Freire e sua esposa Elza. O jornal A Revolução de 21 de janeiro de 1977 traz matéria 
detalhada sobre o Primeiro Seminário com direito à transcrição, na íntegra, do discurso de 
encerramento feito pelo Presidente e Secretário Geral do MLSTP, Manuel Pinto da Costa. A 
citada centralidade da alfabetização de adultos fica explícita quando vemos um seminário 
nacional ser aberto pelo Primeiro Ministro da República e encerrado pelo líder máximo do 
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Partido e do Estado. É o Primeiro Ministro que classifica o evento como “acontecimento sócio-
político-cultural de singular importância, e que colocado no seu devido contexto e conduzido 
dentro do espírito que tem iluminado seus promotores, poderá oferecer contribuições muito 
valiosas para dinamização das transformações revolucionárias que vem operando no seio de 
nossa sociedade” (A Revolução, 21 de janeiro de 1977). 
 O discurso final de Manuel Pinto da Costa segue a mesma lógica ao sublinhar o papel 
do método de alfabetização proposto ali por Freire - “um método político educativo que já fez a 
sua prova” - como ferramenta do educador político para uma educação em oposição ao tempo 
colonial que viesse a formar homens conscientes e críticos, viesse a criar revolucionários, 
capazes de construir a nova sociedade. A base social para a criação do homem novo estava nas 
massas populares e a nova sociedade seria a sociedade socialista. Ainda segundo o discurso de 
Pinto da Costa, o homem novo seria “liberto das taras da velha sociedade colonialista e 
capitalista” (A Revolução, 21 de janeiro de 1977). 
Percebemos no discurso do primeiro presidente de São Tomé e Príncipe, elementos do 
pensamento de Freire, como quando afirma a tarefa do educador “ensinar o alfabetizando a ler 
e escrever sua própria realidade, levando-lhe a pensar criticamente o seu mundo”. Ou ainda, 
quando preconiza a necessidade da ligação entre teoria e prática, ação e reflexão, trazendo o 
exemplo da experiência já em curso com o método Paulo Freire em Monte Mário, pois que sem 
aquela experiência “este seminário seria igual a outras palestras realizadas nas grandes capitais 
européias ou americanas sobre o mesmo tema, brilhante sim, mas sem vida, porque separado 
da realidade do país”. (A Revolução, 21 de janeiro de 1977).  

Freire é caracterizado como eminente pedagogo e camarada, além de representar 
“garantia do sucesso dos trabalhos realizados”. Foi com regozijo que Paulo e Elza, “dois 
camaradas militantes engajados na libertação autêntica do homem” foram recebidos pelos 
santomenses como manifestou o Presidente. Em março de 1979, na apresentação da entrevista 
concedida por Paulo Freire, no aeroporto de São Tomé, ao jornal A Revolução seus redatores 
também o descrevem como “grande amigo da revolução santomense”. O pedagogo brasileiro, 
por sua vez, aproxima-se efetivamente da República africana afirmando-se “como homem do 
Terceiro Mundo”, e assim, procurou alertar sobre dois grandes riscos frente a alguns problemas 
já enfrentados nos primeiros anos da pátria independente. No caso da alfabetização, as 
dificuldades ligavam-se principalmente a falta de recursos materiais e de pessoal. Para Freire, 
uma sociedade como a de São Tomé e Príncipe, que ainda não completara sua revolução, 
vivendo um período de transição deveria estar atenta.  

O primeiro é o risco de trabalhando, trabalhando insistentemente, 
buscando fazer as coisas que nem sempre dão certo, a gente termina 
caindo num pessimismo, numa desesperança trágica ao ponto de 
dizer: não adianta mais. O segundo é o de virar oportunista e cínico 
dizendo: agora eu faço esforços, mas é para mim, vou conseguir uma 
bolsa de estudos para virar doutor, porque virando doutor ganho mais 
– afirmou a “Revolução” o pedagogo brasileiro Paulo Freire, 
momentos antes de deixar São Tomé, de regresso a Genéve, na 
Suíça, onde trabalha. (A Revolução, março de 1979). 
 

A forma de enfrentar estes riscos estaria, segundo Paulo Freire, na consciência e na 
militância política, militância que se esperava dos próprios educadores. Para tanto, seria 
necessário formá-los politicamente numa operação denominada por Amílcar Cabral, outra 
importante influência no discurso de Pinto da Costa e no pensamento de Freire, como “suicídio 
de classe”. Ou seja, o abandono da condição prévia de elite intelectual nacional em favor de 
uma aproximação e identificação com as classes populares e, no caso de São Tomé e Príncipe, 
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com os valores do MLSTP. Apropriando-se do conceito de “suicídio de classe” do teórico 
guineense, Pinto da Costa afirma que “o regresso ao novo mundo, ao mundo dos oprimidos 
libertando-se, só é possível aqueles que se suicidarem, que se integrarem inteiramente no 
pensar e agir do povo trabalhador” (A Revolução, 21 de janeiro de 1977). É sob essa 
prerrogativa que defende a separação entre “joio e trigo”, o que significa que a educação não 
poderia ser confiada a “educadores apolíticos” que não estivessem engajados com a revolução 
– nesse caso, o mesmo que estar engajado com “os objetivos do nosso movimento”, quais 
sejam: a “construção de uma sociedade socialista em São Tomé e Príncipe”. O presidente 
assume que o não engajamento no partido era o mesmo que o não engajamento na revolução, 
derivando em neutralidade e em professores apolíticos, estes não serviriam. Como líder de um 
partido único, não concebia a possibilidade de existência de outras perspectivas políticas. 

Antes das divergências políticas internas as dificuldades materiais já eram apontadas 
como causa da quebra de ritmo de trabalho no ano de 1979 em ralação ao ano anterior. Na 
mesma entrevista de 30 de março de 1979, concedida ao jornal A Revolução, Freire dá 
exemplos de círculos de cultura que pararam suas atividades por falta de um livro básico ou de 
outros materiais. Apesar de seus esforços na remessa de material, havia morosidade nas 
entregas. “Vocês podem imaginar o esforço que eu faço em Genéve para conseguir a impressão 
dos textos e depois a remessa para cá. Mas a demora que isso leva para cá chegar, com uma 
certa morosidade no desenvolvimento das entregas, faz com que passe as vezes três meses até 
que uma remessa de 400 exemplares de um livro chegue aqui. E de avião!”. Outro problema era 
a falta de transportes que obstaculizava a presença dos coordenadores nos círculos de cultura - 
“um coordenador não existente deixa o animador perdido lá na roça”. Mesmo assim, Freire se 
mostrava otimista, primeiro porque “encontrava-se muito nas perspectivas do camarada 
presidente” (A Revolução, 30 de março de 1979), segundo, porque havia sido criada em 1979 
uma Comissão Nacional de Alfabetização composta pela Ministra da Educação, Maria Amorim, 
representantes de diferentes ministérios, do partido e das organizações de massa. Era um 
esforço de estruturação e institucionalização do trabalho desenvolvido.  

Entre a década de setenta e a década de oitenta observamos, pelas páginas do jornal 
aqui analisado, uma mudança da pauta do MLSTP e da Revolução santomense que passava da 
construção de uma nova sociedade socialista para a busca pelo desenvolvimento nacional. Essa 
alteração se reflete nos discursos acerca da alfabetização de adultos. A segunda fase da grande 
Campanha de Alfabetização que se estende de 1981 a 1984 veiculará a concepção de que o 
trabalhador e o povo analfabetos não estariam capacitados para a promoção do 
desenvolvimento nacional diferente do que fora defendido no Primeiro Seminário Nacional de 
Alfabetização, de viés mais freireano. O primeiro seminário, ocorrido em 1976, preparatório da 
primeira campanha, defendia a necessidade de membros do partido, coordenadores de 
alfabetização, animadores culturais, conhecer e se integrar à realidade do povo. 
 As duas fases da Segunda Campanha de Alfabetização entre 1981 e 1984 são as que 
contam com a maior cobertura e propaganda do jornal A Revolução. Em 22 de agosto de 1981 
noticia-se o acontecimento do Primeiro Seminário Nacional para Capacitação dos 
Coordenadores de Alfabetização. A cerimônia de abertura foi presidida pelo presidente, Manuel 
Pinto da Costa, marcando, novamente, a centralidade da Campanha na política do MLSTP. É, 
entretanto, o destaque é a presença do Ministro da Agricultura e Pesca que dá o tom mais 
pragmático desta segunda Campanha, bastante voltada para o aspecto da produtividade 
econômica, para a relação entre trabalho e educação8. Pragmática também no sentido de 
estrito combate ao analfabetismo considerado entrave ao desenvolvimento nacional. Ao 
lembrar-se da campanha pós-independência, Jorge Batista, coordenador da alfabetização, 
“apontou a necessidade de esforços para total erradicação do analfabetismo” (A Revolução, 22 
de agosto de 1981). Cabe lembrar que o termo erradicação, já criticado por Freire é usado de 
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forma recorrente, principalmente nos artigos publicados nesses primeiros anos da década de 
oitenta. 
 O tom é outro se comparado ao discurso da alfabetização nos últimos anos da década 
de 70. Encontramos, por um lado, uma política educacional mais estruturada. A politização é 
mantida, agora mais direcionada, ou centralizada no partido. A Campanha seria feita de acordo 
com as recomendações e decisões da Primeira Assembléia do MLSTP realizada em 1978, onde 
se definiu que “a eliminação do analfabetismo no seio da nossa população, no mais curto 
espaço de tempo é uma exigência revolucionária” (A Revolução, 22 de agosto de 1981). O 
programa do Seminário de Capacitação dos Coordenadores resume os principais caminhos da 
reconstrução nacional:  

“... nas três semanas, a partir da data do início do seminário, os 
seminaristas tomarão contato analítico com a Política do MLSTP, a 
Agricultura no desenvolvimento nacional, a Política sanitária nas zonas 
rurais, o papel da alfabetização no desenvolvimento socioeconômico 
do país, assim como debruçaram também sobre a nova metodologia 
no ensino e educação dos alfabetizandos, para além de aulas 
práticas” (A Revolução, 22 de agosto de 1981). 
 

 O Seminário de 1976 teve como pano de fundo a utopia da construção de uma nova 
sociedade, em 1981 há uma sutil, mas importante diferença, não se fala em construção, mas 
em reconstrução nacional; adota-se uma perspectiva de desenvolvimento nacional e a questão 
da nacionalidade sobrepõe-se definitivamente à questão socialista. Nesse sentido, o título da 
matéria de A Revolução em 29 de agosto de 1981 é exemplar – “Seminário de Alfabetização: 
Início de uma nova etapa contra o subdesenvolvimento”9. Assumida a posição de 
subdesenvolvido, um termo valorativo e comparativo, cunhado pelo próprio imperialismo de que 
São Tomé e Príncipe, como os outros países africanos tanto lutara para se libertar, a educação 
deixava de ser ferramenta para criação do homem novo e da nova sociedade para se tornar 
meio de suprir “defasagens”. Não é atoa que passam a aparecer nas páginas do jornal frases 
como a proferida pelo Conselho Coordenador do MLSTP “o analfabetismo constitui um entrave 
forte ao desenvolvimento do país, à participação consciente do povo trabalhador na 
compreensão e resolução dos problemas do país” (A Revolução, 28 de novembro de 1981). 
Recaía-se na associação direta, tão pouco crítica entre analfabetismo e menor compreensão, 
inconsciência, incapacidade de resolução dos problemas do país.  
 A busca pelo desenvolvimento nacional levava, naquele momento, o esforço de 
alfabetização prioritariamente às empresas agrícolas e industriais. Na preparação da segunda 
fase da Campanha de Alfabetização, em 1982, o Ministro da Educação, Rafael Branco, afirmava 
o uso de nova metodologia com base nas experiências colhidas no ano anterior, incidindo 
fundamentalmente nas empresas agropecuárias estatais.  

Entretanto, o presidente da Comissão de Alfabetização, explicando os 
motivos que estão na base dessa decisão, adiantou que 'o nosso 
esforço principal e fundamental vai incidir ao nível das empresas, mas 
como no passado nós vamos apoiar todas as ações que surgirem ao 
nível das localidades. Quer dizer que qualquer localidade onde o 
círculo se organize, onde haja grupos de pessoas que estejam prontos 
a frequentar Círculo de Cultura, nós daremos todo apoio a esse círculo 
(A Revolução, 19 de novembro de 1982). 
 

 Apesar dos problemas, os resultados das Campanhas foram considerados bastante 
satisfatórios pela UNESCO, conforme relata o jornal do Ministério da Informação. A primeira 
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fase da segunda Campanha, ocorrida entre os anos de 1981 e 1982, teve como meta 
alfabetizar 10.000 trabalhadores das empresas agropecuárias e industriais. Houve uma inscrição 
efetiva de 8.000 trabalhadores em círculos de 15 empresas agropecuárias, 20 empresas 
industriais estatais e privadas e 4 setores do serviço público federal. Do total de inscritos, 4.414 
foram alfabetizados com sucesso por um total de 704 animadores, coordenados por 25 
coordenadores em 400 círculos de cultura popular. O segundo momento da segunda Campanha, 
iniciada em fevereiro de 1983, foram matriculados 7.114 alunos. 
 Os resultados atingidos pelas Campanhas, a boa avaliação da UNESCO, a real reversão 
de um quadro de analfabetismo majoritário da população só podem ser entendidos no quadro 
do esforço de um povo que lutava por sua liberdade e por uma nova forma de viver. Com todas 
as críticas que podem e devem ser feitas à posteriori sobre a condução do processo 
revolucionário – uma história que não cabe nos limites destas páginas – naquele contexto 
desenvolveu-se uma importante experiência educacional dentro das condições existentes. A 
conversa que tivemos em janeiro de 2011 com Galino Vaz de Almeida, nos ensinou muito sobre 
o processo revolucionário santomense. Em determinado momento da entrevista, procurando 
detectar os debates e possíveis divergências políticas nos círculos de cultura, perguntamos a 
Galino se havia esse tipo de debate em sala e se as pessoas discordavam das coisas. Ao que ele 
respondeu: “Bom, havia pouca discordância, porque toda coisa estava virada para a 
independência. Tudo que o político dizia para eles era certo, porque estavam cansados de viver 
sob o jugo colonial”.  
 Ao analisarmos este discurso, a partir do espaço acadêmico, de um país independente 
desde 182210, enquanto São Tomé e Príncipe se livram de Portugal apenas em 1975, talvez 
tenhamos o impulso de classificar estes sujeitos como poucos críticos, manobrados ou 
reprimidos por um regime de partido único, mas para isso seria necessário termos a real 
dimensão do que foi viver sob um regime colonial racista de aproximadamente quinhentos 
anos, parte deles passados sob um governo metropolitano fascista. Talvez assim não seja difícil 
compreender a prioridade dada à libertação do “jugo colonial”. 
 Encerrar uma etapa da Campanha de Alfabetização era motivo de festa e mobilização 
da sociedade para um país que, de acordo com Freire, anteriormente citado, partia quase do 
zero em termos materiais. Finalizamos, dessa forma, o presente texto, com a programação da 
cerimônia de encerramento da primeira etapa da Campanha que começara em novembro de 
1981, conforme divulga por A Revolução de 11 de setembro de 1982.  

(…) logo às 13:00 horas um almoço de confraternização entre os 
participantes, animadores e convidados e um 'dancing' no Parque 
Popular. Um cortejo pelas principais artérias da cidade capital figura 
no programa para qual a participação ativa de toda população é 
esperada com entusiasmo para o êxito da manifestação popular de 
apoio à Grande Campanha de Alfabetização. 
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Fontes: 
 Jornal - A Revolução. São Tomé e Príncipe. (1979 – 1984) 
Entrevistas com Galdino Vaz de Almeida realizada em setembro de 2011 e a com o Sinfrónio 
Mendes em Julho de 2010, ambas em São Tomé e Príncipe. 
                                                             
1  Desde 2001 a Agência Brasileira de Cooperação desenvolve, em associação com o Ministério da 
Educação de São Tomé, sob assessoria técnica da ONG Alfabetização Solidária, o projeto Alfabetização 
Solidária em São Tomé e Príncipe. Hoje em sua fase final, o projeto iniciou com a implantação de turmas 
de alfabetização e pós-alfabetização de jovens e adultos, tendo em vista porém, formar quadros nacionais 
para desenvolverem autonomamente o trabalho. Outro objetivo do projeto é a implantação da Educação 
de Jovens e Adultos na estrutura legal do país, comprometendo seu governo com a continuidade do 
esforço de alfabetização. Motivadas por este objetivo fomos chamadas a desenvolver uma pesquisa 
histórica que fundamentasse o estabelecimento desses marcos legais. A pesquisa acabou rompendo os 
limites do tema legislação. 
2 O livro teve mais de 230.000 exemplares vendidos em Portugal e no mínimo treze reimpressões pela 
editora Nova Fronteira, no Brasil. 
3 Nome dado às unidades produtivas, basicamente ocupadas do plantio do cacau, no período colonial. 
4 As letras G, E e H.B. no início de cada fala correspondem respectivamente à inicial do nome de 
Galino, da palavra entrevistador e das iniciais do nome de Helena Bomfim, diretora do Departamento de 
Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe que nos auxiliou nos 
contatos com os entrevistados e acompanhou parte de nossas entrevistas. 
5 Organização de santomenses, muitos ligados às camadas urbanas mais escolarizadas que lutava pela 
independência do país, associavam-se a outros militantes exilados em Portugal e no Gabão, agiram sob a 
direção do MLSTP durante o processo de independência. 
6 O levantamento das fontes documentais foi realizado durante as missões de formação realizada no 

período de 2006 a 2011, pelo Projeto da Alfasol. Além das entrevistas realizadas junto aos ministros 
da educação, coordenadores da DEJA, coordenadores pedagógicos distritais, educadores, educandos, 
vários outras pessoas que participaram das Campanhas de Alfabetização no período revolucionário e 
pós-independência. Além disso, realizamos uma grande investigação no Arquivo Histórico de São 
Tomé e Príncipe que não faz a recolha de documentação escolar por falta de espaço, o que significa 
um descarte total desses materiais de cinco e cinco anos. Realizamos ainda uma investigação na 
Biblioteca Nacional de São Tomé e Príncipe e na de Lisboa, além do Arquivo Ultramarino de Lisboa. 

7 São eles: Guiné Bissau e Cabo Verde cuja independência esteve liderada pelo PAIGC (Partido 
Africano pela Independência de Guiné e Cabo Verde) que tinha em Amílcar Cabral seu principal teórico e 
líder. A experiência de Freire em Guiné, seu contato com o pensamento de Amílcar, as correspondências 
trocadas com o ministro da educação Mário Cabral derivaram uma de suas principais obras – Cartas a 
Guiné Bissau, na qual teoriza sobre a educação revolucionária em África. Moçambique liderado pela 
FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), tendo Samora Machel como sua principal liderança e 
Angola, sob a liderança do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola). 
8 Esta, por si só, cobra uma análise num trabalho específico. 
9 O grifo é nosso. 
10 Cabe lembrar as controvérsias quanto ao significado dessa independência. 
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O presente trabalho é parte de uma pesquisa de Doutorado em desenvolvimento no 
Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale), na Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), parcialmente financiada pela FAPEMIG1.  

O texto apresenta reflexões acerca de indícios da cultura escolar identificados nos livros 
de leitura escolar: Alma e Coração, Coração e Corazón. Optamos também por realizar uma aná-
lise comparativa desses indícios. Essas obras circularam em escolas primárias, na primeira me-
tade do século XX e, eram destinadas aos alunos do quarto ano, cuja faixa etária estava entre 
12 e 14 anos. 

Este trabalho tem como objetivo geral, analisar comparativamente aspectos textuais 
veiculados em manuais de leituras escolares do ensino primário, que provavelmente contribuí-
ram na construção de uma cultura escolar; e objetivos específicos, identificar indícios da cultura 
escolar nos manuais de leituras; problematizar em que medida esses manuais podem ter con-
tribuído na construção de uma cultura escolar; analisar e descrever, os indícios de cultura esco-
lar, veiculados em manuais de leituras escolares.  

Nessa investigação adotamos como arcabouço teórico conceitual estudos sobre: Cultura 
Escolar (JULIA, 2001; VIÑAO FRAGO, 1995; FARIA FILHO, 2004), Manuais de Leituras Escolares 
(BATISTA & GALVÃO, 2009; CHOPPIN, 2000), Materialidade do Impresso (CHARTIER, 1999), 
História Comparada (SAVIANI, 2001; BARROS, 2007; CARVALHO, 2007). Inicialmente, estamos 
mapeando a bibliografia existente sobre cultura escolar e manuais de leituras escolares. Como 
fontes de pesquisa, estamos utilizando os manuais escolares: Alma e Coração, Coração e Cora-
zón. 

 A linguagem é um fenômeno complexo e envolve várias funções do organismo huma-
no. Pensar a linguagem apenas como ato de comunicação é percebê-la de forma reducionista. 
Segundo Bourdieu (1983, p.160), “A língua não é somente um instrumento de comunicação ou 
mesmo de conhecimento, mas um instrumento de poder”. Como canal físico da comunicação, a 
escrita, com o passar dos séculos, veio ocupando um lugar de destaque nas sociedades, tor-
nando-as, cada vez mais, grafocêntricas. E, nessas sociedades, a leitura e a escrita são perce-
bidas como bem cultural relevante.  

Nesse contexto, o livro impresso torna-se elemento pertinente na comunicação, o dis-
curso escrito contemplado nesse objeto pode ser considerado parte integrante de uma discus-
são dialógica. Para Bakhtin (1981, p.123): 

 
ele é objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo e, além 
disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser estudado 
a fundo, comentado e criticado no quadro do discurso interior, sem 
contar as reações impressas, institucionalizadas, que se encontram 
nas diferentes esferas da comunicação verbal (críticas, resenhas, que 
exercem influência sobre os trabalhos posteriores, etc.)”.  

 
O livro como mecanismo de mediação de conhecimentos apresenta um discurso 

autorizado e, até certo ponto, legitimado por aqueles que detêm o poder em uma determinada 
época. Ele é um objeto multifacetado, implicado de conflitos e tensões, desde o seu processo 
de produção até a apropriação do seu discurso.  

Desta forma, percebemos a complexidade e a riqueza de um trabalho que envolva a 
análise de livros, em uma abordagem histórica, por serem objetos multifacetados, capazes de 
contribuir na (re)construção de cenários locais, regionais, nacionais ou, até mesmo, transnacio-
nais dependendo do enfoque da pesquisa. Ao longo dos séculos, os livros têm perpetuado um 
dos seus principais objetivos que é disseminar saberes a serem reafirmados ou apropriados pela 
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sociedade. Como objeto multifacetado permite várias pesquisas nas diversas dimensões da sua 
materialidade. 

Dentre os aspectos abordados neste trabalho, optamos por analisar comparativamente 
indícios da cultura escolar existentes nas obras Alma e coração, Coração e Corazón. Para tanto, 
buscamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o conceito de cultura escolar. Em relação 
à cultura escolar, vários autores dialogam entre si e acabam por demonstrar a polissemia que 
envolve tal conceito. Como exemplo, observa-se como esse conceito vem sendo utilizado por 
alguns autores, como Dominique Julia e Antonio Viñao Frago. Julia (2001, p.10) descreve cultu-
ra escolar 

como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses compor-
tamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem 
variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sóciopolíticas ou sim-
plesmente de socialização). 

 
Em um primeiro momento, esse autor concebe o conceito de forma a percebê-lo como 

um conjunto de normas e um conjunto de práticas ligadas diretamente aos professores e indi-
retamente aos alunos. Logo em seguida, chama-nos a atenção para a amplitude do conceito, 
que envolve, até mesmo, a construção de uma nova cultura pelos atores educacionais, a partir 
das suas vivências e convivências nos diversos espaços da escola. Segundo Julia (2001, p.11):  

por cultura escolar é conveniente compreender também, quando isso 
é possível, as culturas infantis (no sentido antropológico do termo), 
que se desenvolvem nos pátios de recreio e o afastamento que apre-
sentam em relação às culturas familiares. 

 
Dessa forma, o conceito apresentado abrange todo o cotidiano escolar e os sujeitos nele 

inseridos, permitindo uma análise voltada para o funcionamento interno da escola, não descon-
siderando as implicações das relações externas a essa instituição. 

Ao utilizarmos, nesta investigação, textos dos livros Alma e Coração, Coração e Corazón, 
tivemos nossa sensibilidade aguçada no sentido de compreender e comparar os indícios da cul-
tura escolar veiculados nessas obras. Tomamos esses livros como um dos elementos constituti-
vos de uma cultura rica e complexa que é a cultura escolar. Reconhecemo-los como objetos 
capazes de lançar luzes e sombras sobre entendimento de como a escola é constituída e a sua 
representação na sociedade. 

Destarte, realizamos nesse trabalho uma análise na perspectiva sócio-histórica compa-
rada, dos indícios de cultura escolar apresentados nos manuais de leituras escolares. A perti-
nência do desenvolvimento de trabalhos nessa perspectiva centra-se na fecundidade das 
contribuições desta para com a produção de conhecimento histórico. Essa fecundidade é possí-
vel devido 
 

seu potencial analítico, fundamental para projectos com ambições ex-
plicativas generalizáveis; o seu potencial para a clarificação dos perfis 
dos casos singulares, sustentando refutando as asserções acerca das 
particularidades históricas; a sua utilidade para a identificação de 
questões e de problemas que ficariam desconhecidos; enfim como re-
curso para combater o paroquialismo na história e para criar estilos 
mais abertos no trabalho dos investigadores, permitindo-lhes novas 
compreensões das histórias a partir da perspectivação do Outro. 
(KOCKA (2003) apud CARVALHO (2007, P. 146)) 
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 São vários os desafios que perpassam os caminhos dos pesquisadores que se dispõem 
a trabalhar em uma perspectiva sócio-histórica comparada, dentre eles Barros (2007, p.2) des-
taca: “o anacronismo, a analogia enganadora, a generalização indevida, a indução mal encami-
nhada”. Esses obstáculos serão superados à medida que houver um aprofundamento 
sistemático sobre o método comparativo em História.  
 A História Comparada como modalidade historiográfica, como método comparativo sis-
tematizado, congregando uma complexidade de elementos, surge no final da década de 1920, 
com Marc Bloch. Segundo Barros (2007, p.24),  
 

A História Comparada consiste, grosso modo, na possibilidade de se 
examinar sistematicamente como um mesmo problema atravessa du-
as ou mais realidades histórico-sociais distintas, duas estruturas situa-
das no espaço e no tempo, dois repertórios de representações, duas 
práticas sociais, duas histórias de vida, duas mentalidades, e assim 
por diante. Faz-se por mútua iluminação de dois focos distintos de luz, 
e não por mera superposição de peças. 

 
 Comungando com essa assertiva buscamos iluminar, dialeticamente, as injunções e as 
conjecturas com que se apresentaram, em manuais de leitura escolares do ensino primário, os 
indícios de uma cultura escolar. Esta pesquisa encontra-se em desenvolvimento. 
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Considerações iniciais 
Considerando que os impressos pedagógicos (jornais, revistas e boletins especializa-

dos em educação, dentre outros) são espaços privilegiados de escrita para defesa de crenças, 
ideologias e formação de opinião, esse artigo pretende analisar as informações circulantes so-
bre a educação estrangeira na Revista de Ensino (1911-1918) e na Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos (1944-1966). A análise de períodos tão distantes das revistas se justifica na medi-
da em que se é possível compreender as mudanças e permanências nos discursos sobre as 
questões da educação e da formação do campo educacional.  

Para este artigo será analisada a Revista de Ensino do período de 1911 a 1918, pois 
segundo Catani (2003), a partir desse período, evidenciando a preocupação em apresentar as 
ideias e os fatos relativos ao ensino que eram vigentes em outros países, o periódico passa a 
publicar muito material traduzido e diminui consideravelmente a participação dos professores 
brasileiros, aparecendo cerca de quarenta trabalhos TRADUZIDOS ou elaborados com base em 
fontes estrangeiras.  

Da RBEP foram selecionadas as revistas de 1944 a 1966 (V. 46, nº 101-102). O moti-
vo de tal escolha é porque nesse período de publicação existia a seção “Informação do estran-
geiro”, que trazia divulgação e informação dos acontecimentos educacionais de vários países do 
globo: França, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Venezuela, Argentina, 
Uruguai, Colômbia, Panamá, dentre outros. A partir da revista de 1966, V. 46, nº 103-104, a 
seção “Informação do estrangeiro” deixa de existir. 

A RBEP tinha uma abrangência nacional e a Revista de Ensino uma abrangência local, 
e por esse motivo, irão se diferenciar quanto as suas proposições. A RBEP visava apresentar 
soluções educacionais no âmbito nacional, já a Revista de Ensino, apresentar soluções em âm-
bito local, voltado ao sistema educativo paulista. Nas páginas da RBEP circulava um discurso, 
que apresentava proposições gerais para “o concerto das nações” e na Revista de ensino eram 
proposições locais e voltadas especialmente para os professores e alunos.  

Na RBEP o modelo de referência educacional aparece com os países, e nesse caso es-
tão principalmente os Estados Unidos, depois a França, a Alemanha e a Inglaterra. Já na Revis-
ta de Ensino, as ideias inovadoras educacionais aparecem não com os países, mas com os 
autores de determinado país, como a França, a Bélgica, a Itália, o Canadá, a Guatemala e a 
Argentina. 

O discurso comum encontrado nos dois periódicos é de práticas educativas considera-
das eficazes vindas do estrangeiro. Esse discurso se inicia em 1911 na Revista de Ensino e 
permanece na RBEP de 1944 a 1966, sempre se mostrando contra um modelo pedagógico con-
siderado ineficiente e a favor de um modelo pedagógico considerado eficiente.  
 
A Revista de Ensino e a RBEP: marcas de suas produções 

 
A Revista de Ensino foi muito bem estudada por Catani (2003) no seu livro Educado-

res à meia-luz: um estudo sobre a revista de ensino da Associação Beneficente do Professorado 
Público de São Paulo (1902-1918). Segundo Catani a Revista de Ensino surgiu como uma inicia-
tiva de um grupo de professores e profissionais ligados à educação que havia a pouco se con-
gregado para a criação de uma entidade chamada “Associação Beneficente do Professorado 
Público de São Paulo”. A autora analisou o ciclo de vida da revista que vai de 1902 a 1918.  

Na sua primeira fase (1902-1904) a revista é bimestral, e durante esse período foram 
publicados dezessete números, sendo a sua publicação subsidiada pelo Governo do Estado, 
embora tenha mantido uma linha editorial relativamente independente. Na segunda fase (1905-
1910) o periódico foi publicado sem a subvenção oficial. Nesse momento a revista passa por um 
período difícil, pois sofre várias interrupções. Entre agosto de 1905 e janeiro de 1906 acontece 
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a primeira interrupção e depois entre setembro de 1906 e junho de 1907. Em março de 1908 o 
periódico passa de bimestral para trimestral. Dois anos depois irá sofre uma nova interrupção, 
voltando a cena em 1911. A terceira fase (1910-1918), o Estado assumiu a iniciativa do periódi-
co, colocando-o sob sua imediata orientação, ainda que afirmasse ser a revista um órgão da 
Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo. Nessa última fase é possível ob-
servar uma boa quantidade de trabalhos traduzidos de autores estrangeiros, principalmente 
europeus.  

A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos - RBEP foi criada em julho de 1944. Sur-
gindo como iniciativa nacional, a publicação foi e continua sendo editada pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Na apresentação do primeiro 
número da RBEP (1944, V.1, nº 1), o Ministro da Educação Gustavo Capanema observa que a 
revista apresenta-se como um órgão oficial dos estudos e pesquisas pedagógicas do Ministério 
da Educação. Seu papel será reunir e divulgar, colocar em equação e em discussão não apenas 
os problemas gerais da pedagogia, mas, sobretudo os problemas pedagógicos especiais que se 
deparam na educação brasileira. Capanema diz ainda que a RBEP se apresenta como um ins-
trumento de indagação e divulgação científica, como um órgão de publicidade dos estudos ori-
ginais brasileiros de biologia, psicologia e sociologia educacional e também das “conclusões da 
experiência pedagógica dos que, no terreno da aplicação, trabalham e lutam pelo aperfeiçoa-
mento da vida escolar de nosso país” (RBEP, 1944, p. 3-4).  

A RBEP nos seus primeiros anos, foi mensal; posteriormente, torna-se trimestral, e, na 
década de 1970, quadrimestral. No seu texto O Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos: 
uma leitura da RBEP, José Carlos Rothen (2005) observa que Jader de Medeiros Britto, editor 
da RBEP no Editorial do número 150, maio a agosto de 1984, divide a história da Revista em 
três períodos: de 1944 a 1951; de 1951 a 1964 e o posterior a 1964. No primeiro período, o 
Inep foi dirigido por Lourenço Filho e Murilo Braga, sendo a ênfase maior dos artigos publicados 
na RBEP relacionada a questões intrinsecamente pedagógicas (administração escolar e psicolo-
gia escolar). No segundo período, sob a direção de Anísio Teixeira, a RBEP torna-se tribuna do 
debate em relação à democratização do ensino. No terceiro período, no qual a figura dos dire-
tores do Inep não é tão marcante quanto nos anteriores, a ênfase da RBEP dá-se em relação à 
administração do ensino. A fase da revista que inicia em 1983, tinha como objetivo aproximar- 
se da produção oriunda da comunidade acadêmica. 

 
 

Informes educacionais nas páginas da RBEP: 
países que ensinam, países que aprendem 

 
A circulação de ideias sobre os saberes educacionais nos séculos XIX e XX seguiu as 

relações de poder entre espaços referidos como modelares e outros como atrasados. Alguns 
países eram tomados como exemplos, outros não. O que Schriewer (2001) reconhece como a 
constituição das sociedades de referência.  

A lógica da expansão da escola moderna pelo mundo, segundo Schriewer, classificou 
os países ora como exemplos de modernidade a serem seguidos, ora como grupos a quem 
coube aprender como organizar seus sistemas de ensino a partir das lições oferecidas pelos 
países mais desenvolvidos, seja em termos de educação, economia, política ou cultura. 

Os países vistos como modernos nas palavras Schriewer (2001, p. 17) “servem como 
unidades de referência, que podem ser trazidas a lume para vários argumentos políticos”. Esses 
países são transformados em sociedades modelares, condutoras de uma suposta internacionali-
dade e revestidos de um caráter eficiente.  

É dessa forma que a RBEP traz informações sobre o que acontecia na educação dos 
países estrangeiros. O discurso apresentado opera no sentido de selecionar os modelos a imitar 
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ou recusar, posto que pertencia, de acordo com Nóvoa (2000) a uma determinada tradição da 
produção histórica em educação comparada, ancorada no paradigma do Estado Nacional como 
matriz, no qual os ditos países civilizados apareciam como uma espécie de espelho dos contrá-
rios, onde se refletiam imagens híbridas, complexas e ambíguas dos países ditos não civilizados. 

A RBEP se apoia em um modelo de educação comparação para mostrar as qualidades 
dos modelos educacionais dos diferentes países. Confirmando a excelência de alguns e as insu-
ficiências de outros. Aqui a comparação tem o objetivo de estabelecer semelhanças, diferenças, 
aceitar uns e recusar outros.  

O estudo comparado das realidades educacionais entre os diferentes países do globo 
serve não somente para apontar distâncias e vizinhanças (Catani, 2000), mas também para 
uma análise de compreensão de sentidos. Essa compreensão tem o objetivo de legitimar certo 
modelo de educação e deslegitimar outro. 

Há algumas questões no âmbito educacional que vão perpassar todos os países, se-
jam eles desenvolvidos, em vias de desenvolvimento ou não. Os países tidos como desenvolvi-
dos sempre apresentam “lições” de como estão superando as questões que impedem o 
desenvolvimento da educação. Vejamos o quadro abaixo:  

 
Quadro II – informes mais tratados pelos países que aparecem nas páginas da RBEP 

Informes que perpassarão todos os países 

1º  Eliminação do analfabetismo 

2º Números de alunos matriculados 

3º Reorganização do ensino (infantil, primário, secundário, técnico, rural, para crianças “inadaptadas”, superior) 

4º A formação e o aperfeiçoamento de professores 

5º Construção de escolas 

6º  Orientação educacional e profissional 

7º Educação da criança com “defeitos” físicos e intelectuais 

8º Recursos audiovisuais nas escolas (televisão, teatro, cinema, rádio) 

9º Recrutamento e falta de professores 

10º Escolaridade obrigatória 

11º  Intercambio cultural 

12º  Programa de educação pelo rádio, televisão e por correspondência  
 

O assunto mais recorrente é o analfabetismo, visto como um “mal” a ser expurgado. 
Assim, há uma campanha intensa para a sua eliminação imediata. Outras temáticas emergem 
como questões a serem solucionadas a médio prazo – a necessidade dos países de matricula-
rem um maior número de crianças; reorganização do ensino em todas as suas modalidades; 
construção de novas escolas; a necessidade da orientação educacional e profissional no intuito 
de orientar os jovens em suas futuras vidas profissionais; a necessidade de uma educação que 
atenda crianças com “defeitos” físicos e intelectuais para que não fiquem de fora do sistema 
escolar; o uso de recursos audiovisuais na aprendizagem; uma necessidade da formação e 
aperfeiçoamento de professores; uma discussão intensa sobre a obrigatoriedade do ensino; o 
intercâmbio cultural no sentido de se aprender com países desenvolvidos e uma valorização de 
uma nova modalidade de aprendizagem por meio da correspondência. 

Os países tidos como modelos dão exemplos de como estão trabalhando no sentido 
de resolverem essas questões, e ainda, oferecem suporte técnico e financeiro aos países que 
necessitam fazê-lo. Os modos como essas questões figuram nos discursos da revista indica com 
que referência se pensava a educação, naquele momento e para o futuro, quais eram os pro-
blemas identificados e como se poderia solucioná-los, qual era o grau de conhecimento que 
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tinham do que ocorria nos diferentes países, e de que modo viam a condição dos países no 
“concerto das nações” (BONTEMPI, 2008).  

Na RBEP, do período de 1944 a 1966 há uma seção específica, “Informações do es-
trangeiro”, que traz informes de natureza variada sobre a educação dos países. Dentre os paí-
ses que figuram as páginas do periódico é possível verificar países de todos os continentes. 
Vejamos o quadro abaixo: 

 
Quadro I – países que figuram os seus informes educacionais nas páginas da RBEP  

América Lati-

na 

América Cen-

tral 

América 

do Norte 

Ásia África Europa Oceania 

Argentina Costa Rica Estados 

Unidos 

Afeganistão Egito Alemanha Oci-

dental 

Austrália  

Bolívia Cuba  

Canadá  
Arábia Saudita Ghana  Alemanha Orien-

tal 

Nova Ze-

lândia 
Colômbia El Salvador   Ceilão  Quênia Áustria   

 Guatemala  China Nigéria Bélgica  
Chile  

Panamá 
  

Índia  
República 

Centro Afri-

cana 

 Bulgária  

Equador  
 

República 

Dominicana 

 Israel Sudão Chipre  

México   Japão  Dinamarca  

Paraguai    Laos   Espanha  

Peru   República 

Árabe Unida 

 Finlândia  

Uruguai     França  
     Grã-Bretanha  
     Holanda  
     Hungria  
     Irlanda  
     Islândia  
     Itália  
     Iugoslávia  

     Luxemburgo  
     Noruega  
     Polônia  
     Portugal   

     Rumânia  
     Rússia  
     Suécia  
     Suíça  
     Tcheco-

Eslováquia 
 

     Tunísia  
     Turquia  

     Ucrânia  
     União Soviética  

Total de países: 

09 

Total: 06 Total de 

países: 2 

Total de paí-

ses: 9 

Total de 

países: 6 

Total: 30  

Total: 2 

É possível verificar que nos informes apresentados sobre esses países nas páginas da 
RBEP, aqueles do continente europeu e norte-americano, em especial os Estados Unidos, rara-
mente apresentam alguns problemas em seus sistemas de ensino. Assim, os Estados Unidos, a 
França, a Alemanha e a Inglaterra lideram o ranking de países tidos como os sistemas educati-
vos mais bem sucedidos. Os informes sobre eles sempre são apresentados de forma positiva, e 
quando apresenta algo de negativo nos seus sistemas de ensino, logo procuram solucioná-lo.  
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A revista também apresenta os países que estavam conseguindo superar suas defici-
ências apropriando-se de ideais educacionais dos países referenciais. Um exemplo é a Austrália, 
que tentando superar a deficiência da falta de escolas e professores, implantou o ensino pelo 
rádio para atender um maior número de sujeitos. Essa ideia foi implantada inicialmente pelos 
Estados Unidos. Na França, nesse momento existia o Centro Nacional de Ensino por Correspon-
dência. E muitos países aderiram a essa ideia para suprir a carência de professores, principal-
mente nas áreas rurais.  

E por fim há os países que estavam estruturando os seus sistemas de ensino e apre-
sentavam ainda muitas deficiências. Em geral os países africanos e latino-americanos são vistos 
como os mais problemáticos, no que diz respeito a formação de professores, materiais didáti-
cos, construção de escolas, etc. 

A África assim como a América Latina tinham muitas questões educacionais a serem 
resolvidas, e os Estados Unidos, por via da UNESCO aparecem no discurso da revista como o 
país fomentador da ajuda aos países africanos e latino-americanos. Obviamente que o interesse 
no desenvolvimento da educação africana e latino-americana não seria gratuito, certamente o 
preço a pagar seria alto. 

 O informe sobre a “UNESCO e os novos estados Africanos”1 trata dos programas de as-
sistência técnica aos países africanos que se tornaram independentes, segundo o informe, es-
ses países necessitam urgentemente organizar os seus sistemas de ensino:  

 
87 milhões de crianças em idade escolar precisam de instrução (países africa-
nos de língua árabe), na África equatorial 17 milhões de crianças estão sem 
professores, livros e escolas; vários planos especiais para a África do Sul e paí-
ses árabes; a presença de novos países independentes impõem-vos obrigações 
extraordinárias não só em relação ao ensino primário como ao técnico, médio e 
superior. 
 

 
Outro informe apresenta as “Necessidades educacionais da África”2, bem como a aju-

da financeira para sanar as suas dificuldades educacionais e desenvolvê-la. E mais uma vez a 
UNESCO está de frente como a promotora da solução desse problema: 

 
 

Em reunião promovida pela Unesco em Addis-Abeba foram estudadas recente-
mente as necessidades financeiras e pedagógicas (construção escolares, equi-
pamentos, livros, sobretudo necessidades de pessoal especializado), chegando-
se às seguintes conclusões: as despesas para a realização de um programa 
adequado de desenvolvimento da educação na África atingem um montante 
considerável; para realizá-lo a curto prazo (5 anos) o déficit representado pelo 
desequilíbrio entre os recursos e despesas locais eleva-se. É inadiável o recru-
tamento de 20.000 professores suplementes qualificados durante os próximos 
20 anos para generalizar o ensino primário. 
 
 

O informe o “Planejamento educacional na África”3 observa que na reunião realizada 
na sede da UNESCO, em Paris, com 34 ministros de educação dos estados africanos, ficou es-
tabelecido a criação de um organismo destinado à planificação do ensino em cada ministério 
dos respectivos países. “Os principais objetivos visados foram a formação de professores em 
nível primário e médio, bem como a prioridade a ser dada no ensino médio, atualmente em 
escala bastante restrita”4 
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Nesse sentido, os países africanos são vistos como aqueles que necessitam urgente-
mente organizar os seus sistemas educativos para que possam se desenvolver economicamen-
te, politicamente e culturalmente. A África apresenta muitos problemas a serem resolvidos 
nesse momento, e é possível dizermos que estes se devem principalmente a Conferencia de 
Berlim (1885), que definiu a partilha do continente africano, colonizando os seus países. Isso 
trouxe sérios problemas para os povos africanos, com as consequências que a História bem 
registra. 

Os países da América Latina também necessitavam reorganizar os seus sistemas de 
ensino. O informe “A escolaridade na America Latina”5 apresenta pesquisa efetuada sob os aus-
pícios da UNESCO, que avaliou em 4.600.000 o número de crianças que frequentam a escola. 
Essa pesquisa constatou que o aumento dos créditos destinados à educação desses países au-
mentou a escolarização, porém ainda há muitos problemas a serem resolvidos: “assegurar a 
instrução a quinze milhões de crianças sem escola, formação de 500.000 novos mestres, cons-
trução de prédios e fornecimento de material escolar”6.  

O informe “Desenvolvimento econômico e o sistema educacional na América Latina”7, 
além de apresentar os problemas que a atormentam como sistemas arcaicos de taxação e dis-
tribuição de terras, analfabetismo, falta de moradias, dificuldade para educar-se, isolamento 
geográfico e social, que “precisam ser solucionados de modo a se estabelecer melhor base para 
o desenvolvimento econômico, social e político”8, o informe observa o seguinte:  
 
 

Oitenta milhões de latino-americanos são analfabetos, dezenove milhões de cri-
anças em idade escolar não podem frequentar as escolas, apenas 2.500.000 
alunos matriculam-se no curso secundário (12.500.000 alunos freqüentam es-
colas secundarias em nosso país) o qual se destina, quase de maneira exclusi-
va, a preparar candidatos à universidade. Em toda a America-latina, apenas 
500.000 estudantes frequentam as instituições de educação superior. Para um 
número correspondente de habitantes, temos quase 4.000.000 de estudantes!  

 
De acordo com o informe “A educação no comitê dos 21”9, em reunião realizada “de 5 

a 18 de setembro de 1960, aprovou medidas para o desenvolvimento econômico e social dos 
países americanos no quadro da “Operação PanAmericana”10. Essa ajuda não seria gratuita, em 
troca haveria uma política de ditaduras nos países americanos financiadas pelos Estados Uni-
dos. 

Os Estados Unidos aparecem no discurso da RBEP, como importante país preocupado 
com as questões educacionais no âmbito global, visando especialmente alternativas de mudan-
ça e ajuda financeira para a situação escolar do continente africano e latino-americano.  

Compreendemos que o interesse dos Estados Unidos por meio da UNESCO em ajudar 
os países africanos e latino-americanos no sentido de desenvolver os seus sistemas educacio-
nais, não foi de graça, por trás dessa aparente ajuda houve um interesse econômico, político e 
intervencionista. O preço a pagar foi muito alto. 

 
Traduções, transcrições e proposições:  

hibridismo de ideias na Revista de Ensino: 
 

Diferentemente da RBEP, a Revista de Ensino não compara modelos educativos, o ob-
jetivo aqui não é informar o modelo educativo considerado o referencial, o melhor a ser segui-
do, mas sim apresentar um conjunto de proposições no sentido da organização do sistema de 
ensino local, da formação e do exercício profissional do magistério, os métodos especiais para o 
ensino das diversas matérias, recomendações de métodos considerados inovadores, etc.  
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Nesse sentido, há uma diversificação de ideias que se misturam, se tornam híbridas. 
O periódico apresenta diferentes práticas educativas estrangeiras. Ao invés de se adotar como 
modelo um determinado sistema educacional de um país, dele é tomado as experiências, méto-
dos e diagnósticos positivos. São tomadas proposições que, combinadas com outras, vão com-
por um sistema que permita a compreensão e a solução dos problemas educacionais.  

Assim, é possível verificar nas paginas da Revista de Ensino transcrições e traduções 
de textos de autores de países como a França, a Bélgica, a Itália, o Canadá, a Guatemala e a 
Argentina, porém sem comparações, a discussão é no sentido de apresentar as “novidades” 
educativas que poderiam servir de referencia ao ensino paulista. Evidenciando essa preocupa-
ção, entre 1911 e 1918 aparecem na Revista de muitos trabalhos traduzidos ou elaborados com 
base em fontes estrangeiras. Vejamos o quadro abaixo: 
 

Quadro IIII – textos educativos estrangeiros publicados na Revista de Ensino  
Texto Tipo de publicação Revista de Ensino 

Capítulos do livro “Os erros do ensino” de J. L. 

Hughes, professor canadense  

tradução n. 1, junho de 1911, p. 3-4. 

“O ensino da moral na Bélgica” de M. Jouret, 

professor da Escola Normal de Hainaut 

tradução  n. 2, setembro de 1911, p. 103,  

“Valor educativo da vida dos grandes homens” de 

F. Mentré, professor da École dês Roches 

tradução n. 3, dezembro, 1911. p. 83 a 91. 

“A higiene nas escolas” de Dr. José Azurdia, cate-

drático em Guatemala 

Tradução de Leopoldo 

de Freitas 

 n. 3, dezembro, 1911, p. 43-52 

“Disciplina e Direção de Classe” de G. Compayré tradução n.3, dezembro, 1911. p. 91-95. 

“A psicologia patológica de Pierre Janet”, confe-

rência de G. Dumas 

transcrição n. número 2, setembro, 1913, p. 14-

22 

“A sociologia de Durkheim”, conferência de G. 

Dumas 

transcrição n. 3, dezembro, 1913, p. 10-14 

“O contágio mental”, conferência de G. Dumas 
 

transcrição n. 4, março, 1914, p. 4-7 

“A filosofia de Bergson”, conferência de G. Dumas transcrição n. 1, junho, 1914, p. 28-2.  

“A filosofia de Bergson” (cont.), conferência de G. 

Dumas 

transcrição  n. 2, setembro, 1914, p. 10-14 

“Psicologia Pedagógica – visuais e auditivas”, 

conferência de Ugo Pizzoli, inicialmente publicada 

no jornal O Estado de S. Paulo 

transcrição  n. 2, setembro, 1914, p. 1-10. A 

transcrição das conferências se es-

tende até o número de março de 

1915 

“As exterioridades da criança”, conferência de Ugo 

Pizzoli 

transcrição  n. 3, dezembro, 1914, p. 2-10 

“As crianças consideradas em suas exteriorida-

des”, conferência de Ugo Pizzoli 

transcrição n. 4, março, 1915, p. 1-6. 

“A filosofia de Tolstoi”, conferência de G. Dumas transcrição n. 1, junho, 1915, p. 14-18 

“O pragmatismo de William James”, conferência 

de G. Dumas 

transcrição n. 2, setembro, 1915, p. 1-4 

“O Cinematógrafo – Perigo intelectual e moral 

para a infância” (não há referencia sobre o autor) 

tradução (texto retirado 

da revista L’Education, 

traução de C. G.) 

n. 3, dezembro, 1915, p. 2 a 8  

“Punições e Recompensas” de G. Cavalheiro Tradução n. 3, dezembro, 1916, p. 13 a 16 
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 Concernente as transcrições de conferências e traduções apresentadas no quadro 
acima, algumas vezes, não houve um cuidado formalizado de indicar as fontes das quais se 
retirou o material, nomear o responsável pela transcrição ou tradução, e ainda, indicar quem 
reelaborou as informações. 

A tradução de diversos capítulos do livro Os erros do ensino de J. L. Hughes, um pro-
fessor canadense tinha por objetivo, segundo o editorial do periódico fornecer material no intui-
to de sanar os “erros sobre o objeto da educação”, “erros de direção escolar”, “erros do ensino 
moral”, “erros de disciplina” e “erros de método”.  

A tradução do ensaio “O ensino da moral na Bélgica” apresenta o quadro de como a 
questão era discutida na Europa. De acordo com o referido ensaio, na França, M. Jouret, pro-
fessor da Escola Normal de Hainaut, reconhecia algumas possibilidades para o ensino moral: 
pela ação educativa que reside na influência pessoal do mestre e na escola; pelo ensino ocasio-
nal que multiplica as impressões, pelas lições que se deduzem das diversas disciplinas ensina-
das e pelo ensino regular. A notícia terminava por dizer que na Bélgica só se fazia uso dos dois 
primeiros processos de ensino.  

A tradução do artigo “Valor educativo da vida dos grandes homens” de F.Mentré, pro-
fessor da École dês Roches tinha por objetivo apresentar os feitos de grandes personagens e 
santos, modelos de suas virtudes e de suas vidas, que poderiam servir de exemplos aos alunos. 
O autor exortava os professores a apresentar aos alunos “heróis autênticos, verdadeiros e hu-
manos, tanto quanto possível, porém de estatura que provoque a admiração”11. 

No que diz respeito à questão da higiene, foi transcrita e publicada a conferência “A 
higiene nas escolas”, do Dr. José Azurdia, catedrático em Guatemala. Para Azurdia, o professor 
deve incumbir-se da educação sanitária, deve ensinar e também praticar os princípios higiêni-
cos, pois o professor é “o verdadeiro formador da sociedade e dos povos”12..  
 A tradução do ensaio de G. Compayré sob o título “Disciplina e direção de classe”, 
apresenta a disciplina como parte da educação que, por um lado, assegura imediatamente o 
trabalho dos alunos, estimulando o seu zelo, mantendo a ordem da classe. Admoesta que o 
professor deve ser tolerante para que se possa conquistar o amor e a amizade do aluno. Se-
gundo o autor, embora seja altamente preventivo, o trabalho na área disciplinar pode incluir, se 
necessário, castigos e recompensas, “a maneira de infligir um castigo tem mais importância que 
o próprio castigo”13.  

Em 1913 e 1914 são publicadas as conferências de G. Dumas (“A psicologia patológi-
ca de Pierre Janet”, “A sociologia de Durkheim”, “O contágio mental”, “A filosofia de Bergson”, 
e novamente “A filosofia de Bergson”, continuação da primeira, “A filosofia de Tolstoi” e o “O 
pragmatismo de William James”) e Ugo Pizzoli (“Psicologia Pedagógica”, “As exterioridades da 
criança” e “As crianças consideradas em suas exterioridades”) feitas na Escola Normal paulista. 
Desses dois autores, Pizzoli parece ter sido a “influencia mais fértil, pois de sua presença resul-
taram novas iniciativas no domínio das aplicações da psicologia à educação” (Catani, 2003). A 
Revista de Ensino esclarece que essas conferências são publicadas no intuito que as leiam os 
professores “com todo o interesse, e meditem sobre os princípios delas decorrentes, a fim de 
retificarem a sua orientação pedagógica, em proveito da cultura intelectual e moral da socieda-
de que amanhã terá de dirigir os destinos do Brasil”14.  
 É traduzido e publicado o artigo “O Cinematógrafo – Perigo intelectual e moral para a 
infância”. Esse texto, que não há referencia a seu autor, foi retirado da revista L’Education, de 
março de 1915. O artigo apresenta dados sobre a influência do cinema no comportamento in-
fantil, tece considerações sobre “O cinema e o ensino”, observando que o cinema poderia ser 
um instrumento pedagógico muito eficaz, se usado de maneira correta. Assim, o cinematógrafo 
pode ser um fator importantíssimo na “sociedade atual de todos os países, e não menos incon-
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testável a influência perniciosa que, em geral e devido a causas múltiplas cuja principal é a pés-
sima escolha dos filmes exibidos, exerce sobre o povo”15. 
 No seu artigo “Punições e Recompensas” G. Cavalheiro diz que a natureza não pune e 
não recompensa, ela simplesmente abandona os indivíduos aos perigos resultantes de suas más 
ações, e os educadores devem imitá-la. O autor recomenda aos mestres a deixarem as crianças 
assumirem as suas responsabilidades, considerando que esse processo é o melhor. Sobre essa 
questão, o autor observa o seguinte: “é necessário que o menino considere o que lhe acontecer 
como a consequência natural de seus atos, livremente praticados, e não como a resolução de 
uma vontade dirigida de encontro à sua”16.  

Esses textos de autores estrangeiros traduzidos e publicados nas páginas da Revista 
de Ensino traz um conjunto de proposições que fornecem “condutas adequadas” (Catani, 2003) 
para o professor e o aluno, baseadas num conjunto de preceitos morais. Assim, tais textos aca-
bam por configurar discursos híbridos (SCHRIEWER, 2001) sobre a escola, a formação, os pro-
fessores e os alunos.  
 
Considerações finais 

 
Retomamos aqui alguns pontos que foram discutidos ao longo desse artigo, ainda que 

não aprofundados. Quanto aos seus propósitos, a Revista de Ensino não tinha a preocupação 
de comparar modelos educativos, assim como fazia a RBEP, a sua preocupação é com a discus-
são de alternativas de mudança para a situação escolar paulista e proposições educativas para 
professores e alunos, aproveitando-se do que cada texto dos autores estrangeiros tinha a ofe-
recer. 

 É possível dizer que na RBEP, em sua seção “Informação do estrangeiro”, havia uma 
perspectiva de educação comparada em que se comparavam modelos educativos de países eu-
ropeus, norte-americanos, latino-americanos, asiáticos e africanos. A comparação entre os paí-
ses indicaria a situação de seus sistemas de ensino, para então “imitá-lo”, recusá-lo ou 
aproveitar algo de positivo do que cada sistema tinha a oferecer. 

Nas suas páginas a RBEP, ora apresenta países tidos como especialmente desenvolvi-
dos, em termos de reorganização do ensino, métodos pedagógicos, materiais educativos, for-
mação de professores, a escolarização dos diferentes sujeitos em todos os graus de ensino; ora 
apresenta os países que aderiram a ideia de “concerto das nações” procurando organizar os 
seus sistemas de ensino seguindo o modelo de países desenvolvidos; ora apresenta países que 
estavam com seus sistemas de ensino completamente desestruturados, como os países africa-
nos e latino-americanos, e necessitavam da ajuda daqueles países tidos como modelos exem-
plares de educação. Os Estados Unidos, a França, a Alemanha e a Inglaterra vão se afigurando 
no imaginário social como países modernos, inovadores e referenciais.  

O problema educacional aparece nas páginas da RBEP como algo não apenas interno à 
escola ou de um local, mas de toda a sociedade mundial. A educação era vista como uma ideia 
de desenvolvimento político, cultural, econômico, e ainda, como o impulso para a vida moderna 
e civilizada.  

É possível dizer que a Revista de Ensino e a RBEP se constituíram como importantes 
veículos de disseminação e visibilidades de ideias educativas estrangeiras fornecendo modelos e 
práticas educativas a serem “imitados”, sejam no sistema educativo mais amplo ou localmente. 
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Esta comunicação pretende analisa dois livros norteamericanos de pedagogia traduzidos e pu-
blicados no Brasil por iniciativa de influentes educadores paulistas . São eles Palestras sobre 
Ensino, de autoria de Francis Parker, publicado em 1909, por iniciativa de Arnaldo Oliveira Bar-
reto e José Stott, que foram também os seus tradutores ; e A Arte de Ensinar, de autoria de 
Emerson White, publicado em 1911, em tradução de Carlos Escobar, a convite de Oscar Thom-
pson, então Diretor da Instrução Pública do Estado de São Paulo. 

Mediada pela prática editorial da tradução, a circulação internacional de produtos cultu-
rais abre um vasto campo para estudos sobre práticas diferenciadas e contrastantes de apro-
priação local dos saberes pedagógicos. Ao examinar o caso particular dessas traduções, esta 
comunicação pretende descrever e analisar algumas dessas práticas. As traduções serão anali-
sadas como práticas de tradução cultural, em que estão em jogo, como bem observa Peter 
Burke, diferenças culturais que reduzem a tradutibilidade dos textos e em que tradutores e edi-
tores atuam como agentes de negociação entre diferentes culturas. Além disso, pretende espe-
cificar as convicções pedagógicas que nortearam a opção desses editores por traduzí-los e 
publicá-los. 

Na perspectiva de abordagem adotada, será fundamental situar as práticas de tradução 
analisadas em seu contexto cultural, de modo a identificar as regras, normas e convenções que 
as governam e os sistemas ou regimes de tradução dominantes neles. Também será fundamen-
tal identificar critérios de escolha dos títulos traduzidos, interrogando-se sobre as estratégias 
editoriais que os puseram em circulação. Ainda será importante analisar as práticas editoriais de 
tradução atentando para as redes interpessoais e interinstitucionais que facilitaram a circulação 
internacional dos saberes pedagógicos. Assim, a comunicação propõe-se a identificar redes de 
relações e circuitos de intercâmbio intelectual que permitam rastrear canais de difusão dos tex-
tos originais, de modo a determinar o modo como os editores brasileiros tiveram acesso a eles. 

Dar conta da apropriação que é feita de produtos culturais em situações distintas das que 
presidiram sua produção implica falar das adaptações e dos usos propostos para os dois livros 
traduzidos no Brasil. Mas fazê-lo supõe situar, preliminarmente, a produção desses dois autores 
no cenário do movimento pedagógico norteamericano do final do século XIX e início do século 
XX; para, em seguida, perguntar pelas condições de coexistência de autores de problemática 
compatibilização no repertório comum de toda uma geração de educadores paulistas. Nos limi-
tes desta comunicação especial atenção será dada à reunião e análise de informações sobre 
esses dois autores disponíveis na produção historiográfica sobre educação norteamericana. Pre-
tendo assim, nesta comunicação, apresentar alguns dos resultados da pesquisa até agora de-
senvolvida, limitando-me a lançar algumas hipóteses exploratórias sobre as apropriações 
efetuadas, e detendo-me, especialmente, na análise e exploração de algumas informações so-
bre esses autores que, extraídas de bibliografia historiográfica norteamericana, permitam-me 
identificar, ao menos aproximativamente, as diferenças e semelhanças entre eles, de modo a 
preparar o caminho para a compreensão das apropriações que foram deles efetuadas no Brasil. 
A tarefa é especialmente espinhosa no que diz respeito a Emerson White. Enquanto Francis 
Parker é considerado uma espécie de precursor do progressivismo na historiografia educacional 
norteamericana1, sendo frequentemente referido nessa produção, Emerson White é um perso-
nagem praticamente esquecido, sendo nela raramente referido.  

Uma primeira aproximação pode ser feita através do trabalho de Kliebard sobre os deba-
tes que se travaram em torno do currículo escolar americano na década de 1890. Sem fazer 
nenhuma menção a White, Kliebard refere-se a Parker como um dos participantes desse debate 
que, na posição de reformador educacional ligado, ainda que de maneira tênue, às hostes her-
bartianas, teria tido grande reputação nacional naquele tempo.  

Kliebard identifica a presença, no debate curricular, de 4 grupos de interesse: o grupo 
humanista, representado por documentos produzidos por comissões lideradas por militâncias 
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então consagradas da National Education Association; o desenvolvimentista, de que Stanley 
Hall foi a figura central; os educadores partidários da eficiência social, entre os quais teve espe-
cial destaque Joseph Mayer Rice.; e os melhoristas sociais, que tiveram em Lester Frank Ward e 
John Dewey dois dos seus principais formuladores. .  

É em torno de um documento produzido pela National Education Association que o deba-
te marca, no entender de Kliebard, o começo do realinhamento das forças que iriam se bater, 
até meados do século XX, pelo controle do curriculo escolar norteamericano. Trata-se de um 
Relatório sobre o currículo da escola elementar produzido em 1895 pelo Committee of Fifteen, 
cujo chairman foi, segundo Kliebard, uma figura muito prestigiada, o então United States 
Commissioner of Education, William Torres Harris. É também em torno desse documento, 
exemplar, no entendimento de Kliebard, das posições do grupo humanista, que se orquestra 
um vigoroso movimento de crítica capitaneado pelo presidente da então nascente National Her-
bart Society, Charles DeGarmo. Harris, observa Kliebard (2004, p 16), havia redigido o seu Re-
latório fazendo uso de termos-chave herbartianos, como correlação e concentração, mas sem 
adequar esse uso aos modos estabelecidos pelos herbartianos. Além disso, fazendo também 
críticas a algumas das práticas destes, Harris provocou acirrada reação, levando a National 
Herbart Society a trazer o documento para o centro dos debates que promoveu nas reuniões da 
National Education Association, realizadas em Cleveland, em 1895, e, posteriormente, em Buf-
falo, em 1896. Animada por sucessivas respostas de Harris, a questão ganhou muito destaque, 
ocupando o espaço da imprensa especializada por vários meses (Kliebard, 2004, p17).  

É na discussão que se estabelece em torno das posições defendidas por Harris no Relató-
rio da Comissão dos Quinze, que Parker é referido por Kliebard. A despeito de ser um membro 
marginal do grupo herbartiano, Parker não teria poupado o seu adversário ao comparar o Rela-
tório a “uma peça de Hamlet com Hamlet excluído “ (Discussions, 1895, p 165, apud Kliebard, 
2004, p 17). Contudo, o embate que se desenrolou em 1895, no encontro da National Educaci-
onal Association em Cleveland, não foi capitaneado por Parker, mas pelo presidente da National 
Herbart Society, Charles deGarmo. Ao construir o seu Relatório sobre a Correlação dos Estudos 
na Educação Elementar, utilizando termos herbartianos, de maneira livre, Harris atraiu críticas 
acirradíssimas e, segundo Kliebard, o embate entre ele e os herbartianos marcou o começo de 
um realinhamento das forças que iriam se bater pelo controle do currículo escolar americano. É 
nesse debate que nossos autores parecem ocupar posições discrepantes, senão antagônicas. 
De um lado Parker, simpático às posições dos herbartianos, havia mesmo acabado de publicar 
um livro inspirado por essas posições, Theory of Concentration, cuja proposta de organização 
dos estudos é debatida na primeira edição do Yearbook da National Herbart Society, subsidian-
do as discussões da reunião que a Sociedade realizou em Cleveland. Do outro lado White, que, 
ao que parece, passava ao largo das proposições dos herbartianos, chegando a criticar o uso de 
termos-chave do aparato conceitual mobilizado nessas proposições.  

Kliebard não faz nenhuma alusão à participação de White nesse debate. Mas ele teve 
participação importante nele, como é possível verificar pelo destaque que lhe foi dado nas pá-
ginas do Second Year-Book of National Herbart Society for the Scientific Study of Teaching 
(1896) preparado pela sociedade herbartiana para dar suporte às discussões que seriam reali-
zadas na reunião da National Education Association em Buffalo.  

A National Herbart Society havia sido fundada alguns anos antes, em 1892, no seio da 
National Education Association, no mesmo encontro em que a Comissão dos Dez havia sido 
constituída2. Entre os membros do grupo que a compunham estavam incluídos herbartianos 
estritos, como DeGarmo e McMurry, recém chegados da Alemanha, mas também educadores 
como Francis Parker, com perfil teórico dissonante, e John Dewey 3. Nos dois primeiros volumes 
da publicação oficial da entidade – o Yearbook da National Herbart Society for the Scientific 
Study of Teaching – são publicados artigos e discussões destinadas a subsidiar os debates em 
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torno do tema que se realizavam nas reuniões anuais. Assim, o primeiro volume do Yearbook 
dedica-se à discussão do tema concentração, enquanto o segundo amplia a discussão, publi-
cando artigos de especialistas convidados e debatendo-os.  

Introduzindo o primeiro volume da publicação, DeGarmo (1895) faz diversas considera-
ções sobre o que qualifica como os mais importantes problemas concernentes ao currículo das 
escolas elementares, apresentando o Plano de Parker para a organização desses estudos como 
um dos assuntos para discussão. Refere o livro Theory of Concentration, afirmando que a prin-
cipal idéia do livro era a de que os “estudos que lidassem mais com as formas de expressão, 
como a leitura, a soletração, a escrita, a gramática e a aritmética não deveriam ser mantidos 
como estudos formalizados e isolados….” (DeGarmo, 1895, p. 18). Segundo DeGarmo, o Plano 
de Parker advogava uma estrita subordinação da forma ao conteúdo (Idem, ibidem, p. 19). No 
entender de Parker, o ponto de discórdia entre ele e os ”amigos de McMurry” era a insistência 
destes em fazer da história e da literatura o centro do currículo, diferentemente dele, que ad-
vogava que o centro deveria ser a criança (Parker, 1895, p. 186). Parker participa ativamente 
dos debates da reunião da sociedade realizada em Cleveland, em 1895, mas seus argumentos 
foram considerados por McMurry muito extravagantes para merecerem sérias objeções (McMur-
ry, 1895, p.183)  

O artigo Isolation and Unification as Bases of Courses of Study, de autoria de White, tem 
lugar destacado no segundo volume da publicação, sendo objeto de réplica de McMurry, com 
direito à tréplica do autor. O volume, segundo informa o Prefácio de autoria de DeGarmo, dá 
sequência à discussão sobre o tema Concentração, que se iniciara no volume anterior, com par-
ticipação de Parker, que nele defendera sua proposta de concentração dos estudos. No artigo 
que abre o segundo volume, White critica os usos desse conceito, assim como os de correlação 
e coordenação, como exemplos instrutivos de um uso generalizado de conceitos vagos e obscu-
ros que estaria impedindo o desenvolvimento da ciência da pedagogia (White, 1896, p 8) . 

 Em réplica ao artigo de White publicada no mesmo volume, McMurry se refere a ele co-
mo peça de uma controvérsia existente entre White e os herbartianos (McMurry, 1986, p 35), o 
que justificaria o destaque dado ao seu artigo na publicação. A Réplica é precedida de Nota no 
topo da página em que o replicante se refere a White com especial deferência, informando que 
não atacava o “sistema de Pedagogia do Dr White”, mas apenas certos pontos de vista expres-
sos no seu artigo. E finalizava: “não havia certamente nenhum propósito de atingir a longa e 
honorável carreira do Dr White como um educador progressista” (McMurry, 1896, p18). A defe-
rência da Nota não impede que a Réplica seja contundente, acusando, por exemplo, White, de 
ter simplesmente confundindo concentração com mistura ou amálgama de estudos (idem, ibi-
dem). Em sua tréplica, White surpreendentemente se esquiva do debate, desculpando-se por 
não poder dispensar muita atenção, redigindo apenas umas poucas notas e respondendo, por 
falta de tempo, em poucos e breves parágrafos ( White, 1896, p.52). Mas é enfático: McMurry 
estaria errado ao tratar o seu paper como uma defesa do velho regime de separação dos estu-
dos, com métodos de ensino mecânicos e calcados na memorização (White, 1896, p.54). Em 
sua defesa, argumenta que, 10 anos antes, quando havia reformulado o currículo das escolas 
de uma grande cidade, havia se esforçado por correlacionar os estudos e assegurar métodos 
mais naturais e racionais de instrução (idem, ibidem, p. 55). 

Não é o caso, entretanto, de aqui adensar o exame das posições em confronto, impor-
tando apenas registrar que, diferentemente de Parker, White se distancia dos herbartianos(, a 
ponto de repudiar a utilização do léxico que era comum a eles. É provável que ele se alinhasse 
com as posições defendidas por Harris, aproximando-se das teses defendidas pelo primeiro dos 
grupos caracterizados por Kliebard, o humanista. Sua marcada presença no núcleo de poder da 
National Education Association, de que havia mesmo sido presidente em 1872, corrobora essa 
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hipótese. Mas uma adequada compreensão das posições por ele defendidas no debate esbarra 
na rarefação de referências a seu respeito na bibliografia disponível. 

Essa rarefação de referências não torna apenas dificil compreender a posição de White 
no debate curricular estudado por Kliebard. Ela dificulta também a tarefa de delinear o seu per-
fil de educador, situando-o minimamente da história educacional norteamericana. Tal rarefação 
não é ausência de informações, já que estas podem ser obtidas em uma extensa biografia sua, 
calcada em documentação legada por sua família e apresentada como Dissertação de Mestrado 
(Andersen, 1952). Embora abundantes, essas informações dizem pouco porque não foram arti-
culadas a informações mais amplas sobre historia educacional norteamericana que permitam 
traçar com mais exatidão o perfil do pedagogo, do autor, do jornalista, do conferencista e do 
administrador escolar e universitário que foi Emerson White, radicando-o no seu tempo. Mas, 
apesar disso, há informações biográficas importantes a serem retidas. Entre elas, as relativas à 
circulação do seu livro The Art of Teaching, objeto especial de interesse desta comunicação. 
Seu biógrafo registra que, por ocasião da morte de White, o Journal of Education informou que, 
sem sombra de dúvida, nenhum outro livro profissional escrito por um norteamericano teria 
atingido maior volume de vendas (Anderson, 1952, p 107). Registra também que uma outra 
revista especializada, a School Journal, teria afirmado que, no país, nenhum outro livro de pe-
dagogia teria sido tão lido como The Art of Teaching , mesmo considerando-se os livros de Par-
ker, Talks on Teaching, também objeto de nosso interesse, e o de Page, Theory and Practice. 
Difundido internacionalmente por sua poderosa editora4, The Art of Teaching, publicado em 
1902, no mesmo ano em que se realizou a Exposição Internacional de Saint Louis, que foi visi-
tada por Thompson5, deve ter chegado às mãos deste nessa ocasião. 

 Mas é o recurso a uma bibliografia complementar que permite delinear melhor o perfil 
do pedagogo Emerson White6. Em sua célebre história do progressivismo norteamericano, 
Lawrence Cremin (1964) dedica a White uma Nota de pé de página explicativa, em que o apre-
senta como uma figura muito conhecida na década de 1870 que teria assumido a presidência 
da universidade de Purdue em 1876, depois de ter servido como superintendente estatal das 
common-schools em Ohio e de ter sido presidente da Nacional Education Association em 1872. 
No corpo do texto, Cremin faz uma única menção a White, falando da posição deste acerca do 
manual–training, questão foi larga e entusiasticamente debatida nas reuniões da National Edu-
cation Association. Muitos dos seus entusiastas defensores consideravam-no adequado às insti-
tuições de ensino técnico de nível superior, mas não às common-schools. Segundo Cremin, 
essa era a posição de White, que considerava que as escolas públicas, sendo comum a todos, 
precisavam dar uma formação cultural útil a todos. Ainda segundo Cremin, White considerava 
ridículo que as escolas públicas dispendessem suas energias no treinamento da manufatura em 
um tempo no qual a máquina estava assumindo uma cada vez maior carga de produção 
(Addresses and Proceedings, 1980, p. 225, apud Cremin, 1964, p. 29). É interessante observar 
que essa lacônica menção de Cremin a White contrasta com o tratamento dado a Parker no 
livro, que é nele apresentado como um dos “pioneiros pedagógicos” na história do progressi-
vismo; e é objeto da atenção do autor em 7 páginas que descrevem sucintamente sua trajetó-
ria como educador imbuído de novas idéias pedagógicas (Cremin, 1964, pp 129-135).  
 Em estudo sobre o processo de implantação e desenvolvimento das common-schools 
nos Estados Unidos, Kaestle (1983) é também lacônico ao falar de White. Mas, as informações 
e análises que faz permitem inferir que este educador foi uma figura muito importante nesse 
processo, atuando como legislador, administrador e jornalista especializado cuja prática se ori-
entou para o equacionamento de questões fundamentais para a efetiva institucionalização da 
common-school. Referindo-se ao Meio-Oeste norteamericano, fala das diferenças regionais, 
argumentando que migrantes de New England não eram os únicos entusiastas dessa modalida-
de de escola naquela região. Destacando o estado de Ohio, refere-se a algumas personalidades 
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nativas desse estado que teriam se destacado por sua atividade em prol da institucionalização 
de um sistema de escolas públicas. É como um desses exemplos, que Kaestle faz uma breve 
mas significativa referência a White: nascido em Ohio em 1829, ele havia começado sua carrei-
ra como professor nas escolas distritais, transformando-se em dirigente de grammar–schools e 
high-schools, depois em superintendente em Portsmouth e, nas décadas de 1860 e 1870, em 
editor do Ohio Education Monthly, batendo-se por escolas normais, certificados profisionais de 
professor e maior codificação das leis escolares (Kaestle,1983, p 189). Mas é a partir do traba-
lho de Reese (2011), que o perfil do pedagogo Emerson White pode ser melhor delineado. Em-
bora Reese não dê tratamento específico a esse perfil, White é várias vezes por ele citado como 
uma das vozes dissonantes no movimento, - que o autor chama de New Education -, que desa-
guaria no progressivismo. Depois de recorrer ao testemunho de White sobre a força da pene-
tração das idéias de Pestalozzi e Froebel no sistema escolar norteamericano e de apresentá-lo 
como um dos muitos educadores adeptos das mudanças promovidas sob o impacto da difusão 
dessas idéias (Reese, 2011, p. 85), Reese irá se refere à posição do autor com relação a uma 
das bandeiras desse movimento de renovação escolar: o manual training. Sua descrição do 
empenho norteamericano em introduzir o método nas escolas é pontuada por observações dis-
tanciadas, céticas e irreverentes de White. Este, observa Reese, teria por exemplo afirmado que 
não se surpreenderia ao ouvir, de algum entusiasta, a afirmação de que o manual training era o 
único caminho para o paraíso. ( Reese, 2011, p 100). 

 A essa imagem de White como um educador impregnado pelo sopro da renovação 
emanado das proposições pedagógicas de Froebel e Pestalozzi que havia se distanciado, no fim 
do século XIX, das correntes dominantes no movimento de renovação escolar, é possível con-
trapor a imagem de Francis Parker. Na construção do perfil pedagógico desse educador, a bibli-
ografia especializada é prolixa e concordante. Como indica o título do capítulo em que Cremin 
fala de Parker – Pedagogical Pioneers – este educador teve o seu lugar assegurado no panteão 
dos precursores do progressivismo. Esse lugar lhe é inauguralmente conferido por ninguém 
menos que Dewey, que, segundo Cremin, teria uma vez se referido a ele como o pai da educa-
ção progressiva (Cremin, 1964, p. 129). A opinião é referendada pelo próprio Cremin, que 
apresenta Parker como o “primeiro herói nativo” do progressivismo (Idem, Ibidem). 
 Nascido em New Hampshire em 1837, Parker é alguns anos mais jovem do que White. 
Como este, iniciou sua carreira profissional como professor de escola elementar, interrompen-
do-a em 1861, para servir a União, na Guerra Civil, o que lhe valeu o título de Coronel. Termi-
nada a guerra e retornando à sua profissão, teria ficado muito incomodado com as práticas 
escolares ordinárias. Passou a ler muitas obras de pedagogia, decidindo viajar para a Europa, 
onde cursou uma Universidade alemã, em Berlim, e percorreu a Holanda, a Suiça, a Itália, a 
França e a Alemanha, visitando iniciativas educacionais inovadoras. Retornando aos EUA, deci-
diu promover no país iniciativas semelhantes. A oportunidade apareceu em 1873, quando foi 
eleito para a superintendência das escolas de Quincy, em Massachusetts, tendo lá permanecido 
até 1880 (Cremin, 1963, p 129). A partir desse ano, passa a dirigir a Cook County Normal 
School, em Chicago, onde, alguns anos mais tarde, se aproximaria de Dewey, que se mudou 
para esse Estado em 1894.  
 As iniciativas de Parker, inicialmente em Quincy e, posteriormente, em Chicago, ganha-
ram notoriedade e valeram a ele o epiteto de “pedagogical pionneer”. Em Quincy, as escolas 
foram amplamente reformuladas e as medidas de reformulação nelas promovidas ficaram naci-
onalmente conhecidas como Quincy System. Nesse sistema, informa Cremin, a ênfase estava 
em atividades que promovessem a observação, a descrição e a compreensão, de modo que 
somente quando essas habilidades estivessem desenvolvidas é que as matérias convencionais 
como ler, escrever e aprender a gramática poderiam ser introduzidas. Novos materiais, como 
jornais e revistas, foram introduzidos na sala de aula e atividades como desenhar foram incen-
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tivadas, no intuito de promover a destreza manual e a expressão individual (Cremin, 1964, p. 
130). Mas foi durante sua estadia em Chicago, como diretor da Cook County Normal School, 
que Parker teria, segundo Cremin, formulado suas teorias educacionais e dado a suas técnicas 
pedagógicas sua formulação final. No entender de Parker, os esforços que desenvolveu em Chi-
cago teriam tido dupla finalidade: por um lado, tratava-se de colocar a criança no centro do 
processo educativo; por outro, de interrelacionar as diferentes matérias do currículo, de modo a 
acentuar seu significado para a criança (Idem, ibidem, p.131). Em palavras de Parker, a escola 
teria sido organizada como “um lar modelo, uma comunidade completa e uma democracia em-
brionária” (Parker, 1894, p. 450, apud Cremin, 1964, p 132). Nela, atividades como modela-
gem, pintura e desenho, compreendidas como modos de expressão, eram centrais na escola. 
Os estudos naturais, correlacionados com os de linguagem e arte, também eram centrais, atra-
vés de excursões, registros de observações, desenhos e descrições (Cremin, 1964, p.133). 
 Cremin considera que Parker foi, como pedagogo, muito mais um artista do que um 
teórico. Seus escritos seriam compostos de palestras que proferiu para grupos de professores e 
de materiais preparados para os cursos que ministrou. O primeiro de seus livros, publicado em 
1883, foi Talks on Teaching, o livro traduzido em São Paulo por Arnaldo Barreto e José Scott. 
Em 1894, publica Talks on Pedagogics, que teria sido o primeiro tratado de pedagogia nortea-
mericano a alcançar reputação internacional. Ainda no entender de Cremin, a pedagogia pro-
fessada por Parker nos dois livros é uma mistura de proposições emprestadas a Pestalozzi, 
Froebel e Herbart (Pestalozzi para o método, Froebel para a visão da criança e Herbart pela 
doutrina da concentração) ( Cremin, op. cit, p. 134).  

    .................................... 
  A caracterização até aqui feita dos perfis pedagógicos de Emerson White e Francis 

Parker me permite avançar no sentido de compreender as apropriações feitas em São Paulo dos 
livros The Art of Teaching, de autoria do primeiro, e Talks on Teaching, do segundo. A tarefa 
não poderá ser esgotada nos limites desta comunicação, sendo apenas possível, nela, lançar 
algumas hipóteses exploratórias sobre o assunto. Inicialmente, caberia perguntar: considerando 
as diferenças minimamente demarcadas entre os dois autores, seria o caso de pensarmos que, 
aparentemente cega a essas diferenças, a recepção paulista os homogeneizou como legítimos 
representantes da moderna pedagogia norteamericana, de que se esperava o aperfeiçoamento 
pedagógico do professorado paulista? Ou as iniciativas de tradução dos dois livros teriam parti-
do de duas vertentes relativamente distintas do pensamento pedagógico paulista? Inclino-me 
por essa segunda hipótese, embora não possa explorá-la devidamente no espaço desta comu-
nicação, restando-me apenas a possibilidade de reunir alguns argumentos que a tornem plausí-
vel. 

 Em 1911, por encomenda do então Diretor Geral da Instrução Pública paulista, Oscar 
Thompson, é publicado em São Paulo A Arte de Ensinar ( White,1911). O livro é apresentado 
pelo tradutor, Carlos Escobar, como pequena contribuição para a obra que o Diretor Geral vinha 
empreendendo no estado, no esforço de “levantar o nivel intellectual do professor paulista, com 
a leitura da boa pedagogia norte-americana” . Dois anos antes, em 1909, o livro de Francis 
Parker, Palestras sobre Ensino, foi publicado por iniciativa de Arnaldo de Oliveira Barreto, então 
Diretor do Ginásio de Campinas. O livro integra uma Biblioteca Pedagógica organizada por Bar-
reto com a colaboração de José Stott, professor de inglês do referido estabelecimento de ensi-
no secundário. Barreto havia sido, juntamente com Thompson, na década de 1890, um dos 
redatores da revista Eschola Pública. Esta parceria, fundada presumivelmente, então, na parti-
lha de convicções pedagógicas, teria permanecido incólume até o limiar da década de 1910, 
fortalecendo a hipótese de uma cegueira desses pedagogos relativamente às diferenças exis-
tentes entre nossos autores? Teriam sido estes homogeneizados sob a rubrica comum da “boa 
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pedagogia norte-americana” que vinha desde a década de 1890 norteando as iniciativas dos 
republicanos paulistas? Tendo a pensar que não.  

O Manual A Arte de Ensinar integra provavelmente o lote de livros que Oscar Thomp-
son7 trouxe consigo dos Estados Unidos, quando lá esteve em 1904, interessado, segundo João 
Lourenço Rodrigues, em colher “elementos para aperfeiçoar o ensino de leitura elementar, de 
caligrafia e de desenho”, suprindo as “lacunas mais importantes da orientação didática que se 
estabelecera na Escola Modelo nos primórdios de sua organização” (Rodrigues, 1930, 320-321). 
Já a iniciativa de publicação de Palestras sobre o Ensino parece estar associada a iniciativas de 
Arnaldo Barreto de difundir a pedagogia de Parker nos meios educacionais paulistas. Arnaldo 
Barreto foi um inspetor de ensino muito atuante na imprensa educacional paulista, seja através 
da produção de cartilhas, seja como editor de revistas pedagógicas.Além de ter sido um dos 
tradutores de Talks on Teaching, Barreto foi o redator chefe de duas revistas especializadas 
que difundem a pedagogia de Parker em suas páginas. Trata-se das publicações Revista do 
Ensino, órgão da Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo (1902-1918) e 
Revista Escolar, órgão da Diretoria Geral da Instrução Pública paulista (1925-1927). Nos primei-
ros números da Revista do Ensino, em período em que Arnaldo Barreto era, senão o editor che-
fe, uma das figuras mais atuantes na revista, são reproduzidas as Cartas de Parker para o 
ensino de aritmética nas escolas primárias. Já a Revista Escolar, sob a direção de Arnaldo Bar-
reto, transcreve uma a uma, em diversos números sucessivos, as Palestras sobre Ensino.  

Em artigo anterior (Carvalho, 2001) caracterizei a revista Eschola Pública, assim como o 
manual A Arte de Ensinar, como exemplares de um modelo de configuração material do im-
presso que chamei de caixa de utensílios e a caracterizei por sua relação com uma concepção 
da pedagogia em que ensinar a ensinar é fornecer bons moldes, preferencialmente na forma de 
modelos de lições, e em que imitar práticas exemplares é caminho seguro para aprender a en-
sinar. Mais recentemente (Carvalho, 2009), examinando um outro conjunto de impressos, iden-
tifiquei uma segunda modalidade de configuração do impresso como caixa de utensílios. Se a 
primeira estava articulada à concepção da pedagogia como arte de ensinar e à opção por estra-
tégias de formação docente que valorizavam a imitação e as práticas de exposição e divulgação 
de modelos a imitar, difundindo modelos de lições; a segunda não valorizava a imitação como 
prática formativa. Observei que em ambas as modalidades o impresso se configura como caixa 
de utensílios, mas a segunda não difunde modelos de práticas a imitar, mas sim planos de li-
ção, calcados nos passos formais herbartianos. Nessa ocasião, julguei que essas duas modali-
dades de uso do impresso inscritas no campo da pedagogia moderna que balizou o processo de 
institucionalização da escola republicana em São Paulo sinalizavam posições no campo das dis-
putas doutrinárias e políticas que marcaram tal processo.  

A partir dessas considerações, cabe aqui a pergunta: O interesse de Barreto pela peda-
gogia de Parker poderia indiciar algum grau de aproximação daquele com o herbartianismo nor-
teamericano8? Incursões anteriores que fiz em publicações de escolas normais de cidades do 
interior do estado de São Paulo já apontaram nessa direção. Seria o caso de explorar melhor 
esta possibilidade? Ela explicaria a relativa ausência de referências a Emerson White nessa im-
prensa? Por outro lado, o intuito de contrapor-se ao herbartianismo marcaria a iniciativa do Di-
retor Geral, Oscar Thompson, de mandar traduzir A Arte de Ensinar, colocando em circulação o 
que considerava a boa pedagogia norte-americana.9 Essas questões levantam a hipótese de 
que as iniciativas de tradução de A Arte de Ensinar e de Palestras sobre o Ensino podem ser 
compreendidas como praticas indiciais que apontam para a existência de posições pedagógicas 
discrepantes, senão mesmo antagônicas, no campo da pedagogia professada pelos educadores 
paulistas.  
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1 A respeito de Francis Parker, ver, especialmente, Stone, 2001. 
2 O propósito da sociedade era estudar, investigar e discutir importantes problemas de educação. Alguns 
de seus membros professavam estritamente a doutrina educacional de Herbart  mas isso não era condição 
para participação na sociedade. Cf Plan and Purpose of the National Herbart Society, In Herbart Year-
book, 1895, p 204.  
3 Segundo Kliebard, Dewey, apesar de discordar dos herbartianos em questões fundamentais, teria avalia-
do positivamente sua vinculação à sociedade herbartiana, por considerar o grupo  promissor em termos de 
seu potencial de promover mudanças no que havia se tornado “um estagnante, frequentemente repressivo, 
sistema escolar americano”. (Cf Kliebard, 2004, pp15,16.)  
4 Cf Andersen, 1952, pp. 104-111. 
5 Ver, a respeito, o trabalho de Warde, 2002. 
6  São muito escassas, e na maior parte lacônicas, as referências a Emerson White na bibliografia consul-
tada. Tyack, por exemplo, ao falar da resistência de alguns profissionais da educação aos testes estandar-
tizados,  refere as observações críticas de White aos testes como instrumentos de comparação entre 
escolas e professores, apresentando-o como um destacado superintendente escolar e um lider na National 
Education Association  (Tyack, 1974, p. 49).  
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7 Além de ter integrado o grupo de professores da Escola Modelo que havia editado, na década de 1890, a 
revista A Eschola Pública,  Oscar Thompson foi Diretor substituto na Escola Modelo, em 1893; depois 
Diretor da Escola Modelo do Carmo e Diretor da Escola Normal da Praça de 1901 a 1920; tendo sido 
também Diretor da Instrução Pública de 1909 a 1911 e de 1917 a 1920. 
8 Agradeço a Maria Lucia Hilsdorf pelas informações que me deu sobre os difusores do herbartianismo 
nos Estados Unidos e por ter partilhado comigo sua hipótese acerca da influência de Herbart no pensa-
mento pedagógico dos republicanos paulistas.  
9 O intuito de Thompson parece ter sido relativamente bem sucedido, uma vez que o livro tem sua segun-
da edição em 1912, um ano apenas depois da primeira. 
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Neste trabalho analisamos a adoção no Brasil do Método Português criado por Antônio 
Feliciano de Castilho para o ensino da leitura e da escrita. O autor nasceu em Lisboa e aos seis 
anos de idade ao contrair sarampo fica irreparavelmente cego situação que não o impede de 
realizar estudos primários e secundários e adentrar na Universidade de Coimbra onde se gradua 
em Cânones. Durante o período de sua vida universitária se envolve no movimento artístico e 
literário e publica duas importantes obras Cartas de Eco e Narciso (1821) e A Primavera (1822). 
Terminado o curso, instalou-se em casa de seu irmão Augusto, padre em Castanheira do Vou-
ga, ao pé da serra do Caramulo, onde passa a se dedicar a poesia resultando na obra Amor e 
Melancolia (1828) e à tradução de poetas latinos. Em 1835, retorna a Lisboa e cria a Sociedade 
dos Amigos das Letras. Em 1836, numa adesão temporária aos modelos românticos, publicou 
os poemas A Noite do Castelo e os Ciúmes do Bardo, exemplos de um romantismo noturno e 
medievalizante, que terão repercussão sobre o gosto dos poetas brasileiros. Em 1841, fundou a 
Revista Universal Lisbonense, um dos jornais mais influentes do Romantismo português, cuja 
direção abandona em 1845. Neste periódico escreve um conjunto de artigos e recensões e em 
outros jornais portugueses, sendo parte delas recolhida postumamente e publicado em um dos 
volumes de Telas Literárias, Vivos e Mortos e Casos do Meu Tempo. Em 1846, ao ingressar no 
Partido Cartista entre em disputas pessoas e políticas o leva a retirar-se para Ponta Delgada nos 
Açores onde se dedica a debater os problemas sobre a agricultura e a instrução pública. Nesse 
período de exílio escreveu dois textos que marcam seu envolvimento com essas temáticas, a 
Felicidade pela Agricultura e Felicidade pela Instrução. Esta obra é apresentada na foram de 
cartas sendo uma dedicada a tratar do que seria o Método Português. Em cada carta o autor 
trata de vários temas relativos a instrução como o valor dos mestres, número e lugares das es-
colas e a exposição dos métodos de ensino adotados em Portugal com a finalidade de mostrar a 
superioridade do método simultâneo em comparação ao individual e ao lancastrino. Fica eviden-
te que nesta obra Antonio de Castilho funda, discute e defende o método de leitura que propõe 
as escolas do império português. Ao mostrar a importância destas duas obras diz que: “Cultivar-
se a terra e cultivar-se com o espírito o coração, era a suplica perpetua daquele livro; ( Felici-
dade pela Agricultura) a suplica deste é que se cultive o espírito e o coração, para que na terra 
mais bem aproveitada floresça uma sociedade mais ditosa, e cada vez mais digna de o 
ser”(Felicidade pela Instrução, 1854). Castilho ao constatar o alto índice de analfabetos em Por-
tugal cria o método de leitura repentina – O método português (depois conhecido como Método 
Português de Castilho). Sobre o seu método foram levantadas inúmeras criticas desde a acusa-
ção de plágio até de que o propunha não teria o efeito desejado. Em defesa do seu Método, 
escreve Ajuste de contas com os adversários do Método Português e Respostas aos Novíssimos 
impugnadores do método português, ambos publicados em Coimbra em 1854. Em 1865, com a 
finalidade de divulgar o seu método, vem ao Brasil, sendo recebido com todas as honras pelo 
Imperador Dom Pedro II, a quem dedica o poema Camões. O seu interesse pelo Brasil se dava 
por apresentar altos índices de analfabetos, a quantidade populacional de alunos e as belezas 
do país. Ou seja, um campo amplo e fértil para a adoção do seu método. Tal interesse o levou 
a publicar em parceria com Luiz Felipe Leite, a Revista da Instrução Publica para Portugal e 
Brasil, em 1857, impresso em Lisboa na Tipografia União. Segundo seus redatores, este jornal 
tinha a finalidade de servir de canal e de relato de experiências sobre a aplicação do Método 
Português entre os dois países. Neste periódico há um conjunto de artigos que possibilita com-
preendermos as estratégias adotadas por Antonio de Castilho para implantar e divulgar o seu 
método tanto em Portugal como no Brasil e onde procura mostrar a superioridade do seu mé-
todo em relação a outros dedicados ao ensino da leitura. Sobre o Brasil, publica resumos dos 
relatórios dos presidentes de várias províncias, com destaque a Pernambuco, São Pedro do Rio 
Grande, Bahia e Rio de Janeiro, onde o seu método já se fazia presente. Pela documentação 
analisada, possivelmente, a primeira escola a adotar o método português, tenha sido a do pro-
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fessor Valentim José da Silveira Lopes, na Província do Rio de Janeiro, na freguesia de Macaé, 
que em carta a Castilho, escreve que: “[...] dei as provas públicas, perante um auditório esco-
lhido e respeitável e em resultado obtive a total adesão ao método Castilho”. Mas foi em Per-
nambuco onde o método teve maior expansão sendo criadas dez escolas. A primeira da dez 
recebeu a denominação de Escola Central do Método Castilho que tinha a função de orientar, 
divulgar e ensinar aos professores o uso do método, além de ter no seu interior uma escola 
freqüentada em 1857 por cento e setenta e três alunos, sob a regência pelo professor Francisco 
de Freitas Gamboa. O governo de Alagoas com a finalidade de implantá-lo na Província envia o 
professor José Francisco Soares ao Rio de Janeiro para aprender os fundamentos da leitura re-
pentina. Em carta a Castilho, afirma que “Eu estou persuadido de que só o poder geral é quem 
pode proibir o método Castilho, visto que em três províncias, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do 
Norte tem adotado por ordem de suas competentes Assembléias Provinciais, além destas o Rio 
de Janeiro, Bahia, Piauí, Pernambuco e Ceará, tem escolas particulares pelo novo método” . 
Portanto, o objetivo deste trabalho e analisar a adoção do método Português ou o Método de 
Castilho no Brasil. Para a realização desta pesquisa recorremos a um conjunto de fontes. Em 
princípio as obras escritas por Antonio de Castilho que tratam de educação, em especial as que 
de destinam a explicar o método português, com destaque para o obra Leitura repenti-
na,método experimentado e eficacíssimo para em poucas lições e como recreio de aprenderem 
a ler impressos e numeração, etc ( A terceira e as demais edições impressas como titulo: Méto-
do Castilho para o ensino rápido e aprazível do ler impresso, manuscrito, numeração e do es-
crever (1854). Neste livro/Cartilha, o autor apresenta a origem e características do seu método, 
as mobílias e alfaias necessárias para uma aula de leitura repentina, as advertências aos pro-
fessores e o alfabeto. Em seguida, há um conjunto de pequenos contos de caráter moral e reli-
gioso e as explicações dos números arábicos. Obra rica em ilustrações o que entendemos como 
facilitadoras no processo da leitura e da escrita, na medida em que, as imagens possibilitam 
relacionar objetos com as letras e os números A outra fonte analisada é o Diretório para os se-
nhores professores das escolas primarias pelo Método Português (1854) que se destinava a ori-
entar os docentes com relação à aplicação do método. A leitura e analise do jornal Revista da 
Instrução Pública para Portugal e Brasil e os relatórios de presidente das Províncias onde verifi-
camos a implantação e o uso do método no Brasil. Este estudo poderá contribuir para enten-
dermos as diversas formas de ingresso do pensamento português na instrução publica no Brasil 
oitocentista; as formas de intercambio e troca de experiências entre professores e autores dos 
dois países. Por fim, com relação ao Método Português criado por Antonio Feliciano de Castilho, 
é percebermos a sua inserção nas escolas brasileiras e a sua receptividade entre os professores 
nas localidades onde foi implantado. Da mesma forma as criticas, advertências e outras aspec-
tos que possam evidenciar restrições a sua adoção.  
 
REFERÊNCIAS:  
CASTILHO, A. F. ( 1854) Diretório para os senhores professores das escolas primárias pelo mé-
todo port uguês. Coimbra: Imprensa da Universidade.  
CASTILHO, Julio. Memórias de Castilho (1929). 2.ed. Coimbra: Imprensa da Universidade.  
COSTA, Antonio da. Historia da Instrucao Popular em Portugal(1900). 2.ed. Porto: Livraria 
Chardron.  
MÉTODO Castilho para o ensino rápido e aprazível do ler impresso, manuscrito e numeração e 
do escrever. Obra tão própria para as escolas como para o uso das famílias (1854). 2.ed. interi-
amente refundida, aumentada e ornada de um grande número de vinhetas. Lisboa: Tipografia 
Nacional.  
Revista de Instrução Publica para Portugal e Brasil, Lisboa, v. 1-7 (1857). 
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A educação profissional nas décadas de 1930 e 1940 é um bom exemplo do protagonismo do 
Estado brasileiro na importação de modelos educacionais e de docentes para modalidades de 
ensino ainda incipientes no país. Esse período pode servir para a reflexão a respeito da capaci-
dade de escolhas diante dos centros mundiais de poder, inclusive e principalmente no campo 
educacional. 
 
A revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas à chefia do governo provisório, demarcou o 
início de um período crucial na história do Brasil, só terminado em 1945, quando ele foi deposto 
por um golpe militar. Durante esses 15 anos, Vargas foi Presidente da República, primeiro ga-
rantido pelas armas das milícias das oligarquias dissidentes e do Exército; depois, eleito pelo 
Congresso Nacional; e, por último, sustentado pelo Exército, já com o monopólio do uso da 
força. 
 
A repressão aos liberais, socialistas e comunistas, mormente aos dirigentes sindicais, desenca-
deada em 1935, propiciou condições para o reforço dos setores autoritários de todos os mati-
zes, no Estado e na Sociedade Civil, do que resultou maior desenvoltura dos germanófilos no 
âmbito do Ministério da Educação, inclusive na busca de modelos e de professores na Alema-
nha.  
 
Esta comunicação almeja dar a conhecer um fato pouco considerado na historiografia da edu-
cação brasileira,1 a saber, as tentativas do Ministério da Educação e Saúde do Brasil, na gestão 
de Gustavo Capanema (1934/1945) de contratar docentes alemães para o ensino profissional 
em reforma no país, em pleno período nazista, isto é, em 1936 e 1938. Para isso, foi realizada 
investigação nos arquivos do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 
do Brasil – CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, situado no Rio de Janeiro. No arquivo Gustavo 
Capanema, sob a guarda do CPDOC, pudemos encontrar correspondência emitida e recebida 
pela ministro, bem como relatórios de comissões, que não foram publicados, fonte inestimável 
para a compreensão desse período. 
 
 

O BRASIL E OS CENTROS DO PODER MUNDIAL 
 
As mudanças da política externa brasileira, nos 15 anos da era de Vargas, resultaram de uma 
inédita conjugação de transformações significativas, no plano interno, de ordem econômica, 
social e política; e, no plano externo, de um profundo reordenamento do poder mundial.  
 
Nessa década e meia, a política externa brasileira passou por dois momentos distintos e suces-
sivos: uma política de eqüidistância pragmática diante das grandes potências, seguida de um 
realinhamento com os Estados Unidos. (Moura, 1983: 576) 
 
Visto da América Latina, o reordenamento do poder mundial consistiu no recuo britânico e na 
constituição de dois novos pólos de poder mundial, os Estados Unidos e a Alemanha, ambos 
recuperando-se da crise do capitalismo segundo duas vias distintas e opostas: a economia de 
mercado e a liberal-democracia no primeiro, o dirigismo e totalitarismo nazi-fascista no segun-
do. Para o Brasil, a União Soviética não tinha expressão comparável àqueles, embora o comu-
nismo, tanto o real quanto o imaginário, constituísse elemento importante no jogo político-
ideológico. Para Gerson Moura,  
 

A relação que o Brasil mantinha com os dois centros hegemônicos era, portanto, muito 
particular: o governo Vargas explorava as possibilidades oferecidas por ambos os centros, 
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sem se definir por qualquer um deles. Essa indefinição não derivava apenas da ausência 
de um sistema de poder plenamente consolidado no plano internacional. Derivava tam-
bém do fato de que na conjuntura política brasileira ocorria uma divisão completa, tanto 
nas instâncias centrais quanto nas instâncias inferiores de decisão, no que dizia respeito à 
melhor aliança para o país. O mesmo era verdade para os grupos de interesse organiza-
dos que conseguiam introduzir suas demandas nas arenas de decisão do Estado. A esse 
traço fundamental da política externa brasileira desse período tenho chamado de eqüidis-
tância pragmática; não se tratava de uma trajetória retilínea, mas muito mais um movi-
mento de aproximações alternadas ou simultâneas a um e outro centro, e que tinha 
como resultado alguns ganhos significativos no plano do comércio exterior e um aumento 
considerável do poder de barganha do governo brasileiro nos anos por vir. (Moura, 1983: 
580) 

 
O movimento pró-Eixo do pêndulo ganhou impulso na radicalização político-ideológica que se 
seguiu à promulgação da constituição de 1934. A eleição de Vargas para a Presidência da Re-
pública, agora com base legal, não amorteceu os conflitos políticos. Ao contrário, os intensificou 
e radicalizou suas posições, polarizadas pela Ação Integralista Brasileira - AIB e pela Aliança 
Nacional Libertadora – ANL. 
 
A AIB foi um movimento de inspiração fascista criado em 1932 sob a liderança de Plínio Salga-
do, que contava com forte base de massa nas camadas médias urbanas e no meio rural, assim 
como numerosos simpatizantes no governo, no clero católico e nas forças armadas.  
 
No outro extremo do espectro político, trabalhadores, setores das camadas médias e a ala es-
querda dos militares insurgentes constituíram a ANL, segundo o formato europeu de frente 
única antifascista. Seu presidente de honra era Luiz Carlos Prestes, líder da mais importante das 
insurreições militares anti-oligárquicas, e que havia, recentemente, se filiado ao Partido Comu-
nista.  
 
Ameaçadas, as classes dominantes e setores direitistas das camadas médias conseguiram a 
aprovação, pelo Congresso, da Lei de Segurança Nacional, utilizada para reprimir os sindicatos 
dos trabalhadores, base da ANL, até que esta foi fechada por decreto de Vargas, em julho de 
1935. Intensificaram-se as prisões de seus membros, mas, também, de todos os que fossem 
definidos, pela polícia política, como seus simpatizantes. Assim, numerosos liberais foram pre-
sos e outros sofreram represálias como a perda dos cargos que ocupavam na burocracia do 
Estado. Foi este o caso de Anísio Teixeira, Diretor de Instrução Pública do Distrito Federal. 
 
Posta fora da lei, a ANL foi abandonada pela maioria dos filiados das camadas médias, justa-
mente os que defendiam as práticas da democracia representativa. Em conseqüência, aumen-
tou o peso político dos que se orientavam pelo golpismo. Em novembro de 1935, houve 
levantes de guarnições militares no Rio de Janeiro, em Recife e em Natal, que, dominados, 
forneceram o álibi para nova e mais violenta onda repressora contra as lideranças dos trabalha-
dores e das camadas médias, que acabou por levar Luiz Carlos Prestes à prisão. 
 
Diante de graves problemas econômicos, efeitos, por sua vez, da crise norte-americana, novo 
golpe de estado foi desfechado a partir de dentro do próprio Estado. Em novembro de 1937, o 
Senado e a Câmara dos Deputados foram fechados pelas forças armadas e dissolvidos todos os 
partidos políticos, proibidas as milícias, os uniformes e as insígnias. Uma nova constituição foi 
outorgada, inaugurando o Estado Novo, denominação tomada emprestada ao regime autoritário 
português. A repressão política e ideológica que se seguiu foi a mais intensa desde o fim da 
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Primeira República. 
 
À medida que a repressão fazia sentir seus efeitos, a Ação Integralista Brasileira, sem a con-
frontação ideológica da Aliança Nacional Libertadora, e facilitada no seu proselitismo pelo clima 
anticomunista, recebia novas adesões e via crescer suas milícias. Tudo fazia crer que estava 
para se instalar no Brasil um regime fascista segundo o modelo italiano.2  
 
Com os liberais e esquerdistas postos na cadeia, o novo regime pôde se dedicar à repressão às 
bases da AIB, para o que contou com a inesperada colaboração de um frustrado atentado ao 
Presidente da Pepública, perpetrado por um grupo de militares integralistas inconformados com 
as protelações de Vargas. Em reação, as sedes integralistas foram fechadas e proibidas todas 
as manifestações políticas da organização. O chefe nacional foi confinado e logo despachado 
para Lisboa, onde, sem o status de asilado, usufruiu da hospitalidade do Estado Novo de Sala-
zar e se manteve com subsídios do Estado Novo de Vargas. Destino menos generoso tiveram 
numerosos dirigentes de base, que não aceitaram a cooptação nem a desmobilização forçada. 
 
Junto com as instituições integralistas, foram fechadas todas as organizações estrangeiras que 
atuavam no Brasil, inclusive as do eixo. As organizações alemãs, as mais ostensivamente atuan-
tes, especialmente em meio à população de origem germânica do sul do país, compreendiam 
uma seção do Partido Nacional-Socialista, e outras, semi-dependentes dele, como a Organiza-
ção da Juventude Germano-Brasileira, a Associação de Trabalho das Mulheres Nacional-
Socialistas, a Associação dos Professores Nacional-Socialistas e a Frente Alemã do Trabalho. 
(Seitenfus, 1983: 636) 
 
Em 1938 teve início a política de nacionalização das colônias de imigrantes. Os cidadãos estran-
geiros foram impedidos de exercer atividades políticas; o ensino foi nacionalizado, a começar 
com o uso obrigatório da língua portuguesa nas escolas; a imprensa em língua estrangeira foi 
proibida. 
 
Não bastasse a repressão às bases da AIB, depois do fracassado levante integralista, a política 
de nacionalização das colônias estrangeiras e a recusa de Vargas em integrar o Pacto Anti-
Komintern, mostrou aos alemães que não teriam a aliança brasileira que pretendiam. Em rea-
ção, o embaixador alemão iniciou intenso ataque ao governo brasileiro na imprensa germanófi-
la, gerando uma crise que culminou na qualificação de persona non grata e sua conseqüente 
substituição. Reativamente, o mesmo aconteceu, em Berlim, com relação ao embaixador brasi-
leiro. 
 
A partir, então, de 1938, o Estado autoritário presidido por Vargas passou a tomar medidas de 
aproximação com os Estados Unidos, que incluiu a nomeação de Osvaldo Aranha, embaixador 
em Washington para Ministro das Relações Exteriores. Os EUA, finalmente, concederam os 
créditos, a assistência técnica e as prioridades industriais para a instalação da Companhia Side-
rúrgica Nacional, antiga demanda dos militares e dos defensores da industrialização do país.  
 
Apesar disso, o Estado seguia dividido numa corrente a favor do pólo nazi-fascista e outra a 
favor do pólo liberal, no gradiente em que se distribuíam os países capitalistas. As vitórias mili-
tares obtidas pela Alemanha em 1940 permitiram que o setor pró-Eixo continuasse com poder, 
mesmo depois da conferência de Havana que, nesse ano, selou a solidariedade continental das 
Américas.  
 
Entretanto, o processo de realinhamento seguiu seu curso. Em janeiro de 1942, um mês depois 
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do ataque japonês a Pearl Harbour, o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do 
Eixo e cedeu bases militares no nordeste do país aos EUA. Estava esgotada a eqüidistância 
pragmática, substituída, então, pelo realinhamento pró-Estados Unidos. 
 
Em conseqüência desse posicionamento beligerante, a marinha alemã desfechou ataques con-
tra navios mercantes brasileiros, afundando 13 deles nos seis meses que vão de fevereiro a 
agosto de 1942. Neste mesmo mês, o governo brasileiro declarou guerra ao Eixo e começou a 
preparar uma força expedicionária, cujo primeiro escalão partiu para a Itália em julho de 1944, 
integrando-se ao V Exército dos Estados Unidos, tendo seguido, também, para aquele teatro de 
operações um grupo de aviação de caça. Estava completo o movimento de realinhamento polí-
tico com os EUA, que passou a contar com a URSS entre os aliados, a partir da invasão alemã, 
em junho de 1941. 
 
Os partidários da hegemonia norte-americana patrocinaram associações culturais entre o Brasil 
e os Estados Unidos. As entidades com simpatias à esquerda, inclusive a União Nacional de 
Estudantes, viram nessa contradição a oportunidade de fazer propaganda antifascista e, por 
extensão, contra o Estado Novo. Multiplicaram-se então associações desse tipo, inclusive a Uni-
ão Cultural Brasil-Estados Unidos, fundada em São Paulo pelos presidentes dos centros acadê-
micos.  
 
 

ALEMANHA OU FRANÇA? 
 
Naqueles tempos de prestígio ascendente da Alemanha nazista no Brasil, dois emissários foram 
enviados pelo ministro Gustavo Capanema a Berlim para tratarem, cada um a seu modo e com 
seu foco, da contribuição alemã para o ensino industrial brasileiro – Antônio de Sá Pereira e 
Rodolfo Fuchs, ambos dirigentes de sistemas públicos de ensino profissional. 
 
Antônio Leal de Sá Pereira nasceu na Bahia. Fez o curso secundário na Alemanha, após o que 
dedicou-se à música. De volta ao Brasil, fundou o conservatório de música de Pelotas, no Rio 
Grande do Sul. Transferiu-se para São Paulo, onde lecionou piano e fundou uma revista dedica-
da à música. Em 1931 foi convidado pelo Ministro da Educação Francisco Campos para integrar 
a comissão encarregada da reforma do ensino dessa arte. Em 1932 passou a integrar o corpo 
docente da Escola de Música da Universidade do Rio de Janeiro, ocupando a cátedra de peda-
gogia musical. 
 
Pelo que podemos depreender dos documentos do arquivo Gustavo Capanema, do CPDOC, Sá 
Pereira foi o primeiro emissário brasileiro a sondar na Alemanha a possibilidade de contratação 
de professores para o ensino industrial. A missão lhe foi atribuída pelo próprio ministro, como 
lemos na carta enviada de Berlim a Capanema, em 26/05/1936 [GC g 1936.05.262, rolo 43, 
fotograma 271 e 272]. Segue uma súmula da carta. A viagem à Europa foi motivada pela parti-
cipação de Sá Pereira no Congresso de Educação Musical em Praga, na Tchecoslováquia. Ter-
minado o congresso, partiu para Berlim, onde o embaixador o pôs em contato com o 
Aussenpolitiches Amt (seção dos negócios estrangeiros do Partido Nacional Socialista). Essa 
entidade pôs um “alto funcionário” à sua disposição, que lhe apresentou às “personalidades 
mais competentes”, capazes de lhe prestar “as mais completas informações”. O emissário de 
Capanema ficou impressionado “com a formidável organização que reina neste país”.  
 
Ao invés de levá-lo ao Ministério da Educação, o prestimoso agente do partido nazista condu-
ziu-o à Deutch Arbeitsfront – Frente Alemã do Trabalho –, concorrente daquele na oferta de 
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educação profissional. Essa organização era o equivalente político do aparato sindical social-
democrata, que fora demolido pelo regime nazista. Ela era o braço do partido no mundo do 
trabalho, intermediando tanto o emprego quanto a demissão, para o que contava com minucio-
so registro da vida funcional de cada trabalhador. Ademais do lazer, a organização exercia dire-
to controle político dos trabalhadores, que se estendia a cada unidade industrial e comercial, 
mediante estrutura celular. 
 
Além dessa ampla gama de atividades, a organização também atuava na educação profissional 
para menores, para o que mantinha uma rede de escolas, as quais operavam em articulação 
com as empresas, onde se desenvolvia a aprendizagem em contato direto com a produção. Em 
consequência, a Frente Alemã do Trabalho gerou uma dualidade no sistema de educação pro-
fissional, em competição direta com o Ministério da Educação. 
 
Diante da exposição que os anfitriões da Frente Alemã do Trabalho lhe fizeram sobre as escolas 
profissionais, Sá Pereira foi enfático em qualificá-las de modelar. O emissário brasileiro abordou 
a questão da contratação de professores para as escolas industriais, diante do que os interlocu-
tores alemães disseram não ser isso possível de maneira tão vaga. Melhor seria o governo bra-
sileiro contratar, inicialmente, um especialista alemão, “escolhido entre os atuais organizadores 
do admirável plano do ensino profissional do Terceiro Reich”. Acompanhado de dois ou três 
auxiliares, ele conheceria in loco nossas possibilidades, as falhas e lacunas mais graves. Propo-
ria, então, ao governo brasileiro, as medidas mais urgentes a tomar, indicando os instrutores de 
que nossas escolas precisariam. Essas condições foram formalizadas em carta endereçada a Sá 
Pereira, ainda em Berlim, cuja fotocópia foi enviada ao ministro Capanema. A carta dá conta de 
outros assuntos, pelo que fica clara a atribuição de tarefas pelo ministro. 
 
Um texto sem data assinado por Léon Renault3 avaliou a carta de Sá Pereira, a pedido do minis-
tro Capanema. [GC g 1936.05.26/2, rolo 43, fotograma 276] Minuciosa na análise, a comissão 
mencionada por Renault cujos integrantes não foram mencionados, destacou tópicos daquela 
entusiástica carta e os comentou. A comissão mostrou que havia um erro na carta de Sá Perei-
ra, pois a eficiência do ensino profissional alemão dependia de elementos externos a ele, como, 
por exemplo, a inexistência de analfabetos entre os trabalhadores e persistência de “uma tradi-
ção vigorosa e profunda constituída pelo prolongamento do espírito da organização do operari-
ado da idade média, que os séculos não conseguiram apagar”, nenhum deles encontrável no 
Brasil. Sobre a vinda de especialista alemão para nos dizer quais seriam nossas necessidades, a 
comissão foi enfaticamente contrária: “a solução alvitrada não atende, de modo nenhum, aos 
interesses e necessidades do ensino profissional. Um especialista alemão, por mais tempo que 
aqui permanecesse, nunca formaria uma ideia completa e perfeita de nossas necessidades.” 
Além da dificuldade da língua, a “psicologia” de nosso povo era muito diferente da sua. E mais: 
“nunca poderemos entregar a solução de um problema educacional brasileiro a estrangeiros.” 
[GC G 1936.05.26/2, rolo 43, fotogramas 273 e 274]  
 
Ao invés da via sugerida pela Frente Alemão do Trabalho a Sá Pereira e repassada por este ao 
ministro Capanema, a comissão entendia conveniente enviar técnicos brasileiros para conhecer 
a educação alemã. Contratar técnicos para ensinarem nas nossas escolas, sim, mas eles deveri-
am provir de distintos países. Além da Alemanha, outros países poderiam ser fontes para o 
reforço do corpo docente de nossos liceus industriais. Os 30 técnicos a serem contratados (efe-
tivo estimado pela comissão) deveriam vir de sete países, cada um deles com suas especialida-
des preferenciais, pela excelência de sua produção. As especialidades destacadas de cada país 
foram as seguintes:  
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Alemanha: marcenaria, fototécnica, litografia, ajustagem mecânica, indústrias químicas (adu-
bos, explosivos, inseticidas, fungicidas, tintas, esmaltes, vernizes, matérias graxas e pro-
dutos farmacêuticos), couros e peles; 

França: encadernação artística, cinzelagem, fundição artística, decoração de interiores, cerâmi-
ca, avicultura; 
Suíça: mecânica de precisão, laticínios; 
Itália: apicultura, sericultura e viti-vinicultura; 
Espanha: cantaria e estatuária;  
Portugal: horticultura; 
Estados Unidos: eletrotécnica. 
 
A listagem não ficou restrita ao setor industrial, pois incluiu atividades agrícolas e artesanais. 
Extrapolou a Europa, incluindo os Estados Unidos, que compareceram com apenas uma especi-
alidade. Artes gráficas, mecânica e química eram os setores que faziam da Alemanha a fonte 
mais importante de suprimento de técnicos. Em segundo lugar vinha a França, com destaque 
para o artesanato artístico. 
 
Um mês depois de Sá Pereira ter remetido sua carta a Capanema, este enviou-lhe resposta, 
que foi recebida com o emissário ainda na Europa. Disse-lhe o ministro: 
 

Continua de pé a ideia da vinda de técnicos alemães. Não desejo, entretanto, convidar 
um especialista de organização do ensino profissional, em geral, pois temos aqui vários 
elementos com uma visão larga do conjunto. O que nos interessa vivamente são os técni-
cos de cada especialidade do ensino profissional recrutados nos países onde essas espe-
cialidades alcançaram maior desenvolvimento. [GC G 1936.05.26/2, rolo 43, fotogramas 

273 e 274] 
 
Capanema insistiu na contratação de técnicos alemães, justamente com as especialidades lista-
das na carta assinada por Léon Renault, mas sem a sanção de um consultor estrangeiro. 
 
Dois anos se passaram até que novas notícias chegassem sobre o ensino profissional alemão.  
 
A comissão brasileira enviada ao Congresso Internacional do Ensino Técnico de 1938, realizado 
em Berlim, foi constituída por Nereu Sampaio, professor do Liceu Industrial Nacional, do Rio de 
Janeiro, e Rodolfo Fuchs, Inspetor Regional do Ensino Industrial do Ministério da Educação no 
nordeste.4 O teuto-pernambucano produziu um extenso relatório, não sabemos se a pedido de 
Capanema ou por iniciativa própria. O certo é que ele foi encaminhado de Recife ao ministro, 
com a data de 14/10/1938. Nesse texto, foi defendida, incisivamente a participação alemã no 
provimento de docentes para o ensino industrial brasileiro, além da adoção de métodos e orga-
nização similares aos daquele país. [GC g 1935.12.00 rolo 37, fotogramas 685 a 759] 
 
Após o congresso, Fuchs visitou instituições de educação profissional na Alemanha e na França, 
inclusive 12 escolas naquela e 4 nesta. Seu relato, intitulado O ensino profissional na Alemanha 
– 1938, com 72 páginas datilografadas, estava todo baseado na comparação entre a França e a 
Alemanha, montada de modo a evidenciar a excelência germânica. 
 
Os elogios de Fuchs dividiram-se entre tradição da organização corporativa do trabalho e da 
aprendizagem profissional, que associava o trabalho do mestre, no próprio local da produção, 
com o ensino ministrado em escolas especiais; e a “revolução nacional-socialista” que teria 
assumido essa tradição e lhe dado um vigor inaudito. Mais do que isso, o novo governo tinha 
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reunido todas as escolas profissionais sob um único ministério – o de Ciências, Educação e Cul-
tura Popular (o que já vimos não ser verdade) – e promulgou lei tornando obrigatória a fre-
qüência regular de escola profissional para todos os adolescentes, entre 14 e 18 anos. A 
imposição da formação profissional só poderia funcionar mesmo num regime político que com-
bateu os males do liberalismo: “Oxalá o Brasil, à sombra da constituição de 10 de novembro, 
encontre o caminho que o conduza à realização desse sonho.” 
 
O nacional-socialismo foi decisivo, também, para propiciar uma concepção de educação inte-
gral, descartando a ênfase puramente intelectual dos países liberais. 
 

 O nacional-socialismo quer o indivíduo todo, inteiro, para si. E por isso, a sua pedagogia 
considera o homem no seu tríplice aspecto: corpo, alma e espírito, colocando, em primei-
ro lugar, a formação de um corpo forte e sadio, depois a consolidação do caráter e, em 
terceiro lugar, o desenvolvimento das faculdades intelectuais. Este é o objetivo geral da 
educação alemã e, em nenhum outro ramo essa tendência se revela mais claramente do 
que no ensino profissional. (...) É, a nosso ver, a primeira tentativa feita por uma nação 
para fazer a educação integral do homem. [GC g 1935.12.00 rolo 37, fotogramas 685 a 
759]  

 
Sem a ênfase intelectualista, a educação ministrada nas escolas profissionais simplificou os 
estudos teóricos, reduzindo-os ao mínimo, “suprimindo completamente o inútil” e inserindo, no 
seu lugar, conteúdos morais e cívicos. Ao invés de noções livrescas, esses conteúdos diziam 
respeito aos deveres relativos ao partido, à nação e ao führer.  
 
O capítulo final do relatório foi denominado “confronto necessário”, no qual Fuchs comparou a 
Alemanha com a França e ambas com o Brasil, num trinômio que ele pretendia se transformas-
se num binômio teuto-brasileiro.  
 
O que a Alemanha havia realizado a França apenas pretendia fazer, isto é, a obrigatoriedade do 
ensino profissional, coisa que Fuchs duvidava que os franceses conseguissem realizar. Enquanto 
a França estava voltada para a democracia, imersa nas divisões que esse regime implicava, a 
Alemanha encarnava “um regime autoritário integral”. “Os resultados colhidos pela Alemanha 
são tão extraordinários que não deveríamos ter receio de aplicar os processos de que ela lançou 
mão para desenvolver o seu ensino profissional ao nosso país.” 
 
O sucesso alemão e a convergência legal da França, conquanto ineficaz, deveria servir de ensi-
namento e alerta para o Brasil, onde havia quem resistisse à instituição da obrigatoriedade do 
ensino profissional. A eles Fuchs lançou um desafio, acompanhado de outro aos seus correligio-
nários no governo. 
 

Mas, se ainda isso não os convencer, que tenham então a hombridade de assumir o papel 
de coveiros do nosso futuro e abdicar à função cômoda de conselheiros da prudência e 
profetas de um falho nacionalismo que nesse caso não representa, senão a prova das su-
as próprias dúvidas e a falta de coragem para tomar uma resolução. Porque não tenha-
mos a menor ilusão a esse respeito: ou o Brasil resolve dar um rumo seguro e acertado 
ao ensino profissional, ou dentro de pouco estaremos presenciando servirem tais reivindi-
cações de arma de combate dos incansáveis agitadores comunistas, tal como se pode ver 
em Paris, onde o Partido Comunista ainda hoje se serve dela para agitar o operariado, 
apesar do governo francês já haver adotado uma legislação que excede em benefícios às 
exigências tardias daquele partido. E se o nosso operariado se encontra coeso e decidido 
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ao lado do governo, não pensemos, porém que isso perdurará sempre. Os motivos prin-
cipais dessa atitude são a gratidão pelos benefícios recebidos da legislação revolucionária 
e a admiração votada ao chefe da nação. Mas a gratidão e o reconhecimento são senti-
mentos pouco duráveis; dentro de 10 anos, todo o operariado julgará os favores recebi-
dos como normais e estará disposto a deixar-se embair pelo primeiro agitador hábil que 
se manifestar entre eles. O governo então os apaziguará com novas concessões possíveis 
ou impossíveis, se antes não tiver procurado agir de um modo decisivo sobre a mentali-
dade do operariado. Modo de ação que não consiste apenas em proporcionar-lhe, pela 
instrução profissional, conhecimentos técnicos necessários, mas uma compreensão mais 
larga para as realidades político-sociais da nação, através da formação cívica e moral do 
futuro operário. Nada ou quase nada se faz no Brasil no sentido de desenvolver esse sen-
timento no indivíduo. Esse crime começa na escola primária e consuma-se no curso se-
cundário, no qual à falta de elementos positivos ainda se junta, às vezes, a ação nefasta 
de certos professores de história pátria, que pensam demonstrar erudição, contando ane-
dotas ou traços ridículos dos nossos grandes homens e heróis. [GC g 1935.12.00 rolo 37, 
fotogramas 685 a 759]  

 
 

CONCLUSÃO: NEM FRANÇA NEM ALEMANHA 
 
As menções às características e virtudes do ensino profissional alemão por Fuchs e Sá Pereira 
são tão parecidas, mesmo decorridos dois anos entre suas visitas, que sugerem a suposição de 
que ambos acolheram, assimilaram e traduziram a propaganda nazista que lhes foi apresentada 
pelos cicerones. Embalado pela conjuntura internacional, Fuchs foi além no reconhecimento e 
na celebração do sucesso internacional do nacional-socialismo.  
 
Em 1938, a expansão alemã fez-se sentir na anexação da Áustria ao III Reich, na ocupação da 
Tchecoslováquia e na bem sucedida intervenção na Espanha, que viabilizou a derrota da repú-
blica pelo nacional-catolicismo do general Francisco Franco. Nesse ano, a despeito do realinha-
mento internacional, o Estado Novo brasileiro convergia com o Estado nazista alemão no 
combate à Maçonaria, ao liberalismo e ao comunismo, com as respectivas polícias políticas co-
laborando na troca de informações e até de prisioneiros. O caso mais dramático foi o de Olga 
Benario, companheira de Luiz Carlos Prestes e agente do Komintern. Presa no Brasil e grávida 
de um cidadão brasileiro, ela tinha o amparo da lei contra a deportação. No entanto, foi entre-
gue à Gestapo e levada à Alemanha, onde faleceu em campo de concentração. 
 
A pregação germanófila de Fuchs não chegou, todavia, em hora favorável. O ano de 1938 mar-
cou o início do afastamento do Estado Novo do campo nazi-fascista. A proibição da imprensa 
em língua estrangeira (inclusive a alemã ) e das organizações partidárias, a expulsão do embai-
xador alemão, a nomeação de Osvaldo Aranha para ministro das Relações Exteriores, a recusa 
de participação brasileira no Pacto Anti-Komintern definiram o distanciamento político entre o 
Brasil e a Alemanha, que se repetiu, depois, com a Itália. 
 
Não conhecemos a reação do ministro Capanema às sugestões de Fuchs – as pessoais nem as 
ditadas pelo realismo político. Todavia, é possível assinalar convergências e divergências daque-
las sugestões com as medidas de política educacional tomadas a partir de 1938. 
 
Antes de tudo, a obrigatoriedade do ensino profissional não foi adotada. A política da formação 
da força de trabalho industrial foi disputada pelos Ministérios da Educação e do Trabalho, sendo 
que este esteve mais próximo do “modelo alemão”, o da “oficina-escola”, enquanto que aquele 
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estava mais afinado com o “modelo francês”, calcado na “escola-oficina”. (Cunha, 2005a) 
 
Mas, a Educação Moral e Cívica marcou as “leis” orgânicas que Capanema promoveu a partir de 
1942, sendo mais enfatizada no ensino secundário, o destinado à formação das “individualida-
des condutoras”, do que nos ramos profissionais do ensino médio. A Juventude Brasileira, ver-
são tropical das instituições de mobilização massiva nazi-fascistas, não vingou, tanto por causa 
das contradições internas ao governo quanto das mudanças da conjuntura internacional. 
 
Inviabilizada a fonte germânica, passou-se à suíça, com grande sucesso, pelo que se pode de-
duzir da avaliação de Celso Suckow da Fonseca (1960), diretor, por muitos anos da Escola Téc-
nica Nacional, sucessora do Liceu Industrial Nacional. Mais fortemente ainda, a conexão norte-
americana, iniciada quando a helvética ainda estava em andamento, antecipando no setor da 
educação profissional a influência exercida, nas décadas seguintes, em outros segmentos do 
ensino. 
 
A mudança de foco, da Alemanha para a Suíça, não foi difícil. País industrializado e com duas 
línguas neolatinas entre as oficiais, este país tinha a vantagem de permanecer neutro na guer-
ra. Além do mais, a importância da atuação do suíço Roberto Mange em São Paulo, desde 
1913, é difícil de exagerar. Professor catedrático da Escola Politécnica, criador da Escola Profis-
sional Mecânica junto ao Liceu de Artes e Ofícios e primeiro diretor do Centro Ferroviário de 
Ensino e Seleção Profissional, ele foi o agente da contratação de professores para o ensino 
profissional brasileiro no estrangeiro, primeiro na Suíça, depois nos Estados Unidos. 
 
Em janeiro de 1942, depois de muitas gestões, chegaram ao Rio de Janeiro, 29 técnicos suíços. 
O cronograma foi crítico. No mês seguinte ao do seu desembarque, os submarinos alemães 
começaram a torpedear navios brasileiros, em navegação de longo curso e cabotagem. 
 
Mais do que um encerramento, a conexão suíça teve seu desfecho na revezamento com a nor-
te-americana. Isto porque, antes mesmo que os helvéticos chegassem ao Brasil, o Ministério da 
Educação já promovia uma inflexão rumo aos Estados Unidos, no que diz respeito à busca de 
apoio pedagógico e docente. 
 
Enquanto os técnicos suíços atuavam na educação profissional, definia-se outro formato na 
cooperação, que se concretizou depois do fim da guerra – a Comissão Brasileiro-Americana de 
Ensino Industrial – CBAI, que, todavia, só produziu resultados a partir de 1948. (Cunha e Fal-
cão, 2009) Ao invés de professores contratados, as escolas técnicas da rede federal, bem como 
as de outros sistemas, receberam consultores norte-americanos e enviaram docentes aos EUA 
para aperfeiçoamento e visitas técnicas; material bibliográfico foi traduzido; e cursos foram 
promovidos em diversos lugares do país, ministrados por brasileiros egressos dos cursos mon-
tados no país e no exterior.  
 
Finalmente, a reflexão sobre as buscas de docentes e modelos para o ensino industrial, no perí-
odo em foco, permite a constatação de que o Estado brasileiro formulou políticas propiciadas 
por sua inserção na correlação de forças internacional, tanto quanto pelas correlações de força 
na política interna, com distintos graus de sintonia.  
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1 A exceção é o livro de Schwatzman, Bomeny e Costa (2000). O leitor poderá constatar que a 
análise aqui desenvolvida segue distinta direção.  
2 Para uma análise das afinidades do integralismo com o fascismo, remetemos o leitor a Trinda-
de (1974).  
3 Filho de engenheiro francês imigrante, Léon Renault foi diretor do reputado Instituto João 
Pinheiro, de educação profissional, situado em Belo Horizonte, e do Serviço de Ensino Técnico 
da Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Ele participou de vários grupos de tra-
balho no âmbito do Ministério da Educação, inclusive a representação brasileira no Congresso 
Internacional de Ensino Técnico, em Roma, no mesmo ano de 1936, na companhia de Lourenço 
Filho e Francisco Montojos, este dirigente do órgão de ensino técnico do ministério.  
4 Experiente dirigente educacional do setor público estadual pernambucano e federal, Rodolfo 
Fuchs era, na época inspetor do ensino industrial na 4ª. Região do Ministério da Educação e 
Saúde Pública, que compreendia quatro estados: Rio Grande Norte, Paraíba, Pernambuco e 
Alagoas.  

CD-ROM DE ATAS  | 7204 |  COLUBHE 2012



DESENVOLVIMENTISMO E POLÍTICAS 
EDUCATIVAS: TRANSNACIONALIZAÇÃO 

E MODERNIZAÇÃO

Maria das Dores DAROS
Universidade Federal de Santa Catarina

PA L AV R AS- C H AV E

Políticas educativas; Transnacionalização; 

Modernização

ID: 272

CD-ROM DE ATAS  | 7205 |  COLUBHE 2012



CD-ROM DE ATAS  | 7206 |  COLUBHE 2012



 

A aposta na educação, não só como fator de transformação da mentalidade social, mas 
simultaneamente como motor e consequência do desenvolvimento, marcou a discussão das 
políticas educacionais no Brasil no período 1950-1960. O objetivo do presente trabalho é 
perscrutar as diferentes retóricas, levando em consideração tanto as diferentes posições quanto 
as semelhanças e as dissonâncias relacionadas com a temática. Considerando a imprensa 
periódica pedagógica como importante fonte de informações para a história da educação, 
elegeu-se, para mapear este debate, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos – RBEP1 -
,orgão de estudos e pesquisas do Ministério de Educação e Saúde, por conter inúmeros artigos 
tanto de autores brasileiros quanto de estrangeiros, que discutiem a relação da educação com o 
processo de desenvolvimento.  

Procurou-se por artigos que tratassem da relação entre educação e desenvolvimento 
econômico nos projetos educacionais em disputa no Brasil naquele momento. A educação obe-
dece às lógicas econômicas e modernizadoras, esta última entendida como processo e projeto 
pensado e implementado com o intuito de superar o tradicional, o arcaico, objetivando alcançar 
o moderno, o desenvolvido. Por sua vez, a dimensão e a força da economia dependem das 
épocas históricas e dos espaços geográficos regionais, nacionais e transnacionais, pois as leis e 
a organização do sistema educativo resultam da ação do governo, mas seguem um pensamento 
mais global do desenvolvimento capitalista.  

A educação que se pensa e se organiza no Brasil participa de um sistema civilizacional for-
temente relacionado com a ordem econômica capitalista. Assim, e reconhecendo que todos os 
países têm sistemas educativos com particularidades decorrentes das dinâmicas econômicas e 
culturais próprias a cada um e processos e protagonismos políticos singulares, devemos ter em 
consideração que a educação que se discute e se concretiza no Brasil está sujeita a lógicas 
transnacionais que a condicionam fortemente. Embora as leis e a organização do sistema edu-
cativo brasileiro resultem da ação do governo, elas seguem na esteira de um pensamento mais 
global e de uma estratégia de desenvolvimento definida em função das conveniências de uma 
sociedade capitalista.  

Cortesão e Stoer (2001, p.388), ao analisar a realidade socioeconômica portuguesa, 
identificam diferentes tipos de transnacionalização educativa e indicam que fortes pressões ex-
ternas mais ou menos explícitas estiveram presentes, na primeira metade do século XX, por 
influência do Banco Mundial, do FMI, da OCDE, da UNESCO e de outros organismos internacio-
nais, em vários países. São, sobretudo importantes “as pressões que se fizeram sentir, em rela-
ção à modernização, para que tivesse lugar o desenvolvimento da escola de massas” 2. (Ibid., 
p. 389). Referindo-se a Dale (1999), os já citados autores discutem os efeitos sobre as políticas 
educacionais nacionais dos mecanismos da globalização existentes desde as décadas de 
1950/60 e que resultaram da intervenção dos organismos internacionais3: a realização de em-
préstimos e o ensino de formas (normalizadas) de fazer planejamento educacional (STOER, 
CORTESÃO, 2001, p. 372). Entre os efeitos da globalização sobre a política educativa, encontra-
se a ideia que seu lócus de viabilidade é externo (abrangendo tanto os objetivos como os pro-
cessos da política educativa), e que sua origem não pode ser encontrada em nenhum Estado-
nação específico. Para os autores, Dale (2001) compara duas concepções da relação educação 
e globalização: a primeira é a de cultura educacional mundial comum, baseada em valores oci-
dentais, que explica o desenvolvimento dos sistemas educativos nacionais e das categorias cur-
riculares pela utilização de modelos universais de educação, Estado e sociedade, mais do que 
por fatores nacionais distintos4; a segunda sustenta que é a natureza mutável da economia ca-
pitalista mundial que constitui a força principal da globalização e que procura estabelecer a sua 
influência sobre os sistemas educativos, ainda que intensamente mediados pelos sistemas edu-
cativos nacionais. Para Stoer (2002, p. 36), Dale indica que é o imperativo econômico que as-
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sume o papel principal no processo de globalização da educação e não as dimensões culturais e 
normativas. 
 É também no período posterior à Segunda Guerra Mundial, que o termo modernização aparece 
ligado ao contexto da necessidade de reconstrução das nações. A teoria da modernização origi-
nada em meados do século XX nasce da reelaboração de teses de teóricos como Max Weber e 
Talcot Parsons e se origina na necessidade de analisar processos de desenvolvimento e respon-
der como se passa de uma sociedade tradicional, fundada na economia não industrializada, pa-
ra uma sociedade moderna que funda sua economia no desenvolvimento de um complexo 
industrial (CUNHA, 1980). Nesse processo a finalidade da educação é formar recursos humanos 
com nova mentalidade e preparados tecnicamente para as novas funções sociais. 
 Na revista que elegemos como fonte documental de nossa análise, foram publicados os 
documentos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 
Unesco -, que contêm as recomendações das Conferências Internacionais de Instrução Pública 
realizadas entre 1946 e 1962. Também foi publicado na mesma edição da RBEP o documento 
da Unesco para servir de base de avaliação das metas educacionais para a América Latina. Nele 
se descreve a situação educacional de vários países e se projetam as necessidades para 1970 
(os dez anos seguintes).  

Além desse documento, a revista publica a bibliografia analítica dos documentos, entre eles 
alguns de responsabilidade da Comissão Econômica para a América Latina – Cepal -, 
apresentados à conferência, com menção a um preparado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais – CBPE - e de outro, elaborado por João Roberto Moreira, técnico do Inep/MEC, 
entre outros, nos quais são indicados os problemas principais do sistema educacional brasileiro 
e suas necessidades para o desenvolvimento econômico.  

A Unesco, criada em 1945 e a Cepal,criada em 19475 fazem parte de um vasto sistema de 
organizações internacionais de natureza intergovernamental como a Organização das Nações 
Unidas – ONU -, a Organização para a Cooperação Econômica – OECE -, a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento ou Econômico – OCDE -, o Fundo Monetário Internacional – 
FMI – e o Banco Mundial. Essas organizações, entre outras, passam a desempenhar um papel 
determinante “na afirmação do projeto de desenvolvimento, em que, a par da inovação 
tecnológica, a educação (enquanto formação de recursos humanos) constitui um dos pilares 
fundamentais” (STOER, CORTESÃO & CORREIA, Org. 2001, p. 121). Realizaram-se, nesse 
período pós-Segunda Guerra, por meio dessas organizações, “um esforço para estabelecer uma 
racionalidade científica que permitisse formular leis gerais capazes de guiar, em cada país, a 
ação reformadora no campo da educação” (TEODORO, 2001, p. 127). Dentre os esforços 
citados há um elevado número de conferências, missões e assistências técnicas a inúmeros 
países, entre os quais o Brasil. Nos anos sessenta do século XX, a Unesco firmou com o 
Ministério de Educação e Cultura do Brasil – MEC - um convênio para assessorar os estados na 
organização de seus sistemas de ensino colocando à disposição seus peritos, para orientar a 
prática do planejamento e a organização da educação. O convênio MEC/Unesco resultou em 
assistência de peritos estrangeiros a vários estados brasileiros. 

A partir da realidade política brasileira, questiona-se como se articularam as propostas 
educacionais com as idéias transnacionais protagonizadas pelos organismos internacionais, pois 
as organizações internacionais se converteram em espaços de produção e circulação de 
discursos, bem como de intervensão no âmbito educacional, onde estavam presentes vários 
intelectuais brasileiros envolvidos no projeto de modernização da sociedade. 

Também será analisada a predominância das organizações internacionais nos anos de 1960 
como veículos das teorias da modernização, embasadas na teoria do capital humano e na 
defesa da planificação educacional. As teorias da modernização creem na relação positiva entre 
ensino e desenvolvimento econômico, pois as transformações necessárias ao desenvolvimento 
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se consubstanciam na necessária passagem da sociedade tradicional para a moderna, ou seja, 
para a sociedade urbano-industrial (GERMANI, 1971, p. 101). Esta passagem faz-se pelas 
transformações das instituições, o que, em última análise, se dá pela mudança de atitude dos 
indivíduos. Daí a necessidade de investir não só no capital físico, mas também no “capital 
humano” (SHUTZ, 1963). De acordo com Faoro (1992), os processos de modernização trariam 
a possibilidade de um desenvolvimento mais rápido aos países atrasados, por meio de um 
movimento de queimar etapas e encurtar distâncias, de modo que ao final do processo as 
diferenças deixariam de existir e todos seriam países desenvolvidos. 

As teorias da modernização, segundo Azevedo (2000), constituem a base do modelo 
mundial de educação, quando, após a II Guerra Mundial, com os processos de descolonização, 
ocorreu uma ampliação do privilégio da cidadania aos povos e raças não-brancas e uma 
expansão da idéia de igualdade dos direitos humanos. A modernização irradiada pelas Nações 
Unidas assentava-se, então, no pressuposto dos benefícios econômicos específicos da educação 
e beneficiou-se da “rápida expansão da teoria do capital humano, que apoiou a extensão dos 
sistemas educativos nacionais e reforçou a emergência do moderno sistema mundial” 
(AZEVEDO, 2000, p. 158). 

Nas Conferências de Instrução Pública da Unesco, a maior ênfase estava na preocupação 
com a universalização da educação primária, obrigatória e gratuita, com a diversificação da 
educação secundária e sua progressiva gratuidade, bem como em sua articulação com o ensino 
primário e, ainda, na necessidade de facilitar o acesso ao ensino superior. Estas questões 
constituem a preocupação principal dos autores da RBEP quando discutem a relação de 
educação com desenvolvimento. Embora estejam ligados à problemática educacional do Brasil, 
muitos deles também faziam parte de redes de autoridades político-administrativas e 
especialistas que se formaram por iniciativa da Unesco para discutir e propor reformas 
educacionais, principalmente para a América Latina. Especialização que os legitima como 
intelectuais, ou seja, como atores do político (SIRINELLI, 2003, p. 243).  

Nos diversos números da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos – RBEP -, fonte 
documental de nossa análise, foram publicados diversos documentos da Unesco contendo as 
recomendações das Conferências de Instrução Pública realizadas entre 1946 e 1962, num total 
de doze. Normalmente realizadas em Genebra, em 1962 o escritório regional para a América 
Latina realizou em Santiago do Chile6 a Conferência sobre Educação e Desenvolvimento 
Econômico e Social na América Latina (RBPE, n. 87, 1962, p. 55-105), na qual se fizera várias 
recomendações para os Estados representados.  

Destacam-se, entre as recomendações, a urgente necessidade de pôr em prática uma 
reorientação profunda da estrutura escolar dos países latino-americanos. A meta para o ensino 
primário ratificava as recomendações das reuniões interamericanas de 1956, 1958 e 1961, que 
eram de atender a 100% do grupo etário correspondente (7 a 14 anos) até o ano de 1970.  

Para o ensino secundário, a meta era atingir 30% do grupo etário (15 a 19 anos),o que 
indicava a necessidade de triplicar os efetivos escolares, já que o Brasil atendia somente 11% 
da população na faixa etária correspondente.(1959). O atendimento ao ensino superior 
dependeria do que fosse atingido no ensino secundário (RBEP n. 87, 1962, p. 58-85). Além da 
ampliação da escolaridade básica de 8 para 9 anos, a Unesco recomendava uma segunda etapa 
de formação profissional de nível médio (de 2 a 4 anos), e uma terceira, especializada, 
profissional ou científica, de nível superior. Esse conjunto de recomendações evidencia o 
modelo proposto pela organização: educação primária universal; grande importância à 
expansão do médio secundário e superior, além da educação de adultos. 

Para Jaime Abreu do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais7 o atendimento da meta 
estabelecida (100% dos brasileiros entre 7 e 14 anos) no ensino elementar, significava 
incorporar os 14 milhoes e 200 mil brasileiros nesta faixa etária (dados de1959). Destes, pouco 
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mais de 50% frequentavam as escolas primárias ( 7 milhões e 500 mil). Para incorporar tal 
contigente seria necessário quintuplicar o dispêndio educacional no país até 1970 e para tanto o 
Brasil necessitária passar por reforma estrutural de sua economia. Lembra que Raul Prebisch, 
secretário executivo da Cepal entre 1950 e 1963, na Conferência de Santiago alertava que o 
problema educacional somente poderia ser resolvido com altas taxas de desenvolvimento 
econômico. Portanto seria necessário “reformas estruturais no campo econômico na América 
Latina”. Abreu lembra ainda, a necessária cooperação internacional à aceleração do esforço 
educacional para a América Latina que buscava resolver no século XX, problemas do século XIX 
para os países desenvolvidos 

As funções indicadas pela Comissão Econômica para América Latina - Cepal8 - , são 
também referenciadas na RBEP. Preconizava-se para os sistemas de economia moderna, a 
influência reciproca entre o fator conômico, o social os sistemas escolares para um rápido 
progresso econômico. O economista argentino Raul Prebish, cunhou o conceito de capitalismo 
dependente e periférico “que, para muitos especialistas de seu tempo, foi considerado como um 
modelo latino-americano próprio, com enorme circulação/aceitação internacional, além de 
considerável aceitação de parte dos organismos internacionais” (SAUTER, 2011 – Trad. Nossa).” 
Prebish alentou o surgimento de uma nova disciplina ou campo de estudos, a economia política 
do desenvolvimento e recrutou para a CEPAL um notável conjunto de economistas e cientistas 
sociais, entre os quais o brasileiro Celso Furtado e o mexicano José Medina Echeverria. Os 
autores da CEPAL9 sob a liderança de Raul Prebisch abordaram as economias latino-americanas 
com uma teoria original, a teoria do subdesenvolvimento periférico. A teoria cepalina do 
subdesenvolvimento em suas duas tradições teóricas (Teoria da Dependência e Teoria do 
Capitalismo Tardio) indicava o papel central da industrialização apoiada na ação do Estado, 
para a superação da condição periférica dos países da América Latina. A influência da CEPAL 
entre os intelectuais brasileiros tem sido reconhecida como a mais significativa entre os países 
da América Latina no pós Segunda Guerra Mundial. As teses cepalinas no Brasil tiveram em 
Celso Furtado um de seus mais criativos divulgadores. Outros intelectuai brasileiros que 
também trataram da problemática do desenvolvimento, destacam-se Juarez Brandão Lopes, 
Luís Pereira, entre outros.  

A Cepal apresenta na Conferência de Santiago do Chile de 1962 o documento Situacion 
demogáfica, econômica, social y educativa de América Latina, em que expõe a reciprocidade de 
influências dos fatores econômicos e sociais e os sistemas escolares da América Latina, 
mostrando em que medida a situação educacional se condiciona à demografia, à economia e à 
estrutura da propria região. O documento considera a possibilidade de integração desses 
diversos fatores, mediante planos educativos vinculados aos planos nacionais de 
desenvolvimento econômico e social. (RBEP, n. 87, p. 86)10. 
 Chama também a atenção no rol de documentos apresentados à conferência um relatório de 
autoria de Anísio Teixeira, diretor do Inep/MEC, elaborado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais - CBPE - para a Conferência de Santiago e outro, elaborado por João Roberto 
Moreira11 .  

Evidencia-se não apenas nestes, mas também em outros documentos apresentados por 
vários países, como a problemática educacional estava internacionalizada naquele momento, 
além do papel protagonista da Unesco e de outras organizações internacionais, como a Cepal,12 
não só no campo financeiro, mas também na ajuda técnica para a definição das prioridades 
educacionais entendidas, como fundamentais para o desenvolvimento.  
 Nossa intenção, com o presente texto, foi indicar como os discursos sobre a articulação da 
educação com o desenvolvimento evidenciam que tal relação constituía um dos aspectos 
marcantes no contexto da discussão sobre o estabelecimento das políticas educativas no Brasil 
dos anos 1950-1960. Os autores dos artigos publicados na RBEP se debruçam, em primeiro 
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lugar, sobre questões mais restritas da política educacional em sua articulação com a temática 
do desenvolvimento econômico. De fato, em base aos escritos de Shultz, Clark, entre outros, 
são relações de clara dependência entre educação e desenvolvimento, marcadas pelos 
interesses da economia capitalista (ABREU, 1962,1963; LOURENÇO FILHO, 1961). Discutem, 
nessa perpectiva, as necessidades educacionais para a industrialização preconizada, tais como 
ampliação da escolaridade em geral, as opções para o ensino médio técnico e o universitário, 
pois sempre se pressupõe uma preocupação com uma formação adequada a uma sociedade 
mais urbanizada e mais industrializada que, obviamente, necessitava da cultura escrita, da 
ampliação da escolaridade primária, de uma mão-de-obra mais qualificada. 

Na verdade, embora fosse evidente a preocupação a respeito dessa articulação, também se 
discute a temática da educação e desenvolvimento em sua relação com a manutenção das 
instituições democráticas. Para que de fato se possa dizer que se promove o desenvolvimento, 
alguns autores chegam a advertir que deve haver maior preocupação com o equilíbrio nas 
relações humanas, políticas e sociais, pois as instituições democráticas dependem “da formação 
do cidadão para o funcionamento da democracia liberal” (LOURENÇO FILHO, 1961, p. 37; 
TEIXEIRA, 1962, p. 86).  

Não há dúvida a respeito de uma retórica generosa em alguns autores que, embora no 
marco da democracia representativa, os induzia a defender um sistema aberto de classes, de 
valores igualitários no que toca ao exercício de direitos e, enfim, a “uma participação ativa de 
todos os cidadãos na direção dos negócios públicos por um sistema de representatividade de 
governo” (LOURENÇO FILHO, 1961, p. 44). 

Assim, ainda que inscrevendo suas ideias num sistema político capitalista e no quadro de 
um regime democrático liberal, alguns autores brasileiros demonstram inquietação sobre a 
forma e o significado do desenvolvimento, temendo que ele não contemple a ideia de progresso 
social e que apenas se restrinja a servir a um status quo econômico. Nas páginas da RBEP 
repercute, por exemplo, a necessidade de discutir o processo de tomada de decisão quanto ao 
desenvolvimento a ter em consideração, indagando sobre que forças sociais deviam intervir na 
definição do projeto de desenvolvimento e quem se beneficiaria dele, ou seja, como os lucros e 
os custos do desenvolvimento podeim ser distribuídos (TEIXEIRA, 1962, BONILLA, 1962). 

O discurso destes autores fundava-se nos mesmos pressupostos em que assentavam as 
sociedades ocidentais mais desenvolvidas e servia bem à lógica de expansão do sistema 
econômico inerente a tais países, dentro de uma perpectiva de democracia liberal. No Brasil, 
segundo o que se reflete nas discussões que transparecem na RBEP, seguia-se 
fundamentalmente o que se inscrevia no âmbito das orientações da Unesco. Mesmo quando os 
discursos se apresentam mais generosos, colocando muita ênfase numa universalização da 
educação primária, obrigatória e gratuita, propondo a diversificação da educação secundária e 
sua progressiva gratuidade, sua articulação com o ensino primário e, ainda, a necessidade de 
facilitar o acesso ao ensino superior, eles estão apenas querendo forçar o investimento em 
aspectos que deveriam acelerar o desenvolvimento e dar maior consistência ao esforço de 
modernização do País, para que ele pudesse participar da ordem das sociedades que lideravam 
a modernidade. Embora vários destes autores estivessem ligados à problemática educacional do 
Brasil, eles faziam parte das redes de autoridades político-administrativas e de especialistas 
formadas por iniciativa da Unesco e Cepal para discutir e propor reformas educacionais e, 
portanto, participaram da consolidação de uma cultura educacional mundial comum, 
posteriormente divulgada pelos organismos transnacionais e por eles próprios. 

Vale lembrar que Anísio Teixeira exerceu cargo de Conselheiro de Educação da Comissão 
Preparatória da Unesco a partir de 1945 e que coube a Lourenço Filho coordenar um grupo de 
técnicos e especialistas das Nações Unidas, que, em reunião preparatória no Rio de Janeiro, 
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elaboraram o programa a ser adotado pela Unesco na Conferência sobre Educação e 
Desenvolvimento Social, posteriormente realizada em Santiago do Chile, em março de 1962.  

Nesta conferência, além de Anísio Teixeira ter ainda apresentado um documento sobre 
valores reais e professados em política educacional a partir da constatação da existência no 
sistema educacional brasileiro de normas e padrões abandonados, por obsoletos e anacrônicos, 
nos sistemas europeus, outro colaborador do CBPE, João Roberto Moreira, em conjunto com 
outros autores, apresentou um trabalho denominado “Brasil: inventário de las necessidades de 
educación para el dessarolo econômico y social 13”, no qual avalia as necessidades educacionais 
para o desenvolvimento econômico. Ora, João Roberto Moreira havia sido convidado para 
assumir um cargo na Unesco no Chile e “partilhava e conhecia os projetos dos organismos 
internacionais com relação aos encaminhamentos que deveriam ser dados à educação, não só 
no Brasil, como em outros países latino-americanos” (DANIEL, 2007, p. 69). É possível 
compreender que as conferências constituíssem redes de sociabilidades, assim como as 
revistas, “pelas posições tomadas, os debates suscitados, e as cisões advindas [....] um lugar 
precioso para a análise do movimento das idéias”(SIRINELLI, J., 2010, p. 249). 

Os elementos aqui analisados identificam os protagonistas que contribuíram para a 
consolidação de “uma cultura educacional mundial comum” por sua atuação em vários espaços 
transnacionais de discussão, nomeadamente as conferências promovidas pela Unesco. Eles, 
juntamente com outros, ajudaram, por um lado, a elaborar modelos universais de educação e, 
por outro, se empenharam em acrescentar perspectivas mais pessoais sobre as questões 
nacionais. Mas o que mais interessa sublinhar é que os autores brasileiros mencionados tinham 
uma grande influência na formação do discurso educacional brasileiro, pois muitos deles 
ocupavam postos-chave na esfera governamental brasileira e gozavam de grande prestígio 
nacional e internacional. Por sua vez, partilharam de uma visão de mundo fomentada por 
organizações internacionais como a Unesco e Cepal e protagonizaram a difusão de ideias 
transnacionais caras ao modelo de modernização pretendido pelos países de economia 
capitalista e democracia representativa. Seus olhos, independentemente das diferentes opiniões 
individuais, estão na modernidade exibida ao mundo pelos países ocidentais mais 
desenvolvidos.  
 
                                                             
Notas 
1 A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, editada pelo Instituto Nacional de Estudos Peda-
gógicos/MEC, tinha por fim expor e discutir questões gerais da pedagogia e de modo especial, 
os problemas da vida educacional brasileira. No período compreendido entre os anos de 1952 e 
1964, quando Anísio Teixeira dirige o INEP, segue uma linha editorial identificada com este in-
telectual e com o projeto por ele desenvolvido. 
2 Teodoro & Anibal argumentam que a origem, a institucionalização e o incremento de uma es-
cola de massas não são função específica de características endógenas a cada país, mas o re-
sultado principal da formação do Estado-nação, alimentada por uma cultura política mundial 
que emergiu dos dinâmicos e múltiplos conflitos da economia-mundo capitalista. “A educação 
em tempos de globalização. Modernização e hibridismo nas políticas educativas em Portugal”. 
Revista Lusófona de Educação. Lisboa, 2007, n. 10, p. 13. 
3 Outros mecanismos da globalização mais recentes, que têm efeito sobre as políticas educati-
vas nacionais são: a harmonização, a disseminação, a estandardização a implantação da inter-
dependência e a imposição (STOER e CORTESÃO, 2001, p. 372). 
4 No trabalho Globalização e Educação: demonstrando a existência de uma “cultura educacional 
mundial comum”, ou localizando uma “agenda globalmente estruturada para a educação?”, Da-
le examina a relação entre globalização e educação, comparando a abordagem Cultura Educa-
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cional Mundial Comum desenvolvida por John Meyer, da Universidade de Stanford (Califórnia), 
e a sua abordagem de Agenda Globalmente Estruturada para a Educação (DALE, 2001. p. 133). 
5 A Cepal, desde sua criada em 1947 até 1964, quando se rompe a ordem institucional brasilei-
ra, com a implantação de um regime autoritário teve forte influência no Brasil. 
6 Com sede em Paris, a Unesco conta com escritórios para tratar de assuntos educacionais nas 
áreas de sua mais permanente atividade como Ásia (Bangkok), África (Dakar), países árabes 
(Beirut) e América Latina (Santiago do Chile). 
7 O CBPE e a rede de Centros Regionais (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, 
Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul criados em 1955 eram espaços de produção intelectual de 
antropólogos e sociólogos sobre a realidade social e educacional brasileira. 
8 Desde a Cepal, um órgão das Nações Unidas, o economista Raul Prebisch promoveu a criação 
de alguns organismos muito influentes como Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
e o Instituto Latino americano de Planificação Econômica e Social.  
9 A Teoria Cepalina do subdesenvolvimento (em suas duas tradições teóricas: Teoria da Depen-
dência e Teoria do Capitalismo Tardio), indicava o papel central da industrialização para a supe-
ração da condição periférica dos países da América Latina. Ver Colistete, Renato P.(2001). O 
Desenvolvimentismo Cepalino: problemas teóricos e influências no Brasil. In Estudos Avança-
dos. vol.15, n.41, São Paulo.  
10Alem do documento da Cepal, constam outros de responsasbilidade da OEA, OIT e FAO. 
11 João Roberto Moreira foi técnico do Inep/MEC durante a gestão de Anísio Teixeira e um dos 
seus principais colaboradores na montagem do CBPE. 
12 Vale lembrar também o papel da OEA e do Programa Aliança para o Progresso, impulsiona-
dos pela administração Kennedy a partir de 1961 mediante estratégias de modernização eco-
nômica e social, que objetivavam frear a expansão do socialismo na América Latina. 
13 Brasil: inventário das necessidades de educação para o desenvolvimento econômico e social. 
(Trad. nossa). 
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Com João do Rio e João de Barros na direcção das páginas da Atlântida, um mensário 
artístico, literário e social para Portugal e Brasil fez-se um intenso diálogo sobre Pedagogia. An-
tes, Rodrigues de Freitas (1883), como republicano e professor de economia, tinha discutido a 
Educação e a Pedagogia, como elemento fundamental da transformação do processo produtivo 
(p.52-53). E partindo da ideia de que a burguesia nasceu historicamente do trabalho, incenti-
va-a a “animar a agricultura e a industria; funde escholas; fomente as artes e as sciencias” 
pois como não há só campos incultos mas também cérebros, cita: “A Lei de Zurich (que) diz 
assim: “As escholas publicas adoptarão um systhema de ensino tal, que as creanças de todas 
as idades possam tornar-se cidadãos uteis e seres moraes””. 1 Quatro anos antes tinha defen-
dido e, de certo modo, obrigado o governo de Rodrigues Sampaio a criar o sistema de ensino 
primário com carácter universal (Freitas, 1879). Marnoco e Sousa, professor de Economia na 
Faculdade de Direito de Coimbra, tinha também concluído que “o critério objectivista fortifica a 
razão, libertando-a das ficções teológicas; a dignidade individual afirma-se pelo desenvolvimen-
to da indústria e pelas tentativas de reorganização pedagógica que chegam até à criação do 
ensino popular” (1901, pp. 131-2). 
 

1 – Um diálogo luso-brasileiro sobre pedagogia  
 
Em 1904, como diálogo desejado em Portugal, os “Estatutos da Associação do Magisté-

rio Secundário Oficial”, como parte da estratégia no artigo 2º, § 1º, prescrevem: 
 

a) fomentar todos os progressos da Pedagogia que devam introduzir-se 
em Portugal; 

b) imprimir a todos os ramos de ensino, professados nos liceus portu-
gueses, uma unidade de acção educativa com cunho profundamente 
nacional;  

c) contribuir por todos os meios ao seu alcance para o progresso científi-
co do país (p. 5). 

 
No artigo 3º, 1º, determina-se que publicarão um Boletim e no seus vários itens, e, 

especificando como parceiro estratégico o Brasil, diz-se que na alínea g tratarão “do estado e 
dos progressos do ensino no Brasil” e mais adiante no artigo 6º define como linha estratégica 
para a melhoria do sistema de ensino português relacionar “os processos de ensino adoptados 
em Portugal com os adoptados no Brasil, e esforçando-se por aproximar e unir pelos laços 
educativos os dois povos irmãos”.2 

 
 Também no primeiro número da Atlântida fala-se da necessidade de retomar o projec-

to de “Acordo luso-brasileiro” de Consiglieri Pedroso de 1909 e da necessidade de se definirem 
equivalências entre exames do ensino primário e secundário, referindo que “o actual director 
geral de Instrução Pública em Portugal conhece perfeitamente os métodos de ensino das esco-
las brasileiras do Rio de Janeiro e de S. Paulo” (p. 66). Anuncia-se por isso a inauguração em 
1917 do Museu e do Jardim Escola João de Deus em Lisboa. 3 Aproveita a sua inauguração pa-
ra elogiar o génio educativo de João de Deus Ramos e logo criticar a Câmara Municipal de Lis-
boa por ter estabelecido duas escolas do tipo Montessori, argumentando que os nossos edis 
não tinham clara consciência das forças, necessidades e exigências do país e da necessidade 
de estes seguirem as forças nacionalizadoras da vida portuguesa. 4 

Também nas páginas da Atlântida, dentro do que podemos chamar pedagogia social, 
se fala da educação americana da mulher, algo que esta a torna autónoma a partir de uma co-
educação, fórmula pedagógica temida erradamente na Europa, mas que ensina a mulher a ter 
self-direction e a lidar com os homens, que assim também são educados a respeitar as mulhe-
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res. Alfredo Mesquita (1916) fala assim da importância das mulheres na sociedade americana e 
da sua acção na protecção das crianças, mulheres e homens desamparados sem cair numa ca-
ridade que propicia a mandriice. Mostra uma outra sociedade e outra Escola, que prepara os 
homens e as mulheres para uma sociedade mais justa e fraterna numa lógica deweyana gera-
dora de emancipação, sem os defeitos de uma sociedade ainda feudal, que avassala os de-
samparados e os menoriza e prejudica no seu desempenho futuro. 

Entretanto, a Faculdade de Letras de Lisboa aprovou a criação de uma cadeira de es-
tudos brasileiros por proposta do seu Director5, uma iniciativa saudada pela Câmara de Depu-
tados Brasileira por proposta de Coelho Neto.6 

 
Insatisfeito com a falta de uma Educação Popular no Brasil, sendo a educação demasi-

ado confinada à intelectualidade dominante, que prestigia o país, mas não o fortalece, Carneiro 
Leão, em 1916, advoga uma educação prática que permita transformar a estrutura produtiva 
do Brasil, argumentando que o analfabetismo compromete a economia do país. Fala por isso 
elogiosamente do governador de Pernambuco, Manuel Borba, por ter uma visão prática da 
educação. Antes tinha elogiado a acção de Nilo Peçanha por, com um simples decreto, ter cria-
do como parte da educação popular, escolas nacionais tanto agrícolas como institutos de 
aprendizes artífices, que se acrescentam às escolas estaduais já existentes, que diz serem coi-
sas interessantes, mas insuficientes pois “nos escasseia por completo, o trabalho organizado, a 
vertigem produtora, a riqueza, os fundamentos indispensáveis à sua afirmação” (p. 1035). Para 
conseguir o avanço da educação profissional agrícola, advoga a criação de um Conselho Nacio-
nal da Educação, que tem já defensores José Augusto na Câmara Baixa (p. 1037). Antes, tinha 
escrito que pela Constituição só é dever taxativo da União cuidar do ensino secundário e supe-
rior, deixando de fora a educação popular, que a instrução primária é por excelência. Listando 
vários casos onde esta é bem cuidada, afirma que alguns espíritos lúcidos já viram como é im-
portante cuidar de “uma preparação integral e generalizada por todo o país” que, sendo “edu-
cação prática, além de fazer do povo inerte uma força activa e produtora, é, indirecta, mas 
prodigiosamente também, a melhor educação moral e cívica que poderemos dar à nossa gen-
te.” E abrindo horizontes aos emigrantes, escreve: “há, porém, a colónia, há o intercâmbio do 
comércio e da indústria que entrelaça os povos numa comunhão internacional, abrindo ao emi-
grado, na pátria estranha, os campos de actividade que se fecharam na sua” (p. 1037). Para 
ele, era essencial promover a competência para desenvolver a indústria, o comércio e a agri-
cultura, que por fim levará ao funcionalismo e à política homens livres por serem aptos profis-
sionalmente. Era esta educação popular, assim prometida, mais um elemento de atracção de 
portugueses a quem se dirige. Não admira que a Atlântida informe que recebeu três volumes 
da prefeitura do Distrito Federal (Rio de Janeiro), um sobre O novo regulamento das Escolas 
Profissionais, outro sobre O novo regulamento da Escola Normal e seus programas; e ainda o 
Projecto criando o fundo escolar e dando outras providências sobre o ensino. Eram obra do 
pedagogista Azevedo Sodré e que evidenciam o seu carácter prático, cuidado, escrúpulo e inte-
ligência superior. 7 

Algum tempo depois, em 1917, Silva Bastos falar-nos-á de Benjamim Constant Botelho 
de Magalhães, director da Escola Normal preparatória do professorado primário e ainda do Ins-
tituto dos Meninos Cegos, onde ministrava não só instrução literária, mas também profissional, 
um resultado da República Brasileira (pp. 185-186).  

Contudo, o presidente eleito do Brasil, Dr. Rodrigues Alves em 1917 está bem consci-
ente da necessidade de desenvolver o ensino básico no seu país, bem como o ensino profissio-
nal. Queixa-se por isso das deficiências estatísticas que impedem uma boa planificação do 
esforço educativo que elege como estratégico. De facto, a par deste esforço educativo sublinha 
o esforço de investigação e de partilha de conhecimentos como forma de desenvolver o traba-
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lho como elemento criador de riqueza e, claro, da independência económica das nações, e, 
consequentemente, do Brasil. 

A Universidade de Lisboa, que só no ano lectivo de 1915-1916, fez a sua inauguração 
solene, apresenta-se, pela voz de Queiroz Veloso (1916), como um livre instituto de investiga-
ção filosófica na sequência da reforma do decreto-lei de 19 de Agosto de 1907, aprofundada 
pela reforma republicana do ensino universitário de 19 de Abril de 1911, sintonizando-se assim 
com a necessidade de reforçar o ensino superior universitário com Santos (1917, a) e b)). 

  
2 – O mostruário das práticas pedagógicas portuguesas  
 
Em 1916, para mostrar como Portugal estava avançado na Higiene Escolar, Costa Sa-

cadura, inspector-geral de Sanidade Escolar, vai expor o avanço legislativo verificado. Mostra-o 
tanto no tempo da monarquia como após a revolução republicana, frisando que a reforma 
pombalina não lhe consagrou qualquer capítulo. Mostra como só o decreto de 1856 marcou 
limitadamente as condições de salubridade dos edifícios escolares e também os do mobiliário e, 
ainda, que até 1878 ficaram no olvido todos os aspectos referentes ao professor e ao aluno. Só 
com a reforma de Rodrigues Sampaio, explicita “se atende à capacidade física dos candidatos 
ao professorado primário, exigindo-lhe aptidão física e isenção de qualquer defeito prejudicial 
ao ensino e à disciplina”. Mas só em 1892, através do decreto de 6 de Maio desse ano, se mos-
tra interesse pela higiene do aluno, obrigando-o na admissão a apresentar um atestado em 
como não sofre de moléstia contagiosa e que foi vacinado. Foi só com o início do século, em 
24 de Dezembro de 1901 que se criou a Inspecção de Sanidade Escolar e a Direcção das Cons-
truções Escolares (p. 232). Compara este nosso processo legislativo com o ocorrido na França 
que o iniciou em 1793 e a Alemanha que só o iniciou em 1832. Citando o seu trabalho, L’ 
Hygiene Scolaire au Portugal, apresentado no 2º Congresso Internacional de Higiene Escolar, 
em Londres em 1907, mostra como esta lei correspondia às necessidades sanitárias escolares, 
sendo apenas insuficiente o pessoal para o levar à prática, que, mesmo desfalcado, já teve 
efeitos positivos na melhoria higiénica do ensino. Aponta como falha estrutural o facto de a 
Inspecção Sanitária Escolar não estar representada no Conselho Superior de Instrução Pública 
(p. 233). Conclui por isso que, desde que em 1905 a acção do médico escolar se estendeu aos 
estabelecimentos de ensino secundário com a nomeação de mais 5 funcionários, tudo melho-
rou, mas sublinha que as funções destes nunca foram regulamentadas. Sendo professor e mé-
dico escolar do liceu Camões desde 19088, onde era colega de João de Barros9, fala das 
esperanças criadas pela República que em 15 de Outubro de 1910 extinguiu estes serviços pa-
ra os remodelar em 29 de Março de 1911 com a Reforma da Instrução Primária, completada 
pelo decreto de 26 de Maio de 1911, e que, pouco depois, teve um regulamento de 2 de Agos-
to e com a “melhoria orçamental devida, ter-se-á dado um grande passo para o robustecimen-
to da população do nosso ensino em geral”, mas continua à espera do retorno da lei de 24 de 
Dezembro de 1901 harmonizado com as novas reformas do ensino. E é esperançado com a 
presença de João de Barros como Secretário-geral do Ministério da Instrução que espera mu-
danças efectivas na Higiene Escolar, pois, sublinha, a curta permanência dos Ministros tem 
obstado à sua concretização. Entretanto, ao nível municipal, sublinha a acção isolada da Câma-
ra do Porto quanto à Higiene Escolar. E, em Janeiro de 1916, já podia dizer: 

 
E assim, ao passo que as grandes nações se vão enfraquecendo em 
guerras mortíferas, não podendo pensar imediatamente na sua nova 
geração, na mocidade escolar, nós iremos cuidando nos nossos edu-
candos desde já carinhosamente, tornando-os fortes, robustos, resis-
tentes e sadios, de modo que garantam amanhã a independência da 
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nossa querida Pátria, do nosso Portugal de tradições nobilíssimas que 
é de esperar engrandecido (p. 236). 
 

Explica então a direção da revista, provavelmente João de Barros, que, no sentido de 
reforçar a higiene escolar em simultâneo com a renovação pedagógica, Raul Lino fez um pro-
jecto para o Jardim-Escola de Coimbra a pedido do educador João de Deus Ramos. Acrescenta 
que esta serviu de inspiração para muitas outras escolas e que o Estado lhe encomendou o 
projecto para uma Escola Primária em Alcântara, algo que na Atlântida é traduzido para «Gru-
po Escolar». Argumenta-se aí que tal interessa «ao futuro da raça, pois que dele depende em 
grande parte, o melhor carinho e agasalho dos pequenos educados». Raul Lino explica este 
conjunto de projetos em carta a João de Barros que é acompanhada por ilustrações das obras 
em curso ou já realizadas, mostrando bem o carinho com que olha as crianças quando explica 
a solução arquitectónica para a cantina, embora com orçamento exíguo (p. 335). Esta exposi-
ção é completada por uma exposição da Arte na Escola promovida pela Sociedade de Estudos 
Pedagógicos, em que participaram várias escolas secundárias e que esteve instalada na Facul-
dade de Ciências de Lisboa. Há ainda conferências sobre temas diversos, um espectáculo de 
bailado pelas alunas do Liceu Maria Pia de Lisboa e também um espectáculo onde o professor 
Lobo de Campos, deste liceu, mostra como ensina a arte de dizer como acção educativa e es-
tética. 10 

Também Jaime Cortesão em 1916 fala da necessidade de fazer um ensino nacional 
pois “a nobre formosura da grei está oculta sob o negro pó e as nódoas espessas com que a 
desfearam”, sendo por isso uma educação que a mostre.  

 
3 – Progressos no Ensino Secundário 
 
Agostinho de Campos (1916), ex-Diretor do Ensino Secundário de João Franco, como 

professor do Liceu Pedro Nunes, na Oração de Sapiência, no início do ano escolar 1914-1915, 
fala sobre as grandes transformações operadas desde que foi aluno numa escola sem condi-
ções: 

 
Em cada andar, em cada corredor sombrio passeava um guarda mu-
nicipal, um daqueles soldados fortes a quem nesse tempo incumbia 
defender a Cidade, quando a sua paz vinha a ser grandemente per-
turbada pela desordem ou pela insurreição. Estes eram os funcioná-
rios mais visíveis e mais assíduos de todo o liceu, e, só com a sua 
presença, igualavam a casa que devia ser de educação à cadeia onde 
se encerram a feras sociais e ao pátio do tribunal do crime, por onde 
elas passam antes de serem definitivamente enjauladas. O reitor apa-
recia de quando em quando, de oito em oito ou de quinze em quinze 
dias, e demorava-se um quarto de hora no cubículo do secretário, a 
assinar meia dúzia de papéis. Os professores seis ou sete, entravam 
três vezes por semana, a dar uma lição de uma hora, e logo fugiam, 
saudosos da luz, do ar livre ou da limpeza das suas casas. Os alunos, 
muito poucos, vinham à lição quando vinham, mas o que eles princi-
palmente faziam ali dentro não devia ser coisa boa, visto que para os 
vigiar e conter se adoptara como regra fixa o auxílio da tropa, da tro-
pa destinada a acompanhar ou a conter os desordeiros, os criminosos 
e os réus (p.728). 
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Tinha já falado sobre o meio social cheio de tabernas, um ambiente muito pouco edu-
cativo. Explica depois que eram poucos os alunos e que estes só iam às aulas porque o ensino 
era gratuito, mas a alternativa do ensino particular não era então melhor pois era em geral pa-
ra alunos órfãos ou de lugares fora dos centros escolares. Em todos, os professores eram mal 
preparados e a vigilância sobre o tempo escolar deficiente. Não havia em qualquer caso inves-
timento nas condições de ensino, nomeadamente mobiliário. Todo o ensino era feito para obter 
êxito num exame feito perante um desconhecido, sendo a cunha a melhor forma de ser bem 
sucedido, degradando o ensino e o professor examinador. Resume por fim este ambiente di-
zendo que “o ensino daquelas tristes épocas era só lecionação, e não educação” (p. 751).  

Agora: 
 

Os nossos atlas de geografia, os nossos quadros para o ensino das 
línguas, os nossos exemplares de história natural, andam em contínuo 
passeio dos seus depósitos para as respectivas aulas. Os nossos labo-
ratórios de física e de química, os nossos museus de zoologia e de bo-
tânica, as nossas salas de desenho, a nossa biblioteca escolar, a 
nossa secretaria, dispõem de amplos espaços, especialmente adapta-
dos e providos. Vai longe o tempo em que todo o material de ensino 
se guardava num pequeno armário de vidros quebrados e envelhecia 
na imobilidade e no pó. 
As aulas são varridas diariamente e lavadas com frequência; o chão 
deixou de ser o despejo das algibeiras e das mucosas da população 
escolar; as paredes estão limpas de toda a arte e de toda a literatura 
de mau quilate. Nos corredores claros e amplos, nas escadas fáceis e 
claras, há vasos de plantas que já resistem sem dificuldade ao espírito 
de destruição das crianças….  
Também agora não há medo dos exames, e as cunhas são escassas e 
já o não irritam… e os alunos vêm felizes para a Escola, sendo pontu-
ais e assíduos (p. 732). 

 
Ele que foi o braço direito de João Franco, escreve: 
 

Sem o reformador Jaime Moniz e sem o legislador João Franco, que 
há vinte anos dotaram o país com a lei do ensino por classes e o seu 
modelar regulamento; sem a energia governativa que logo no ano se-
guinte conseguiu pôr em vigor a nova e revolucionária organização, 
começando por dar o golpe de morte no costume velho de se conside-
rarem os reitores como simples burocratas e perniciosos agentes elei-
torais; sem a boa inspiração de Hintze Ribeiro, que em 1901 aceitou e 
decretou o projecto de Jaime Moniz, organizando a preparação de 
professores no Curso Superior de Letras; sem a introdução da ginásti-
ca nos liceus por Eduardo José Coelho em 1905; sem o complemento 
material da reforma, que foi a construção dos três grandes edifícios li-
ceais de Lisboa, decretada em 1907 pelo citado ministro João Franco, 
e posta em execução com desacostumada brevidade; sem tudo isto, 
os professores do ensino secundário nada poderiam ter feito daquilo 
de que tanto os ouvimos gabar… (p. 735). 

 
Recorda que a reforma de 1895 “foi recebida com sete pedras pela rotina e pelos inte-

resses feridos” (p. 735) e orgulha-se de ter sido um dos professores mais novos, que, auxilia-
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dos por muito poucos dos mais velhos, salvaram esta reforma através da luta política e da im-
prensa. Sublinha que José Maria Rodrigues, com outros, lutou então braço a braço “contra a 
ignorância e contra a cegueira nacional” (p.736). Mostra agora que o ensino secundário está 
próspero e que uma tentativa de reduzir a sua frequência, resultou em protestos e na criação 
de mais um liceu. Insiste que o ensino secundário incompleto, ou seja, até ao 5º ano é “uma 
excelente preparação para a vida prática”, que comprova com o que sucede na Inglaterra e na 
Alemanha. Antes tinha mostrado como era importante dar condições a todos os professores 
para progredirem, em particular os professores primários que vivem isolados em locais sem 
condições de trabalho. E ainda que é preciso bons mestres formados nas universidades para 
que as escolas secundárias lhes forneçam bons alunos.. E, agora está tudo no bom caminho, e: 

 
É preciso proclamar bem alto e bem insistentemente que há já hoje 
em Portugal escolas secundárias oficiais que não receiam o confronto 
com muitas das suas congéneres estrangeiras. Escolas onde as rela-
ções entre mestre e aluno, por exemplo, são melhores do que no ge-
ral dos liceus franceses e dos ginásios alemães; e onde o ensino, 
propriamente dito, é mais eficiente do que em muitas das Public 
Schools de Inglaterra (p.737). 

 
Nota-se aqui os efeitos positivos da passagem de Agostinho de Campos e de outros 

governantes pela Alemanha e das pedagogias que apoiam estrategicamente o reforço do ensi-
no secundário, fazendo-o numa autêntica competição entre desenvolvimento tecnológico e de-
senvolvimento educativo como o definem e explicam Goldin & Kate em 2008 através do estudo 
da realidade americana no Século do Capital Humano, que, infelizmente, não foi o Século da 
Criança como o queria Ellen Key. Esta ideia é reforçada por Lúcio Santos (1917, a)) ao criticar 
o regulamento de 6 de Setembro de 1915 por não assumir o princípio da frequência obrigatória 
das escolas profissionais, determinando que «as escolas que depois de três anos de exercício 
não tiverem, em dois anos sucessivos, frequência suficiente, serão suprimidas ou transferidas 
para outra localidade onde possam ser proveitosas (!)» (p. 490). Discute a necessidade de ali-
geirar o programa do ensino primário por estar demasiado circunscrito a dar uma disciplina 
mental por meio da gramática. Ficaria assim o ensino secundário de as aprofundar mais tarde 
onde a inteligência das novas gerações seria desenvolvida. Critica por isso a simplicidade da 
solução de abrir escolas onde só se cultiva «o analfabetismo primário do 2º grau» e que a so-
lução deste problema virá dos professores dos liceus, os únicos capazes de fixar em Portugal 
uma mentalidade moderna. Considera que isso é necessário para que se possa recrutar “pro-
fessores bem habilitados a dirigir pequenos trabalhos agrícolas e industriais, em campos e ofi-
cinas anexos à escola primária e que, desenvolvendo o movimento associativo e creditário nas 
suas regiões, promovessem a formação de quadros duma nova organização social” (p. 542). 
Por isso, critica a orientação demasiado impositiva de métodos e por consequência o método 
expositivo. Adota por isso a metodologia da prática das manipulações experimentais já preco-
nizada por José Júlio Bettencourt Rodrigues e adoptada legalmente pela reforma de Sobral Cid, 
que as restringiu à 6ª e 7ª classe (Diniz, 2011, a) e b)). Critica este facto dizendo que deviam 
começar logo a ser aplicadas nas 4ª e 5ª classes, onde havia que ter em vista só “a aquisição 
da técnica das manipulações e dos trabalhos de oficina e o conhecimento elementar das apli-
cações da ciência”, criticando em nota de pé de página, que fossem já para levar os alunos a 
descobrir e a redescobrir. Defende então que mesmo na matemática se deve usar o método 
experimental como mostra no Manual do Professor de Matemáticas Elementares (p.548-9). Se-
gue aqui também o modelo belga que em 1911 tinha 26 escolas agrícolas anexas aos colégios 
e escolas secundárias, que serviriam para iniciação das três primeiras classes, através de ofici-
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nas e campos agrícolas, que se transformariam noutras “horas do dia em escolas profissionais 
obrigatórias para os aprendizes da indústria” e ainda como cursos de aplicação das ciências 
físico-químico-naturais (pp. 549-550). Defendendo o alargamento do ensino secundário, diz 
que com o aumento de um ano, diz que neste já era possível que “os exercícios de laboratório 
tomassem assim o carácter de trabalhos pessoais de laboratório” (p. 551). Finalmente, haveria 
“mestres de conferências” para fazerem a necessária ligação entre as diferentes disciplinas pa-
ra melhorar o funcionamento do regime de classe (p. 551). 

 Paralelamente, a Escola Oficina n.º 1 afirmava uma enorme pujança por ser autónoma 
do Estado e por isso, capaz de quebrar a rotina e de coordenar as actividades, fazendo o que 
na lógica das Escolas Novas era a concentração de saberes, ou seja a partir de um tema partir 
para a aprendizagem das diversas disciplinas quando necessário, mas, se dependesse da buro-
cracia seria “amarfanhada e destruída pelo Estado, que a devia incitar e proteger” (Cardim, 
1917, p. 747). Portugal possuía assim dois tipos de projectos educativos para mostrar ao Bra-
sil. 

 
Mostrando conhecer como funcionavam as grandes empresas, Lúcio dos Santos argu-

menta que a sua direcção deve ser entregue a pessoas diplomadas com cursos superiores, 
saudando por isso a criação do Instituto Superior Técnico (1917, a), p. 488) e avança com a 
ideia de um “university man” capaz de estar sempre actualizado, tendo para isso uma “comple-
ta ilustração” (1917, b), pp. 550-551). Este Instituto é no campo do ensino do desenho mecâ-
nico o culminar da evolução do ensino industrial em Portugal, que começou com técnicos 
estrangeiros com quem muitos portugueses aprenderam, como é o caso de Tomás Bordalo Pi-
nheiro, alguém com grande prestígio no Brasil (Pinheiro, 1917). 

 
 É no contexto do esforço de guerra que o Ministro da Instrução, Barbosa de Maga-

lhães, vem falar sobre o Estado da Instrução Pública em Portugal, tornando-a necessária tanto 
à vitória no campo de batalha como na competição económica. Começa pela distinção entre 
Instrução e Educação, mostrando como uma instrução sem educação é perniciosa e daí partin-
do para a importância da educação moral, da higiene e da educação física a par da educação 
intelectual. Frisa também o papel da boa construção escolar e da higiene nas escolas e ainda 
da educação artística. Neste contexto valoriza o papel dos trabalhos manuais e a importância 
neste ensino da Escola-Oficina n.º 1, da Tutoria da Infância, do Instituto dos Pupilos do Exérci-
to, do Instituto Feminino de Educação e Trabalho. Trata-se de um balanço das inovações e 
realizações republicanas com efeitos internos e também externos pois procura reforçar as rela-
ções luso-brasileiras. Por isso, afirma que a todos os níveis o aluno deve sair apto para a vida, 
havendo contudo continuidade do ensino primário para o secundário, geral ou técnico, tendo 
aqui preparação bastante para o ingresso no ensino superior. O objectivo é fazer com que sai-
am das escolas operários, mestres, engenheiros, advogados, médicos, comerciantes, agróno-
mos, já verdadeiramente preparados para a vida e não aprendizes e não candidatos ao 
exercício das suas profissões e, o que é pior, a empregos públicos… Por isso, afirma-se que a 
ciência é a alavanca da transformação dos povos que se fará pelo ensino prático e técnico e 
pela extensão universitária.  

 
4 – Dificuldades na troca de ideias 
 
Em 1917, a reforma ortográfica parece ter criado barreiras linguísticas entre Portugal e 

o Brasil (Leitão, 1917). Contudo, este testemunho é suspeito pois quem nos informa é um mo-
nárquico firme. Por isso como formas de ligar dois povos fala-se da criação da cadeira de estu-
dos brasileiros regida por Miguel Calmon e da criação de uma carreira de navegação como 
obra de aproximação e amizade (João d’ Além, 1917). 
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 Para ultrapassar estas dificuldades propõe-se a criação de uma Escola Modelo no Rio 
com professores brasileiros e portugueses, “uma espécie de instituto pedagógico onde se expe-
rimentem métodos que sirvam de exemplo às escolas oficinas e de futuros mestres”. Teria o 
patrocínio dos políticos brasileiros eminentes e do Presidente da República Portuguesa (Santos, 
1917, p. 487). Também João de Barros (1918) vai defender a aproximação artística luso-
brasileira como forma de aproximar os dois povos, fazendo realçar a sensibilidade e o lusita-
nismo comum. Mas, o Ensino da Música em Portugal continua manietado pelos defeitos do 
compadrio Só se aproveita o facto de professores como José Viana da Mota em 1917 estarem 
civicamente empenhados na solução deste problema (Coelho, 1917).  

 
Favorecendo esta ligação, Rodrigues Alves “propõe desenvolver largamente a instrução 

primária e agrícola, tencionando dar aos professores portugueses as mesmas garantias dos 
seus colegas brasileiros, desde que aqueles se sujeitem a um exame de história e geografia do 
Brasil” (p. 608). João de Barros frisa a enorme confiança dada aos pedagogos portugueses pois 
“a educação das crianças, que serão amanhã os orientadores e construtores da consciência na-
cional”, faz reconhecer-nos assim o “direito de sermos amados e estimados pelos seus natu-
rais” (p. 609).  

 
5 – Um mundo tenebroso  
 
 António Sérgio, em Genebra, fala-nos da Guerra em 1916 e dos espectros que en-

sombram o futuro da humanidade, mostrando que depois da Guerra nada será como dantes e, 
como premonitória conclusão, escreve: 
 

É tudo, em torno de mim, dúvida e luto; 
E perdido num sonho imenso, escuto 
O suspiro das coisas tenebrosas…” (p. 1067) 
 
Continua depois a falar de Rousseau e de Camões, perdendo-se num deambular pelas 

ideias, fruto do tempo tenebroso que vive (Sérgio, 1917).  
 
João de Deus Ramos, que foi o motor pela iniciativa privada da mudança das institui-

ções educativas, recorda que “tem a data de Novembro de 1772 o diploma que estabeleceu 
em Portugal o princípio aplicado da generalidade do ensino e a função educativa da escola po-
pular”, que infelizmente tem sido marcada negativamente e positivamente pela acção educati-
va, nunca tendo atingido o nível de desenvolvimento necessário para que o país se possa 
desenvolver sustentadamente com o apoio da formação escolar e profissional necessária. Sub-
linha até que: 

 
A própria reforma de 1911, decretada pelo governo provisório da Re-
pública, contendo, é certo, inovações importantes, pelas quais merece 
as nossas homenagens sinceras o então ministro do Interior e grande 
republicano Sr. Dr. António José de Almeida, fez-se de roda da des-
centralização administrativa do ensino, como sendo a administração 
municipal o eixo de toda a questão. E depois disso, a lei de 7 de Julho 
de 1914, constitui apenas uma emenda parcial da reforma de 1911, e 
está ainda por executar (p. 415). 
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Contudo, mais grave que a degradação da escola, é: 
 

Acaba de produzir-se mais uma perturbação política. A revolução de 
Dezembro aparece com propósitos reformadores que não são preci-
samente os que eram visados pelos idealistas revolucionários de 5 de 
Outubro. Não me admirarei, por isso, se a ideia de nacionalização do 
ensino, pela qual se procurava diferenciar, dar carácter à escola por-
tuguesa, for combatida, prejudicada ou suspensa. Encontramo-nos 
numa época de política agitada que estiola e anula toda a acção cons-
trutiva, mormente em tais assuntos que carecem de plano, boa orien-
tação, continuidade e persistência (p. 416). 

 
Contudo, para esconjurar tal prenúncio faz-se em 14 de Fevereiro de 1918 um banque-

te de homenagem a João de Barros oferecido pelos brasileiros residentes em Lisboa, onde está 
o embaixador brasileiro em Lisboa, Gastão da Cunha. Discursa entre outros, o jurisconsulto, 
Dr. Melo Matos que, sabemos, esteve em Portugal para estudar obra pedagógica do Padre An-
tónio de Oliveira.11  

 E ligando-nos solidariamente à Utopia Europeia, João Gomes de Oliveira (1918) fala-
nos das Colónias de Férias na Bélgica, uma generosa inovação pedagógica, que a essa hora, 
receia, devem estar reduzidas a “montões de ruínas” (p. 821). 

Tudo parece perdido ou talvez só interrompido. 
 
Mas, em 1933, o acesso ao ensino secundário está na ordem do dia como mercado 

rendoso para o ensino particular, e que quer limitar as matrículas nos liceus públicos, propondo 
que estes fiquem destinados aos alunos pobres, destinando-se os colégios para os ricos. Por 
isso, sob o anonimato de D. de F., ironiza-se propondo ao governo a seguinte fórmula legislati-
va: 

  
Usando da faculdade que me confere, etc. etc. 
§ Hei por bem decretar para valer como lei, o seguinte: 
Art.º 1º-A instrução secundária em Portugal apenas será ministrada 
aos filhos dos ricos. 
Art.º 1º - Fica revogada legislação em contrário. 12  
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Este texto apresenta parte das indagações e dos resultados de minha pesquisa de doutorado, elaborado 
no campo da “História da Educação e da Cultura”, onde procuro alargar os conceitos de “educação” e 
“instrução” de forma a abarcar não só a educação institucionalizada, mas as manifestações de aprendiza-
gem estabelecidas pela sociedade mato-grossense no período colonial (1748-1822), principalmente, 
aquelas resultantes dos movimentos de intercursos culturais e fronteiriços, firmados entre o colonizador e 
o colonizado – na Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade (Vila Capital). Tal 
dinâmica foi realizada através de estratégias, práticas educativas cotidianas e da circularidade cultural, 
operada pela influência recíproca entre o que se convencionou chamar de “o fazer e saber cotidiano en-
tre os grupos e indivíduos” - ações fundamentais para caracterizar a capitania de Mato Grosso e o seu 
lugar na América Portuguesa e no mundo civilizado. Nessa medida, a pesquisa objetiva, ainda, evidenciar 
os diversos mecanismos utilizados no mundo colonial para se educar e instruir a população, assim como 
apresentar as diversas modalidades de estratégias utilizadas pelo colonizador para aliciar os colonizados 
ao processo civilizatório, tão desejada pelas elites lusitanas e seus descendentes.  
De um lado, verifica-se a necessidade de construir, ao longo da extensa fronteira oeste, uma série de 
estabelecimentos que pudessem garantir os domínios lusos na América. Indaga-se: quem edificou o Forte 
de Coimbra, no Baixo Paraguai? Quem construiu o Forte Príncipe da Beira, a primeira capital de Mato 
Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vila Maria (Cáceres) e outras estrategicamente posicionadas no 
território mato-grossense? É na esteira dessas perguntas, que procuraremos identificar, ao lado da edu-
cação escolarizada, a transmissão dos conhecimentos dos engenheiros e arquitetos mandados vir de Por-
tugal, ou dos centros hegemônicos do Brasil, na instrução e qualificação da mão de obra da fronteira, 
majoritariamente composta de militares de baixa patente, quase sempre analfabetos que, auxiliados por 
outros trabalhadores igualmente desqualificados - homens livres, índios e negros - ergueram, com preci-
são milimétrica, os estabelecimentos que defenderam as possessões lusitanas.  
De outro lado, nossa pesquisa procurará apontar outros tipos de aprendizado realizados através dos pro-
cessos de imitação e coação, a exemplo das representações teatrais, encenadas por atores retirados das 
camadas inferiores da sociedade que, ao representarem um universo que não era culturalmente o seu, 
assumiam, pelo menos momentaneamente, posturas e valores oriundos das camadas superiores. Para 
além das representações teatrais, os homens comuns procuravam imitar os modos de vestir das camadas 
superiores, forma de a eles se aproximar. Tanto é que Fonseca (2008, p. 198) revela que “[...] por edu-
cação se entendia desde a preparação para o exercício do ofício até a assimilação da doutrina cristã co-
mo meio de ordenar comportamentos e incutir valores.” Nessa mesma ótica, o entendimento de 
“instrução” que vem sendo utilizado nessa pesquisa diz respeito a “toda a socialização dos indivíduos e 
grupos, no meio socioeconômico – político, nos lugares de vivências, atuações e principalmente, no que 
diz respeito a preparação para as atividades de trabalho” ou, pode ser entendida também, como “circula-
ridade cultural” do fazer e saber cotidiano de homens e mulheres, a exemplo, às invenções cotidianas 
intercambiadas culturalmente pelos grupos e indivíduos residentes nas vilas de Mato Grosso.  
Já o termo “circularidade cultural”, por várias vezes citado e apropriado nas discussões e análises das 
fontes e teorias, diz respeito essencialmente às diferenças culturais e tramitação de vários elementos cul-
turais comuns entre grupos e indivíduos diferentes que convivem de alguma forma, em realidades histó-
ricas da mesma natureza, conforme definido por Ginzburg (1987, p. 13) a partir do diálogo com os 
estudos de Mikhail Bakhtin.  
Nesse contexto, enxergo os espaços da Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá e de Vila Bela da Santíssima 
Trindade, nos oitocentos, como lugares de constituição e circularidade de culturas: indígena, mameluca, 
africana, daquelas oriundas dos descendentes mestiços e da população lusitana. Essas expressões culturais 
foram inspiradas nas categorias, principalmente, as de dimensão educativa e cultural, resultantes do movi-
mento constituído pelo trilhar cotidiano, a partir de um relacionamento circular marcado pelas influências 
mutuadas, especialmente no que diz respeito às práticas, adaptações ao meio e assimilação de costumes, 
formas inovadoras de vida, conquistas, fracassos, fazeres e saberes cotidianos de homens comuns e anô-
nimos, sujeitos que fazem a história. Para a historiadora Cynthia Greive Veiga (2007, p. 10), “O conheci-
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mento da História da Educação é altamente relevante para os estudos da sociedade de maneira geral”. 
Sublinha ainda a autora que “conhecer os processos e as práticas históricas de educação é fundamental 
para ampliar nossa compreensão das maneiras como, em tempos e espaços distintos, homens e mulheres 
organizaram e organizam seus modos de aprender e de transmitir seus fazeres e saberes”. E, somando-se 
ao entendimento de Veiga, destacam-se as concepções teóricas do historiador Roger Chartier, na obra Por 
uma sociologia histórica das práticas culturais. (In: A História Cultural - entre práticas e representa-
ções/1990), que vem servindo de base para a construção metodológica do presente estudo, na qual a leitu-
ra da “história cultural” se apresenta como proposta de um ideal de cultura para a elaboração de estudos 
que utilizam a noção de práticas culturais enquanto “maneiras de fazer cotidianas dos indivíduos”. Na con-
cepção do autor: “A história Cultural tem por principal objetivo identificar o modo como em diferentes luga-
res e momentos uma determinada realidade cultural é construída, pensada, dada a ler. (1990, p.89). 
Todavia, a “educação” pensada no período em estudo é aquela centrada no processo civilizatório, idealizado 
para a América Portuguesa no período colonial, que reporta ao modelo lusitano, praticado tanto em Portu-
gal, quanto a todas as suas possessões, se estendendo ao Brasil através da doutrina cristã, cuja formação 
tinha como expressão maior “a moral, valores e normas de comportamento, conduta e civilização”, como o 
ensino técnico-científico, modalidade usual no reino lusitano. Desse modo, hipoteticamente, a aprendiza-
gem na Capitania se sustentava, tal qual às das demais regiões brasileira, pelas seguintes modalidades 
educacionais e clientela: aulas autônomas de ler e escrever; conversão dos índios ao cristianismo; formação 
teológica para os padres e aqueles com vocação religiosa; escolarização dos filhos dos colonos, instrução 
prática e técnica aos militares de baixa patente através das práticas de aprendizagem para o trabalho; aulas 
régias para os filhos dos colonizadores e da elite portuguesa, além dos cursos superiores. Nesse sentido, a 
opção do estudo recaiu também sobre os conceitos e categorias elaboradas por Sérgio Buarque de Holanda 
(1994), Michael de Certeau (1994) e Norbert Elias (1994), no que diz respeito aos saberes, fazeres, adapta-
ção cultural, comportamento e civilidade e - a invenção do cotidiano do homem comum, ambos interessa-
dos no entrecruzamento de tradições culturais, na cultura material e nos movimentos de assimilação, 
estratégias de sobrevivências e apropriação mútua de saberes e fazeres dessas tradições, portanto, aspec-
tos revelados nos movimentos que envolvem as pessoas comuns, a partir de realidades vivenciadas no co-
tidiano nas espacialidades e temporalidades de Mato Grosso. 
Por outro lado, o estudo se sustenta também nas abordagens propostas por pesquisadores portu-
gueses e latinos americanos tais como António Nóvoa, Justino Magalhães, Luciano Mendes 
de Faria Filho, Thais Nívia de Lima Fonseca, Aníbal Quijano, Luiza Rios Ricci Volpato, Eliza-
beth Madureira Siqueira, Leny Caselli Anzai, Carlos Alberto Rosa, Gilberto Luiz Alves, entre 
outros, com aportes teóricos e categorias de análises como as práticas educativas “culturais 
e escolares”, escolarização, colonialidade, etnias, violência, barbárie, figuração, configura-
ção humana e ações “civilizadoras” na América Portuguesa, extremo Oeste, compreendida 
pela Capitania Geral de Cuiabá e a de Mato Grosso (Vila Bela da Santíssima Trindade). 
 Vale ressaltar que, para conseguir incluir esse olhar mais ampliado sobre o processo de aprendizagem 
nessa região de sertão e fronteira, estão sendo privilegiadas categorias de análise selecionadas com base 
além dos documentos oficiais, mas, também, nas narrativas de cronistas, estrangeirados e brasileiros, 
assim como nos escritos variados de letrados da época, produzidos entre meados do século XVIII e início 
do XIX. Essa literatura aventa e descreve não só o processo de escolarização formal, mas aponta para 
espaços de transmissão de conhecimento através de mecanismos não formais. Nessa construção, a empi-
ria vem sendo analisada tendo por base um constante diálogo com os autores contemporâneos que tra-
tam do território brasileiro e mato-grossense nos setecentos, procurando sobrelevar a dinâmica 
educacional da sua população, seja no âmbito escolar, ou não escolar. A priori, conclui-se que, pela aná-
lise de conteúdo da documentação em tela, que no cenário colonial ocorreu uma circularidade cultural 
entre as categorias índia e branca, na perspectiva da instrução ou práticas de processos socioeducativos, 
entendidos como elementos de constituição de uma cultura híbrida, consolidada pelo processo de busca 
de conhecimento pelos segmentos sociais, no período colonial 
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Introdução 
 
 Esta pesquisa se desenvolve a partir da seguinte questão: Quais são as dificuldades, 
tentativas e possibilidades de se conseguir um diálogo interinstitucional e continental que possa 
resultar em uma maior articulação entre instituições e sujeitos envolvidos com a educação pro-
fissional e tecnológica na América Latina?  

No início da pesquisa, em 2009, partiu-se do pressuposto de que era necessário resga-
tar a história para se ter conhecimento dos limites, êxitos e experiências anteriores, como tam-
bém aprender com o passado e renovar este propósito levando em consideração as últimas 
tentativas de criação de espaços de diálogo, troca de conhecimento e desenvolvimento de par-
cerias no contexto da educação técnica e tecnológica na América Latina.  

Destacam-se as experiências da Organização Internacional do Trabalho (OIT)/Cinterfor 
(com a rede de instituições latino americanas que se dedicam à educação técnica ou tecnológi-
ca ou à formação profissional públicas e privadas) e a mais nova tentativa de criação de uma 
rede de instituições que trabalham com a educação tecnológica na América Latina. Estas expe-
riências foram apresentadas e discutidas durante o II Encontro Latino americano de Educação 
Técnica e Tecnológica (Mendoza, Argentina, 2011).  

Por este motivo o objetivo da pesquisa é compreender, a partir da perspectiva histórica, 
como estes espaços de diálogo têm sido pensados e o que se pode projetar enquanto limites e 
possibilidades para as necessidades que se apresentam na atualidade, confrontando a experi-
ência do Cinterfor com tentativas mais recentes e renovadas de articulação latino-americana 
para o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica. 

A metodologia utilizada na pesquisa, além de caráter historiográfico e documental 
quanto às ações planejadas e incitadas pelo Cinterfor, procura contemplar o movimento dos 
sujeitos vinculados às instituições de educação profissional tecnológica em que se procura con-
frontar sistemas, currículos e pedagogias, experiências de pesquisa em eventos como Feira 
Tecnológica Paula Souza e as ações da Faculdade de Tecnologia de Itu, com o desenvolvimento 
de parcerias com instituições de doze países da América Latina, interessados em intercâmbio e 
cooperação internacional 

 
A educação profissional na América Latina segundo os historiadores da edu-

cação 
  
Segundo Leite (1999), a maior parte das escolas técnicas e de instituições de formação 

profissional na América Latina data da década de 1940, com exceções de alguns países em que 
há instituições que surgiram na época da colonização. Entretanto esta é uma área com escassez 
de pesquisas acadêmicas, o que reforça a importância de novas pesquisas sobre a educação 
profissional no continente latino americano. 

Até o começo deste século, de acordo com Fausto e Yannoulas (2002), Fausto, Pronko 
e Yannoulas (2003) e Leite (1999), o que se levantava como características comuns a estas 
instituições era a gestão centralizada, o distanciamento ou falta de contato com as instituições 
do mesmo setor (apesar de existir desde 19641 uma rede de instituições de países membros do 
Cinterfor/OIT que trabalham com educação técnica e tecnológica ou formação profissional na 
América Latina). De fato, a rede de instituições do Cinterfor aproximava aos representantes 
institucionais para funções específicas. Mais recentemente é que se nota a busca pelas parceri-
as e convênios de acordo técnico-científicos.  

Também era evidente um modelo de formação profissional concebido a partir da dico-
tomia educação básica versus educação para o trabalho (CHARLOT, 2003; FRIGOTTO; CIAVAT-
TA, 2006 e FRIGOTTO, 2007), preocupada mais em atender a necessidade de mão de obra, 
sem propostas de cursos que levassem em consideração a questão de gênero, raça, inclusão 
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social, acessibilidade e populações vulneráveis (GENTILI, 2009; FAUSTO, PRONKO e YANNOU-
LAS, 2003), o que, no entanto, é um esboço simplificado dos déficits da educação profissional 
na região para com a sociedade (LEITE, 1999). 

Segundo Oliveira (2010) os países da América Latina possuem uma concepção de for-
mação profissional onde o indivíduo possa vincular-se com maior facilidade ao mundo do traba-
lho e atender às mudanças constantes dos setores econômicos, contribuindo para o 
desenvolvimento econômico da nação bem como aumentando sua empregabilidade. Assim, 
para este autor o modelo de educação profissional adotado por todos estes países estrutura-se 
a partir de uma concepção de que a formação profissional deve ser capaz de não só responder 
as questões da nova ordem econômica mas, fundamentalmente, em virtude da forte crise do 
emprego, ser capaz de contribuir para a inserção e a permanência dos trabalhadores no merca-
do de trabalho. 

Vale ressaltar, que a escassa literatura sobre educação profissional na América Latina, 
leva-nos à pesquisa documental para contribuirmos de maneira mais efetiva com estes estudos. 

 
 

A formação e a educação profissional na América Latina e as experiências das redes 
de instituições: os relatórios do Cinterfor 

 
 Durante a pesquisa encontrou-se importante material publicado pelo Cinterfor no site 

da instituição (cinco relatórios tratam do tema que será abordado neste artigo) e, com o intuito 
de fazer o resgate histórico da educação profissional na América Latina nos debruçamos no es-
tudo destas fontes históricas.  

No primeiro relatório tem-se contato com a preocupação alarmante de empresários na 
década de 1950, sobre a urgência da capacitação da mão de obra no continente latino ameri-
cano, pois em 1961 já era realizada a 45ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho e, 
em 1946, a 3ª Conferência Regional dos Estados da América, cuja temática (capacitação da 
mão de obra) já era ordem do dia.  

Os dados divulgados pela UNESCO em 1950 (denominado Censo da América) denuncia-
vam o déficit educacional na América Latina: a proporção de analfabetos entre a população de 
15 anos ou mais no continente era de 40% aproximadamente, em média com um ano de esco-
laridade (CINTERFOR, 1974b).  

No relatório de 1974a (que faz o resgate histórico da instituição no período 1963-1974) 
encontra-se menção de que a baixa escolaridade ou a falta desta, afeta o nível de produtivida-
de do trabalhador, causados pelo avanço da tecnologia e para atender a exigência social e eco-
nômica era necessário que cada país da região aumentasse as verbas destinadas a este fim. 
Como resultado deste esforço governamental aumentar-se-ia o nível de escolaridade da popula-
ção, propondo-se um plano de desenvolvimento econômico e social de maneira que alcançasse 
o objetivo de favorecer o desenvolvimento da personalidade dos indivíduos, preparando-os para 
a participação ativa na economia e na sociedade.  

 
Culminaban así años de gestiones e inquietudes de las instituciones de 
formación profesional de América Latina, interesadas en coordinar sus 
esfuerzos, en intercambiar informaciones y experiencias, en emprender 
investigaciones sobre los problemas que plantea la calificación de la 
fuerza de trabajo de sus respectivos países. […]La creación de Cinterfor 
coincidió con una notable expansión de las actividades, de formación 
profesional en América Latina, impulsada por fuertes instituciones na-
cionales que, en forma planeada y metódica, se encontraban empeña-
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das en la valorización de la fuerza de trabajo de sus países. (CINTER-
FOR, 1974a) 

 
Um provável motivo para a construção urgente, naquele momento, do diálogo entre os 

países latino-americanos, é que devido aos baixos orçamentos que tinham para destinar à edu-
cação (em geral) frente às grandes necessidades e urgências sociais, eficientes e eficazes preci-
savam ser pensadas com o intuito para capacitar um maior número de trabalhadores, 
gastando-se menos. 

É nesta época que surge como saída não capacitar somente antes de se começar a tra-
balhar, mas oferecer a capacitação durante toda a vida profissional do indivíduo, de acordo com 
as necessidades do trabalhador e dos setores produtivos.  

E, por fim, o relatório ainda apresenta que a região, em seus diálogos, deve pensar no 
processo constante dos sistemas e métodos da formação profissional com o objetivo de apro-
veitar de maneira mais eficaz os recursos disponíveis, pois “esta región del mundo adquiere 
conciencia de que en ella el capital es escaso pero abundan los recursos humanos” (CINTER-
FOR, 1974a). Portanto na América Latina, durante o século XX, a função da formação e educa-
ção profissional é dar conta de suprir a falta de mão de obra capacitada (CINTERFOR, 1974a).  

Em alguns países (como foi o caso do Brasil), a educação profissional era a oportunida-
de de inserir os menos favorecidos (desprovidos de capacidade de seguir a educação propedêu-
tica) na vida laboral. Foi da importância dada à formação e educação profissional que surgem 
as redes de instituições na região, mas num primeiro momento esta rede era pensada para re-
presentantes institucionais com perfil de engajamento institucional e participação ativa já que 
segundo o relatório, “dicho instrumento tendría que asociar a todos los participantes deseosos 
de compartir experiencias, conocimientos y reflexiones” (CINTERFOR, 1974a). Na análise pon-
tual deste tema (criação da rede de instituições) nos cinco relatórios (CINTERFOR 1974a, 
1974b, 1975, 1984, 1993) é explícito que esta rede foi criada para congregar os representantes 
institucionais: (no relatório CINTERFOR, 1993, p.8 encontra-se que “[...] En los comienzos se 
hablaba inclusive de un "club de amigos'', homologado por responsabilidades semejantes en los 
distintos países”), ou seja, aqueles que eram responsáveis por traçar estratégias que solucio-
nassem o problema da falta de mão de obra capacitada a baixos custos, e não como espaço de 
reflexão para os atores da base (professores, alunos e administrativos) nela envolvidos; até 
porque os próprios sistemas de governo, com destaque aos governos ditatoriais que, ao impedir 
a reflexão crítica da população, colaboraram com o distanciamento entre os atores da educação 
profissional da América Latina (LEITE, 1999).  

O Cinterfor inova ao montar a primeira rede de instituições que num primeiro momento 
se dedicavam à formação profissional e depois passam a pensar na educação profissional de 
nível médio e superior. Como é um espaço de reflexão, apoio e avaliação encontra-se nos rela-
tórios que a instituição pensava currículos comuns, desenvolviam materiais didáticos, pesquisas, 
visitas in loco, treinamentos entre outros, com o objetivo de dar suporte às especificidades da 
formação de mão de obra de cada país membro do Cinterfor (CINTERFOR, 1974b). É a partir 
desta primeira experiência que surgem as novas propostas de espaços de diálogo que envolva 
outros atores da educação profissional, como por exemplo, alunos, professores e administrati-
vos.  

 
De acordo com o relatório do Cinterfor (1974a) “En 1960 seis países de América Latina 

habían implantado sistemas de formación profesional. Sus representantes, reunidos en la VII 
Conferencia Regional de la OIT (Buenos Aires, 1961) recomendaron la creación de un meca-
nismo de cooperación que permitiera hacer más efectiva la labor del conjunto”. É a partir deste 
momento que, juntamente com a OIT, começou o desenho de instalação de um escritório na 
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região dedicada aos países latino-americanos e Espanha, mais tarde somando-se a países de 
América do Norte a este escritório regional. (CINTERFOR, 1975). 

É importante recordar que os países latino-americanos, devido aos baixos orçamentos 
que tinham para destinar à educação (em geral) frente a grandes necessidades e urgências 
sociais, precisavam de saídas eficientes e eficazes para capacitar um maior número de traba-
lhadores, gastando-se menos (CINTERFOR, 1975). É nesta época que surge, a partir das reuni-
ões e diálogos entre representantes institucionais, a necessidade de capacitação do profissional 
não somente antes de se começar a trabalhar, mas oferecer a capacitação durante toda a vida 
profissional do indivíduo, de acordo com as necessidades do trabalhador e dos setores produti-
vos (CINTERFOR, 1974a).  

E, por fim, os relatórios ainda apresentam que a região, em seus diálogos, pensava no 
processo constante dos sistemas e métodos da formação profissional com o objetivo de apro-
veitar de maneira mais eficaz os recursos disponíveis (CINTERFOR, 1984):  

 
[…] cubre la formación profesional, desde la elaboración de políticas y planes 
hasta la ejecución de programas de todo orden, y la creación de materiales di-
dácticos. Para ello, ha creado en sus oficinas de Montevideo un centro de do-
cumentación que presta servicios a todas las instituciones de la región, 
mantiene un departamento de publicaciones, promueve la realización de distin-
tos estudios e investigaciones, y organiza seminarios, grupos de trabajo y 
reuniones técnicas, que se llevan a cabo a veces en su sede, pero mucho más a 
menudo en la sede de las instituciones de los distintos países americanos que 
ofrecen copatrocinar esos proyectos. Una vez por año se reúne la Comisión 
Técnica de Cinterfor, órgano asesor del Director General de la OIT, para anali-
zar la labor realizada y considerar el programa de trabajo para el período si-
guiente. (CINTERFOR, 1974) 

 
A preocupação maior do escritório regional do Cinterfor é pensar saídas em conjunto 

que atendam à demanda do empresariado da região. No relatório Cinterfor (1974b) tem-se con-
tato com a grande quantidade de ações que foram desenvolvidas e de estudos realizados volta-
dos à problemática da formação e educação profissional na região. No relatório 1974b constata-
se que nesta rede de instituições foram debatidos assuntos importantes para a região: como a 
melhor forma de capacitar o trabalhador do chamado primeiro nível; de como deveria ser essa 
formação e a construção de materiais, na tentativa de padronizá-la; do desenvolvimento das 
instituições que passam a se dedicar à formação profissional e educação profissional no conti-
nente; da importância de que o trabalhador do primeiro nível continuasse se capacitando na 
educação profissional de nível técnico e, num futuro, na de nível superior; a preocupação com a 
formação do docente da formação e da educação profissional; a permanente reciclagem dos 
métodos de ensino; a formação do trabalhador rural; preocupação com a formação do jovem e 
do adulto e suas especificidades; formação dos supervisores; da formação dada aos obreiros 
nas empresas, dada a escassez da mão de obra qualificada, como por exemplo, os trabalhado-
res das ferrovias, destacadas como grandes parques de treinamento e capacitação de trabalha-
dores no Brasil e na Argentina. 

Recuperando o que foi dito na introdução, os relatórios do Cinterfor, em seu conjunto, 
evidenciam que a rede de instituições do Cinterfor, desde o momento de sua concepção, é pen-
sada para a participação de representantes institucionais: os responsáveis por traçar estratégias 
que solucionassem a falta de mão de obra capacitada a baixos custos e todos os outros assun-
tos elencados acima e não menos importantes; e não como espaço de reflexão para os atores 
da base (professores, alunos e, administrativos) nela envolvidos “[...] así nació Cinterfor cuya 
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acción dio impulso a la promoción de nuevas instituciones y a la extensión de sus actividades al 
facilitar los contactos entre sus dirigentes y especialistas” (CINTERFOR, 1974).  

Com isso, constata-se que o espaço de diálogo instituído pelo Cinterfor ao longo de sua 
trajetória não tem permitido uma efetiva integração entre os atores sociais, devido os seguintes 
aspectos: a) ambientes institucionais rigidamente hierarquizados; b) os representantes institu-
cionais, muitas vezes, têm pouco ou nenhum contato com a base para pensar linhas de ação, 
fechar parcerias e apresentação de relatórios; c) os resultados das reuniões não são massiva-
mente divulgados nas instituições; d) o representante, algumas vezes, não possui representati-
vidade e poder de decisão no momento de se fechar convênios; e) os convênios firmados não 
são massivamente divulgados nas instituições; f) a falta de recursos das instituições de ensino 
técnica e tecnológicas públicas dificulta o deslocamento de profissionais e discentes para ações 
de intercâmbio; g) é predominante uma concepção de educação profissional e tecnológica que 
desvincula a formação para o mercado de trabalho da formação política e cidadã. 

O que abre precedente para busca por constituição de novas redes de instituições que 
trabalham com a educação profissional na América Latina. A articulação entre as experiências 
passadas e as atuais é traçada a partir das pesquisas mais recentes que mostram uma necessi-
dade de contato e estreitamento entre os atores da educação profissional da América Latina, a 
partir da vivência com professores e alunos de 5 países latino americanos (Argentina, Costa 
Rica, Peru, República Dominicana e Uruguai) na 5ª edição da Feira Tecnológica Paula Souza 
(out/2011), organizada pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, autarquia 
do Estado de São Paulo, Brasil, que administra 53 faculdades de tecnologia e 203 escolas técni-
cas2, Durante o evento professores do Centro Paula Souza e de instituições dos cinco países 
citados acima traçaram ações simples, de curto prazo, incluindo intercâmbio de e-mails, propos-
tas de realização de videoconferências, como ações iniciais de estreitamento institucional, na 
busca pelo intercâmbio acadêmico-cultural, outra experiência de eficiência de troca de e-mails 
já tinha sido diagnosticada na Fatec Itu, uma das 53 faculdades de tecnologia do Centro Paula 
Souza, quando durante o ano de 2011, numa tentativa de estreitar laços institucionais com as 
instituições que fazem parte da rede de instituições do Cinterfor, constatou-se que instituições 
de 12 países latino-americanos tinham interesse em assinar convênios de acordo técnico-
científico, que promovem o intercâmbio acadêmico-cultural.  

Além disso, a rede de intercâmbio que surge como necessidade durante o Primeiro En-
contro de Educação Técnica e Tecnológica (Colômbia, 2010) decorre de uma reflexão da base, 
do encontro de professores, alunos e representantes institucionais, que anseiam por este espa-
ço. Em 2011 (no mês de novembro) aconteceu a segunda edição do evento na cidade de Men-
doza, Argentina, que foi organizado pela Universidad de Cuyo em parceria com a equipe que 
organizou a primeira edição do evento na Colômbia, cujo objetivo principal foi de afirmar a ne-
cessidade de construção de um espaço de intercâmbio e cooperação, debatendo como esta 
rede funcionaria e como seria a forma de participação da base. Segundo seus idealizadores os 
objetivos desta rede são amplos em função do trabalho que se vem realizando na América Lati-
na. O material final, com os resultados do evento, ainda não está disponível, mas o que se nota 
num primeiro momento é um avanço significativo na proposta desta rede, pois, aparentemente, 
os atores seriam contemplados, mas não fica claro se os atores terão voz. Se forem os repre-
sentantes institucionais os que levarão a demanda à rede, voltaremos ao mesmo problema já 
diagnosticado na rede de instituições do Cinterfor.  

 
Resultados da pesquisa 
 
A pesquisa documental sinaliza que a construção do espaço de diálogo na América Lati-

na não é recente, já que o Cinterfor, desde sua origem, em 1963 (em 1963 o Cinterfor recebeu 
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a denominação de Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación 
Profesional e, em 2007, passa a se chamar Centro Interamericano para el Desarrollo del Cono-
cimiento en la Formación Profesional), já incorporava em sua missão institucional o intercâmbio 
de experiências (com base na pesquisa, documentação e divulgação) com enfoque nas ativida-
des de formação profissional e um núcleo formado por instituições e organismos que trabalha-
vam com a formação profissional dos estados membros da OIT na América e na Espanha.  

A partir da pesquisa historiográfica e documental conclui-se que, por meio de Congres-
sos, Conferências, Fóruns, etc sempre houve essa busca por espaços para a troca de experiên-
cias e que há fatores histórico-estruturais que, num movimento de continuidade e ruptura, têm 
dificultado o projeto latino-americano de uma maior integração quanto à educação profissional 
e tecnológica.  

 
Considerações finais 
 
Portanto, a partir destas primeiras constatações e do aprendizado a partir da história da 

educação profissional na América Latina, como resultado da pesquisa, surge a proposta de cria-
ção de um observatório da educação profissional e tecnológica no continente para suprir as ne-
cessidades dos atores, daqueles que estão na base. Este seria um espaço capaz de desenvolver 
as seguintes ações: a) participação e envolvimento de docentes e discentes na construção de 
trabalho sinterinstitucionais, b) publicações e pesquisas entre professores e alunos de diferen-
tes países, c) reflexão sobre a educação técnica e tecnológica a partir das dificuldades daqueles 
que estão em sala de aula e d) a troca de experiências entre os seus pares. 
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2 Esta instituição comemorou, em 2010, 40 anos de existência e é herdeira de uma infra-
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Esse trabalho visa apresentar a constituição da Companhia de Jesus como primeira “Ordem de 
Ensino” da Igreja Católica, com ênfase especial em seu ensino religioso, particularmente nas 
representações de pecado e solidariedade. Partindo de fontes remotas (secs. XV a XVII) e re-
centes (séc. XX), investigaram-se as reatualizações dessas representações feitas pelos jesuítas, 
principalmente a partir das decisões do Concílio Vaticano II.  
Os membros da Companhia de Jesus, por quase cinco séculos, participaram de forma significa-
tiva da história das sociedades ocidentais e orientais. Essa participação não ocorreu só como 
evangelizadores, teólogos ou, ainda, intermediários sacerdotais; foram eles também conselhei-
ros reais em vários lugares, como Lisboa, Paris e Praga; criaram carneiros em Quito; entre ou-
tras coisas. Marcados por diversas polêmicas, suscitando sentimentos de amor e ódio, eles 
transformaram a paisagem cultural e devocional da Europa, sem contar com as interferências 
nas Américas portuguesa e espanhola.  
Franco (2006) argumenta que críticas e polêmicas marcaram a vida da Companhia de Jesus 
desde os seus primórdios, que foram endereçadas a Loyola e seus companheiros, principalmen-
te no que diz respeito à sua atuação pastoral. Alguns opositores da Companhia de Jesus consi-
deram os jesuítas como uma milícia de soldados de elite, bem treinados, disciplinados, 
radicalmente obedientes. Isto talvez se explique pelo fato de ser Loyola, o fundador da Ordem, 
um veterano de guerra e ter dado a ela um caráter piramidal e vertical no que diz respeito à 
obediência, o que pode ser verificado no próprio nome de “Companhia”.  
No entanto, ao contrário do que enfatizavam seus detratores, Loyola inspirou-se, para modelar 
sua ordem, nas referências organizativas centralizadas, de cunho hierárquico piramidal, próprias 
da Igreja Católica. Assim, a hierarquia da Ordem de Loyola reforça e reproduz a eclesiologia 
católica que concebe-a como tendo uma raiz divina e que está acima do poder temporal e é 
inalcançável por ele. O caráter vitalício do cargo de Padre Superior Geral, inspirado nas caracte-
rísticas do Sumo Pontífice, também se ajusta aos moldes da Igreja Católica.  
Constituída ao redor de seu fundador, um espanhol de origem basca, a Companhia de Jesus só 
alcançaria reconhecimento oficial através da Bula Papal Regimini militantis ecclesiae, de Paulo 
III, em 27 de setembro de 1540, com o ideal carismático: Ad Majorem Dei gloriam (“À maior 
glória de Deus”). Francisco Xavier, Pedro Favre, Diego Laynez, Alonso Salmeron, Simão Rodri-
gues e Nicolas Bobadilla, que fizeram um voto religioso, em 15 de agosto de 1534, na cripta de 
São Dionísio em Montmartre (Paris), compuseram o grupo fundador da Companhia. Seu princi-
pal objetivo era persuadir cristãos, hereges e pagãos a viver uma vida reta, orientada pela mo-
ral cristã e pela luz divina.  
A Companhia de Jesus foi cada vez mais se definindo, diferentemente das outras ordens da 
época, como um lugar distinto daquele do encerramento nos claustros, optando por “estar no 
mundo” e “ser do mundo”, confrontando-se diariamente com o pecado e a agitação do trabalho 
na vida cristã. Seu “modo de proceder”, perto do mundo, se viabilizava através dos ministérios. 
Em outras ordens, os membros viviam em monastérios ou conventos. Já os jesuítas viviam em 
“casas” ou “colégios”1 e consideravam sua “melhor casa” as “peregrinações” e “missões”. O 
modelo utilizado para espelhamento eram os apóstolos e seu estilo de vida, dispersos pelo 
mundo a pregar a palavra de Deus.  
Um tipo de ministério, e também sua maior herança, desenvolvido pela Companhia de Jesus, foi 
o da educação escolar. Ela não só formava os próprios membros, mas também uma parcela 
considerável do clero secular europeu. As instituições se expandiram a partir de um modesto 
começo na Espanha, em Gandia (1546), e na Sicília, em Messina (1547), onde surgiu o primeiro 
colégio voltado, de forma prioritária, para alunos não-jesuítas ou “externos”.  
Os jesuítas intuíram que o ensino seria um dos instrumentos mais eficazes para transformar a 
velha cristandade (incluindo aí o próprio clero), incutindo-lhe uma nova consciência pela via da 
ciência. A percepção da ausência de homens letrados e qualificados intelectualmente perante os 
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desafios que eram apresentados à Igreja pela modernidade justificava, em parte, essa intuição. 
A Companhia de Jesus afirmou sua opção pelo ensino através dos métodos pedagógicos e didá-
ticos inspirados no “Modus Parisiensis”2 e através da instituição de um código pedagógico pró-
prio, a “Ratio Studiorum”. 
A educação3 proposta pela Companhia de Jesus, normatizada no passado pela “Ratio Studio-
rum” (que não era propriamente uma proposta educativa, mas um conjunto de normas) e que 
hoje tem nas “Características da Educação da Companhia de Jesus” sua expressão mais com-
pleta, encontra na “Pedagogia Inaciana” sua práxis que busca o diálogo entre fé, justiça e cul-
tura. Nessa perspectiva, a “Pedagogia Inaciana” se apresenta como um horizonte para apontar 
caminhos no fazer pedagógico cristão e inaciano na escola desejada para o terceiro milênio.  
Enquanto o primeiro documento (“Características da Educação da Companhia de Jesus”) esta-
belece relações entre os princípios da espiritualidade inaciana e os processos educativos, o se-
gundo (“Pedagogia Inaciana: uma proposta prática”) apresenta uma referência inspirada na 
XXXIV Congregação Geral (1995).  
As “Características da Educação da Companhia de Jesus”, cujos destinatários são tanto jesuítas 
como leigos atuantes na educação básica dos colégios, foram elaboradas pela Comissão Inter-
nacional para o Apostolado da Educação, entre 1982 e 1986. Segundo as palavras do então 
Padre Geral da Companhia, Peter-Hans Kolvenbach, em sua “Carta aos Superiores Maiores” 
(contida no início do documento), não se trata de uma nova “Ratio Studiorum”, dado que o 
primeiro (“Características”) apresenta princípios pedagógicos, enquanto o outro (“Ratio”) pres-
crevia procedimentos; mas pretende oferecer àqueles que trabalham com a educação no âmbi-
to da Companhia “[...] uma visão comum e um comum sentido de nossa finalidade; pode ser 
também um modelo com o qual nos confrontemos a nós mesmos” (CARACTERÍSTICAS, 1991, 
p. 5).  
A preocupação principal, ainda assinalada pelo Padre Geral Peter-Hans Kolvenbach, é com a 
renovação perante os novos contextos nos quais se encontram inseridos os colégios da Compa-
nhia, já que o documento se dirige mais ao Ensino Fundamental. Ele ainda reitera o fato de que 
o apostolado da educação foi e continua sendo o principal Ministério da Companhia, e esse do-
cumento, aos moldes da “Ratio”, não pretende ser algo definitivo e acabado, mas, sim, um ins-
trumento que poderá propiciar à Companhia uma perspectiva de unificação da ação.  
Um aspecto destacado, já logo na Introdução do documento, diz respeito às profundas trans-
formações ocorridas no século XX, entre elas as regulamentações dos governos sobre a educa-
ção (currículos) e o elevado preço da educação particular em alguns países, que criam 
obstáculos à sua sobrevivência; o espírito pragmático da educação voltado para o ingresso em 
boas faculdades ou, ainda, para a obtenção de bons empregos futuros.  
Em um outro aspecto encontramos considerações sobre a questão da evangelização e de como 
ela pode ser cultivada em um contexto marcadamente secular, ou de como se podem constituir 
“homens e mulheres a serviço de outros”, Ad Maiorem Dei Gloriam. “Homens e mulheres a ser-
viço de outros” destaca a forte marca cristológica da espiritualidade inaciana e também de sua 
pedagogia, que se inspira naquele (Cristo) que se dedicou ao outro e morreu por ele. É também 
aqui enfatizado que esses homens e mulheres são agentes de transformação de uma realidade 
egoísta e individualista, por força do serviço da fé e da promoção da justiça, sendo, então um 
amor que se expressa mais em obras do que em palavras.  
Klein (1997) complementa argumentando que essa expressão, “homens e mulheres para os 
outros”, cunhada pelo Padre Arrupe, surgiu a partir da constatação de que quanto mais o ho-
mem se concentra em si mesmo, quanto mais ele acumula saberes, haveres e poderes só para 
si, mais o caráter desumanizante se instala.  
Uma das mais fundamentais elaborações da Pedagogia Jesuítica é a “Ratio Studiorum”. Ela ins-
pira-se, fundamentalmente, na parte IV das “Constituições da Companhia de Jesus”, denomina-
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da “Como instruir nas letras e em outros meios de ajudar o próximo os que permaneçam na 
Companhia”, que tem por finalidade a explicitação das características da educação e a formação 
dos jesuítas, mas cujas regras são também aplicáveis aos colégios e instituições dedicadas aos 
não-jesuítas. Nela encontramos o núcleo espiritual e também pedagógico, que é a coluna ver-
tebral da regulamentação educativa dos jesuítas.  
Os aspectos da educação religiosa se encontram dispersos pela “Ratio”, em várias regras, como, 
por exemplo, nas características que deve ter um professor de hebreu; na proibição de livros 
compreendidos como inconvenientes; nas orações a serem feitas antes das aulas; nas missas a 
serem assistidas, entre outras. Mas é nas regras dos professores das classes inferiores que apare-
cem, de forma mais clara, as diretivas religiosas. Assim, caberiam a estes: rezar sempre uma ora-
ção antes do início das aulas; exortar os alunos a assistirem à missa diariamente; a recitarem de 
cor a doutrina cristã; a fazerem orações diárias a Deus, a realizarem o exame de consciência diá-
rio; a receberem, de forma frequente, os sacramentos da Penitência, bem como da Eucaristia; a 
fugirem dos maus hábitos e a praticarem sempre as virtudes dignas de um cristão.  
O ensino da doutrina cristã deveria se acomodar à idade do aluno, associando a fixação pela 
memória com uma sólida explicação, como estabelecia a “Ratio”. A apresentação das verdades 
da fé deveria se apoiar na Revelação (naquilo que Deus revelou) e que a Igreja propõe. Além 
disso, deveriam os professores, sempre que possível, em suas conversas particulares com os 
alunos, inculcar-lhes “[...] práticas de piedade, de modo, porém que não pareça querer aliciar 
alguém a entrar na nossa Ordem; se encontrar alguém com esta inclinação, encaminhe-o para 
o confessor”. (FRANCA, 1952, p. 182).  
Já na atualidade temos o documento “Características da Educação da Companhia de Jesus” 
que, dentre outras coisas também aborda o aspecto religioso. Nesse podemos destacar a con-
cepção de Deus, que norteará toda a Pedagogia Inaciana, já que, para Loyola, toda a referên-
cia se encontra Nele, sendo que o homem  

[...] é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor, e 
assim salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são 
criadas para o homem, para que o ajudem a alcançar o fim para que 
é criado. Donde se segue que há de usar delas tanto quanto o ajudem 
a atingir o seu fim, e há de privar-se delas tanto quanto dele o afas-
tem [...] (LOYOLA, 2005b, p. 28).  

 
Assim, Deus é princípio e fundamento de todas as coisas (criador), inclusive no âmbito da edu-
cação, pois, para os jesuítas, Ele é também o autor de todo o conhecimento. A educação inclui 
sempre uma formação total de todos os talentos dados por Deus a cada pessoa, e esta será, 
necessariamente, permeada pela dimensão religiosa, como também deve ser associada às ca-
racterísticas da ciência da época. A dimensão religiosa e espiritual pode ser percebida através 
da afirmação de que ela não “[...] é algo extrínseco ao processo educativo ou dele separado 
[...].” (CARACTERÍSTICAS, 1991, p. 27), mas, sim, como algo que se associa à razão, contribu-
indo na formação de valores morais e virtudes que poderão fazer frente ao secularismo da vida 
moderna. Assim, o que se percebe é que o objetivo é a promoção do diálogo entre a fé e a cul-
tura, que inclui ainda o diálogo entre a fé e a ciência, uma educação evangelizadora que pro-
mova a justiça através de um conhecimento que liberte. A fé é compreendida como aquela que 
leva cada um à promoção de justiça.  
Mas, em se tratando especificamente da missão evangelizadora, os colégios jesuítas contam, 
hoje, com a “Área de Formação Cristã”, que desenvolve um trabalho que abrange três dimen-
sões: doutrinal, litúrgico-sacramental e comunitário-apostólica. A dimensão doutrinal é aborda-
da nas aulas de ensino religioso e explora os elementos da Teologia, cultura religiosa, formação 
de valores, informação sobre a Igreja etc.  
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A segunda dimensão, litúrgico-sacramental, destaca a vivência de cada um, bem como a vivên-
cia comunitária dos sacramentos e dos ritos, que devem se adequar a uma linguagem que sen-
sibilize os jovens. A terceira e última dimensão, comunitário-apostólica, se viabiliza durante todo 
o percurso do aluno no colégio e objetiva desenvolver neste a solidariedade com os mais po-
bres através de práticas de visitas a creches, asilos etc.  
Assim, o que podemos inferir, inicialmente, é que, a partir de uma visão de mundo e de homem 
calcada nos princípios religiosos da doutrina cristã (bem como da Doutrina Social da Igreja), o 
aluno será preparado intelectualmente (inclui-se aqui também a imaginação, a afetividade e a 
criatividade) para estabelecer sempre uma conexão entre virtude e fé (virtus et litterae), que 
sempre esteve presente na educação da Companhia de Jesus. Não há aqui, então, um divórcio 
entre os aspectos religiosos, da formação moral e do caráter do intelectual. A conexão entre 
essas duas formações pressupõe que ambas sejam cultivadas e que se apoiem mutuamente. 
Pode ser também compreendida como a preocupação inaciana de unir teoria e prática, doutrina 
e obras, princípios e ideais com fatos e ação, de acordo com os sinais dos tempos. Trata-se da 
educação para a formação de um caráter denominado “cristificado” (a referência e modelo é 
Jesus Cristo), na qual as virtudes cristãs devem sempre ser enfatizadas, tendo sempre o aluno 
como protagonista de seu processo de aprendizagem.  
Assim, a formação religiosa, ou um processo de educação na fé, em um colégio jesuíta, pode 
ser resumida através dos seguintes pontos expostos pelo documento “Subsídios para uma Pe-
dagogia Inaciana” (1997, p. 85-86):  

a) Levar o aluno à descoberta progressiva de Deus, de Sua presença 
e ação no mundo, a adquirir um senso de admiração e de mistério ao 
estudar a criação de Deus e a dar resposta de fé a esse Deus que nos 
ama.  
b) Buscar formas e meios práticos de desmascarar o materialismo e o 
secularismo da vida moderna de opor-se ao ateísmo.  
c) Ter Jesus Cristo como modelo de vida humana, buscando orientar 
a própria vida seguindo a Jesus Cristo e sendo como Ele, partilhando 
e promovendo Seus valores e procurando ser um homem para os ou-
tros.  
d) Desenvolver uma fé que promova justiça e leve a uma preocupa-
ção especial pelos pobres, marginalizados e necessitados.  
e) Cultivar a atitude inaciana de lealdade e serviço à Igreja, vista co-
mo Povo de Deus, e de fidelidade aos ensinamentos da Igreja, espe-
cialmente na formação moral e religiosa.  
f) Incentivar e ajudar o estudante a escolher sua vocação de serviço 
profissional e comunitário como resposta ao chamado pessoal de 
Deus.  
g) Fomentar a colaboração em atividades ecumênicas com outras 
Igrejas e o diálogo religioso com outras crenças e com todos os ho-
mens e mulheres de boa vontade.  
h) Ajudar o aluno a tornar-se agente multiplicador de uma visão cristã 
de fé e de serviço.  

 
Podemos perceber, dessa forma, que a finalidade dos colégios jesuítas atrela-se à missão evan-
gelizadora da Igreja, por meio de uma educação integral. Acrescentam-se aqui os desafios atu-
ais de se conciliarem as vantagens e valores que o progresso técnico e científico traz e colocá-
los a serviço do outro, superando os movimentos de individualismo e ausência de solidariedade 
tão marcantes no mundo de hoje.  
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Especificamente sobre a questão do pecado, o ideário jesuítico o compreende como obstáculo à 
liberdade e remete à “Meditação sobre as duas Bandeiras”, exposta por Inácio de Loyola nos 
“Exercícios Espirituais”. Essa meditação acontece no quarto dia da segunda semana de exercí-
cios, sendo que uma bandeira representa Cristo, chefe supremo e senhor de todos, e a outra 
representa Lúcifer, considerado inimigo mortal de toda a natureza humana. O combate entre os 
dois lados será travado no coração de cada um dos homens, pois, segundo Inácio de Loyola 
(2005), o bem e o mal se encontram sempre misturados. Dessa forma, deverá o aluno reco-
nhecer a realidade do pecado, sempre presente, bem como seus efeitos na vida de cada pes-
soa, assim como os seus efeitos sociais.  
Mas, observando as modificações operadas pelo Concílio Vaticano II e pelas Conferências de 
Medellín e Puebla, a representação4 de pecado se amplia. Ele não é mais enfocado só na ordem 
pessoal, mas passa a ser compreendido como tendo um cunho social, na lógica das estruturas 
sociais, expressando-se nas relações de poder, na violência, na pobreza, na miséria, na injusti-
ça, entre outros. Assim, a meta da educação propiciada pelos jesuítas direciona-se ao desen-
volvimento, nos alunos, da capacidade de conhecer a realidade e também de avaliá-la de forma 
crítica. É, então, a formação de uma consciência social que inclui em si a possibilidade de mu-
dar pessoas e estruturas sociais consideradas injustas e indignas.  
No que diz respeito ao tema do pecado, o Concílio Vaticano II promoveu atualizações, trazendo 
a compreensão do pecado para um cunho social/estrutural, principalmente no contexto da Igre-
ja latino-americana, pois o pecado pessoal, cujo acento se coloca na ação ou na pessoa, provo-
caria consequências nas relações humanas, nas estruturas e instituições sociais, ou seja, no 
plano social.  
A compreensão e discussão do pecado social ou comunitário deve ser articulada ao percurso de 
algo que se torna mais nítido no Concílio Vaticano II (1962-1965), que é a chamada Doutrina 
Social da Igreja (DSI). Assim, para estabelecer sua gênese, Compagnoni; Piana; Privitera 
(1997) chamam a atenção para um conjunto de documentos que vão da Rerum novarum, de 
Leão XIII (1891), à Centesimus annus de João Paulo II (1991), que enfocam, principalmente, a 
questão da justiça social e da fraternidade, consideradas também no âmbito das relações eco-
nômicas e sociais, mas tendo como referência a proclamação do Evangelho de Cristo.  
 
A categoria “justiça social” se articula com a interpretação oferecida pela “doutrina social”, que 
versa sobre a relação de cada uma das pessoas com os bens econômicos. O documento Rerum 
Novarum examina, segundo o Compêndio da Doutrina Social da Igreja (2005), a situação dos 
trabalhadores assalariados, particularmente os operários das indústrias, submetidos a condições 
de uma miséria indigna; enumera também os erros que provocam o mal social. A posição as-
sumida pelo documento é da exclusão do socialismo como remédio e da defesa da necessidade 
da criação de mecanismos sociopolíticos para a ação em prol da justiça.  
Assim sendo, de acordo com Gutierrez (1995), a injustiça social e sua consequência, a miséria 
imerecida dos trabalhadores, são denunciadas pela Doutrina Social da Igreja. Mas esta mostra 
que a miséria não é fruto de um fatalismo histórico nem da vontade de Deus, mas, sim, um 
produto direto do sistema econômico capitalista. No entanto, de forma diferente dos socialistas 
da época, a Doutrina Social da Igreja defende que não é necessária a destruição do sistema 
capitalista, mas que fundamental seria a aproximação das classes sociais e a abertura de espa-
ços de participação dos trabalhadores para uma humanização de todo o sistema.  
No entanto, o pecado social sempre existiu na história da Igreja, dado que em outros tempos 
havia também pobres, gananciosos e exploração dos mais fracos etc. Mas, trata-se aqui de uma 
posição assumida pela Igreja, pelo menos por uma vertente dela (a Teologia da Libertação), 
que tira o problema das sombras e o expõe, implicando a todos. Também é preciso ressaltar 
que a abordagem do pecado nessa perspectiva não se esquece que tais situações, às quais está 
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submetida uma grande parcela da população, se constituem em uma ruptura fundamental com 
Deus, que corresponde, no plano das relações interpessoais, a atitudes de egoísmo, orgulho e 
ambição, que promovem discórdias e desigualdades de amplo espectro.  
A Teologia da Libertação surgiu, de maneira mais formalizada, a partir da II Conferência do 
Episcopado da América Latina, ocorrido em Medellín, Colômbia, em 1968. Em começos do ano 
de 1979, a III Conferência do Episcopado da América Latina, realizada em Puebla, México, 
apresentou um documento no qual estava contida a importante opção pelos pobres e oprimi-
dos, ou seja, a relação que deve haver entre evangelização e libertação, partindo de baixo em 
um compromisso solidário com tal população. Assim, a primeira etapa, em Medellín, pode ser 
chamada de formulação inicial, e a segunda, em Puebla, de etapa de consolidação e expansão 
da Teologia da Libertação.  
Nessa perspectiva, os pobres são social e estruturalmente produzidos e mantidos nessa condi-
ção por uma organização econômica excludente, como é o caso do capitalismo no chamado 
terceiro mundo. A figura que aqui toma contornos é o oprimido de uma forma geral, que busca 
sua libertação (desalienação) através da mudança da estrutura social que o prende. Essa mu-
dança também incluiria uma nova sociedade e humanidade na ordem mundial. Não se trata 
aqui de uma perseguição às pessoas dos opressores, mas, sim, às situações que assim se con-
figuram.  
Mas a opção pelos pobres não é uma novidade na história da Igreja. Desde os seus primórdios, 
ela indica a dimensão social da “caridade”, ou seja, o caráter político do amor evangélico. A 
“opção pelos pobres” é a expressão moderna dessa mesma caridade, que traz de novidade o 
fato de ser uma opção “preferencial”, mas não exclusiva, pelos pobres, pois os não-pobres 
permanecem incluídos na missão evangelizadora da Igreja.  
A essa concepção de caridade, desvinculada de um assistencialismo que cria dependências po-
demos associar a ideia de solidariedade presente no ideário da Igreja, principalmente vinculada 
à vertente da Teologia da Libertação. Nessa perspectiva, a solidariedade pressupõe o reconhe-
cimento da igualdade entre os homens, o que exclui relações assimétricas e enfatiza a vertente 
dos direitos fundamentais de toda pessoa humana.  
No Catecismo (1999) verificamos que a solidariedade pressupõe, antes de tudo, a distribuição 
dos bens, a remuneração do trabalho e uma ordem social mais justa. Assim, os problemas de 
ordem socioeconômica poderiam ser resolvidos por essa via da solidariedade e se operacionali-
zariam em relações solidárias dos pobres entre si, entre ricos e pobres, entre empregadores, 
entre empregadores e empregados, entre as nações e, por fim, entre os povos. Mas ela tam-
bém se situa como uma virtude eminentemente cristã, pois pratica a partilha dos bens espiritu-
ais, pois sempre, segundo Mateus, cada homem deve amar ao próximo como ama a si mesmo; 
deve fazer uma opção na qual o outro é colocado à frente, como uma prioridade. A solidarieda-
de é então compreendida como uma virtude, uma permanente disposição de servir ao bem co-
mum na sua concretude.  
Respirando os ares vindos das decisões do Concílio Vaticano II e das Conferências Episcopais 
de Medellín e Puebla, a Companhia de Jesus realiza Congregações Gerais para se ajustar ao 
compasso dos novos tempos. Assim, em 2 de dezembro de 1974, abriu-se a Congregação Geral 
de número XXXII. Dos 16 decretos, dois refletiam, de forma particular, as mudanças ocorridas 
no mundo, bem como na Igreja. Um deles, o decreto de número 4, aborda a nova missão da 
Companhia à luz da nova realidade: o serviço da fé e a promoção da justiça. O outro, que aqui 
se destaca, é o de número 12:  

[...] Este decreto levou a Companhia àquele movimento especial, pelo 
qual, desde o Concílio Vaticano II, todo o mundo cristão tem “vindo a 
esforçar-se por uma compreensão mais profunda e por um elemento 
experimental de pobreza evangélica”. Realçou também que “os Jesuí-
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tas não poderão escutar o “grito do pobre”, se não tiverem uma maior 
experiência das misérias e angústias dos pobres” [...] (BANGERT, 
[198-], p. 622).  

Na Congregação de número XXXIV (1995), são reiteradas as palavras de João Paulo II no que 
diz respeito às estruturas de pecado que perpassam todas as culturas, bem como a avidez pelo 
lucro e a sede de poder. Essas palavras se unem às decisões de Congregações anteriores (es-
pecificamente a XXXII, 1974-1975, decreto 4), que determinaram a missão da Companhia como 
aquela atrelada, além de a essa justiça preconizada pelo Papa, ao serviço da fé, que tem impli-
cações de ordem social, pois visa às relações das pessoas entre si com objetivos solidários. As-
sim, mais uma vez a Companhia de Jesus renova seu compromisso de ser “homens para os 
outros” e se posiciona na luta a favor dos direitos humanos em uma sociedade ameaçada pela 
cultura de morte.  
A Teologia da Libertação formalizou uma concepção própria de solidariedade, filiando-se, então, 
àquela preconizada nas encíclicas e na Doutrina Social da Igreja, e é compreendida como um 
meio de se propiciar uma ordem social marcada pelas ideias de sentido comum e bem-comum. 
Constatam-se aqui dois valores fundamentais: a vida comunitária (relações interpessoais) e a re-
ciprocidade (ajuda e apoio mútuos). Assim, a compreensão da solidariedade situar-se-ia em duas 
dimensões fundamentais: como irmandade/fraternidade e como reciprocidade exercida entre 
iguais e, no caso aqui, os excluídos, dominados – os pobres do sistema liberal capitalista. Essa 
forma de pensar a solidariedade também é partilhada pela Companhia de Jesus, que assim a 
apresenta  

Em cada um de nossos diversos campos de apostolado, devemos criar 
comunidades de solidariedade que busquem a justiça. Trabalhando 
como nossos colaboradores, todos os nossos apostolados podem e 
devem promover a justiça em uma ou várias das seguintes formas: a) 
no serviço e acompanhamento direto aos pobres; b) na tomada de 
consciência das exigências de justiça, unida à responsabilidade social 
de realizá-la; c) na participação na mobilização social para a criação 
de uma ordem social mais justa (CONGREGAÇÃO GERAL XXXIV, 1997, 
p. 42).  

No entanto, na sociedade pós-moderna narcísica a solidariedade sofrerá, então, obstáculos de 
diversas ordens, dado que ela se calcaria na alteridade e no reconhecimento do outro na sua 
diferença e singularidade.  

O que justamente caracteriza a subjetividade na cultura do narcisismo 
é a impossibilidade de poder admirar o outro em sua diferença radi-
cal, já que não consegue se descentrar de si mesma. Referido sempre 
ao seu próprio umbigo e sem poder enxergar um palmo além do pró-
prio nariz, o sujeito da cultura do espetáculo encara o outro apenas 
como um objeto para seu usufruto. Seria apenas no horizonte maca-
bro de um corpo a ser infinitamente manipulado para o gozo que o 
outro se apresenta para o sujeito no horizonte da atualidade (BIR-
MAN, 1999, p. 25).  

O que daqui se depreende é que o sujeito da modernidade/contemporaneidade vive e sobrevive 
em um tipo de registro que enfatiza o especular, interessando-lhe apenas o engrandecimento 
de sua imagem, e o outro teria apenas a função de ser o instrumento catalisador desse proces-
so, podendo ser descartado depois de cumprida sua tarefa.  
A possibilidade da formação de laços comunitários, solidários e fraternos implica, por sua vez, o 
reconhecimento de um sujeito incompleto e precário e o reconhecimento, também, por parte des-
se sujeito, de que ele não é autossuficiente, dado que a autossuficiência é um modelo que se im-
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põe ao homem pós-moderno, fruto de uma sociedade que cultua o narcisismo e o espetáculo, 
fazendo com que haja um movimento pendular entre o desamparo e a onipotência. Assim, o re-
conhecimento de sua não suficiência possibilitaria ao sujeito o reconhecimento do outro como 
igual.  
A Pedagogia Inaciana abraça causa da luta em prol da solidariedade e a inclui nas discussões de 
seus documentos mais atuais. Ao longo deles observamos a preocupação com a formação da 
consciência social de seus alunos e também com a possibilidade de mudar pessoas e estruturas 
sociais consideradas indignas. Essa formação de uma consciência crítica associa-se a ações ou 
práticas desenvolvidas através dos chamados estágios sociais em creches, asilos etc., nos quais 
os alunos têm a possibilidade de um encontro concreto com as condições de pobreza e miséria 
humanas. É então o aprendizado da solidariedade fundamentalmente endereçada aos pobres.  
Todo o percurso traçado pela pedagogia da Companhia de Jesus visa a um fim mais amplo, que 
é nomeado de “O Mais” (“Magis”). “O Mais” é compreendido como um critério de qualidade que 
propõe uma formação completa do aluno, não só nos aspectos científicos formais, mas também 
uma formação de todas as dimensões desse aluno, tendo como referência valores cristãos. O 
intuito é tornar o aluno melhor, não em relação aos outros, mas em relação a si próprio.  
Assim, percebemos que a forma pedagógica inspirada na visão inaciana tem por meta despertar 
em seus jovens alunos a sensibilidade para a esfera ética (ênfase na justiça), fundamentalmen-
te pela via da solidariedade (privilegiando os mais pobres). O almejado é a criação de valores, 
que, inseridos ao longo de todo o currículo, façam frente ao individualismo, ao consumismo e à 
globalização massificantes e homogeneizantes que marcam o mundo contemporâneo, através 
da liberdade de uma ação responsável na construção de uma sociedade mais digna. Isso é feito 
através de um movimento constante de evangelização, já que para os jesuítas evangelizar é 
também educar.  
Eis então o grande e permanente desafio com o qual a prática da Pedagogia Inaciana se con-
fronta em seu cotidiano: a possibilidade da construção de um mundo solidário e fraterno em 
uma cultura de incerteza e risco, que privilegia a autossuficiência, a onipotência, o narcisismo, o 
individualismo, enfim, o “eu” acima de todas as coisas, que acentua a rivalidade, a competição 
e a inveja; a busca de forma incessante de um gozo infinito, um retorno impossível ao paraíso 
perdido desde sempre.  
                                                             
1 “[...] Colégios significavam em geral residências para os jovens jesuítas cuja principal ocupa-
ção seria o estudo. Distinguiam-se das “Casas”, que eram as residências dos padres ou dos es-
tudantes que tinham terminado os seus estudos e se dedicavam aos ministérios” (LOPES, 1997, 
p. 45). 
2 “Como é bem sabido, as Universidades tiveram dois grandes modelos: Bolonha e Paris. Daí, 
poder falar-se, ‘grosso modo’, em modus italicus e em Modus Parisiensis, sendo o primeiro mais 
expositivo, mais ‘catedrático’, mais centrado no professor, sendo o segundo mais activo, mais 
centrado no aluno e na sua actividade” (GOMES, 1994, p. 07). 
3 As diretrizes da Pedagogia Jesuítica têm suas fontes mais remotas nos “Exercícios Espirituais” 
(1522-1523), de Inácio de Loyola (1491-1556), na “Fórmula do Instituto” (1540), nas “Consti-
tuições da Companhia de Jesus” (1547), no “Modus Parisiensis” (1528-1534) experienciado por 
Loyola em sua formação acadêmica em Paris, na “Ratio Studiorum” (1599) e na “Autobiografia” 
(1553-1555) de Inácio de Loyola. Já as fontes mais recentes para a análise do tema são: “Ca-
racterísticas da educação da Companhia de Jesus” (1986), “XXXI Congregação Geral” (1965-
1966), “XXXII Congregação Geral” (1974-1975), “XXXIII Congregação Geral” (1983), “XXXIV 
Congregação Geral” (1995), “Pedagogia Inaciana: uma proposta prática” (1993), “I Congresso 
Inaciano de Educação” (1990), “II Congresso Inaciano de Educação: a pedagogia inaciana ru-
mo ao século XXI” (1997), “Subsídios para a pedagogia inaciana” (1997), “Educação Inaciana: 
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desafios na virada do milênio” (1999) e o “III Congresso Inaciano de Educação: educação e 
mudança social – por uma pedagogia da esperança” (2002). 
4 O conceito de representação aqui trabalhado é definido pelo historiador Chartier (1990) como 
algo que permite “ver uma coisa ausente” ou, ainda, a “exibição de uma presença”. Esse conceito 
vincula-se, por sua vez, a outro conceito, o de “apropriação”, ou seja, a maneira como será inter-
pretada a representação. As representações elaboradas sobre o mundo fazem com que os sujei-
tos tenham percepção da realidade e, através delas, referência para a própria existência. Elas 
proporcionam a geração de matrizes que conduzem as práticas sociais e são marcadas pela pos-
sibilidade de promover integração, coesão, explicação do real. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho, que se inscreve no eixo temático “Internacionalização, circulação e com-

paração: sistemas, currículos, pedagogias”, focaliza as representações de ensino de Estudos 
Sociais e de “aperfeiçoamento”1 de professores que circularam no Brasil do período da Guerra 
Fria. Para tanto, privilegiamos livros, manuais, guias e cadernos metodológicos que visavam à 
normatização da prática docente dessa disciplina. 

O recorte temporal remete a nossa análise ao cenário de assinatura entre o Brasil e os 
Estados Unidos de uma série de acordos de cooperação financeira e de assistência técnica 
(Agência de Desenvolvimento Internacional – AID e Administrações de Operações Exteriores –
 FOA), a partir de 1953, que resultaram em programas que incidiram diretamente nas políticas 
educacionais relacionadas à normatização do ensino de Estudos Sociais, a circulação de livros, 
manuais, guias e cadernos metodológicos e as práticas de “aperfeiçoamento” de professores.  

O marco inicial se refere ao desenvolvimento do Programa de Assistência Brasileiro-
Americana ao Ensino Elementar (PABAEE), em 22 de junho de 1956. O Programa objetivava a 
implantação de cursos de “aperfeiçoamento” de professores que atuavam nas escolas normais 
do Brasil, no ensino primário, administradores e supervisores escolares; a produção e adapta-
ção de materiais didáticos para o uso nos cursos de “aperfeiçoamento” de professores, e a dis-
tribuição desses materiais para constituírem o acervo das bibliotecas escolares; bem como a 
seleção de professores a fim de enviá-los aos Estados Unidos para participarem dos cursos de 
educação elementar. Nesses cursos, dispensava-se grande atenção a métodos de ensino, apli-
cação da metodologia em aulas de demonstração, psicologia educacional, desenvolvimento e 
produção de materiais de ensino. 

Completando a tessitura desse cenário, remetemos ao período do Acordo Básico, firma-
do entre o Governo Federal e as Organizações participantes do Programa Ampliado de Assistên-
cia Técnica, em 29 de dezembro de 1964; e, ao Convênio Básico, assinado entre o Governo 
Federal e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (FISI), em 28 de março de 1966, ambos 
serviram de base para consolidação das relações entre o Governo Federal e as Agências partici-
pantes das Nações Unidas. E para a criação da Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático 
(COLTED), que foi instituída pelo Decreto n° 59.355, em 4 de outubro de 1966.  

O marco final situa o nosso estudo no âmbito local, especificamente, no cenário da pu-
blicação das propostas curriculares do estado do Espírito Santo, publicadas em 1969, 1974 e 
1976, pois as entendemos como apropriações das representações que circulavam por meios 
dos cursos e materiais implantados pelos programas supracitados. 

A análise se organiza pelo esquema conceitual proposto por Roger Chartier (1990,1994, 
1996, 1998, 2001, 2002a, 2002b, 2004, 2007a, 2007b, 2009a, 2009b e 2009c), ou seja, a partir 
da inter-relação entre representação, prática e apropriação situada nas condições de possibili-
dade historicamente variáveis e socialmente desiguais.  

Daí nossa ênfase não só nas normatizações, regulamentações, depurações e censuras 
do que ensinar e como ensinar, mas também nas visões de sociedade que se pretendia consti-
tuir e nas relações tecidas entre os escritos e os gestos imbricados nas apropriações múltiplas, 
inventivas e diferenciadas dos impressos que circulavam.  

Tendo essas considerações em vista, iniciamos nossos estudos a partir das representa-
ções de ensino de Estudos Sociais e de “aperfeiçoamento” de professores evidenciadas nos li-
vros de Ralph C. Preston, “Ensinando estudos sociais na escola primária” (primeira edição nos 
Estados Unidos em 1950; e, traduzido no Brasil por Sônia Teixeira Mendes Costa e publicado, 
no Rio de Janeiro, pela USAID – Aliança para o Progresso, em 1965) e de John U. Michaelis, 
“Estudos sociais para crianças numa democracia” (primeira edição nos Estados Unidos, em 
1956; traduzido no Brasil por Leonel Vallandro e publicado no Rio de Janeiro, pela editora Glo-
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bo, em 1963). Essas obras foram lidas pelos administradores de escolas, supervisores, profes-
sores de metodologia de ensino das Escolas Normais, professores do Ensino Primário e profes-
sores leigos que participaram dos cursos do PABAEE oferecidos tanto no Brasil como nos 
Estados Unidos na versão original. A partir da década de 1960, foram traduzidas e publicadas 
no Brasil contribuindo para intensificar a internacionalização do ideário norte-americano de edu-
cação, exercendo grande influência sobre as representações de ensino de História.  

 
 

 
 

Figura1: Livros:, “Ensinando estudos sociais na escola primária”, de Ralph C. Preston (1965) e 
“Estudos sociais para crianças numa democracia”, de John U. Michaelis, (1970). 

 
 

Percebemos a presença desses autores no referencial bibliográfico de propostas curricu-
lares, livros, manuais, guias e cadernos metodológicos publicadas no período estudado, o que 
evidencia que essas obras foram lidas e apropriadas, contribuindo para prática de outras escri-
tas que visavam também à normatização do ensino de Estudos Sociais e das práticas de “aper-
feiçoamento” de professores. Como exemplo desses desdobramentos, elegemos duas obras 
resultantes da apropriação do ideário norte-americano no Brasil: “Habilidades de Estudos Soci-
ais” (1964), escrita pela professora Maria Onolita Peixoto; e “Estudos Sociais – na escola de 
primeiro grau” (1967), escrita pelas professoras Leny Werneck Dornelles e Therezinha Deusda-
rá.  

Especificamente no âmbito local, percebemos as marcas dos autores norte-americanos 
supracitados nas propostas curriculares do Estado do Espírito para o Ensino Primário, na versão 
de 1969, apresentada em dois volumes e na versão de 1974, e também na proposta curricular 
norteadora do curso de habilitação para o magistério de 1º grau, publicada em 1976.  

Ao analisarmos essas fontes, focalizamos as possibilidades de práticas particulares e 
usos determinados, compreendidos como práticas do escrito para prescrever gestos e compor-
tamentos relacionados ao ensino de Estudos Sociais/História e ao “aperfeiçoamento” dos seus 
professores. 

 
 

2. O PABAEE – METODO E “APERFEIÇOAMENTO” DE PROFESSORES 
 

O Programa Brasileiro-Americano para o Ensino Primário (PABAEE), assinado em 22 de 
junho de 1956, pretendia elaborar, publicar e adquirir textos didáticos para os cursos de “aper-
feiçoamento” de professores das Escolas Normais e Elementares. A sua apropriação no Brasil 

CD-ROM DE ATAS  | 7258 |  COLUBHE 2012



 

enfatizou a metodologia e as técnicas de ensino, assumindo, pelo menos, supostamente, uma 
posição de neutralidade política e ideológica. Isso devido os educadores nacionalistas e católi-
cos, que atuavam nos Institutos de Educação, exercerem uma forte oposição ao Programa, te-
merosos de perderem a primazia ideológica na educação brasileira (PAIVA e PAIXÃO, 2002).  

Assim, os programas implantados pela USOM-B, apesar de priorizarem o ensino público, 
excepcionalmente, no Brasil ofereceram cursos para as freiras que ensinavam nas Escolas Nor-
mais particulares, procurando, assim, apaziguarem as forças nacionalistas e católicas, que posi-
cionavam contrárias ao Programa (PAIVA e PAIXÃO, 2002).  

Tendo isso em vista, observamos que nos cursos oferecidos pelo PABAEE para os re-
presentantes do estado do Espírito Santo (1960 e 1962) e também de Goiás (1961), houve a 
participação de 120 freiras2. Dessas, 69 eram irmãs vicentinas, que lecionavam, provavelmente, 
no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, mais conhecido por Colégio do Carmo, instituição católi-
ca e particular, fundada em 1900, que se destacou como centro formador das filhas da elite 
capixaba, em Vitória, capital do estado do Espírito Santo (NOVAES, n/d; SIMÕES e SALIM, 
2012; FRANCO e BARRETO, 2012).  
 A pesquisa também evidenciou que, nos cursos e publicações organizados pelo PABAEE, 

As idéias [sic] de educação renovada de Dewey, em ênfase tanto em 
crescimento individual como em progresso social, tendo na educação 
a resposta aos problemas sociais e econômicos colocados pelo pro-
cesso de urbanização e industrialização, largamente difundidas por 
Anísio Teixeira, ficavam esmaecidas na opção por uma análise do fe-
nômeno educativo marcadamente psicológica e na apresentação de 
soluções técnicas (MITRULIS, 1993, p. 154). 
 

Dessa forma, em articulação com Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), fo-
ram oferecidos cursos de especialização em educação elementar tanto nos Estados Unidos co-
mo no Brasil para os administradores escolares, supervisores, professores das escolas primárias 
e professores leigos. Inicialmente, predominaram os cursos intensivos com duração de uma a 
três semanas durante o ano letivo ou em período de férias, destacando também a realização de 
mesas-redondas, frequência à biblioteca, projeção de filmes especializados e trabalhos na con-
fecção de material didático (PAIVA E PAIXÃO, 2002).  

A partir de 1959, foram organizados cursos com a duração de um semestre, depois foi 
criado o Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Escolas Normais (CAPEN), especifica-
mente para as áreas de Aritmética, Ciências, Estudos Sociais e Língua Pátria, e, a partir de 
1960, em Belo Horizonte, foram acrescentados a área de Currículos e Supervisão e o Curso de 
Psicologia Educacional para Professores de Escolas Normais (CPEPEN).  

Em 25 de julho de 1960, o encerramento da assistência técnica da USOM/B foi tema de 
discussão em reunião no Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), iniciando uma série 
de confrontos entre a direção do PABAEE e a direção do INEP. Em 1962, o INEP estreitou os 
laços com a Universidade de Minas Gerais, indicando possibilidades para a continuidade da pro-
posta do PABAEE por meio da criação dos Centros de Treinamento do Magistério, previstos no 
Programa de Emergência do MEC de 1962, e apresentado na Conferência Regional da UNESCO 
(realizada no período de 5 a 19 de março de 1962), e no mesmo ano, na XII Conferência Geral, 
em Genebra (PAIVA e PAIXÃO, 2002).  

Assim, em 15 de outubro de 1963, foi assinada a portaria dispensando a assistência 
técnica americana e designando diretor o pesquisador do Centro Regional de Pesquisas Educa-
cionais de Minas Gerais, José Nilo Tavares para dirigir o Centro Nacional de Educação Elemen-
tar, assumindo as responsabilidades pelo “aperfeiçoamento” de professores (PAIVA e PAIXÃO, 
2002), e, posteriormente, foi transformado no Centro Nacional de Treinamento de Professores 
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e Supervisores, diferenciando-se do PABAEE, ao propor superar o modelo racional, tecnocrático 
e técnico na educação, priorizando os fundamentos das Ciências Sociais e a influência progres-
sista advinda de Dewey e Kilpatrick, promovendo, assim, a aplicação de métodos científicos no 
ensino primário. 

No Espírito Santo, os principais defensores da criação dos Institutos de Educação e dos 
Centros de Treinamentos para o “aperfeiçoamento” de professores do ensino primário, nos 
anos de 1950, 1960 e 1970, foram os professores paulistas Rafael Grisi e Jose Aquino Oliveira, 
ambos chegaram ao estado no início da década de 1950, o primeiro, além de autor do livro “Di-
dática Mínima” (1954), assumiu o cargo de secretário da pasta da Educação, entre 1951 e 
1954, e o segundo, a direção da Divisão de Orientação e Pesquisas Pedagógicas do Estado, en-
tre 1963 e 1967.  

No Espírito Santo, a partir do segundo semestre de 1963, foram implementados os cur-
sos de “aperfeiçoamento” no Centro Educacional de Colatina, que se destacou como referência, 
funcionava em regime de internato, especializando-se nos cursos em supervisão escolar para 
professoras normalistas e cursos de aperfeiçoamento para professoras leigas.  

 
 

 
Figura 2: Encerramento do Curso de Supervisão realizado no Centro de Treinamento de Cola-
tina, que funcionava no anexo do prédio do Centro Regional de Educação de Base (CREB), em 
Colatina (1963) – Espírito Santo (Fonte: SOARES, 2004, n/d.). 

 
 
Em 1963, participaram do primeiro curso 61 bolsistas, sendo 33 do Espírito Santo, 17 

do Piauí, 5 do Amazonas, 3 do Acre e 3 do Maranhão (Revista Brasileira de Estudos Pedagógi-
cos. Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janei-
ro, v. XL, outubro-dezembro, n. 92, 1963). 

Isso evidencia que as ideias postas a circular por meio dos programas de cooperação 
internacional foram apropriadas no estado do Espírito Santo em estreita relação com o ideário 
de desenvolvimento econômico da época. 

 
 

CD-ROM DE ATAS  | 7260 |  COLUBHE 2012



 

3. A COLTED NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
   

No Brasil, após o Golpe Militar de 1964, se por um lado ocorreu o enfraquecimento e, 
posteriormente, a extinção do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE). Por outro 
lado, a conjuntura, tecida no decorrer do governo militar do Presidente Castelo Branco, caracte-
rizada pela consonância com o panorama da bipolarização do mundo, e principalmente, pela 
pressão contra as tendências nacionalistas (excitadas pelas necessidades do processo de indus-
trialização do Brasil e pelo recrudescimento das lutas sociais), favoreceu a revogação do Decre-
to nº 58.653, de 16 de junho de 1966, que criou o Conselho do Livro Técnico e Didático 
(CNLD), bem como a sua substituição pela Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COL-
TED), instituída pelo Decreto n° 59.355, de 4 de outubro de 1966, com o propósito de aplicar 
recursos destinados ao financiamento e à realização de programas e projetos de expansão do 
livro escolar e do livro técnico.  

Assim, em 6 de janeiro de 1967, foi firmado o convênio entre o Ministério da Educação 
e Cultura (MEC), o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e a Agência Norte-
Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) visando a implantação do Programa 
da COLTED, com sede na Avenida 13 de maio, número 41, no Rio de Janeiro, com a finalidade 
de incentivar, orientar, coordenar e executar as atividades do MEC relacionadas com a produ-
ção, a edição, o aprimoramento e a distribuição de livros técnicos e de livros didáticos. O Pro-
grama assumiu o compromisso com a distribuição de cerca de 51 milhões de livros aos 
estudantes brasileiros no período de três anos por meio da instalação de bibliotecas e cursos de 
“aperfeiçoamento” de especialistas e de professores (KRAFZIK, 2006; PIROLA, 2008; MUNAKA-
TA, 2004). De acordo com o relatório oficial, Alice Palmer (1971), representante da USAID no 
Brasil, em menos de dois anos a COLTED já havia distribuído cerca de 17 milhões de livros di-
dáticos para cerca de 25 mil escolas de todo o Brasil.  

Nos estados brasileiros, as Comissões Estaduais do Livro Técnico e do Livro Didático – 
CELTEDs foram criadas com a finalidade de desenvolverem as ações da COLTED no âmbito re-
gional, assumindo a responsabilidade pela distribuição dos livros, pela oferta de cursos de 
“aperfeiçoamento” de professores, a aquisição de mobiliário e equipamentos para as bibliotecas 
e a contratação de recursos humanos nos estados brasileiros. Já a constituição do acervo e a 
sua atualização periódica era da responsabilidade das Editoras, por intermédio do SNEL (BRA-
SIL. MEC. Visão Geral da COLTED. Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático, n/d.).  

 No estado do Espírito Santo, a Comissão Regional foi regulamentada pelo Regimento 
CELTEDs e aprovada pelo Colegiado em 14 de maio de 1968, sendo constituída por sete mem-
bros, oficialmente responsável pela execução do programa no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, dotando as Escolas do Espírito Santo de Bibliotecas: 103 de 300 volumes para os Grupos 
Escolares e Escolas Reunidas; 19 de 400 volumes para o serviço técnico dos Ginásios; 150 de 
300 volumes para o serviço de supervisão educativa. 
 Todavia, segundo reportagem na Revista Capixaba, intitulada “Ensino em Crise”, pu-
blicada em setembro de 1967, a educação do estado do Espírito Santo, naquele momento, en-
frentava uma grave crise, caracterizada pela ausência dos Institutos de Educação, a falta de 
professores qualificados, a falta de recursos, a presença de uma superpopulação de 7 a 14 
anos, a falta de dependências físicas para o funcionamento das aulas, a assombrosa estatística 
de alunos repetentes, a baixa remuneração dos professores, a carga horária excessiva para 
professores. Observamos também que a reportagem, além de evidenciar representações de 
professor relacionadas à falta de qualificação e a ineficiência de recursos, apresentou um proje-
to de educação e de sociedade relacionado ao ideário de desenvolvimento econômico, bem de 
acordo com as ideias que circulavam no âmbito nacional. 
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Em 1971, foi criado o Programa do Livro Didático (PLID) para substituir a COLTED e, 
em 1976, a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME), que deveria definir as diretrizes 
para a produção de material escolar e didático e assegurar sua distribuição em todo território 
nacional; formular programa editorial; cooperar com instituições educacionais, científicas e cul-
turais, públicas e privadas, na execução de objetivos comuns.  

Assim, por meio desses programas cooperação internacional, no decorrer de três déca-
das, livros, manuais, guia e cadernos metodológicos, ideias, valores, representações circularam 
visando a normatização do ensino e da prática de “aperfeiçoamento” de professores, implemen-
tando novas práticas para o ensino de Estudos Sociais, entendido aqui como representação de 
História. 
  
 
4. “MADE IN U.S.A” NO ENSINO DE ESTUDOS SOCIAIS 
 

Delimitamos a análise da apropriação do ideário norte-americano para o ensino de Es-
tudos Sociais e para o “aperfeiçoamento” de professores, no âmbito nacional, a partir do estudo 
da obra “Habilidades de Estudos Sociais” (1964), escrita pela professora Maria Onolita Peixoto, 
e da obra “Estudos Sociais – na escola de primeiro grau” (1967), escrita pelas professoras Leny 
Werneck Dornelles e Therezinha Deusdará, situando- as no contexto do PABAEE. 

 
 

 
 
Figura 3: Livros “Habilidades de Estudos Sociais”, da Professora Maria Onolita Peixoto (1964) e 
“Estudos Sociais – na escola de primeiro grau”, das Professoras Leny Werneck Dornelles e The-
rezinha Deusdará (1967). 

 
Observamos que, se por um lado, essas obras apresentaram propostas de rompimento 

com os preceitos e práticas de ensino de História envelhecidas e tradicionais, propondo novas 
metodologias de ensino. Por outro lado, estabeleceram normas que atendiam aos interesses do 
ideário de desenvolvimento econômico, inculcando e reproduzindo as representações relaciona-
das ao “aperfeiçoamento” de professores, alterando, determinando ou transformando práticas 
de ensino de História.  

Também nos preocupamos com a relação entre as Professoras que escreveram essas 
obras com o Programa. Constatamos, então, que as Professoras Maria Onolita Peixoto, Leny 
Werneck Dornelles e Therezinha Deusdará compuseram a equipe de especialistas do PABAEE, 
e, inclusive, ministraram cursos de “aperfeiçoamento” de professores. A professora Terezinha 
Deusdará também atuou na assessoria do processo de elaboração da proposta curricular do 
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Estado do Espírito Santo, publicada em 1969, 1974 e 1976, fortalecendo a tese da apropriação 
do pensamento dos autores norte-americanos na organização das propostas curriculares do 
estado do Espírito Santo, especificamente, ao quer se refere à definição dos Estudos Sociais e a 
fundamentação das implicações históricas, sociológicas, antropológicas, geográficas, econômi-
cas, cívicas e políticas no estudo de uma área de estudo, bem como a composição do referenci-
al bibliográfico dessas propostas curriculares.  

Notadamente, essas publicações estavam relacionadas aos princípios e propósitos do 
PABAEE – a aplicação do método e o “aperfeiçoamento” dos professores - propiciaram repre-
sentações, apropriações e práticas que se transformaram em um conjunto de normas e práticas 
definidoras dos conhecimentos ensinados e dos valores e comportamentos a serem inculcados 
na escola, principalmente, pelos professores de Metodologia e Prática do Ensino.  
 No volume “Habilidades de Estudos Sociais” (1964), a Professora Maria Onolita Peixoto, 
evidenciou a apropriação do pensamento de Ralph C. Preston (1965) e John Urell Michaelis 
(1970) apresentando uma perspectiva de ensino Estudos Sociais para as escolas primárias no 
Brasil, que deveria “[...] levar a criança à compreensão dos fatos e situações de vida, ajustan-
do-se a seu meu meio, inteirando-se nos grupos a que vem pertencer, convivendo com os ou-
tros, resolvendo e vencendo os seus próprios problemas” (PEIXOTO, 1964, p.18). 
 Assim, a Professora Maria Onolita Peixoto (1964) dialogou com o ideário norte-
americano de ensino de Estudos Sociais, explicitando a necessidade de adequar o seu currículo 
às exigências da época quanto ao conteúdo e às técnicas, de modo “preparar e habilitar o edu-
cando”. Acreditava que a tendência de seu currículo na Escola Moderna deveria seguir objetivos 
de modo a organizar um programa, cujas bases de estruturação e metodologia sejam condizen-
tes com as necessidades econômicas, sociais e políticas do momento (PEIXOTO, 1964).  

Assim, contraditoriamente ao que se vivia no Brasil em 1964, a Professora Maria Onolita 
Peixoto apresentou uma perspectiva de construção harmoniosa e democrática de sociedade. 
Acreditava que a tarefa principal da Escola Primária e do professor seria o desenvolvimento da 
eficiência de “habilidades básicas sociais” e, para alcançá-las, argumentando que a melhor for-
ma de promovê-las seria por meio de experiências em situações sociais, ou seja, no trabalho 
em grupo, cooperativamente, é dividindo responsabilidades e partilhando ideias. Para isso, as 
crianças deveriam aprender na escola os valores de cooperação, da responsabilidade, da tole-
rância e respeito pelas opiniões e ideias dos outros, a compreensão de aceitação de críticas, do 
posicionamento crítico e da metodologia de solução de problemas (PEIXOTO, 1964).  

Também apresentou uma proposta que limitava o ensino de História apenas ao estudo 
da noção de tempo, de geração e da localização dos períodos e fatos da História do Brasil a 
uma linha do tempo, bem como priorizou o estudo da História presente e de um passado recen-
te, para que as crianças pudessem observar como os homens trabalhavam e futuramente seri-
am chamadas a fazer; e o de Geografia apenas a leituras de mapas, do globo, de escala, a 
explicação sobre o movimento da terra em redor do sol, a observação da direção do sol e inter-
pretação de gráficos, provocando um velamento dos conteúdos sociais e políticos, principalmen-
te, dos referentes ao cenário opressor da época.  

Assim, no 2º ano a criança estudaria a história da sua cidade, e no 3º ano, a história do 
seu Estado, seria uma volta ao passado, depois que ela compreendia as relações estabelecidas 
com a vida presente, tudo isso em uma concepção linear dos acontecimentos históricos, reali-
zando o mesmo exercício proposto por John Urell Michaelis (1970): começar pelo que está mais 
próximo do aluno em tempo e espaço para o mais distante. 

Quanto à memorização de datas, para autora a criança não deveria se aperceber da 
significação das datas e das diferenças entre elas, pois mesmo sendo importantes, deveriam ser 
aprendidas no momento/estágio adequado. Para evita a simples memorização, a criança deve-
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ria guardar as datas de sua História, da Pátria, da cidade e de seu Estado, por meio de associa-
ção com outros acontecimentos. 

Na 4ª série a criança poderia começar a aprender outros conceitos relacionados à com-
preensão de cronologia, como por exemplo: séculos; e, faria comparações e diferenciações en-
tre épocas, etc., e deveria compreender o conceito de geração a partir de exercícios práticos de 
datas de nascimento de familiares. 

No livro “Estudos Sociais – na escola de primeiro grau”, 1ª edição em 1967; pela edito-
ra Ao Livro Técnico S/A, livro básico da “Série Estudos Sociais”, as Professoras Leny Werneck 
Dornelles e Therezinha Deusdará apresentaram uma proposta semelhante do livro “Habilidades 
de Estudos Sociais”, da Professora Maria Onolita Peixoto (1964). Também evidenciaram a apro-
priação do pensamento de John U. Michaelis (1970) e de Ralph C. Preston (1964) e outros au-
tores norte-americanos. Observamos que, semelhante à obra da Professora Maria Onolita 
Peixoto, os conceitos próprios da História também não foram desenvolvidos em função da ênfa-
se dada aos aspectos geográficos do Brasil, bem de acordo com os interesses políticos e 
econômicos da época, evidenciar uma sociedade harmoniosa e em desenvolvimento.  

Se por um lado, a Professora Maria Onolita Peixoto e as professoras Leny Werneck 
Dornelles e Therezinha Deusdará apresentaram propostas de rompimento com os preceitos e 
práticas de ensino envelhecidas e tradicionais. Por outro lado, as definições normativas estabe-
lecidas em suas publicações exerceram um papel de inculcar, reproduzir as representações re-
lacionadas ao “aperfeiçoamento” de professores, atendendo aos interesses do projeto de 
desenvolvimento econômico da época.  

Nas décadas de 1960 e 1970, o ensino de Estudos Sociais foi apropriado pelas propos-
tas curriculares do estado do Espírito como uma disciplina curricular que teria responsabilidade 
de socializar a criança e transformá-la em um “adulto útil e produtivo”, por meio do trabalho, da 
solidariedade social e da cooperação, ou seja, do treinamento social ou ajustamento do com-
portamento da criança às expectativas sociais. Essas representações de ensino também esta-
vam de acordo com o projeto de desenvolvimento econômico da época. 

Em 2 de junho de 1969, durante o governo de Christiano Dias Lopes Filho (31 de janei-
ro de 1967 a 15 de março de 1971), a Secretaria de Educação e Cultura concluiu o Programa 
Curricular do Ensino Primário do Estado do Espírito Santo, que também evidenciou a apropria-
ção do pensamento de Ralph C. Preston (1965) e John Urell Michaelis (1970), apresentando 
uma proposta de ensino que deveria iniciar pelo estudo do que estava mais próximo da criança 
para o que estava mais distante, bem como enfatizou as comemorações de datas cívicas e soci-
ais, visando à integração da criança ao meio social e ao desenvolvimento da ideia de Pátria e do 
sentimento de nacionalidade.  

No 1º nível as unidades de estudo eram: a escola, a família, a vizinhança e algumas 
comemorações cívicas, procurando desenvolver habilidades de convivência social; no 2º nível: a 
comunidade local e algumas datas comemorativas; no 3º nível: o Espírito Santo atual, a História 
do Espírito Santo e comemorações cívicas e sociais; e o 4º nível: Brasil atual, História do Brasil 
e comemorações cívicas e sociais.  

A proposta curricular também se fundamentou na Psicologia do Desenvolvimento e da 
Aprendizagem introduzindo na proposta curricular a noção de “habilidades” e o desenvolvimen-
to de comportamentos. Para tanto, o ensino de Estudos Sociais deveria realizar a integração 
dos conhecimentos de Geografia, História, Sociologia e Economia. 

Assim, percebemos que as propostas curriculares no estado do Espírito Santo estavam 
intrinsicamente relacionadas à política educacional nacional, bem como submetidas aos interes-
ses do acordo MEC-USAID, inscrevendo-se no projeto de desenvolvimento econômico e de apa-
gamento do contexto autoritário e violento da época.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da análise, percebemos que não podemos fazer simples generalizações, pois as 

relações entre os textos de Ralph C. Preston (1965) e de John Urell Michaelis (1970), e as suas 
marcas em outros textos não se reduzem a simples cópias, compilações, difusões ou reprodu-
ções das normas, mas evidenciam práticas de apropriação criadoras de usos ou de representa-
ções que são circulações fluidas, práticas compartilhadas, diferenças indistintas e, ao mesmo 
tempo, são disciplinas e invenções, distinções e divulgações (CHARTIER, 2004).  

Compreendemos que os livros, manuais, guias, cadernos metodológicos e as propostas 
curriculares, que circularam a partir da implementação do PABAEE, não são apenas prescrições 
curriculares, mas são escritas portadoras de valores, de uma ideologia e de uma cultura que 
são de diferentes formas apropriadas.  

Defendemos que, ao contrário de uma transposição de ideias, ideologias e métodos, 
esses materiais se caracterizaram por uma forma particular de circulação e de apropriação cul-
tural - e com características específicas relacionadas às demandas políticas, econômicas e soci-
ais brasileiras. Essas considerações estão relacionadas à ideia de uma história conectada que 
permite descortinar os modos como os saberes circularam e foram apropriados, na perspectiva 
de um reemprego inventivo ou de um consumo cultural ativo (VIDAL, 2005).  
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O presente estudo pretende avançar na compreensão das formas por meio das quais um con-
junto de concepções, formuladas pelo jurista alagoano, Aureliano Cândido de Tavares Bastos 
(1839-1875, articuladas em torno de questões candentes à época, com foco na instrução, con-
tribuiu para a construção e disseminação de um ideário de vida no Brasil. A análise de seus tex-
tos sugere que seu intento era o de congregar todos os que aqui viviam com vistas a formar 
uma nação que fosse considerada como moderna e consolidar a ideia de povo brasileiro. Desse 
modo, nosso esforço seria o de apreender, mais precisamente, as formas que ele adota para 
expressar a compreensão do que ele consideraria como moderno e que faria diferença na soci-
edade brasileira, para a superação dos entraves em direção ao almejado progresso.  
Inicialmente, identificamos que o intelectual constrói suas assertivas em estreito diálogo com 
dados estatísticos, estudos e pensadores europeus e norteamericanos. Estamos considerando 
que ideias, argumentos e conceitos mobilizados pela intelectualidade brasileira ao elaborar suas 
concepções do que poderia vir a ser um Brasil moderno, expressam formas de pensar ambí-
guas, mas também articuladas e positivas, em direção ao entendimento de que seria urgente 
transformar o estado de coisas presentes, ainda mais se comparassem as conquistas e os pro-
cessos que permitiriam à sociedade alcançar o progresso, com aqueles em desenvolvimento na 
Europa, de uma maneira geral, e nos Estados Unidos, de forma particular, sobretudo no caso 
de Tavares Bastos. Assim, exploramos como o intelectual mobiliza o conjunto de ideias origina-
das naqueles países para construir sua proposição para a instrução. Pretendemos por intermé-
dio do estudo em andamento, fazer avançar a elaboração de uma teoria sobre o lugar da 
intelectualidade brasileira na construção da esfera pública e produzir entendimentos sobre as 
noções de moderno, modernidade e modernização, elaborada a partir da apropriação de ideias 
em circulação no período analisado.  
Nesse sentido, foram definidos objetivos, a partir dos quais a investigação deve se estruturar. 
Pretendemos identificar e analisar o léxico e os conceitos presentes nos discursos do intelectual 
em foco, reparando na força que as palavras têm em determinados contextos; identificar e ana-
lisar as formas como as palavras e os discursos são engendrados, pensados e nomeados, rela-
cionado-os aos pensadores adotados pelo intelectual; relacionar o objeto/tema pesquisado com 
a construção do pensamento social e do espaço público brasileiro, de uma maneira geral, e com 
a educação em particular. 
Para avançar um pouco mais em nossas investigações, foi interessante delimitarmos em que 
condições a instrução entra nas formas escritas do pensamento do autor. Como um primeiro 
indicador, tomamos como um ponto de referência a forma e a intensidade com que o tema 
aparece em sua extensa obra. Não obstante sua vida curtíssima, posto que faleceu aos 36 anos 
de idade, já foram publicados os seus discursos parlamentares, as cartas, os artigos publicados 
em jornais, além de diversos livros. No conjunto de sua obra publicada, podemos constatar que 
o tema da instrução aparece de forma recorrente, mas como inserções incidentais, como “pano 
de fundo”, isto é, como uma crítica ao conjunto dos problemas brasileiros, mas também e ao 
mesmo tempo, como solução para os problemas que o autor aponta de forma incisiva e aguda, 
tais como a organização social do povo brasileiro, descentralização do governo, o livre comér-
cio, o papel do Estado, a administração pública, as províncias, dentre muitas outras. Apenas 
nos manuscritos1 a educação recebe um estudo minucioso, com proposições de financiamento, 
formação e pagamento de professores, subsídios para a implementação de novos prédios, mé-
todos de ensino, bibliotecas, livros, etc., sempre numa perspectiva comparativa com países 
mais desenvolvidos. Contudo, tais manuscritos não foram ainda publicados e merecem também 
um estudo mais apurado.  
As passagens a seguir exemplificam essa forma incidental de abordagem das questões em foco, 
dispersas em suas obras: “(...) o derramamento da instrução elementar e dos conhecimentos 
úteis marcam a medida do progresso de um povo”, ou “o estado não pode monopolizar o ensi-
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no, nem contrariar as leis da livre concorrência, fornecendo-o, gratuitamente ou mediante pa-
ga, em institutos seus; (...)” (Cartas do Solitário, 1975a, p. 33 e 58, respectivamente), ou ainda 
“(...) não esqueçamos a educação pública, mãe do progresso. Pois bem! Temos observado nis-
so o sistema pior. A nulidade de instrução elementar repercute na sociedade” (...) (Os males do 
presente e as esperanças do futuro, 1976, p. 36), dentre muitas outras. Assim, analisando o 
conjunto das obras, podemos considerar que a instrução é tratada de forma extensiva, mas 
subordinada, ainda que o autor não abandone, em nenhuma passagem, a força argumentativa 
com o que trata todos os assuntos, estilo marcante de sua escrita. Está presente, mas não re-
presenta a questão central em cada um de seus textos, ainda que seja colocada como exigência 
para a superação do estado de coisas do país.  
Apenas na obra intitulada “A Província”, primeira edição de 1870, (1975) há um tratamento in-
tensivo da questão da instrução. Nessa obra há um capítulo inteiro dedicado à análise desse 
tema, inclusive consubstanciada em dados estatísticos. Ali, a instrução desloca-se de um lugar 
de subordinação para ocupar o eixo, a partir do qual as demais questões presentes de forma 
recorrente nas obras do autor devam se articular. Por isso, tomaremos o referido capítulo como 
objeto de análise neste trabalho, interrogando o conteúdo dos textos sobre o potencial do que 
poderia ser considerado como expressão do pensamento que fosse moderno, nas análises e 
proposições para a instrução.  
Estamos tomando como referência para a compreensão do que seja “moderno” o trabalho do 
professor Marcus Vinicius Correa Carvalho, que articula a constituição lógica do conceito “mo-
derno” com a sua história. Na conclusão de seu trabalho afirma “(...) esses termos [moderno, 
modernidade e modernização] não podem ser confinados em um conceito estrito previamente 
determinado, mas requerem um contexto, ou circunstancialização histórica, em que sua defini-
ção emerge tornando-se operatória. Afinal, é possível delimitar propriedades necessárias, mas 
nunca suficientes para definir o moderno, a modernidade e a modernização”. E ainda que a 
“(...) polissemia implicada nesses termos convida a investigar criticamente as suas permanên-
cias e pregnâncias em diferentes intelectuais que promoveram diferentes projetos de Brasil 
através da instrução nos séculos XIX e XX” (Carvalho, 2011).  
Tais assertivas vão ao encontro de uma das definições de Reinhart Koselleck, historiador ale-
mão, (2006), na obra intitulada “Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históri-
cos”, sobre a modernidade, segundo a qual esta pode ser compreendida como tempo de 
transição, cujos caracteres infalíveis são “(...) seus conceitos de movimento - como indicadores 
de mudança social e política e como elementos linguísticos de formação da consciência, da críti-
ca ideológica e da determinação de comportamento” (p. 303). Dessa forma, adotando as asser-
tivas de um e de outro, como possibilidades de investigação, analisaremos o problema da 
instrução procurando apreender em que sentido as abordagens de Tavares Bastos podem ser 
consideradas como modernas. Para fazer essa análise tomamos como referência algumas das 
categorias de análise histórica formuladas pelo historiador alemão supracitado, porque nos pos-
sibilitaram aprofundar na compreensão das formas que o jurista utilizou para se colocar na po-
sição de um pensador e político que se considerava como “moderno”. Como notas de um 
percurso ainda inicial, assinalamos que no pensamento e nas ideias sobre o que seria conside-
rado como moderno para Tavares Bastos, a instrução e a abolição da escravidão ocupariam 
lugar de centralidade absoluta. Por meio de um programa bem definido, persistente e com o 
financiamento assegurado pelo estado, a nação brasileira teria todas as condições de se apro-
ximar daquelas consideradas como mais progressistas, se congregassêmos esforços políticos 
nessa direção.  
Aureliano Cândido de Tavares Bastos (1839-1875), tem sido bastante estudado em diversas 
áreas do conhecimento, sobretudo aquelas que têm como principal objetivo, questões jurídicas, 
políticas, administrativas e econômicas, numa perspectiva histórica, além das diversas obras 
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bibliográficas sobre o jurista, com destaque para a de Carlos Pontes, de 1938, reeditada em 
1975, pela Companhia Editora Nacional. Com relação à contribuição do jurista para o campo da 
educação, naquela ocasião, ressaltamos no nosso texto, que analisamos a tese defendida na 
PUC de São Paulo, em 2006, por Eliane Josefa de Souza, intitulada “Uma compreensão a partir 
de referente norte-americano do ‘Programa de Instrução Pública’ de Aureliano Cândido Tavares 
Bastos (1861-1873).  
Segundo a própria autora, diferentemente dos diversos trabalhos2 sobre Tavares Bastos, o de 
sua autoria pretende analisar os textos por meio dos quais o político propõe a reorganização 
escolar brasileira, na segunda metade do século XIX, recorrendo principalmente a modelos nor-
te-americanos. Para isso, a autora toma como eixo de análise a articulação das proposições 
relativas à educação ao conjunto de suas reflexões (Souza, 2006, p. 2). 
Prosseguindo em nossas investigações, posteriormente, tivemos acesso ao trabalho de Claire 
Foulaiss, intitulado “Instrução e Modernidade: o pensamento educacional de Tavares Bastos”. 
Dissertação de mestrado: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1991, no qual a autora 
analisa as contribuições do pensamento de Tavares Bastos para a educação, ainda articulada ao 
conjunto geral de suas proposições. Entretanto, ressalta que ainda na introdução, que seu tra-
balho “(...) se interessou por apreender como o autor entende a sociedade de seu tempo, quais 
os princípios que organizam seu pensamento e quais as reformas que propõe para encaminhar 
as soluções que acredita serem necessárias ao país para alçá-lo à posição de nação moderna”, 
com destaque para a instrução. 
Ambos os trabalhos, cada um com as respectivas perspectivas de análises, contribuem de for-
ma expressiva para a compreensão do pensamento político brasileiro, à época do Império, no 
que se refere à instrução, por meio das proposições de um personagem considerado como sin-
gular, polêmico, erudito, perspicaz e com uma aguda capacidade de análise da realidade brasi-
leira de então. Contudo, como já dissemos anteriormente, não é nosso propósito neste trabalho 
fazer reverberar os trabalhos das autoras supracitadas, ainda que estes tenham se constituídos 
como uma importante referência. Por isso, faz-se importante demarcar que tipo de análise pre-
tendemos realizar.  
Partindo do imediatamente visível como o léxico adotado pelo jurista alagoano, buscamos reali-
zar um aprofundamento na compreensão dos sentidos possíveis, porque, investigar o que é 
manifesto pela linguagem pode favorecer a compreensão das formas por meio das quais o au-
tor tomou consciência de sua própria modernidade, isso porque a linguagem, no contexto mo-
derno, é ela mesma “(...) um índice a expressar as mutações em curso no mundo social, é 
também arma imprescindível nos combates que gestam essas mesmas mudanças” e, ainda que 
“(...) o controle da linguagem se tornou tanto mais urgente quanto maior o número de pessoas 
que precisavam ser atingidas. Com esse desafio ao controle da linguagem – portanto, também 
ao controle da consciência e do comportamento – modificou-se a estrutura interna dos concei-
tos” (Koselleck, 2006, p. 15 e 300, respectivamente). 
O Objetivo da instrução para Tavares Bastos seria o de alçar o país ao nível das “civilizações 
mais modernas”, dos povos “mais avançados”, considerando que no nosso caso esta seria 
absolutamente necessária para “(...) elevar o nível moral das populações mergulhadas nas tre-
vas”, porque, segundo o autor, “(...) nosso povo não entrou ainda na órbita do povo civiliza-
do” e “Ao invés das tendências dos séculos, o que possuímos nós? Ou ainda “Em algumas 
províncias a instrução pública mostra-se com grande atraso (...)” (1975b, p. 145, 157, 159, 
respectivamente) (grifos nossos). 
Por meio desses breves excertos, mas impregnados de significados, podemos inferir sobre a 
presença da ideia de tempo e de movimento no pensamento do intelectual alagoano numa 
acepção plenamente moderna. O tempo, aqui apresentado em suas três formas – passado, 
presente e futuro, pode ser apreendido de diferentes maneiras, com as quais o discurso do au-
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tor se estrutura a fim de alcançar o que se propõe. Como uma primeira análise, os termos “mo-
dernos”, “avançados” e “civilizado” em oposição às “trevas”, aqui aludindo ao medievo, a ideia 
de exclusão contida na “órbita do povo civilizado” e “atraso” constituem-se como recursos ar-
gumentativos opositivos que acabam por explicitar a necessidade de superação desses estados 
de coisas, reconstruindo, assim, em seu texto, mais do que a ideia de algo novo que se apre-
senta no horizonte das exigências contemporâneas, chamada genericamente por progresso, a 
exigência de alcançá-lo. Assim, sua adoção desses termos não pode ser considerada de forma 
alguma inocente ou incidental, porque “Os momentos de duração, alteração e futuridade conti-
dos em uma situação política concreta podem ser apreendidos por sua realização no nível lin-
guístico. Com isso, (...) as situações sociais e respectivas alterações já são problematizadas no 
próprio instante dessa realização linguística” (p. 101). 
Esse jogo de palavras é recorrente nos textos, ainda que esta disposição apresentada tenha 
sido proposta por nós para fins da análise que se propõe, e não por Tavares Bastos. Colhendo-
as aqui e ali, é possível apreender que o autor utilizava as expressões tendo em vista uma nova 
realidade social que exigia a consciência do tempo como motor das mudanças sociais. Assim, a 
própria consciência das temporalidades pode ser considerada como evidência de um pensamen-
to que fosse nitidamente moderno, na medida em que essa consciência também parecia ser 
interpretada como uma possibilidade de ação, de mudança, de progresso, e, portanto da acele-
ração do tempo histórico. Sobre a importância que as temporalidades passaram a ter, a partir 
do século XVIII, Koselleck (2006) afirma que, 

 
A rápida adoção do conceito de tempo contemporâneo tem que ser 
interpretada como um indicador da acelerada mudança da experiência 
histórica e da rapidez de sua elaboração pela consciência. Para expri-
mir de maneira enfática suas próprias experiências como verdadeira-
mente novas havia muitas outras expressões à disposição, expressões 
que conseguiram se impor nos decênios em torno de 1800, ou às 
quais estavam associados novos sentidos: revolução, progresso, de-
senvolvimento, crise, espírito do tempo – expressões que continham 
indicações temporais que, antes, nunca haviam existido dessa manei-
ra (p. 282). 

 
Os excertos de Tavares Bastos aqui apresentados estão alinhados à relevância que a ideia de 
tempo passou a ter nos discursos modernos sobre a política e a todo o vocabulário relacionado 
às análises da vida moderna. Isso sugere que um novo topos de análise foi constituído na me-
dida em que passado, presente e futuro, ainda que em medidas diferentes, puderam entrar nas 
análises e passaram a constituir um conjunto analítico que perdia sua condição de análise mo-
derna, caso alguma dessas dimensões fosse dela subtraída. Foi assim que “o tempo” passou a 
exercer profunda influência nas formas de compreender a realidade cambiante, bem como nas 
formas de expressar essas mesmas compreensões.  
Isso se deu, em praticamente todos os conceitos da teoria política, sejam estas dos mais varia-
dos matizes e correntes de pensamento. É o que sugere o estudo de Koselleck (2006), para 
quem, desde a Revolução Francesa. “(...) quase não existe um conceito central da teoria políti-
ca ou dos programas sociais que não contenha um coeficiente de variação temporal, sem o qual 
nada mais pode ser reconhecido, nada mais pode ser pensado ou argumentado, e sem o qual a 
força dos conceitos ficaria perdida”. O referido autor conclui afirmando que “O tempo passou a 
ser um título de legitimação utilizável para todos os fins. Os títulos particulares de legitimação 
já não seriam possíveis sem uma perspectiva temporal” (p. 296).  
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Atrelado à ideia de tempo estão as possibilidades de sua aceleração, por meio da ação dos ho-
mens, surgindo, dessa forma, a ideia de progresso. Na modernidade é recorrente o uso de con-
ceitos que sugerem, às vezes de forma clara, outras nem tanto, a ideia de antecipações que, 
concebidas como prognósticos de um futuro diferente, estão na base da compreensão de que o 
tempo pode ser acelerado. Assim, para Koselleck, “(...) o progresso foi a primeira categoria na 
qual se deixa manifestar uma certa determinação do tempo, transcendente à natureza e ima-
nente à história” (2006, p. 55). E ainda que “O progresso não era mais apenas uma maneira 
ideológica de se ver o futuro; ele correspondia a uma nova experiência do cotidiano que nutria 
continuamente de diferentes fontes: do desenvolvimento técnico, do crescimento populacional, 
do desenvolvimento social dos direitos humanos e das respectivas modificações dos sistemas 
políticos” (p. 81).  
Nos textos de Tavares Bastos sobre a instrução é recorrente a presença da relação direta entre 
educação e progresso. É o que podemos evidenciar pelas seguintes passagens: “(...) recomen-
damos-lhes, [às províncias] com a mais viva instância, que tenham previdência, patriotismo e 
coragem para se imporem de bom grado sacrifícios consideráveis, únicos eficazes, a bem do 
rápido desenvolvimento da instrução” (Tavares Bastos, 1975, p. 149). E ainda “O que reser-
vareis para suster as forças as forças esmorecidas pela emancipação? O ensino, esse agente 
invisível, que, centuplicando a energia do braço humano, é sem dívida a mais poderosa má-
quina de trabalho.” (Tavares Bastos, 1975, p. 160). 
A ideia de progresso possibilitaria a formulação de um futuro diferente do passado, isto é, um 
tempo que superasse o presente e as experiências até então possíveis de serem realizadas. O 
“horizonte de expectativa” se amplia de forma quase ilimitada, movido pela possibilidade de 
aceleração, ainda que sempre de forma condicionada. Desse modo, “(...) a aceleração do tem-
po, antes uma categoria escatológica, torna-se, no século XVIII, uma tarefa do planejamento 
temporal, antes ainda que a técnica assegurasse à aceleração um campo de experiência que 
lhe fosse totalmente adequado” (Koselleck, 1975, p. 37).  
Para que a ideia de progresso como tempo acelerado suportasse um significativo coeficiente de 
mudança, Tavares Bastos utilizou a estratégia da comparação, presente ostensivamente em 
seus nos textos sobre a instrução. Agindo dessa forma, por um lado, o outro logra evidenciar o 
atraso das condições brasileiras ao serem comparadas com as de outros países e, por outro, 
demonstra como é possível acelerar o tempo para alcançar novas condições, sobretudo por 
meio da vontade política. Vejamos algumas passagens por meio das quais essa estratégia é 
evidenciada.  
Referindo-se à inexistência de escolas e da frequência dos alunos, o jurista afirma que: 
 

Considerável apenas na população de origem germânica de S. Leo-
poldo (Rio Grande do Sul), D. Francisca (Santa Catarina) e Petrópolis 
(Rio de Janeiro), essa frequência mal atinge à média de 1 aluno por 
90 habitantes em todo o Império. Compare-se este sinistro algarismo 
com o de alguns dos Estados Unidos, onde a média é de 1 por 7: nem 
se esqueça que, na própria capital do Império, há apenas uma aluno 
por 42 habitantes, das vinte províncias há sete onde a proporção é 
superiora 1 por 100, e há mesmo uma (o Piauí) onde excede ainda 1 
por 900. [...] (Tavares Bastos, 1975a, p. 146) 

 
Em outra parte, referindo-se à questão do financiamento da educação pública no Brasil e os 
rarefeitos recursos envidados, Tavares Bastos assevera que “Conhecem os algarismos fabulosos 
dos Estados Unidos: com 1.300.000 habitantes, o estado de Massachussets gastava 4000 con-
tos. O de Nova York, que em 1866 despendera 13.200 contos 9cerca de dois dólares por habi-
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tantes [...]” (p. 151). Enquanto que, no Brasil “As consignações atuais dos orçamentos, geral e 
provincial, para o serviço da instrução não dão evidentemente um resultado satisfatório. Baste 
notar que elas não excedem a 336 réis por habitantes, enquanto que a média nos Estados Uni-
dos aproxima-se de dez vezes mais, e me algumas cidades é vinte vezes maior” (p. 152). 
É relevante considerar que as comparações entre nações só se tornou possível a partir da cons-
ciência da experiência do progresso e da expectativa em alcançá-lo. Em outras palavras, signifi-
cava perceber que dentro de um mesmo tempo cronologicamente compartilhado, identificavam-
se experiências de progressos diferentes graus, permitindo concluir que o tempo cronológico se 
submete ao tempo histórico nas histórias das nações. Assim, a experiência do progresso, “(...) 
que pôde ser concebida por volta de 1800, tem raízes no conhecimento do anacrônico que 
ocorre em um tempo cronologicamente idêntico” (p. 285). Nesse contexto, as comparações 
como possibilidades de análises dos níveis de progresso e da aceleração, tiverem um papel fun-
damental, posto que estas teriam ordenado 

(...) a história do mundo, que passava a fazer parte da experiência, 
interpretada como um progresso para objetivos cada vez mais avan-
çados. Um impulso constante para a comparação progressiva proveio 
da observação de que povos, estados, continentes, ciências, corpora-
ções ou classes estavam adiantadas uns em relação aos outros, de 
modo que por fim – desde o século XVIII – pôde ser formulado o pos-
tulado da aceleração ou – por parte dos que haviam ficado para trás o 
do alcançar ou ultrapassar (Koselleck, 2006, p. 285). 

 
Nas proposições de Tavares Bastos, alterar as condições precárias da educação no Brasil do 
século XIX, por meio de seu desenvolvimento, possibilitaria ao país, senão ultrapassar, como foi 
o caso dos Estados Unidos, ao menos se colocar em marcha para um futuro mais promissor. 
Essa percepção foi favorecida, sem dúvida, pela possibilidade de comparar os diversos níveis de 
desenvolvimento observados em diferentes países, relacionando-os a prognósticos diferencia-
dos, a futuros específicos, de acordo com o nível de organização do sistema de instrução. 

 
Considerações finais 
 

O que fizemos até agora, como anunciamos no início deste texto, foi identificar e analisar o lé-
xico e os conceitos presentes nos discursos de Tavares Bastos, reparando na força que as pala-
vras têm em determinados contextos, procurando assim, por um lado, compreender o sentido 
da adoção de determinadas expressões ou conceitos utilizadas como um recurso próprio do 
mundo, e, por outro, desnaturalizar os usos.  
Tal exercício, segundo nossa própria avaliação, possibilitou um aprofundamento na compreen-
são do pensamento do jurista alogoano, no que se refere à instrução no Brasil do século XIX, 
bem como algumas faces nos debates travados à época. Com relação aos debates propriamen-
te ditos, esta pesquisa pretende investigar as relações entre o objeto/tema pesquisado com a 
construção do pensamento social e do espaço público brasileiro, de uma maneira geral, e com a 
educação em particular. Nesse sentido, como um índice para a condução da pesquisa, preten-
demos ainda identificar e analisar as sociabilidades, a ambiência, as interlocuções, as tensões 
presentes nos debate, e entre debatedores, também como constituintes dos respectivos reper-
tórios. Ou seja, identificar e analisar o repertório mobilizado pelos sujeitos nos debates e propo-
sições sobre os temas em discussão. 
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Introdução 
 
 Esta pesquisa teve como objetivo estabelecer aproximações entre o movimento sindical 
de professores no Brasil e no Reino Unido, de 1964 a 1990. Trata-se, portanto, de um estudo 
comparado sobre o período compreendido entre o golpe de Estado no Brasil e o fim do governo 
de Margareth Thatcher no Reino Unido. O objetivo principal da pesquisa foi analisar as condi-
ções em que o movimento sindical, em contextos históricos distintos, travou a luta por melho-
res condições de vida e de trabalho para a categoria social dos professores. 
 Este estudo, entretanto, não almejou estabelecer um paralelo comparativo baseado em 
semelhanças e diferenças entre os movimentos sindicais protagonizados pelos professores bra-
sileiros e britânicos, já que as singularidades dos dois contextos impuseram trajetórias de lutas 
sindicais diferentes para cada uma dessas duas categorias sociais. Um estudo comparativo des-
sa natureza, assentado em um paralelo de diferenças e semelhanças, tenderia a simplificar as 
complexas e contraditórias relações sociais que os professores brasileiros e britânicos tiveram 
de assumir durante o período cronológico determinado para a pesquisa. Portanto, esta comuni-
cação objetiva apresentar o estudo comparado entre os dois movimentos sindicais sob outra 
perspectiva, cujo eixo central está fundamentado na seguinte questão: contra o que lutaram e 
a favor do que lutaram os sindicatos dos professores brasileiros e britânicos, respectivamente, 
durante a ditadura militar (1964-1985) e o governo de Margareth Thatcher (1979-1990)? 
 Quanto ao tratamento teórico-metodológico utilizado, o sindicalismo de professores do 
ensino público, tanto no Brasil quanto no Reino Unido, foi abordado levando em consideração 
que o processo histórico de universalização da educação para todos implicou necessariamente 
na adoção de políticas educacionais que propunham a profissionalização dos professores nos 
marcos das complexas relações sociais criadas com a estruturação das sociedades urbano-
industriais. Essa profissionalização foi tomada em um duplo sentido: 
 
(A) a sistemática preocupação com as políticas de formação dos próprios professores – levadas 
a cabo pelo Estado e nem sempre discutidas com os sindicatos – e as suas consequências para 
a qualidade do ensino oferecido pelas escolas públicas; 
 
(B) as demandas (funcionais, salariais e previdenciárias) geradas pela massificação do trabalho 
de ensinar crianças e jovens no âmbito de uma sociedade urbano-industrial e que foram reivin-
dicadas pelos sindicatos em relação com o Estado. 
 
 Mas, em contrapartida, a massificação engendrou corolários negativos para o ofício co-
tidiano da categoria social dos professores, tais como: intensificação da jornada de trabalho; 
aumento do controle ideológico exercido pelo Estado; isolamento no âmbito da sala de aula; 
criação de um ambiente escolar pautado pela concorrência e pela ausência de solidariedade; e, 
paradoxalmente, despolitização da categoria resultante das sistemáticas reformas educacionais 
que visaram o aumento da sua profissionalização. Foi nesse contexto histórico de profissionali-
zação do ofício de ensinar que a luta sindical por melhores condições de vida e de trabalho para 
os professores foi analisada. 
 Assim sendo, os resultados parciais da pesquisa revelaram que os sindicatos dos pro-
fessores travavam lutas baseadas, ao mesmo tempo, em causas unitárias e contraditórias: por 
um lado, defendiam a profissionalização frente aos gestores das políticas educacionais emana-
das pelo Estado; por outro, implementavam ações visando mobilizar e politizar a categoria soci-
al dos professores a fim de retirá-los do “alienado” isolamento em que se encontravam no 
cotidiano da sala de aula, espaço pedagógico no qual a profissionalização se materializava, ou 
seja, em contextos históricos marcados pelos ataques dos respectivos Estados brasileiro e bri-
tânico contra as condições de vida e de trabalhos dos professores públicos. 
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A luta sindical da CPB no contexto da ditadura militar (1964-1985) 
 
 No Brasil, o movimento sindical dos professores foi centrado no protagonismo da Con-
federação de Professores do Brasil (CPB), fundada no início dos anos 1960, e que passou a ser 
denominada, nos anos 1990, de Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE). Durante a ditadura militar a CPB organizou a luta pela profissionalização dos professo-
res da escola pública em decorrência das reformas educacionais impostas pela Lei 5.540/1968, 
que reorganizou o funcionamento do ensino superior e ampliou os cursos de formação de pro-
fessores, e pela Lei 5.692/1971, que criou os níveis de ensino de 1º e 2º graus. Dessas refor-
mas educacionais começou a emergir a nova categoria do professorado público. Portanto, 
nesse novo contexto da educação brasileira, a CPB travou uma luta sindical baseada na defesa 
da profissionalização dos professores brasileiros por meio da implantação dos Estatutos do Ma-
gistério estaduais; mas, ao mesmo tempo, contrapôs-se à política econômica da ditadura militar 
baseada no arrocho salarial dos trabalhadores. 
 A nova composição social da categoria dos professores que emergiu da política de ex-
pansão quantitativa da escola pública e a consequente luta sindical por melhores condições so-
ciais e profissionais para o ofício de ensinar foi a mais evidente materialização das profundas 
mudanças que a educação sofreu após o golpe de Estado de 1964. A manifestação desses fe-
nômenos resultou na entrada definitiva da escola pública brasileira na época da educação de 
massas, suplantando um passado de boas escolas para poucos e inaugurando um presente no 
qual um dos elementos educacionais mais significativos passou a ser a luta sindical dos profes-
sores por melhores condições de vida e de trabalho. Assim, no final da década de 1970, a CPB 
passou a sofrer uma inflexão no seu padrão de luta reivindicatória em consequência da ascen-
são sindical do movimento de professores públicos de 1º e 2º graus. A emergência das greves 
massivas em âmbito nacional, protagonizada pelo movimento de professores, provocou uma 
crise política entre a velha e a nova práxis sindical. A velha era representada pela estrutura sin-
dical da CPB e a nova estava encarnada numa concepção sindical centrada na mobilização pela 
base e no confronto direto com os Poderes Executivos estaduais (FERREIRA Jr.; BITTAR, 2006). 
 Nessa etapa da luta sindical, a CPB estava associada ao contexto das lutas sociais que 
eclodiram na sociedade brasileira após o ciclo de greves operárias, ocorridas durante o triênio 
1978–1980, no ABC paulista. Mas, o regime militar não assistiu de forma impassível à contesta-
ção sócio-política que os metalúrgicos do ABC paulista faziam ao seu modelo econômico de 
modernização autoritária do capitalismo brasileiro. A reação foi uma brutal repressão policial. 
Nem a Igreja Católica, que apoiava o movimento operário, escapou da fúria emanada de Brasí-
lia. Portanto, a CPB sofreu, a partir do final da década 1970, uma inflexão na sua concepção de 
luta reivindicatória, em função da ascensão sindical do movimento de professores públicos de 
1º e 2º graus mediante a organização de greves massivas em vários Estados, tais como: Para-
ná e São Paulo (1978); Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, Paraíba, Minas 
Gerais, Goiás, Bahia e Brasília (1979); Goiás, Acre, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul (1980). 
 A prática sindical desenvolvida pelo professorado público estadual de 1º e 2º graus, no 
interregno da transição democrática que pôs fim ao regime militar (1979-1985), pouco diferiu 
do modelo clássico adotado, historicamente, pela classe operária fabril. Essa manifestação soci-
al, de se organizar em corporações de interesses econômicos, tinha a finalidade de defender 
melhores condições de vida e trabalho para o conjunto da categoria. Contudo, a própria dinâ-
mica social reivindicatória deste movimento sindical introduziu a categoria dos professores pú-
blicos de 1º e 2º graus no mundo da política nacional. Primeiramente numa posição de adesão 
ao regime militar, depois em oposição ao próprio modelo econômico capitalista que efetivamen-
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te a havia transformado materialmente em uma categoria social tal qual a conhecemos hoje. 
Em outras palavras: ela se irrompeu contra a ditadura modernizante do regime militar. 
 A categoria dos professores públicos estaduais de 1º e 2º graus, na expressão das te-
ses congressuais da CPB, adquiriu uma personalidade sócio-política que a colocava como prota-
gonista histórica do seu tempo. Além disso, enquanto fração das classes médias no setor de 
serviços, ela representou uma substancial demonstração de que nas sociedades capitalistas 
com traços de desenvolvimento tecnológico, do tipo da brasileira, o movimento sindical não era 
mais um locus social exclusivo dos trabalhadores das fábricas. 
 Para a CPB, com base nas suas resoluções congressuais, as mudanças do modelo eco-
nômico do regime militar passavam, obrigatoriamente, por mudanças políticas, ou melhor: pela 
conquista das liberdades democráticas. Entretanto, apesar deste processo de lutas, a categoria 
dos professores públicos estaduais de 1º e 2º graus não conseguiu romper com a lógica das 
classes dominantes brasileiras que, historicamente, sempre se pautou pela adoção de políticas 
econômicas baseadas no arrocho dos salários dos trabalhadores. Principalmente quando se tra-
tava dos salários dos professores públicos estaduais do ensino básico. Durante esse período, 
além da luta sindical por melhores condições de vida e de trabalho do professorado, a CPB es-
tabeleceu alianças com outras entidades da sociedade civil e se engajou nas lutas pelo estabe-
lecimento do Estado de direto democrático. A luta pela transição democrática e as massivas 
greves de professores contra a política salarial nos principais estados da Federação podem ser 
classificadas como um dos principais fatos da história da educação brasileira da segunda meta-
de do século XX. 
 
A luta sindical do NUT durante o governo de Margareth Thatcher (1979-1990) 
 
 Já no caso do Reino Unido, a pesquisa revelou o histórico papel desempenhado pelo 
National Union of Teachers (NUT), fundado em 1870, na luta pela profissionalização e pela me-
lhoria das condições sociais dos professores das escolas públicas elementares e secundárias 
desde o início do século XX. Assim, o NUT pode ser visto como protagonista central no processo 
histórico que animou as relações entram o Eastado e os professores britânicos, pois a razão da 
sua importância não é simplesmente em função do seu tamnaho, mas, também, em decorrên-
cia das estratégicas sociopolíticas características que desempenhou. O sindicato assumiu uma 
posição de classe que se expressou tanto do ponto de vista pedagógico como de origem social, 
uma vez que os filiados do NUT se constituíram no mais significativo setor formal dos professo-
res e da classe trabalhadora britânica em todos os níveis de escolaridade, da educação elemen-
tar ao secundário. Nesse sentido, os professores do NUT se constituíram no setor chave para a 
organização dos chamados “professores do povo”. 
 Entretanto, durante toda a sua história, os professores filiados ao NUT tiveram de en-
frentar crises não só provocadas pelas políticas educacionais implantadas pelo Estado, mas 
também conflitos internos gerados por diferentes interesses entre os seus filiados, tais como: 
diretores versus professores; homens versus mulheres; professores com certificação profissional 
versus professores sem certificação; e, ainda, disputas políticas e religiosas. Foi possível classi-
ficar as relações entre o NUT e o Estado britânico, ao longo do século XX, em quatro fases: 
 
(A) 1900–1920: período em que a política educacional adotada pelo Estado caracterizou-se por 
tratar os professores com condescendência cultural e profissional. Essa política gerou ressenti-
mento na categoria social dos professores e provocou um vigoroso confronto do sindicato em 
relação ao Estado; 
 
(B) 1920–1930: período em que a identidade político–sindical dos professores se colocou em 
oposição frontal àquela que o Estado tentava forjar para a categoria; 
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(C) 1940 – meados de 1970: as relações entre o NUT e o Estado foram marcadas por um con-
senso social–democrata pelo qual as demandas funcionais, salariais e previdenciárias foram 
encaminhadas e resolvidas; 
 
(D) 1970–1980: período no qual ocorreu a ruptura do pacto social–democrata em torno da 
questão profissional e, ao mesmo tempo, o retorno da política sindical de confronto com o Es-
tado e as suas políticas educacionais (LAWN; GRACE, 1987). 
 
 O rompimento do consenso social–democrata e o entendimento educacional entre o 
NUT e o Estado britânico, que era representado por uma política de parceria e de autonomia, 
foi consequência direta de uma conjuntura política conservadora criada pela crise econômica 
dos anos 1970. Essa recessão, sinalizada por uma série de indicadores (baixa taxa de cresci-
mento, diminuição da rentabilidade, aumento do desemprego, déficit da balança de pagamento 
e recurso ao Fundo Monetário Internacional), serviu de argumento ideológico para atacar o mo-
vimento sindical dos trabalhadores e ajudou a pavimentar a ascensão de Margareth Thatcher 
ao poder (1979), com base em uma plataforma política neoliberal. Em síntese, a recessão dos 
anos 1970 criou as condições ideológicas para o Partido Convervador implementar a sua plata-
forma política neoliberal e, por conseguinte, buscar os “bodes expiatórios” responsáveis pela 
crise econômica. Os ideólogos neoliberais fabricaram análises econômicas, no meado dos anos 
1970, que associavam o declínio econômico da Grã-Bretanha ao crescimento extensivo do setor 
de serviços públicos, ou seja, os culpados pela recessão econômica eram os exércitos de pro-
fessores, assistentes sociais e funcionários públicos que estavam colocando pressão sobre o 
setor produtivo. 
 Durante a “era Thatcher”, o NUT lutou contra os cortes orçamentários aplicados às polí-
ticas públicas, a imposição do currículo nacional, a abolição do Conselho de Escolas, o monito-
ramento direto do Estado sobre a educação pública e a política dos cursos de formação inicial 
de professores no âmbito do Council for the Accreditation of Teacher Education (Conselho de 
Credenciamento de Formação de Professores). No plano econômico, entre 1984 e 1986, o NUT 
promoveu mobilizações contra o declínio salarial dos professores, a insegurança no emprego 
devido à redistribuição por local de trabalho, a reestruturação da carreira, a avaliação obrigató-
ria dos professores e a imposição de se estabelecer uma relação direta entre indústria e escola. 
 A partir de 1979, em decorrência dos cortes orçamentários e da política de reajuste sa-
larial impostos pelos governos Thatcher, o NUT organizou uma série de greves locais e nacio-
nais em defesa do sistema nacional de escolas públicas, particularmente contra o fechamento 
de escolas e o aumento do número de crianças por sala de aula. Em 1984, durante o segundo 
governo Thatcher, o NUT organizou a primeira greve de caráter nacional. Nos anos que se se-
guiram, outras greves nacionais foram convocadas com forma de resistência em defesa da me-
lhoria das condições de vida e de trabalho dos professores britânicos. As greves de 1985 e 1986 
foram organizadas na Inglaterra, Gales e Escócia. Além disso, o NUT organizou a resistência 
contra as reformas educacionais de 1986 e 1988, notadamente em relação à imposição do cur-
rículo nacional e a perda da autonomia das Autoridades Locais de Educação, ou seja, luto con-
tra a política de centralização curricular e de concentração de poder educacional na esfera do 
estado nacional. 
 
Considerações finais 
 
 Em decorrência do fato de se tratar de uma pesquisa em andamento, as considerações 
aqui apresentadas são resultantes ainda das primeiras aproximações do estudo comparado en-
tre as histórias dos movimentos sindicais dos professores brasileiros e britânicos durante, res-
pectivamente, a ditadura militar (1964-1985) e os governos de Margareth Thatcher (1979-
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1990). Assim sendo, podemos considerar que apesar das trajetórias sindicais distintas, o movi-
mento associativista protagonizado tanto pela CPB quanto pelo NUT primaram pela melhoria 
das condições de vida e de trabalho dos professores das escolas públicas brasileiras e britâni-
cas, com ambas as lutas sendo travadas em contextos históricos nos quais os Estados nacionais 
afrontavam os interesses dos trabalhadores e as liberdades políticas. 
 Além disso, temos que considerar também que as lutas sindicais travadas entre a CPB e 
o NUT, de um lado, e os Estados brasileiro e britânico, do outro, estavam situadas na transição 
histórica de dois momentos distintos do século XX. Na primeira fase, até o final dos anos 1970, 
as lutas sindicais foram desenvolvidas em um contexto marcado pelas relações fordistas de 
produção e a existência dos Estados-nações gozando de autonomia em relação às suas políticas 
públicas. Na segunda, durante a década de 1980, temos o início da reestruturação produtiva 
das relações capitalistas de produção e as mudanças nos padrões que até então marcaram as 
relações entre os sindicatos e os Estados-nações, uma vez que estes últimos passavam a de-
pender muito mais das chamadas agências internacionais que passaram a regular diretamente 
as políticas públicas como, por exemplo, educação e saúde. Deste modo, podemos situar a luta 
sindical dos professores brasileiros e dos britânicos na transição entre duas fases distintas do 
século XX: 
 
(A) Os principais elementos das lutas sindicais dos professores – formação, carreira, salários, pen-
sões, gêneros, defesa da escola pública para todos, etc. – foram constituídos na primeira metade 
do século XX, quando o Estado capitalista ainda desempenhava um grande papel no âmbito das 
relações entre sociedade civil e sociedade política. Portanto, a luta dos professores por melhores 
condições de vida e de trabalho eram claramente demarcadas pelas relações de força entre o Es-
tado e os sindicatos. Assim, os professores faziam as suas lutas avançarem ou serem derrotadas 
dependendo da conjuntura política em que elas historicamente eram travadas; 
 
(B) Após a revolução técnico-científica, a derrota do chamado “Socialismo Real” (1991) e o ad-
vento da denominada globalização do capitalismo financeiro, o Estado-nação perde força demi-
úrga – ou seja, de ordenação tanto da sociedade civil como da sociedade política – e o mercado 
financeiro passa a determinar qual deve ser o tamanho do Estado no âmbito das políticas públi-
co, particularmente em relação à educação e à saúde. Assim, a luta sindical dos professores 
passa a desempenhar, a partir da década de 1990, um papel muito mais defensivo em relação 
às condições de vida e de trabalho que já haviam sido conquista no passado do que fazer com 
que os sistemas de escolas públicas melhorassem do ponto de vista da qualidade de ensino que 
oferecem para todas as crianças. Em síntese: a luta sindical dos professores, hoje, tem um ca-
ráter regressivo. 
 
 Em síntese, o estudo comparado em questão se propõe a estabelecer uma análise de 
como a CPB, no Brasil da ditadura militar, e o NUT, durante os governos Thatcher, lutaram por 
melhores condições de vida e de trabalho dos professores públicos em um contexto marcado 
pela transição entre dois momentos históricos diversos do século XX. 
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Com a abordagem da realização da Exposição Colonial do Porto, em 1934, também denominada 
I Exposição Colonial Portuguesa, pretende-se analisar a pedagogia cerimonial numa vertente 
preferencialmente cultural, atenta ao conjunto de estruturas simbólicas de que a exposição e os 
seus mentores se socorrem, de espaços, representações socais, indivíduos e grupos comprome-
tidos com a mudança. A remodelação de uma nova sociedade pode, segundo Schwriewer 
(2009), ser conquistada pelo espaço público, consolidada em mitos, cerimoniais e representa-
ções visuais. Para o análise assumem especial importância os estudos comparativos, aborda-
gens e metodologias, como propícios a observar as funções que cumpre cada um dos meios 
utilizados pela pedagogia cerimonial e o sentido estético, formas de representação e novas 
concepções da ordem social base, ou seja, a focagem no estudo instrumental da pedagogia 
cerimonial examinando a respectiva forma de trabalhar com vista à disseminação de programas 
legitimadores dos mitos e ideologias e do estabelecimento destes para a re-socialização das 
pessoas.  
 
 
Resumo da Comunicação: 
A exposição colonial do Porto, realizada em 1934, também designada de I Exposição Colonial 
Portuguesa, parece concretizar, para todo o tipo de públicos, incluindo para o público não letra-
do, o discurso que é propriedade do documento (escrito). Neste caso recorrendo à representa-
ção, visual e emotiva, procurava-se interessar as “elites e o povo” pelos assuntos coloniais 
contribuindo para a educação colonial na e/ou da metrópole. 
A mostra, na sucessão de outras ocorridas especialmente em diversas cidades europeias (Mar-
selha, 1922; Antuérpia.1930; Paris, 1931), permite o estabelecimento comparações e afirmar 
diferenças (por ex.: o ser feita com menos recursos). Exibe mensagens com duplo sentido: 
umas vocacionadas para dentro do país, nomeadamente para a necessidade de se valorizar a 
dimensão colonial da nação e a estabilidade económica conseguida pelo novo Estado. Outras, 
visando o público estrangeiro, em especial para aqueles que porfiavam em cobiçar o solo por-
tuguês, dando mostras da sua inflexível defesa. 
A exposição aposta forte na propaganda do império – mostra uma vastidão geográfica, que 
contraria a pequenez europeia do país – “Portugal não é um país pequeno!” é o título de um 
planisfério da Europa que tem sobreposto o vasto império português, constituído pela área das 
várias possessões ultramarinas, alargando as fronteiras do rectangular território continental 
português. 
A Exposição ocorre nos Jardins e Palácio de Cristal, no Porto, dominando espaço (continental 
português) e público (povo) para a lição de colonialismo: 

«[…] A 1ª Exposição Colonial Portuguesa, que no Porto se vai realizar de Junho a Se-
tembro de 1934, pretende ser a lição de colonialismo que ainda não foi dada ao povo 
português – lição que procurará rigorosamente apresentar expressões, não só de or-
dem moral, política e espiritual, mas também de ordem económica. Não podem amar-
se as Colónias sem se conhecerem e não se podem conhecer através de simples pala-
vras quentes ou duma catequese sentimental. 
Na impossibilidade de levar todos os portugueses às Colónias, procuremos fornecer a li-
ção trazendo das Colónias o que pràticamente possa contribuir para permitir a seu res-
peito um conhecimento exacto e consciente. 
[…] Através de tôda a exposição procurar-se-á, sobretudo, dar uma lição ao povo : com 
simplicidade, com poder emotivo e pitoresco, com os elementos por vezes ingénuos 
que impressionam e ensinam porque para o povo é e deve ser a Primeira Exposição Co-
lonial Portuguesa. 
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E se aqueles que passarem pela Exposição vierem a substituir os seus possíveis precon-
ceitos por uma ideia exacta, ou a iluminar a sua ignorância com um conhecimento no-
vo, ou ganhar uma nova fé no nosso futuro de potência colonial – terá a Exposição 
alcançado certamente o mais nobre dos seus objectivos». (A Primeira Exposição Coloni-
al Portuguesa. Objectivos – Organização. Disposições oficiais. Regulamento Geral, 
1934).  

Por trás de um acontecimento (tal como de um documento) existe discurso. Uma representação 
narrativa, uma verdade funcional conferida por um elemento bem preciso como seja «a sua 
utilização pelo poder», uma memória (histórica) fabricada a partir da escrita ou da imagética e 
pela conquista do espaço público.  
A par de outras exposições ocorridas na época, a Exposição Colonial realizada no Porto em 
1934, parece assumir um papel de propaganda patenteando um país forte que cuidava dos 
territórios e dos respectivos habitantes. Provava o novo Estado (Estado Novo), como baluarte e 
a missão a que se propunha: «elevar», «civilizar» e «engrandecer» em cumprimento de uma 
«missão» «civilizadora» de «assimilação» e, mesmo, «pedagógica».  
A remodelação de uma nova sociedade pode, segundo Schwriewer, 2009, ser conquistada pelo 
espaço público, consolidada em mitos, cerimoniais e representações visuais. Pelo que , com a 
abordagem comparativa à realização da Exposição Colonial do Porto, em 1934, pretendemos 
analisar a pedagogia cerimonial numa vertente preferencialmente cultural, atenta ao conjunto 
de estruturas simbólicas de que a exposição e os seus mentores se socorrem, de espaços, re-
presentações socais, indivíduos e grupos comprometidos com a mudança.  
Para o análise assumem especial importância os estudos comparativos, abordagens e metodo-
logias, como propícios a observar as funções que cumpre cada um dos meios utilizados pela 
pedagogia cerimonial e o sentido estético, formas de representação e novas concepções da 
ordem social base, ou seja, a focagem no estudo instrumental da pedagogia cerimonial exami-
nando a respectiva forma de trabalhar com vista à disseminação de programas legitimadores 
dos mitos e ideologias e do estabelecimento destes para a re-socialização das pessoas.  
A título meramente de exemplo, compare-se o discurso utilizado pelo director técnico da Expo-
sição com o discurso do reitor de um Liceu que programou a visita de estudo dos alunos à ex-
posição colonial:  

Discurso do Director técnico da Exposição 
 

Discurso do Reitor do Liceu de Aveiro 

Lição de colonialismo Lição sobre as colónias 
Não se pode conhecer através de simples 

palavras 
Mostrar com documentos vivos e provas irre-

futáveis 
Não podem amar-se [as colónias] sem se co-

nhecer 
[Mostrar provas do] esforço que temos feito e 
estamos fazendo para valorizar os territórios 

(Em, A Primeira Exposição Colonial Portuguesa. Objectivos – Organização. Disposições oficiais. 
Regulamento Geral. Em, Anuário do Liceu de Aveiro, 1933-1934: 86-91) 
Os resultados esperados para a exposição terão superado ou ficaram aquém do expectável? 
Mais do que aferir o resultado em função das expectativas que parecem ter sido então criadas 
(que poderia muito bem ser o ponto de partida do nosso tema), pretende-se conhecer instru-
mentos de pedagogia cerimonial utilizados neste evento e qual ou quais os modelos que repli-
cam modelos anteriormente comparados.  
A crer nos dados oficiais inclusos no «Ante relatório do 1ª certame colonial» incluso no «O Livro 
da Exposição» e no director, «mais de um milhão de pessoas» - «1.300.000 pessoas» visitaram 
o certame, (cf. esquema gráfico na contra capa de Referência). A Mostra Colonial decorreu de 
16-Junho-1934 a 30-Setembro-1934, ou seja, «durante três meses e meio pôde reunir adentro 
do seu recinto mais de um milhão de pessoas, que vieram de todos os pontos do país» [Galvão, 
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Henrique (1934). Ante relatório do 1º certame colonial. Em, O Livro da Exposição. 1ª Exposição 
Colonial Portuguesa. Porto: pp. 5-6]. A crer nesta fonte (O Livro), foi um extraordinário suces-
so. Segundo a fonte oficial da exposição a «imprensa de todo mundo considerou-a um aconte-
cimento europeu» (Ribeiro, 1934:7) [Em, RIBEIRO, Juliano (1934). O Estranjeiro e a Exposição. 
Em O Livro da Exposição. 1ª Exposição Colonial. Porto: pp. 7-9]. Entre os visitantes, doze mil 
teriam sido estudantes e mil professores [Em, A função cultural da Exposição. Operários, esco-
las, fábricas, asilos, etc.. Idem, pp. 11-12].  
O contexto da exposição e a forma de pedagogia cerimonial desenvolvida na Exposição Colonial 
do Porto, em 1934 também designada de I Exposição Colonial Portuguesa, parecem servir a 
determinação de uma certa forma de nacionalismo que o Estado Novo experimentou, sob a 
afirmação de um processo de suposta transformação e modernidade veiculado ao povo pela 
lição de colonialismo. Uma espécie de reinvenção da mentalidade colonialista, imposta pelos 
sentidos, em especial ao povo inculto, aspecto que pode ser comum outras realidades verifica-
das e/ou facilitador de estudos comparativos com outros processos de mudança que, podem 
ser definidos por um modelo corrente ou inteirarem aspectos como: a) re-socialização de multi-
dões em contextos excepcionais; b) mobilização social e homogeneização cultural; c) imperati-
vos de modernização em curtos horizontes temporais; d) múltiplas motivações para a utilização 
da pedagogia cerimonial; e) actores e níveis de actores em “choque de representação” com 
objectivos que visam conseguir contributos claros na divulgação da mensagem de determina-
ção, mudança ou reorganização do estado, realçando ainda a legitimidade de certa liderança e 
líder, que passa pela construção de monumentos (nuns casos efémeros, mas outros que persis-
tem) e pela cultura de rituais e exibições associada ao simbolismo da modernidade e progresso 
(Schwriewer, 2009). 
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Faria de Vasconcellos (1880-1939), considerado por A. Ferrière como «pioneiro da educação do 
futuro» (Vasconcellos, 2012: 20), criou em 1912 Uma Escola Nova na Bélgica, que o diretor do 
Bureau Internacional das Escolas Novas definiu como «uma Escola nova tipo» (p. 7), que tinha 
como «programa mínimo: a escola estar situada no campo, o ensino a partir da experiência ser 
enriquecido pelo trabalho manual, e haver um regime de autonomia dos alunos, por mais sim-
ples que seja, acrescentando a este núcleo fundamental pelo menos metade dos princípios que 
caracterizam a Escola nova típica» (8). Estes trinta princípios são apresentados no Prefácio da 
obra, publicada em 1915 em francês, traduzida em 1919 para inglês, em 1920 para espanhol e 
em 2012 para português. Passado um século, relança-se um olhar histórico-comparado e refle-
xivo sobre os fundamentos e a atualidade deste modelo sobretudo em três aspectos essenciais: 
contacto com a natureza, aprendizagem inclusiva a partir da experiência enriquecida pelo traba-
lho e desenvolvimento de competências assentes na autonomia e responsabilidade, princípios 
que continuam pertinentes e urgentes na sua aplicação concreta através da educação e forma-
ção não formal e escolar, permanecendo, no entanto, ainda uma utopia (Duarte, 2011). 
1. A oposição entre estudo e trabalho, vida rural e vida urbana, continua a ser um problema 
perene e pertinente. Na Grécia, Platão (429-347AC) defendia, na República, que numa socieda-
de bem organizada cada um deveria ter o seu ofício e só um, permitindo-se que uns fossem 
senhores e outros escravos; e Aristóteles (384-322AC) considerava, na Política, que todos aspi-
ram a uma boa qualidade de vida e à felicidade, mas nem todos têm possibilidade de as alcan-
çar (13.3-4), estando a paz para o ócio como a guerra para o trabalho (15.1). Ócio diz-se em 
grego scholê, donde derivou a palavra escola. A escola destinava-se aos que não precisavam de 
trabalhar para viver e, posteriormente, como alternativa ao trabalho manual. 
Ao contrário, Thomas Morus (1477-1535) defendia, na sua Utopia (Morus, 1518, 2006), a diver-
sidade de ocupações manuais e culturais, a mobilidade entre a cidade e o campo (491), tendo 
as casas na cidade uma horta que todos cultivavam esmeradamente (497). Cada um trabalhava 
na agricultura não só como garantia da subsistência mas sobretudo como condição de autono-
mia participada. 

Existe uma só ocupação que é comum a todos, homens e mulheres: a 
agricultura. A ela ninguém pode eximir-se. Todos recebem formação 
sobre ela, em parte na escola com a instrução sobre obrigações tradi-
cionais, em parte indo até aos campos mais chegados à cidade, em 
exercícios recreativos, não apenas para ver, mas para dar ocasião de 
exercício físico e até de experimentação. § Além da agricultura… cada 
um tem a sua profissão própria que aprende como tal… § Quanto às 
outras artes, cada um aprende a que escolhe, não apenas os homens, 
mas também as mulheres… Na maior parte, todos são formados nos 
ofícios dos pais… mas se a inclinação for para outra coisa é transferi-
do por adopção para aquela família em cujo seio se aprende o respec-
tivo ofício… se alguém já tem competência num ofício, mas deseja um 
outro complementar, é-lhe isso consentido, em iguais condições. Uma 
vez formado em ambas, exercerá a que quiser, a não ser que a cida-
de precise mais da outra. (Morus, 1518, 2006: 503). 

A revolução industrial levou a um abandono considerável da vida rural e desenvolveu cidades 
sem hortas, onde o trabalho se tornou mais especializado, apoiado pela escola clássica que 
preparava sobretudo para serviços e profissões liberais, enquanto a escola profissional prepara-
va para a indústria e também para o comércio e a agricultura. No início do século XX o movi-
mento da Escola Nova ou Educação Nova tentou fazer a síntese do rural com o urbano, bem 
como do trabalho com o estudo, ao procurar que cada um se integrasse ativamente na sua 
comunidade pondo as suas aptidões ao serviço do bem comum: escolas em quintas suburba-
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nas, onde se aprendia a partir da observação e da experiência e se trabalhava em meio rural, 
beneficiando simultaneamente da proximidade do meio urbano; onde cada um aprendia com os 
outros na sua comunidade e tinha em consideração os seus interesses, mas também as neces-
sidades da comunidade. Foi o que fez Faria de Vasconcellos de 1912 a 1914, em pleno campo, 
nos subúrbios de Bruxelas, na escola nova de Bierges. 

os alunos podem acompanhar de perto as grandes aplicações da ciên-
cia à técnica e à exploração do solo (26)… se a região é agrícola, nos 
arredores existem centros industriais com uma vida intensa, de um 
trabalho agitado… o que nos permite instrutivas visitas frequentes e 
regulares a fábricas, a minas, a esse vasto mundo do trabalho e dos 
trabalhadores (27)… Os trabalhos manuais… constituem um fator pre-
cioso do desenvolvimento físico e intelectual da criança… desenvol-
vem as capacidades de observação, comparação, imaginação, 
estimulam o espírito de iniciativa e de construtividade, promovem o 
aparecimento de qualidades de rigor, oferecem múltiplas oportunida-
des de aplicar numerosos conhecimentos — em ciências naturais, em 
cálculo, em geografia física, etc. — constituindo um meio de expres-
são real e viva… Trata-se… de multiplicar para as crianças as ocasiões 
de agir, criar, aplicar e de se revelar… Quanto mais os trabalhos ma-
nuais forem em grande número e variados, mais provável será satis-
fazermos as necessidades manuais da criança e descobrirmos nela os 
gostos, as tendências, as aptidões interessantes que nos permitirão 
conhecê-la melhor para melhor a orientar (44)… Estudo e trabalho 
ganham em unidade, em profundidade, e ouso dizer, em interesse 
(78). (FV, 2012) 

Esta escola nova permite que os alunos usufruam do contacto direto com a natureza e com as 
suas formas de vida, com o mundo do trabalho e ao mesmo tempo com a vida cultural de uma 
cidade (museus, exposições, palestras, concertos, teatro, conferências…). As escolas tradicio-
nais, entretanto, continuam centradas sobre si próprias, não tirando partido do meio rural ou 
urbano em que se encontram, nem estabelecendo ligações com o mundo do trabalho (Gomes, 
2011). 

As aulas são dadas de manhã, sendo a tarde reservada geralmente 
para os trabalhos manuais, as visitas de estudo em grupo e o trabalho 
e estudo individual (77)… dedicamos a manhã ou uma parte da ma-
nhã, ao estudo da mesma área ou conjunto de áreas relacionadas in-
timamente entre si. Isto permite a alunos e professores aprofundar o 
objeto de estudo, de o tratar de modo conveniente considerando-o 
sob diferentes aspectos. Assim, em vez de ter numa manhã francês, 
matemática, história, física, ou seja, em vez de trabalhar durante uma 
manhã assuntos completamente diferentes, ocupar-nos-emos de um 
único tema, ou de dois, estudá-los-emos melhor, durante mais tempo, 
sem choques, empurrões, perdas de tempo, resultantes de saltos fre-
quentes que implicam os horários oficiais (79)… Temos assim as nos-
sas manhãs literárias, as nossas manhãs científicas, etc. É a unidade 
na variedade (81)… Nada é mais detestável do que o sistema peda-
gógico que consiste em focar a atenção da criança sobre uma infini-
dade de temas que não têm nenhuma ligação nem relação orgânica e 
sensível entre si. Calcular, fazer ditado, ler, aprender história, geogra-
fia, física, e sei lá que mais, durante uma única manhã, pode ser mui-
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to desportivo, mas não vale nada se os assuntos tratados nesses dife-
rentes ramos nada tiverem em comum entre si (78). (FV, 2012) 

Aqui não se ensina por ensinar, não se aprende por aprender, estuda-se/aprende-se o objeto 
do conhecimento numa perspectiva transdisciplinar, isto é, sob diferentes perspectivas, dando-
se importância ao objeto em si próprio diferenciando os métodos de abordagem e valoriza-se 
simultaneamente a dimensão humana do trabalho. Nas escolas tradicionais, entretanto, conti-
nuam a existir barreiras estanques entre as diferentes disciplinas, não se estabelecendo uma 
correlação entre elas. 

Colocamos a criança em contacto direto com as formas da vida e do 
trabalho humano, apresentando-lhe as coisas e os seres no seu ambi-
ente natural. Pode observar, ver, experimentar, agir, manipular, criar, 
construir (67)… Usando métodos de observação e de experimentação 
descritos, partimos do concreto para o abstrato, do particular para o 
geral. Levamos o aluno a tirar por si próprio, do conjunto de fenóme-
nos que os seus olhos observam e as suas mãos executam, as conclu-
sões que resultam em leis, por outras palavras, visões sintéticas, 
grandes quadros de ideias gerais… Mas, ao mesmo tempo, é essencial 
que o aluno contacte ao vivo a vida industrial, por visitas a fábricas e 
estaleiros de trabalhos públicos, a razão prática dos seus estudos, es-
forços e pesquisa científica (135)… O princípio geral da experimenta-
ção é que esta deve ter um carácter de pesquisa pessoal. Cada aluno, 
com o seu texto onde constam as experiências a fazer, deve por si 
próprio questionar os factos, fazer os aparelhos e dispositivos neces-
sários para o efeito, verificar os princípios, identificar as leis. Deve re-
descobrir, reinventar. Trabalhando sozinho, o aluno é obrigado a 
resolver os problemas pelos seus próprios meios; deve recorrer ao seu 
pensamento, à sua ação; a sua destreza manual e as suas faculdades 
criativas ganham com esta atividade pessoal. O papel do professor é 
apenas o de orientar os alunos, observar o desenvolvimento da expe-
riência deles e não pensar e agir por eles. Não consideramos como 
experimental o ensino baseado unicamente na experiência realizada 
pelo professor diante dos alunos. Para nós, não é por ouvir dizer nem 
ver fazer que o aluno adquire conhecimentos (129). (FV, 2012) 

Nesta escola nova aprende-se a partir da realidade concreta, do trabalho manual, da pesquisa 
pessoal, sob a orientação do professor, levando cada aluno a desenvolver progressivamente a 
autonomia e a responsabilidade. Procurava-se igualmente aumentar nos alunos “a capacidade 
de aplicarem os seus conhecimentos e analisarem, raciocinarem e comunicarem com eficiência, 
à medida que colocam, resolvem e interpretam problemas numa variedade de situações” (Gave, 
2004: 8), não se limitando aos aspectos formais de ler, escrever e contar. A esta capacidade 
chamou-se um século depois literacia. 

A primeira condição essencial de um ensino interessante e vivo das 
ciências naturais, é torná-lo concreto, e para isso colocamos a criança 
em presença das coisas, dos factos da natureza. Não estudamos zoo-
logia pelos livros, usando desenhos mais ou menos esquemáticos, 
objetos mais ou menos inertes, mas pelo estudo direto das realidades 
concretas e vivas. A observação e a experiência são a base de todo o 
ensino (109). 
excluímos as definições abstratas, as regras confusas, que a criança 
descobre gradualmente através da manipulação de objetos que lhe 
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fornecem dados matemáticos… não fazemos cálculo pelo cálculo, não 
encaramos o número como um fim em si mesmo, mas como um meio 
de exprimir ideias, sentimentos, traduzir objetos exteriores… Medimos 
e calculamos a propósito de tudo, tomando como base das operações 
a vida da criança, a vida da escola (148). 
Falar é tão necessário como escrever. Nas primeiras etapas da vida 
escolar, é por via oral que a criança expressa as suas ideias, senti-
mentos, pensamentos (142)… não damos gramática pela gramática, 
apresentamos a regra integrada num todo vivo e completo, e não iso-
lada, quintessenciada numa definição. Fundimos a sintaxe e a morfo-
logia pelo estudo simultâneo da forma, do significado, do uso da 
palavra (168). (FV, 2012) 

Em Uma escola nova na Bélgica a pedagogia desenvolvia já literacias em ciências, matemática e 
leitura, sempre a partir da observação e da experiência, através do raciocínio e do cálculo para 
resolver problemas e comunicar com os outros. 

Como é que se empreende e realiza com sucesso um trabalho manual 
na escola?… Escolhi por exemplo a construção de um grande terrário 
que foi feito para o laboratório de ciências naturais… Em primeiro lu-
gar há um período de investigação, de documentação prévia. É preci-
so encontrar um modelo ou criar um. Sabendo o que se vai fazer, não 
se começa a trabalhar sem organizar as operações que se seguem: § 
1. Desenho preciso do modelo, com medidas de acordo com as regras 
da arte. § 2. Especificações da qualidade e da quantidade de madeira 
e de outros produtos que devem ser usados. Neste caso: rede de 
arame, fechaduras, pregos, etc. § 3. Preço de custo, ou seja, cálculo 
do preço da madeira, da rede de arame, etc., bem como a estimativa 
do número de horas consideradas necessárias para realizar o trabalho 
e do preço pelo qual o trabalho ficaria se tivesse sido feito por um 
operário de fora. 
 Esse orçamento, devidamente apresentado, é, em seguida, submeti-
do à aprovação do aluno responsável pela carpintaria e pelo mestre 
carpinteiro. Examina-se, critica-se, discute-se, modifica-se, corrige-se 
se for o caso. O plano e o orçamento são aprovados. Se forem rejei-
tados, recomeçar-se-á tendo em conta as observações apresentadas. 
§ Depois do trabalho terminado, haverá nova discussão, avaliação do 
seu valor (51). (FV, 2012) 

Nesta escola de Faria de Vasconcellos a aplicação do conceito de literacia transformava toda a 
ação pedagógica no desenvolvimento de projetos com princípio, meio e fim. Partia-se da obser-
vação e análise da situação concreta e das necessidades de melhorar essa situação, vista como 
um problema, e procurava-se resolver esse problema prático através da conjugação de todos os 
recursos e abordagens das diferentes disciplinas. Todas as áreas/disciplinas convergiam e inte-
ragiam para a construção de um produto concreto, com a finalidade de o colocar ao serviço de 
todos, rentabilizando-o. A literacia financeira fazia parte de toda a ação pedagógica, conjugan-
do o valor das coisas ao custo de cada uma. Nas escolas tradicionais não se planeia onde se 
quer chegar e, por isso, ensina-se por ensinar e não se chega a mais parte nenhuma, nem os 
alunos são habituados a organizar a sua ação para resolver problemas incluindo a avaliação do 
seu custo. 
2. No início do século XX o cumprimento da escolaridade obrigatória começava a ser uma preo-
cupação nos países europeus. Em França os testes de inteligência procuravam predizer as ca-

CD-ROM DE ATAS  | 7298 |  COLUBHE 2012



 

pacidades dos alunos para a frequência escolar obrigatória igual para todos. Surgiu então a 
defesa pelos interesses e pelo respeito do ritmo individual da aprendizagem de cada aluno nas 
escolas novas. Kerschensteiner (1852-1932), que publica a 1ª edição de Escola de trabalho em 
1912 (sistema dual), virá a considerar que: 

A satisfação de criar só se desenvolve quando o trabalho a realizar sa-
tisfaz as nossas tendências, inclinações, vontades ou as esperanças 
da nossa vida… Temos que integrar organicamente o trabalho prático 
no conjunto do currículo escolar; é preciso colocar cada vez mais ofi-
cinas, laboratórios, salas de desenho, cozinhas e jardins escolares no 
centro da vida da escola e uni-los o mais possível ao ensino teórico… 
Para isso temos de criar instituições escolares onde todos possam ter 
a possibilidade de experimentar na prática o trabalho sério… escolas 
de trabalho prático em vez de escolas livrescas… escolas de trabalho 
ao serviço da comunidade em vez de estudos individuais… onde se 
desenvolve a inteligência e não as rotinas e em que os alunos partici-
pam nas decisões que lhes dizem respeito… (Kerschensteiner, 1932: 
37-43) 

Nos países do sul da Europa a escola de trabalho (Kerschensteiner, 1912) não foi aceite e, na 
linha de Aristóteles, foi substituída por escola ativa (Ferrière, 1920; Gomes, 2010). Faria de 
Vasconcellos, no centro geográfico da Europa, vem criar uma escola nova considerada modelo, 
centrada na aprendizagem inclusiva (Ferreira, 2011), valorizando o lugar do trabalho na educa-
ção, na preparação para a vida ativa e ao longo de toda a vida. 

a nossa escola prepara mesmo a criança para a vida real. Isto implica 
o desenvolvimento de todas as potencialidades do seu ser, através de 
métodos de educação integral, visando tanto a formação do homem 
como a do profissional. § Cultura geral e especialização profissional 
devem completar-se, entreajudar-se, instruir-se mutuamente, e não 
opor-se, afastando-se uma da outra (85)… uma instrução geral adap-
tada às capacidades e necessidades individuais, e que tenha, a partir 
de uma certa idade, uma tendência profissional (87)… O que importa 
não é apenas possuir conhecimentos, é sobretudo servir-se deles, sa-
ber utilizá-los, saber aplicá-los (88)… não há trabalho manual por tra-
balho manual. Não há trabalhos convencionais, uniformes, aplicados a 
todos os alunos, mas um trabalho manual entendido como um meio 
de expressar ideias e de satisfazer as necessidades pessoais ou as ne-
cessidades vivenciadas pelo ambiente social no qual a criança se de-
senvolve, vive e trabalha. Ensiná-la a usar as mãos, ferramentas, 
produtos, para criar utilidades, é ensinar-lhe como criá-las na vida 
ampla que existe à volta da escola (54)… encadernar, modelar, dese-
nhar, trabalhar em marcenaria é tão importante como ler, escrever e 
contar (47). (FV, 2012) 

Quando não se integra educação e formação no sistema educativo os resultados na vida real 
são consequentes. Na montagem das máquinas da divisão do correio por código postal, num 
determinado país do sul da Europa, a equipa de engenheiros japoneses, em traje de trabalho, 
procedeu à montagem do sistema, enquanto os engenheiros desse país, de fato e gravata, 
observavam e davam ordens aos técnicos para aprenderem a fazer. Nesse mesmo país os exce-
lentes cozinheiros e cozinheiras confecionam produtos na sua maioria importados. As organiza-
ções internacionais ligadas à educação têm vindo a recomendar o desenvolvimento de 
competências práticas para a integração no mundo do trabalho (CoE, 1983, 1997; OCDE, 1989; 

CD-ROM DE ATAS  | 7299 |  COLUBHE 2012



 

Delors, 1996), “competências necessárias para viver e trabalhar nesta nova sociedade da in-
formação… (pois) a melhor salvaguarda contra a exclusão social é o trabalho” (EU, 2000, art. 
9.º e 32.º). Em 2008 o Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida 
− QEQ (EU, 2008) vem preconizar a relação trabalho/estudo a partir do nível 2 [o texto oficial 
ainda refere “estudo ou trabalho” e não “estudo e trabalho”], com base num crescimento inteli-
gente, sustentável e inclusivo (EU, 2010) que garanta mais e melhores empregos e que assegu-
re coesão económica, social e territorial (Meireles-Coelho & Neves, 2010). 

O número de alunos por turma tem de ser limitado (73)… Quanto 
maior o número de alunos, mais forte é a tendência para uniformizar 
o ensino…. Um mesmo ensino não se dirige nem se adequa senão a 
um número restrito de alunos, aqueles que representam a média em 
termos de desenvolvimento intelectual. Os mais inteligentes sentem 
que marcam passo e desinteressam-se do assunto tratado, os mais 
fracos não podem acompanhar… É necessário evitar isto se queremos 
que a instrução e a educação beneficiem todos… Daí a instituição nas 
Escolas novas das chamadas “classes móveis", por oposição ao que 
são, na rigidez da organização oficial, as classes regulares sucessivas 
que recebem os alunos sem ter em conta os conhecimentos adquiri-
dos. No regime de classes móveis, pelo contrário, os alunos são agru-
pados de acordo com as suas aquisições e capacidades, de modo que 
uma criança pode estar no 6.º em francês, no 5.º a inglês, 4.º em 
aritmética. Para permitir a cada aluno participar na sua classe normal 
num determinado momento e para o conjunto das áreas, diminui-se-
lhe o número de horas consagradas à área em que está mais avança-
do, dando-lhe mais tempo para a área em que está mais atrasado, 
ou, sem alterar o horário, se for possível, consagrar um pouco mais 
de tempo àqueles que tem dificuldade em acompanhar, dando-lhes 
aulas suplementares. Os meios não faltam e cada aluno tem o seu 
programa, o seu próprio horário, adaptado às suas aptidões, necessi-
dades intelectuais ou orgânicas (74). (FV, 2012) 

A democratização da educação, no sul (e mais tarde no leste) da Europa, trouxe uma massifica-
ção baseada no igualitarismo, havendo quem defendesse que o Estado deveria tratar a todos 
por igual com uma educação rigorosamente igual para todos, com currículo unificado até ao fim 
da escolaridade obrigatória, a fim de garantir a igualdade de oportunidades. No norte da Euro-
pa, porém, desenvolveu-se um currículo para todos a par de um currículo de escola para satis-
fazer as necessidades e os interesses de cada um e das suas comunidades, sobretudo a partir 
do 7.º ano de escolaridade. As escolas novas desenvolveram-se mais no norte, onde há maior 
autonomia local e os pais ou os alunos escolhem uma parte significativa do currículo para dife-
renciar as aprendizagens onde cada um é melhor, procurando desenvolver a autonomia e auto-
estima de cada um para a colocar em prol de todos (cidadania produtiva e solidária). Estas 
escolas aceitam e promovem as diferenças de cada um para que todos possam encontrar, de-
pois, o seu lugar na sociedade; respeitam o ritmo individual, possibilitando que os alunos pos-
sam estar em níveis diferentes em diferentes áreas nas chamadas classes móveis. É a escola 
que se adapta ao aluno, procurando o melhor currículo para cada um. E tudo isto pode fazer-se 
numa estrutura local de dimensão concelhia, mas não tem de ser feito num mesmo edifício com 
milhares de alunos. Poderia aproveitar-se os vários edifícios dos bairros ou das localidades para 
que os mais pequenos ficassem mais perto das suas famílias, sobretudo até aos 7/8 anos. Me-
ga-agrupamentos e mega-turmas podem ficar mais baratos a curto prazo, mas a sua rentabili-
dade avalia-se na geração seguinte (se isso fosse feito). 
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3. A escola nova, ao procurar a melhor educação para cada um com base numa pedagogia 
individualizada, foca a construção que cada um tem de fazer da sua própria personalidade au-
tónoma e responsável perante si próprio, o meio que o rodeia e os outros. Faria de Vasconcel-
los fazia já em 1912 o que a Unesco viria a propor em 1978: 

o aluno devia ser exortado a agir de acordo com as suas convicções, 
segundo a sua idade e o seu grau de maturidade, e aprender a assu-
mir as consequências dos seus atos (15)… ajudar o indivíduo a cons-
truir ele próprio a sua personalidade autónoma, capaz de uma 
participação ativa, responsável e criativa, na vida da sociedade nacio-
nal e internacional a que pertence (26)… é preciso que os métodos de 
formação ponham os alunos diante de escolhas reais e lhes ofereçam 
possibilidades de experimentar soluções para tentar resolver situações 
que põem problemas. O direito a errar devia ser reconhecido e a plu-
ralidade de opções aceite (37)… Por outro lado, um método que favo-
reça as escolhas individuais não terá de estar absolutamente isento de 
qualquer carácter diretivo. As autoridades escolares deviam reagir ne-
gativamente às atitudes que são prejudiciais para a comunidade, e os 
adultos não deviam ter medo de exercer o seu poder de autoridade, 
para tornar mais firme a confiança das crianças e para as ajudar a 
afirmar a sua própria identidade. (Unesco, 1978) 

Para Faria de Vasconcellos o desenvolvimento pessoal e social da autonomia e da responsabili-
dade faz-se a partir da experiência com os outros, individualmente e em grupo. Para isso é 
necessária uma grande liberdade individual que permita fazer às suas custas a experiência do 
bem e do mal, avaliando e remediando as consequências dos seus atos. Mas é também neces-
sária uma organização do meio social em que vivem os próprios alunos, construindo regras de 
conduta em que a divisão do trabalho é racionalmente estabelecida em cooperação e solidarie-
dade. 

damos grande importância aos jogos… que favorecem a aquisição de 
sentimentos de entreajuda, solidariedade e disciplina, por habituarem 
a lutar por uma causa comum, a do grupo, e a submeter-se a uma lei: 
a regra do jogo (36). 
Trabalho de autonomia e de solidariedade, a sociedade cooperativa 
agrícola da escola também inicia a criança de uma forma real para a 
vida prática e para a vida social, e pela liberdade, a responsabilidade 
e o alcance de experiências de organização e de administração que 
lhe permite realizar de forma efetiva (64)… 1º… Todos os alunos fa-
zem parte da cooperativa… Nomearam um diretor técnico… e um di-
retor comercial. O primeiro tem a seu cargo a exploração da empresa, 
a organização do trabalho no campo, o escoamento dos produtos, etc. 
O segundo trata da parte financeira e da contabilidade… 2° São os 
alunos… que cultivam os campos… lavram, estrumam, semeiam, co-
lhem… tratam dos animais, lhes dão de comer e de beber, os levam 
para o campo, lhes fazem as camas de forragem, ordenham as vacas, 
etc. (61)… 3° São também os alunos que mantêm, reparam e cons-
troem os locais indispensáveis para alojar a comunidade de penas ou 
de pêlos da quinta (63)… 
As crianças são muito mais influenciadas por outras do que pelos 
adultos (197)… Para nos permitir dar às crianças uma grande liberda-
de, o que tornará possível para elas fazer, a seu próprio custo, a ex-
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periência do bem e do mal e estimar os resultados das suas ações, é 
indispensável organizar o ambiente social no qual elas têm que viver, 
crescer, e a descobrir por elas próprias o código moral. Mas esta or-
ganização social deve ser fruto do trabalho das próprias crianças. Isto 
é o que chamamos o regime de autonomia (self-government) (198). 
(FV, 2012) 

Em Uma escola nova na Bélgica os jogos coletivos preparam os alunos para a liberdade e a 
responsabilidade, que vão desenvolver em cargos e tarefas, nos laboratórios, nas oficinas ou no 
campo, que executam de forma autónoma, ativa e participativa. “Cada oficina é da responsabi-
lidade de um aluno. É um cargo trimestral que lhe é conferido pela assembleia dos alunos” 
(48). A autonomia, que na época se designava self-government, tinha destas práticas que fo-
ram, por vezes, consideradas como exagero, mas sobretudo eram muito exigentes para os pro-
fessores (Meireles-Coelho, 2006). No entanto, a alternativa ao aprender fazendo, learning by 
doing (Dewey, 1915) ou a fazer se faz o artista (fabricando fit faber) é a inutilidade da educa-
ção sobretudo para ingresso na vida ativa. 

No final de cada período, procedemos à avaliação não só do trabalho, 
mas igualmente de todos os elementos resultantes da vida moral e 
social do aluno… a avaliação diz respeito ao esforço realizado pelo 
aluno, não em comparação com o dos outros alunos, mas apenas com 
o seu próprio esforço, com os resultados do seu trabalho no passado 
(105)… Compete ao aluno dizer o que pensa do seu esforço e atribuir-
se uma nota… Os seus colegas são de seguida convidados, um de ca-
da vez, a pronunciarem-se sobre o seu trabalho, a dar-lhe uma nota 
que devem justificar. O professor é o último a intervir. Ele faz a crítica 
da discussão encetada, dá o seu ponto de vista e justifica-o atribuindo 
uma nota. De todas as notas é feita a média (106). (FV, 2012) 

O ensino individualizado ou centrado no desenvolvimento de competências só pode avaliar o 
progresso que cada aluno vai fazendo em relação a si próprio, começando sempre pela avalia-
ção de diagnóstico e acompanhando o seu percurso até ao momento de avaliação final. 

cultivamos com a mesma disposição, ardor e zelo os sentimentos de 
iniciativa, independência e responsabilidade pessoal. Deixamos a cri-
ança em grande liberdade. Não aplicamos nenhuma disciplina autori-
tária que impõe à criança hábitos morais de que ela não entende nem 
a razão nem a finalidade. Levamos cada criança a criar para si própria 
uma regra interior, resultado das suas experiências pessoais, e fruto 
da adaptação espontânea à vida escolar, à vida social com os colegas 
e professores (214)… Ela é livre, mas responsável, e é ao mesmo 
tempo capaz de medir as consequências dos seus atos e de as repa-
rar. É livre, mas responsável; pode e deve não só medir as conse-
quências dos seus atos mas também reparar, sempre que possível, os 
prejuízos causados. Aquele que quebra coisas substitui-as com a sua 
mesada, o que não fez o trabalho na hora certa, fá-lo durante os 
tempos livres; o que deixa as coisas desarrumadas, arruma-as, quem 
suja, limpa (215). (FV, 2012) 

Liberdade, autonomia e responsabilidade constituem a trilogia basilar em Faria de Vasconcellos. 
Liberdade é estar livre para. A autonomia que se procura desenvolver não é ser autossuficiente, 
mas ser capaz de cumprir adequadamente uma missão social específica, prestando contas. 
Responsabilidade é responder e assumir as consequências dos seus atos. Em Uma escola nova 
na Bélgica aprendia-se a fazer, a conhecer, a viver em cooperação, promovendo autonomia e 

CD-ROM DE ATAS  | 7302 |  COLUBHE 2012



 

responsabilidade progressivas, conducentes ao desenvolvimento do «aprender a ser» em liber-
dade e em solidariedade (Faure, 1972; Delors, 1996; Duarte, 2011). 
A escola tradicional ainda só se preocupa com transmitir saberes e não desenvolve em cada um 
que a frequenta a autonomia e a responsabilidade, que lhe permita fazer escolhas e atuar se-
gundo os valores da liberdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito pela natureza e 
responsabilidade comum (UN, 2000). 
 
Conclusões 
1. Em Uma escola nova na Bélgica de Faria de Vasconcellos trabalhava-se e estudava-se a par-
tir da realidade concreta do mundo rural em interação com o mundo urbano, numa perspectiva 
transdisciplinar. Cada um desenvolvia ao máximo as suas aptidões para se sentir realizado e 
feliz, orientando-as para as necessidades da comunidade e especializando-se onde pudesse ser 
útil e produtivo. Thomas Morus tinha apresentado essa Utopia (Morus, 1518, 2006). O que se 
aprendia em todas as disciplinas/áreas constituía um meio e não um fim em si mesmo para 
chegar a uma experiência da realidade que era planificada, observada, interpretada, soluciona-
da, avaliada e depois aplicada. Nas escolas tradicionais este conceito de literacia ainda leva a 
que se ensine conhecimentos no abstrato, sem nenhum fim específico e sem nenhuma aplica-
ção prática, aceitando-se que cada disciplina trabalhe isoladamente apenas para se transmitir 
conhecimentos. Nestas escolas ainda não se vislumbra integração do trabalho e estudo na pró-
pria escola; não se usufrui das potencialidades do meio rural ou urbano onde se encontram; 
não se leva os alunos, orientados pelo professor, a utilizar as suas competências na identifica-
ção, análise, interpretação, compreensão e resolução de problemas em situações diferenciadas, 
aprendendo a aplicar o conhecimento. 
2. Faria de Vasconcellos pretendia partir da experiência da realidade e da ação para o conheci-
mento, do trabalho para o estudo e educar seres humanos ativos, participativos e produtivos na 
vida real, conjugando para isso uma formação integral e uma formação para o trabalho, respei-
tando os interesses, aptidões, ritmos de aprendizagem, maturidade de cada um. Nas escolas 
tradicionais pensa-se que a inclusão é a frequência escolar de todos os alunos e, por isso, em 
nome da igualdade, ensina-se o mesmo em abstrato a todos. Estas escolas, desfasadas do 
mundo real do trabalho, preparam essencialmente para a obtenção de diplomas e para o de-
semprego. 
3. A proposta de Faria de Vasconcellos mais do que educar para desafia-nos a educar em res-
ponsabilidade e autonomia. Para educar e formar cidadãos autónomos e responsáveis, a escola 
terá de se assumir como locus de cogovernação entre o estado, a comunidade local e os inter-
venientes na escola propriamente dita, professores e alunos. A autonomia e a responsabilidade 
aprendem-se em escolas que têm o seu projeto educativo próprio e dão contas dele. Autonomia 
não é executar criativamente decisões que outros determinaram sem conhecerem a realidade 
concreta. 
Estes três pontos fundamentais da educação nova, aplicados há um século, constituem uma 
indispensável reflexão sobre: a superação da antinomia cidade-campo; a educação-formação-
aprendizagem inclusiva, baseada nas literacias a partir da experiência e orientada para o traba-
lho, o que exige especialização ao longo da vida consentânea com as necessidades da socieda-
de; o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade de cada um no contexto da sua 
comunidade e da sociedade global. As consequências daí resultantes transformam profunda-
mente o conceito de escola e a sua relação com a sociedade, gerando seres humanos autóno-
mos, responsáveis, produtivos, eficazes, felizes e solidários. 
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Introdução 
 

 
Em 1974, ao refletir sobre a situação política e econômica de Portugal, em decorrência da 
adesão ao Mercado Comum Europeu, o historiador Joaquim Barradas de Carvalho mos-
trava-se bastante preocupado e advertia que o país se encontrava numa encruzilhada en-
tre o Velho Mundo e o Atlântico. Argumentava que a segunda opção lhe parecia mais 
promissora, a única condição para que sua pátria “(...) reencontrasse a individualidade, a 
especificidade, a genuidade, medieva e renascentista. Neste sentido, defendia a formação 
do que denominou de uma autêntica Comunidade Luso-Brasileira, (...) que não seja ape-
nas sentimental e ortográfica (...), nem aquela comunidade que não passou, ainda, de 
Júlio Dantas para cá, Pedro Calmon para lá..”. (Joaquim Barradas de Carvalho. Rumo de 
Portugal. A Europa ou o Atlântico? [Uma perspectiva histórica]. Lisboa: Livros Horizonte, 
1974, p. 79-80; apud, Guimarães, 2007, p. 256)  

  
Esse movimento pendular, entre o continente e o oceano, tem sido artigo freqüente nos 

discursos de intelectuais portugueses e esteve particularmente presente nas inquietações aco-
metidas aos representantes da Geração de 1870 portuguesa1. Antero de Quental (1842-1891) 
herda de Alexandre Herculano (1810-1877) a denúncia do falso “Eldorado” representado pelas 
riquezas advindas com os “Descobrimentos”. Seu libelo Causas da decadência dos povos penin-
sulares nos últimos três séculos, título com que abriu as Conferências Democráticas do Casino, 
em 1871, é uma releitura do posicionamento do mestre de Val-de-Lobos frente aos desdobra-
mentos da história nacional desde o fim do medievo até o século XIX.  

O pêndulo parece manter conexão íntima com as imagens que a nação portuguesa 
produzia de si. A percepção da entrada num período de decadência, comparada à trajetória de 
ascensão de outras nações europeias, emite seus primeiros sinais anos após a anexação à co-
roa espanhola, em 1580. Entretanto, a sensação de declínio ganharia nova projeção com o fe-
nômeno da aceleração da modernidade, o qual, se já vinha sendo denunciado por intelectuais 
portugueses desde meados dos Setecentos, no século XIX alcança novo patamar na crítica rea-
lizada pela Geração Nova. (Saraiva, 1995) Observa-se, de fato, que a partir da segunda metade 
do século XVIII alguns vetores da modernidade se tornam mais céleres. Em Portugal as lutas 
liberais e as que lhe seguem afetam inexoravelmente a esfera política e as estruturas de legiti-
mação do poder, pondo termo à monarquia absoluta e, juntamente com ela, ao arcabouço jurí-
dico-político do Ancient Règime, para o qual também contribuiu em grande medida a perda de 
sua principal possessão ultramarina em 1822. Já na segunda metade dos Oitocentos o avanço 
dos princípios igualitários e toda ordem de inflexões nos dispositivos ordenadores da vida social 
e intelectual no além-Pireneus passam a fornecer paradigmas que, segundo a leitura dos com-
ponentes da Geração de 70, demonstram a estagnação e consequente defasagem da formação 
cultural do homem lusitano. Em que pese, desse modo, o desenvolvimento material alcançado 
em meados do século XIX – obtido com o crescimento do setor fabril, a dilatação do crédito, a 
ampliação e a melhoria da infra-estrutura de transportes e comunicações, estas últimas con-
substanciadas principalmente pela inauguração e expansão dos caminhos de ferro e do telégra-
fo, consequências, entre outras, da política econômica do ministro Fontes Pereira de Melo 
(1819-1887) – o fosso em relação aos países do centro e do norte do continente ganhava maio-
res dimensões com o decorrer do tempo, tornando ainda mais evidentes na segunda metade 
dos Oitocentos os contrastes da sociedade portuguesa em relação aos signos da modernidade 
que se pronunciavam na literatura, na filosofia, nas artes, nas instituições acadêmicas, na eco-
nomia e no nível de melhoramento tecnológico de outras nações europeias. Tal decadência sen-
tida em Portugal foi largamente explorada pela produção discursiva da Geração de 70, a qual se 
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esforçou por deixar a nu o anacronismo das estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais 
da sociedade lusitana e a cristalização de seus modelos de pensamento e escrita. 

Sem perder de vista os diagnósticos e as proposições efetuados pela Geração de 70, 
percebe-se que a necessária reforma dos esquemas mentais da vida nacional passava, antes de 
qualquer coisa, pelo franqueamento do acesso à informação e também pela realização de um 
amplo processo de reformulação da educação no país. Considerando-se que tal conteúdo pro-
positivo se apoiava sobre um diagnóstico bastante acre quanto ao estágio em que se encontra-
va a instrução no país, notadamente quanto aos métodos e procedimentos que a orientavam, 
emerge como problema inseparável – antes, constituinte – da decadência lusitana o elevado 
grau de analfabetismo da população portuguesa. Amigo e correspondente de alguns dos inte-
lectuais da Geração de 70, estaria em João de Deus2 e no seu método de ensino da leitura cria-
do no decorrer da primeira metade da década de 1870 – ele mesmo João de Deus também 
saído da Academia de Coimbra à moda da maioria dos integrantes daquela geração – deposita-
das as esperanças para a transformação da instrução popular em Portugal, tornando a leitura 
(pedra de toque dos anseios civilizacionais no mundo ocidental, por permitir o ingresso nos cír-
culos do código escrito, portanto nos do saber autorizado) atividade ordinária e comezinha, 
destituída da natureza “religiosa” de que amiúde era investida no tecido social lusitano, fruto de 
sua identificação com os padrões jesuíticos de ensino. João de Deus aparece, pois, como uma 
espécie de aliado dos jovens intelectuais em sua empreitada de romper com o imobilismo da 
arte, ciência e cultura da sociedade lusitana de então, encontrando estes últimos na pedagogia 
de João de Deus um baluarte contra a educação praticada naquele período em Portugal. É nes-
se cenário que se pretendeu captar as implicações do método do poeta, investigando o grau de 
interlocução com o debate a respeito da atualização da sociedade lusitana e os trânsitos que 
efetuou em parte do mundo de língua portuguesa, ativando, em seu percurso, intelectuais e 
redes de sociabilidade de um e outro lado do Atlântico.  

As fontes em que se amparam a pesquisa são constituídas pela correspondência parti-
cular de João de Deus, pelos artigos publicados pelo poeta na imprensa portuguesa – boa parte 
deles presentes nos livros nos quais João de Deus buscou condensar e imprimir a sua visão dos 
fatos no que concerne à história da Cartilha Maternal3 – e pelos livros e artigos em jornais e 
revistas científicas de Zeferino publicados durante sua estada nos trópicos. 

 
 
 
O ensino da leitura e o enfrentamento do signo da decadência: criação e circu-

lação do método de leitura de João de Deus em Portugal e no Brasil 
 
A Cartilha Maternal, compêndio em que está consubstanciado o método de ensino da lei-

tura de João de Deus, vem à luz em fevereiro de 1877, embora a data que consta do frontispí-
cio seja de 1876 (Gomes, 1977). A história oficial a respeito do poeta, produzida pela 
Associação de Jardins-Escolas João de Deus, credita a origem da Cartilha Maternal a um convite 
do Sr. Rovere, gerente da Livraria e Editora Rolland, para que criasse um método de leitura 
adaptado à língua portuguesa; entretanto, pouco tempo depois, a Casa Rolland abriu falência.  

 
Como já tive ocasião de dizer na Tribuna, fui convidado há uns sete anos, pelo Sr. Rove-
re, a compor uma cartilha. Não era justo aproveitar-me de trabalhos alheios, para lhes 
fazer concorrência, e por isso o meu propósito foi logo não tomar conhecimento de publi-
cações análogas, limitando-me ao estudo do assunto. (Deus, João de. Resposta a Emy-
dio Navarro. Publicado originalmente em O Progresso, Lisboa, Dezembro de 1877. In: 
Deus, João de. A Cartilha Maternal e o Apostolado. Lisboa, Viúva Bertrand & Cia, 
1881, p. 18) 
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A partir de 1882 a divulgação do método é facilitada pela criação da Associação das Es-

colas Móveis pelo Método João de Deus, instituição que congregava em suas fileiras vários indi-
víduos da maçonaria e que administrava a ação das “missões”, aulas ministradas por 
professores formados pelo próprio João de Deus e que, geralmente a pedido das municipalida-
des, associações e/ou figuras proeminentes da sociedade portuguesa, possuíam por escopo o 
ensino da leitura de acordo com o método criado pelo poeta. Boa parte dos signatários que ins-
tituíram a Associação era também ligada ao movimento republicano, o que aumentará as críti-
cas dos adversários do poeta de que João de Deus e seu método estavam a serviço da 
propaganda antimonárquica. Na retaguarda, conferindo ampla cobertura das missões de alfabe-
tização encetadas pelas escolas-móveis figurava o jornal O Século, dirigido por Sebastião Maga-
lhães Lima, republicano histórico, e que fazia do periódico veículo de comunicação e de 
alardeamento dos ideais do partido. Maçom, ativista republicano, articulista d’O Século e casa-
do, em 1881, com a mãe da esposa de João de Deus4, Casimiro Freire além de idealizador foi o 
primeiro diretor da Associação de Escolas Móveis pelo Método João de Deus. Ele se empenhará 
em levar o método a diversas partes do reino; auxiliado por João de Deus (que dava lições do 
método aos professores itinerantes antes da partida com destino às missões), dedica-se a con-
tratar os mestres que tomarão lugar no empreendimento. 

À parte os elementos peculiares associados à sua elaboração – os quais emergem num 
terreno dominado pelo debate pedagógico do período, em que se sublinham componentes co-
mo eficácia e rapidez – a configuração assumida pelo método João de Deus parece ser a de 
uma empresa literário-pedagógica, a qual pareceu carregar também em seu bojo, para além 
dos interesses de exploração comercial advinda da venda da cartilha, um objetivo mais amplo, 
vocacionado a atuar no estancamento do aludido processo de decadência das forças materiais e 
intelectuais lusitanas, diminuindo assim a distância que separava a pequena monarquia ibérica 
dos países mais adiantados do norte da Europa. Tais aspectos da propagação do método de 
João de Deus não estão divorciados: a concepção e a concretização do compêndio também 
responderam a fatores de ordem econômica, afinal o poeta algarvio via no empreendimento 
uma forma rentável de remuneração pelo seu trabalho intelectual, o que não exclui seu esforço 
por se imiscuir na questão do momento em Portugal naquelas décadas finais dos Oitocentos: o 
ensino da leitura. Correlatamente, o mercado editorial (e especialmente o de livros escolares) 
ganhava corpo no Brasil e os benefícios que se poderiam auferir através da venda da Cartilha 
Maternal representaram um atrativo poderoso para a penetração do método João de Deus na 
ex-colônia portuguesa na América do Sul. 

Em relação à amplitude alcançada pelo método João de Deus e pela Cartilha Maternal, 
nota-se que rapidamente ambos se disseminam para além das fronteiras do Portugal continen-
tal, irradiação que se dá de inúmeras maneiras, dentre elas: por intermédio da correspondência 
entre homens de letras, pelo noticiário jornalístico, pelo despacho de exemplares da cartilha e, 
inclusive, pelo envio de professores e divulgadores. Ainda no último quartel do século XIX, com 
exceção da Oceania, o método e a cartilha de João de Deus estão presentes nos outros quatro 
continentes do planeta. Apenas em relação aos países de língua portuguesa, o método de ensi-
no de João de Deus – passados poucos anos da primeira edição da Cartilha Maternal – já era 
utilizado para a aprendizagem da leitura na ilha da Madeira e dos Açores, em São Tomé e Prín-
cipe, na África ocidental (ao que atualmente corresponde ao território de Angola), em Moçam-
bique, Goa, além do Brasil. Quanto à ex-colônia sul-americana, o próprio João de Deus 
recomendou expressamente sua propaganda. Tal recomendação era endereçada aos professo-
res Manuel Portugal e Castro e António Zeferino Cândido, dois indivíduos que, partindo de Por-
tugal, estabeleceram-se em dois pontos estratégicos do império brasileiro, respectivamente 
Pernambuco e o Rio de Janeiro. Quanto a Manuel Portugal e Castro há poucos dados a respeito 
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de suas atividades e vinculações pregressas aos anos compreendidos entre 1879 e 1880 – data 
das correspondências endereçadas por este a João de Deus encontradas no espólio do poeta e 
que corresponde ao período em que Castro permaneceu em Recife – apenas que já havia exer-
cido o magistério e que já conhecia o autor do método e dele ter feito propaganda de suas 
obras literárias. Castro chega ao Brasil em 1879 e, ao que parece, sua atuação se prendeu em 
maior medida à exploração comercial da Cartilha Maternal e demais obras de João de Deus. 
Diferentemente de Zeferino Cândido, ele não vem ao Brasil para reivindicar os direitos de pro-
priedade sobre a Cartilha Maternal em favor de João de Deus e, correlatamente, também não 
parece que dentro de seus objetivos estivesse o combate às contrafações. Transfere-se emi-
nentemente para a divulgação do método (embora também aproveitasse para a comercializa-
ção de obras do poeta); para isso, requisita ao poeta estipêndios para custear sua instalação no 
destino que lhe fosse indicado, livros e quadros para o início do trabalho e cartas de recomen-
dação de João de Deus para se apresentar aos ilustres da terra. Embora não tenha sido possí-
vel identificar de maneira exata todas as nuanças relativas à ida de Manuel Portugal e Castro ao 
Recife, nada obstante, sabe-se que a Cartilha Maternal já circulava pela atual região Nordeste 
do Brasil e certamente tornava-se premente direcionar a aplicação do método conforme um 
roteiro imaginado por João de Deus. 

No que tange a António Zeferino Cândido as primeiras providências dizem respeito a sal-
vaguardar o controle e os direitos de propriedade sobre a Cartilha Maternal no Brasil, assim, tão 
logo desembarca no Rio de Janeiro se empenha em conseguir uma audiência com o imperador 
D. Pedro II para tratar do assunto. O beneplácito imperial alcançado por Zeferino se pode, por 
um lado, demonstrar o prestígio de João de Deus e a amplitude da repercussão de sua obra 
pedagógica e poética, por outro, conforme se pôde observar com o decorrer do tempo, não se 
mostrou suficiente para impedir as reproduções da Cartilha Maternal em solo brasileiro. De 
qualquer maneira, conquanto desse conta de seus passos em terras brasileiras por intermédio 
das correspondências, Zeferino ao pouco se autonomizou em relação à finalidade primordial 
que o fez deixar a docência na Universidade de Coimbra para se lançar na aventura de cruzar o 
oceano para a propagação de um método de ensino da leitura que acreditava consubstanciar o 
primeiro impulso para a efetivação de seu ideal de sociedade política, marcada pelo positivismo 
e republicanismo. Com o tempo, Zeferino, de fato, ultrapassou em muito a condição inicial de 
divulgador do método de João de Deus. Embora tenha permanecido ardoroso propugnador da 
utilização da arte de leitura deste último, suas atividades no Brasil foram se multiplicando atra-
vés dos anos. Também não ficou restrito somente à propaganda republicana, a qual em princí-
pio teria sido o motivo para deixar a terra natal e se aventurar na outra borda do Atlântico. 
Integrou essas duas perspectivas numa profunda reflexão a propósito das representações de 
modernidade para Portugal e Brasil.  

 
 
Passagens e sínteses culturais na reinterpretação do passado, presente e futu-

ro português e brasileiro: um projeto de atualização histórica no cenário da nova 
partilha colonial de fins dos Oitocentos  

 
O perscrutamento dos itinerários do primeiro divulgador do método João de Deus no Bra-

sil, o ex-professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, António Zeferino 
Cândido, fornece elementos suficientes para que identifiquemos em sua experiência na Europa 
e na América características do que o historiador francês Serge Gruzinski denominou de passeur 
culturel, expressão que traduz a ideia da produção de mestiçagens levadas a cabo por indiví-
duos que primam por catalisar e ativar dispositivos tanto biológicos quanto culturais em suas 
passagens entre formações sociais e culturais distintas. (Gruzinski, 2001) Em linhas gerais, a 
passagem cultural realizada por Zeferino é caracterizada por sua diligência em traduzir e 
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(re)interpretar o conceito de nação que se vai forjando na segunda metade do século XIX pelas 
consciências letradas de Brasil e Portugal e também pela busca que enceta de novos caminhos 
para o equacionamento do dilema da modernidade nos dois lados do Atlântico. Desse modo, a 
compreensão a que se chega pelo exame do percurso de Zeferino Cândido em terras brasileiras 
durante mais de duas décadas e dos objetivos traçados para o retorno ao país natal – desem-
barca no Rio de Janeiro em agosto de 1878 e volta a Portugal apenas em 1901 – é que a rein-
terpretação aludida acima tem início com a propaganda do método de ensino de João de Deus 
e se espraia por outros domínios do saber e das intervenções econômicas, políticas, sociais e 
culturais, culminando com a proposta da reescrita das histórias pátrias de Portugal e Brasil, vis-
tas, a partir de determinado momento, sob a égide de uma plataforma comum, em que língua 
e história compõem um arcabouço cultural capaz fornecer as bases de sustentação para que 
ambos os países pudessem tomar assento privilegiado no “concerto das nações”.  

António Zeferino Cândido (1848-1916) nasceu na freguesia de Serpins, Concelho de 
Louzã, em Portugal, em 1848. Formado em filosofia, doutorou-se em matemática em 1875 pela 
Universidade de Coimbra (UC). O Índex de lentes da Universidade, o qual abarca todos seus 
professores desde a reforma pombalina de 1772 até a data em que foi publicado, 1992, não 
inclui o nome de Zeferino Cândido, no entanto, a documentação relativa aos alunos e docentes 
constante do Arquivo da Universidade de Coimbra atesta que Zeferino efetivamente lecionou na 
Faculdade de Matemática da UC. Além da docência no ensino superior, também foi professor e 
diretor do Colégio Acadêmico de Coimbra.  

Em 1878, ano em que deixa Portugal para viver no Brasil, encontramos Zeferino vice-
presidente da Associação liberal, uma instituição conimbricense que havia se encarregado de 
fornecer instrução elementar de acordo com o método de João de Deus. Tudo indica que as 
relações entre o poeta e Zeferino tenham se iniciado por volta dessa época e que, por essa 
época, João de Deus já tinha o lente da Universidade de Coimbra em alta conta. 

 
Quando doutores da Universidade como os srs. Alfredo Peixoto e Zeferino Cândido vêm a 
minha casa ouvir explicações da Cartilha ou a estudam no seu gabinete profundamente; 
(...) podemo-nos dispensar de responder a agressões, e até, sem inconveniente, a mo-
destas advertências. (Carta de João de Deus ao jornal Democracia, 15/06/1878. In: 
DEUS, João de. A Cartilha Maternal e o Apostolado. Lisboa, Viúva Bertrand & Cia., 1881, 
p. 127)  

 
Em abril de 1878 Zeferino Cândido escreve ao autor da Cartilha Maternal convidando-o 

para uma festa organizada pela Associação liberal de Coimbra com a finalidade de inaugurar 
uma escola de primeiras letras na cidade em 8 de maio do mesmo ano. Zeferino participa ao 
poeta que era o iniciador do método no distrito conimbricense. Efetivamente, seu trabalho de 
divulgação começa ainda em Coimbra.  

Já nesse período Zeferino havia aderido ao republicanismo, à maçonaria e ao positivismo, 
um perfil semelhante, a propósito, da maioria dos integrantes da futura Associação de Escolas 
Móveis pelo Método João de Deus, criada em 1882 e também dos defensores do método que se 
manifestavam no jornal O Século. A decisão de Zeferino de divulgar o método de João de Deus 
estaria ligada, acreditamos, à adesão aos três eixos indicados acima. Esquematicamente, por-
tanto, o raciocínio aqui aplicado para explicar o interesse do lente coimbrão no método do poe-
ta algarvio partiu de pressupostos ligados ao seu pertencimento ao republicanismo, à 
maçonaria e ao positivismo: de uma primeira perspectiva, cremos que Zeferino Cândido via no 
método um artefato cultural que consubstanciava um modelo cognitivo consentâneo com o dos 
primados positivistas de que era adepto; de outro ponto de vista, o método de João de Deus 
aparecia como a representação de valores e ideais familiares às hostes republicanas; e, por úl-
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timo, o método também contava com o apoio dos grupos maçons mais progressistas, aos quais 
ele Zeferino fazia parte, e que já utilizavam a arte de leitura de João de Deus em seus empre-
endimentos no campo da educação. 

 
Adoro __?__, sim, o methodo João de Deus, porque estuda a natureza e, se não tive a 
dita de o descobrir no meu estudo, tomei-o como uma revolução natural, quando o estu-
dei. Aquillo não é o produto artificial d’uma cultura feita nos livros e nos gabinetes; tão 
__?__ o último estado d’uma synthese colhida em longa experiência pedagógica. É uma 
revolução natural, que sendo emanante __?__ do mundo, pertensse aos espíritos privile-
giados que a luz sublime do génio realça e impõe à nossa admiração. 
Dirige __?__ já, e aonde hade em breve chegar, queiram ou não queiram uns tantos es-
píritos fracos na cultura, por isso pobres de juízo e ainda mais pobres de moralidade, 
que, ou julgam que o Pantheon fica fechado porque lá entra um escolhido, ou que não há 
mais salário para o trabalho, porque se despedem alguns obreiros. É a inveja que chega 
a denegrir tudo que há de bom na alma humana, e o infernal desejo do ouro que faz dos 
homens mais talhados para boas obras uns vampiros, uns corvos que metem dó. (Carta 
de Antônio Zeferino Cândido para João de Deus. Coimbra, 30/04/1878. In: Correspon-
dência para João de Deus (1876-1880). A. Y. P 1-41 [MJD], fls. 99-102) 

 
A ideia de que Zeferino Cândido exerce o papel de mensageiro do método João de 

Deus provém de informações extraídas de suas cartas ao poeta de São Bartolomeu de Messi-
nes. Nessas correspondências Zeferino alude que praticamente se vê impedido de deixar Coim-
bra, em virtude de suas ocupações, mas que, caso sua saída da cidade fosse realmente 
necessária, acataria a proposta do poeta incontinenti. É pena não possuirmos as devolutivas de 
João de Deus, para se conhecer as orientações repassadas pelo poeta. Todavia, percebe-se a 
orquestração de um plano para tornar ainda mais abrangente a aplicação do método de leitura. 
É o que se depreende da última correspondência de Zeferino Cândido ao poeta (datada de ju-
nho de 1878) antes de sua partida para o Brasil, ocorrida em agosto do mesmo ano. O destino 
da viagem, o Rio de Janeiro, já é mencionado inclusive na carta. João da Costa Terenas, então 
editor da Cartilha Maternal e sócio de João de Deus na empresa de divulgação do compêndio 
de ensino da leitura, estava encarregado de prestar a assistência material de que Zeferino pre-
cisasse. São as ultimações da viagem, Zeferino atina com uma espécie de propósito comum 
entre si e João de Deus a ser alcançado com a ida ao Brasil; também alude a revelações que 
lhe seriam feitas pelo poeta e das quais ele seria fiel depositário.  

 
Na grande difficuldade, por não dizer mesmo impossibilidade que estou de sahir de 
Coimbra rapidamente, fiz ao Terenas uma sucinta exposição do meu juiso a respeito dos 
meios práticos de realizar esta empresa que se me afigura brilhante. Reservo-me para, 
depois da sua resposta, ordenar aqui as minhas coisas e ir para Lisboa estar todo o tem-
po que antecede a minha partida. Então reviria as salutares e indispensáveis prelecções 
de V. Exª e receberia toda a ordem de instrucções attinentes ao nosso propósito. Por es-
sa occasião, ou logo que possa roubar dois dias de meus trabalhos que estão a findar, te-
rei o imenso gosto de revir as revelações de que V. Exª me quer fazer depositário, e que 
eu, (permitta-me que o seja) considero já no numero das grandes revelações em que 
acredito. (Carta de Antônio Zeferino Cândido para João de Deus. Coimbra, 25/06/1878. 
In: Correspondência para João de Deus (1876-1880). A. Y. P 1-41 [MJD], fls. 113-115) 
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Logo depois de chegar ao Rio de Janeiro Zeferino consegue uma audiência com o impe-
rador D. Pedro II. Ele se empenha nesses primeiros dias em solo brasileiro em obter a exclusi-
vidade da exploração da Cartilha Maternal e de outras obras do poeta em solo brasileiro. 

 
Fallei com o Imperador. Recebeu-me bem, parecendo-me que devo contar com o seu 
apoio. Fallei também com o Ministro do Império. Prontificou-se a conceder-me o privilé-
gio. Temos pois tudo resolvido. (Carta de Antônio Zeferino Cândido para João de Deus. 
Rio de Janeiro, 02/09/78. In: Correspondência para João de Deus [1876-1880]. A. Y. P 1-
41 [MJD], fls. 131-4)  
 

Ainda em 1878 encontramos Zeferino em turnê pelas províncias do Rio de Janeiro e 
São Paulo, realizando uma série de preleções acerca da superioridade do método João de Deus. 
E se o poeta apontava a instrução como fator de reerguimento nacional, utilizando-se para isso 
de argumentos tirados o mais das vezes da ineficácia dos métodos preexistentes em Portugal 
(ao que podemos acrescentar a inabilitação dos mestres) e, consequentemente, do prejuízo ao 
raciocínio causado pelo aprendizado da leitura e escrita por intermédio de tais métodos, Zeferi-
no justificava a necessidade do derramamento da instrução elementar para conter as irrupções 
populares. Apoiada no noticiário do jornal Província de São Paulo (o qual reproduzia uma pales-
tra de Zeferino proferida na Escola da Glória, entre fins de agosto e início de setembro de 1878, 
portanto logo depois de sua chegada ao Brasil), Hilsdorf (1986) recorta matéria em que Zeferi-
no Cândido, temeroso dos exemplos oferecidos pela Comuna de Paris menos de uma década 
atrás, aponta para a melhor proficiência do ministério das primeiras letras para o controle social 
face à repressão física: 

 
Hoje o povo levanta-se em toda parte e para o conter nas suas alucinantes aspirações 
não vale nem o cutelo do carrasco nem as balas da gendarmaria; contra essas ideias 
subversivas há um só conduto salvador: a instrução! (Província de São Paulo, 
12/09/1878, Folhetim; apud, Hilsdorf, 1986, p. 129)  
 
Suas colaborações aos periódicos brasileiros mostram os cruzamentos entre a defesa do 

método de João de Deus e o proselitismo positivista. No Almanach Litterario de São Paulo 
(ALSP), publicação dirigida por José Maria Lisboa, tipógrafo do jornal Província de São Paulo e 
integrante do grupo republicano paulista, Zeferino tem estampado um artigo seu no volume de 
1884. Intitulado O método João de Deus e a filosofia positiva, esse escrito de Zeferino faz coin-
cidir a estrutura e o alcance do método do poeta algarvio com a lei dos três estados da filosofia 
comteana. Antes, em 1879, a Revista Brazileira, em sua segunda fase (1879-1881), acolhe um 
artigo de António Zeferino Cândido em que o autor se dispõe a explicar o conceito de absoluto 
e a defesa de sua aplicação, ou presunção, na obra de Augusto Comte. 

No período em que permaneceu no Brasil Zeferino Cândido continuou ligado à maçonaria. 
Na Corte, ele fez parte de um movimento constituído por portugueses maçons, ligados às cor-
rentes progressistas do pensamento político, que deram vazão em território brasileiro às suas 
invectivas contra a monarquia portuguesa. Ainda a respeito das instituições em que tomou par-
te durante sua permanência no Brasil, encontramos Zeferino Cândido na Seção da Sociedade de 
Geografia de Lisboa (SGL) no Brasil e no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Ze-
ferino é admitido à Seção brasileira da SGL em 1885 e no mesmo ano eleito para o cargo de 
redator da revista, permanecendo aí até 1886. Nesse período ele se dedicou exaustivamente à 
defesa da causa portuguesa nos rincões africanos. Essa fase coincide com o momento em que 
se desenrolou a Conferência de Berlim, em que Portugal viu nitidamente sua frágil situação 
frente às demais potências colonizadoras no que respeita à manutenção dos seus “direitos his-
tóricos” de propriedade na África. Antônio Zeferino Cândido ingressa como sócio-efetivo do 
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IHGB em 24 de novembro de 1899. Um ano depois publica Brazil, livro comemorativo dos qua-
trocentos anos da presença portuguesa na América do Sul. A obra é publicada sob os auspícios 
do IHGB, sendo importante, nesse caso, registrar a compreensão de Zeferino de como se deve-
ria escrever a história do Brasil. 

Zeferino termina por ultrapassar em muito a condição inicial de divulgador do método de 
João de Deus. Embora tenha permanecido ardoroso propugnador da utilização da arte de leitu-
ra deste último, suas atividades no Brasil foram se multiplicando através dos anos. Também 
não ficou restrito somente à propaganda republicana, a qual em princípio teria sido o motivo 
para deixar a terra natal e se aventurar na outra borda do Atlântico. Integrou essas duas pers-
pectivas numa profunda reflexão a propósito das representações de modernidade para Portugal 
e Brasil. Sua (re)escrita da história dos dois países estava vinculada ao seu projeto político, que 
por sua vez amparava-se, contemporaneamente, no redesenhar da geografia política mundial. 
Seus estudos nesse campo, além de denunciar a periferização a que as maiores potências eu-
ropeias relegavam Portugal, visavam igualmente a apontar saídas econômicas para contraba-
lançar a perda de prestígio sofrida no cenário internacional. Potencializadores de sua plataforma 
de intervenção, os tirocínios docente e jornalístico, mais do que instrumentos de consecução de 
seus fins, constituíam, por si só, veículos que encarnavam suas concepções de transformação 
da realidade. A interligação, portanto, das diversas áreas do conhecimento a que se dedicou no 
período em que viveu no Brasil, de 1878 a 1901, mostram, para além de uma característica 
relativamente comum em muitos dos intelectuais da época, o desejo de viabilização de uma 
saída para os processos de decadência e atraso por meio da construção de um espaço atlântico 
que lograsse a concretização dos ideais de uma comunidade luso-afro-brasileira. 

 
 
                                                
Notas 
 
1 Denominada, doravante, apenas Geração de 70 ou, em alguns casos, Geração Nova. 
2 João de Deus nasceu em 8 de março de 1830 em São Bartolomeu de Messines, no Algarve, 
região sul de Portugal. Concluiu o curso de Direito em Coimbra em 1859, tendo, antes mesmo 
disso, já se destacado pela composição de obras poéticas. Foi um dos grandes poetas do país 
no século XIX, obtendo notoriedade também no campo pedagógico, especialmente pela criação 
de um método de ensino de leitura e escrita – o método João de Deus. Deve-se registrar, con-
tudo, que apenas a parte relativa ao ensino da leitura foi publicada em vida por João de Deus – 
consubstanciada no compêndio Cartilha Maternal – tendo o método de ensino da escrita vindo à 
estampa pela ação de um dos filhos do poeta, João de Deus Ramos, continuador da obra peda-
gógica de João de Deus.  
3 Nomeadamente em A Cartilha Maternal e a Imprensa, A Cartilha Maternal e o Apostolado e A 
Cartilha Maternal e a Crítica 
4 Casimiro Freire se casou com Maria Madalena Battaglia, sogra de João de Deus, o segundo 
matrimônio desta. 
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Introdução 
 
 

Esta comunicação é o resultado parcial de uma pesquisa que tem como título “Hege-
monia Católica no Brasil e Educação, de 1870 a 1930”, apresentado ainda em forma embrioná-
ria no Seminário da Anped Sul do ano passado.  
 O movimento metodista, iniciado na Inglaterra em meados do século XVIII, em pleno vigor do 
iluminismo, teve como fundador o pastor anglicano, João Wesley, professor na Universidade de 
Oxford. Preocupado com os “simples” a quem, na sua opinião, a Igreja oficial negligenciava, 
resolveu focar sua “missão” na direção dos desvalidos, abandonados e marginalizados, mas 
também na direção dos expropriados da força de trabalho, os trabalhadores das minas de car-
vão de Bristol e arredores. O metodismo deveria, portanto, se ocupar da educação das massas 
e preencher o espaço deixado aberto pela Igreja Anglicana, reunindo as pessoas em torno do 
que o Fundador acreditava ser o “Kerygma” do Evangelho de Jesus Cristo. Seu objetivo maior 
era “reformar a Nação e em particular a Igreja” (BENNET, 1986, p. 8). 
 Em Bristol, João Wesley irá atribuir aos leigos a função de manter o “calor” do Evangelho junto 
a pequenos grupos de fiéis por ele constituídos. A fé dos convertidos ao metodismo era manti-
da pela leitura da Bíblia, pela pregação e pela ação educativa na escola que ele havia fundado 
em Bristol, a Kingswood School (1739), hoje funcionando em Bath. Para supervisionar o traba-
lho dos professores na Kingswood School, Wesley nomeou, em 1744, uma mulher, Miss Mary 
Davey (IVES, 1970, p. 27), uma verdadeira revolução na Inglaterra do século XVIII, como o foi 
também, a nomeação de uma mulher para exercer o pastorado, entre os pastores metodistas, 
todos do sexo masculino: Mme. Mary Bosanquet, esposa de Jean Guuillaume de la Fletchère, 
pregador metodista e mentor filosófico e teológico de Wesley (BERTRAND, 1971, p.77 e SEM-
MEL, 1973, p. 52). 
 Dessa maneira, podemos afirmar que o metodismo, na Inglaterra, na Irlanda e na Escócia, não 
foi nem uma “reação” à Igreja Anglicana, como afirmou M. PIETTE (1925), nem uma “revolu-
ção”, como propôs B.SEMMEL (1973), mas, sim, um movimento reformador e educacional inti-
mamente ligado à Reforma Protestante, que se propunha transmitir e difundir uma nova visão 
de mundo e construir um novo senso comum, isto é, criar uma nova cultura visando uma re-
forma intelectual e moral, como escrevi no livro Hegemonia Norte-americana e Educação Meto-
dista no Brasil. Portanto, João Wesley dispôs-se a comunicar “the truth for plain people” 
(WESLEY, 1958-1959, Vl. 5, p. 1), percebendo a aprendizagem como um processo de educação 
permanente e contínuo. A rigor, não poderia ser diferente, pois a doutrina da Santificação Cristã 
sobre a qual se fundava a educação defendida por Wesley, aponta para a idéia de uma evolu-
ção constante na direção da perfeição cristã e da salvação. Assim, a educação se constituía em 
um processo contínuo de formação do indivíduo tendo como objetivo imediato reformar “the 
temper and the life of the makind” (WESLEY, 1931, Vl. 6, p. 61). Tratava-se do que poderia ser 
chamada de uma visão peculiar da “Paidéia cristã”, tal como a interpretava Santo Agostinho, 
para quem a educação tinha como “missão” guiar o homem na direção da tomada de consciên-
cia de si mesmo e da sua realidade pecaminosa, buscando a justificação pela fé, condição im-
prescindível para a caminhada na direção da perfeição cristã (SANTO AGOSTINHO, 1991).  
 Essas idéias e essa maneira de ver a educação acompanharam os metodistas que, partindo da 
Irlanda, chegaram aos Estados Unidos, em 1762. Se o objetivo dos puritanos que deixaram seu 
país, o Reino Unido, atravessaram o Oceano e desembarcaram na Nova Inglaterra (1620), era 
de manifestar “a glória de Deus, a promoção da fé cristã e a honra do rei e do pa-
ís...constituindo um corpo político e civil” (REILY, 1996, p. 162), estabelecendo o “governo dos 
santos” como um modelo de sociedade, segundo a revelação divina, tal como era interpretada 
pela elite religiosa dos pioneiros, o objetivo da ação missionária dos primeiros metodistas seria 
de difundir a Palavra de Deus interpretada e praticada pelo Fundador do movimento metodista, 
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na Inglaterra. Alem disso, não descuidavam da educação, pois logo no primeiro Concílio da 
Igreja Metodista nos Estados Unidos, os Bipos recém intalados (Ashbury e Cocke), fundaram 
um Colégio: Cockesbury College. 
 Por isso, os metodistas na América do Norte assim como pregavam a liberdade da graça de 
Deus, defendiam, também, a liberdade do homem de aceitá-la ou de rejeitá-la. Ele podia conti-
nuar sua caminhada em direção à condenação ou, pela experiência da conversão, tornar-se 
novo homem (novo nascimento) em busca da perfeição por meio de uma vida santa (acento 
sobre a conduta moral),pela prática das boas obras (aliadas à justificação pela fé) e pela edu-
cação, indispensável para que o crente metodista pudesse ler a Bíblia (Palavra de Deus) e os 
escritos do Fundador. 
 Essa mensagem, difundida pelos pregadores itinerantes metodistas, contribuiria para impreg-
nar no homem americano dos séculos XVIII e XIX o “american way of life” e a construir a visão 
de mundo que caracterizaria o “americano de classe média”, constituída pelo individualismo, a 
democracia, o voluntarismo, a idéia de liberdade, fundados na liberdade individual, elementos 
consagrados no “credo americano”, na Declaração de Independência, de Thomas Jefferson. 
Portanto, não foi por acaso que o movimento metodista nos Estados Unidos que havia se cons-
tituído em Igreja, em 1783, antecipando a proclamação da Independência americana, passou a 
ser a mais poderosa instituição eclesiástica e educacional, após a Guerra Civil, seja pelo número 
de membros, seja pela obra educacional, seja pelo crescimento econômico (BERTRAND, 1971). 
Da mesma maneira o metodismo tornara-se a “ideologia” religiosa dominante nos Estados Uni-
dos. 
 A rigor, havia uma identidade de ideais entre a nação americana e o discurso e a prática das 
autoridades, religiosas e leigas, da Igreja Metodista. Por isso, os metodistas viam sua Igreja 
como a principal denominação do seu país com a dupla missão de promover o bem estar moral 
da nação e de difundir na sociedade os princípios da Escritura os únicos capazes de “moldar o 
mais alto tipo de civilização cristã”(HANDY, 1971). Este modelo de “civilização cristã” será iden-
tificado, após a Guerra Civil, à sociedade americana, onde “os ideais, as convicções, a língua, os 
costumes, as instituições da sociedade estaria tão confundidos com os pressupostos cristãos 
que a própria cultura seria nutrida e nutriria a fé cristã” (HUDSON, 1953). A “fé cristã” interpre-
tada como a fé pregada e a ética ensinada pela Igreja americana dominante – a Igreja meto-
dista (MESQUIDA, 1994), fato que é comprovado pelo Presidente Thomas Rossevelt quando 
afirma:  

A Igreja Metodista desempenhou um grande papel em muitos luga-
res; mas, eu penso que em nenhum outro lugar ela desempenhou um 
papel tão importante e peculiar como aqui nos Estados Unidos. Sua 
história está indissoluvelmente ligada à história do nosso país (ROO-
SEVELT, 1908).  

 Para o historiador metodista americano Philip D. Jordan (JORDAN, 1979), a proximidade do 
poder político levou as autoridades metodistas a identificar metodismo e democracia americana 
de tal maneira que toda mudança política era vista pelos metodistas, depois da guerra civil, 
como sendo algo que contribuiria para alimentar a “religião da República”. Assim, enquanto 
“religião da República”, o metodismo se esforçou para modelar a sociedade americana, sobre-
tudo pelas instituições voluntárias e pelas obras educacionais, ao ponto de vê-la como o modelo 
de civilização cristã que deveria ser imitado e seguido por outras nações, pois se tratava de 
uma civilização que caminhava na direção da vitória e do aperfeiçoamento. 
 Dessa maneira, após a Guerra da Secessão, sobretudo ao longo do processo de unificação, se 
difundiu nos Estados Unidos a idéia que religião e civilização estavam unidas na visão de uma 
América cristã e a ação de Deus no mundo se realizava por intermédio de povos especialmente 
escolhidos, o que encorajou o expansionismo norte-americano, em particular na direção das 
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Ilhas do Pacífico e da América Latina (HANDY, 1971). A Igreja metodista enquanto Igreja do-
minante estava fortemente ligada a essa concepção do destino dos Estados Unidos. Por isso, os 
metodistas estavam convencidos que entre os povos de língua inglesa, os Estados Unidos seri-
am a expressão mais elevada da civilização anglo-saxônica destinada a conquistar o mundo. 
 
A ideologia do “destino manifesto” 
 
 Percebemos que a idéia de um povo eleito por Deus que os puritanos herdaram do judaísmo, 
renasce, agora, nos USA, por meio de um messianismo nacional chamado a “salvar” o mundo 
(BANDEIRA, 1978). Clifton Olmstead, especialista em sociologia da religião, confirma a observa-
ção de Moniz Bandeira. Para ele, a convicção dos americanos de que sua nação tinha sido esco-
lhida por Deus para cumprir uma missão universal foi mantida durante a Guerra Civil e recebera 
um novo élan no período seguinte (durante o processo de unificação). Para ele, ocorreu a com-
binação de diversas forças com a finalidade de exaltar o papel do “destino manifesto” na cons-
ciência dos americanos do norte: 

A partir do darwinismo, os americanos tiveram a intuição que por um 
processo de seleção natural, os Estados Unidos tornaram-se uma na-
ção superior destinada a governar os povos mais fracos (OLMSTEAD, 
1961).  

 E, a Igreja metodista deveria assumir o papel que, segundo as suas autoridades eclesiásticas, 
lhe fora outorgado por Jesus Cristo: ser o oráculo de Deus para anunciar às nações que na 
América “foram construídas agências visíveis pelas quais o mundo será subjugado a Cristo, pois 
é uma nação grande, livre e iluminada e tem uma Igreja vivificada pelo espírito missionário do 
seu Senhor” (JOURNAL OF THE CONFERENCE, 1876). Nessa Declaração dos bispos metodistas 
norte-americanos a Igreja metodista é identificada com o “destino” nacional e com o progresso 
da civilização protestante americana. 
É neste quadro ideológico que encontramos o expansionismo transcontinental das denomina-
ções missionárias protestantes norte-americanas, em particular o da Igreja metodista que, co-
mo já vimos, era a denominação mais poderosa da América do Norte na segunda metade do 
século XIX. 
 Podemos acrescentar, ainda, que tanto as autoridades clérigas quanto leigas da Igreja meto-
dista tinham consciência que as missões não faziam somente convertidos, mas contribuíam 
também para mudar os hábitos de consumo dos povos “atrasados” estimulando a importação 
de produtos dos países “civilizados” e abrindo novas vias de comércio (ANDERSON & Alli, 
1874). 
 Essa combinação de elementos diversos, mas conectados e complementares como as concep-
ções de civilização cristã, destino manifesto, expansionismo cultural, político e econômico, esti-
mulou, justificou e impulsionou a ação missionária metodista americana (MESQUIDA, 1994). 
 Se após a Guerra Civil, a Igreja metodista tinha se tornado a denominação dominante nos 
USA, ela era, também, a mais poderosa “empresa” de educação. Em 1870 mantinha mais de 
200 instituições escolares, incluindo entre elas 34 estabelecimentos universitários, como a Wes-
leyan University (Conneticut) e aquelas instituições que posteriormente serão a Emory Univer-
sity (Atlanta), De Pauw University, Ohio Unversity, Northwestern University e Duke University 
(BERTRAND, 1971). Na medida em que as ideologias do “destino manifesto” e da “civilização 
cristã” anglo-saxã estavam presentes na ação educativa metodista que se propunha a promover 
o renascimento político, intelectual e espiritual do mundo as escolas metodistas, propagando o 
respeito da ordem e o progresso para o aperfeiçoamento do indivíduo e da sociedade, pelo tra-
balho e pelo mérito pessoal, aliados à liberdade individual, com uma combinação de idéias posi-
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tivistas e liberais, contribuíram para reforçar certos elementos que caracterizam a sociedade 
norte-americana até os dias de hoje (MESQUIDA, 1994). 
 Esta identidade da nação americana com o metodismo durante o século XIX, ofereceria ás au-
toridades da Igreja metodista e ao “povo chamado metodista” da América do Norte a idéia que 
o expansionismo americano caminhava junto com as missões da denominação no estrangeiro. 
Isso porque o “modo de vida americano” era para eles uma maneira de viver que correspondia 
à vontade de Deus. Essa Igreja, a mais poderosa organização religiosa e educativa dos Estados 
Unidos, no século XIX, será nos “países de missão” e em particular no Brasil, onde a maioria da 
população era católica, uma igreja minoritária. Era, portanto, necessário desenhar uma estraté-
gia de ação que auxiliasse o metodismo a penetrar na sociedade brasileira e a cumprir sua mis-
são. Uma estratégia de ataque e de defesa (com relação à Igreja católica). Era-lhe 
imprescindível construir “fortalezas”. 
 
A sociedade brasileira na segunda metade do século XIX: Interesses recíprocos 
 
 O Brasil era o único país da América Latina em que vigorava o sistema monárquico de governo. 
E, a monarquia, apesar do crescimento econômico baseado na exportação do café e os exce-
dentes da balança comercial (SODRÉ, 1998), perdia sua sustentação política, social e religiosa. 
Os jovens oficiais do Exército, formados na Academia militar impregnada pelas idéias positivis-
tas, pendiam em favor do regime republicano. A Igreja católica travava uma luta contra o Im-
perador que defendia, digamos, o “braço” monárquico da maçonaria. A escravidão estava 
sendo colocada em xeque pelas transformações econômicas e o Partido Republicano conduzia 
uma ação aberta por meio da imprensa maçônica - republicana contra a monarquia. Ao mesmo 
tempo os Estados Unidos colocavam em causa a proeminência da Inglaterra no Continente lati-
no-americano, lançando mão da “doutrina Monroe” (W. Monroe, ex-presidente dos Estados 
Unidos, 1823): “A América para os americanos”. Isso quer dizer que havia um enfraquecimento 
do regime político em vigor, pois as forças que o apoiavam não mais lhe davam sustentação. 
 É claro que essas transformações políticas não ocorriam espontaneamente. O crescimento 
econômico devido sobretudo ao aumento da exportação do café, em particular de pois de 1840, 
foi um fator fundamental para inserir o país no sistema capitalista internacional enquanto nação 
periférica e de impulsionar a organização interna do capitalismo embora subordinado à depen-
dência dos países centrais. Foi, portanto, a partir da produção do café que a acumulação capi-
talista entrou em movimento. Esse movimento econômico estimulado pelo café fez surgir novos 
centros urbanos e novos grupos sociais.Assim, ao lado dos plantadores de café, inovadores e 
empreendedores, surgem as camadas médias urbanas constituídas em especial de pequenos 
comerciantes, intelectuais e de profissionais liberais, modificando o mapa social brasileiro du-
rante a segunda metade do século XIX (MESQUIDA, 1994). Acrescentemos a isso a presença 
das idéias do liberalismo nos discursos dos políticos, nos programas dos partidos (BRASILIEN-
SE, 1878) que faziam oposição à monarquia e nas reivindicações das camadas médias letradas 
por uma educação diferente daquela oferecida pelo poder público e pela Igreja católica. 
 No entanto, o Partido Republicano foi a força mais dinâmica de oposição ao regime. Ele com-
batia a escravidão, as grandes propriedade rurais e a Igreja católica. Alem disso, empreendia, 
na época, uma campanha em favor da imigração de colonos europeus e do Sul dos Estados 
Unidos (o Sul havia perdido a Guerra e muitas famílias sulistas queriam deixar o país e emigrar 
para a América Latina), opondo-se, ainda, à união entre a Igreja e o Estado defendendo a tese 
de que no pensamento moderno não havia mais lugar para uma religião oficial que excluísse 
uma parte da população dos benefícios do Estado, pois 

Uma religião oficial de Estado que exclui o brasileiro não-católico 
apostólico romano da participação política é um obstáculo à coloniza-
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ção...Separar a religião e o trono é tornar a religião independente, da 
mesma maneira que destruir a monarquia significa destruir uma insti-
tuição que conduzirá inevitavelmente o país à ruína (A REPÚBLICA, 
1871). 

 Na realidade, no pensamento dos republicanos a permanência de uma igreja oficial colocava 
em risco a política de imigração. É claro que para os republicanos inspirados nas idéias de ilu-
ministas e liberais, a aliança entre o Estado e a Igreja católica representava também a negação 
da liberdade de consciência o que, para o pensamento liberal, era um direito de todos os cida-
dãos em uma democracia. Dessa maneira, os republicanos defendiam o lema de Montalembert: 
“uma Igreja livre em um Estado livre” (HOLLANDA, 1977). 
 Esta “guerra” contra a igreja oficial se estendia também à educação católica, a qual na ótica 
dos republicanos, contribuía para a manutenção do status quo político e social, pois a religião 
católica sacraliza a ordem política estabelecida (AZZI, 1991). Para eles, a finalidade da educa-
ção era a liberdade e “quem diz liberdade, diz escola” (SALLES, 1879), E, para conquistar a li-
berdade, era necessário lutar contra o regime político em vigor: “Nós queremos vencer pelo 
ensino. É confiando na educação que trabalhamos pelo advento da República” (SALLES, 1879). 
 Dessa maneira, a formação da opinião pública e da nova geração de intelectuais republicanos 
bem como a preparação do povo para o exercício da democracia eram tarefas que o Partido 
Republicano havia atribuída à escola (MESQUIDA, 1994). Em todo o caso, a educação nova 
fundada na experiência prática poderia ser 

Fonte da liberdade, do trabalho, da democracia, do progresso, da in-
dependência. A educação tal como a encontrei nos Estados Unidos foi 
a responsável pela formação dos homens dinâmicos que trabalham 
pelo progresso de sua pátria e surpreendem o mundo (SOUZA, 1878). 

 Para os republicanos a alfabetização do povo era indispensável quando o país se tornasse re-
publicano e o povo seria chamado a votar. Para tanto, era-lhe necessário ao menos saber es-
crever o nome. Mas, como acabamos de ver, havia também uma atração pelo modelo cultural e 
político norte-americano sobre os liberais e anti-clericais republicamos. Na medida em que eles 
negavam o modelo pedagógico em vigor, europeu/católico, afirmavam em contrapartida o mo-
delo educacional norte-americano. 
 
As mulheres missionárias e a educação como opção estratégica 
 
 Os Estados Unidos, depois da Guerra Civil, iniciaram uma luta para desenvolver o mercado in-
ternacional de seus produtos. A América Latina foi, então, alvo das ações da diplomacia norte-
americana procurando abrir o mercado latino-americano para os produtos fabricados nos Esta-
dos Unidos e adquirir barato a matéria prima de que as empresas norte-americanas necessita-
vam para desenvolver a indústria. Mas, era necessário, também, que a diplomacia americana 
atuasse no sentido de construir uma imagem favorável dos Estados Unidos, do seu progresso, 
seus valores, seus princípios. Para tanto, as missões protestantes dariam uma ajuda inestimá-
vel, pois os (as) missionários (as) eram portadores (as) dessa imagem de um país grande, livre, 
unido e dinamizado pelo progresso (MESQUIDA, 1994). Para o governo americano, na época, 
todo diplomata era um missionário e todo missionário um diplomata (MANNING, 1932). 
 Se a elite intelectual do partido republicano, sobretudo nas principais cidades do Sudeste do 
Brasil, tinham os olhos voltados para os Estados Unidos (TAVARES BASTOS, 1939), as missio-
nárias metodistas deveriam se dirigir para essa Região e aí estabelecer a sua missão, por meio 
de uma dupla estratégia: primeiro, combater as idéias que a igreja estabelecida havia difundido 
e imposto na consciência das pessoas e, segundo, construir uma nova mentalidade – isto é, 
construir uma nova cultura. Na realidade, os (as) missionários (as), logo após a sua chegada, 
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deram-se conta que a maior parte dos membros da elite intelectual se opunha à Roma, sendo 
assim, aqui “há uma porta aberta e um chamado – coisas que os metodistas amam por tradi-
ção. As portas estão abertas para o protestantismo e a educação” (RAMSON, 1876). 
 Assim, Ramson, o primeiro missionário oficial enviado pela Junta de Missões da Igreja Metodis-
ta do Sul dos Estados Unidos, convenceu-se rapidamente que o sucesso que as mulheres tive-
ram como educadoras na América do Norte, poderia se repetir aqui. Fez, então, no final do ano 
de 1879, um apelo à Junta de Missões das Mulheres Metodistas do Sul dos Estados Unidos para 
que enviasse educadoras para o Brasil. Menos de um ano depois desembarcava no Rio de Ja-
neiro a primeira missionária metodista norte-americana (1881, Miss Martha Watts), a qual, ime-
diatamente, entrou em contato com os representantes do Partido Republicano em São Paulo 
(quando da sua chegada em São Paulo, Miss Watts será hóspede de Manoel de Moraes Barros 
– mais tarde eleito Senador - irmão de Prudente José de Moraes Barros, primeiro Presidente 
civil da República dos Estados Unidos do Brasil) e no fim daquele ano fundou no interior da 
Província de São Paulo o primeiro colégio Metodista no Brasil – Colégio Piracicabano (Piracicaba 
– onde moravam os irmãos Moraes Barros, cidade de republicanos e com uma forte loja maçô-
nica). A partir dessa data a Junta de Missões das Mulheres da Igreja Metodista Episcopal do Sul 
dos Estados Unidos, fundou escolas e colégios em várias cidades da Região (Ribeirão Preto, Rio 
de Janeiro, Petrópolis, Belo Horizonte), mas, também, no Rio Grande do Sul (Porto Alegre e 
Santa Maria). 
 Tudo indicaria que escolas fundadas e dirigidas por mulheres não teriam qualquer chance de 
germinar em uma sociedade patriarcal. No entanto, a Região Sudeste era dominada por uma 
elite agrária com uma visão de mundo menos hostil à liderança das mulheres, em particular na 
educação primária e secundária. Uma visão de mundo forjada de forma especial por advogados 
formados na Faculdade de Direito de São Paulo, republicanos, positivistas, liberais. Não somen-
te isso. De certa maneira, o caminho das mulheres metodistas já havia sido sinalizado por mu-
lheres pioneiras que antes delas terem aportado no país escreveram sobre os “direitos das 
mulheres” (Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, Opúsculos Humanitários) de educar e 
serem educadas, e fundaram escolas, como a Rio-Grandense do Norte, Nísia Floresta, a gaúcha 
Ana Eurídice Eufrosina de Barandas (Diálogos) e a irmã do poeta Manuel Álvares de Azevedo, 
Josefina Álvares de Azevedo, fundadora de um jornal, entre outras (FLORESTA, 1989, p. 125-
130). 
 As mulheres missionárias metodistas que vieram para o Brasil recebiam uma preparação espe-
cial, seja na área da educação, seja na área da saúde, pois elas deviam zelar para que o adágio 
latino “mens sana in corpore sano”, se realizasse na prática (HILL, 1974). Habituadas a tratar 
do corpo dos soldados feridos nos campos de batalha durante a Guerra de Secessão, agora te-
riam que aprimorar o conhecimento pedagógico para trabalhar com as crianças de países dis-
tantes e dominados pelo catolicismo. 
 A rigor, as missionárias metodistas tinham consciência que elas representavam uma minoria, 
seja porque pertenciam a uma igreja protestante em um país de maioria católica, seja porque 
no Brasil a educação escolar das crianças era um ofício de homens. No entanto, esta visão pa-
triarcal dos atores educacionais foi, pouco a pouco, rompida graças à ação pedagógica das mis-
sionárias pedagogas metodistas (GAZETA DE PIRACICABA, 29/01/1890). Mas, essas mulheres 
tinham também consciência de que vinham de um país mais “evoluído” (“civilizado”) e que 
eram portadoras de uma missão: transmitir os valores e os princípios da igreja dominante nos 
Estados Unidos, princípios e valores que se identificavam com as ideologias do “destino mani-
festo” e da “civilização cristã anglo-saxã” e com as idéias americano-liberais de democracia e de 
liberdade. Dessa maneira, elas se opunham, nos colégios, ao Syllabus do Papa Pio IX, de 1864, 
que condenava a liberdade de consciência, o racionalismo, o liberalismo, a liberdade religiosa 
(PIO IX, 1951). 
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 As escolas e os colégios seriam, portanto, “fortalezas”, lugares de apologia e de combate pela 
e em favor da educação onde, de acordo com o missionário metodista norte-americano, H. C. 
Tucker, um dos pioneiros da missão metodista no Brasil, combinavam-se a fé, a cultura e a 
idéia de que  

A doutrina Monroe engaja o povo dos Estados Unidos em uma res-
ponsabilidade política e comercial junto a todos os países do Conti-
nente americano. A doutrina (Monroe) chama o povo cristão da 
América do Norte à responsabilidade de se engajar na libertação dos 
brasileiros da escravidão que a Igreja de Roma os submeteu (TUC-
KER, 1902). 

 As mulheres missionárias metodistas norte-americanas no Brasil combatiam o catolicismo e, ao 
mesmo tempo, afirmavam que o metodismo – visto como a visão religiosa, política e social de 
mundo dominante nos Estados Unidos – é o poder de Deus capaz de regenerar os indivíduos, 
de salvar e de fazer prosperar a nação (ANNUAL REPORT, 1902). Dessa maneira, regozija-se o 
editor do jornal republicano de Piracicaba, a “capital” do republicanismo, ao lado de Itu, e de-
clara: “As escolas metodistas formam os cidadãos que farão o país sair do imobilismo, condu-
zindo-o pelas sendas do progresso (GAZETA DE PIRACICABA, 1896). 
 Isso porque na visão dos editores do Jornal, os Estados Unidos deverão liderar o Continente, 
pois afinal 

Não somente pela superabundância da sua produção industrial occu-
pam os Estados Unidos a posição preponderante que o mundo todo 
admira...mas, também, pelo regime republicano e...pelas idéias que 
movem aquele país na direção do progresso e do primeiro posto no 
Continente, offerecendo à Europa e ao mundo o mais surpreendente 
dos espetáculos...(GAZETA DE PIRACICABA, 1889). 

 Sim, a educação de origem norte-americana ocupou em pouco tempo um espaço importante 
na formação da futura intelectualidade republicana na Região, pois nos colégios dirigidos pelas 
mulheres metodistas, os alunos “recebem a instrucção que lhes é necessária para as luctas da 
vida e aprendem de modo mais cabal e perfeito, tudo quanto a sociedade moderna exige às 
pessoas que se preparam para nella viver” (GAZETA DE PIRACICABA, 1888). Por isso, “sempre 
que se trata de instrucção, somos impertinentemente eixgentes, porque temos as vistas volta-
das para a América do Norte, para os Estados Unidos...” (GAZETA DE PIRACICABA, 1893). 
 Os colégios das mulheres protestantes, seja o Progresso, de Miss Leslie, no Rio de Janeiro, 
onde Rui Barbosa buscou a visão prática do método intuitivo com a sua Lição de Coisas, para 
elaborar o seu relatório, de 1881, seja o Piracicabano, de Miss Martha H. Watts, fundado em 
1881, que inspirou os republicanos paulistas na sua reforma do ensino, em 1890. A própria Miss 
Martha, segundo testemunho de Pedro de Moraes Barros, foi sondada para dirigir a Escola 
Normal que iria ser fundada em São Paulo (MORAES BARROS, Conferência. Prospecto do Colé-
gio Piracicabano, p. 4), mas declinou do convite indicando sua colega do Colégio Americano de 
São Paulo (Colégio Mackenzie), Miss Browne, para ser regente de aulas na Escola Modelo. É 
significativo que Caetano de Campos, em carta dirigida a Rangel Pestana, em 20 de março de 
1890, expressa sua “luta” para encontrar um homem que pudesse “reger a aula” para meninas 
e outro para os meninos. Para a direção dos meninos, encontrou D. Maria Guilhermina Loreiro 
de Andrade, indicada por Prudente de Moraes Barros, ex-professora do Colégio Progresso, no 
Rio de Janeiro, que fora enviada por Miss Leslie para estudar nos Estados Unidos. Morava no 
Rio, “adoentada, desconhecida...sabe todos os segredos do método, sabe grego, latim, em su-
ma é a ‘avis rara’ que eu buscava... Escrevi-lhe. Mostrou-se boa alma, com grande família a 
sustentar”. Ficou menos de um ano à frente da regência de aula da Escola Modelo. Para dirigir 
a “aula” dos meninos encontrou uma “mulher-homem: Miss Browne, 45 anos, solteira, sem pa-
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rentes nem aderentes, sem medo dos homens, falando mal o português, ex-diretora de uma 
Escola Normal de Senhoras, em Saint Louis (Massachusetts), ensinando crianças por prazer e 
vocação, pois possuidora de 250 contos... trabalhando como dois homens, diz ela, quando o 
ensino necessita” (Ver: João Lourenço RODRIGUES, 1930).  
 As mulheres metodistas exerceram, assim, influência sobre a reforma republicana da educação 
pública no Estado de São Paulo. Suas escolas e colégios, graças ao conteúdo ensinado e ao 
método adotado, formariam mulheres e homens práticos, profissionais competentes, boas mães 
e bons pais de família, cidadãos e cidadãs amantes da República. 
 Sua obra foi reconhecida pelo governo brasileiro. As educadoras Layona Glenn que exerceu o 
magistério durante 50 anos no Brasil, foi agraciada pelo governo brasileiro com a Ordem do 
Cruzeiro do Sul, em 1956, a mais alta condecoração nacional; Eva L. Hyde, depois de quarenta 
anos de prática pedagógica no Brasil, recebeu, em 1954, a Ordem Nacional do Mérito no Grau 
de Oficial, condecoração reservada aos “grandes generais e aos diplomatas de renome interna-
cional” (MESQUIDA, 1994, p. 182). 
 
 
Considerações finais 
 
 Se as mulheres missionárias metodistas originárias dos Estados Unidos não conseguiram con-
verter o Brasil à fé protestante, a história da educação mostra que elas foram bem sucedidas na 
formação de uma elite de mulheres e homens brasileiros nos moldes dos princípios e dos valo-
res que a Igreja Metodista norte-americana sustentava e divulgava. Esses princípios e valores 
estavam estreitamente ligados às ideologias do “destino manifesto” e da “civilização cristã an-
glo-saxã” e do expansionismo cultural norte-americano. Para essas mulheres educadoras,  

É imprescindível que os estudantes (homens e mulheres) educados 
em nossos colégios ocupem os primeiros lugares nas indústrias, nas 
profissões liberais, na Igreja e no Estado. Estamos certas que os ra-
pazes e as moças de nossas instituições educacionais serão os gran-
des reformadores da vida política, social e religiosa do país 
(EXPOSITOR CRISTÃO, 17/01/1901). 

 Em sua obra “A Cultura Brasileira: introdução ao estudo da cultura no Brasil”, Fernando de 
Azevedo destaca a atuação e a importância da ação educacional das mulheres metodistas de 
origem missionária norte-americana para a educação brasileira: “As mulheres da Igreja Meto-
dista desempenharam um papel importante na pedagogia e na cultura brasileiras” (AZEVEDO, 
1971). 
 Os missionários metodistas tinham como um dos seus objetivos exercer influência sobre as 
reformas do ensino que os republicanos fariam quando assumissem o poder. As mulheres mis-
sionárias estavam imbuídas, também, desse “ideal”. Refletindo o positivismo comteano, acredi-
tavam que as leis antecipam o futuro. Ao que tudo indica alcançaram o objetivo proposto, pois, 
pouco depois da proclamação da República, em 1892, o Presidente do Parlamento republicano, 
Prudente José de Moraes Barros, declarou: “A reforma do ensino do Estado de São Paulo teve 
como modelo o sistema norte-americano e os colégios das mulheres metodistas foram nossa 
fonte de luz” (MORAES BARROS, 1901). 
 Se a Igreja metodista não converteu os brasileiros ao protestantismo, as mulheres metodistas 
estão na origem de uma rede de instituições educacionais, da educação básica à superior, que 
conta atualmente perto de 60.000 estudantes, fato que coloca a Igreja metodista entre as dez 
mais importantes “empresas” da educação do país (CONGEIME, 2002). Essas educadoras queri-
am criar numa nova mentalidade nacional – uma nova cultura. Para tanto, dedicaram-se à for-
mação das elites com a esperança de conquistar a hegemonia cultural pela “conversão” das 
classes sociais média e superior aos princípios e valores do metodismo norte-americano, o que, 
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de certa forma, as fez cúmplices do expansionismo cultural, político e econômico dos Estados 
Unidos. 
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O estudo do acervo da biblioteca da Escola Normal de Piracicaba (São Paulo/Brasil) tem 
revelado várias nuances sobre a constituição da cultura pedagógica das escolas de formação de 
professores no Brasil, entre 1886 e 1930. O foco desta comunicação é o conjunto de livros de 
autores portugueses e/ou editados em Portugal, destinados à formação de professores que fo-
ram incorporados ao acervo desta biblioteca no período acima indicado. Considerando que as 
bibliotecas das Escolas Normais brasileiras tiveram a dupla finalidade: como fonte de leituras 
para os professores deste estabelecimento, bem como, meio de formação dos alunos-mestre, é 
possível supor que os livros portugueses tenham influenciado a formação de professores no 
Brasil.  

As bibliotecas das Escolas Normais paulistas começam a se constituir, como espaço 
próprio dentro das escolas, a partir da ampliação do número de escolas normais, após 1910. 
Entretanto, nas Escolas Complementares, criadas a partir de 1884, já existia a biblioteca, mas, 
não como um espaço específico de práticas de leitura. No início do século XX a profusão de 
conferências e exposições em vários países e as visitas realizadas pelos professores aos Estados 
Unidos e outros países criou um clima propício à circulação de novas idéias, em outras palavras, 
animou culturalmente o meio educacional paulista.  

Listas de livros começaram a ser veiculadas nas páginas dos periódicos, através de pro-
paganda das casas editoras ou tipografias e por seções dedicadas à bibliografia. Um bom 
exemplo é um extrato do catálogo da Biblioteca Geral da Instrução Pública, publicado na Revis-
ta de Ensino, em 1912. Este extrato traz a lista de livros constantes nesta biblioteca. Trata-se 
de livros, em sua maioria, na área de Pedagogia e de Educação. São obras nacionais e importa-
das – em sua maioria advindas de países europeus – que, numa análise apenas dos títulos, se 
concentram em questões amplas e gerais da educação, bem como em educação cívica, traba-
lhos manuais e higiene e saúde (incluindo educação física). Este dispositivo servia de orientação 
para a elaboração dos catálogos das bibliotecas escolares, principalmente, às bibliotecas das 
Escolas Normais. 

Acompanhando a ampliação do número de Escolas Normais, ocorrida a partir de 1911, 
e o conseqüente aumento dos recursos destinados a este nível da instrução pública, a biblioteca 
passa a ser um setor privilegiado uma vez que o orçamento do estado passa a ter uma rubrica 
específica para a biblioteca. Nestes mesmos orçamentos há a indicação de que as Escolas Nor-
mais Secundárias percebiam um montante maior para a biblioteca do que as Escolas Normais 
Primárias e havia uma variação entre cada escola da mesma categoria. 

O acervo da biblioteca da Escola Normal de Piracicaba começa a se constituir no mo-
mento anterior desta instituição, enquanto funcionava como Escola Complementar de Piracica-
ba. No acervo adquirido na fase da Escola Complementar havia adquiridos por doação e 
também livros que foram adquiridos pela própria escola, como Lições de Pedologia e Pedagogia 
Experimental do professor da Universidade Nova de Bruxellas, Faria de Vasconcelos. Não foi 
possível estabelecer quando a biblioteca começa a ser organizada, nem quando tais livros são 
incorporados ao acervo. O carimbo da Escola Complementar é a indicação de que os livros per-
tenceram ao espólio desta. Tanto no período da Escola Complementar, quanto no momento da 
Escola Normal havia um funcionário que cuidava da constituição, organização e uso do acervo 
bibliográfico. 
A constituição da cultura pedagógica de influência portuguesa na biblioteca da Es-
cola Normal Primária de Piracicaba 

Antes de chegar ao acervo da biblioteca, cada um dos livros passa por uma série de 
etapas que contribuem para a composição de sua materialidade. Partindo da composição do 
texto pelo autor que é encaminhado a um editor, passa por uma tipografia até a sua composi-
ção em formato de livro. Neste percurso, o texto do autor já sofreu as interferências do editor, 
por meio de um conjunto de dispositivos tipográficos que interferem nas prescrições e nos usos 
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deste livro. Após esta transformação do texto em livro, outras interferências serão sofridas pelo 
texto. No caso das bibliotecas escolares das Escolas Normais paulistas, para que o livro chegas-
se aos armários, era preciso passar pela autorização do diretor da escola e pelas mãos do bibli-
otecário, conforme estava previsto na legislação vigente.  

A entrada de quantidade considerável de livros provenientes de Portugal pode ser expli-
cada – ainda que não exaustivamente – por dois fatores. O primeiro e mais simples deles é a 
facilidade da leitura representada pela lusofonia. Outro fator determinante da entrada de livros 
portugueses era que, naquele momento, boa parte dos livreiros de São Paulo e do Rio de Janei-
ro ser de portugueses radicados no Brasil. Isto colaborou, por exemplo, com as parecerias entre 
as casas editoras brasileiras e portuguesas.  

Os livros portugueses destinados à formação de professores são de natureza distintas e 
as formas de aquisição variam. O livro de José Augusto Coelho foi adquirido junto à Livraria 
Acadêmica, de São Paulo, situada ao lado da Faculdade de Direito de São Paulo. O livro de Fa-
ria de Vasconcelos é um conjunto de conferências realizadas por ele sobre pedologia, com indi-
cação de pontos “de applicação immediata e indispensável nas escolas actuaes” e outros que 
necessitavam que as escolas fossem reformuladas. Neste último uma determinada cultura pe-
dagógica está presente. Há livros de educação geral, voltados também aos pais. São represen-
tativos desta destinação os livros de Virginia de Castro e Almeida, Como devemos crear e 
educar nossos filhos, de Agostinho de Campos Casa de pais, escola de filhos e o Livro de mora-
lidades de Joaquim Manso. 

Outros livros de educação geral, voltados especificamente para a formação de professo-
res dão entrada ao acervo, como o livro Educação Republicana de João de Barros. A propósito 
da circulação de livros de Agostinho de Campos e João de Barros, na biblioteca da Escola Nor-
mal Primária de Piracicaba, posso supor que há uma estreita relação com a publicação de um 
periódico, em Portugal e no Brasil. Atlantida, mensário artístico, literário e social para Portugal e 
Brazil foi publicado entre 1915 e 1920, nos dois países, sob a direção de João de Barros e de 
João do Rio, respectivamente. A presença de Campos e Barros neste periódico parece ter cola-
borado com a divulgação de seus livros no Brasil. Os demais autores portugueses são Emile 
Planchard (professor da Universidade de Coimbra), Alberto Pimentel Filho e Mario Gonçalves 
Viana. 

A análise dos livros será realizada a partir de alguns elementos da materialidade (Char-
tier) e também pelas categorias Guia de Aconselhamento, Tratado de Pedagogia e Caixa de 
Utensílios (Carvalho) 

No conjunto de livros que podem ser caracterizados como Guia de Aconselhamento en-
caixa-se, principalmente, aqueles de educação geral voltados para professores. Os impressos 
do tipo Guia de Aconselhamento são caracterizados por serem carregados de “preceitos morali-
zantes que visam moldar, segundo representações éticas de longa tradição no pensamento teo-
lógico-político europeu, um novo tipo profissional: o professor” (CARVALHO, 2007, p. 25). Para 
operacionalizar tais idéias, os impressos desta categoria, forneciam ao professor “informações e 
conselhos úteis para o exercício da arte de ensinar” (Idem, ibidem). Nesta categoria se encai-
xam os livros de Agostinho de Campos autor português. Nascido no Porto, em 1870, Agostinho 
de Campos apresenta traços políticos e pedagógicos confusos e conflitantes. Formado em Direi-
to e exercendo a profissão de jornalista e professor, foi director-geral da Instrução Pública nos 
últimos governos da Monarquia, teve sua produção intelectual alavancada a partir de 1911, ano 
em que publica Educação e Ensino e a primeira edição de Casa de pais, escola de filhos. Outra 
obra de Agostinho de Campos, nesta esteira, é Educação e Ensino. Nesta obra o autor busca 
traçar considerações de ordem geral sobre analfabetismo, passando pela direção da escola, os 
prédios e materiais escolares, terminando com os “mandamentos do bom professor” que é a 
parte que mais caracteriza este livro como guia. 
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O modelo Tratado de Pedagogia se organiza de forma diferenciada da Caixa de Utensí-
lios e do Guia de Aconselhamento. No Tratado a pedagogia passa a fornecer fundamentos so-
bre o ensinar e não mais modelos. Os métodos são dissociados da prática. A principal 
característica deste modelo era oferecer a dimensão científica da atividade pedagógica. Lições 
de Pedologia e de Pedagogia, de Faria de Vasconcelos, é o livro mais antigo nesta categoria a 
ser encontrado no acervo desta biblioteca, sendo adquirido enquanto ainda era Escola Comple-
mentar. Com data provável de publicação entre 1909 e 1910, ele chega à biblioteca da Escola 
Complementar, antes de 1911, ou seja, com pouquíssimo intervalo entre a publicação e a aqui-
sição pela biblioteca.  

Estes são apenas alguns elementos da análise feita nesta comunicação. Eles, ao lado 
dos demais que serão apresentadas no texto completo, dão a ver a forma caótica como se or-
ganiza a cultura pedagógica nas escolas de formação de professores no Brasil com a contribui-
ção dos estudos portugueses na área.  

Outros livros de educação geral, voltados especificamente para a formação de professo-
res dão entrada ao acervo, como o livro Educação Republicana de João de Barros. A propósito 
da circulação de livros de Agostinho de Campos e João de Barros, na biblioteca da Escola Nor-
mal Primária de Piracicaba, posso supor que há uma estreita relação com a publicação de um 
periódico, em Portugal e no Brasil. Atlantida, mensário artístico, literário e social para Portugal e 
Brazil foi publicado entre 1915 e 1920, nos dois países, sob a direção de João de Barros e de 
João do Rio, respectivamente. A presença de Campos e Barros neste periódico parece ter cola-
borado com a divulgação de seus livros no Brasil. 

Para caracterizar a cultura pedagógica que se configura neste acervo serão objetos de 
análise os livros dedicados à Pedagogia1. Para esta análise optei pela classificação feita por Car-
valho (2007) em que distingue os tipos de impressos pedagógicos em Caixa de Utensílios, Guia 
de Aconselhamento e Tratado de Pedagogia. Como são poucos os livros desta categoria, traba-
lharei com a materialidade de cada um deles para, em seguida, caracterizar a cultura pedagógi-
ca através da análise do conjunto de livros.  

O modelo representado pela Caixa de Utensílios se organiza de modo a fornecer ao pro-
fessor elementos para usar em sala de aula. O método intuitivo é assim prescrito no conjunto 
ordenado pelo impresso, caracterizando a pedagogia prática ou arte de ensinar, onde ensinar a 
ensinar é fornecer bons modelos.  

Nesse modelo, a pedagogia entendida como corpus doutrinário siste-
matizado, quando requerida, articula-se como conjunto de preceitos 
que se pretendem indutivamente estabelecidos mediante da experiên-
cia e o exemplo de mestres exímios na arte de ensinar (CARVALHO, 
2007, p. 24).  

 
No conjunto de livros que podem ser caracterizados como Guia de Aconselhamento en-

caixa-se, principalmente, aqueles de educação geral voltados para professores. Os impressos 
do tipo Guia de Aconselhamento são caracterizados por serem carregados de “preceitos morali-
zantes que visam moldar, segundo representações éticas de longa tradição no pensamento teo-
lógico-político europeu, um novo tipo profissional: o professor” (CARVALHO, 2007, p. 25). Para 
operacionalizar tais idéias, os impressos desta categoria, forneciam ao professor “informações e 
conselhos úteis para o exercício da arte de ensinar” (CARVALHO, 2007, p. 25). Nesta categoria 
se encaixam os livros de Agostinho de Campos autor português.  

Nascido no Porto, em 1870, Agostinho de Campos apresenta traços políticos e pedagó-
gicos confusos e conflitantes. Formado em Direito e exercendo a profissão de jornalista e pro-
fessor, foi director-geral da Instrução Pública nos últimos governos da Monarquia, teve sua 
produção intelectual alavancada a partir de 1911, ano em que publica Educação e Ensino e a 
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primeira edição de Casa de pais, escola de filhos. No prefácio a segunda edição, Campos adver-
te 

Se esta obra fôsse um poema ou um romance, uma obra de arte pela 
arte, poderia o Autor entregar-se ás delícias do êxito; mas a verdade 
é que êle, imodesta e pretenciosamente, procurou organizar um guia, 
um guia de procedimento – e de mais a mais em assunto de tão alto 
vulto, como é a educação das crianças. (CAMPOS, 1917, p. VI) 

Outra obra de Agostinho de Campos, nesta esteira, é Educação e Ensino. Nesta obra o 
autor busca traçar considerações de ordem geral sobre analfabetismo, passando pela direção 
da escola, os prédios e materiais escolares, terminando com os “mandamentos do bom profes-
sor” que é a parte que mais caracteriza este livro como guia. 

O modelo Tratado de Pedagogia se organiza de forma diferenciada da Caixa de Utensí-
lios e do Guia de Aconselhamento. No Tratado a pedagogia passa a fornecer fundamentos so-
bre o ensinar e não mais modelos. Os métodos são dissociados da prática. Assim, 

Amalgamando “princípios” ditos filosóficos ou científicos com saberes 
extraídos da experiência de casos considerados de “bom senso” e 
muita vez de senso comum acumulados como cultura escolar infor-
mal, o Tratado de pedagogia se configura como manual que compen-
dia e sistematiza os saberes que estatui necessários ao exercício da 
docência. (CARVALHO, 2007, p. 30)  
 

A principal característica deste modelo era oferecer a dimensão científica da atividade 
pedagógica. Nesta categoria, dois títulos foram encontrados na biblioteca da Escola Normal 
Primária de Piracicaba. 

Lições de Pedologia e de Pedagogia, de Faria de Vasconcelos, é o livro mais antigo nes-
ta categoria a ser encontrado no acervo desta biblioteca, sendo adquirido enquanto ainda era 
Escola Complementar. Com data provável de publicação entre 1909 e 1910, ele chega à biblio-
teca da Escola Complementar, antes de 1911, ou seja, com pouquíssimo intervalo entre a publi-
cação e a aquisição pela biblioteca. Fruto de um conjunto de conferências proferidas por 
Vasconcelos para Liga de Educação Nacional – uma das muitas associações educativas portu-
guesas da época, este livro traz “uma síntese de divulgação do labor que como estudante, pro-
fessor e investigador levava de sete anos na Bélgica, iniciado nas Ciências Sociais e depois 
melhor definido na área da Psicologia e da Psicologia como suporte da Pedagogia”(Nóvoa, 
2003). Na introdução, Faria de Vasconcelos informa que o livro contém uma  

systhematisação e vulgarização que a muitos, apesar das suas imper-
feições, póde ser útil.  
Numerosas indicações que n’ellas se contêm são de applicação imme-
diata e indispensavel nas escolas actuaes. Outras suppõem uma orga-
nização escolar inteiramente differente da existente.  
Mas tanto umas como outras obedecem a este princípio fundamental 
em Pedagogia: adaptação do ensino e da educação ao desenvolvi-
mento natural, physico e psychico, da creança. (VASCONCELOS, F., 
s/d, p. 7) 
 

O livro teve três edições, com um total de 586 páginas, impresso na Antiga Casa Ber-
trand, em Lisboa. Sua organização, em doze lições, tem por base a necessidade de estudar e 
compreender a criança como tal. Daí se basear no que o autor chama de “sciencia educativa”. 
Dessa forma propõe o estudo científico da natureza física e psíquica da criança. Vasconcelos, 
até então, havia se formado em Direito, na Universidade de Coimbra. Mudou-se, em seguida, 
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para a Bélgica para estudar na Universidade Nova de Bruxelas, onde foi professor Catedrático 
de Psicologia e Pedagogia, tendo como colega Adolphe Ferrière, um dos expoentes da Educa-
ção Nova na Europa.  

Outro autor português que também foi autor de manuais do tipo Tratado foi José Au-
gusto Coelho. Ao invés do seu já conhecido Princípio de Pedagogia, o livro que aparece na bi-
blioteca da Escola Normal Primária de Piracicaba é Manual Pratico de Pedagogia. Para uso dos 
professores em geral e em especial dos professores do ensino medio e primario. Na Escola 
Normal da Capital Princípio de Pedagogia compunha a bibliografia da cadeira de Pedagogia e 
Direção de Escolas, em 1893 (PRESTES, apud CARVALHO, 2006, p. 154). Boto analisando as 
principais produções de Coelho afirma que ela está toda alicerçada nos moldes do Tratado. No 
Manual Pratico de Pedagogia Coelho  

constitui declaradamente um material didático para a formação de 
professores. Trata-se de um livro de Pedagogia, que apresenta seu 
campo de alcance à luz do que nomeia ‘ciência da educação’. O texto 
é composto por várias partes que integram o que é apresentado como 
conhecimento científico da matéria da educação. Parte-se da premissa 
segundo a qual não seria possível proceder ao ato educativo caso não 
se conheça “quer do ser que se ensina e educa, quer dos princípios 
mais essenciais da Ciência teórica em que se funda”. Sem um sólido 
saber pedagógico, criteriosamente palmilhado, o professor “avançará 
constantemente às cegas (Coelho, s\d, p.5)”. (BOTO, 2007, p. 8) 

Augusto Coelho era fortemente influenciado pelos princípios positivistas. Foi professor 
da Escola Normal do Porto, logo em seu início, em 1882 sendo o responsável, anos mais tarde, 
pela cadeira de Pedagogia. Colaborou com a imprensa normalista desta escola. Em 1894, trans-
feriu-se para a capital ingressando como professor da Escola Normal de Lisboa, assumindo o 
cargo de diretor da Escola Normal Primária para o sexo masculino. Colaborou ativamente com a 
imprensa de educação e ensino, fortemente alicerçada na capital portuguesa. O Manual Pratico 
de Pedagogia de Augusto Coelho é bem delineado como Tratado de Pedagogia no referido arti-
go de Boto, o que torna desnecessário fazê-lo neste estudo.  

A circulação das idéias de Augusto Coelho, no Brasil, foi, segundo Carvalho, estimulada 
pelos positivistas republicanos, o que “certamente alimentou redes de relações internacionais 
em que promoveu o contato entre intelectuais e políticos”(CARVALHO, 2006, p. 155). No caso 
de Piracicaba, alguns professores da Escola Normal Primária, nomeadamente o Prof. Antonio 
Pinto de Almeida Ferraz fazia a profissão positivista, quer por meio dos jornais, quer pela pre-
gação feita pelo Apostolado Positivista em casas ou em locais públicos (ELIAS NETTO, 2000, p. 
131) 

Não determinarei os usos que foram feitos destes livros uma vez que não há espaço 
neste artigo para tal. No entanto, é possível indicar que este momento é marcadamente de pro-
fusão de princípios pedagógicos de diferentes matizes. Tanto a Escola Complementar e a Escola 
Normal Primária de Piracicaba, sofreram forte influência norte-americana, devido a presença 
dos metodistas na cidade, que fundaram ali o Colégio Piracicabano. Calcada num primeiro mo-
mento, nos métodos intuitivos, a presença de livros nos moldes da Caixa de Utensílios e Guia 
de Aconselhamento atendem aos propósitos determinados por aquela influência. No entanto, a 
entrada do livro de Calkins, na escola Normal Primária de Piracicaba, parece destoar um pouco 
dos caminhos pelos quais a pedagogia parece se direcionar, sobretudo, com a indicação de ins-
talação do Gabinete de Psicologia e Pedagogia, após 1910. Por outro lado, se perfila com o con-
junto de livros trazidos por Thompson dos Estados Unidos em suas viagens, em especial, o livro 
de Emerson White, A Arte de Ensinar, que Thompson manda traduzir em 1911, enquanto im-
presso que se enquadra como Caixa de Utensílios. 

CD-ROM DE ATAS  | 7335 |  COLUBHE 2012



Algo, no entanto, parece fora de lugar. É a presença de livros caracterizados como Tra-
tado de Pedagogia. Fora de lugar por dois motivos. O primeiro porque são provenientes da Eu-
ropa, notadamente, de Portugal e não dos Estados Unidos. Em segundo lugar, porque este 
impresso se empenha em caracterizar a cientificidade da Pedagogia, calcada em áreas afins, 
como a psicologia, a biologia e a sociologia e acompanha o florescimento da Pedagogia como 
disciplina. O livro de Faria Vasconcelos, Lições de Pedologia e de Pedagogia, é incorporado ao 
acervo da Escola Complementar, onde não havia uma disciplina de formação pedagógica na 
estrutura curricular.  

Indícios sobre práticas de leituras instituídas começam a aparecer somente após 1920, 
na Escola Normal Primária de Piracicaba. A imagem da aula de leitura na biblioteca, de 1922, 
presente no acervo iconográfico da escola, mostra como ela se organizava. Honorato Faustino, 
em artigo da Revista de Educação sobre os métodos ativos nas Escolas Normais e Complemen-
tares, afirma que os professores devem indicar, aos seus alunos, leituras para que estes fre-
qüentem as bibliotecas escolares, que deveriam ser fomentadas pelo Estado, com “obras de 
real valor” (FAUSTINO, 1921, p.71) 
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1 O livro Educação Republicana, de João de Barros, não será analisado devido à precária situação em que 
o exemplar, localizado na biblioteca da Escola Normal, se encontra. 
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(...) Sem consciência histórica sobre o nosso passado (e antepassa-
dos...) não perceberíamos quem somos. Esta dimensão identitária – 
quem somos? – emerge no terreno de memórias históricas partilha-
das. Por isso, o sentimento de identidade – entendida no sentido de 
imagem de si, para si e para os outros – aparece associado à consci-
ência histórica, forma de nos sentirmos em outros que nos são próxi-
mos, outros que antecipam a nossa existência que, por sua vez, 
antecipará a de outros. Ao assegurar um sentimento de continuidade 
no tempo e na memória (e na memória do tempo) a consciência his-
tórica contribui, deste modo, para a afirmação da identidade – indivi-
dual e coletiva (...). (Pais, 1999: 1). 

Quando se fala de identidade, de consciência europeia, de tolerância, de intervenção 
cívica, de solidariedade... a História é requisitada para desempenhar um papel e uma função 
marcadamente sociais. Por outro lado, quando se questionam os jovens europeus sobre o signi-
ficado da História, vislumbram-se nas suas respostas a “valorização da História como fonte de 
aprendizagem” (Pais, 1999: 21-22) e o respeito pela monumentalidade do passado.  
 Este sentido de respeito pela História é contrastado com a marginalização curricular a 
que a têm submetido, à ausência de um espaço individualizado na formação inicial de professo-
res – associando-a à Geografia – e à diluição dos seus conteúdos e das competências que de-
senvolve nos seus destinatários, nomeadamente em Portugal. 
 Esta contradição – entre o significado e o futuro próximo – torna-se ainda mais eviden-
te quando múltiplos projetos de investigação procuram acentuar o perigo da sua ausência (ou 
reduzido espaço) curricular. Como afirma Facal (Facal, 2011: 5) “a primeira finalidade de qual-
quer sistema educativo é formar pessoas responsáveis, capazes de exercer com plenitude a 
cidadania” e com esse objetivo torna-se crucial preparar os alunos para “defender pontos de 
vista próprios baseados em dados e argumentos racionais, aprender a respeitar o oponente” e, 
para isso, as Ciências Sociais e, em particular a História, têm um papel insubstituível.  

Imagens distorcidas do passado, visões preconceituosas das experiências históricas de 
"nós" e "eles", e cegueira na interpretação da multiperspetiva perpetuam a inimizade e a des-
confiança no passado se as comunidades não dispuserem de estratégias construtivas no modo 
como lidam com questões sensíveis do seu passado e da sua responsabilidade histórica. Os ci-
dadãos necessitam de observar o passado com responsabilidade, em várias perspetivas, e refle-
tir sobre o poder da memória e das representações históricas no sentido de gerar solidariedade 
e tolerância. Porque “as memórias são maleáveis”, plásticas, é necessário compreender como 
são corporizadas, e por quem, assim como as fronteiras dessa maleabilidade. (Burke, 2000: 73) 

O projeto “Enseigner les passés douloureux en Europe” marcha no sentido contrário à 
marginalização a que a História tem estado votada e tem o objetivo claro de evitar o esqueci-
mento, trazer a densidade histórica que garanta o correto conhecimento do passado, dotar os 
alunos de competências críticas para assumirem as responsabilidades dos “deveres da memó-
ria”. Tratando-se de um projeto europeu, reúne alguns países que, ainda hoje, têm dificuldade 
em lidar com alguns factos do seu passado, como, por exemplo, a Hungria, a França, a Finlân-
dia, a Polónia, a Rússia, a Macedónia e Portugal, e que servirão de palco para o ensaio de estu-
dos que procuram conhecer o modo como os jovens do ensino básico e secundário pensam o 
passado doloroso do seu país. 

Este projeto visa desenvolver ferramentas e materiais pedagógicos para as escolas e 
para a formação de professores com base em pesquisa das perceções dos jovens sobre como 
lidar com o passado difícil e responsabilidade histórica. O foco desta pesquisa é tentar perceber 
como os jovens refletem a questão da reparação histórica como, por exemplo, pensam sobre a 
justificação, viabilidade, motivos e efeitos de reparação de injustiças históricas. Estas reflexões 
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são uma importante janela para a consciência histórica dos jovens: ao observarmos como pen-
sam a questão da reparação histórica, podemos ver como concebem os limites da responsabili-
dade individual e coletiva e a responsabilidade moral do Estado e dos seus cidadãos, assim 
como a presença de continuidade histórica e herança transgeracional no mundo contemporâ-
neo. 

Para se aproximar do pensamento histórico dos jovens, este projeto tem uma parte de 
pesquisa com entrevistas temáticas de jovens em idade escolar em seis países participantes. 
Este material será analisado qualitativamente, a fim de se saber mais sobre os modelos de raci-
ocínio e argumentos construídos sobre o tema da responsabilidade histórica e reparação históri-
ca entre os jovens. O objetivo prioritário deste projeto é o de permitir a criação e o 
desenvolvimento de estratégias comuns em torno do ensino das questões relacionadas com os 
passados dolorosos de cada país participante, no sentido de fornecer ferramentas aos estabele-
cimentos escolares, aos professores e às instituições que realizam a formação de professores. 

 
A metodologia utilizada: focus group 

 
No que se refere ao caso português, elegeu-se a Guerra Colonial como o episódio mais 

doloroso da nossa História no século XX. A metodologia seguida é fruto do diálogo entre as 
equipas dos diversos países participantes no projeto, considerando-se o “focus group” o método 
adequado para este projeto pelas suas reconhecidas mais-valias. 

• highlights the respondents’ attitudes, priorities, language and 
framework of understanding 
• encourages a great variety of communication from participants – 
tapping into a wide range and form of understanding 
• helps to identify group norms 
• provides insight into the operation of group/social processes in the 
articulation of knowledge (e. g. through the examination of what in-
formation is censured or muted within the group) 
• can encourage open conversation about embarrassing subjects 
and facilitate the expression of ideas and experiences that might be 
left underdeveloped in an interview (Kitzinger, 1995: 116). 

De facto, o reconhecimento destas vantagens permite que esta metodologia seja cada 
vez mais utilizada em pesquisas académicas no âmbito da saúde e das ciências sociais. Todavia, 
também apresenta alguns perigos: a presença de um ou dois elementos dominantes que mani-
pulam e conduzem as opiniões dos restantes – o moderador tem, aqui, um papel fundamental; 
o constrangimento de se manifestar publicamente considerações acerca de um assunto sensí-
vel; os dados obtidos a partir da análise qualitativa do focus group não são projetáveis a um 
amplo número de pessoas (com a mesma fiabilidade dos estudos quantitativos). 

Todavia, podemos considerar que estes constrangimentos são inerentes à natureza so-
cial de qualquer processo de recolha de opinião. E o que nos interessa aqui, particularmente, é 
observar o processo coletivo de discussão de um assunto lançado para a mesa, como o grupo 
constrói argumentos, negoceia entre si ou desafia as opiniões e interpretações formuladas. In-
teressa-nos, sobretudo, compreender o que pensam os nossos jovens a propósito do “seu” pas-
sado doloroso, como o pensam e porque pensam dessa forma. Nesse sentido, não nos inibimos 
de ilustrar as próximas páginas com citações demoradas que fazem justiça à profundidade do 
pensamento de quem as produziu. 

A nossa entrevista decorreu em dezembro de 2011, e foi realizada a um grupo de alu-
nos do 9.º ano, da Escola Secundária de Santa Maria da Feira. A entrevista teve a duração de 
uma hora, incluindo uma breve introdução e a explicação dos resultados que este trabalho iria 
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produzir. A entrevista teve lugar numa sala de aula da escola, durante o horário letivo.1 Os seis 
jovens de 14 anos, selecionados pela professora da disciplina de História, partilhavam o facto 
de serem ótimos comunicadores e de gostarem de conversar sobre as suas ideias. Muito embo-
ra tivessem tido contacto com o estudo da Guerra Colonial apenas no 6.º ano, os alunos tinham 
participado na realização de um trabalho no âmbito do cinquentenário da eclosão da Guerra 
Colonial em Angola. Ao longo deste artigo, os alunos intervenientes serão referidos pelo seu 
primeiro nome, no sentido de, em primeiro lugar, mantermos reserva sobre a sua identidade, 
em segundo lugar, permitirmos a humanização das referências e, por último, evidenciarmos a 
diversidade da participação salientando a sua riqueza. 

A entrevista foi orientada em torno de seis grandes questões: Consideram que conhe-
cem bem a História de Portugal? Que episódios da História de Portugal são dignos de orgulho 
ou de vergonha? Será que a Guerra Colonial faz parte do nosso passado doloroso? Somos ou 
não responsáveis perante o que aconteceu? Vale ou não a pena, temos ou não necessidade de 
reparar as pessoas que sofreram as consequências da Guerra, e quem são? Qual será a melhor 
forma de reparar as injustiças do passado? 

Os dados retirados da entrevista foram analisados qualitativamente. As ideias enuncia-
das pelos entrevistados foram arrumadas em “gavetas” com as seguintes inscrições: consciên-
cia histórica, reparação, responsabilidade individual, responsabilidade coletiva, culpa, 
responsabilidade “transgeracional”, entre outras. O roteiro das linhas que se seguem orienta-se 
nas palavras, nos olhares, nos risos e nos silêncios que tiveram lugar na entrevista realizada. 

 
Ideias de alunos sobre o “nosso passado doloroso” 
 

Convém, antes de projectarmos a nossa atenção sobre a conversa que mantivemos 
com estes jovens, clarificar o que entendemos acerca dos dois conceitos nucleares do nosso 
projecto: “consciência histórica” e “reparação”. Para tal, socorremo-nos junto de autores cujas 
reflexões se inclinaram sobre o significado destes conceitos, discutindo a sua importância para 
a formação dos nossos alunos. Neste sentido, assume-se que ter “consciência histórica” implica 
uma relação séria próxima da História com as decisões tomadas no dia-a-dia, ou seja, como 
Isabel Barca nos explica, 

entende-se a consciência histórica como uma atitude de orientação de 
cada pessoa no seu tempo, sustentada reflectidamente pelo conheci-
mento da História. Distingue-se de uma simples resposta de senso 
comum às exigências práticas dessa mesma orientação temporal, ba-
seada exclusivamente em sentimentos de pertença – de identidade 
local, nacional, profissional ou outra. (Barca, 2007: 116). 

Neste sentido, procurámos, por um lado, compreender como é que os jovens entrevis-
tados se apropriavam do conhecimento histórico para nortear as suas vivências; por outras pa-
lavras, quisemos perceber se aquilo que aprenderam sobre a Guerra Colonial “causou mossa” 
na forma como encaram o mundo que os rodeia e se, agora em sintonia com Freire (1972: 29), 
têm bem presente a noção de “injustiça” de modo a que ela “se torne um percebido claro para 
a consciência, possibilitando aos sujeitos inserirem-se no processo histórico e fazendo com que 
eles se inscrevam na busca de sua afirmação” (Freire, 1972: 29). 

É na sequência do conceito de “injustiça” que se parte em direcção ao que entendemos 
como “reparação” e que encontra nas palavras de Torpey uma definição que se encaixa nas 
palavras e nas ideias que pretendemos explorar: 

Generally speaking, the term refers to compensation, usually of a ma-
terial kind and often specifically monetary, for some past wrong. (…) 
Some people use the term “reparations” synonymously with that of 
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“restitution”. Like the former term, the latter can be interpreted ex-
pansively to include a variety of ways of making amends. (Torpey, 
2003: 4-5) 

E foi com o auxílio destes conceitos que promovemos o debate em torno do “nosso 
passado doloroso”. Jovens informados que evidenciaram, através do seu discurso, complexida-
de no seu pensamento histórico e consistência na informação e opinião sobre a História do seu 
país. 

Eu também sou um interessado em História, acho que desde sempre 
os meus pais me incutiram o gosto pela História. Eu tenho uma visão 
tanto… não muito positiva mas também não muito negativa. (António) 

A perceção de que estaríamos na presença de alunos afeiçoados à disciplina de História 
foi quase imediata. A elasticidade do seu pensamento permitia elencar uma série de eventos 
que categorizaram num ranking entre os mais e os menos dignos de orgulhar qualquer portu-
guês. O nascimento de Portugal, a Restauração da Independência em 1640, o período da Pri-
meira República ou a Revolução de abril foram alvo da admiração destes jovens, que 
apontaram estes acontecimentos como momentos importantes da sua identidade histórica. Cru-
zaram olhares sobre os Descobrimentos portugueses e revelaram que, muito embora, à primei-
ra vista, pareçam credores da vaidade nacional, um crivo mais cerrado obriga a reflexões como 
a seguinte: 

[M]as também certos acontecimentos que é preciso ver um pouco dos 
dois lados, tanto o lado positivo como o negativo. Acho que os Desco-
brimentos foram um desses acontecimentos. Portugal cresceu muito 
nessa época, mas acho também, olhando para outro lado, foi uma 
época… um acontecimento negativo, muitas pessoas morriam, fomos 
os primeiros a instalar a escravatura… os… não tínhamos respeito pe-
los outros povos e acho que também foi uma época negra. (António) 

Este olhar multiperspetivado não ofereceu alternativas ao caso da Guerra Colonial. Ain-
da impressionados pelos relatos recolhidos, na primeira pessoa, aquando da realização de um 
trabalho sobre a Guerra, os jovens mostraram-se sempre muito decididos a considerar este um 
episódio negro, “um dos momentos mais dolorosos da História portuguesa”. As entrevistas rea-
lizadas a ex-combatentes, familiares e estranhos, deixaram perpassar para estes jovens as im-
pressões de quem viveu a guerra, testemunhos de dor e revolta que excedem o alcance das 
palavras dos livros. 

[N]ós no trabalho entrevistamos um ex-combatente, ele contou-nos 
muitas histórias e assim histórias que chocam mesmo quem conhece 
e sabe o que é uma guerra, até a eles chocava, então quanto mais a 
nós que somos jovens e que não fazemos quase ideia do que é uma 
guerra. (Catarina) 

Um dos contributos da História para a construção do pensamento crítico dos jovens 
torna-se visível ao longo da entrevista. De facto, os alunos reconhecem que a oportunidade de 
realizarem um trabalho de pesquisa potenciou a experiência de utilizar uma variedade de fontes 
de informação para construírem as suas próprias conclusões. Barton alerta-nos para a impor-
tância deste contributo: 

Aqueles que têm a experiência de pesquisar a informação, avaliar a 
sua fiabilidade e desenvolver interpretações – as competências pró-
prias da pesquisa histórica – devem ser capazes de usar melhor estas 
competências ao tomar decisões no presente e devem estar mais ap-
tos a reconhecer lacunas nas conclusões dos outros. (Barton, 2004: 
19) 
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De facto, o saldo obtido com a realização dos trabalhos sobre esta temática foi inequi-
vocamente positivo. Inserido num âmbito mais vasto, que incluía turmas não apenas daquela 
escola, mas de outras do concelho de Santa Maria da Feira, os trabalhos realizados convocaram 
a comunidade escolar que se abriu ao exterior para se dar a conhecer. Do empenho e colabora-
ção de todos os intervenientes, nasceu um seminário, que se realizou nos finais de novembro 
de 2011 e que tinha como público-alvo os alunos de 3.º ciclo, para apresentar os testemunhos 
recolhidos junto de familiares e conhecidos que experienciaram a guerra. Toda a dinâmica ge-
rada em torno deste evento produziu nos alunos a impressão de se estar perante um passado 
que não deve ser esquecido. 

E este trabalho foi muito útil para aprender e saber mais sobre esta 
Guerra Colonial que apesar de ter sido há 50 anos e muita gente estar 
esquecida, foi muito importante (…). (Catarina) 
 
E acho que este trabalho nos abriu os olhos para muito… para muitas 
coisas que aconteceram, as chacinas principalmente que ocorreram 
na Guerra Colonial e nós não tínhamos a noção de tal… (António) 

O esquecimento pode ser ainda mais perigoso se considerarmos, como estes jovens, 
que estamos perante uma “guerra injusta” e “sem sentido”. Facilmente, o seu discurso resvala-
va para a ligação da guerra às vontades de Salazar, focando no “egoísmo” deste líder político a 
causa de todos os males. Este aspeto é muito interessante e é visível sempre que se pretende 
encontrar um bode expiatório para algo de que nos envergonhamos, pois é mais fácil “atribuir 
responsabilidades aos mortos”.2 

Todavia, quando os jovens refletem um pouco mais acerca desta individualização, ao 
colocar o holofote das decisões numa única pessoa, acabam por fazer comentários como este 
que se segue. 

O passado é passado, não podemos mexer mas realmente a culpa 
não foi só de Salazar mas também das ideias que já vinham antes de 
Salazar, quando ele tomou posse e, digamos assim, no seu governo 
quando ele mandava. (Catarina) 

Quando questionados sobre determinados aspetos do passado, os jovens têm tendên-
cia a elaborar raciocínios que deturpam o caminho da compreensão histórica crítica. É vulgar 
ouvirmos os nossos alunos falarem do seu país como se de uma pessoa se tratasse, atribuindo-
lhe vontades e sentimentos. “Portugal não tinha que fazer esta guerra” ou “cada um tinha o seu 
ponto de vista, Portugal tinha um” são obstáculos que se apresentam aos alunos. Esta personi-
ficação do país acaba por ir de encontro a uma certa homogeneização ideológica da população, 
como se todos os habitantes pensassem da mesma forma e não houvesse margem para opini-
ões dissonantes. Acrescente-se a esta tendência a facilidade com que, por vezes, os jovens es-
tabelecem relações assentes em ideias preconceituosas e extensíveis a um grupo alargado de 
pessoas. 

Acho que a Guerra Colonial foi um período marcado… acho que pela 
insensatez e pela precipitação que… uma característica muito natural 
dos portugueses em geral e que nós nessa altura não analisamos bem 
a situação e penso que agora nós acabamos por sofrer um pouco as 
consequências da guerra. (António) 

A reflexão anterior colide ainda com uma terceira ideia implícita. Além da insensatez e 
da precipitação, “muito natural dos portugueses”, acrescentou-se a ignorância que impediu que 
se conhecessem todos os dados do jogo e que as ações das pessoas se orientassem noutra 
direção. 
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Eu só gostava de dizer que nós agora podemos perceber e ver real-
mente que não fazia tipo de sentido aquela guerra mas… Se nós esti-
véssemos naquele ano, naquele tempo, que Portugal queria expandir, 
se calhar se pensássemos da mesma forma que Salazar, nós se ca-
lhar… e não sabíamos como ia acabar a guerra e se calhar para eles 
fazia sentido. Nós agora podemos ver que não fazia qualquer tipo de 
sentido, e que não deu em nada e que só deu mortes. Ficamos da 
mesma forma ou ainda pior mas, naquela altura como é que eles po-
deriam saber? Quando se começa uma guerra nunca se sabe como é 
que ela vai acabar (…). (Catarina) 

O desconhecimento de todas as peças do tabuleiro conduziu ao desfecho que conhe-
cemos, como se não houvesse alternativa possível. Decidiu-se entrar na guerra porque se atra-
vessava um momento de cegueira, um período com circunstâncias específicas que confluíam 
para o cumprimento do fado, do destino, como se fosse inevitável. Esta ideia tem tanto de co-
mum como de perigosa. Mais uma vez, Barton esclarece-nos: 

Algumas interpretações da História apresentam o passado como pen-
sam que ele aconteceu, da forma que aconteceu, como se não hou-
vesse alternativa aos nossos antepassados – ou por nossa sugestão. 
Se a História for uma série de eventos inevitáveis que conduzem indi-
ferentemente ao presente, somos deixados sem nenhuma margem de 
manobra. (Barton, 2004: 19) 

Esta ideia de que não somos fruto dos destinos tecidos pelas Moiras obriga-nos a refle-
tir sobre uma das mais importantes dimensões da História: a capacidade de nos fazer pensar 
sobre as coisas. A visão diacrónica que se constrói a partir do uso das lentes históricas permite-
nos compreender a herança que os nossos antepassados nos deixaram, encontrando nas insti-
tuições, nos modelos e nos discursos do presente os traços de um passado mais ou menos visí-
vel. Todavia, quando se questiona os jovens acerca da sua responsabilidade na herança que 
receberam dos seus avós, as opiniões convergem para um “sacudir a água do capote”. 

Eu acho que nós não somos bem responsáveis por isso. Quem é o 
responsável são os que estavam antes do que aconteceu, nós só va-
mos ser responsáveis do que vai acontecer daqui para a frente, por-
que nós e os outros da nossa idade e assim é que somos o futuro, 
nós não temos nada que ver com o passado. (Diogo) 
 
[E]u tenho 14 anos e não estava lá, não fiz nada… (Ana) 
 
Eu acho que nós não temos nada que ver com o passado pois tam-
bém se não existisse a disciplina de História e assim ninguém nos 
contasse nada sobre isso, nós nunca saberíamos certamente o que ti-
nha acontecido, na Guerra Colonial. Por isso, eu acho que nós não es-
tamos nada ligados à Guerra Colonial (…) nós não temos nada que 
ver com o que aconteceu no passado, teremos a ver como o futuro 
talvez, agora com o passado não. (Vânia) 

É interessante encontrar nas palavras desta jovem a ideia da História como guardiã da 
memória. De facto, se a disciplina de História não existisse, se não promovesse a realização de 
trabalhos de pesquisa e entrevistas a familiares e amigos, como foi o caso, estes jovens acede-
riam com mais dificuldade (e menos interesse?) às narrativas de quem conheceu a guerra. Até 
porque essas histórias permanecem guardadas, protegidas por uma capa que pretende forçar o 
esquecimento de quem as guarda: “eu não sei nenhuma história como ela contou porque o 
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meu avô nunca falou comigo sobre isso mas… acho que foi muito doloroso” (Ana). Por isso, a 
História, enquanto baluarte da memória, deverá ter sempre um lugar de destaque no currículo 
escolar; o seu caráter profilático garante a transmissão de saberes que podem ser muito úteis 
no futuro. Atente-se nas palavras que se seguem. 

A História é algo que… não é algo que devemos estar presos ou que 
convém estar presos mas é algo que nos vai guiar no futuro. Acho 
que devemos de ter noção do que aconteceu com o passado porque 
certamente terão ocorrido situações semelhantes e devemos tê-las 
em consideração para as nossas decisões no futuro. (António) 

 
Assim aprendemos com os erros e vemos o que eles cometeram no 
passado e assim todas as decisões que temos de tomar a partir de 
agora, daqui para a frente, temos de pensar e não cometer os erros 
que eles cometeram. (Diogo) 

Por erros, entendam-se as consequências da guerra. As opiniões destes jovens surgem 
salpicadas de dúvidas e de questões sobre o sentido desta guerra, com a certeza implícita de 
que “não valia a pena ter feito aquilo porque os territórios não eram nossos e hoje não são e 
tanta coisa para ficarmos assim… não valia a pena… ficamos iguais” (Ana). Afinal de contas, 
“foi uma guerra que não serviu absolutamente para nada, apenas para… para… para morrerem 
pessoas e para ficarem feridos”. (João) 

Os mortos, os feridos, as que ficaram viúvas e os que ficaram órfãos… os que simples-
mente ficaram… com traumas de guerra, com recordações que não querem lembrar. Questio-
nam-se estes jovens se isto faria sentido na altura. Hoje, para eles, não faz sentido algum. 

Opiniões como as que acabámos de ler merecem que a aula de História continue a ser 
um espaço privilegiado de partilha e debate de ideias, pois “os estudantes devem ter a possibi-
lidade de discutir publicamente a justiça dos eventos passados ou das estruturas sociais e a 
justiça da sua herança” (Barton, 2004: 25). A educação histórica deve fomentar o trabalho con-
junto, em estrita colaboração, no sentido de promover um debate imparcial do passado e do 
presente de modo a caminhar para a construção do bem comum. 

Por isso, é quando se colocam na posição do outro que estes jovens percorrem uma 
distância maior na conceção de um entendimento histórico isento e crítico. Se, por um lado, 
consideram que não são herdeiros das ações do passado, deste acontecimento em particular, 
por outro lado, demonstram-se solidários com a possibilidade/necessidade de uma eventual 
reparação das vítimas desta guerra, considerem-se elas quais forem: combatentes daqui e 
d’além-mar, famílias, populações africanas… 

Penso que nós devemos claramente apoiar os países africanos que fo-
ram… principalmente os países… esses que foram principalmente o 
palco de guerra… que sofreram principalmente as… consequências da 
guerra. Viram os seus territórios destruídos, as suas populações… a 
sua população muito afetada ainda mais do que a nossa. (António) 

 
Acho que também se devia de homenagear e reconhecer o esforço 
que os soldados passaram de… portugueses e africanos também, não 
fomos só nós que sofremos, eles também. Acho que hoje em dia não 
é tão reconhecido como devia o que eles passaram e o sofrimento… 
também as famílias que estavam cá, não sabiam se eles voltavam ou 
se voltavam feridos mas pronto… (João) 

Outros, mais incrédulos, questionam se ainda existe alguém que tenha vontade de o fa-
zer. Até porque a culpa e o sentimento de reparação têm prazo de validade… 
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[N]ão acredito que vá indemnizar assim monetariamente esses países, 
não acredito, e então passado já 50 anos, não acredito que isso vá 
acontecer. Há quem já não queira saber desta guerra, já não dá im-
portância e não acredito que eles vão ter esse tipo de ajuda mas re-
almente ajuda social, pelo menos de acompanhar mais essas 
populações e demonstrar que estavam… que eles estavam certos e 
nós estávamos errados, e de ajudar dessa forma e também através 
de campanhas, pode ser de vacinação, saúde, higiene, qualquer coisa 
pode ajudar a melhorar essa situação porque realmente África foi 
muito prejudicada com esta guerra. (Catarina) 

O reconhecimento da reparação, o sentimento de justiça na indemnização de quem so-
freu com a guerra, muito embora não se considerem herdeiros/responsáveis por algo em que 
não participaram, mostra-nos que os jovens entrevistados acrescentaram à sua identidade as 
marcas da Guerra Colonial. Todavia, é, mais uma vez, em torno das suas reflexões que encon-
tramos sinais claros de estarmos na presença de jovens que têm consciência histórica, na me-
dida em que se entende “a consciência histórica como uma atitude de orientação de cada 
pessoa no seu tempo, sustentada reflectidamente pelo conhecimento da História”.3 

E acho que este trabalho nos abriu os olhos para muito… para muitas 
coisas que aconteceram, as chacinas principalmente que ocorreram 
na Guerra Colonial e nós não tínhamos a noção de tal… E acho que 
também foi… terá, para mim, claro que terá consequências na minha 
vida, na minha forma de ser porque acho que foi algo que me levou a 
ter mais noção daquilo que faço, das minhas ações, e também a ser… 
a assumir as responsabilidades pelas minhas ações e a pensar… a re-
fletir mais sobre tudo aquilo que faço. (António) 
 
Agora antes de, se calhar, de começarmos uma guerra ou pensamos 
se quer nisso, pensamos duas vezes, com o exemplo da Guerra Colo-
nial não é porque nunca se sabe o que vai acontecer mas assim já 
temos mais uma noção porque, como ele disse há pouco, como o 
meu colega disse, aprende-se com os erros e de uma certa forma este 
trabalho… Agora muitas vezes em coisas banais eu penso duas vezes, 
eu não quero dizer isto, isto não vai acabar bem. (Ana) 

 
Considerações finais 

 
A História assume um papel primordial numa perspetiva de formação do indivíduo en-

quanto cidadão ativo, participativo e com uma atitude crítica construtiva, numa sociedade que 
necessita de estímulos para o desenvolvimento e afirmação da cidadania e da identidade indivi-
dual e coletiva.  

Conviver com a memória de um passado doloroso não será uma tarefa fácil e implicará 
responsabilidade histórica, no sentido de não se ignorarem ou adulterarem os factos, mas utili-
zá-los como veículos promotores de sensibilização e responsabilização social, propiciando atitu-
des geradoras de reflexão, solidariedade e de tolerância.  

A guerra colonial é um dos momentos mais dolorosos da História portuguesa, conside-
raram os jovens por nós entrevistados! A temática que, cada vez mais, começa a despertar na 
historiografia portuguesa, visa consciencializar historicamente os jovens para as motivações da 
guerra, os efeitos produzidos e as eventuais injustiças que criou, no que ao pensamento e à 
perceção histórica diz respeito. Mais do que analisar aquele acontecimento histórico, na perspe-
tiva que mais convém a cada um de nós, pretende-se incentivar o desenvolvimento do “espírito 
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reflexivo” dos jovens sobre acontecimentos marcantes, cuja análise pode contribuir para o de-
senvolvimento da sua consciência histórica, para a observação dos factos numa perspetiva de 
reparação histórica, para a afirmação da sua responsabilidade individual e coletiva, assim como 
contribuir para assegurar a presença de continuidade histórica e herança transgeracional no 
mundo contemporâneo. 

Disse José Afonso a propósito daquele acontecimento, “… a guerra colonial, uma guerra 
injusta…”, revelando o principal traço significativo deste nosso passado doloroso que aqui im-
portou refletir e, torna-se, então, fundamental, numa perspetiva de formação do indivíduo dar a 
conhecer e compreender o seu passado, por mais difícil que seja abordá-lo, do que continuar a 
enaltecer os grandes feitos heróicos e patrióticos da nação.  

O ensino deste passado doloroso é, sem dúvida, uma questão fulcral que se coloca, daí 
a necessidade de se perspetivar sobre a forma como os nossos estudantes, nomeadamente do 
9º ano de escolaridade, o veem, o sentem, o discutem, o analisam e o digerem.  

As próximas etapas do projeto passarão pela realização de mais seis entrevistas, a rea-
lizar no mês de maio de 2012, em várias escolas do ensino básico e secundário e pela disserta-
ção das conclusões finais, que serão apresentadas em outubro próximo, a todos os países 
participantes, no próximo encontro em Helsínquia. 
 Marc Ferro, num recente trabalho, alerta-nos para o significado do “ressentimento” co-
mo detonador da violência na História. Esclarece que 

no indivíduo, como no grupo social, na origem do ressentimento está 
sempre uma ferida, uma violência sofrida, uma afronta, um trauma-
tismo. (…) A existência do ressentimento mostra como é artificial o 
corte entre o passado e o presente, que deste modo vivem um no ou-
tro, tornando-se o passado um presente mais presente que o presen-
te (Ferro, 2009: 12). 

 Esta capacidade de conviver com a memória de um passado, por mais doloroso que 
seja, passa pela dignidade que a História deve ter no espaço curricular dos nossos alunos, pela 
vontade de os professores incorporarem no seu trabalho uma didática comprometida com uma 
visão crítica do passado, dotando os alunos de uma consciência histórica que evite o ressenti-
mento, mas também o esquecimento. 
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INICIANDO... 
 Tendo em vista o alargamento da História da Educação e, sobretudo, a História da Edu-
cação Matemática, o presente texto é fruto do projeto de pesquisa do mestrado, que ora está 
em desenvolvimento, objetivando evidenciar a presença do método intuitivo na elaboração do 
livro didático com autoria de Antonio Bandeira Trajano, Aritmética Elementar Ilustrada. Já que 
existem estudos que afirmam que a obra é composta do método intuitivo como, por exemplo, a 
tese de doutoramento de David Antonio da Costa (2010), afirmando a utilização do método in-
tuitivo na elaboração da obra de Trajano. No entanto, não existem pesquisas que evidenciem o 
uso do método na composição do livro escolar mencionado. Pois, tratava-se de uma metodolo-
gia de ensino entendida e concebida pelos Estados Unidos, Alemanha e Suíça como um ensino 
modernizador das práticas educacionais.  
 No cenário educativo brasileiro, durante a segunda metade do século XIX, a maior in-
quietação era encontrar um processo de escolarização que tivesse uma organização, tanto na 
escolha dos conteúdos como na estruturação dos espaços escolares, que pudessem instruir as 
crianças de forma rápida e eficaz. Assim, o tempo e espaço eram vistos como pilares de susten-
tação de uma educação vista pelos dirigentes educacionais do Brasil, naquele período, como o 
prisma da regeneração do país e que tinha a pretensão de almejar uma população instruída e 
que pudesse contribuir para o avanço econômico, político e social da Nação.   
 Diversos foram os métodos de ensino que circularam nos espaços de alfabetização, que 
em sua maioria eram a casa dos professores e fazendas, durante o período dos oitocentos, na 
tentativa de encontrar uma metodologia de ensino que alfabetizasse a população que até então 
era vista como ignorantes, tendo a pretensão de equiparar o país às nações da Europa e dos 
Estados Unidos. Nos países europeus, principalmente Alemanha e Suíça, como também nos 
Estados Unidos as conferências e debates educacionais traziam a ideia de uma pedagogia cen-
trada no método intuitivo, que tem como princípio uma aprendizagem que faz uso dos sentidos 
em contato com o mundo exterior, ou seja, em contato com a natureza.  
 Ao fazer uso do método intuitivo, os alunos não iriam apenas ter domínio do trinômio - 
Ler, Escrever e Contar -, pois a própria intuição dos sujeitos ao ter contato com a natureza 
através dos sentidos, cria uma autonomia do pensar a cerca das coisas, que possibilita a liber-
dade de aprender construindo e não mais decorando. Dessa forma, o método intuitivo foi visto 
como o renovador e modernizador do ensino, pois seus princípios eram diferentes da lógica 
predominante no método tradicional de ensino que se pautava na memorização e repetição, 
causando fadiga nos alunos diante da aprendizagem. 
 O livro escolar de matemática, tomado para a produção desse texto, Aritmética Elemen-
tar Ilustrada de autoria, do professor e pastor Trajano, circulou inicialmente nas escolas priva-
das do Brasil oitocentista. O livro era destinado ao ensino de aritmética nas escolas de primeiras 
letras, que posteriormente passou a se chamar de ensino elementar. A sua primeira edição pu-
blicada na segunda metade do século XIX, precisamente no ano de 1879, chegando a surpre-
endente 138ª edição disseminada no ano de 1960. Toda a sua produção foi realizada pela 
Livraria Francisco Alves. O impresso escolar ganhou uma premiação, no ano de 1883, na Expo-
sição Pedagógica, ocorrida no Rio de Janeiro, e teve a sua adoção pela Instrução Pública em 
vários Estados do Brasil, a partir do ano de 1907. Assim, evidenciamos a circulação desta obra 
nas escolas privadas e públicas. Devemos preencher um espaço aqui, neste momento, para 
registrar a longevidade da publicação de um livro didático de matemática, Aritmética Ilustrada, 
que teve aproximadamente nove décadas de publicação. 
 No tocante as suas ações voltadas para a inserção do Protestantismo no Brasil, Antonio 
Trajano tornou-se um dos membros fundadores da Igreja Presbiteriana de São Paulo, organiza-
da pelo reverendo Blackford no dia 5 de março de 1865. Passou a fazer parte dos colportores1, 
distribuindo Bíblias e literatura evangélica por dois anos nas províncias de São Paulo e Minas 
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Gerais. Em seguida, ingressou no seminário fundado no Rio de Janeiro em 14 de maio de 1867 
e, como seminarista ensinou geografia e aritmética na escola paroquial anexa à igreja. Segundo 
Matos (2004, p. 318), suas experiências educacionais na escola paroquial da Igreja do Rio de 
Janeiro e na Escola Americana demonstraram a grande necessidade de livros didáticos, uma 
vez que seus livros de aritmética e álgebra – Aritmética Primária, Aritmética Elementar, Aritmé-
tica Progressiva e Álgebra Elementar – começaram a ser publicados em 1879 e foram utilizados 
por muitos anos em escolas de todo Brasil. 
 Percebe-se, assim, a importância que teve as ações educacionais de Antonio Trajano no 
campo da Educação Matemática a partir das produções de várias obras didáticas. Mas, o que 
nos inquietou diante do estudo da Aritmética Ilustrada e que nos impulsionou a escolher esse 
livro escolar para ser objeto de investigação, era a forma como poderia ser evidenciada a pre-
sença do método intuitivo na obra. Assim, para o desenvolvimento da pesquisa tornou-se ne-
cessário levantar algumas indagações centradas no objetivo desse texto: O que é o método 
intuitivo? Como surgiu? Quem foi seu sistematizador? De que forma esse método de ensino 
chegou ao solo brasileiro? Como Antonio Bandeira Trajano adquiriu o conhecimento necessário 
para usar o método intuitivo na elaboração da sua obra Aritmética Elementar Ilustrada? Diante 
das interrogações levantas para o desenvolvimento da pesquisa, buscamos manter um diálogo 
com alguns estudiosos, os quais serviram de base teórica para o presente estudo.  
 Como se trata de um livro de Aritmética Escolar mantivemos constantes intersecções 
com David Antonio da Costa, por meio da sua tese de doutoramento intitulada A Aritmética Es-
colar no Ensino Primário Brasileiro:1890-1946, defendida no ano de 2010 pela PUC/SP, em que 
buscou analisar a trajetória de um saber escolar: a Aritmética no curso primário brasileiro. Tor-
nou-se, então, necessária a compreensão de como era pensado o ensino da aritmética escolar 
no final do século XIX e início do século XX. No que se refere ao método de ensino intuitivo, 
tomamos como base a obra de Vera Teresa Valdemarin (2004), “Estudando as lições de coisas: 
análise dos fundamentos filosóficos do método de ensino intuitivo”, para conhecer os princípios 
que compõe esse método. 
 Tendo a pretensão de alcançarmos o objetivo geral proposto para a realização deste 
estudo, o de evidenciar a presença do método intuitivo no livro didático Aritmética Elementar 
Ilustrada, se fez necessário adotarmos uma direção. Torna-se imprescindível salientar que o 
caminho mais profícuo que decidimos nos enveredar foi o de materializar a obra, e somado a 
isso produzir um novo olhar e novas interrogações atribuídas ao livro escolar que, por sua vez, 
pode ser visto como objeto da história. Para pensar o livro didático como objeto de pesquisa, 
buscamos manter diálogos com Alain Choppin (2004), que na sua ótica, “o livro didático é um 
dispositivo que pretende mudar a cultura de uma sociedade”. E ainda nos diz que, “o livro didá-
tico regula os saberes a serem ensinados e suas metodologias; participa e interfere na produ-
ção de uma cultura escolar” (CHOPPIN, 2004). Enfim, é preciso perceber que o livro escolar vai 
além de um depósito de conteúdos de naturezas diversas, que servem de guia pedagógico para 
alunos e professores. 
 
MÉTODO INTUITIVO – método de ensino pelas coisas? 
 O surgimento do método modernizador nos oitocentos se deu através das discussões 
nas conferências e debates educacionais no s países europeus, Alemanha e Suíça, como tam-
bém Estados Unidos da América, com a ideia de adotar uma pedagogia centrada no método de 
ensino por meio da intuição. No Brasil o método de ensino intuitivo, que era também conhecido 
como lições de coisas, foi indicado como mais adequado para a escolarização da sociedade em 
geral no final da segunda metade do século XIX. 

Johann Heinrich Pestalozzi, filho de médico e neto de protestante, nasceu em Zurique 
(Suíça), em 12 de Janeiro de 1746, é visto como o principal educador que sistematizou e difun-
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diu os princípios do método intuitivo. Ele enxergava a atividade na educação como sendo uma 
das melhores ferramentas para que a criança pudesse mostrar toda a sua potencialidade. Nas 
escolas criadas por ele, como por exemplo, instituto de Iverdon, as crianças trabalhavam e 
aprendiam ao mesmo tempo. Para ele o aprendiz não adquiria conhecimento se este não fosse 
aliado a atividades práticas. As ideias de Pestalozzi obtiveram grande repercussão na educação, 
tendo a pretensão do surgimento de uma pedagogia alicerçada na modernidade. Demarcam, 
assim, um rompimento da vertente da pedagogia tradicional em prol do surgimento da Pedago-
gia Intuitiva, cuja característica básica é oferecer dados sensíveis à percepção e observação dos 
alunos. Ou seja, o indivíduo necessitava ter uma liberdade de pensar criando a sua própria per-
sonalidade de ser sujeito da sua aprendizagem.  

O método de ensino intuitivo foi compreendido como inovador e modernizador do ensi-
no, pois rompia com uma metodologia de ensino predominante pautado na memorização e na 
repetição para a aquisição do conhecimento. No entanto, essa inovação pedagógica segue uma 
cronologia que;  

Inicia-se com Rabelais propondo que a educação de Gargântua deva 
ter como ponto de partida as coisas e situações com as quais entra 
em contanto diariamente, como os alimentos, as profissões, as ativi-
dades e os produtos que as caracterizam, a fim de aprender as pala-
vras e seu verdadeiro significado; prossegue com Comênio, na 
Didactica magna, obra que inspira Andreas Reyher na criação da pri-
meira escola primária, em 1642, na Inglaterra, organizada segundo as 
diretrizes do ensino intuitivo; esse modelo se estenderá também à 
Alemanha com as Realschulen e, na França, Rousseau é o autor que 
orientará para a importância da educação dos sentidos, Emílio ou da 
educação, exercendo influencia sobre as propostas de Basedow ( na 
Alemanha) e Pestalozzi ( na Suíça) ( VALDEMARIN, 2004, P. 40). 

  A palavra intuitivo é derivada de intuição, de intuir que significa olhar para, permite-nos 
compreender que intuição só é produzida quando utilizamos o sentido da visão para com as 
coisas. Contudo, à utilização dos outros sentidos através da aplicação do método possibilitará 
ao educando uma reflexão do que se está aprendendo. Pois o ato de (re)conhecimento das coi-
sas inicia-se através do uso dos sentidos, gerando, a partir de então, as percepções e sensa-
ções dos objetos e dos eventos que produzem o ponto partida para a criação de ideias. O que 
não quer dizer que o ato da reflexão está concluído, pois se torna indispensável a apreciação 
das ideias formadas a partir dos contatos com as ocorrências e peças. 
 Ao ser colocado em prática os princípios do método intuitivo, o indivíduo passaria a 
aprender pela atividade resultante das novas ideias provenientes da realidade, ou seja, o pri-
meiro contato da criança para a aquisição do conhecimento seria mediado pela realidade, de-
pois, com as palavras e os livros que sustentariam as ideias a partir de uma reflexão. Assim, 
fica evidenciada a utilização dos sentidos, e, sobretudo da observação, das experiências e a 
exploração do mundo exterior para o desenvolvimento do ser humano. O processo de desen-
volvimento deveria acontecer com a educação dos sentidos das crianças. A curiosidade da cri-
ança em observar, tocar e sentir as coisas permite que memorização, a repetição, às lições de 
“cor” seja rompida pelas novas práticas pedagógicas referendadas pelo método intuitivo.  

No Brasil, a circulação do método modernizador, que ficou também conhecido como li-
ções de coisas, ocorreu inicialmente nas escolas privadas fundadas no Rio de Janeiro no de 
1870, por missionários presbiterianos vindos dos Estados Unidos. Porém, foi no âmbito da ins-
trução pública que o método ganhou notoriedade e popularidade na educação dos brasileiros, 
ancorado nas propostas educacionais que foram impostas na reforma do ensino da Nação no 
final do século XIX. A proposta que merece um destaque foi à feita pelo ministro Leôncio de 
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Carvalho, ainda no período Imperial, propondo uma reforma do ensino primário e secundário no 
município da Corte em que “noções de cousas” deveria ser uma disciplina a ser ensinada. (De-
creto nº 7.247, de 19.4.1879).  

Em meados do século XIX, o método por intuição é entendido por seus instituidores eu-
ropeus e americanos como um instrumento pedagógico capaz de reverter à ineficiência do en-
sino escolar. Porém, essa ineficiência deveria ser superada a partir do ensino primário, tornando 
a criança como peça fundamental para a transformação do ensino escolar. Isso se deu devido à 
potencialidade da natureza infantil em ter a curiosidade de saber sobre as coisas, pressupondo 
um ensino-aprendizado alicerçado nos sentidos e no ensino concreto, abandonando o ensino 
memorizado e repetitivo. Surge, assim, o imperativo da imaginação, da manipulação de objetos 
e uma nova “pedagogia do olhar e tocar”.  

O ensino deveria iniciar do particular para o geral, do conhecido para o desconhecido, 
do concreto para o abstrato. A realização do ensino dos objetos deveria ser aplicada através da 
manipulação das peças realizada pelas lições de coisas. O método intuitivo propõe ao aluno um 
conhecimento do ‘todo’ do objeto e a partir daí surgem as imaginações desse objeto, associan-
do-o a outro que possui as mesmas características e desvendando assim as ‘partes’ que com-
põe esse objeto. Uma característica que pode ser de incumbência do método intuitivo é 
apresentar um objeto e em seguida tratar dos seus usos e de suas aplicações, bem como as 
suas partes constitutivas através da intuição. As faculdades das crianças deveriam ser desen-
volvidas de um modo gradual e harmônico ancorada na observância do processo de intuição. 
  No Brasil, as lições de coisas foi trabalhada a partir do manual didático, Primeiras lições 
de coisas, direcionado ao ensino elementar, para uso dos pais e professores, de autoria do edu-
cador americano Norman Allison Calkins. Este manual traz uma exposição dos princípios fun-
damentais das lições de coisas, sendo traduzida para o português pelo então conselheiro Rui 
Barbosa2. A tradução foi ancorada pela lei nº 7247, de 19 de abril de 1879 de autoria de Leôn-
cio de Carvalho, sugerindo no artigo 4º do decreto que os programas das escolas admitissem 
as lições de coisas. Tal proposta era para ser efetuada como uma disciplina a ser ensinada, o 
que levou Barbosa elaborar pareceres discordando de Leôncio, ao propor as lições de coisas 
como um ensinamento isolado, e que na sua crítica os princípios das lições das coisas deveriam 
ser trabalhados como uma orientação geral do ensino. A tradução do manual por Rui Barbosa 
mostra-nos que suas críticas não ficaram apenas nos pareceres. 
 A obra de Calkins, um manual pedagógico de orientação dos pais e professores, teve a 
sua difusão em uma larga escala nas escolas normais e primárias no final do século XIX e início 
do século XX, sendo visto pelos dirigentes educacionais da época como um dos dispositivos 
responsáveis pela divulgação e orientação do método modernizador. A sua disseminação nos 
centros formadores de professores foi o caminho mais conveniente para a formação de mestres 
que fizessem um bom uso do método intuitivo. Dessa forma, nota-se a preocupação dos diri-
gentes educacionais em não apenas adotar a metodologia de ensino modernizador, mas uma 
preocupação em fazer uso dos princípios do método para romper, definitivamente, com o ensi-
no tradicional, mostrando, assim, uma renovação no ensino e na formação de professores. 

Os materiais didáticos que dariam um apoio aos mestres para fazer uso do método in-
tuitivo eram apresentados nas exposições pedagógicas, os quais, segundo Valdemarim (2004, 
p.104), poderiam ser identificados como: “além de mobiliário escolar, caixas para ensino das 
cores e formas, gravuras, coleções, objetos variados de madeira, aros, linhas, papéis, etc.”. 
Como se pode perceber o foco do ensino pretendido pelas exposições pedagógicas era pautado 
no uso da observação das coisas, com vista a facilitar o processo de ensino-aprendizagem. A 
renovação pedagógica estava sustentada em um ensino “concreto, racional e ativo, denomina-
do ensino pelo aspecto, lições de coisas ou ensino intuitivo” (VALDEMARIN, 2004, p.104). 
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Em detrimento aos discursos e debates ocorridos nos congressos educacionais, a pro-
dução de manuais escolares, com as renovações pretendidas por esses eventos, surge em 
grande número para serem utilizados como guia do uso dos materiais na prática pedagógica. 
Esses manuais permitiam que os mestres fizessem uso dos materiais adequados, para facilitar o 
ensino e aprendizagem dos alunos, de qual fosse à disciplina, que assim se lê: 

(...) para o ensino de aritmética, do sistema métrico decimal e da ge-
ometria: utilizava-se as cartas de Parker, compassos, contadores me-
cânico, quadro de geometria, tabuinhas, contador de mão e de pé, 
caixas de formas geométricas, cadernos de aritmética. Para o ensino 
da Linguagem: coleção de abecedários e de cartões parietais para lei-
tura, ardósias, cartas de alfabeto, cadernos de caligrafia. Para o ensi-
no de geografia e história: globo terrestres, tabuleiros de areia, 
quadros de história do Brasil, mapas. Para o ensino de ciências físicas 
e naturais: laboratórios, museus, quadros Deyrolle, estampas, qua-
dros de história natural, esqueleto humano, bússola, microscópios, 
peças anatômicas, mapas de física. Para o desenho: esquadros, mo-
delo para desenho em gesso, coleção para desenho. Para trabalhos 
manuais: caixa de tornos, pranchetas para modelagem, máquinas de 
costura” (SOUZA, 1998, p. 168). 
 

Como foi evidenciado, necessitava-se de uma pluralidade de objetos e materiais didáti-
co-pedagógicos, os quais auxiliavam os docentes na facilitação da aprendizagem dos alunos. A 
utilização e adoção do método modernizador de ensino implicaria na apropriação desses dispo-
sitivos de ensino, o que na ausência destes, em que os princípios de renovação do ensino pau-
tados sobre o método intuitivo não fossem atendidos, certamente, o ensino tornaria mutilado. 
Dessa forma, a produção de livros didáticos, tendo a sua composição centrada no método ino-
vador, surge em grande escala no final do século XIX e inicio do século XX, nas Editoras brasi-
leiras, escritos por autores também brasileiros. Nessa perspectiva, o livro Aritmética Elementar 
Ilustrada de Trajano teve sua primeira edição publicada em 1879 e a sua adoção pela instrução 
pública paulista em 1907.  

O que o livro didático Aritmética Elementar Ilustrada de Trajano pode nos dizer enquan-
to método intuitivo? Para tanto, convém sabermos neste estudo alguns traços do plano cartesi-
ano trilhado por Antonio Bandeira Trajano.  

 
DE PORTUGAL PARA O BRASIL: Antonio Bandeira Trajano e materialização de sua 
Aritmética Elementar 
 Nascido no dia 30 de agosto de 1843, na cidade de Vila Pouca de Aguiar em Portugal, 
Antonio Bandeira Trajano iniciou sua vida escolar aos três anos de idade numa escola primária 
local e posteriormente, aos 12 anos, frequentou uma escola de ensino secundário em Guima-
rães, Portugal. Em 1857, ano de sua chegada ao Brasil, aos 14 anos, tornou-se brasileiro por 
naturalização e trabalhou em uma casa comercial no centro velho de São Paulo.  
 No tocante as suas ações voltadas para a inserção do Protestantismo, Antonio tornou-
se um dos membros fundadores da Igreja Presbiteriana de São Paulo, organizada pelo reveren-
do Blackford no dia 5 de março de 1865. Passou a fazer parte dos colportores, distribuindo Bí-
blias e literatura evangélica por dois anos nas províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em 
seguida, ingressou no seminário fundado no Rio de Janeiro em 14 de maio de 1867 e, como 
seminarista ensinou geografia e aritmética na escola paroquial anexa à igreja. Sua ordenação 
iniciou-se em 10 de agosto de 1875, na cidade de Rio Claro, ficando com o cargo de pastor 

CD-ROM DE ATAS  | 7355 |  COLUBHE 2012



evangélico das Igrejas de Brotas, Rio Novo e Dois Córregos e um ano depois foi eleito pastor 
nacional da igreja do Rio de Janeiro, assumindo o cargo em 27 de novembro de 1876.  
 Em virtude do falecimento de sua filha Guiomar, em agosto de 1877, foi lecionar mate-
mática em São Paulo na Escola Americana até outubro de 1880. Nesse período assumiu o pas-
torado da Igreja do Rio de Janeiro a pedido da missão norte-americana. Seu reconhecimento 
como bom cristão está registrado em um relatório do movimento Espiritual da Igreja Evangélica 
Presbiteriana do Rio de Janeiro. Assim se lê:  

Como em os anos anteriores, este novo venerando irmão, além de 
sempre nos honrar aos domingos, com sua presença em nosso púlpi-
to, sempre nos auxilia na ministração do Sacramento da Santa Ceia, 
que preside, dirigindo-nos edificantes mui instrutivas palavras de con-
forto espiritual. Registrando nosso profundo reconhecimento e ines-
quecível gratidão ao ilustre pioneiro do Evangelho, suplicamos ao 
bondoso Pai do céu para que lhe dilates seus virtuosos dias sobre a 
terra (1907, p. 13).  

 Devido à sua saúde precária, Antônio Bandeira Trajano ficou afastado do pastorado por 
vários anos. Em julho de 1902 foi jubilado pelo Presbitério do Rio de Janeiro e faleceu aos 78 
anos no dia 23 de dezembro de 1921. Para Matos (2004, p.318), suas experiências educacio-
nais na escola paroquial da Igreja do Rio de Janeiro e na Escola Americana demonstraram a 
grande necessidade de livros didáticos, dando início a uma grande produção de livro escolares 
de sua autoria, os quais começaram a ser publicados em 1879 e foram utilizados por muitos 
anos em escolas de todo Brasil. 
 Segundo COSTA (2010, p. 246), “toda a produção do professor Trajano sobre aritméti-
ca foi preparada com base em notas fornecidas pela professora Mary Parker Dascomb, sua ori-
entadora quando lecionou na Escola Americana”. Evidência, assim, que todo o conhecimento 
adquirido por Trajano para exercer a sua carreira de professor e escritor possivelmente foi ba-
seado no método intuitivo, pois como apresentado anteriormente as primeiras escolas a traba-
lharem o método inovador em solo brasileiro foi com as escolas de cunho protestantes.  
 A Aritmética Elementar Ilustrada tem sua 1ª edição publicada no ano de 1879, tendo 
seu título completo “Arithmetica elementar illustrada para uso dos alumnos adiantados das es-
colas primarias”. Em relação ao número de edições, nada podemos dizer ao certo quando e 
qual foi a sua última. Para o presente estudo foram adquiridos os livros na sua 109ª edição pu-
blicada no ano de 1936, 128ª edição publicada em 1952, 129ª edição posta em circulação em 
1953 e a surpreendente 138ª edição publicada em 1960, a última com capas diferentes das 
outras. Percebemos a continuidade da impressão da Aritmética Elementar Ilustrar mesmo após 
a morte de Antonio Bandeira Trajano, em 1921.  
 Em todas as edições aqui analisadas e estudadas não encontramos prefácio, tendo 
apenas um texto intitulado “Aprovação e adoção desta obra” no qual o autor começa apresen-
tando a obra Aritmética Elementar Ilustrada, na sua 60ª edição, como a mais desenvolvida que 
nas edições precedentes. Nessa edição, o autor enfatiza também o aperfeiçoamento metódico, 
mostrando que o estudo e a longa prática do ensino passa a ser a mais proveitosa e condizente 
para os alunos, no que se refere a aprendizagem e facilidade no manípulo dos números e da 
arte de calcular.  
 O prêmio concedido pelo Júri da Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro, em 1883, nos 
mostra a aceitação da obra em escolas de diversos estados do Brasil. O Conselho Superior de 
Instrução da Capital Federal, reconhecendo “a grande vantagem da adoção desse livro para o 
ensino das escolas públicas”, organizou uma comissão de três professores para emitir seu juízo 
sobre a obra. Essa comissão apresentou os seguintes pareceres: 
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Li a Aritmética Elementar Ilustrada do Sr. Antônio Trajano, e tenho 
prazer em poder declarar que ela é uma das melhores, se não melhor 
de todas as que conheço destinadas à instrução da infância. Tal foi o 
parecer do ilustre professor, de saudosa memória, Dr. Benjamin Cons-
tant, sobre o livro a que se refere este requerimento. Só me resta, 
pois, subscrever o parecer desta Capital. Em 20 de Agosto de 1907. 
Alberto Gracier. 
 
Estou de pleno acordo com o parecer do meu colega relator. O traba-
lho do professor A. Trajano é o que se pode imaginar de melhor no 
gênero, e certamente continuará a prestar à instrução primaria os 
mesmos serviços que tem até aqui prestado. Em 22 de agosto de 
1907. Dr. F. Pinheiro Bittencourt. 
 
Durante grande parte do meu exercício de professor primário, tive no 
livro cuja aprovação ora se pede, um valioso auxiliar, que a meu ver, 
preenche todas as condições de uma obra didática. Em 26 de Agosto 
de 1907. Antônio Carlos Velho da Silva (TRAJANO, 1936, p. 3). 
 

 O livro Aritmética Elementar Ilustrada, na sua 109ª edição, composta de 135 páginas, 
traz o índice na última página e seus capítulos estão numerados, divididos em matérias sucessi-
vas e compostos por uma sucessão de operações naturalmente ligadas. Com isso, o estudante 
facilmente poderia perceber os pontos estudados e os que se seguiam através das definições 
claras e simples, com gravuras intercaladas ao longo do texto.  Esse livro inicialmente foi desti-
nado aos alunos das escolas de primeiras letras, o que não impedia que qualquer aluno utilizas-
se como estudo. Mas só no inicio do século XX é que ele foi utilizado nas escolas de ensino 
público. “Caso houvesse necessidade de ampliação de alguns temas, o próprio compêndio auxi-
liava o leitor a outro mais avançado, vede a nossa Aritmética Progressiva” (TRAJANO, 1952, 
p. 76).  
 Os conteúdos foram divididos em 22 capítulos, onde no final de cada um continha uma 
série de exercícios no sentido de avaliar a aprendizagem do que se tinha estudado. Segue abai-
xo um quadro com os nomes dos títulos de cada um dos capítulos. 

ARITMÉTICA ELEMENTAR ILUSTRADA 

TÍTULOS 
1-Representação numérica e Algarismos  

2-Operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) 
3-Achar os números primos 
4-Divisibilidade dos números 
5-Máximo divisor comum e Mínimo divisor comum 
6-Frações Próprias e Impróprias; Simplificações de frações; Reduzir frações ao mínimo deno-
minador comum; Soma, subtração, multiplicação e divisão de frações 
7-Alteração no valor dos números decimais 
8-Transformar frações ordinárias em decimais 
9-Adição, subtração, multiplicação e divisão de números decimais 
10-Sistema métrico decimal e suas abreviaturas 
11-Operações com qualidades métricas 
12- Medidas de superfícies e de volumes 
13-Números complexos; reduzir frações ordinárias a números complexos e divisão  
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14-Razão, Proporção e grandezas proporcionais 
15-Falsa posição 
16-Porcentagem e juros 
17-Media Aritmética  
18-Mistura 
19-Liga e Câmbio 
20-Raiz quadrada 
21-Raiz cúbica 
22-Problemas graduados 

Fonte: Tabela construída pelo autor do texto. TRAJANO, Antônio Bandeira. Aritmética ele-
mentar ilustrada: ensino teórico prático. 109ª edição. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 
1936. 
 

 A forma como está organizado os conteúdos nesta obra mostra a evolução sequenciada 
dos assuntos e, sobretudo, um dos princípios do método intuitivo pode ser facilmente percebido 
pela maneira gradativa de ir aumentando a dificuldade, percorrendo o axioma de que o ensino 
deve passar do simples para o complexo e pela apresentação de ilustrações. Vale ressaltar que, 
como foi constatado anteriormente, a obra de Trajano nos traz imagens em quase todas as pá-
ginas para exemplificar as definições e exercícios no final de cada lição, facilitando, assim, o 
aprendizado.   
 Essa afirmação pode ser comprovada a partir das figuras que segue abaixo, nas quais 
nos trará uma ideia mais clara e inovadora de como Trajano utilizava para melhorar a compre-
ensão dos alunos. As imagens a serem mostradas são tábuas, ou seja, tabuada, das operações 
fundamentais a de soma, subtração e divisão. 
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 Figura 1: Tábua de Adição. TRAJANO, Antônio Bandeira.  
Fonte: Aritmética elementar ilustrada: ensino teórico e prático. 109ª edição. Rio de Janeiro: 
Livraria Francisco Alves, 1936. 

  
 Pode-se observar que na operação da Adição, além de vir uma “tábua” de adição, o autor traz 
uma figura de uma pequena habitação onde estão homens e mulheres se divertindo, uns pu-
lando corda, outros jogando bola, outras com uma argola, enfim, podendo ser explorado desta 
figura a quantidade de homens e mulheres fazendo a soma dos mesmos, resultando em um 
total de pessoas. Pode até ser compreendido que não podemos reunir quantidades de espécies 
diferentes, como é o caso de três pessoas e dois cavalos. 
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Figura 2: Tábua de Subtração. TRAJANO, Antônio Bandeira.  
Fonte: Aritmética elementar ilustrada: ensino teórico e prático. 109ª edição. Rio de Janeiro: Li-
vraria Francisco Alves, 1936. 
  
 Assim como ocorreu na operação da adição, o mesmo acontece com a subtração. Tra-
jano utiliza uma “tábua” da subtração, em que acima desta “tábua” contém uma imagem de 
quatro crianças brincando, sendo que duas meninas e dois meninos, as meninas estão com flo-
res e os meninos com algo parecido com laranjas. Um dos meninos retira uma laranja e levanta 
para o alto das que estão reunidas no chão, daí a ideia de subtração que é tirar um número das 
unidades de outros. Além do que no fundo da imagem contém sete árvores, sendo cinco de 
lado a lado e as outras duas distantes das demais.  
 Na “tábua” da multiplicação não contém imagem acima, pois o princípio da multiplica-
ção pode ser compreendido na própria “tábua”, em que multiplicar um número inteiro é repetir 
o primeiro número tantas vezes, quantas são as unidades da outra.  

CD-ROM DE ATAS  | 7360 |  COLUBHE 2012



 
Figura 7: Tábua de Divisão. TRAJANO, Antônio Bandeira.  
Fonte: Aritmética elementar ilustrada: ensino teórico e prático. 109ª edição. Rio de Janeiro: 
Livraria Francisco Alves, 1936. 
 

Na operação da divisão acontece o mesmo com soma e subtração. O autor nos traz a 
“tábua” e uma imagem composta por dois grupos, cada um com cinco homens, entre rapazes e 
crianças. Nas proximidades de um dos grupos, encontram-se no chão uma quantidade de 15 
laranjas divididas em três partes iguais. Tais subconjuntos de laranjas permitem que o profes-
sor possa utilizar a imagem dessas laranjas divididas para aplicar as duas definições de divisibi-
lidade; a primeira é de achar quantas vezes um número contém outro e a segunda dividir certo 
número em partes iguais. 

Por sua vez, observamos que alguns dos resultados apresentados neste estudo, mesmo 
que em estágio de andamento, evidenciamos neste texto a utilização do método intuitivo na 
composição da obra Aritmética Elementar Ilustrada, de Antonio Bandeira Trajano. Pois, uma 
das características do método intuitivo é a apresentação de ilustrações dos objetos auxiliadores 
do ensino, os quais mostram-se presentes em toda a elaboração da obra. Cabe aqui registrar 
que desde o ano de 1859, missionários presbiterianos norte-americanos se instalaram inicial-
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mente no Rio de Janeiro e, em seguida, em São Paulo, instalando nesta cidade a Escola Ameri-
cana, em 1870, favorecendo a circulação de modelo educacional presbiteriano norte-americano, 
o método intuitivo. O autor da obra, aqui estudada foi aluno e professor da Escola Americana, o 
que podemos talvez afirmar que a sua aquisição do conhecimento sobre o método intuitivo foi 
adquirida pela influência do ensino americano presente no Brasil. Pois, o método modernizador 
teve a sua disseminação nas escolas brasileiras através das escolas de cunho protestantes. Por-
tanto, o presente texto buscou contribuir para a compreensão de aspectos relativos às práticas 
e saberes educacionais presentes em uma fonte que vem despertando o interesse dos historia-
dores: o livro didático. 

De Portugal para Brasil, nosso autor deixa-nos o legado de Aritmética Elementar Ilus-
trada, trazendo em suas páginas o método intuitivo, talvez não só pelas coisas, mas também 
pelas ilustrações (compreensão das coisas) e raciocínio matemático pela própria composição de 
seu texto, indo do mais simples ao mais complexo. Assim, sua obra teve a finalidade de moder-
nizar, num tempo marcado pelo final do século XIX até meados do século XX, o ensino de Arit-
mética das escolas pública e privadas do país. 
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 i Segundo Nascimento (2007, 27) colportor era o vendedor de Biblias, Novos Testamentos e material 
impresso religioso, geralmente com formação escolar equivalente ao ensino primário e tinham por missão 
criar polêmica com as autoridades eclesiaticas locais através da impresa para instalar igrejas e escolas 
protestantes durante o Brasil Oitocentista. 
2 O manual de Calkin  é apresentado na Exposição Universal de Filadélfia, realizada em 1876, sendo re-
comendado por Ferdinand E. Buisson em seu relatório ao governo francês como a melhor coleção de li-
ções de coisas já elaborada, motivando numerosas traduções, além da língua portuguesa, destacando-se 
uma versão japonesa em 1877 e duas versões para o espanhol em 1872 e 1879. A primeira edição ameri-
cana desse manual é de 1861, sendo refundida e ampliada em 1870, recebendo o título de Primeiras li-

ções de coisas e atingindo, em 1884, sua 40ª edição. As referências aqui apresentadas são da publicação 
de 1950, coordenada pelo Ministério da Educação e Saúde, no volume 13 das obras completas de Rui 
Barbosa (VALDEMARIN, 2004, p. 118). 
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A inserção da Educação Física e da Ginástica na escola pública primária paranaense. 
 
 

Se pensarmos no processo de inserção da Educação Física na escola pública primária 
paranaense, percebemos que ele se deu a partir da confluência de um conjunto de saberes ori-
ginários de diferentes lugares. De um lado, atesta-se já no início da década de 1880, um con-
junto de práticas denominadas por alguns professores “folguedos infantis”, “brinquedos 
próprios da infância”, que denotam a lenta escolarização do que podemos chamar grosso, mo-
do, a cultura. Assim, estaríamos diante de uma das dimensões da escolarização, qual seja, 
aquela na qual diferentes dimensões da vida social sofrem paulatinamente um processo de 
conversão para o ambiente escolar (Faria Filho, 2007). Juntamente com as prescrições médicas 
e a postulação científica dos métodos e atributos (ou finalidades) da Ginástica, um conjunto de 
saberes também foi escolarizado mediante a adoção e o uso de livros que deveriam embasar as 
práticas dos professores junto aos alunos, retirando das práticas sociais qualquer traço de es-
pontaneidade e as convertendo em conteúdos ou procedimentos de ensino submetidos aos im-
perativos da racionalização que demarca o currículo escolar. No Paraná, a preocupação das 
autoridades com a educação física dos escolares se deu a partir da obrigatoriedade do ensino 
da Ginástica, em 18821. Trata-se de uma política implementada por meio do Ato assinado na-
quele ano pelo então presidente da província – Carlos de Carvalho – ordenando a adoção da 
“Ginástica doméstica, médica e higiênica” escrita por um médico alemão – Daniel Schreber2 – e 
traduzida para o português por Julio de Magalhães. Aquele ato, considerando que há indícios da 
utilização do compendio do médico alemão pelos professores paranaenses, significava já um 
processo de seleção cultural (Williams, 2003), na medida em que aquelas atividades de caráter 
lúdico e popular dariam lugar a um conjunto de exercitações de conotação médica-científica. 

Por outro lado, a Ginástica de Schreber não estava isenta de críticas, fosse pela sua 
inadequação para o contexto das escolas paranaenses, pelo sentimento de incompetência dos 
professores na sua aplicação, ou até mesmo pelo que parecia ser sua grande complexidade 
para aqueles anos. Mesmo tendo sido adquirida a distribuída nas escolas públicas pela Província 
nas décadas finais do séc. XIX, na nossa tentativa de compreender os primórdios do surgimento 
da Educação Física no currículo das escolas públicas paranaenses nos deparamos, entre as 
obras que localizamos ao mapear os conteúdos, métodos e as práticas relatadas pelos professo-
res sobre o ensino da Ginástica, com um livro intitulado “Homem Forte”. Este livro, que analisa-
remos ao longo do presente artigo, foi publicado no início do século XX, mais precisamente em 
1905, e escrito por um intelectual paranaense – Domingos Nascimento – com o exclusivo pro-
pósito de dar suporte aos professores escolares no seu difícil desafio de ministrar a Ginástica e 
contribuir para a educação física dos alunos.  

Domingos Virgilio do Nascimento, militar, poeta e político ligado à instrução Pública, 
nasceu em Guaraqueçaba, município de Paranaguá, Paraná, em 31 de maio de 1862. Além das 
incursões no campo da literatura e os trabalhos jornalísticos, no que diz respeito às questões 
referentes à instrução pública Domingos Nascimento se interessava por um ramo da pedagogia 
em especial, qual seja: o da educação física. Neste sentido, em sua obra “Homem Forte”, ele 
escreveu sobre uma série de práticas afeitas aos cuidados com o corpo, sobretudo a prática de 
exercícios físicos. Entre tais práticas encontra-se, além da ginástica, o tiro ao alvo, a equitação 
e a natação. Em nossas análises nos detivemos, mais especificamente, no conteúdo produzido 
pelo autor sobre a ginástica. Neste sentido, ao percorrermos as páginas do livro percebemos 
que muito do conteúdo referente à ginástica ali tratada significava, na verdade, uma apropria-
ção feita pelo militar paranaense da “Ginástica doméstica, médica e higiênica” escrita pelo ale-
mão Daniel Schreber.  
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Partindo do entendimento de Antonio Viñao (2008), que ao estabelecer um balanço do 
campo da história das disciplinas escolares, destaca a importância dos estudos sobre os livros 
didáticos na sua conformação, pretendemos explorar as relações entre o compêndio do médico 
alemão e o livro do militar paranaense na tentativa de compreender o engendramento da disci-
plina de Educação Física no currículo da escola pública paranaense. 

 
  

A ginástica doméstica, médica e higiênica de Schreber. 
 
 

Destinado a um público bastante heterogêneo, o livro do médico alemão apresenta 
uma série de prescrições de exercícios corporais esquematizados pelo autor para uso tanto dos 
próprios médicos, quanto de homens, mulheres, crianças dos dois sexos e “velhos” com mais 
de sessenta anos. Escrita de forma clara, com uma linguagem acessível, a obra apresenta indi-
cação de exercícios direcionados a pessoas sedentárias, com problemas de saúde, em desen-
volvimento – como é o caso das crianças – ou simplesmente com o intuito de promover a 
integridade física e preservar a saúde. O manual também era indicado aos que tinham de cum-
prir quaisquer deveres de educação, como os pais e os professores, não se configurando em 
um manual exclusivamente escolar. Neste caso, os exemplares poderiam ser utilizados tanto de 
maneira individual como coletiva e os exercícios realizados tanto em casa como nas escolas. 
Nem por isso deixamos de compreendê-lo como um manual de cunho didático. 

Na ginástica doméstica, médica e higiênica de Schreber, os exercícios estão organiza-
dos numericamente perfazendo um total de quarenta e cinco. Encontram-se exercícios para 
todos os principais grupos musculares do corpo, com ênfase nos membros superiores e inferio-
res. Mas também existem registros de movimentos com a cabeça, com os ombros e com o 
tronco. Através deles se desejava que fosse trabalhada a maioria dos músculos e das articula-
ções, o que denota sua grande ênfase ortopédica. Cada exercício é acompanhado, além da ilus-
tração correspondente, de informações a respeito de sua execução, quais efeitos cada um deles 
produz no organismo, o que se denomina “significação fisiológica essencial” (p. 39), quais as 
indicações e contra-indicações de cada movimento, bem como quais as doenças e problemas 
ortopédicos que poderiam ser solucionados com a repetição dos mesmos. 

Schreber prescreveu para cada exercício uma escala de repetição contendo três níveis: 
a primeira para os iniciantes, a segunda para aqueles que completavam duas semanas de práti-
ca e a terceira para aqueles que já estavam há oito semanas praticando a ginástica. Atingido o 
último estágio da escala o indivíduo deveria manter a série de repetições. “As series de núme-
ros acham-se estabelecidas como sendo próprias para um homem adulto, admitindo que existe 
nele uma intensidade média de força muscular” (p. 63). No caso da aplicação da ginástica do-
méstica para as mulheres (com exceção de alguns exercícios), os idosos e as crianças, o autor 
recomendava a diminuição da intensidade dos exercícios pela metade. Quando o objetivo fosse 
trabalhar com fins terapêuticos poder-se-ia aumentar a intensidade dos exercícios correspon-
dentes à região afetada. Nestes casos, era necessário diminuir a intensidade daqueles conside-
rados menos importantes. 

Após a descrição de cada um dos movimentos Schreber apresentou algumas prescri-
ções contendo uma seleção dos exercícios convenientes para a solução de casos específicos. 
Dentre estas prescrições interessa-nos mais especificamente a décima, cuja série foi construída 
“para auxiliar o desenvolvimento normal de todo o corpo, e completar esse desenvolvimento 
para as crianças dos dois sexos” (p. 149). É por meio da realização dos exercícios constantes 
nessa prescrição que os professores deveriam realizar o ensino da ginástica. A série de exercí-
cios que compõem a décima prescrição encontra-se relacionada no quadro a seguir.  
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QUADRO 1 – DECIMA PRESCRIÇÃO 
Para auxiliar o desenvolvimento normal de todo o corpo e completar esse desenvolvimento nas 

crianças dos dois sexos.  
 

Descrição Número do 
Exercício

Escala 
Repetição* 

Movimento circular com a cabeça 
Voltar a cabeça para cada um dos lados 
Movimento circular com os braços 
Elevar lateralmente os braços 
Aproximar os cotovelos por detrás 
Juntar as mãos atrás das costas 
Estender o braço para a frente 
Estender os braços para os lados 
Estender os braços para cima 
Estender os braços para baixo 
Estender os braços para traz 
Executar um movimento circular com as pernas 
Elevar as pernas lateralmente** 
Aproximar os braços horizontalmente um do outro 
Afastar os braços horizontalmente um do outro 
Curvar o corpo para a frente e para a retaguarda 
Inclinar o corpo lateralmente 
Fazer rodar sobre si os braços 
Descrever uma espécie de oito com as mãos 
Dobrar e estender os dedos 
Fazer rodar as pernas sobre si 
Aproximar as pernas uma da outra 
Voltar o tronco 
Estender para deante e dobrar os joelhos 
Dobrar e estender para traz os joelhos 
Estender e curvar os pés 
Elevar os joelhos** 
Erguer o tronco 
Executar um movimento análogo ao de ceifar 
Executar um movimento análogo ao de rachar lenha** 
Acocorar-se 
Passar uma bengala por sobre a cabeça 
Caminhar com uma bengala passada transversalmente 
entre as costas e as curvas dos cotovelos. 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
25 
26 
14 
15 
20 
21 
16 
17 
18 
27 
28 
22 
29 
30 
31 
32 
24 
39 
40 
33 
34 
35 

5,10,15 
3,4,5 
4,6,10 
5,10,15 
4,6,8 
4,6,8 

5,10,15 
5,10,15 
2,4,6 

5,10,15 
3,5,8 
2,3,4 
3,5,8 
4,6,8 
4,6,8 

5,10,15 
10,15.20 
15,20,25 
10,15,20 
6,8,10 

10,15,20 
2,3,4 

5,10,15 
3,4,5 
5,6,8 

10,15,20 
2,4,6 
2,4,6 
4,8,12 
3,6,10 
4,8,12 
2,6,8 

durante 5,8,10 
minutos. 

* Os números já estão adequados ao público infantil e equivalem, respectivamente, a: alunos 
iniciantes, alunos com duas semanas de prática e alunos com oito semanas de prática ininter-
rupta. 
** Deve ser suprimido para o sexo feminino. 
Fonte: Compêndio de “Ginástica domestica, médica e higiênica” de D. G. M. Schreber, versão 
portuguesa de Júlio de Magalhães, Lisboa, s/d. 
 

A ginástica doméstica aplicada às crianças era recomendada a partir dos quatro e cinco 
anos de idade. Schreber também defendia que o conjunto dos exercícios prescritos por ele em 
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seu compêndio deveria ser realizado pelo menos duas vezes por semana, respeitando as neces-
sidades individuais.  

Nota-se que para as crianças foi destinada à realização de quase todos os exercícios, ou 
seja, dos 45 relacionados no livro foram suprimidos apenas 12. A série destinada às crianças 
era uma das mais completas entre as prescrições. Os exercícios não contemplados apresenta-
vam outras finalidades. Parte deles destinava-se basicamente para uso terapêutico, visando a 
correção de problemas específicos, sem relação direta com os ideais de educação do corpo in-
dispensável para a formação dos indivíduos. No entanto, Schreber não expõem a forma como 
montou cada prescrição. Consta no manual apenas o objetivo almejado com cada uma delas e 
os exercícios que lhe correspondem.  

Na aplicação do método propriamente dito o professor deveria cuidar da organização 
das atividades fazendo com que, por meio de sua exposição, todos executassem os exercícios 
em conjunto, de maneira uniforme e ao mesmo tempo. Ele deveria dirigir os exercícios e se 
possível executá-los junto com os alunos. Caso isso não fosse possível, Schreber recomendava 
que os professores deveriam pelo menos dirigir e vigiar atentamente a realização dos exercí-
cios. “Sem isto, a criança não toma por muito tempo a sério o exercício, cuja execução se torna 
ao cabo de algum tempo pouco cuidadosa, ou degenera em uma pratica rotineira de movimen-
tos sem utilidade” (p. 151). Segundo as recomendações do autor, “depende do tato do profes-
sor ou diretor dos exercícios ginásticos saber conservar sempre interessado e animado o 
espírito da criança, o que poderá conseguir variando, combinando e multiplicando as formas do 
movimento” (p. 151). Juntamente com a organização dos exercícios, os professores também 
deveriam estar atentos aos erros que por ventura estivessem ocorrendo para que a partir deles 
pudesse realizar as correções necessárias. 

Já as crianças deveriam repetir atentamente os exercícios observando o ritmo e inten-
sidade das repetições. Precisavam atentar-se a maneira como deveriam realizar cada movimen-
to para que cada uma das funções decorrentes da realização dos mesmos fosse alcançada. 
Através da prática reiterada da ginástica doméstica os alunos deveriam ter conhecimento de 
todos os movimentos, assim como superar os limites e dificuldades provenientes da execução 
de cada um deles. Desta maneira, a participação dos alunos caracterizava-se pela reprodução 
dos exercícios e tarefas trazidas pelo professor. 

Contudo, não eram quaisquer conteúdos ou de qualquer modo que os professores de-
veriam trabalhar. Schreber também chama a atenção sobre a importância e a necessidade de 
método. Segundo ele, “é evidente que não podemos obter o fim que temos em vista, execu-
tando a esmo quaisquer movimentos, e não submetendo a sua execução a leis definidas e de-
terminadas” (p. 39). Para ministrar a ginástica era preciso estar atento para uma série de 
questões levantadas pelo autor como, por exemplo: a função dos exercícios, a maneira de os 
executar, a duração de cada um deles e, principalmente, “a conveniência individual da natureza 
e da soma dos movimentos” (p. 40, grifos do original). Portanto, um conjunto de preceitos ba-
nhados em uma retórica cientificista, a qual fundamentava as finalidades, os conteúdos, os mé-
todos a serem almejados pela aplicação do seu compêndio. 

Segundo o autor a opção pela ginástica doméstica, médica e higiênica de origem alemã 
apresentava uma série de vantagens para a educação física da mocidade. Além de promover o 
equilíbrio das forças vitais, os exercícios prescritos eram de fácil realização e, conforme alertava 
Schreber, possibilitavam a manutenção da saúde até idade avançada. Proporcionavam também 
força e agilidade por meio do fortalecimento dos músculos e das articulações. Entre os resulta-
dos esperados estava a possibilidade de viver com mais vigor, aptidão, perseverança, satisfação 
e resistência. Contudo, o compêndio de Schreber não foi o único livro a fazer parte da trajetória 
da ginástica no ensino público primário ofertado no estado do Paraná. 
 

CD-ROM DE ATAS  | 7368 |  COLUBHE 2012



 
O “Homem Forte”, segundo Domingos Nascimento. 
 
 

Ao produzir o seu livro, Domingos Nascimento estava preocupado com a forma como a 
ginástica era ministrada nas escolas paranaense naqueles anos. O problema central que o in-
comodava já há algum tempo – desde quando fora aluno da escola militar – referia-se aos mé-
todos de ensino e aos conteúdos escolarizados. De acordo com Chervel (1990, p. 202), “é esse 
o componente que chama prioritariamente a atenção, pois é ele que a distingue de todas as 
modalidades não escolares de aprendizagem, as da família ou da sociedade”. Logo, seguindo as 
pistas de Chervel, vale a pena destacar novamente que o Compêndio de Schreber não fora pro-
duzido para atender exclusivamente aos imperativos escolares. Nascimento parecia ter isso cla-
ro. Segundo ele, 
 

Os exercícios evidentemente violentos, sem um método regular con-
sequente da correlação que deve existir entre as funções do corpo e 
do espírito, só podem trazer sérios prejuízos aos que deles façam uso. 
É assim que no Brasil o ensino da ginástica ainda se acha apegado 
aos condenáveis sistemas de pretender-se transformar os indivíduos 
em verdadeiros acrobatas e atletas, deformando o corpo e desequili-
brando o espírito, sem atender-se que a educação física propriamente 
dita deve ser compreendida antes como um complemento da educa-
ção intelectual e moral e como um agente higiênico e poderoso do 
aperfeiçoamento da espécie, do que como elemento de formação de 
homens exclusivamente robustos, muitas vezes disformes, quando 
não escravos da vontade inteligente de outrem pela sua inferioridade 
cerebral. 
Não assim têm compreendido os modernos investigadores do magno 
problema da educação humana. Para estes, por exemplo, estão pos-
tos de lado, como inúteis e ruinosos à saúde da mocidade, as parale-
las, as barras fixas, as argolas, os trapézios, os saltos duplos, etc., da 
antiga ginástica, causas muitas vezes de acidentes fatais, como: rup-
turas musculares, hérnias, deslocamentos, torceduras, fraturas, 
hydartroses, etc., etc. (p. 7). 

 
A ginástica acrobática na qual o autor se referia não estava preocupada com os possí-

veis efeitos deletérios de cada movimento no organismo de quem a praticava. Os exercícios 
aplicados, assim como os objetivos almejados, também não estavam de acordo com os novos 
preceitos defendidos pelos estudos científicos no campo da medicina e da higiene. Ao contrário, 
para os críticos representavam a ausência de método, caracterizando uma atividade considera-
da fora de qualquer padrão racional, vista pelo autor paranaense como velha e ultrapassada. 
Para ele, a maneira como os exercícios eram aplicados e os resultados que eram esperados dis-
torcia inclusive a finalidade da própria educação física. Através dos movimentos exigidos nos 
diferentes aparelhos, as aulas serviam muito mais para a educação atlética do que para o aper-
feiçoamento do corpo. Direcionadas para a formação de verdadeiros ginastas, privilegiava-se 
mais a participação de “indivíduos destinados à cultura excessiva de certas qualidades físicas 
inatas” (p. 8). Não serviria, pois, ao propósito de educar o corpo como uma das dimensões da 
educação integral dos indivíduos. 

Insatisfeito com “esses exercícios violentos e inúteis, quando não nocivos à saúde, com 
tanta pertinácia e obscuridade empregados em nossas escolas” (p. 9 e 10), Domingos Nasci-
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mento buscou estabelecer um método de ensino “razoável e compatível com o meio” (p. 6). 
Conforme ele afirmava, 

 
não se cuidou ainda, no Brasil, que me conste, de modificar o sistema 
de educação física, pondo de lado esses instrumentos de deformação 
para substituí-los por exercícios compatíveis com as funções da natu-
reza humana, encarando-a pelo lado higiênico e do equilíbrio das for-
ças vitais (sem grifos no original, p. 11). 

 
Consequentemente, o método adotado por ele foi justamente o sistema de ginástica 

alemão desenvolvido por Schreber. Apesar de fazer menção ao método sueco, o capitão para-
naense resolveu adotar as séries de movimentos prescritas pelo ortopedista alemão em detri-
mento da ginástica sueca pelos mesmos motivos que este, ou seja, a dificuldade para a 
aquisição de aparelhos e de auxílio de terceiros, tornando mais simples a seção de ginástica. A 
opção pelo método do alemão fica evidente no próprio texto do autor. Ao elogiar e sintetizar a 
obra alemã, Domingos Nascimento fez pequenas modificações sem, com isso, comprometer o 
conteúdo original. Entre tais modificações estão: mudança na ordem de alguns exercícios e a 
divisão dos mesmos em pequenas lições, tornando aquele método ainda mais fácil de ser assi-
milado pelos professores. Não é demais observar como vários professores reclamavam em seus 
relatórios das dificuldades de trato com o compêndio alemão. Nascimento parecia estar atento 
àquelas opiniões ao propor a simplificação do compêndio para uso nas escolas. 

Apesar de combater veementemente a educação atlética, Domingos Nascimento acre-
ditava que o esporte poderia ser considerado como parte da educação física, bem como ser 
ensinado nas escolas. No entanto, ao defender tais atividades o autor era contra qualquer abu-
so ou especialização. Para ele o esporte estava associado à prática de “exercícios dos músculos 
com o fim higiênico” e, assim como a ginástica, também exigia a racionalidade na aplicação dos 
exercícios destacando sempre as funções dos movimentos em relação ao organismo das pesso-
as. Ao tratar deste assunto em seu livro o militar paranaense recorre a Roblot e define o espor-
te como “todo o trabalho imposto ao aparelho locomotor para um fim higiênico e de diversão” 
(p. 7). Entre as atividades relacionadas no texto encontram-se: “a marcha, a corrida, o salto, a 
esgrima, a natação, a velocipedia, o exercício de remar, a patinagem, a equitação, o canto e a 
dança” (p. 7). Logo, sua caracterização do esporte tem muito a ver com uma mudança da sen-
sibilidade que seria marca da modernização da sociedade: o hommo sportivus era aquele dota-
do de vontade, energia, ativo e industrioso. A exercitação física era um dos motores da 
educação de uma nova sensibilidade fundada na ação corporal intensa e planejada. Não é ca-
sual que o método, motivação primeira das obras de Schreber e Nascimento, fosse uma das 
âncoras de todo o movimento de renovação educacional, e também da afirmação da educação 
física como disciplina escolar (Monarcha, 2009; Taborda de Oliveira, 2009). 

Além da falta alegada de método para o ensino da ginástica e da crítica à educação 
atlética, outras questões animaram o paranaense a escrever seu livro sobre educação física. 
Estas questões foram incorporadas e destacadas pelo autor a partir do contato que tivera com 
a obra do ortopedista de Leipzig. Segundo ele, o primeiro problema observado nas escolas de-
corria da fadiga provocada nas crianças em virtude das sucessivas horas de estudos ininterrup-
tos. Procedimentos como este prejudicavam significativamente a educação geral e física, 
exigindo a necessidade de um momento para amenizar as longas horas de trabalho que a roti-
na escolar impunha. Segundo o autor, forçar as crianças durante muito tempo à concentração e 
ao exercício intelectual, sem proporcioná-las um intervalo sequer, feria uma das questões mais 
caras a um médico ortopedista, qual seja: os problemas de coluna gerados por uma postura 
incorreta e viciada. Segundo o depoimento de Schreber, reiterado pelo militar brasileiro, 
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Não devo deixar de dar aos preceptores da mocidade um conselho 
que se me afigura de suma importância debaixo do ponto de vista 
médico. A consideração da atitude, do desenvolvimento do corpo e da 
saúde geral das crianças, a que é de TÃO RIGOROSA NECESSIDADE 
atender nos estabelecimentos de instrução de nossa época, conduz-
nos com efeito à seguinte regra positiva: NENHUMA CREANÇA DEVE 
PERMANECER ASSENTADA MAIS DE DUAS HORAS. O habito de forçar 
as crianças a estar na posição de assentadas de um modo continuo e 
sem interrupção, e até as vezes sem que se lhes permita mover um 
pouco o corpo, chegando as costas a fatigar-se, por se acharem du-
rante muito tempo curvadas, é, nas crianças, uma das mais manifes-
tas e frequentes causas dos vícios de conformação que apresentam 
na coluna vertebral e na pélvis, e por consequência pode exercer uma 
influencia verdadeiramente perniciosa no futuro das crianças do sexo 
feminino (destaques do original, p. 62 e 63).  

 
Educar a postura dos educando era fundamental para o desenvolvimento de corpos 

aprumados, mas não o suficiente. Para desenvolver os músculos das costas, tão necessários 
para a sustentação da coluna, era indispensável a realização dos exercícios corporais. Não é por 
acaso que a necessidade do intervalo, que se constituiria no que se convencionou chamar de 
recreio escolar (Meurer, 2008), era bastante reivindicado pelos médicos higienistas desde o séc. 
XIX, e estava diretamente relacionado com a inserção da ginástica nas práticas escolares. Tais 
recomendações refletem a transição de um corpo considerado inerte e apático, sem iniciativa, 
para outro que gradativamente “ganha” em movimentação dentro da escola. 

Schreber alertava para a necessidade de não se descuidar do desenvolvimento do cor-
po. A importância dada à atividade corporal por parte do autor alemão também contribuiu para 
que Domingos Nascimento discorresse sobre o assunto e registrasse sua opinião. Para ele, o 
título do livro era a própria síntese do mesmo, ou seja, representava os fundamentos sob os 
quais o produziu. Por homem forte o paranaense associava “um estado de energia e de virilida-
de capazes de predispor o homem para enfrentar obstinadamente o struggle for life, sem des-
falecimentos nem irresoluções” (p. 13). De nada adiantaria o conhecimento se ele estivesse 
alojado em um corpo fragilizado. De nada adiantaria a inteligência humana se a humanidade 
não tivesse força para enfrentar as vicissitudes da vida.  

A educação física, pela via da ginástica, fazia sua entrada na cena educacional como 
um dos vetores da moralização dos costumes, a qual não poderia prescindir dos corpos para 
sua consignação. Não se educaria o corpo por ele mesmo, como sede das sensações e possibi-
lidade de apreensão do mundo. O corpo seria educado porque nele repousava a esperança de 
morigeração dos costumes, que pressupunha um conjunto de atributos morais adequados a um 
mundo que se transformava. O corpo rijo, reto, ereto, altivo e ativo, calcado no discurso cienti-
ficista, era um ideal que lançaria as bases de constituição da educação física como conteúdo 
escolar, obliterando outras formas corporais de ser e existir, sobretudo aquelas afeitas às largas 
parcelas da população que ainda não tinham a experiência escolar no seu horizonte de expecta-
tivas. 

O compêndio de Daniel Schreber, produzido para um contexto alheio ao brasileiro, já 
era objeto de críticas de intelectuais europeus preocupados com a renovação educacional, no 
final do séc. XIX (Caruso, 2005). Provavelmente alheio a isso, Domingos Nascimento apropriara 
as prescrições do alemão adaptando-as à realidade das escolas paranaenses como expressão 
do que haveria de mais avançado no âmbito da ciência para a educação dos corpos dos escola-
res. Independentemente do descompasso entre obsolescência do compendio de Schreber e os 
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anseios reformadores de Nascimento, não se pode negar a importância do autor paranaense e 
do seu pequeno livro, tanto para a seleção quanto para a circulação de idéias, manifestas nas 
prescrições sobre a ginástica, que ajudariam a lançar as bases do que hoje conhecemos como a 
disciplina Educação Física. Isso em um período onde, apesar dos discursos sobre a importância 
da educação escolar, a escola estava longe de ser uma possibilidade para a maior parte da po-
pulação brasileira. 
 
 
Algumas considerações... 

 
 
Com efeito, podemos dizer que a ginástica doméstica, médica e higiênica desenvolvida 

por Schreber ajudou a definir não só o trabalho de Domingos Nascimento, mas também o esta-
belecimento dos cuidados com a atividade corporal, sobretudo pela via da sua sistemática exer-
citação, na instrução pública da então Província do Paraná. Tendo como referência o compêndio 
alemão, ainda nos finais do império os dirigentes do ensino atentaram para a importância da 
educação física, e a ginástica foi instituída no ensino primário ofertado. Isso se deu para impo-
sição aos professores, pela via legislativa, de um conjunto de prescrições que se fundava em 
um tipo de conhecimento “científico” para ministrar mais um tipo de saber que se escolarizava.  

Este movimento de atuação do estado na definição das políticas referentes à instrução 
pública, sobretudo no âmbito da prescrição do que e como deveriam ser ministrados os conteú-
dos e as disciplinas escolares é bastante evidente na história do currículo, conforme constatou 
Goodson (1995). No entanto se evidencia a dificuldade dos professores no trato com aquele 
conjunto prescritivo, na medida em que não se sentiam em condições de desenvolver mais 
aquela habilidade: educar deliberada os corpos dos alunos. Talvez por isso a documentação que 
cobre o período entre 1882, ano de estabelecimento na obrigatoriedade legal do ensino da Gi-
nástica no Paraná, e os anos finais do séc. XIX silenciem sobre a efetiva prática da ginástica nas 
escolas públicas paranaenses. Estaríamos, assim, diante de uma continuidade legal da oferta de 
educação física nas escolas públicas, mas de uma descontinuidade em relação à sua efetiva 
prática no cotidiano das escolas. Ao que parece, a iniciativa de Nascimento visava justamente 
equacionar, pela via do método, a distância entre o prescrito e o efetivado (Taborda de Oliveira 
e Meurer, 2007)  

Podemos considerar a obra de Domingos Nascimento tanto como fruto da tradução de 
obras estrangeiras para o ensino das diferentes disciplinas presentes nos programas de ensino, 
quanto do esforço de produção de uma literatura nacional que embasasse a prática docente 
cotidiana.3 Esta ajudaria a inventar e disseminar, inclusive, o ethos do hommo gymnasticus, o 
qual marcaria o desenvolvimento da cultura ocidental ao longo do séc. XX. A contemplação des-
tas duas características presentes na obra de Domingos Nascimento deve-se ao fato da mesma 
versar não apenas sobre o ensino de ginástica escolar, mas sobre outras práticas concernentes 
à educação integral do homem, que seria desenvolvida a partir da sua formulação do “homem 
forte”, com o correspondente desenvolvimento de uma sensibilidade fundada na moralização 
dos costumes, retórica cara aos reformadores da instrução pública em diferentes quadrantes do 
mundo ocidental. 
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1 Sobre a história da Educação Física e da Ginástica no ensino público primário paranaense, ver 
Puchta (2007).  
2 Daniel Gottlieb Moritz Schreber (1808-1861) era membro de uma família de burgueses, pro-
testantes e cultos da Alemanha. Formou-se em medicina, área na qual obteve uma maior inser-
ção no ramo da ortopedia. Como médico, Schreber também se dedicou à pedagogia, 
apresentando interesse especial por problemas relativos à educação física, ginástica, medicina 
preventiva, higiene escolar e saúde pública (Niederland, 1981). 
3 Sobre o processo de tradução de obras estrangeiras, bem como do incentivo à produção de 
livros didáticos nacionais, ver Bittencourt (1993). 
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Nesta comunicação, apresentam-se resultados de uma pesquisa em desenvolvimento, 
com financiamento do CNPq, que tem como objetivo constituir uma Biblioteca de higiene, por 
meio do levantamento, catalogação, digitalização, inserção em banco de dados e análise de 
manuais escolares destinados às crianças das escolas primárias paulistas e seus mestres. Na 
constituição desse acervo, interessa aos objetivos da pesquisa reunir dados sobre os autores, 
casas editoras, edições, tiragem e distribuição dos manuais, bem como sobre os usos prescritos 
pelas autoridades educacionais, autores e editores, que ofereçam uma possibilidade de aproxi-
mação do universo de manuais escolares que abordam temáticas de higiene e saúde, em circu-
lação nas primeiras décadas do século XX.  

Tomando como fonte e objeto de investigação a coleção Bibliotheca Popular de Hygie-
ne, publicada pela Companhia Melhoramentos na década de 1930, esta comunicação busca 
compreender a produção e a circulação internacional de modelos e objetos culturais entre Brasil 
e Portugal. Detém-se, mais especificamente, sobre o modelo de impresso de destinação escolar 
que se configurou na constituição de bibliotecas populares, procurando compreendê-lo no âm-
bito do processo de difusão internacional do higienismo, em suas articulações com a difusão de 
propostas de educação popular e com o lugar dos editores nesse projeto. A análise da coleção 
desdobra-se em interrogações que buscam flagrar os possíveis vínculos dessa coleção com a 
fórmula editorial experimentada na coleção portuguesa Bibliotheca do Povo e das Escolas - Pro-
paganda de Instrucção para portuguezes e brasileiros, publicada em Lisboa pela editora funda-
da por David Corazzi, a partir do final do século XIX, e assumida pela Editora Francisco Alves, a 
partir de 1913. Coleção essa que versa sobre os mais diversos assuntos, incluindo, entre os 
seus títulos, Medicina domestica (1883), Hygiene do vestuario (1884), Hygiene da alimentação 
(1901), Hygiene da habitação (1904), Hygiene (1906) e Hygiene do quarto de cama (1911).  

Articulada aos intentos de “vulgarisação das noções necessarias á formação de uma 
consciencia sanitaria activa”, a coleção de livros publicada pela Melhoramentos oferecia um 
conjunto de orientações ao professor, por meio das quais se procurava guiá-lo no desenvolvi-
mento das suas aulas. Figurava, entre os seus intentos, municiar o professor de estratégias que 
visavam ao “aprendizado activo das noções sanitarias que ao assumpto interessa, de modo que 
essas noções não se percam, e concorram para a formação de cidadãos apparelhados à luta em 
prol de um Brasil cada vez mais são” (Barroso, 1938, p. 58), como advertia o autor, no volume 
13 da coleção, dedicado ao estudo das Doenças que os insectos nos causam. No caso portu-
guês, os livros que compõem a Bibliotheca do Povo e das Escolas versam sobre os mais diver-
sos assuntos, constituindo-se a higiene em uma das temáticas abordadas.  

Na análise da Bibliotheca Popular de Hygiene, em suas similitudes e singularidades em 
relação à coleção portuguesa, como também nas possíveis vinculações entre o projeto editorial 
português e o projeto da Melhoramentos, procura-se compreender essa coleção em sua materi-
alidade de objeto cultural, indagando sobre os processos que a produzem, como também sobre 
as prescrições de usos escolares, sem perder de vista a possibilidade de usos não escolares, já 
que ambas as coleções contêm em seus títulos alusões que permitem pensar em uma destina-
ção mais ampla que o público escolar. A indagação sobre a materialidade do objeto impresso 
remete, ao mesmo tempo, à importância de considerar os protocolos textuais e tipográficos 
como dispositivos de modelização da leitura, atentando para as considerações de Chartier 
(1994), que advertem que o texto não existe fora do suporte que o dá a ler. No horizonte des-
ses protocolos, que se articulam na composição dos impressos em estudo, instaura-se a possi-
bilidade de compreensão do projeto de conformação aos imperativos da disciplina higiênica, por 
meio da inculcação de um sistema de hábitos saudáveis.  

Nesse sentido, cabe atentar para algumas questões: que elementos os prefácios e/ou 
apêndices podem oferecer para uma leitura dos usos prescritos para a obra? Que indícios nos 
dão sobre as concepções pedagógicas que orientaram o tratamento dos temas, bem como so-
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bre sua seleção e apresentação em uma sequência determinada? Que representações produ-
zem sobre o próprio autor e os seus leitores? Como se organizam as lições? Qual o sentido im-
presso pelo formato editorial adotado? Questionário esse que não se pretende esgotar, nos 
limites desta comunicação, a qual se voltará, de modo mais específico, para as questões ligadas 
ao formato editorial, buscando empreender uma primeira aproximação do gênero biblioteca que 
aproxima as duas coleções em estudo. 
 
Produzindo livros para o mercado escolar 
 

Nas primeiras décadas do século XX, assiste-se a uma crescente expansão da produção 
de manuais escolares de higiene destinados às crianças das escolas primárias do estado de São 
Paulo e a seus mestres, a qual resultou de iniciativas de órgãos governamentais, das editoras e 
dos próprios autores. Como destaca Beda, analisando a produção da Companhia Editora Nacio-
nal referente ao ano de 1929, 
  

Salta à vista a ampliação do naipe de títulos “Higiene e Saúde” inicia-
do no ano anterior com apenas dois títulos de grande sucesso: Carti-
lha de Higiene, de Almeida Júnior, dedicada à orientação infantil nos 
hábitos de higiene corporal, da qual foram impressos, no lançamento, 
11.000 exemplares, e reimpressa em 1929, 15.000 exemplares; e A 
Questão Sexual, do Dr. Augusto Forel, cuja primeira edição, em março 
de 1928, fora de apenas 1.100 exemplares, com uma reimpressão de 
4.000 exemplares, em novembro, e logo em seguida, em janeiro de 
1929, a 3a reimpressão, de 10.000 exemplares e a 4a, em junho, de 
mais 5.000 exemplares. (1987, p. 232) 

 
Essa mesma tendência será observada nos investimentos de outras editoras, ao longo 

da década de 1930, como a Francisco Alves,1 responsável pela publicação de vários títulos de 
autoria do médico Renato Kehl, uma das mais reconhecidas figuras do movimento em prol da 
Eugenia no país. Dentre as obras do autor publicadas por essa editora, destacam-se A fada 
Hygia: primeiro livro de Hygiene, adotada nas escolas públicas de vários estados brasileiros, 
conforme consta na folha de rosto da 4a. edição, datada de 1936; e a Cartilha de Higiene: alfa-
beto da saúde, que veio a lume em 1937, como uma espécie de introdução a esse primeiro li-
vro, procurando oferecer ao professor um guia “para o ensino sugestivo e persuasivo de noções 
elementares condizentes com a preservação da saude”.  

Entre as iniciativas editoriais a que se assiste no período, merece destaque o lançamen-
to, pela Companhia Melhoramentos de São Paulo,2 das obras Vida Hygienica - Historia, em figu-
ras, de duas crianças que nunca ficaram doentes e Vida Hygienica: Alimentação, acompanhadas 
de uma série de quadros murais intitulada Vida Hygienica: Nossa Alimentação, de autoria de 
Pedro Deodato de Moraes, professor de Pedagogia e Psicologia Experimental da Escola Normal 
de Casa Branca, no interior de São Paulo (1914-1920), e inspetor escolar nos quadros da re-
forma capitaneada por Fernando de Azevedo no Rio de Janeiro, entre 1927 e 1930. Data do 
mesmo período a iniciativa de publicação da Bibliotheca Popular de Hygiene - Saude para todos, 
que reunia mais de duas dezenas de livros elaborados pelo médico Sebastião Barroso, entre os 
quais Alimentação e saúde (obra em 3 volumes, 1935), Os decalogos da saude (1936), Como 
estudar com proveito (1938), Vícios e doenças que as crianças apanham umas das outras 
(1938), apresentados pela editora como uma “serie de pequenos volumes versando sobre os 
preceitos indispensáveis á saude do corpo e do lar, tão necessários á felicidade humana”. 

Cabe assinalar que a expansão da produção de manuais escolares não se limitou à higi-
ene, podendo ser notada em relação às várias áreas do currículo escolar. Chamando a atenção 
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para as iniciativas que se configuram nos anos 1930, Lajolo e Zilberman destacam que o perío-
do se constitui em um importante momento na produção e comercialização de livros voltados 
para o público escolar, uma vez que: 

  
Intelectuais, jornalistas e professores arregaçaram as mangas e puse-
ram mãos a obra; começaram a produzir livros infantis que tinham um 
endereço certo: o corpo discente das escolas igualmente reivindicadas 
como necessárias à consolidação do projeto de um Brasil moderno. 
(1984, p. 28) 

 
A expansão das iniciativas nessa direção, que redundou no aparecimento de um volume 

crescente de obras didáticas versando sobre aspectos ligados à higiene e à saúde, elaboradas 
por médicos, professores e escritores, algumas das quais reunidas em coleções, acompanha o 
processo de difusão da escolarização e universalização dos saberes elementares, articulando-se, 
numa outra dimensão, à emergência de problemas decorrentes da urbanização, dentre os quais 
a eclosão de graves quadros epidêmicos e a persistência de quadros endêmicos.  

Além desses aspectos, há que se ter em conta, na análise do processo de ampliação da 
produção de manuais de higiene e da presença de conteúdos ligados à temática da higiene em 
manuais de diferentes disciplinas escolares, o lugar central assumido pela escola nos projetos 
de higienização social. Cabe atentar, ainda, para as articulações entre educação e saúde que 
marcaram as intervenções no campo da saúde desenhadas a partir da década de 1920, no âm-
bito das quais a educação passou a ser vista como fator decisivo na regeneração da população, 
já que se acreditava ser possível, por meio dela, assegurar a aquisição de hábitos saudáveis, 
desde a mais tenra idade (Carvalho, 1997; Rocha, 2003, 2011). 

Nos discursos de médicos, autoridades governamentais e mesmo de alguns reconheci-
dos educadores do período, torna-se cada vez mais recorrente a afirmação dos riscos advindos 
da grande concentração de crianças nos espaços escolares e, por essa via, da necessidade de 
uma inspeção rigorosa da escola sob o ponto de vista higiênico. Por outro lado, toma vulto a 
afirmação do papel da escola na prevenção das doenças, tanto pela sua ação direta sobre as 
crianças, como pela influência indireta que esta instituição era capaz de exercer sobre as famí-
lias, reorientando as suas práticas cotidianas de cuidado com o corpo, a casa e a criação dos 
pequenos. A criança figura, no âmbito desses discursos, como matéria informe, maleável e pas-
sível de modelação por meio da aquisição de um amplo conjunto de hábitos saudáveis, capazes 
de constituir uma “segunda natureza”.  

Não é demais lembrar que tal fenômeno deve ser compreendido nos quadros do pro-
cesso de difusão do higienismo em âmbito internacional, a partir da segunda metade do século 
XIX, que se fez acompanhar de uma série de iniciativas voltadas para a educação da população, 
as quais incidiram, em grande medida, sobre a instituição escolar e os sujeitos da escolarização. 
No conjunto dessas iniciativas, destacam-se: a criação de sociedades científicas, a realização de 
congressos e exposições, a institucionalização de serviços de inspeção médica, a introdução de 
novas disciplinas nas escolas primárias, nos cursos de formação de professores e nos cursos 
médicos, seguida da produção massiva de manuais escolares e impressos os mais variados. 
 
A Bibliotheca Popular de Hygiene 
 

Em outubro de 1935, a Companhia Editora Melhoramentos inicia a publicação da Biblio-
theca Popular de Hygiene - A Saude para Todos, com o lançamento do título A casa e a saúde, 
seguido de Alimentação e saude, em três volumes, intitulados Alimentação e alimentos; Esco-
lha, preparo e digestão dos alimentos; Doenças da alimentação. Meios de as evitar. A coleção 
continuaria a ser publicada até maio de 1938, quando vêm a lume dez novos títulos Animais 
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venenosos; Como estudar com proveito; Doenças e remédios: o que se pode esperar dos re-
médios (em dois volumes); Doenças mais comuns no Brasil; Doenças que os insectos nos cau-
sam; Doenças que pegam: meios de evita-las; Doenças que se apanham dos animaes; Os 
exames medicos periódicos; Vicios e doenças que as crianças apanham umas das outras e o 
último livro da série intitulado Saude e doença: vida e morte. “Os preceitos indispensáveis á 
felicidade humana” sobre os quais versam os pequenos livros que compõem a biblioteca abor-
dam temáticas ligadas à alimentação, asseio do corpo, vestuário, educação física, doenças e 
seus agentes causadores, assumindo o último volume o sugestivo título Vida e morte. 
 Embora ainda se disponha de poucos dados sobre o autor, é possível afirmar que ele 
era médico, filho de fazendeiro do norte fluminense. Formado pela Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, exerceu a clínica no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo. Ingressando no 
serviço público, buscou aperfeiçoar-se na prática da bacteriologia e no conhecimento dos mos-
quitos em Manguinhos, sob a orientação de Oswaldo Cruz. Atuou como inspetor sanitário no 
Rio de Janeiro, à época da reurbanização promovida por Pereira Passos, como também nos ser-
viços de profilaxia rural no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, chegando, neste último estado, 
a chefiar os serviços contra a febre amarela. Como parte das iniciativas voltadas para a difusão 
de noções de higiene, Barroso integrou a programação de cursos e palestras de divulgação ci-
entífica mantida pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 1923 (Massarani; Moreira, 
2001). 

Referindo-se à sua atuação em diferentes campos, afirma Miguel Couto no prefácio da 
obra O medico nas grandezas e miserias humanas, em que Barroso compendia algumas das 
suas experiências como médico:  
 

Em Sebastião Barroso reunem-se varias capacidades – na medicina, 
na hygiene, no jornalismo, na politica – presididas por fulgida inteli-
gência, notável capacidade de observação e clinica. Começou pelo la-
boratório, com um trabalho experimental, sobre mordeduras de 
cobras, mas, entrando na pratica da medicina, revelou logo os predi-
cados que compõem um grande clinico – a sabedoria pelo estudo e a 
penetração pelo habito do exame minucioso. Quando Oswaldo Cruz 
resolveu selectar por concurso os auxiliares de sua grande obra, ele 
fez-se hygienista e logrou um dos primeiros logares entre dezenas de 
colegas; deputado e senhor da tribuna ninguem o vencia nos debates 
sobre... finanças; jornalista ostentou conhecimentos encyclopedicos 
na improvisação diaria acerca dos mais diversos problemas sociaes; 
escritor de linguagem sempre elevada e pura. (Couto apud Barroso, 
s.d.) 

 
 As palavras de Miguel Couto permitem uma aproximação da ampla atuação de Sebasti-
ão Barroso e dos seus vínculos com alguns dos mais influentes médicos das primeiras décadas 
do século XX, apontando também para uma característica comum entre essa geração de médi-
cos: a inserção nos mais variados campos, entre eles a política.  
 A coleção Bibliotheca Popular de Hygiene - A Saude para Todos, publicada pela Compa-
nhia Melhoramentos, entre os anos de 1935 e 1938, em geral nos meses de maio, outubro e 
dezembro, assinada por um médico que já reunia experiência tanto na clínica, como nas ações 
de divulgação dos preceitos de higiene, além de uma inserção importante nos serviços de saúde 
pública, é composta por 22 livros, conforme consta na contracapa dos volumes publicados, al-
guns dos quais contemplam mais de um volume, como é o caso da trilogia sobre alimentação e 
do título que versa sobre os remédios, que conta com dois volumes. Os livros, em acabamento 
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cartonado, tinham todos o mesmo formato (16x12), apresentando entre 50 e 60 páginas, com 
ilustrações a bico de pena e fotografias em branco e preto.  

O projeto editorial sofre alterações importantes após o primeiro ano de publicação da 
coleção, quando são publicados quatro títulos. Embora não se disponha de dados sobre a tira-
gem do único título publicado em 1936, há uma redução da tiragem entre o primeiro ano de 
publicação da coleção e os seguintes, quando se passa de 5.000 exemplares para 3.000, man-
tendo-se, entretanto, o mesmo valor de venda ao longo de todo o período, 1$500, o que pode 
ser indicativo de que o empreendimento editorial não obteve o alcance esperado. Outra altera-
ção importante pode ser evidenciada na capa da coleção, cujos propósitos tanto podem ser 
atribuídos a uma intencionalidade de construir, pela imagem da capa, uma retórica mais con-
tundente e convincente do valor dos cuidados em relação à preservação da saúde, como po-
dem ter decorrido de questões de caráter mais técnico, ligadas, por exemplo, ao surgimento de 
novas possibilidades gráficas, aspecto que ainda exige uma investigação mais acurada. Distin-
tamente dos primeiros livros, publicados em outubro de 1938, em cuja capa se pode ver o de-
senho de uma figura feminina de braços erguidos sobre um fundo verde, em que se destacam 
elementos que remetem a uma paisagem natural em continuidade a traços de uma cidade, to-
do o restante da coleção traz uma capa que põe em cena a fotografia retocada de uma mulher 
jovem, sorridente e relaxada, em meio a uma paisagem campestre, a contemplar a beleza das 
flores recém-colhidas.  

Distante de piolhos, percevejos, pulgas e a salvo dos riscos do fumo, do álcool e dos 
comportamentos considerados reprováveis, de que tratam os volumes da coleção, a nova ima-
gem de capa parece assegurar o leitor da possibilidade de redenção dos males físicos e morais 
enunciados. Se as temáticas abordadas pela coleção se articulam em torno das ameaças de 
toda ordem a que estão expostas as crianças, venham elas do ambiente ou da própria alma 
infantil, a tranquilidade que emerge da paisagem campestre parece encontrar um equivalente 
na promessa de felicidade humana, por meio da adesão aos preceitos higiênicos, oferecida pe-
los livros que compõem a coleção. 
 
A Bibliotheca do Povo e das Escolas: uma coleção para portugueses e brasileiros  
 
 Apresentando-se como “propaganda de instrucção para portugueses e brasileiros”, a 
Bibliotheca do Povo e das Escolas começou a circular em 1881, com a publicação da obra Histo-
ria de Portugal. A coleção conta com 237 títulos, distribuídos em 29 séries, publicados entre os 
anos de 1881 e 1913 pela Editora David Corazzi, de Lisboa, tendo circulado, desde o seu lan-
çamento, tanto em Portugal como no Brasil.3 Conforme assinala Nascimento (2006), a Biblio-
theca do Povo e das Escolas tinha um propósito marcadamente iluminista e um caráter 
enciclopédico, procurando suprir uma lacuna de publicações de baixo custo já observada em 
países como Inglaterra, França, Itália e Estados Unidos.  

A proposta inicial tinha o intento de abranger as sete grandes áreas do conhecimento: 
educação corporal, zoologia, física, história, literatura, jurisprudência e linguística. Em que pese 
tal intenção, o sucesso comercial da coleção justificou a publicação de mais 21 séries, envol-
vendo o trabalho de 91 autores. O alcance do empreendimento fica explícito na capa dos volu-
mes que compõem a coleção, em que se anuncia que cada volume se constituía em  

 
um tratado elementar completo n’algum ramo de sciencias, artes ou 
industrias, um florilegio litterario, ou um agregado de conhecimentos 
uteis e indispensaveis,, expostos por fórma sucinta e concisa, mas cla-
ra, despretensiosa, popular, ao alcance de todas as intelligencias. 
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O público visado fica explícito quando se observa a preocupação em difundir tais co-
nhecimentos considerados “úteis e necessários” de forma a atingir “todas as inteligências”. Nu-
ma outra dimensão, a sua destinação também pode ser depreendida da preocupação em 
relação aos custos da publicação, comercializada a 50 réis, cada volume, que a configurariam 
como uma “biblioteca econômica”, acessível, segundo propunha o editor, a todos os bolsos, 
desde o do operário até o do professor. Assim, “o operário, o estudante, o chefe de família ou o 
professor, não hesitarão em formar a sua biblioteca econômica com estes livrinhos que lhe ex-
plicam tudo quanto poderiam aprender em outros de preços elevadíssimos relativamente aos 
haveres da maior parte das pessoas” (apud Nascimento, 2006). 
 O projeto da coleção tinha em mira a produção de um impresso barato, escrito em lin-
guagem acessível, numa clara crítica aos altos custos e à linguagem dos compêndios de ensino, 
contra a qual se levantava o projeto. Segundo propunha o idealizador da coleção, era necessá-
rio combater “a imposição odiosa dos detestáveis compêndios de ensino, eivados de erros gros-
seiros e vendidos por preços absolutamente incompatível com a exigüidade de recursos das 
classes trabalhadoras e pobres” (apud Nascimento, 2006).  
 O caráter civilizatório do projeto e as representações sobre a educação popular e o pa-
pel do impresso nesse empreendimento podem ser lidos, por exemplo, na introdução do volu-
me intitulado Medicina domestica, publicado em 1883: 
 

Tem o presente volume por objeto ensinar ao leitor, não medico, 
aquillo que da vasta sciencia chamada Medicina convem conhecerem 
todos. 
Sería uma louca e pretenciosa vaidade querer, em um livro elementa-
ríssimo e que tem de obedecer a dimensões restrictas, obrigatorias e 
curtas, apresentar um tratado completo de Medicina. 
É muito mais modesto, posto que não menos útil, o nosso desejo. 
Pretendemos (como têem por fim todos os volumes da Bibliotheca do 
Povo e das Escolas) proporcionar aos indoutos noções uteis, claras e 
prácticas. 
Ensinar-se-ha, pois, n’este livrinho a medicina que simplesmente pode 
ensinar-se ao vulgo. 

 
Orientados, pois, segundo o propósito de difundir “noções uteis, claras e precisas” aos 

“indoutos e vulgos”, os volumes da coleção, eram publicados nos dias 10 e 25 de cada mês, 
contendo 64 páginas, em formato de 15,5 x 10 centímetros, de composição cheia. Conforme 
registra Nascimento (2000, 2006), os dois primeiros volumes tiveram uma tiragem de seis mil 
exemplares cada, passando a 12 mil exemplares, a partir do terceiro volume, e 15 mil, a partir 
do décimo volume. Cada série de oito volumes recebia uma capa cartonada. 

O sucesso editorial da coleção lhe valeu alguns prêmios, como evidenciam os trabalhos 
de Nascimento (2000, 2006) e Nascimento e Santos (2006), entre os quais a Medalha de Ouro 
na Exposição do Rio de Janeiro, em 1881. Referindo-se aos livros da coleção, o escritor Rama-
lho Ortigão assinalaria, em artigo publicado na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro: “estes 
pequenos e obscuros livros, tão pouco mimosos de elogios, tão despercebidos da réclame, 
constituem já uma das mais completas e das mais perfeitas bibliotecazinhas que eu conheço” 
(apud Nascimento, 2000). 

A Editora David Corazzi deixou de funcionar em 1889, passando, a partir de então, a 
Companhia Nacional Editora de Lisboa a responder pela publicação da Bibliotheca do Povo e 
das Escolas, até 1902, quando foi substituída por A Editora. A coleção passaria às mãos da 
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Francisco Alves, a partir de 1913, quando essa editora passou a se responsabilizar pela comer-
cialização dos livros. 
 
Bibliotecas populares: um projeto de difusão de conhecimentos 
 
 No volume 13 da Bibliotheca Popular de Hygiene, dedicado ao estudo das Doenças que 
os insectos nos causam, Sebastião Barroso adverte que o tema do combate aos insetos já fora 
objeto dos volumes 6, O solo e a saude, e 11, Mundo dos parasitas. A oportunidade desse novo 
volume, entretanto, se justificava, já que “a materia comportaria ainda estudo geral, para visão 
de conjunto, e de modo a prestar-se à vulgarização das noções necessárias á formação de uma 
consciência sanitária activa” (1938, p. 55). Em meio às justificativas para a escolha do tema e 
das formas de abordá-lo, encontram-se indícios do público a que se destinava a coleção e aos 
métodos de ensino que deveriam ser adotados com vistas a formar a consciência sanitária, ob-
jetivo último a que visava a coleção. Professores e alunos são, nesse sentido, convocados a 
seguir as orientações que compõem o apêndice da obra: 
 

É claro que, segundo o adiantamento da classe a que o ensino se diri-
gir, essa distinção [entre miriápodes e aracnídeos] deverá ser feita, de 
maneira elementar ou mais acabada. 
Seja como for, para o fim da educação da saúde, o professor encon-
trará neste volume, como em todos os outros da collecção, rico ma-
nancial de conhecimentos e sugestões, sempre adaptáveis ás suas 
aulas. Para uma apresentação geral do assumpto, póde ser desenvol-
vido o “centro de interesse” Como os animaes nos auxiliam e nos pre-
judicam, cujo roteiro vem no vol. 7 pag. 52. Para estudo mais 
particularisado, a que a materia deste volume directamente se presta, 
póde ser desenvolvida uma “unidade de trabalho”, com referencia es-
pecial aos insectos ou aos arthropodos transmissores de doenças. 
(1938, p. 55-56) 

 
 Apresentando, no espaço do apêndice, um conjunto de indicações sobre os modos de 
fazer do conteúdo dos volumes matéria ensinável aos alunos das diferentes séries escolares, a 
coleção publicada pela Melhoramentos procura traduzir, em práticas que invocavam a participa-
ção ativa das crianças, o roteiro de temas apresentados. Embora não se encontrem aqui indí-
cios claros de uma destinação que extrapolasse os meios escolares, não se pode supor que os 
propósitos de atingir a públicos mais amplos, que orientaram a iniciativa de publicação da Bibli-
otheca do Povo e das Escolas, não estivesse aqui presente, mesmo que fosse por uma via indi-
reta, que passava pelas crianças que frequentavam as escolas, de que é um forte indício o 
próprio formato editorial da coleção. 
 Evidentemente, não se ignora os riscos da operação aqui proposta, que toma como fon-
tes coleções produzidas em momentos históricos distintos, em contextos nacionais diversos e 
segundo propósitos que não se confundem. Também não é demais lembrar o alcance de cada 
uma das coleções, considerando tanto o período de tempo durante o qual foram publicadas e 
os dados referentes ao número de volumes e à tiragem. Há que se considerar, numa outra di-
mensão, que, na coleção portuguesa, que contou com a presença de um grande número de 
autores, a higiene e as questões ligadas à saúde configuram-se em uma das temáticas aborda-
das, enquanto na coleção paulista, assinada por um único autor, a higiene se constituiu na úni-
ca temática abordada nos 22 volumes. Distinções à parte, não deixa de ser curioso pensar a 
participação da Francisco Alves e da Companhia Melhoramentos, duas das editoras cujos proje-
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tos editoriais se voltaram de modo mais significativo para a produção de livros escolares, e a 
publicação das duas coleções.  
 Para além das possíveis disputas entre duas grandes editoras em torno do mercado de 
livros escolares, não deixa de ser instigante pensar as duas coleções no âmbito de um fenôme-
no editorial que se difunde na Europa no século XIX, o qual se materializa na publicação de co-
leções voltadas para um público mais amplo, articuladas em torno dos propósitos de 
vulgarização científica. Como assinala Venâncio (2004), tal fenômeno foi marcado pela afirma-
ção da figura moderna do grande editor, central no estabelecimento das normas do mercado 
editorial.  

Peça-chave na afirmação do poder dos editores, as coleções populares possibilitaram 
que os editores assumissem o controle da produção dos livros, passando da compra de manus-
critos à encomenda de textos que atendessem aos seus interesses. Entre essas coleções, a au-
tora destaca aquelas que se voltavam para a vulgarização de conhecimentos científicos, entre 
as quais a Bibliotheca do Povo e das Escolas se constitui em um caso exemplar, já que se trata-
va da produção em grandes tiragens de livros baratos, concebidos segundo padrões editoriais 
que tinham na economia dos custos o seu principal móvel, constituindo-se em elemento decisi-
vo na definição de aspectos como o tipo de papel, a uniformidade da capa, a similaridade entre 
os volumes, a tiragem e a periodicidade (Venâncio, 2004). Sem perder de vista as dimensões 
da Bibliotheca Popular de Hygiene e os claros indícios de destinação ao público escolar, não 
parece casual a inserção da coleção no gênero biblioteca que, como assinala Olivero, citada por 
Venâncio (2004), assume um caráter particular, a partir do século XIX, consagrando o papel do 
editor. Por fim, não pode ser lida como uma casualidade a sua nomeação como biblioteca popu-
lar, que a insere em uma estratégia editorial mais ampla, em torno da qual se articulam impres-
sos voltados para diferentes temáticas selecionadas em torno do propósito de assegurar a 
educação do povo, por meio de iniciativas que não necessariamente se esgotam no âmbito da 
escola. O estudo da Bibliotheca Popular de Hygiene, em suas múltiplas dimensões, pode, nesse 
sentido, oferecer importantes elementos para se pensar os projetos que se cruzaram na produ-
ção dos livros escolares brasileiros e, de modo mais específico, daqueles que foram produzidos 
com o intento de pôr em circulação os conhecimentos produzidos no campo da higiene. 
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Primeiras palavras 
Ao longo do século XIX e nas décadas iniciais do século XX foram intensas as relações 

culturais entre Brasil e França, sendo mesmo possível afirmar que, naquele momento, um mo-
delo francês de civilização era difundido como referência por diferentes grupos sociais brasilei-
ros, em geral ligados às elites urbanas e ávidos pela construção de uma nação pensada em 
parâmetros ilustrados e positivistas. Esse processo se dá a ver pela observação de elementos 
variados: moda, língua, escolarização, costumes, arquitetura, literatura, entre tantos outros. 
Facetas destes diálogos culturais estão presentes também na imprensa e numa ampla gama de 
impressos que colocavam em circulação idéias, valores e práticas culturais vinculados a uma 
visão de modernidade cujas representações estavam presentes tanto em seus conteúdos quan-
to em sua própria forma: as astúcias de um mercado em si mesmo moderno pelas novas técni-
cas empregadas, junção entre o escrito e o visual, viés do consumo, difusão de atitudes 
derivadas de um ideal de progresso, esforço de vulgarização de novas tecnologias e do conhe-
cimento científico e noções básicas para o cuidado de si. No caso das revistas ilustradas de va-
riedades, objeto desta pesquisa, é preciso considerar ainda a segmentação que as caracteriza e 
sua necessidade de atender a demandas específicas para se tornar um negócio viável, o que 
explica, por exemplo, o forte apelo publicitário de suas páginas e um convite constante à leitora 
feminina com a inserção de temáticas que lhe eram consideradas pertinentes. 

Tomando a imprensa como instrumento de uma educação ampla dos sentidos, sensibi-
lidades e comportamentos (GAY, 1988), este trabalho investiga duas revistas ilustradas, uma de 
origem francesa – “Je Sais Tout” - e sua homônima brasileira, a revista “Eu Sei Tudo”. Ambas 
apareceram em meio à expansão de um negócio pensado de modo empresarial e apresentavam 
atrativos irresistíveis: leituras mais ligeiras que as dos livros, imagens em abundância - passíveis 
de serem “lidas” inclusive por analfabetos -, visões de mundo, beleza gráfica, leveza de infor-
mações, toques de humor, entre outros. Em especial, tais revistas dedicaram-se à propagação 
de conhecimentos científicos, seguindo a tendência de sua aplicabilidade no cotidiano em voga 
desde a intensificação da industrialização. A profusão de imagens tornava mais atraente as re-
vistas aos analfabetos ou a leitores mais “rudimentares” por permitir entradas que os jornais e 
os livros não permitiam. Embora não tenha sido um periódico especificamente educativo, esse 
tipo de publicação teve, sem dúvida, um papel importante na disseminação de novos conheci-
mentos e na produção de noções tais como cultura, civilidade, conhecimento e modernidade; 
apropriava-se, por vezes, de noções antes restritas a espaços institucionalmente escolares, mas 
procurava torná-las mais acessíveis ao grande público. Assim, para os historiadores da educa-
ção o trabalho de análise das revistas ilustradas permite uma ampliação dos horizontes da pes-
quisa para além da escola, uma escuta atenta às repercussões sociais mais amplas dos 
processos de escolarização e mesmo o reconhecimento da diversidade de sentidos atribuídos ao 
educar. 

Na organização deste texto, optei por dividi-lo em três segmentos. Num primeiro mo-
mento, apresento brevemente esses dois impressos; a seguir, discuto a questão da perspectiva 
metodológica da comparação e, por fim, trago alguns exemplos das revistas e seus dispositivos 
de ensino e formação.  

 
Sobre as revistas: breve apresentação 

As chamadas “revistas de variedades”, publicações de ampla circulação e grande suces-
so editorial desde as décadas finais do século XIX, têm sido bastante estudadas por diferentes 
historiadores, particularmente como fontes documentais indicativas da história do cotidiano ur-
bano, considerando públicos leitores, formação de hábitos, circulação de imagens e idéias, 
emergência de novos padrões de sensibilidade. No âmbito da história da educação, contudo, 
ainda não foram suficientemente exploradas, embora já contemos com algumas iniciativas, 
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principalmente dedicadas a estudos de gênero (FRAZÃO, 2012, FERNANDES, 2009). Neste tra-
balho, a partir do exercício de comparação entre o periódico carioca “Eu Sei Tudo”, publicado 
pela Companhia Editora Americana entre 1917 e 1958, e a revista francesa “Je Sais Tout”, da 
empresa gráfica Pierre Lafitte, que circulou entre 1905 e 1939, busca-se compreender o lugar 
da imprensa na disseminação de novos conhecimentos e na construção de uma noção de sujei-
to civilizado. Considera-se que, em um contexto de configuração de amplos sistemas educati-
vos, marcadamente escolarizados mas não exclusivamente escolares, este veículo teve papel 
formativo destacado na difusão de perfis ideais do cidadão urbano e culto, sendo co-participe 
da educação em seu sentido mais amplo. Na conformação desses perfis, as revistas ilustradas 
promovem a informação e se esforçam pela construção de uma opinião pública sobre temas 
variados que atravessam desde grandes temas políticos até as artes; colocam para si, portanto, 
uma tarefa educativa baseada na disseminação de conhecimentos úteis. São caracterizadas 
pela presença de múltiplas linguagens textuais e visuais e por uma pretensão universalista que, 
aliás, é anunciada nos títulos dos dois periódicos aqui escolhidos e nos logotipos que se repe-
tem em seus números: no caso da revista francesa, um homem cuja desproporcional cabeça é 
um globo terrestre, em gesto de reflexão, envolto em um universo estrelado, aparece na capa 
do volume 2 de 1905 e em muitos outros; no caso do periódico brasileiro, um anjo velho com 
grandes asas paira sobre o globo terrestre, ilustração inserida nas páginas de abertura da revis-
ta, após o sumário. Esse anjo olha com uma lupa para a América do Sul. A capa do primeiro 
volume brasileiro, aliás, trazia também um homem elegantemente vestido, com um exemplar 
da revista a cobrir-lhe o rosto, com o mesmo dedo em riste, pisando sobre o globo; tais ima-
gens sugerem, certamente, uma concepção do que é “saber tudo”; sugerem, ainda, relações de 
poder que têm no conhecimento sua origem: quem tudo sabe, governa sobre o mundo. O co-
nhecimento refina e fortalece aqueles que o possuem, sendo assim objeto de distinção social. 

Mensais, as revistas francesa e brasileira tinham formatos bastante próximos, caracte-
rísticos desse tipo de publicação, medindo em geral 18 cm x 24 cm. As páginas são em papel 
couche, com certos blocos internos: as propagandas são colocadas no início e no final da publi-
cação, há sempre retratos de personalidades valorizadas por seu conhecimento e atuação, pá-
ginas em tom sépia dedicadas à reprodução de obras de arte ou paisagens, romances em 
capítulos, notícias sobre espetáculos variados, poesias para serem recitadas, numa visão de 
cultura associada às belas artes. A “Je Sais Tout” contava, em média, em seus primeiros tem-
pos, com 250 páginas, além das de propaganda numeradas em algarismos romanos tanto no 
início quanto no final da edição. A “Eu Sei Tudo” era menor, com 148 páginas em média. As 
duas publicaram em capítulos as histórias de “aventura e mistério” do detetive Arsène Lupin, 
personagem criado por Maurice Leblanc especialmente para o periódico francês a pedido de seu 
editor, Pierre Lafitte. Embora a materialidade das revistas não seja o foco deste trabalho, mais 
ligado aos conteúdos veiculados, tal formato mostra uma preocupação em distinguir as revistas 
dos jornais diários, válidos apenas até a próxima edição, e também dos livros, porque compos-
tas por textos e protocolos de leitura mais sintéticos,“palatáveis” e visualmente reconhecíveis. 
Como acontecia com outros veículos de comunicação de massa então emergentes, essas revis-
tas ilustradas de variedades tendiam a conformar um padrão de comportamento e de análise 
do que ocorria no mundo à volta do leitor. Na oposição a esta intenção civilizatória, produziam 
também as visões do inculto, do exótico, da barbárie e do atraso contra as quais, ainda que se 
identificassem, os leitores deveriam lutar.  

Essas características, aliadas a outras que serão abordadas ao longo deste texto, forta-
lecem a presença de um sentido de educação bastante veiculado ao ideário do progresso e da 
civilização então em voga, distribuído em textos e imagens ao longo de suas páginas. Em sínte-
se, há uma forte associação entre progresso e tecnologia – velocidade, energia, potência - e 
entre civilização e o refinamento de si, conquistado pelo conhecimento das artes e adoção de 
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comportamentos apropriados. Compreender o impacto dessas publicações também exige levar 
em conta que eram um grande negócio em termos econômicos não só porque emergiram num 
contexto de impressa de massas quanto pelo fato de que sua circulação, em diferentes países, 
esteve ligada a espécies de franquias obtidas junto à editora francesa. Além da versão brasilei-
ra, existiu também uma revista norte-americana, “I Know Erevything”. Se ponderarmos sobre 
os longos períodos em que foram mensalmente editadas, no Brasil e na França, essa dimensão 
econômica torna-se ainda mais clara.  

 
Sobre história comparada 

Para historiadores de minha geração, as comparações no campo da história foram 
aprendidas nos bancos escolares do ensino de primeiro e segundo graus, terminologia para os 
ciclos adotada até a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394 de 1996, e mesmo no 
ensino superior. No primário, comparávamos o estado de São Paulo aos demais estados do 
Brasil, destacando sua pujança e seu papel de formador do país pela ação dos bandeirantes, 
imigrantes e industriais. Depois, comparamos a América Portuguesa à América Espanhola, des-
de o início da colonização até os processos de independência, principalmente examinando re-
gimes de trabalho, ciclos econômicos e movimentos de separação das metrópoles, momento no 
qual era positivamente enfatizada a unidade nacional mantida em terras brasileiras sob o impé-
rio e perdida no restante da América Latina, “fragmentada em frágeis repúblicas”. Mais tarde, 
lemos repetidamente o clássico texto de Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo 
(1989), publicado pela primeira vez em 1942, retomando as diferenças entre colônias de explo-
ração e colônias de povoamento ou entre a colonização da América Latina e do norte dos Esta-
dos Unidos, comparação que, independente da vontade do autor, reforçava mitos de origem e 
uma espécie de destinação ao fracasso das regiões submetidas à empreitada colonial. Compa-
ramos, ainda, os caminhos republicanos dos Estados Unidos e da França, a partir de Alex 
Tocqueville (1987). Enfim, estudar história foi, em grande parte, comparar.  

No debate historiográfico, porém, a partir de um determinado momento - aquele no 
qual se viu a emergência dos chamados “estudos culturais” e uma grande aproximação da his-
tória com a antropologia -, a comparação enquanto recurso metodológico enfrentou questiona-
mentos e sofreu certo enfraquecimento, especialmente porque idéias polarizadas construídas 
com o uso desta ferramenta ao longo do século XX – progresso e atraso, civilização e barbárie, 
avanço e recuo, dependência – fizeram-nos condená-la ao ostracismo. Mais do comparar, práti-
ca que ameaçava também padronizar e hierarquizar, grupos de historiadores se dedicaram en-
tão ao particular, afastando-se assim, igualmente, dos perigos do anacronismo e das 
generalizações.  

Recentemente, entretanto, assistimos a um retorno das perspectivas comparadas no 
campo da história e da história da educação, promovido por contextos mais amplos de transna-
cionalização e/ou globalização que geraram profundas alterações nos padrões de medição do 
espaço e do tempo. Com isso, nossos olhares se voltam novamente para os historiadores liga-
dos à escola dos Annales que, em suas várias gerações, também se confrontaram com esse 
aspecto metodológico. Contestaram a tradicional história das nações, consolidada no século 
XIX, e suspeitaram das comparações que, balizadas pelas fronteiras nacionais, tenderam a defi-
nir a história como história dos Estados Nacionais, conseqüentemente projetando a existência 
de destinos universais em direção aos quais todos os países, de alguma forma, deveriam che-
gar. Em verdade, mais que a comparação em si, criticaram os resultados políticos de seus pro-
dutos, visivelmente concretizados na Primeira Guerra Mundial e em seus desdobramentos nas 
décadas seguintes. Contrapondo-se a esta tradicional forma de comparar, historiadores ligados 
aos Annales, em especial Marc Bloch, buscaram substituir a tradicional história das nações, de 
matriz positivista, por uma nova “história problema” e trabalharam comparativamente exata-

CD-ROM DE ATAS  | 7391 |  COLUBHE 2012



mente para refutar tais tendências; a história comparada, neste caso, surgiu como resposta a 
um tipo de história política que colocava o Estado como seu sujeito privilegiado. Em Os Reis 
Taumaturgos (1993), Bloch refletiu sobre o problema da credulidade no poder curativo dos reis 
de França e Inglaterra, um terreno visto em geral como secundário ou folclórico, e o fez mos-
trando trocas recíprocas, semelhanças e diferenças simbólicas, num tempo em que as fronteiras 
eram muito mais fluidas. Não eram, portanto, os fatos que se comparavam; as comparáveis 
foram construídas para reconhecer as singularidades e enfrentar um problema de pesquisa his-
tórica, escolha com a qual certamente temos muito a aprender. Gerações posteriores a Bloch 
também debateram a metodologia comparada, ainda que para solapar-lhe as bases. Paul Vey-
ne, ironicamente, negava à história comparada o lugar de método, designando-a como uma 
“heurística” (1987, p. 145). Afirmava que, embora útil, a história comparada não chegava a lu-
gares diferentes daqueles que um “estudo monográfico” de qualidade também permitiria che-
gar (1987, p. 149). Para ele, as comparações só ajudariam o historiador a concluir que a 
história não se repete, o que poderia ser alcançado sem o uso da comparação por um pesqui-
sador astuto.  

Hoje a discussão sobre os estudos comparados, abandonada em outros tempos seja 
por conta das visões de cultura e das premissas que lhes eram inerentes - superioridade cultu-
ral, civilização, atraso, dependência, entre outros –, seja por razões historiográficas, está no-
vamente em pauta, retorno que, certamente, está associado aos processos de 
transnacionalização contemporâneos. Segundo Maria Lígia Coelho Prado, “os tempos recentes 
de avanço da globalização propiciam a discussão sobe a construção de histórias conectadas” 
(2005, p.26), tomando de empréstimo a expressão cunhada por Sanjay Subrahmanyam (1999), 
historiador indiano que, por origem, teve de enfrentar os problemas da comparação ao tratar 
das visões da Europa sobre o Oriente. Recusando a perspectiva da transposição, que faz da 
história da Índia um derivado da história européia, Subrahmanyam substitui o “comparado” 
pelo “conectado”, conceito com o qual opera para a compreensão das circularidades culturais 
entre os dois continentes. Para compreender os caminhos da história comparada ao longo do 
século XX, e apostando nas suas potencialidades em relação ao estudo da América Latina, Ma-
ria Lígia Prado Coelho recupera estes debates para posicionar-se positivamente; para a autora, 
o uso da comparação ajuda a compreender o singular e a estabelecer conceituações. Por fim, 
sugere o trabalho com as noções de “conexão” (GRUZINSKY, 2001) e “hibridismo” (BURKE, 
2003) como possibilidades frente as armadilhas da generalização e do etnocentrismo (PRADO, 
2005). 

Essas discussões rapidamente chegaram à história da educação, igualmente preocupa-
da em identificar as razões de distanciamentos e reaproximações em relação ao enfoque com-
parativo. Em entrevista concedida à revista “Linhas”, da Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Antonio Nóvoa afirma que, distintamente dos antigos procedimentos de comparar pa-
ra estabelecer modelos de políticas públicas e/ou generalizações, existe outra possibilidade:  

Eu acho que há um nível intermédio de comparação em que 
se reconhece que há grandes debates que atravessam o mundo intei-
ro e que são idênticos, mas que têm especificidades e localizações di-
versas em diferentes regiões do mundo. Tais localizações – e este é 
que é o ponto de inovação – vêm menos das geografias nacionais e 
vêm mais de um conjunto de sentidos culturais, históricos de deter-
minadas regiões (Nóvoa, 2009, p. 7). 

Diana Vidal e Silvina Gvirtz também defenderam uma nova maneira de comparar ao 
abordarem as reformas dos sistemas educativos de Brasil e Argentina ao longo dos séculos XIX 
e XX. Para elas, esta nova história da educação comparada se distancia tanto das perspectivas 
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neocoloniais do século XIX quanto das modalidades quantitativas mais recentes que tenderam 
ao estabelecimento de universais:  

(...) Neste sentido, assume particular importância o estudo si-
multâneo das várias realidades históricas. Não apenas porque amplia 
o nosso repertório, permitindo-nos fazer perguntas antes encobertas 
pelo véu da obviedade; mas fundamentalmente porque incitam o re-
conhecimento das histórias educacionais como histórias conectadas, 
oferecendo a possibilidade de ampliar a reflexão historiográfica no 
que concerne ao entendimento das relações continentais e interconti-
nentais que as histórias nacionais estabeleceram e estabelecem (VI-
DAL, GVIRTZ, 2009, p. 121). 

 
Na comparação das revistas “Je Sais Tout” e “Eu Sei Tudo”, pretendo exatamente me 

aproximar dessas novas abordagens, acautelando-me quanto a reiterada visão de que o perió-
dico brasileiro se apresentava praticamente como réplica do europeu (MARTINS, 2008, p. 96). 
Trata-se, assim, mesmo com o reconhecimento de grandes semelhanças e até mesmo transpo-
sições de forma e conteúdo entre eles, de compreender os dispositivos presentes em cada um 
dos periódicos na direção de uma educação difusa e sensível do leitor capaz de inseri-lo em um 
mundo novo marcado pela ampliação das formas de comunicação, pela técnica, pela velocida-
de, pelo espetáculo, pela imagem, pela urbanização e por novos padrões de sociabilidade. A 
pesquisa tem caminhado para a análise do papel das revistas ilustradas, aqui e lá, na constru-
ção e propagação de padrões de comportamento, em escala individual e coletiva, considerados 
adequados em especial para a vida nas cidades. Nesse sentido, nos dois periódicos, há grande 
freqüência de imagens que valorizam os espaços urbanos, seus prédios, sua arquitetura, os 
passeios e os hábitos que ele abriga e promove: o cinema, o teatro, o concerto, o café, a con-
feitaria, a praia, para o Rio de Janeiro. Há também uma proposta de ritualização das rotinas e 
um trabalho de promoção do encantamento diante do novo, em sua dimensão tecnológica, es-
tética e social. É possível mesmo afirmar que, para a revista brasileira, a cidade do Rio de Ja-
neiro aparece como grande protagonista, estampada de modo emblemático como espaço do 
progresso e da modernidade. Daí a presença freqüente da máxima “nesta cidade que se civili-
za” em suas primeiras páginas.  

Objetiva-se, ainda, identificar os sentidos polissêmicos desta noção do moderno que se 
quer alcançar; na revista francesa, a modernidade aparece, particularmente depois da Primeira 
Guerra Mundial, vinculada ao ideal de avanço científico e tecnológico; nos exemplares do final 
da década de 1920 da “Je Sais Tout”, além de mudanças no formato, altera-se também o subtí-
tulo: “la grande revue de vulgarisation scientifique”. No periódico brasileiro, a difusão da ciência 
por meio da adoção de diferentes dispositivos de leitura também está presente, mas há ênfases 
que incidem sobre os comportamentos sociais, fruição artística e padrões de elegância e saúde. 
Por fim, interessa reconhecer as estratégias editoriais utilizadas lá e cá para atrair diferentes 
leitores uma vez que, na França, os índices de analfabetismo eram mais baixos que aqueles 
encontrados no Brasil para o período proposto.  

Na pesquisa até agora empreendida, foram privilegiados os primeiros exemplares des-
ses impressos, escolha que se justifica pela intenção de reconhecer-lhes os contornos e pelo 
fato de que as décadas iniciais do século XX marcaram a consolidação do mercado das revistas 
ilustradas que, a esta altura, já contavam com matérias construídas basicamente por narrativas 
fotográficas organizadas por seus editores e redatores. Muitas vezes, estavam ligadas a grupos 
mercantis que editavam também outros jornais e periódicos, dedicados a diferentes temáticas e 
públicos. Representam, portanto, um momento profícuo na história da profissionalização do 
jornalismo, das técnicas de impressão e do avanço dos veículos de comunicação de massa. 
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Refutando a perspectiva da transposição imediata, a comparação entre esses dois pe-
riódicos, investiga a propagação de gestos, gostos e condutas que, embora ligados a um imagi-
nário positivista de evolução, se particularizam e se recriam em função tanto das 
especificidades nacionais e locais quanto da diversidade de leitores. A análise das relações cul-
turais entre Brasil e França que toma os periódicos ilustrados da grande imprensa como fonte 
pode indicar que, se havia uma admiração pelo modelo francês, especialmente no que se refere 
aos costumes e aos modos de viver na cidade, havia também, em contraponto, certas tensões - 
oriundas exatamente de estereótipos recíprocos então existentes- e rupturas. Instiga, ainda, ao 
reconhecimento das táticas dos editores cariocas no sentido de adaptar forma e conteúdo às 
terras brasileiras; carregados de intencionalidades, esses editores substituíam longos textos dos 
originais franceses por adaptações mais curtas, imagens de personagens célebres da história da 
França por “heróis” nacionais, abriram espaço para caricaturistas “nativos” e apresentavam a 
cidade do Rio de Janeiro, e não Paris, como modelo do urbano civilizado, entre tantos outros 
exemplos. Compreender essas rupturas pode ser uma alternativa frente à tradição mais cons-
tante de análise das relações culturais entre Brasil e França, a saber, aquela que enfatiza o tra-
ço da dependência cultural e da docilidade do brasileiro no consumo de uma visão importada 
de mundo.  

 
Proximidades e distanciamentos, transcrições e criações 
 Uma das matérias publicadas no terceiro número de “Eu Sei Tudo”, em agosto de 1917, 
orientando sobre padrões de elegância no lar, alertava para importância de adaptar os modis-
mos franceses às circunstâncias brasileiras:  

 País colonial e cosmopolita, 
ainda muito próximo ao período em que foi colônia, ainda habitado 
por uma grande massa de população estrangeira, o Brasil ressente-se 
dessas circunstâncias, transitórias – é certo – mas que, no momento, 
pesam consideravelmente sobre o aspecto geral da vida. Muitos de 
nossos defeitos – ou digamos, de nossas contingências – são ineren-
tes às condições de instabilidade peculiares a uma nação nova, em 
formação, construindo-se, desenvolvendo-se e criando-se pouco a 
pouco sob nossos olhos. Geralmente, no Brasil, todos vivem em uma 
situação provisória: uns porque, vindos de outras terras, hesitam an-
tes de dar a sua instalação um caráter definitivo ou lutam com o con-
traste entre os hábitos e aspectos de seu país de origem e os da terra 
que adotaram; outros, os próprios brasileiros, tendo a previsão muito 
justificada de um futuro melhor, que se aproxima a passos largos, he-
sitam igualmente em dar a sua existência bases permanentes...(“Eu 
Sei Tudo”, agosto de 1917, p. 49) 

 Embora o tema da matéria seja bastante simples, sobre os arranjos da arquitetura e 
decoração domésticas, o texto ressalta as especificidades da população brasileira, reconhecen-
do que diferentes contextos e pessoas promovem diferentes modos de ser. Ao trocar “defeitos” 
por “contingências” e ao justificar o caráter provisório seja pela presença do estrangeiro, seja 
pelo ritmo vertiginoso de nossa marcha “a passos largos” para o progresso, o trecho ajuda a 
compreender que, nos negócios internacionais ligados aos impressos e no modo como se dirigi-
am ao leitor, há um diálogo, uma troca, uma leitura diferente e apropriada às conjunturas lo-
cais. Ainda, mesmo que o modelo de civilizado fosse o europeu, era necessário recriar esse 
modelo, adequando-os às particularidades do Brasil, e não apenas transportá-lo para cá:  

  Só assim se explica que o gosto mais raro no Brasil se-
ja o de organizar a própria casa como uma moldura em harmonia com 
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a existência de seus habitantes, com o clima, o ar e a luz do país. Já a 
arquitetura deixa o aspecto externo das habitações sujeito a cópias 
incongruentes ou a banalidades sem expressão; nos arranjos internos, 
limitamo-nos a imitar vagamente os estilos europeus confundindo-os 
e misturando-os na mais lamentável das macedônias. Entretanto, o 
colorido deslumbrante de nossa paisagem, o vigor portentoso de nos-
sa luz, a persistência desse sol eternamente radioso, tudo isso está 
indicando a necessidade de criar para nós um estilo apropriado de 
mobiliário e tapeçarias, com formas e materiais que condigam com o 
ambiente (“Eu Sei Tudo”, agosto de 1917, p. 49). 

 Mais do que adotar a moda européia, cabia ao país produzir seu próprio estilo, valori-
zando suas peculiaridades, aqui tão enaltecidas. Conclamava-se o leitor a produzir sua originali-
dade. 
 Há outros exemplos desses procedimentos mais autônomos. Uma das marcas dos dois 
periódicos, como já dito, é a importância que conferem à divulgação e/ou vulgarização do co-
nhecimento científico. A “Je Sais Tout”, desde o seu primeiro número, orientava o leitor, em 
notas de pé de página, para a divisão de seu conteúdo em nove seções que “abrangiam a tota-
lidade dos conhecimentos humanos e dos eventos universais”, nota que se repetia cada vez que 
uma nova seção surgia. Essas nove seções – “grandes feitos”, “letras e artes”, “ao redor do 
globo”, “teatro e música”, “ciência e natureza”, “a vida social”, “elegância”, “todos os esportes” 
e “curiosidades” - não correspondiam a disciplinas escolares embora as tangenciassem e per-
maneceram durante longo período na revista. Na edição brasileira, esse tipo de notação não 
aparece e o sumário dos primeiros números, em geral, divide as seções em “crônicas”, “con-
tos”, “para recitar”, “comédia”, “romance”, “conhecimentos úteis” (uma miscelânea de textos 
sobre moda, higiene, artesanatos variados, cuidados domésticos, entre outros), “curiosidades”, 
“páginas de arte”, “primores do engenho humano”, “a ciência ao alcance de todos” e “diver-
sos”. A “Eu Sei Tudo”, portanto, tinha mais seções que a “Je Sais Tout”, embora fosse mais 
curta, o que é indicativo de que, na produção dos exemplares brasileiros, a direção da revista 
cuidava da seleção do que seria publicado aqui a partir do original de matriz francesa para ba-
ratear o custo, certamente, mas também para atender ao perfil possível de seus leitores. 
 Um exemplo dessas estratégias pode ser encontrado logo no primeiro volume do perió-
dico carioca que, na seção “a ciência ao alcance de todos”, reeditava uma matéria sobre três 
hipóteses sobre como seria o fim do mundo. Aliás, a preocupação com o futuro está presente 
nas duas revistas, ora em imagens sedutoras das vantagens do autômato para o qual o mundo 
se encaminhava, ora nos temores da guerra e outras previsões catastróficas, especialmente 
ligadas às passagens de cometas. Tal matéria é uma adaptação, em texto e imagem, de outra 
que fez parte do primeiro número da “Je Sais Tout” em 15 de fevereiro de 1905, assinada por 
Camille Flamarion, tempos nos quais já se previa a nova passagem do cometa Halley para 
1910. Lá, ela ocupou 10 páginas, 6 delas ilustradas; aqui, a matéria tinha pouco mais de uma 
página, sendo que a primeira contava com três ilustrações. Mais que tamanho, alterava-se o 
teor do texto e o possível impacto das imagens, bem mais dramáticos na versão francesa. Co-
mo entender tais mudanças? Certamente, deve-se considerar que, no momento em que a ma-
téria foi publicada no Brasil, o mundo continuava a existir. Mas havia também ciência por parte 
dos editores sobre o possível público leitor e suas exigências.  
 Por fim, ainda no sentido de exemplificar as potencialidades desse material para uma 
história comparada da educação dos sentidos e das sensibilidades, destaco a presença, nos 
números brasileiros, de uma coluna chamada “como é fácil saber tudo”, acompanhada da ex-
pressão “pequena enciclopédia popular”. Esta seção aparecia ao final da revista, ocupando o 
último terço horizontal de cinco ou seis páginas, oferecendo um protocolo visual de leitura. Ana-
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tomia, astronomia, receitas para tirar manchas de tecidos, astrologia, química, física, ortografia, 
cálculo, medicina, higiene, geografia, geologia, história e boas maneiras – por exemplo, “regras 
e duração dos lutos” -, entre tantos outros temas, eram expostos como que em fixas que, uni-
das, ofereceriam uma “pequena enciclopédia popular”, porque prática, instrumental, didatica-
mente apresentada e voltada à solução de problemas cotidianos. Esta seção não está presente 
na edição francesa que, embora aborde também esses conteúdos, o faz num nível mais sofisti-
cado de erudição.  
 Talvez não seja errôneo afirmar que, apesar das muitas similitudes e mesmo de certa 
devoção ao estilo francês, a revista brasileira modernizou-se mais na direção de tornar-se um 
veículo de comunicação de massa uma vez que soube reconhecer as vicissitudes dos leitores e 
contextos aos quais se dirigia; soube equacionar melhor os ritmos da vida moderna às tarefas 
cotidianas do público ao qual se destinava. Folheando as páginas dessas duas revistas, reco-
nhecemos que havia um padrão de civilização, progresso e modernidade muito ligado ao uni-
verso europeu, francês em particular; mas percebemos também que há cores mais locais que, 
no Brasil, afastavam-se das discussões mais filosóficas e conceituais para se aproximarem das 
práticas culturais cotidianas.  
 
Considerações finais:  

Discutindo os desafios contemporâneos diante dos quais os historiadores da educação 
estão colocados, Rui Canário (2006) identificou a urgência de lutarmos contra o que designou 
como “duas prisões mentais”: uma, a de buscar separar, e eventualmente sobrepor, educação e 
educação escolar; outra, a de permanecermos presos a quadros de referência ligados à noção 
de Estado-Nação. Creio que o trabalho de comparação entre a revista francesa “Je Sai Tout” e a 
revista brasileira “Eu Sei Tudo”, mesmo que atravessado por recortes nacionais, permite pensar 
sobre esses desafios. Mesmo que prenhe de sentidos dos pares culto/inculto, civiliza-
do/bárbaro”, bastante generalizados para o mundo ocidental pela adoção de uma perspectiva 
eurocêntrica, a “Eu Sei Tudo” também está saturada de olhares e propostas mais autônomos, 
inventivos, que acenam para as astúcias dos editores, ávidos em atingir o público e multiplicar 
os lucros, e para as vontades dos leitores; das duas maneiras, mostram que a circulação cultu-
ral é mais que assimilação.  
 Por fim, gostaria de destacar outros dois desafios que se colocam atualmente neste 
trabalho com os periódicos. As revistas ilustradas exercem sedução e fascínio de modo a fazer 
crer que tudo - desde os anúncios até as seções fixas, passando pelas imagens, pela história 
dos tipos gráficos, da imprensa como indústria, dos sujeitos que escreviam em suas páginas, da 
literatura - é indício para a comprovação da hipótese da “conexão”, situação que a despeito do 
encantamento do pesquisador, pode colocá-lo em uma cilada já que, querendo ver tudo, per-
manece no terreno da superfície. Outro desafio diz respeito ao volume das fontes primárias, 
evidente quando multiplicamos os seus anos de edição por sua periodicidade mensal. Ao todo, 
temos mais de 400 exemplares da edição francesa e quase 500 exemplares da revista brasilei-
ra, empreitada que certamente impõe recortes. A idéia primeira de trabalhar apenas com o pe-
ríodo em que foram publicadas simultaneamente, entre 1917 e 1939, rapidamente teve que ser 
abandonada já que a análise dos primeiros números publicados no Brasil impôs ao retorno aos 
primeiros números franceses. Equacionar essas dificuldades, fixar recortes e, eventualmen-
te,aventar o caminho de um trabalho mais coletivas são as perspectivas que se colocam no fu-
turo imediato. 
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I – CAMINHOS 
 

O trabalho anseia compartilhar os investimentos empreendidos na bus-
ca da compreensão a cerca da disseminação do escolanovismo no Estado de 
Goiás/BR por meio da Revista de Educação, um impresso pedagógico oficial. 
Trata-se de pensar na relação que se possa estabelecer entre o impresso peda-
gógico e a circulação como enlaces de ideias em espaços que a circulação do 
conhecimento pedagógico conflui para a História Cultural. As incursões inscre-
vem-se, assim, num campo de pesquisa marcado pelas reflexões sobre os mo-
dos como os discursos pedagógicos definem e redefinem as subjetividades, as 
identidades coletivas e os saberes nos quais a problemática do poder ocupa lu-
gar central (NÓVOA, 1998, p. 38). Daí o vislumbre a pertinência do uso do im-
presso pedagógico como fonte para pensar a disseminação do ideário 
escolanovista, pois tais impressos eram tomados como veículos de divulgação 
de modelos pedagógicos e de seus modos de uso, no sentido de constituírem 
um parâmetro de cidadão civilizado em seus aspectos corporais e culturais, 
dentre outros. 

Os trabalhos iniciaram-se com a compreensão do que significa pesqui-
sar. Pôr reparo nos conceitos, e enxergá-los de um modo claro, profundo e, so-
bretudo, largo. Entendemos que nos apropriamos dos conceitos e os 
impregnamos de novos sentidos, transformando-os em possibilidades de “uma 
construção móvel que se agita e muda de forma sob os pés dos atores” (BER-
MAN, 1986, p.90), ou seja, possibilidades de uma construção que se movimenta 
se constrói, se desconstrói e se reconstrói inúmeras vezes, sob as faces das 
fontes.  

Produzir pesquisa é despir-se de conceitos previamente determinados 
e determinantes, digo despir-se porque é o próprio pesquisador que o toma, 
como um conceito sem movimento. Operar conceitos implica num processo de 
construção, desconstrução e reconstrução. É um processo que, ao mesmo tem-
po em que é linear, movimenta-se e se entrelaça, constituindo um lastro teórico 
que nos permite interpretar as histórias da educação.  

Entendendo a História Cultural como um grande campo metodológico, 
parece ser possível pensar a educação como um tem relevante para a compre-
ensão da dimensão cultural de uma sociedade. Quase sempre toma-se as fon-
tes como o fator principal que balizam as possibilidades e as limitações de uma 
pesquisa, o entendimento sobre as armadinhas do relativismo na produção da 
nova história cultural é que possibilitaram vigilância no sentido de não cair na 
premissa das fontes, o que, em outras palavras, significa definir o objeto de 
pesquisa pelas disponibilidades das fontes apenas é retornar ao antigo para-
digma da produção do conhecimento. 

Carlo Ginzburg (1989) respalda o balizamento a partir dos pressupostos 
da micro-história com o paradigma indiciário. Isso significa que os indícios são 
imprescindíveis para as relações que o pesquisador estabelece com sua fonte e 
com a falta delas, as possibilidades de entrelace de métodos, em diferentes 
perspectivas na busca de interpretação do caleidoscópio que é o objeto de pes-
quisa. Por isso, para a análise desse objeto de pesquisa, partiu-se dos pressu-
postos da História Cultural, pois é neste campo teórico-metodológico que 
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vislumbrou-se a possibilidade de interpretar as fontes para além do que seus 
discursos oficiais apresentam.  

 
 

Se as pretensões do conhecimento sistemático mostra-se cada 
vez mais como veleidade, nem por isso a ideia de totalidade 
deve ser abandonada. Pelo contrario: a existência de uma pro-
funda conexão que explica os fenômenos superficiais é reforça-
da no próprio memento em que se afirma que um 
conhecimento direto de tal conexão não é possível. Se a reali-
dade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – 
permitem decifrá-la. Essa ideia que constitui o ponto essencial 
do paradigma indiciário ou semiótico, penetrou nos mais varia-
dos âmbitos cognoscitivo, modelando profundamente as ciên-
cias humanas. Minúsculas particularidades paleográficas foram 
empregadas como pistas que permitiam reconstruir trocas e 
transformações culturais – com uma explícita inovação (GINZ-
BURG, 1989, p.177-178)  

 
 
Assim como Revel (2009), que a todo o momento nos remete à cons-

trução de uma armadora conceitual concebida de um conjunto de referencias 
diversamente sofisticado, Ginzburg (1989) também se preocupa com o que se 
entende por rigor científico no paradigma indiciário, e nos lança a pergunta: 
“mas pode um paradigma indiciário ser rigoroso?”. Segundo o próprio autor, as 
ciências humanas, orientadas pelas ciências da natureza a partir de Galileu, se 
põem em dilema “assumir um estatuto científico frágil para chegar em resulta-
dos relevantes ou assumir um estatuto científico forte para chegar a resultado 
de pouca relevância.” (GINZBURG, 1989, p.178). A colocação do autor a seguir 
é o que se compreende por ler e interpretar as fontes tendo como pressuposto 
o paradigma indiciário:  

 
 

(...) Este tipo de rigor é não só inatingível, mas também indese-
jável para as formas de saber mais ligadas à experiência cotidi-
ana – ou mais precisamente, a todas as situações em que a 
unicidade e o caráter insubstituível dos dados são, aos olhos 
das pessoas envolvidas, decisivos. Alguém disse que o apaixo-
na-se é a superestimação das diferenças marginais que existem 
entre uma mulher e outra (ou entre um homem e outro). Mas 
isso também pode se estender sobre as obras de arte e os ca-
valos. Em situações como essas, o rigor flexível (se nos for 
permitido o oximoro) do paradigma indiciário mostra-se inelimi-
nável. Trata-se de tendências mudas - no sentido de que(...) 
suas regras não se prestam a ser formalizadas nem ditas. Nin-
guém aprende o ofício de conhecedor ou de diagnosticador li-
mitando se a pôr em prática regras preexistentes. Nesse tipo de 
conhecimento entram em jogo (diz-se normalmente) elementos 
imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição. (GINZBURG, 
1989, p.179) 
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 É o entrelace dos aspectos diversos do conhecimento portado pelo 
pesquisador que permite ver as múltiplas faces ou vias que o objeto de pesqui-
sa apresenta, é isso que constitui a armadura conceitual que Revel (2009), se 
valendo de Bacherld, tanto fala. A sofisticação está na compreensão da neces-
sidade de estudar sobre muitas coisas, como: literatura, física, psicologia, an-
tropologia, história. Tal demanda atravessa o pesquisador e se relaciona 
delineado caminhos para o estudo do objeto. É daí que as incertezas são en-
tendidas como ponto de partida ou de chegada, de onde se pode ver, parcial-
mente, o movimento do objeto de pesquisa. Quando o objeto de pesquisa é 
enquadrado num campo teórico-metodológico como a História Cultural, é preci-
so enfrentar o temido relativismo, que ao mesmo tempo em que nos direciona 
para uma armadilha, também impulsiona nosso pensamento para um fazer ri-
goroso, despido de preconceitos, o que quer dizer que é a falta ou a presença 
de um método constituído pela relação sofisticada do próprio pesquisador com 
seu objeto, a partir do reparo que se põem nas bases do paradigma adotado, 
isso é o que indica se a investigação tem ou não tem rigor. 

Essa compreensão trouxe o entendimento da pertinência de se pesqui-
sar a circulação do ideário escolanovista no estado de Goiás, tomando como 
fonte principal a Revista de Educação. 

Conforme atestam diferentes estudos, é crescente a utilização desse ti-
po de impresso nas pesquisas de história da educação, pois os periódicos peda-
gógicos apresentam um vasto aporte documental que integra várias dimensões 
do conhecimento que compõem o fenômeno educativo, trazendo abundância 
de informações sobre o cotidiano educacional, as quais justificam o investimen-
to dos pesquisadores da área de história da educação nesse material como fon-
te de pesquisa. Esse tipo de fonte fornece subsídios para a compreensão de um 
modo bastante amplo sobre métodos, concepções pedagógicas em suas esferas 
teóricas, políticas e práticas. Enfim, muitas são as possibilidades abertas para 
pesquisadores que decidem tomar os periódicos ou o impresso pedagógico co-
mo fonte documental prioritária. 

O Brasil tem uma interlocução direta com países da Europa que têm 
tradição na utilização de impressos pedagógicos como fonte e objeto para o de-
senvolvimento de pesquisa no âmbito educacional. Um dos trabalhos que re-
presenta essa interlocução é o livro que Catani e Bastos organizaram em 1997, 
intitulado Educação em Revista: A Impressa Periódica e a História da Educação. 
Esse livro é composto por textos do Professor português Antônio Nóvoa, dos 
franceses Pierre Caspard e Pénélope Carpard, em conjunto com brasileiros que 
contribuem significantemente com essa produção de Catani e Bastos: Ana Lau-
ra Godinho Lima, Cynthia Pereira de Sousa, Julieta B. Ramos Desaulniers, Lúcio 
Kreutz, Paula Perin Vicentini e Rosario S. Genta Lugli. 

De modo geral, os textos desse livro tratam de trabalhos que se ocu-
pam de temas como: a imprensa e o ensino, a imprensa pedagógica como for-
mação continuada, da história das disciplinas, das práticas prescritas, das 
regulamentações, entre tantos outros temas, por meio dos quais esses autores 
evocam de modo explícito e implícito a necessidade de estudar o impresso pe-
dagógico.  
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Segundo as autoras, há uma necessidade de investir substancialmente 
em pelo menos dois tipos de pesquisas a partir de impressos: 

A primeira delas constitui-se pela investigação que visa estabe-
lecer a história serial e repertórios analíticos destinados a in-
formar sobre o conteúdo dos periódicos, classificando-os, 
registrando seu ciclo de vida, predominâncias ou recorrências 
temáticas e informações sobre produtores, colaboradores e lei-
tores, entre outros dados. Tais repertórios podem fornecer ma-
teriais básicos, dados que funcionam como ponto de partida 
para a localização de informações para pesquisas sobre história 
da educação, das práticas ou das disciplinas escolares e dos sis-
temas de ensino. Além disso, uma diretriz de trabalho se confi-
gura pelo estudo específico e “interno” ao próprio periódico e 
sua produção, a partir do qual é possível reconstruir, num mo-
mento dado, estratégias de funcionamento e estruturação do 
campo educacional, movimentos de grupos de professores, dis-
putas e atuações. (CATANI; SOUSA, 1999, p.11)  

 
No Brasil, há trabalhos importantes que nos fazem pensar sobre o uso 

do impresso na história da educação na perspectiva da História Cultural, seja 
pelos conceitos que os pesquisadores adotam, muitas vezes próprios da história 
cultural, como o conceito de “estratégia” de Michel de Certeau e o de “repre-
sentação” de Roger Chartier, ou pelos seus próprios objetos de pesquisa que 
são constituídos pelas premissas da História Cultural. 

Um dos trabalhos que arrojou o desejo de desenvolver o trabalho com 
os impressos foi o trabalho de Biccas (2008), por dois motivos. O primeiro deles 
é a qualidade metodológica que indica o tratamento necessário aos impressos 
pedagógicos, ainda que objeto de pesquisa não seja sua materialidade; o se-
gundo, é porque a Revista de Ensino de Minas Gerais, segundo o Decreto de 
fundação da Revista de Educação de Goiás, foi criada “nos moldes congênere” 
da Revista de Ensino de Minas Gerais, esse dado já me apresenta a necessida-
de que Goiás tinha de estar presente no movimento Nacional da Escola Nova, 
de modo congênere, mas não modo igual, isso já é possível afirmar. 

O trabalho de Biccas (2008) foi de importância impar para o direciona-
mento desse trabalho, pois a autora detalha minuciosamente os passos desen-
volvidos em sua pesquisa, o que nos influenciou bastante, principalmente na 
compreensão do que é a materialidade do impresso pedagógico. Trata-se de 
fazer uma fotografia verbal do impresso. Se uma fotografia (a imagem) é um 
texto não verbal, o trabalho de analisar a materialidade é fazer uma fotografia 
em texto, o que se pode chamar coerentemente de “fotografia verbal”. A auto-
ra faz a análise material e, ao mesmo tempo, apresenta também informações 
sobre os aspectos políticos, sociais, históricos que revelam os propósitos para a 
criação do impresso que a autora se dedicou. Adotando a perspectiva de Biccas 
(2008), foi possível analisar a Revista de Educação de Goiás e perceber suas 
particularidades na disseminação e/ou circulação do ideário escolanovista em 
Goiás, e, com isso, os caminhos foram se delineado de um modo mais concre-
to. Essas são algumas indicações referenciais que possibilitaram a utilização da 
revista como fonte documental principal. 
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 A circulação de ideias ou de conhecimento se apresenta tal qual o mo-
vimento de espiral porque lá estão presentes três movimentos que são simultâ-
neos – isso entendendo mecanicamente -, são eles: o de círculo, o que cresce 
verticalmente e o de abrir na horizontal.  

No processo de circulação das ideias da escola nova, é possível perceber 
os mesmos movimentos ocorrendo simultaneamente nas seguintes dimensões: 
um movimento circular no que se refere à disseminação das ideias que vão 
ampliando sua área de influência e propagação; um movimento que abre hori-
zontalmente no que se refere às diversas áreas do conhecimento que passam a 
se debruçar sobre os fenômenos educacionais, compreendendo-os como fenô-
menos específicos de suas áreas de origem, ou seja psicológica, antropológica, 
filosófica, social ou histórica; e um movimento que cresce verticalmente quanto 
ao refinamento intelectual da produção de suas teorias que interligam as diver-
sas áreas do conhecimento para a superação dos problemas ou necessidades 
educacionais. 

A figura abaixo ilustra os movimentos descritos: primeiro, o circular; se-
gundo, o que abre o círculo na horizontal e, terceiro, o que cresce verticalmente. 

 
 

FIGURA I - retirada do site www.cadklein.com (12/10/2011) 
 
 

Parece-nos que essas movimentações a favor da superação da pedago-
gia tradicional e do esforço de inserir novos pressupostos na educação goiana 
transformaram a dinâmica da cultura pedagógica ou escolar do estado. Em ou-
tras palavras, todo esse turbilhão de acontecimento de renovação social, políti-
ca e econômica são, possivelmente, componentes da constituição de uma nova 
cultura pedagógica ou escolar no estado de Goiás. A circulação do novo ideário 
pedagógico no estado implica, assim, em uma complexa rede de relações, o 
que nos traz uma preocupação com o aprofundamento teórico do que significa 
a circulação de ideias em seus pressupostos metodológicos.  

A partir da leitura e influência de autores como: Valdemarin (2010), 
Carvalho (2005), Jorge do Ó e Carvalho (2009), que tratam da circulação de 
idéias ou conhecimentos, e contando ainda com a contribuição do Professor Dr. 
Carlos Miguel de Jesus Manique da Silva1, na identificação de elementos que 
circundam o enquadramento teórico, trata-se aqui de definir o caminho meto-
dológico a ser adotado. 
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Dessa forma, à luz das referências apontadas no parágrafo anterior, pro-
curei identificar elementos comuns nas análises sobre circulação do conheci-
mento educacional. Da interlocução entre os autores, seguido de diálogos 
estabelecidos com o professor Dr. Manique da Faculdade de Lisboa, entende-
mos que a circulação acontece em três esferas ou espaços culturais, represen-
tados abaixo: 

 

 
 
Entende-se que a circulação de ideias e de conhecimentos confere circu-

laridade de relações que permitem diferentes possibilidades de enquadramento 
metodológico: interligar cultura teórica + cultura política + cultura empírica, ou 
cultura teórica + cultura política, ou cultura política + cultura empírica, ou ain-
da, cultura teórica + cultura empírica, ou cultura teórica + cultura empírica + 
cultura teórica, o que constitui, portanto, inesgotáveis enquadramentos teórico-
metodológicos que podemos estabelecer. 

Frente a essas possibilidades, a escolha de considerar as fontes e as ca-
tegorias por elas mobilizadas para a definição do enquadramento teórico-
metodológico.  

Assim, retornamos à leitura dos textos a partir desse enquadramento e 
verificamos se seria legítimo analisar a circulação de idéias e conhecimento nas 
esferas da cultura teórica, da cultura política e da cultura empírica. O trabalho 
de Valdemarin (2010), parte da esfera de uma cultura teórica (a teoria de De-
wey – Escola Nova) + a cultura empírica (que verificou como se difunde a teo-
ria na prática das professoras da escola de aplicação), ou seja, sua produção 
circula nessas esferas do teórico e do empírico. E se pensarmos na produção de 
Dewey? Que tipo de enquadramento se tem? Bom, partindo do que já constru-
ímos, entende-se que contempla as esferas da cultura teórica (ele parte do 
pragmatismo e constrói sua teoria) + cultura empírica (passa pela prática na 
escola de aplicação) + cultura teórica (aperfeiçoa a teoria da escola nova) esta-
belecendo uma teoria sistêmica na sua prática.  

 No caso específico desse trabalho, o enquadramento teórico-metodo-
lógico possivelmente habita a esfera da cultura teórica (Escola Nova) + a esfera 
da cultura política (Revista de Educação). É nessa reflexão teórica, pretende-
mos analisar o que há de particular na disseminação do ideário escolanovista 
no estado de Goiás.  
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No próximo item o desejo é de possibilitem uma fotografia verbal da ma-
terialidade da revista, com o intuito de informar ao leitor sobre aspectos da fon-
te que exploraremos e colocaremos em reparo. 

 
II – UMA FERRAMENTA, MUITOS USOS 

A Revista de Educação do estado de Goiás, segundo Nepomuceno (1994), 
foi criada pelo Decreto nº 3.482, de 12 de junho de 1933, nos “moldes da revista 
congênere de Minas Gerais”. Apesar da revista ter sido criada em 1933, sua circu-
lação iniciou em 1937. Ao ler as revistas, encontramos, no sumário, do exemplar 
de n. 33 – 34, datado de janeiro e fevereiro de 1949, a informação de que a revis-
ta foi “reorganizada pelo Decreto-lei nº 186, de 24 de novembro de 1945” e no-
vamente “reorganizada pelo Decreto nº 490, de 02 de dezembro de 1958, dado 
que nos dá a ideia de que a revista teve, no mínimo, três ciclos de vida, aparente-
mente ciclos que casam com o contexto político. Em uma dessas conversas de ar-
quivo, conseguimos a informação sobre um dado importante: de que a revista 
findou sua circulação por volta dos anos 1966-19672.  

Na revista de nº 27-28, Junho e Julho de 1946, há indicação de que a 
mesma foi criada sob a denominação “Revista Goiana de Educação e História” 
denominação que não aparece em nenhuma capa dos exemplares visitados. 
Essa informação aparece em um texto comemorativo e sem assinatura, que 
destaca os 13 anos desde a criação da revista. Veja em destaque um excerto 
do mesmo texto comemorativo do exemplar de nº27-28 que autentica a função 
para qual a revista foi criada.  

 
“a melhor aparelhamento dos professores, despertando 
o interesse por novas conquistas do ensino e permitin-
do o intercâmbio de idéias entre nossos professores e 
das demais federações (...) num grande desejo de ser 
útil, de crescer e progredir, concorrendo, de algum mo-
do, para o melhoramento do nível educacional do Esta-
do” Todos por Goiás e pelo Brasil! (REVISTA nº27-28, 
1946 p.5) 

 
Apenas vinte e três exemplares, distribuídos num período que contem-

pla os anos de 1937 a 1962, não sequenciados.  

MAPA DE EXEMPLARES DA REVISTA DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS 
Ano/Mês Jan  Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

. 
1937           N.2  
1939           N.9  
1940         N. 12    
1946   N. 23/24    N.27/28 N.29/30    
1949 N. 33/34           
1959 N.37 N.38 N.39 N.40 N.41 
1960  N.42 N.43 N.44  N.45 N.46 
1961 N.47 N.48 N.49 N.50 

1962 N. 51 N.52     

Exemplares do acervo da PUC-GO
Exemplares do acervo do AHEG - Arquivo Histórico Estadual de Goiás  
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Observando esse quadro, percebe-se que os números dos exemplares 
são sequenciados, isso significa que, no ano de 1937, falta um exemplar; do 
exemplar de nº2, ao exemplar de nº9, faltam oito exemplares, o que indica 
que, em de 1939, a revista circulou o ano inteiro, como foi à disposição da pu-
blicação desses oito números entre os meses é que não se sabe. De 1939 até 
1940 existe a lacuna de dois números, se em 1939 o nº 9 saiu em Nov/Dez e o 
nº12 em Set/Out de 1940 faltam dois nº 10 e 11, não se sabe em que mês. De 
1941-1945 não encontramos nenhum exemplar, os próximos são exemplares 
localizados em datas a partir de 1946, os quais têm números e meses conjuga-
dos com os nº23-24, ou seja, no intervalo de cinco anos, faltam 10 números, o 
que dá uma média percentual de dois números a cada ano. Apesar de a indica-
ção aparecer como mensal na mesma revista, o que se verificou foi que os 
exemplares dos anos 1946 e 1949 têm números e meses conjugados. Isso não 
assegura que nos intervalos de 1945-1949, dos quais faltam exemplares, tenha 
sido assim. Os exemplares ausentes podem ter sido simplesmente publicados 
como variações quanto à periodicidade. Já em 1946, os últimos números que 
temos são 29-30, só aparecendo um único exemplar em 1949, que comporta os 
números de 33-34. Percebe-se que se têm dois anos sem exemplares, com a 
ausência de dois números. Logo, pensando-se em números conjugados nesse 
intervalo de dois anos, só se publicou um exemplar, ao que os indícios apontam 
não foi em 1945, pois o decreto que institui a organização está datado de no-
vembro de 1945. 

 
Do único exemplar de 1949, o de nº33-34, até o próximo número loca-

lizado, existe uma lacuna de nove anos, com a ausência de três números ape-
nas, pois o próximo exemplar localizado foi o de nº 37, no ano de 1959, desse 
mesmo ano1959 á 1962, os exemplares são sequenciados do nº 37 ao nº 52, 
ou seja, todos os números estão presentes no mapa, com a periodicidade bi-
mestral e trimestral.  

De 1962 em diante, não tenho confirmação da existência de outros 
exemplares e nem confirmação da data de extinção da Revista. Juntando os 
indícios, as pistas e dados, é possível dizer que não existe um padrão rígido que 
marca um traço característico na regularidade de sua periodicidade. Nos exem-
plares que compõe o mapa acima, as revista apresenta publicação mensal, bi-
mestral e trimestral.  

Há outros elementos que apontam para a ausência de regularidade 
quanto ao aspecto da periodicidade. O órgão responsável pela publicação era o 
Órgão da Diretoria Geral do Interior, que tinha como titular da pasta e também 
diretor-fundador da Revista o Dr. Vasco dos Reis Gonçalves3 e junto a ele o re-
dator professor Gentil Augusto Lino4, informações contidas na revista de nº2. 
Nos números seguintes, nº9 e nº12, não aparece nome de diretor nem de re-
dator, apenas o nome da tipografia “Tipografia Popular J. Câmara & Irmão – 
1940”. A partir do nº. 23-24 até 33-34, o órgão responsável pela publicação foi 
a Secretaria do Estado de Educação e Saúde de Goiás e a “Imprensa Oficial – 
Goiânia”. Na revista de nº27-28 surgiu o nome da editora, professora Floracy 
Artiaga Medes. O ultimo nome de diretor de revista encontrada estampado na 
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capa é o do professor Benjamim Segismundo de J. Roriz na revista de nº 33- 
34.  

Do nº 37 até o 52, não aparece indicação da direção da revista. Mas, 
no depoimento cedido pela professora Amália Hermano Teixeira à professora 
Maria de Araújo Nepomuceno, em 04 de setembro de 1990, ela registrou que 
foi diretora da revista de 1958 até 1963, quando se aposentou, ou seja, nos 
números 37 a 52, nos quais não aparece o nome do diretor na capa e contra-
capa, nem no sumário, era a professora Amália Hermano Teixeira5. Com base 
nesses dados, pode-se levantar a hipótese de que a revista não era editada por 
um grupo de professores que exercia ou pretendia exercer a liderança no ma-
gistério. Prática comum entre os intelectuais brasileiros. Os aspectos apontados 
são uma pequena parte dos componentes que compõe a materialidade da re-
vista, como a capa, o sumário, as seções, os colaboradores, contudo o espaço 
nos é breve, de modo que se torna inviável abordá-los .  
 
III – CONSCIDERAÇÕES  
 

Um dos desafios deste trabalho foi pensar de que forma e com que 
elementos da revista seria possível analisar a circulação do ideário escolanovista 
em um estado que estava dentro de um movimento educacional nacional, mas 
com anseios particulares, no sentido de se projetar no cenário político-
econômico como o centro do país no que se refere ao desenvolvimento. Na 
verdade, Goiás carregava o estigma do atraso, o estímulo para que os políticos 
trabalhassem com arrojo nas ações de construções de cidade como Brasília e 
Goiânia. De fato, Brasília virou o centro político da Nação e a educação sendo 
uma ferramenta para muitos usos, certamente estava impregnada do desejo 
coletivo goiano de eliminar o estigma do atraso.  

As visitas aos exemplares da revista foram constituindo um sentido es-
pecial ao lastro que vinha sendo constituído durante as várias oportunidades de 
estudo sobre a pesquisa em História da Educação, na perspectiva da História 
Cultural. Esse sentido, que é algo subjetivo, foi direcionando para a definição 
do que deveria ser analisado, pois não se tinha todos os números da revista e 
para agravar existiam lacunas temporais muito grandes, ou seja, faltavam fon-
tes que tivessem sequência. Então, autores como Revel e Ginzburg, foram sus-
tentando esse sentido que se constituía ao longo do contato com as revistas. 
Assim, utilizamo-nos desse espaço para compartilhar esse caminho teórico-
metodológico que se traçou até o presente momento da pesquisa. 

Os esforços, agora, concentram-se na organização dos dados, agru-
pando-os e acomodando-os conforme os caminhos apresentados pelos números 
da revista presente no mapa, contextualizando-os historicamente no que nos 
permite o recorte temporal. Para atender a problemática dessa investigação, foi 
escolhido artigos da revista que aparecem com título de “planos de aula” e ou 
“sugestões para os professores trabalhar temas e conteúdos”, presentes em 
quase todos os números localizados. São os elementos dos artigos que possibi-
litarão perceber de que modo os dirigentes da educação goiana apresentaram o 
ideário da Escola Nova para o professorado de Goiás.  
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Notas 
                                                             
1 Professor do instituto de educação da Universidade de Lisboa, na ocasião (Agosto/2011) 
ministrava um mini-curso sobre o tema “A produção da Escola Moderna”. 
2 Informação ainda não comprovada, digo não comprovada porque não encontrei essa informa-
ção em nenhum documento ou em outro relato.  
3 Natural da cidade de Bela Vista-GO Ingressou na Faculdade Nacional de Medicina (Rio de Ja-
neiro) em 1922, em 1927, cola grau e retorna ao Estado de Goiás. Em 1928, é designado, inte-
rinamente, lente de língua portuguesa do Lyceu de Goiás. Com a vitoriosa Revolução de 1930, 
passa a integrar um grupo de políticos que dá apoio ao interventor Pedro Ludovico Teixeira e à 
idéia da transferência da capital goiana. Em 1931, passa a lecionar na cadeira de Medicina Le-
gal da Faculdade de Direito. Torna-se membro fundador do Instituto Histórico e Geográfico de 
Goiás em 1932. Em seguida, 1934, elege-se deputado à Constituínte Goiana. Foi governador de 
Goiás, de 19 de julho a 3 de agosto desse mesmo ano. Ingressa, a 10 de janeiro de 1936, na 
força pública estadual, na condição de capitão médico. Funda, 1937, com o professor Gentil 
Augusto Lino, a "Revista de Educação"; estréia, em Goiânia a sua peça, revista teatral "Goiânia" 
(1938), cujas 36 músicas foram compostas pelo maestro Joaquim Édison Camargo. Foi um dos 
fundadores da Academia Goiana de Letras em 1939. Agraciado pelo Governo Federal, 1940, 
com a medalha comemorativa do cinquentenário da Proclamação da República. Nomeado, por 
Pedro Ludovico, Diretor Geral de Educação. Funda, com outros intelectuais, a "Revista Oeste". 
No ano de 1942, edita o livro "Pelo Estado Novo". O que importa destacar na biografia de Vasco 
dos Reis é que, apesar foi um médico, poeta e político brasileiro (RAMOS, 1968, p. 164). 
4 Intelectual que dedicou a vida inteira aos estudos da pedagogia moderna, segundo a própria 
revista, em 1937 foi coluna mestra em conjunto com a professora D. Ofélia do Nascimento 
Monteiro “nas considerações mais importantes ventilada por um corpo de professores ansiosos 
de inovação, avidez de conhecimento e de coração voltado para o magistério” no primeiro con-
gresso de educação do estado de Goiás. O nº2 da Revista de 1937, oi todo dedicado a esse 
evento onde se difunde o ideário escolanovista entre a elite do professorado goiano. 
5 Professora aposentada do Instituto de educação de Goiás. 
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 (…) Esta [a Companhia] foi instituída principalmente para o aperfei-
çoamento das almas na vida e na doutrina cristã e para a propagação 
da fé, por meio de pregações públicas, do ministério da palavra de 
Deus, dos Exercícios Espirituais e obras de caridade e, nomeadamen-
te, pela formação cristã das crianças e dos rudes, bem como por meio 
de Confissões, buscando principalmente a consolação espiritual dos fi-
éis cristãos. 
-Inácio de Loyola1 

 
1. Introdução 

 
Depois do alargamento dos espaços determinados pelas expansões europeias no fim 

do século XV e no século XVI, as fronteiras entre os povos ficariam ligadas pela aceitação ou 
não dos princípios de adesão ao Cristianismo2. A Expansão procurou, antes de mais, a reprodu-
ção de um modelo de unidade em torno do conceito de pax christiana. Os mecanismos de mon-
tagem de uma política cristã católica, apoiada nas transações comerciais são os esteios da 
fundação dos Estados Modernos. A Península Ibérica despontou com a fusão destes procedi-
mentos, marcando o passo da Modernidade. 

Em 1537, Inácio de Loyola chegou a Roma acompanhado por Pedro Fabro e Diogo La-
ínez e em 1538 a eles se juntaram todos os companheiros, ainda sem objetivos bem definidos 
para as suas atividades futuras. Não estava ainda nos planos criar uma Ordem religiosa, mas 
peregrinar pela Terra Santa. Em Roma, colocaram-se à disposição do Papa e dedicaram-se a 
obras de caridade, mas só em meados de 1539 decidiram criar uma Ordem religiosa, decisão 
cuja concretização teria encontrado alguma resistência da parte de alguns dignitários da Cúria 
Romana. No ano de 1539, Inácio de Loyola começou a redigir o primeiro esboço das Constitui-
ções, as quais, após revisões morosas, ficariam prontas 16 anos mais tarde3. 

A Bula Regimini Militantis Ecclesiae, de 27 de fevereiro de 1540, aprovada pelo Papa 
Paulo III, assinalou a criação oficial da Sociedade ou Companhia de Jesus, organizando em or-
dem canônica tanto o pensamento religioso como a ação espiritual comum. A Carta Apostólica 
do Pontífice Romano indica o fim para que foi instituída a Companhia, e quais os meios para 
colocar em marcha as atividades da Ordem e atingir objetivos. 

Ao grupo ativo de alunos castelhanos, navarros, saboianos, bascos e portugueses, es-
tudantes em Paris no colégio de Santa Bárbara, organizado em torno de Inácio de Loyola, se 
deveu a investigação de uma Ratio para o estudo e a ação católica. Encorajados pelo desejo de 
peregrinação a Jerusalém e unidos pela propagação da Fé entre os infiéis, os Jesuítas passaram 
a encarar como uma urgência fundamental ensinar todos aqueles que não estavam instruídos 
na doutrina cristã4. Todavia, com excepção da incidência que Santo Inácio atribui à “formação 
cristã das crianças e dos rudes”, que aqui se referia ao catecismo, nada na Bula de Paulo III 
permite afirmar que a Companhia de Jesus foi, na sua origem, uma Ordem religiosa consagrada 
ao ensino5. Apesar de Inácio de Loyola e todos os seus companheiros virem da Universidade, a 
princípio nem sequer se investiu na formação intelectual dos seus próprios escolásticos ou futu-
ros jesuítas. Pretendendo que os seus novos membros estudassem em Universidades, criaram 
“Casas” ou “Residências”, junto às mesmas, que só mais tarde se transformaram em centros de 
ensino, em colégios, como veio a acontecer em Paris, em 1540, em Lovaina, Pádua e também 
em Coimbra, em 15426.  

Uma nova globalização proporcionou a universalização do Cristianismo nos mundos 
recém-descobertos, mas também fez surgir um tempo de acesa competitividade religiosa entre 
as ordens católicas pelo monopólio do ensino. A Companhia de Jesus nasceu, assim, no contex-
to da Modernidade de Quinhentos, enraizada no Humanismo da Reforma. O advento da Moder-
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nidade trouxe consigo um afinado sentido do religioso, em que o Catolicismo polemizava com 
as várias confissões do Protestantismo. 

As missões nasciam, neste contexto, com naturalidade no solo da Igreja, em geral, e 
das Ordens em particular. A criação do Império Português deve-se, em grande medida, à Igreja 
e à sua assessoria espiritual, intelectual e até mesmo técnica, fazendo assim do Cristianismo 
um dos elementos essenciais de Expansão. 

O século XVI foi especialmente marcado pelo desenvolvimento de diversos domínios 
do saber, por um interesse progressivo pelas fontes dos textos, um movimento de revitalização 
do original. Os autores gregos e latinos representaram uma das fontes do conhecimento, bem 
como os primeiros autores cristãos. Cultivou-se o estudo das línguas antigas, como latim, grego 
e hebraico, numa época que assistiu ao investimento massivo na instrução e na formação teo-
lógica e retórica de novas gerações de prosélitos da militia Christi. 

Se a Europa se transformou num espaço dilacerado pelas cisões religiosas das refor-
mas, fragmentada também pelos nacionalismos emergentes, manteve, no plano ético, uma 
unidade cultural de fundo, assente no Cristianismo e na herança da cultura clássica, que apon-
tou, em última instância, para uma consciência do universal. Nos séculos XV e XVI deu-se um 
alargamento das fronteiras do universal, com as grandes navegações e a Expansão europeia7. 

 
1.1.  A Companhia de Jesus no Contexto da Modernidade 

 
Os Jesuítas quiseram levar o mais longe possível o seu esforço utópico de universali-

zação do Cristianismo, motivados por um ambiente de militância proselitista impulsionada pela 
Contra Reforma, consagrada no Concílio de Trento (1543-1563). No contexto histórico, o de-
senrolar da Reforma protestante e sua expansão na Europa levaram a uma tentativa de fortale-
cer as bases do Cristianismo romano nos reinos que haviam resistido às investidas do 
Protestantismo, como França, Espanha, Portugal, Itália. Nesta missão a que os Jesuítas se pro-
puseram, os colégios foram um dos instrumentos fundamentais para alcançar tal objetivo.  

Podemos, em certa medida, aventar que a primeira tentativa de criar redes globais de 
ensino está associada aos colégios dependentes de congregações religiosas. Neste sentido, é 
pioneira e emblemática a rede de colégios intercontinental dos Jesuítas, com a mesma estrutu-
ra, o mesmo idéario, os mesmos manuais e até o mesmo método de ensino, por vezes até com 
um conceito arquitectural que se procurava reproduzir nas diferentes paragens do globo onde 
implantavam os edifícios colegiais, embora com as devidas adaptações à cultura arquitectural 
das regiões onde se instalavam. Com efeito, a Companhia de Jesus fez dos colégios uma reali-
dade internacional, expandindo-os de Ocidente a Oriente. O fato de a instrução ter sido um 
meio utilizado de evangelização e expansão do Cristianismo pela Companhia, não significa que 
esta tivesse sido o seu primeiro objetivo. No entanto, foi uma atividade que se sobressaiu, no 
meio de muitas outras atividades exercidas pelos Jesuítas. 

As discussões acerca da proveniência histórica dos modelos educativos atuais quase 
sempre se ancoraram entre os séculos XVI e XVIII, onde estão grande parte das mutações es-
truturais da escolarização, como o abandono da concepção medieval de ensino, com todas as 
suas implicações na estrutura curricular e na organização escolar. A educação global foi, em 
grande medida, associada a esses estabelecimentos de ensino, e a Companhia de Jesus impri-
miu aos colégios uma dinâmica nova, aprofundando técnicas pedagógicas e institucionalizando 
novas modalidades no ensino8. 

Dominique Julia afirmou que o século XVI assistiu, deste modo, à construção de um 
espaço particular, fazendo-se valer o que era da posse das universidades desde o século XV, 
que agora se prolonga na estrutura do colégio9. Tendo em conta o perfil missionário da Com-
panhia de Jesus, a sua pedagogia conheceu uma expansão a nível mundial, tornando-se global 
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e unificada por um ideário comum, e por uma obra que orientará toda a metodologia de ensino 
dos Jesuítas: a Ratio Studiorum. De fato, a Companhia apresentou-se, no campo pedagógico, 
como possuidora de uma consciência que nunca até aí se impusera com tanta convicção: a da 
importância social da escolarização. O ideal jesuítico era congregar as crianças em suas escolas, 
orientando o seu ensino para modelá-las dentro do pensamento religioso cristão e filosófico que 
os orientava10. Numa sociedade que oscilava em perturbações críticas de contestações religio-
sas do século, a Companhia de Jesus jogava suas cartas no ensino, uma arma capaz de provo-
car transformações sociais11. 

Os colégios jesuítas desfrutaram de sucesso em muitas localidades. O’Malley apontou 
uma combinação de fatores que distinguiu a Companhia de Jesus na instrução em relação a 
outros lugares. Os Jesuítas fundaram colégios onde antes não havia nenhum, criaram relativa-
mente poucos elementos de seu programa educacional, mas posicionavam aqueles elementos 
num modo e numa escala nunca feitos anteriormente12. Margarida Miranda apontou também a 
gratuitidade do ensino como um fator de sucesso. Messina, Goa, Gandia e Coimbra contavam-
se entre as primeiras experiências escolares com que os Jesuítas pretendiam formar os seus 
próprios membros, mas desde logo abriram as suas portas a estudantes externos. Os colégios 
ofereciam às cidades mão-de-obra gratuita. Recorrendo à ajuda de benfeitores, que muitas ve-
zes eram os próprios bispos ou outras autoridades eclesiásticas, também elas interessadas em 
alargar o quadro escolar insuficiente. Fosse por iniciativa da Companhia, fosse para atender às 
necessidades e ao apelo das diversas cidades, em cerca de trinta anos a Ordem criava duas 
centenas de colégios13. 

 
 
 
 

1.1.  Colégios e Missões Jesuíticas na América Portuguesa 
 

No Brasil, como na Ásia, a principal ordem missionária foi a Companhia de Jesus. Se a 
Ordem inaciana foi uma organização internacional com quartel-general fixado em Roma, algu-
mas missões eram desenvolvidas, maioritariamente, por clérigos portugueses e geridas no âm-
bito da estrutura organizacional do Império português, como foi o caso das missões asiáticas14. 
Desse modo, as missões ultramarinas da Companhia de Jesus são de origem portuguesa, da 
iniciativa do Dr. Diogo de Gouveia, antigo reitor da Universidade de Paris e principal do Colégio 
de Santa Bárbara. Embora a Companhia só fosse aprovada oficialmente a 27 de setembro de 
1540, já meio ano antes tinham partido de Roma para Lisboa, a caminho das missões portu-
guesas, os Padres Simão Rodrigues e Francisco Xavier15. 

A fundação canónica da nova Companhia religiosa acabaria por irradiar uma ampla 
evangelização de sociedades não-europeias, encontrando nos espaços ultramarinos frequenta-
dos pelas conquistas e tratos ibéricos, uma novidade do seu carisma enquanto ordem. Subja-
cente a este impulso evangélico da Companhia esteve a dinâmica da conquista espiritual 
dirigida para a conversão à fidelidade da Igreja de Roma de todo aquele que ignorava ou que 
se tinha afastado das doutrinas católicas. A ética da conquista foi uma decorrência imediata dos 
debates e da legislação que legitimava a expansão do Cristianismo catolicizado. A violência foi 
uma consequência natural desse processo, e admitiu, por inerência, a hierarquização social16. 
Em contraste com os impérios holandês e britânico, a conversão religiosa no império português 
parece ter sido um fator importante na integração dos grupos autóctones. Os missionários mo-
bilizaram meios para converter as populações e para mantê-las fiéis ao Cristianismo. Para além 
dos escravos trazidos de África, o recurso à mão-de-obra local foi uma das características que o 
Império português partilhou com outros impérios europeus. O transporte de trabalhadores es-
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cravos, iniciado pelos portugueses para o desenvolvimento do Brasil, não tardou a envolver as 
colónias espanholas, inglesas, francesas e holandesas17. 

O caráter universalista do Cristianismo ajudava a legitimar as atividades político-
diplomáticas expansionistas, e os próprios eclesiásticos acabaram por ganhar interesse em 
aproveitar aquela oportunidade que lhes surgia e que lhes permitia espalharem-se pelo mundo, 
e consequentemente, propagando o Evangelho. Os surtos missionários não foram imediatos, 
mas perante uma revolução geográfica, atua-se com um novo modelo de evangelização18. 

Desde finais de Quinhentos, a atividade da Ordem se tornou fundamentalmente mis-
sionária, dirigida para o coração dos territórios europeus, mas também se expandindo para as 
culturas e populações das Américas e Ásias. Conforme afirmou Bernard Dompier, a Companhia 
se constituiu de viajantes missionários19. O mesmo desígnio aparece nas “Constituições” de 
Santo Inácio, quando este refere ser tão difícil promover a união interna entre os membros, 
como unir os fiéis e os infiéis nas diversas partes do mundo20. O quarto voto, de ir em missão 
ad majorem Dei gloriam, assumiu no Brasil um relevo especial, pois os jesuítas passavam gran-
de parte da sua vida em viagem e em missão21. Acerca da cumplicidade intrínseca entre ciência, 
pedagogia e missionação no desempenho histórico dos Jesuítas, Jean Lacouture afirmou o se-
guinte: “ (…) Além da primeira [a vocação missionária] requerer a maior parte das qualidades 
ou aptidões que se exige para a segunda [a missão docente] (…), a saga missionária desempe-
nhou um grande papel no ensino dos colégios da Companhia. “22 

Em 1541, Francisco Xavier embarcou em Lisboa para terras orientais, com dois com-
panheiros, enquanto Simão Rodrigues ficava em Portugal e instituía o Colégio de Jesus de 
Coimbra, local onde se formariam outros missionários. Em Coimbra, em 1544, entrava na Com-
panhia de Jesus o Padre Manuel da Nóbrega, já graduado em Direito Canónico. Cinco anos de-
pois rumou para o Brasil, em 1549, ao fundar-se o Governo Geral do Estado do Brasil23. A 
armada de Tomé de Sousa, primeiro governador do Brasil, saiu de Lisboa a 1 de fevereiro de 
1549 e entrou na Bahia de Todos os Santos a 29 de março. A carta de poder de D. João III, de 
7 de setembro de 1549, provia Tomé de Sousa nos cargos de “ capitão da povoação e terras da 
dita Bahia de Todos os Santos, e de governador geral da dita capitania e das outras capitanias 
e terras da costa do dito Brasil ”24.  

A chegada de Manuel da Nóbrega, com mais cinco companheiros, abriu a história da 
Companhia em todo o continente americano, pois só daí a dezassete anos chegariam outros 
jesuítas à América espanhola. Conforme afirmou José Eduardo Franco, o programa científico-
cultural da Companhia de Jesus teve “ implicações pedagógicas indissociáveis ” e “ está ao ser-
viço da missão fundamental dos Jesuítas, em particular, e da Igreja Católica, em geral: a missi-
onação ad gentes, em particular, e da evangelização, em geral. ”25 

A Missão do Brasil pertenceu à Província de Portugal até 1553, ano em que se consti-
tuiu Província da Companhia, que foi não só a primeira da América, mas também uma das pri-
meiras da Europa e do mundo. Quase ao mesmo tempo se fundaram a cidade de Salvador da 
Bahia e a Missão do Brasil26. 
 

2.1. Colégio da Bahia: Primeira Escola de Ler e Escrever na América Portu-
guesa 
 

Nas “Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil”, o Padre Manuel da Nóbrega, então Su-
perior da Missão no Brasil, escreve uma carta ao Padre Simão Rodrigues, Provincial de Portugal. 
Leite refere ser esta a primeira carta de Nóbrega escrita no Brasil poucos dias depois de chegar, 
a 29 de março de 154927. Nessa carta, refere que o Irmão Vicente Rodrigues já “insina ha doc-
trinaaos mininos cada dia, e tambem tem escola de ler e escrever”, mostrando a vontade que 
os índios têm de aprender28. Segundo Serafim Leite, esta é “ a primeira menção positiva na his-
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tória da instrução e educação do Brasil (E, da história da pedagogia jesuítico-americana, a pri-
meira também).”29 Os meninos ainda não eram muitos, mas Vicente Rodrigues acumulou as 
funções de mestre-escola com outras, tendo aprendido a tecer com um oficial tecelão que vinha 
na armada, por forma a instruir os índios do mesmo ofício. A educação dos meninos continua-
va, no entanto, a ser a sua atividade principal, e alguns meses depois, dispunha de um ajudan-
te30. 

A notícia que Nóbrega transmitia, doze dias depois de chegar ao Brasil (na carta de 10 
de abril de 1549), era a de que os primeiros alunos foram meninos mestiços, fruto de relacio-
namentos entre as índias e os portugueses que eles tinham achado em Vila Velha. Esses meni-
nos falariam a língua tupi (das mães), mas não desconheceriam totalmente o português dos 
pais. A carta de 9 de agosto de 1549, também ao Padre Simão Rodrigues, refere a escolha de 
um lugar para o Colégio, de preferência perto da aldeia (referia-se, segundo Leite, à Aldeia do 
Monte Calvário), já que o objetivo era os padres começarem a batizar31. A opção é, ainda, es-
tratégica, já que, segundo Nóbrega, o Governador não quer o Colégio dentro da cidade, para 
não “aver guerra com ho gentio”, o que não convencia Nóbrega, porque “os que am-d’estar no 
Collegio am-de ser filhos de todo este gentio, que nós nom temos necessidade de casa, e posto 
que aja guerra nom lhes pode fazer mal”; ainda assim, a opinião de Nóbrega é a de que o Co-
légio ali permaneça32. A carta de 6 de janeiro de 1550 também referia o futuro Colégio: “Fize-
mos construir uma Igreja, onde os cristãos ouvem missa, e, junto a uma casa, onde o Irmão 
Vicente Rodrigues e Simão Gonçalves ensinam os meninos”33. 

No ano em que Nóbrega embarcou para o Brasil fundou-se na capital portuguesa o 
Colégio dos Meninos Órfãos, junto ao Colégio de Santo Antão, da Companhia de Jesus, dentro 
do mesmo espírito religioso. Mas as “Constituições” da Companhia, que só chegaram a Portugal 
em 1553 (e ainda a título incipiente), não incluíam estes estabelecimentos entre os seus minis-
térios. Em todo o caso, os meninos órfãos desempenharam no Brasil um papel fundamental, e 
um papel único na história das missões. Os primeiros sete partiram, em 1550, com o fim de 
pregar o nome de Jesus Cristo aos gentios. Também foram para Oriente, mas a sua pregação 
foi mais limitada, resumindo-se a cantar nos ofícios divinos. Os meninos órfãos tinham aprendi-
do a cantar em Lisboa, atuando na corte por algumas vezes, e levando para o Brasil o que ti-
nham aprendido34. Em 1552 dizia-se, no Colégio dos Meninos de Jesus na Bahia: “Em casa se 
tem exercício de tudo, assim de pregações como de cantigas, pela língoa e em português, e 
aprendem muito bem o necessário.”35 A escola de canto da Bahia continuou no Colégio de S. 
Vicente, e passou de S. Vicente para S. Paulo de Piratininga36. A última referência à atuação dos 
meninos órfãos é a carta do padre Antônio Blasquez, que relata a sua entrada na Aldeia do Rio 
Vermelho, na Bahia, em 1557, cantando em procissão, “ do que eles [os índios] se maravilha-
ram e ficaram como atônitos, porque em extremo são dados à música e ouvir cantar.”37 Os ór-
fãos foram os primeiros que aprenderam a língua da terra, misturados com os meninos brasis, 
entrando alguns deles mais tarde para a Companhia de Jesus e tornando-se bons “línguas”, 
expressão usada para designar os que sabiam e falavam a língua brasílica ou tupi, que mais 
tarde se designou por “geral”. A primeira e mais urgente necessidade foi a de traduzir para tupi 
as orações comuns e os rudimentos da doutrina cristã. Nóbrega achou na Bahia índios que já 
sabiam português. Não se sabe exatamente o destino desses meninos órfãos, alguns morreram 
pelas condições precárias do Brasil, no século XVI, outros foram enviados de volta a Portugal, 
outros continuaram os seus estudos e tornaram-se sacerdotes da Companhia38. 

A escola de ler e escrever da Vila Velha da Bahia passava a ser “Casa do Nome de Je-
sus” na nova cidade de Salvador. Começando com mestiços da terra e órfãos de Lisboa, Nóbre-
ga queria que fosse colégio, e já de fato em 1552 se intitulava “Colégio dos Meninos de Jesus”. 
Esta casa de ensino não obteve, desde logo, ajuda eclesiástica local, ficando estacionária. O 
padre Leonardo Nunes, entretanto, fora enviado para a vila de S. Vicente, onde fundara uma 
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escola, elevando-a a colégio, o colégio de S. Vicente39. A 29 de agosto de 1553, Nóbrega deci-
diu que o Colégio de São Vicente fosse transferido para o planalto, fundando a aldeia cristã de 
Piratininga. Enviou à Bahia o Padre Leonardo Nunes com instruções a Luís da Grã para que este 
ficasse naquela cidade e os quatro irmãos recém-chegados de Portugal, já com o curso de Hu-
manidades e portanto capacitados para o ensino do Latim, se repartissem entre a Bahia e São 
Vicente. De início, o objetivo de Nóbrega foi o de fundar apenas dois colégios: um no Sul, na 
Capitania de São Vicente por ser porta e entrada do sertão; outro na Bahia, por ser capital do 
Estado do Brasil40. É curiosa a observação que Nóbrega faz acerca do futuro Colégio da Bahia, 
indicando-o como um colégio onde se poderia estudar tão bem como em Portugal e com menos 
trabalho e menos custo do que indo ao Reino41. A intenção inicial intentava na criação de uma 
instituição que formasse profissionais e quadros coloniais, sem que estes necessitassem de se 
deslocar à metrópole. Por um lado isso diminuiria os custos, conforme refere Nóbrega, mas por 
outro providenciaria o território americano ocupado pelos portugueses de quadros suficientes. 

Na carta do padre Brás Lourenço, datada de 1553, descreve-se assim as atividades do 
incipiente Colégio dos Meninos de Jesus:  

 
O P.e Luís da Grã ocupa-se em pregar e confessar, e os outros Padres 
também nos ocupamos em confessar. Estava esta gente muito dese-
josa da nossa vinda, nem se querem confessar senão conosco. O Ir-
mão Antônio Blasques ocupa-se em ensinar aos meninos a ler e 
escrever, e a alguns gramática. Ensina-lhes também a doutrina, faz 
fruto pela bondade de Deus, que tão diversas maneiras nos dá de 
ajudar as suas ovelhas. Aos domingos vou dizer missa a uma légua 
daqui, e lá ensino a doutrina cristã tanto aos portuguêses como aos 
da terra e lhes falo, por um que levo comigo, na sua língua, coisas de 
Deus, especialmente do Juízo, que êles muito temem. O P.e Ambrósio 
Pires com um Irmão foi mandado para Pôrto Seguro, porque o P.e Na-
varro, que ali estava, entrou pela terra dentro com alguns portu-
guêses; e esperamos todos da sua ida grande serviço a Nosso 
Senhor, e fruto naquelas almas. 42 
 

 
A carta com a provisão do rei D. Sebastião, de Portugal, mandando fundar o Colégio 

de Salvador da Bahia data de 7 de novembro de 1564, iniciando-se com 60 religiosos da Com-
panhia de Jesus43. Menos de dois meses depois sai outra provisão régia, a 15 de janeiro de 
1565, mandando fundar novo Colégio na Capitania de S. Vicente ou outro lugar dessa costa, 
fundação da mesma base que o da Bahia, mas este para 50 religiosos da Companhia44. Em 
1572 iniciou-se o curso superior para os candidatos ao sacerdócio na Companhia e em 1575 as 
aulas aceitavam estudantes externos. No final do século XVI, o Colégio já oferecia estudos de 
Humanidades, Filosofia (ou de Artes) e Teologia, além dos cursos elementares de ler, escrever 
e contar. A biblioteca do Colégio iniciou-se com a chegada de Nóbrega em 1549. Em 1694 pos-
suía, aproximadamente, 3000 livros, e, segundo Serafim Leite, era a mais importante do Brasil, 
à data da expulsão da Companhia45. 

Note-se a importância atribuída pelos Jesuítas à localização espacial dos seus colégios. 
Fatores como o clima, o meio, o ambiente, eram para ser tidos em conta, e por isso os colégios 
deveriam estar em pontos mais salubres e elevados das capitais. Contavam ainda os arvoredos 
e a luminosidade do local, condições que julgavam indispensáveis ao meio em que o aluno de-
veria viver, crescer e ser formado. Por esse motivo, é notável a semelhança das linhas princi-
pais de todos os colégios, sendo estas instituições educativas ramificações de um mesmo 
tronco. Outra explicação plausível é o fato de todos os desenhos e projetos dos colégios serem 
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sujeitos à revisão do Padre Geral, justificando-se assim a analogia do critério de uniformidade 
dos planos das novas edificações com os de outros colégios anteriormente construídos, se 
aproveitando de igual modo a experiência acumulada, na construção de um novo edifício, aper-
feiçoando as instalações46. Outro aspecto a ter em conta é que a organização de um colégio 
jesuíta era exímia, lembrando “uma cidade dentro de outra cidade”47. 

 
 

3. Considerações Finais 
 
Durante a sua permanência de duzentos e dez anos no Brasil até à sua expulsão em 

1759, os Jesuítas foram um agente importante na exploração geográfica e na colonização euro-
peia. Por um lado, foram os primeiros a desbravar o sertão e a floresta. Por outro lado, os colé-
gios e outras casas constituíram o núcleo inicial de vilas e cidades brasileiras. Este caráter 
pioneiro dos Jesuítas tornou-os no corpo missionário mais numeroso e mais espalhado no Bra-
sil, de tal forma que em 1553 para 1556 o seu número tinha ascendido de treze para trinta e 
seis jesuítas48. Os Jesuítas foram, no século XVI, os únicos religiosos presentes em muitas regi-
ões brasileiras. Devido à escassez de clérigos seculares e regulares, mesmo em cidades impor-
tantes como o Rio de Janeiro, os jesuítas pregavam e confessavam a maior parte dos 
portugueses e restantes fiéis. Para além da Companhia de Jesus, outras ordens começaram a 
atuar no terreno, com as quais nem sempre os Jesuítas tiveram um relacionamento fácil ou pa-
cífico na disputa pelo domínio do monopólio das instituições educativas. No decurso do século 
XVI e começo do século XVII, a ação de Franciscanos, de Carmelitas, de Beneditinos e, princi-
palmente, de Jesuítas, conseguiu atenuar a incompetência dos clérigos seculares originários de 
Portugal. As Ordens religiosas passaram a tomar conta da formação de religiosos. Também as 
referidas Ordens cumpriram a mesma tarefa educativa, num grau menor, contudo, com vista à 
formação de novos sacerdotes49. 

No âmbito do processo educacional dos Jesuítas, o poder de conquista do grupo deu-
lhes um lugar de destaque na história do mundo moderno, como dominadores espirituais, com 
uma linha curricular articulada de forma competente, através de um maciço investimento na 
erudição de seus alunos. A extrema habilidade com que se predispunham a ensinar, mantendo 
a predominância de uma minoria sobre um grande número de escravos e agregados, deu-lhes 
uma presença relevante na América Portuguesa. Quando a Companhia de Jesus partiu para o 
Brasil, a sua existência canônica era apenas de nove anos, mas desbravavam caminhos à pro-
cura de novas gentes para divulgarem o Evangelho. A função militar para a qual tinham sido 
preparados era já visível, e que o conteúdo cultural de que eram portadores funcionou como 
mola propulsora para o rápido progresso da instrução jesuítica no Brasil. 

O Colégio da Bahia esteve no centro de colonização da América Portuguesa e da fun-
dação da Província do Brasil, sendo um interface qualificado das descobertas que se faziam na 
Europa, incluindo nos seus curricula e nos seus estudos as novidades científicas da época. Na 
Bahia, capital da Província do Brasil e sede da Cúria Provincial, além do Colégio já existiam nu-
merosas aldeias. Organizada deste modo, a Companhia de Jesus não cessou de se expandir, 
atingindo todos os limites da América Portuguesa50. 
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O objetivo principal deste texto é compreender a difusão das obras do médico e psicó-
logo suíço Édouard Claparède (1873-1940) traduzidas e veiculadas em língua portuguesa no 
Brasil e em Portugal, entre as décadas de 1920 e 1930, período fértil de sua produção na área 
educacional. Trata-se de compreender os interesses que movem as escolhas editoriais pelas 
obras do autor, as formas como se procedem tais escolhas, e a circulação dessas obras no Bra-
sil e em Portugal. 

A comunicação realizada aqui tem origem na pesquisa de doutorado em andamento As 
representações e apropriações de Édouard Claparède no Brasil, desenvolvida no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (PPGE-FFC-UNESP) e Instituto de Educação da Universidade 
de Lisboa (IE-UL), financiada pelo CNPq e CAPES. Na Universidade de Lisboa contou com a co-
orientação do professor doutor Joaquim Pintassilgo. 

Com suporte metodológico embasado nos estudos de Roger Chartier (1990), Michel de 
Certeau (2008) e Pierre Bourdieu (2007), estudamos a materialidade das obras publicadas pelo 
autor no Brasil e em Portugal, assim como as estratégias envolvendo a circulação dessas obras. 
Pensamos nas estratégias de apropriação – buscando nos aproximar da definição de Certeau – 
mediadas pelos grupos editoriais dos dois países, grupos estes ocupados com a conformação do 
campo educacional nos seus respectivos espaços, assim como a difusão do movimento da Edu-
cação Nova. 

Buscamos primeiramente demarcar os diferentes grupos a veicular as obras do autor 
nos dois países para em seguida analisar as diferentes apropriações que foram feitas dos seus 
textos. 

Com o intuito de apresentar os avanços que a pesquisa alcançou até o momento orga-
nizamos o texto da seguinte maneira: primeiramente apresentamos nossas considerações sobre 
a metodologia empregada, as opções pela periodização das décadas de 1920/193, os procedi-
mentos metodológicos realizados e acervos consultados. Em seguida apresentamos os dados 
coletados, nossas análises gerais e considerações finais. 

 
Metodologia 

 
Nossa metodologia se baliza pelos estudos de Chartier (1990) no que se refere à com-

preensão da materialidade das obras publicadas de Claparède no Brasil e em Portugal, assim 
como as estratégias envolvendo a circulação e apropriação dessas obras. Pensamos nas estra-
tégias de apropriação mediadas pelos grupos editoriais dos dois países, grupos estes ocupados 
com a conformação do campo educacional nos seus respectivos espaços, assim como a difusão 
do movimento da Educação Nova. 

A questão passa além da ideia de simples transplante cultural, mas da preocupação da 
definição de uma Educação Nova que respondesse aos anseios locais. As viagens, cartas, con-
gressos, encontros formais e informais envolvendo autores e políticos de diversos países pelo 
mundo revelam o interesse em aprender, veicular e mesmo definir os conhecimentos em torno 
da Educação Nova. Revelam também uma política intensa de disputas que se dão de forma 
concomitante nos centros europeus como a França e Inglaterra, na América do Norte, nos EUA, 
como também na Suíça, Itália, Espanha, Portugal, Argentina, Chile e Brasil, entre outros países. 
Apropriação assim posta também é uma forma de produção. 

Thomas Popkewitz (2008) analisa, em obra coletiva, a recepção das obras de John 
Dewey pelo mundo mediado pela ideia de estrangeiro indígena. Entendendo que em cada país 
houve peculiaridades, leituras diferenciadas, etc., de acordo com as necessidades locais, muitas 
vezes distantes das projetadas pelo autor nos EUA. O ponto de interesse está no fato de um 
autor com suas preocupações locais em seu país – também podemos aplicar a Claparède na 
Suíça – passar por um processo de “indigenização” ao chegar a novos territórios – como Brasil 
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e Portugal – e ser apresentado como um autor que trata dos mesmos problemas daquela loca-
lidade. Um autor estrangeiro, forasteiro, mas entendedor dos problemas locais, “um dos nos-
sos”. 

Referenciado em vários textos acadêmicos tanto na área da Psicologia, Psicologia Edu-
cacional, Didática e História da Educação, o nome de Claparède e de suas obras está situado ao 
lado de autores clássicos da educação como Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Fröebel, Decroly e 
Ferrière, entre outros. Do mesmo modo, seu nome aparece alinhado a autores de expressão no 
campo acadêmico tanto no Brasil como em Portugal, entre eles Lourenço Filho, Fernando de 
Azevedo, Áurea Judite Amaral, entre outros. 

A periodização deste texto se define pelo tempo de apropriações. Tomamos como mar-
co a primeira publicação do autor em língua portuguesa, em formato de livro, no ano de 1928, 
a obra A Escola e a psychologia experimental, com prefácio e tradução de Lourenço Filho. Co-
mo data limite, estipulamos o ano de 1973, data da publicação do livro Invenção dirigida: o 
mecanismo psicológico da invenção, no Estado de Minas Gerais, não por acaso estado onde se 
radicou Helena Antipoff (1892-1974), ex-aluna de Claparède no Institut Jean-Jacques Rousseau 
e difusora do pensamento de Claparède no Brasil. O período abarca o livro Como diagnosticar 
as aptidões escolares, publicado no Porto, pela Editora Nacional em 1931 e Escola por medida, 
publicado em Coimbra, pela Tipografia Reis Gomes em 1930. 

Em Portugal encontramos artigos do autor e sobre ele publicados em periódicos portu-
gueses nos anos de 1925 a 19301, período anterior ao Estado Novo português (1933-1974) e 
mais tarde no ano de 1976 em livro que marca as comemorações do centenário de nascimento 
de Claparède2. No período do Estado Novo os portugueses deixam de publicar as obras do au-
tor e os leitores e interessados pela educação nova servem-se de traduções brasileiras e ver-
sões originais em francês, até hoje disponíveis nos acervos das bibliotecas públicas ou nas 
prateleiras de bibliotecas particulares de professores3. 

Essa periodização balizada pelo tempo das apropriações implica em algumas especifici-
dades para seu estudo, pois as marcas deixadas pelas leituras, não tem um lugar específico, a 
leitura silenciosa e o manuseio das mãos nas páginas não deixam marcas, necessariamente. 
Essas leituras podem motivar práticas instantâneas no leitor, fixar-se em sua memória, ou sim-
plesmente serem descartadas. Os resultados de uma leitura não são quantificáveis facilmente, 
não necessariamente deixam uma marca material, salvo em casos em que o leitor porventura 
faça anotações, marcas etc., nos livros que utiliza. Assim optamos por tentar compreender a 
ação dos editores/tradutores de Claparède no Brasil e em Portugal, a forma como estes se 
apropriaram dos textos do autor, entendendo o que foi publicado inicialmente em língua fran-
cesa e comparando com a obra veiculada em língua portuguesa. 

Dada a extensão do período, com fins a deixar o texto com maior fluidez, nos centra-
mos nos períodos iniciais em que ocorrem maior número de edições das obras de Claparède, 
considerando ser as décadas de 1920 e 1930 um período de maior intensidade de publicações, 
permitindo um foco mais direccionado nas análises no que seria um primeiro momento de 
apropriações do autor nos dois países. 

Embora Claparède seja um autor muito citado entre os livros de educação e educação 
nova, ainda há poucos estudos indicativos sobre a circulação desse autor nos dois países. Pro-
cedemos assim à apuração das referências de Claparède no Brasil e em Portugal e à leitura 
desses textos para tentar configurar um panorama das publicações do autor e daquelas em que 
seu nome esteve envolvido. 

Buscamos primeiramente demarcar os diferentes grupos a veicular as obras do autor 
nos dois países para em seguida analisar as diferentes apropriações que foram feitas dos seus 
textos. Identificamos os principais grupos divulgadores das ideias do autor, para em seguida 
realizar uma análise em três frentes. 
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Uma primeira frente está focada na busca das obras originais em francês e das obras 
produzidas no Brasil e em Portugal. Neste ponto verificamos os formatos assumidos pelos tex-
tos do autor em cada país, assim como as semelhanças e diferenças em cada período. São no-
tas explicativas, prefácios, ou fatos que para este artigo possam ser destacados no conjunto 
das publicações brasileiras e portuguesas, além de indicações de possíveis aplicações dos textos 
e teorias localmente. É importante ressaltar que nesse espaço entrecruzam-se diversos proble-
mas para o editor/tradutor: a necessidade de economia evidenciada na utilização dos textos em 
coleções, o fato de traduzir e aproximar um autor estrangeiro a um determinado público que 
não domina o idioma original. Nesse percurso novas estratégias editorais são firmadas – nem 
sempre explícitas – para a nova edição em idioma português, são objetivos por vezes diversos 
daqueles que motivaram a produção original. Adiantamos que as obras de Claparède apresen-
tadas nos países assumem formatos diferentes das iniciais, às vezes com espaço de tempo de 
dez anos entre uma edição original, há a inserção de capítulos, ou reorganização de obras ge-
rando livros completamente novos. Desse modo impõe-se analisar as escolhas de cada país – 
feitas em meio a obra tão extensa do autor – os textos que se transformam em cânones e re-
petem-se ao longo do tempo, as possíveis omissões, os esquecimentos, as peculiaridades im-
postas pelos momentos que cada país passava, seja de consolidação da República, seja de 
entrada em período ditatorial. Dessa retomada geral das obras coligidas e sua análise escolhe-
mos alguns pontos para analisar mais detidamente. 

Embora Claparède seja um autor muito citado entre os livros de educação e educação 
nova, ainda há poucos estudos indicativos sobre a circulação desse autor nos dois países. Ob-
servamos a presença de suas obras em bibliotecas de escolas normais brasileiras e portugue-
sas, além de citações de suas obras e textos em artigos de professores e alunos normalistas, 
em prescrições de leitura – indicações em periódicos, comentários sobre livros e manuais – li-
gadas à Educação Nova. Os artigos não são o foco principal de nossa pesquisa, mas sua publi-
cação ressalta a forte presença dos textos do autor em espaços de formação de professores. 
 
Organização e análise dos dados coletados 

 
Realizamos um levantamento bibliográfico no Brasil nas bibliotecas das faculdades de 

educação da UNESP, USP, UNICAMP, UFSC, UFMG e antigos acervos da Escola Normal de Pira-
cicaba; em Portugal na Universidade de Lisboa, Biblioteca Nacional, Fundação Calouste Gulben-
kian; e também na Suíça na Biblioteca da Faculdade de Psicologia e Educação da Universidade 
de Genebra, Biblioteca de Genebra, entre outros. Abaixo elencamos as obras coligidas e organi-
zadas por nossa pesquisa em língua portuguesa e francesa: 

 
Livros de Édouard Claparède publicados no Brasil (primeiras edições) e textos de origem 
entre parêntesis 
Título Tradutor Cidade Editora Ano Circulação 

em Portugal 
A Escola e a psycho-
logia experimental 
(L’école et la psycho-
logie expérimentale - 
artigo) 

Lourenço 
Filho 

São Pau-
lo/Caieiras/Rio 
de Janeiro 

Melhoramen-
tos 

1928 
(1916) 

Não encontra-
do até o mo-
mento 

A educação funccio-
nal 
(L’éducation fonc-
tionnelle) 

Jayme Gra-
bois 

São Paulo Companhia 
Editora Nacio-
nal 

1933 
(1931) 

Sim 
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Psicologia da criança 
e pedagogia experi-
mental: introdução, 
historico, problemas, 
metodos, desenvol-
vimento mental 
(Psychologie de 
l’enfant et pedagogie 
experimentale) 

A. Mata 
Machado 
Filho e T. 
Pereira 

Belo Horizonte Imprensa Ofi-
cial 

1934 
(1905) 

Não encontra-
do até o mo-
mento 

A educação funcional 
(L’éducation fonc-
tionnelle) 

J.B. Da-
masco 
Penna 

São Paulo Companhia 
Editora Nacio-
nal 

1940 
(1931) 

Sim 

A Escola sob medi-
da: estudos com-
plementares de 
Piaget-Meylan-Bovet 
(Textos de Piaget, 
Meylan e Bovet 
(1940) mais as obras 
L’école sur mesure e 
Autobiographie 
d’Edouard Clapa-
rède) 

M. L. Cira-
do Silva 

Rio de Janeiro Editora Fundo 
de Cultura 

1959 
(1940) 

Sim 

Invenção dirigida: o 
mecanismo psicoló-
gico da invenção 
(Publicado inicial-
mente em Archives 
de psychologie) 

A. L. Olivei-
ra 

Belo Horizonte Faculdade de 
Educação da 
UFMG 

1973 
(1938) 

Não encontra-
do até o mo-
mento 

 
Temos assim publicadas no Brasil no período de estudo três obras: A Escola e a psycho-

logia experimental traduzida por Lourenço Filho e publicada em 1928 pela editora Melhoramen-
tos. O livro A educação funccional, traduzido por Jayme Grabois em 1933 pela Companhia 
Editora Nacional. E por fim, Psicologia da criança e pedagogia experimental: introdução, histori-
co, problemas, metodos, desenvolvimento mental, traduzido por Aires Mata Machado Filho e 
Turiano Pereira em 1934 pela Imprensa Oficial. 

Por espaços no país temos a editora Melhoramentos nos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro, tendo o então professor de psicologia e pedagogia na Escola Normal de São Paulo Lou-
renço Filho encabeçado a edição. A Companhia Editora Nacional com a atuação do assistente 
do laboratório de psicologia na Colônia de Alienados em Engenho de Dentro (na então Capital 
Federal, Rio de Janeiro) Jayme Grabois. E a editora Imprensa Oficial de Belo Horizonte, pelo 
professor Aires Mata Machado Filho e Turiano Pereira. 

Dos três livros apenas a obra A educação funccional, traduzida por Jayme Grabois – e 
reeditada por inúmeras vezes com tradução de João Batista Damasco Penna após os anos de 
1940 – teve circulação verificada em Portugal. 

Em A Escola e a psychologia experimental destaca-se o nome de Lourenço Filho, mes-
mo sendo um livro de poucas páginas, 96 no total, com aparatos editoriais menos presentes 
como acontecem nas edições mais recentes das obras de Claparède este contava prefácio do 
tradutor. Consta também a informação do fato do tradutor ser professor da cadeira de psicolo-
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gia e pedagogia na Escola Normal de São Paulo, detalhe que conferia mais prestígio ao livro. O 
assunto tema do livro era objeto da disciplina que Lourenço Filho lecionava em um momento 
que o ensino normal travava uma luta pela afirmação da pedagogia e da psicologia na escola, 
duas das poucas disciplinas que diferenciavam o currículo das Escolas Normais das demais es-
colas. O livro A escola e a psychologia experimental surge dessas demandas, o tradutor é um 
dos principais educadores envolvidos nessa luta e também o responsável direto pela publicação 
da obra de Claparède no Brasil. Nas cartas trocadas entre Lourenço Filho e Claparède, analisa-
das para este artigo, nota-se o brasileiro atuando ativamente para publicação desse livro já em 
1926, além da proposição da publicação de artigos do autor em revistas educacionais brasilei-
ras4. 

O exemplar que analisamos foi encontrado no acervo antigo da Escola Normal de Pira-
cicaba com data de 1929, escola onde Lourenço Filho atuou como professor da cadeira de Psi-
cologia e Pedagogia cinco anos antes. A presença desse exemplar nessa data indica rápida 
absorção do livro nas normais paulistas. Na cidade vizinha de São Carlos/SP, por exemplo, há 
revistas que demonstravam interesse pela psicologia experimental e chegaram a citar Claparède 
já na década de 19105. Como o caso da revista Excelsior! que tinha como proposta divulgar as 
atividades que eram praticadas em sala de aula por estudantes normalistas e demonstra grande 
apreço pela aplicação dessa vertente psicológica na escola por meio de diversos artigos relacio-
nados ao tema. 

Dos autores citados na obra ressaltamos a manutenção dos autores privilegiados por 
Claparède, como Dewey, Flournoy, James, Rousseau, Binet, etc. 

O segundo livro de Claparède publicado no Brasil, A educação funccional, como parte 
da Biblioteca Pedagogica Brasileira, coleção Actualidades Pedagogicas. O tradutor Jayme Gra-
bois, que assim como Claparède tinha atividades profissionais ligadas a um laboratório de psico-
logia, aparece com um tradutor menos personalista do que Lourenço Filho. Com um número 
menor de notas de rodapé e inserções. Neste número não há prefácio. 

O livro publicado em Minas Gerais, Psicologia da Criança e Pedagogia Experimental, foi 
publicado pela primeira vez em 1905 e sofreu várias revisões (1909, 1911, 1916, 1926). A 11ª 
edição de 1926 foi a escolhida para ser traduzida para o português, informa Nassif (2008). Tra-
ta-se de um livro organizado como um manual de psicologia da criança e de pedagogia experi-
mental, contendo informações sobre a situação dessas duas áreas de estudos em diversos 
países, os problemas que abordam, os métodos que utilizam e o estado da arte do conhecimen-
to da época sobre o desenvolvimento mental da criança. 
 Em Portugal os livros a serem analisados são os seguintes: 
 
Livros de Édouard Claparède publicados em Portugal (primeiras edições) e 
textos de origem entre parêntesis 
Título Tradutor Cidade Editora Ano Circulação 

no Brasil? 
Escola por 
medida 
(L’école sur 
mesure) 

 Coimbra Tipografia 
Reis Gomes 

1930 
(1920) 

Não encon-
trado até o 
momento 

Como diagnos-
ticar as apti-
dões escolares 
(com 17 gra-
vuras no tex-
to) 

António 
Leal Júnior 
(Revisão e 
prefácio 
de Áurea 
Judite do 

Porto Editora Naci-
onal 

1931 
(1924) 

Sim 
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(Comment 
diagnostiquer 
les aptitudes 
chez des éco-
liers) 

Amaral) 

 
 No total encontramos duas obras, ambas no período abordado por nosso texto: Escola 
por medida publicada pela Liga dos Antigos Alunos da Escola Normal de Coimbra na Tipografia 
Reis Gomes de Coimbra em 1930. Não há indicação de seu tradutor; E Como diagnosticar as 
aptidões escolares publicado pela Editora Nacional, no Porto em 1931. Este último conta com 
tradução de António Leal Júnior, revisado e prefaciado por Áurea Judite do Amaral. Ressaltamos 
que este último apresenta-se em formato de livro como todos os demais analisados, excluindo 
duas exceções, as primeiros obras vieram em formato de bolso: Escola por medida e A Escola e 
a psychologia experimental. 

Temos como espaços de publicação em Portugal o tradicional espaço universitário de 
Coimbra, uma edição feita por ex-alunos normalistas da cidade, e a cidade do Porto com a Edi-
tora Nacional, aliada ao forte nome da educação nova portuguesa Áurea Judite do Amaral. 

Em Como diagnosticar as aptidões escolares Claparède trata dos principais métodos de 
medida das aptidões e do nível mental de crianças e dolescentes. O livro revisado e prefaciado 
por Áurea Judite do Amaral teve grande circulação pelo Brasil e pôde ser encontrado nas esco-
las normais e bibliotecas de universidades. Áurea Judite do Amaral fora aluna e orientanda de 
Claparède em Genebra, como o caso das possíveis influências para a publicação veiculada em 
Minas Gerais, onde estava radicada uma ex-aluna e ex-orientanda de Claparède a pesquisadora 
Helena Antipoff, uma das grandes incentivadoras dos estudos de Claparède no Brasil. São pon-
tos que vão montando um cenário comum, uma rede de ligações. A aprópria Áurea Judite do 
Amaral faz uma referência demonstrando conhecer os trabalhos publicados por Lourenço Filho 
sobre Claparède. 

Os livros de Claparède, na sua maioria, são obras compostas de artigos publicados ini-
cialmente em Genebra na Revista Archives de Psychologie, de responsabilidade de Claparède e 
nas demais revistas que contribuía. Seus artigos na revista Archives de Psychologie tinham um 
leque grande e variado de assuntos, como ele mesmo disse em sua autobiografia “tudo que é 
humano me interessa”, essa amplitude de temas por vezes o afligiu, tendo dispersado seu foco 
de trabalho, e não podendo compor uma obra maior em determinado assunto. Assim com o 
tempo tomado em sua revista – era responsável pela escrita de artigos, publicação de resumos 
ao final de cada número, entre outras tarefas de sua direção, além das atividades na universi-
dade etc. – para as traduções sente-se uma certa crueza na sua organização dos números fei-
tos em forma de coletânea, como foi a primeira edição de A educação funccional. Em capítulos 
intermediários há artigos feitos para revistas inglesas ou italianas, que são reproduzidos na in-
tegra, sem qualquer alteração além de uma nota no seu início. 

Nassif (2008, p.21) defende o estudo das obras de Claparède por meio de seus livros, e 
expõe o que seria a estrutura desses textos, que de certo modo, sem mantiveram no período 
analisado no Brasil e em Portugal: “[os livros] sintetizam os resultados de suas pesquisas, asso-
ciados à discussão de resultados obtidos por outros autores e a longos comentários sobre a 
evolução da psicologia científica e suas relações com as ciências da educação.” 

É bom ressaltar que esta estrutura é diferente entre as obras de menor tamanho, em 
torno de cem páginas, muitas delas publicadas originalmente nos Archives, e as compilações. 
Sendo as de menor tamanho como o caso de A Escola e a psychologia experimental e Escola 
por medida, obras completas em torno de uma temática. As obras maiores incluem capítulos de 
até cem páginas assim, mas são agrupadas com textos de menor extensão. 
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Considerações finais 

 
Apresentamos aqui resultados iniciais de nossa pesquisa de doutorado que se encontra 

em andamento. São coletas de dados que se desenvolveram por espaços variados geografica-
mente e com apoio de vários pesquisadores de cada local. Não podemos até o momento apre-
sentar resultados definitivos, os resultados aqui apresentados são preliminares. 

Um ponto interessante a observar é o fato de que no período ditatorial português há 
uma queda na circulação dos textos do autor, pelo menos em forma de publicações portugue-
sas de livros, mas ocorre a circulação das traduções brasileiras. Outro ponto a ser analisado, 
principalmente para a delimitação temporal escolhida é a afluência de textos no final da década 
de 1920 e início da década de 1930: somando-se cinco nos dois países em um intervalo de qua-
tro anos, entre 1928 a 1931. Observamos a presença de suas obras em bibliotecas de escolas 
normais brasileiras e portuguesas, além de citações de suas obras e textos em artigos de pro-
fessores e alunos normalistas, em prescrições de leitura – indicações em periódicos, comentá-
rios sobre livros e manuais – ligadas à Educação Nova e Pedagogia Católica. 

O livro prefaciado por Áurea Judite do Amaral circulou no Brasil e está presente nas bi-
bliotecas das escolas normais e universidades. O mesmo ocorreu com as obras brasileiras em 
Portugal. Os resquícios materiais das apropriações, principalmente os exemplares da Editora 
Melhoramentos, Companhia Editora Nacional, Editora Educação Nacional, etc., foram observa-
dos sob um duplo significado em que se expõe: a apropriação do grupo editor – a forma o texto 
original foi recebido, entendido, consumido – e de forma simultânea é oferecido ao público uma 
nova representação de Claparède – expondo a forma como estes editores entendem ser a mais 
adequada para seu público-alvo, ou mesmo o que imaginam necessário a um determinado pú-
blico. Como resultados apontamos a circulação de obras do autor entre os países em questão e 
o debate pela conformação do campo educacional em concomitância ao ocorrido nos demais 
países europeus e americanos. Apontamos também o diálogo presente nessas obras e o fator 
comum entre elas, de cientistas defensores do trabalho nos por laboratórios, tradurores ligados 
às escolas normais e ex-alunos e veiculadores da obra de Claparède. 

Entre as primeiras indicações nota-se participação de grupos escolanovistas na divulga-
ção dos textos de Claparède, neste momento inicial os nomes que se destacam na promoção 
dessas obras são Lourenço Filho e Áurea Judite do Amaral em Portugal. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS 
 

Esta comunicação tem como tema a educação feminina por meio dos impressos pro-
testantes na década de 1920, no Nordeste Brasileiro. O recorte cronológico justifica-se pelas 
mudanças que ocorreram no Brasil, em especial às referentes ao contexto educacional citado. O 
objetivo é buscar compreender o que era permitido/negado à mulher, na perspectiva protestan-
te, entendendo os impressos como espaço educativo. 

Discutir essa temática é relevante para a História da Educação por problematizar uma 
relação pouco estudada na historiografia educacional brasileira: os impressos protestantes e a 
educação. De acordo com Fonseca (2008), 

 
[...] o mesmo movimento que orientou as mudanças de direção da 
historiografia de uma forma geral atingiu a História da Educação, le-
vando-a a considerar outros objetos e outros problemas para além 
das tradicionais história das ideias pedagógicas e história das políticas 
educacionais. [...] Entre os chamados novos objetos, predominam a 
historia da leitura e dos impressos [...] [grifos nossos]. 
 

 
Dentre os objetos considerados “novos”, destacam-se tanto a leitura em si quanto os 

artefatos que estão diretamente ligados a ela, como os impressos. 
Tendo em vista essa perspectiva - a relevância dada aos impressos na pesquisa edu-

cacional atual - nossa investigação usou como fonte privilegiada os impressos protestantes. 
Periódicos de confissão presbiteriana e batista (Norte Evangélico - Edições de 1921, 

1923, 1926 e 1927; e Correio Doutrina - Edições de 1923 e 1925), e prospectos de duas insti-
tuições educativas localizadas em Recife-PE (Colégio Americano Batista – Anos de 1923, 1927 e 
1928; e Colégio Agnes Erskine – Ano de 1920) foram as fontes utilizadas. A investigação deu-se 
em instituições públicas e privadas em Recife-PE e São Paulo-SP. 

Pensando a metodologia como “óculos” para visualizarmos as fontes e as interpretar-
mos, optamos pelo “olhar” da História Cultural, uma vez que nos utilizamos de materiais “cultu-
ralmente produzidos” – e logo, intencionais, como os impressos de orientação batista e 
presbiteriana - dialogando, também, com outras áreas como a sociologia.  

As categorias norteadoras desta investigação são concepções de Configuração Social, 
Civilidade, Educação feminina, vinculada ao Processo Civilizador, em uma perspectiva de longa 
duração (ELIAS, 1994). 

 
 

CONTEXTUALIZANDO - INFLUÊNCIA NORTE-AMERICANA, EDUCAÇÃO E IMPRESSOS 
 
Os protestantes referendados nesta comunicação – batistas e presbiterianos – inicia-

ram suas atividades no Brasil em meados do século XIX, tanto com o proselitismo em si, quanto 
criando escolas – de primeiras letras, inicialmente, abrindo, depois, colégios direcionados às 
elites em varias regiões do país: presbiterianos em 1859 e batistas em 1881. Antes da chegada 
deles, e também após, era forte a influência da religião católica.  

No Brasil, muitas vezes os protestantes apelaram para os direitos adquiridos pela 
constituição de 1824 (Art. 5º) principalmente quando foram “perseguidos” por católicos. Algu-
mas dessas “batalhas” foram travadas nos jornais confessionais – católicos e protestantes – 
entre simpatizantes, prosélitos e religiosos. Além dos jornais, os prospectos das instituições 
educativas confessionais tornaram-se espaços de divulgação dos modelos de comportamentos 
adequados ou não para os prosélitos, e as identificamos como espaços educativos. 
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Entendemos que a representação que se configurou nas décadas finais do século XIX 
e nas iniciais do século XX, sobre o americanismo no Brasil, partiu da noção de Civilidade trazi-
da pelos missionários. Parte desse conceito - forjado ainda no século XVII, quando da coloniza-
ção inglesa e consolidado no século seguinte com a independência dos Estados Unidos - buscou 
difundir o American Way of Life, Estilo de Vida Americano, um ethos nacionalista divulgado nos 
países onde atuaram. 

Acreditavam na concepção do Destino Manifesto, segundo a qual os Estados Unidos 
seriam responsáveis por “salvar o mundo”. Esse Destino, para ser cumprido, passaria pela (Cf. 
ALMEIDA, 1998). 

Mesmo com a oposição da Igreja Católica, encontraram, no Brasil, elementos favorá-
veis à implantação do modelo americano. E uma das estratégias foi a educação, fundamental 
neste processo.  

A proposta da coeducação de meninos e meninas num mesmo espaço foi um diferen-
cial. No entanto, às mulheres legaram, também, um papel específico – o de educado-
ras/gestoras da maior parte das escolas confessionais. 

No tocante à imprensa, se para os brasileiros ela foi um espaço de expressividade im-
portante, para os protestantes, em particular, mostrou-se imprescindível. 

 
EDUCAÇÃO FEMININA: EDUCADORAS E EDUCADAS 

O foco desta nossa discussão é a educação feminina, no tocante ao que lhes era permi-
tido/negado, já que as escolas confessionais protestantes abriram possibilidades para atuação 
das mulheres ao mesmo tempo em que forjavam o caráter cristão delas.  

No sistema educativo americano estabelecido no Brasil, a participação feminina talvez, 
imprescindível. Inicialmente, a maior parte das mulheres que atuavam no espaço educativo – 
como professoras ou responsáveis pelas instituições - eram esposas, irmãs ou vinham acompa-
nhando os missionários enviados ao Brasil pelas Juntas de Missões americanas. As pesquisas 
sobre elas, todavia, são ainda tímidas, apesar de haver evidências acerca do papel relevante 
que desempenharam no campo educacional – e evangelístico (Cf. MATOS, 1998).  

Enquanto isso, a tarefa de educadora, por sua vez, foi uma das poucas “permitidas” 
às mulheres. A profissão era vista como uma espécie de continuação do lar, uma vez que sua 
atuação se daria, prioritariamente, com as crianças/adolescentes. Assim, não precisaria se afas-
tar do lar – ou seja, trabalharia fora parte do dia e no restante dele cuidaria da casa e da edu-
cação dos seus filhos – incluindo-se a formação religiosa. 

No que se refere às Escolas Normais, é importante considerar que elas expandiram as 
oportunidades de escolarização da mulher, inclusive às de camadas menos favorecidas, tornan-
do-as parte integrante da população economicamente ativa. 

Apesar de ser visível a presença das mulheres no magistério, mesmo no século XIX, a 
resistência ao trabalho fora da esfera doméstica persistiu durante algum tempo. 

Todavia, vejamos o que nos diz Almeida (2007, p. 145): 
 

As mulheres [...] chegavam acompanhando maridos e pais e ajuda-
vam a levar a bom termo seu trabalho, incumbindo-se de lecionar nas 
escolas levantadas junto às igrejas, alfabetizar as crianças [...] e in-
clusive assumindo cargos de direção e organização das escolas. [...] a 
prática protestante começa a erigir novos valores sociais como os pais 
investindo nas escolas, colaborando para pagar os professores [...], 
ao mesmo tempo em que se valorizava o trabalho das mulheres como 
educadoras de crianças e implantando a coeducação dos sexos, prin-
cípios adotados nos Estados Unidos [...].  
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 A atividade docente de educadoras protestantes norte-americanas contribuiu para a 
mudança da mentalidade que via o trabalho fora de casa, para a mulher, como algo negativo. 
Isso provavelmente aconteceu devido à admiração que o modo de vida americano despertava 
tanto nos intelectuais quanto nos educadores brasileiros. 

De certa maneira, havia um diferencial nas educadoras protestantes. Um novo olhar 
sobre a educação e as educadoras se estabelecia. A metodologia, “[...] os novos objetivos e as 
transformações curriculares exibidas por esses colégios [...] lhes permitiram oferecer um ensino 
atualizado e eficiente, bem de encontro às reinvindicações das vanguardas provinciais” (HILS-
DORF, 1977, p. 65). 

Ao mesmo tempo, essas mulheres tornavam-se um padrão a ser seguido:  
 

As professoras missionárias norte-americanas [...] deveriam se esme-
rar quanto à apresentação pessoal. O Vestido composto estaria sem-
pre limpo e bem passado e o rosto e o cabelo sempre arrumados. [...] 
deveria manter limpa e arrumada a sua cama, pois o ensino se dava 
pelo exemplo (NASCIMENTO, 2008, p. 318). 
 

Esse modelo serviu de base para a forja das educadoras brasileiras que, quase sempre, 
inspiravam-se nas americanas e não escondiam sua admiração por estas. Mesmo tendo, algu-
mas vezes, um caráter rígido, uma forma severa de comportar-se, as segundas constituíam-se 
como modelos para as primeiras. 

 
 
 
 
 

PROSPECTOS - Colégio Agnes Erskine 
 
Este colégio foi fundado em 1904, pela educadora Eliza Moore Reed, em Recife-PE, 

estando em funcionamento ininterrupto até os dias atuais.  
Podemos verificar alguns comportamentos protestantes vinculados à sua crença de fé 

que eram levados para dentro do contexto escolar. A saber: 
 

Não se tratam negócios aos domingos. Os pais, cujas filhas estiverem 
no colégio são convidados a visitar o estabelecimento para melhor 
ajuizarem dos métodos empregados e dos resultados obtidos. Estas 
visitas são de extrema importância e utilidade para manter-se uma 
desejável conexão entre o colégio e as famílias. Tais visitas serão re-
cebidas sem que haja interrupção das aulas (Colégio Agnes Erskine, 
Prospecto para 1920, p. 5). 

 
O referido texto é, aparentemente, trivial. No entanto, a sua primeira assertiva (“Não 

se tratam negócios aos domingos”) sugere um comportamento que transcende a igreja, o lugar 
do exercício da fé. Ao propor aos pais que o colégio não tratará, de modo algum, de “negó-
cios”, seja em que sentido for, sugere que ali havia uma estrita obediência ao comportamento 
religioso que era a base do colégio. 

Isso nos leva a crer que fazia parte da forja do caráter cristão educar através do 
exemplo. Da mesma forma como foram ensinadas, as alunas haveriam de proceder e, certa-
mente, educar seus filhos.  
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Continuemos mostrando a influência presbiteriana na educação feminina. Acerca dis-
so, no prospecto do Colégio Agnes para 1920 (p. 5), temos o seguinte texto:  

 
O fim do colégio é dar às moças brasileiras a oportunidade de educa-
ção larga e liberal pela qual possam elas ser melhor preparadas para 
ocupar o seu lugar na obrigação da vida moderna. Reconhecemos que 
a maior influência no progresso da pátria é a educação da mulher e 
que o adiantamento dum país nunca se eleva acima do nível das suas 
mulheres. [...] o primeiro passo é dar-lhes uma educação completa, a 
que será adicionada, como remate indispensável, instrução especial 
em História da Educação, psicologia e método de ensino. As alunas 
praticarão o ensino sob a direção de professoras americanas [grifos 
nossos]. 
 
  

Tal educação, que se propõe ser “larga, liberal, completa”, demonstra que havia um 
entendimento de que a vida moderna permitia um lugar à mulher. E este passaria, quase sem-
pre, pela “(…) instrução especial em História da Educação, psicologia e método de ensino”, ou 
seja, um reforço positivo ao seu papel como educadora. 

No entanto, em outra parte do mesmo prospecto, identificamos um discurso que su-
gere a formação da mulher também para o lar: 

 
Ciência Doméstica. O fim deste departamento é oferecer às alunas os 
conhecimentos necessários a torná-las proficientes em saber preparar 
comida a mais saudável, conhecer os ingredientes que entram em seu 
preparo, podendo assim arranjar um menu bem proporcionado e nu-
tritivo. Qualquer que seja sua posição na vida, saberá fazer o lar sau-
dável e confortável. [...] as classes se reúnem em uma sala disposta 
de maneira mais moderna (Idem, p. 9). 
 

Nesse mesmo prospecto, é possível identificar duas posições, que são, ao menos na 
aparência, divergentes. Ao mesmo tempo em que o colégio tem como objetivo instruir as mo-
ças para que “possam elas ser melhor preparadas para ocupar o seu lugar na obrigação da vida 
moderna”, mostra que um desses lugares – o lar – continuava a ser um espaço destinado a ela, 
“qualquer que seja sua posição na vida”, pois é de sua incumbência “fazer o lar saudável e con-
fortável”. É possível identificar que, no cuidado com o lar, novas perspectivas eram pontuadas, 
como a importância da nutrição daqueles que dependeriam da atual educanda – quando viesse 
esta a casar-se. 

A mulher deveria ser educada também para o lar, como vemos a seguir: 
 

Será muito conveniente que todas as moças saibam costurar. Ofere-
cemos uma aula onde é ensinada a costura de roupas brancas, vesti-
dos, consertos, cortes, etc., sendo as alunas guiadas a usar a 
máquina de costurar. Este departamento é dirigido por (…) professora 
americana (Costura, Prospecto do Colégio Agnes, 1920, p. 8). 

 
De certa forma, para as mulheres menos abastadas (pois havia bolsas de estudos nas 

instituições pagas), o ensino das “prendas domésticas” resultava, muitas vezes, em um trabalho 
no lar, rentável e importante para custear as despesas da casa. 
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O que parecia contraditório – educar para a modernidade, mas continuar ensinando 
“prendas domésticas” – torna-se, a nosso ver, um diferencial da educação protestante, pois faz 
uma “releitura” desse espaço privado como um ambiente no qual as mulheres tinham um papel 
fundamental. E este era cada mais ressaltado, mostrando-lhes como cuidar dos seus, de modo 
a não lhes trazer danos; antes, prezando-lhes a saúde, o bem-estar (Cf. BURITI, 2011). 
 
 
PROSPECTOS - Colégio Americano Batista 
 

Este colégio, por sua vez, iniciou suas atividades em 1906, na cidade do Recife. No 
entanto, alguns autores atribuem a data da fundação a 1902 (Cf. SILVA, 2011). 

Em 1923, observamos uma justificativa para a instituição admitir a coeducação, uma 
das propostas trazidas pelos norte-americanos: “(...) porque a nossa experiência nos tem mos-
trado as suas possibilidades neste país.” (Prospecto do Colégio Americano Batista, p. 5). 

Alguns anos depois, em 1927, o prospecto apresenta um decálogo no qual estão ex-
postas as “leis fixas que governam o viver”. Nas páginas 15 a 20, podemos visualizar cada uma 
das partes do decálogo aprovado pelos corpos discente e docente da instituição no dia 29 de 
maio de 1925. São estas as leis: I - Da Saúde; II – Do Governo Próprio; III – Da Confiança Pró-
pria; IV - Da Confiança nos Outros; V – Do Cavalheirismo no Jogo; VI - Do Dever; VII - Da Ap-
tidão; VIII – Da Cooperação; IX - Da Bondade e X – Da lealdade. 

Com essa atitude, o colégio incorporava a missão de realmente salvar as alunas atra-
vés da educação, atrelando as práticas educativas aos ordenamentos bíblicos. Estava, nessas 
leis, a ideia de que era preciso ser obediente “a todas as leis de um bom cidadão”. Assim, os 
protestantes sinalizam o dever de obediência às autoridades constituídas. 

A defesa da “moral” é também outra bandeira levantada pela instituição, o que pode 
ser constatado na explanação a seguir: “Não podemos compreender educação sem moral. E 
desde que a religião é a base da boa moral o seu ensino e a sua prática não são, de modo al-
gum, desprezados por esta instituição” (Colégio Americano Batista, Prospecto para 1927, p. 
14). 

Claramente o colégio evidencia sua orientação confessional.  
Apesar da aparente apologia constante nos prospectos, segundo alguns autores, os 

colégios protestantes americanos não faziam proselitismo: valorizavam a liberdade individual, o 
método intuitivo. Diz-nos Hack (1985, p. 73): 

 
O conceito evangélico da Escola Americana excluía o proselitismo reli-
gioso. Oferecia matrículas a pessoas de qualquer credo, mormente 
àquelas que sofriam pressão religiosa nos demais estabelecimentos de 
ensino por não seguirem ou não concordarem com o ensino ministra-
do pela religião oficial, o Catolicismo Romano. 

 
Porém, ainda assim, havia normas cristãs que deveriam ser seguidas por todos, fos-

sem eles protestantes ou não. Em outro prospecto temos a seguinte informação: 
 

Não prometemos reformar qualquer aluno que nos for confiado. Um 
compromisso, porém, tomamos sincera e firmemente: o de fazer tudo 
o que estiver ao nosso alcance para conseguir discipliná-lo. Se porém 
falharem os nossos esforços, entregaremos ao pais ou responsáveis o 
insubordinado. Com a colaboração dos pais, é possível conseguir re-
sultados favoráveis […] cujos sentimentos não forem indiferentes aos 
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impulsos do bem (Colégio Americano Batista, Prospecto s/d, Biblioteca 
Pública do Estado). 
 

 
A disciplina, sem dúvida, estava na base da educação levada a cabo pelo Colégio 

Americano Batista. E, numa posição vanguardista, propunha que os pais deveriam participar 
ativamente da educação dos filhos. Sua colaboração ajudaria a conseguir resultados favoráveis 
na instrução daqueles confiados à Instituição. 

No que se refere aos exercícios físicos, encontramos informações no prospecto de 
1923 (que já eram também preocupações da década anterior): 

 
Reconhecemos quanto são úteis à vida escolar as atividades físicas. 
Elas oferecem ao estudante o ensejo de tornar o corpo forte e vigoro-
so de uma forma fácil, suave e agradável, e ao mesmo tempo de des-
cansar o cérebro fatigado pelos trabalhos diários [...] Os jogos 
atléticos não são simples recreação; têm sua utilidade prática. Os 
grandes povos contemporâneos reconhecem esta verdade.  

 
De acordo com a filosofia do colégio, as atividades físicas estavam mais voltadas para 

a prática de esportes e o sistema sueco. Entendiam os jogos, o esporte, como uma finalidade e 
não apenas como uma recreação. 

Já com relação à Escola Doméstica, criada na década de 1920, temos o relato abaixo:  
[…] fundar uma Escola Doméstica que terá todo o seu desenvolvimen-
to e aparelhamento. As modificações trazidas ao serviço doméstico, 
com a falta cada vez mais crescente de serviçais que hoje são recru-
tados pelas fábricas, com as vantagens de melhores salários, impõe 
nova orientação no preparo das futuras donas de casa, orientação 
que não fica mal às atuais. (…) E não é somente esta a vantagem. As 
atuais condições econômicas, a elevação de salários, custo de habita-
ção, vestuário, etc., fazem a vida mais difícil e exigem na casa o tra-
balho de todos. (Prospecto para 1928, p. 8).  

 
O termo “escola” nessa citação não se refere a uma instituição escolar específica, co-

mo conhecemos hoje, e sim uma sala, um espaço dentro do colégio com horários específicos de 
funcionamento na grade curricular. 

De certa forma, tem-se a impressão de que a aluna que recebesse a orientação da 
escola doméstica ajudaria na economia da casa. Não se tratava apenas de educar para o lar, 
visava-se uma educação mais ampla, fazendo referência inclusive a motivos econômicos como, 
por exemplo, o valor mais alto dos salários pagos aos serviçais, o que poderia desencadear um 
problema dentro da casa, por dificuldades financeiras.  

Tratava-se de conhecer melhor o lar para administrá-lo de forma mais adequada.  
 
 
 

PERIÓDICOS 
 
Os reformadores protestantes disseminaram a leitura e, consequentemente, a criação 

de escolas para que os fiéis pudessem ler e colocar em prática o princípio da“livre interpretação 
das Escrituras”. Dessa forma, sabemos que a “palavra impressa” foi uma das muitas estratégias 
disseminadas por Martin Lutero e João Calvino. (Cf. NASCIMENTO, 2002). 
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Em 1909, surgiu o periódico Norte Evangélico, semanário, editado em Garanhuns-PE e 
depois em Recife – como substituto d’ O Século, editado em Natal/RN entre 1893(?) e 1909. 

O Correio Doutrinal, editado no Recife, também era uma publicação semanal. Tratava-
se de um periódico dirigido por W. C. Taylor.  
 
 
Correio Doutrinal 

 
Na década de 1920, o pelo feminista notório não apenas no meio secular, mas tam-

bém no protestante, foi combatido na imprensa (de cunho batista), em um artigo do Correio 
Doutrinal, havendo a necessidade de alertar o público feminino para esse mal. 

 
[....] para avivar o coração das mães cristãs o sentimento de amor 
elos seus filhos, nestes dias em que as pretensões do feminismo pro-
curam afastar a mulher do aconchego do lar e levá-las a ocupar posi-
ções que, parece-nos, não condizem com o verdadeiro dever de uma 
esposa, uma mãe e uma mestra. (Às mães, Edésio Guerra, Correio 
Doutrinal, 14 nov. 1925, p. 5). 

 
O texto sugere que o feminismo leva as mulheres a optarem entre o lar e o trabalho 

fora de casa. Supomos que havia certo receio: caso elas optassem pelo trabalho fora de casa, 
esta poderia estar sujeita a diversos reveses, já que ela era tida como a “guardiã do lar”. O re-
ferido artigo continua tecendo críticas às mães que, ao se direcionarem ao trabalho fora do 
ambiente doméstico, legavam o cuidado com os filhos a outrem: 

 
A mãe que entrega os seus filhos a mãos mercenárias pratica um cri-
me que não pode ser ocultado. Afirmamos que é impossível entregar-
se a outros trabalhos desde que, no lar, ela necessita despender todo 
o tempo. (…) Às mães está confiada a responsabilidade de guiá-los, 
tornando-os verdadeiros cristãos a fim de que sejam cidadãos dignos 
dos reinos: terreno e celestial (idem). 
 

Observamos no texto acima uma sacralização da maternidade e do lar. É possível in-
ferir que ao referendar tal atitude como crime a outras mulheres, estas evitariam seguir o 
exemplo daquelas. Dessa forma, cremos que a imprensa tornou-se um veículo que ajudou no 
ditame de comportamentos adequados ou não. 

Outro combate expresso nas páginas do Correio Doutrinal diz respeito à vaidade e ao 
mundanismo e, para combatê-los, apelam para o papel das mães, que devem a educacar pelo 
exemplo: 

 
[...]A higiene é uma coisa indispensável, mas a vaidade é uma coisa 
condenável. O púlpito e a imprensa pouco conseguirão nesta campa-
nha contra o mundanismo se os pais, principalmente as mães, não 
vierem em seu auxílio zelando pela pureza de suas filhas desde a in-
fância, mas esse zelo de nada valerá se não for acompanhado pelo 
exemplo (A vaidade, Correio Doutrinal, 25 jul.1923). 
 
 

O autor discorre sobre a importância de se unir forças para combater o que ele chama 
de “coisa condenável”: a vaidade. O texto sugere que, nessa empreitada, a igreja e a imprensa 
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eram vistas como aliadas. No entanto, sem os esforços empenhados no lar, os dois espaços 
anteriores não alcançariam os propósitos desejados. E, apesar de apelar aos pais, a figura de 
principal competência para que lograssem êxito era, sem dúvida, a mãe, a quem caberia educar 
mais pelo exemplo que por palavras. 

Mais adiante, o autor complementa seu raciocínio. Para ele, o comportamento inade-
quado da moça – sobretudo se viesse pautado pelo exemplo negativo da mãe – poderia gerar 
uma personalidade dúbia.  
 

Moças há que tendo recebido desde a infância a instrução do colorido, 
têm duas cores, duas feições e com certeza dois modos de proceder. 
[...] O progresso assustador da imoralidade reinante cai em grande 
parte sobre as mães que não souberam guardar a pureza de senti-
mentos das suas filhas desde o berço, ensinado com a palavra e o 
exemplo o recato necessário a quem amanhã será também uma es-
posa (A Vaidade, idem). 
 
 

De acordo com a conclusão do texto acima, a importância dada à maquiagem, através 
dos carmins e tintas usados no rosto, influenciou na personalidade da mulher. Ou seja, quem 
costuma agir usando maquiagem, na verdade teria “dois modos de proceder”, o que poderia 
comprometer sua reputação, seu caráter. 

Percebe-se uma reafirmação do papel da mulher como esposa, mãe e educadora, ao 
servir de modelo para outra que também seria esposa, mãe e educadora numa reprodução con-
tínua de papéis. Afinal, as mães que “não souberam guardar a pureza de sentimentos das suas 
filhas” deveriam ser responsabilizadas pelo avançado estágio no qual se encontrava a imorali-
dade. 

 
 

Norte Evangélico 
 
No início da década de 1920, o referido jornal critica a educação católica, e exalta a 

protestante:  
 

A ação católica no Brasil, como em toda parte do mundo, tem sido  
inteiramente falha na educação popular, ocupando-se exclusivamente 
das classes superiores. E na luta conta o analfabetismo em todos os 
estados do Brasil, é preciso por em ação todas as forças sociais. [...] 
O povo brasileiro é, entre os povos de origem europeia, o mais igno-
rante de todos, [...] O catolicismo tem, além disso, uma grande falta a 
reparar em matéria de ensino. O catolicismo é um fenômeno paralelo 
ao analfabetismo. (A Ação Católica, Jornal Norte Evangélico 27 de 
maio 1921, p. 3). 

 
Segundo o autor, em outra parte do artigo supracitado, nos anos iniciais da década de 

1920, no Brasil e em Portugal, o percentual de analfabetos entre os católicos beirava cerca de 
80% e 70%, respectivamente. Em contrapartida, entre os protestantes esse número era redu-
zido para 10%. Tratou-se de uma estratégia vulgarmente usada para elevar o status da educa-
ção levada a cabo pelos protestantes vindos, em sua maioria, dos Estados Unidos da América. 

No que tange à educação feminina em si, em outra edição do periódico citado, lê-se: 
“Um corpo docente composto em quase toda sua totalidade de moças [...] educadas em várias 
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universidades americanas [...] adota os melhores método de ensino conhecidos” (Comercial do 
Colégio Agnes Erskine, Jornal Norte Evangélico, 21 out. 1921, p. 10). 

Muitos eram os apelos acerca dos comportamentos a serem seguidos ou desprezados 
pelas mulheres. Em sua grande maioria, tratava-se de discursos, falas masculinas. Como exem-
plo, um artigo deixa entrever que novos anseios estão atraindo as mulheres: 
 

[...]a missão da mulher se me afigura mais bela no lar, na escola e na 
igreja, quando a ideia geralmente aceita é que ela na sociedade, em 
todos os misteres da vida, deve ser tal qual o homem. [...]. A escola e 
a igreja são um complemento do lar. Nesta e naquela aperfeiçoa o 
homem os conhecimentos que adquiriu no lar e entra para a socieda-
de capaz de se opor aos tremendos vagalhões que encontramos na 
derrota através do mar da vida. (P.C. Peixoto, Norte Evangélico, 12 
abr. 1921, p. 5). 

 
O autor deixa claro que a missão da mulher é ser esposa, mãe e professora, em con-

traponto com o que ele chama de “ideia geralmente aceita”, na qual a mulher ocuparia espaços 
similares aos homens.  

A modernidade louvada por uns e desaprovada por outros, continha os apelo da moda, 
como se pode observar abaixo, em outra edição do mesmo jornal: 

 
[...] A moda atual não é outra coisa se não a ostentação da carne na 
exibição das formas corporais das meninas, moças […] As saias estão 
de tal maneira encurtadas e as blusas tão decotadas que os próprios 
incrédulos […] estão protestando contra semelhante costume. Mães 
desnaturadas existem que se esforçam para matar o pudor das suas 
filhinhas, […]lembrem-se essas mães, que elas responderão pelo futu-
ro daqueles entes cujos pés estão colocando no caminho da perdição. 
[...] (Mães! Pesai vossa responsabilidade. Norte Evangélico, 25 mar. 
1923, p. 12). 
 

Tratava-se de uma série de artigos intitulada Males a combater. O título do artigo em 
tela (Mães! Pesai vossa responsabilidade), é sugestivo. Um dos Males a combater era, justa-
mente, a acentuada degeneração dos costumes. E uma das maiores aliadas nesse processo era 
a genitora, reforçando a ideia do papel fundamental da mãe – e da responsabilidade! – na cria-
ção das filhas. 

O Norte Evangélico também continua com a crítica à moda, em uma edição posterior: 
Monstro voraz e hiante, tragador de pecúlios, de fortunas, de honras 
e 
reputações, a Moda – flagelo universal, insinuando-se nos lares, pro-
fanando as alcovas virgens, ultrajando os cabelos brancos, acabará 
por estabelecer um carnaval perpétuo onde o lúbrico olhar dos liberti-
nos saciará a sua concupiscência sobre o colo nu das mulheres impu-
dicas que, desavergonhadamente, sem respeito à religião, à família ou 
à própria sociedade vão todos os dias decotando mais os lúcidos ves-
tidos, excluindo as mangas, levantando a saia à altura do jarrete […] 
(A Moda, Assaré, Norte Evangélico, 02 jan. 1926, p. 3). 
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Ao trazer o verbete Moda com letra maiúscula o texto sugere um destaque ao termo. 
No decorrer do texto, percebe-se que o termo moda alcança um patamar de personificação. É 
como se fosse um ser com vida própria que invade todos os espaços 
sem permitir resistência por parte daqueles e daquelas que são seduzidas. Em continuação, o 
texto sugere a permanência dos lugares até então dispostos para o elemento feminino: 
 

Talhada para a nobre missão de esposa e mãe, para exemplo de vir-
tude e pudor, é uma vergonha que a mulher hodierna esqueça rapi-
damente tão alto mister para entregar-se ao capricho satânico de 
algumas modistas de Paris ou, desprezando o natural recato, lançar-
se ao redemoinho erótico de um tango, entre braços lascivos.(…). A 
degradante Megera – a corruptora Moda tem um tal poder fascinador 
que chega a insensibilizar suas vítimas dominando-as a ponto de tor-
ná-las vis e miseráveis escravas.[...] Os trajes de banho são uma ver-
gonha, os figurinos um escândalo, [...]. Cumpram as mães de família 
o seu dever, afastando do mundo pervertido suas filhinhas (…) se 
querem ser felizes nesta e na outra vida (A Moda, idem). 

 
Nesta última parte do artigo, o sentido personificado da moda ganha contornos ainda 

mais acentuados, evidenciando que as pessoas atraídas pela degradante Megera muitas vezes 
não conseguiam se libertar, pois ela [a moda] teria “um tal poder fascinador que chega a insen-
sibilizar suas vítimas dominando-as a ponto de torná-las vis e miseráveis escravas”. 

Por fim, o Norte Evangélico nos brinda com o seguinte relato acerca da Mulher perfei-
ta: 
 

É difícil [...] achar-se uma mulher perfeita [...] e por isso é inestimável 
seu preço. A perfeição da mulher cresce com ela desde os primeiros 
anos da sua vida, como filha, no lar: e o seu sustentáculo é Cristo. Eis 
a mulher cristã. [...] A mulher perfeita é profundamente humilde, 
mansa e paciente; o seu pensamento é puro e o seu olhar modesto e 
pudico. O seu verdadeiro gozo está no céu: e ela se adorna e se apa-
relha para o gozo deste tesouro, amoldando a sua vida na santidade 
[...].(A mulher na Igreja, Norte Evangélico, 05 mar. 1927). 

 
 
A perpetuação do estereótipo da “mulher perfeita” tacitamente sugere que ela não é 

dotada das mesmas qualidades e defeitos dos homens. O conceito subjacente é de quase uma 
sublimação das necessidades físicas, emocionais, etc. Ela é apresentada como um ser quase 
divino, desprovida de sentimentos negativos, mesquinhos e pecaminosos. 

Se a imprensa é usada para se fazer uma reflexão acerca da mulher perfeita, é passí-
vel de sugerir que as mulheres busquem alcançar esse modelo. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As informações contidas nos impressos (tanto na imprensa quanto nos prospectos) 
ajudou-nos a identificar possibilidades para este grupo que, historicamente, tem sido relegado a 
um papel de coadjuvante na história. 

 Permanências e mudanças foram percebidas. Afinal, os processos históricos, como 
não poderiam deixar de ser, são transitórios. 
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A pesquisa levada a cabo ajudou-nos a perceber que a formação de um caráter pro-
testante feminino transcendeu o lar e a igreja: forjou-se, também, nos impressos - jornais e 
prospectos. Educar o estar no mundo das mulheres passaria pelo aspecto formal, escolar, mas 
também, sem dúvida, pelos periódicos confessionais que circulavam nos meios protestantes. 

Uma das bandeiras levantadas como baluarte da educação norte-americana nos pros-
pectos das instituições pesquisadas e nos jornais era a defensa da coeducação dos sexos, ale-
gando que era imprescindível para a “boa camaradagem” entre meninos e meninas. 

No entanto, quase sempre, havia classes (aulas) direcionadas às meninas como, por 
exemplo, bordado e ciência doméstica, e outras aos meninos, como tiro ao alvo, deixando sem-
pre claro que essa educação se daria “nos moldes mais modernos usados nos Estados Unidos 
da América do Norte”.  

Ainda assim é possível asseverar que a educação de meninas foi uma constante no 
projeto americano implantado no Brasil, tanto com a criação de escolas específicas para elas 
quanto na sua inserção em instituições mistas – quando da coeducação dos sexos. 

A educação confessional protestante – com a ajuda dos impressos - dedicou-se a for-
mar a mulher para desempenhar um papel no mercado de trabalho ao mesmo tempo em que 
perpetuavam um modelo de “dona-de-casa”, ainda que numa perspectiva um pouco diferente 
da comumente estabelecida. 

Educar meninas mesmo com as prerrogativas do protestantismo não foi algo homo-
gêneo. A educação “para a rua” foi uma realidade nesse projeto educativo protestante para a 
mulher, desde que a ordem “natural” não fosse – muito – alterada. Ou seja, os apelos de mãe e 
dona-de-casa, precisavam ser ouvidos e durante muito tempo, atendidos. Porém, mesmo 
quando a educação exaltava a domesticidade do lar, entendemos que o fazia de uma forma 
diferente da então em voga. 

Os jornais confessionais e os prospectos das instituições expuseram argumentos que, 
a nosso ver, ajudaram a forjar comportamentos, em especial aqueles relacionados ao elemento 
feminino. 

Não se trata, aqui, de fechar o tema, circunscrevê-lo a um determinismo puro e sim-
ples. Ao contrário; nossa intenção foi, justamente, contribuir parcialmente ao preenchimento da 
lacuna atual, no que tange à historiografia educacional brasileira quando lançamos indagações 
acerca da educação feminina no meio protestante.  

Dessa forma, as conclusões deste trabalho são parciais e, portanto, passíveis de con-
testação. 
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1. INTRODUÇÃO 
A pedagogia enquanto teoria da educação é considerada como a teoria da prática 

educativa e busca equacionar, de alguma maneira, o problema da relação educador-educando, 
de modo geral, ou, no caso específico da escola e da relação professor-aluno, orienta o 
processo de ensino-aprendizagem (Saviani, 1991). A prática educativa é explicada por quatro 
concepções pedagógicas básicas que norteiam todas as ações educacionais: a tradicional, a 
escolanovista, a tecnicista e a progressista, sendo que cada concepção tem uma forma de 
observar o homem, o mundo, a educação, a escola e o ensino aprendizagem (Silva, 2001). 

Fusari (1988) cita que a pedagogia, enquanto concepção tradicional foi predominante 
no Brasil até 1930 caracterizando-se, basicamente, pela iniciativa do professor, que era ao 
mesmo tempo sujeito do processo de ensino, uma vez que o processo ensino-aprendizagem era 
focado no educador, visto que o homem, nessa concepção, é considerado um ser físico e 
espiritual incompleto e imaturo, inicialmente. A pedagogia tradicional tinha como cenário 
político-econômico a exportação agrária e, de forma geral, tinha acesso à escola os filhos dos 
fazendeiros mais poderosos e influentes. 

De 1930 a 1945 predominou a pedagogia nova cujo foco era o aluno, situando-se a 
ação educativa na relação professor-aluno, com desdobramentos até a década de 60. Para a 
escolanovista o homem é um ser que se encontra em contínua interação com o meio. 

No final da década de 60 e durante os anos 70, tendo como pano de fundo o processo 
de industrialização e o desenvolvimento econômico, o processo ensino-aprendizagem pautou-se 
pela pedagogia tecnicista, que considera o homem como um produto do meio. O elemento 
principal passa a ser a organização racional dos meios ocupando, o professor e o aluno, posição 
secundária, relegados que são à condição de executores de um processo cuja concepção, 
planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, 
neutros e imparciais. 

A partir da década de 80 surge a concepção progressista que considera o homem um 
ser situado no mundo material, concreto, social, econômico e ideológico. A concepção 
progressista além de facilitar o entendimento e concepção de conhecimento adquirido pelo 
indivíduo propõe-se a formar cidadãos críticos e conscientes do seu dever (Silva, 2001). 

Numa relação entre as concepções pedagógicas e o ensino superior, em especial o 
ensino de contabilidade, Silva (2001) assegura que o que se tem percebido é que o ensino é 
feito para modelar o indivíduo a não ter questionamentos, visto que o importante é dominar a 
técnica da escrita contábil e que por muitos anos o ensino da contabilidade foi respaldado na 
ótica de que o aluno ouve e o professor fala e ensina as técnicas contábeis, denotando uma 
perspectiva tecnicista. 

Nesse contexto o presente estudo, classificado como ensaio teórico, teve como objetivo 
geral, identificar as concepções pedagógicas predominantes no ensino de Contabilidade 
apresentando um paralelo que busca evidenciar a predominância do ensino contábil na 
concepção tradicional e tecnicista para uma abordagem progressista e construtivista. 
Desenvolveu-se a pesquisa, caracterizada como estudo descritivo, por meio de pesquisa 
bibliográfica sobre as concepções pedagógicas e o ensino superior de contabilidade no Brasil e, 
para tanto, analisou-se a evolução histórica brasileira do ensino da contabilidade e identificou-
se as diversas formas de ações que as concepções pedagógicas abordam dentro da visão de 
homem, mundo, educação, escola e ensino-aprendizagem a fim de discutir como essas 
concepções são percebidas no ensino superior de contabilidade praticado no Brasil. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Apresenta-se, nessa sessão, discussão sobre concepções pedagógicas, além de breve 
contextualização histórica sobre o curso de graduação em Ciências Contábeis no Brasil. 
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2.1. Concepções Pedagógicas 

A prática educativa além de ser uma exigência da vida em sociedade constitui-se, tam-
bém no processo de prover indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os tor-
nam aptos a atuar no meio social e a transformá-los em função de necessidades econômicas, 
sociais e políticas da coletividade (Libâneo, 1994). A educação é, portanto, um fenômeno social 
e universal embasado em concepções pedagógicas que respaldam, no processo ensino-
aprendizagem, as visões de sociedade, homem, mundo, conhecimento, função social, objetivo 
do ensino e do professor, que se refletem na dinâmica social evidenciando a cada momento o 
papel que a educação representa na sociedade (Andrade, D’Ávila & Oliveira, 2004). 

Saviani (1994) destaca que as tendências pedagógicas acompanham posturas político-
filosóficas sobre a sociedade, pautando dessa forma o desenvolvimento, interação com o meio 
e produção de conhecimento humano. As diversas concepções pedagógicas sobre a educação 
são reflexos de diferentes compreensões do mundo e expressam especificidades da história 
política, social e cultural a cada período em que são consideradas. 

As concepções pedagógicas na visão de Saviani, afirma Berti (2008) correspondem às 
teorias não críticas, que veem a educação como um instrumento de equalização social e de su-
peração da marginalidade (pedagogia tradicional, pedagogia nova e pedagogia tecnicista) e as 
teorias crítico-reprodutivistas, que entendem a educação como um instrumento de discrimina-
ção social ou um fator de marginalização (sistema de ensino enquanto violência simbólica; es-
cola enquanto aparelho ideológico do Estado e escola dualista). 

O Quadro 1 sintetiza e compara as especificidades de cada teoria. 
Teorias não-críticas Teorias crítico-reprodutivistas 

1. Pedagogia Tradicional 
2. Pedagogia Nova 
3. Pedagogia Tecnicista 
 
 
Premissas: 
- Visão da educação como instrumento de 
equalização social, portanto, de superação da 
marginalidade.  
- A sociedade é concebida como essencialmente 
harmônica, tendendo a integração de seus 
membros.  
- Marginalidade: distorção acidental que deve ser 
corrigida através da educação, tendo esta, 
portanto, ampla margem de autonomia em face 
da sociedade. 

1. Teoria do sistema de ensino enquanto 
violência simbólica 
2. Teoria da escola enquanto aparelho 
reprodutor do Estado 
3. Teoria da escola dualista 
Premissas: 
- Visão da educação como instrumento de 
discriminação social, logo, fator de 
marginalização.  
- Visão da sociedade dividida em classes 
antagônicas. 
- Marginalidade como fenômeno inerente à 
própria estrutura da sociedade. 
- Educação: inteiramente dependente da 
estrutura social, geradora da marginalidade, com 
função de reforçar e legitimar a marginalização. 

Quadro 1.: Síntese e comparação das teorias pedagógicas com base em Saviani (1991). 
Fonte: Os autores. 

Ao discorrer sobre as teorias não-críticas Saviani (1991) assegura que a função social 
da escola é vista de maneiras diferentes nas diversas tendências pedagógicas. A concepção 
tradicional é muito criticada, pelo fato de que centraliza na figura do professor e do aluno a 
responsabilidade pelo ensino e aprendizagem, respectivamente enquanto a função social da 
escola é ensinar conteúdos para combater a ignorância enciclopédica. Os alunos deverão seguir 
o mesmo ritmo de trabalho, estudar os mesmos livros-texto, com o mesmo material didático e 
adquirir os mesmos conhecimentos. Aqui, a concepção de educação é caracterizada como pro-
duto, já que estão pré-estabelecidos os modelos a serem alcançados. 
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As concepções pedagógicas da Escola Nova decorrem da tentativa de equacionar os 
problemas gerados pela concepção tradicional, especialmente aqueles relacionados à dificulda-
de de acesso à escola e ao fracasso escolar (Berti, 2008). 

Na concepção escolanovista a função da escola era consistia em ensinar para incluir so-
cialmente. Os conteúdos programáticos passam a ser selecionados a partir dos interesses dos 
alunos. As técnicas pedagógicas são os trabalhos em grupo, dinâmicas de grupo, pesquisa e 
jogos de criatividade. A avaliação deixa de valorizar os aspectos cognitivos, com ênfase na me-
morização, passando a valorizar os aspectos afetivos (atitudes) com ênfase em auto-avaliação 
(Saviani, 1994). 

A concepção tecnicista emerge na década de 1970 com um conjunto de estudos que 
promove “a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional” 
objetivando, portanto o trabalho pedagógico (Saviani, 1994, p.23). A função social da escola é 
ensinar para capacitar tecnicamente para o setor produtivo e, por isso, tem-se a valorização das 
técnicas exigindo-se a operacionalização dos objetivos para medir comportamentos observáveis. 
Busca-se nessa concepção pedagógica contribuir para a superação do problema da marginali-
dade, na medida em que são formados indivíduos eficientes, capazes de contribuir para o au-
mento da produtividade da sociedade, tendo a educação como meio para conseguir este 
objetivo (Saviani, 1994). 

As concepções progressistas da educação surgidas a partir da década de 1980 são dis-
cutidas por Libâneo (1994, p. 22) e sustentam-se na premissa de que afirma que “a escola tem 
por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as ap-
tidões individuais”. O indivíduo precisa adaptar-se aos valores e normas vigentes na sociedade 
de classe, através do desenvolvimento da cultura individual. Devido a essa ênfase no aspecto 
cultural, as diferenças entre as classes sociais não são consideradas, pois embora a escola pas-
se a difundir a ideia de igualdade de oportunidades, não considera a desigualdade de condi-
ções. 

As tendências liberais discutidas por Libâneo (1994) classificam as concepções progres-
sistas da educação em Progressista Libertadora, Libertária e Crítico-Social dos conteúdos. Bus-
ca-se nessas concepções reduzir as diferenças sociais por meio da aproximação das classes 
sociais, promovendo, por conseguinte a mobilidade social. Berti (2008) assegura que as con-
cepções progressistas se constituem em mais um instrumento de luta dos professores para 
formação de profissionais críticos, reflexivos e questionadores, visto que trata o homem como 
um ser situado no mundo material, concreto, social, econômico e ideológico, pretendendo as-
sim a humanização dos educandos, conforme visão de Freire (data). 

No quadro 2 apresenta-se uma síntese das concepções pedagógicas progressistas com 
base em Libâneo (1994). 

 
Concepções pedagógi-
cas 

Características 

1. Progressista Libertado-
ra 

. A prática da aprendizagem é baseada na educação popular (não-
formal); 
. Vincula a educação à luta de classe e organização do oprimido; 
. Utiliza-se de temas geradores (prática de vida dos alunos) para discus-
são dos conteúdos de ensino; 
. Métodos de ensino envolvem o diálogo e a motivação política dos alu-
nos; 
. A autogestão do processo ensino-aprendizagem é feita pelo educando; 
. A relação professor-aluno é horizontal, anti-autoritária e não-diretiva. 

2. Progressista Libertária . Caráter político como forma de resistência à burocracia, controle e do-
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minação do Estado; 
. Valorização da aprendizagem não formal, do anti-autoritarismo, da ex-
periência vivenciada e da aprendizagem grupal; 
. A educação auxilia os alunos à autogestão;  
. Os conteúdos de ensino são disponibilizados, mas não exigidos, visto 
que esses resultam dos interesses e necessidades do grupo; 
. O método de ensino parte da vivência grupal e pressupõe caráter políti-
co a partir de contatos e relacionamentos, organização e execução do 
trabalho; 
. A relação professor-aluno ocorre de forma não-diretiva (o professor é 
membro do grupo e participa das reflexões). 

3. Progressista Crítico 
Social dos Conteúdos 

. Acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades 
sociais. 
. A função da escola é preparar o aluno para o mundo adulto e suas con-
tradições, de forma organizada e ativa; 
. A concepção dos conteúdos pressupõe a aprendizagem significativa 
partindo do que o aluno já sabe, alinhados à sua significação humana e 
social; 
. Os conteúdos são concretos e indissociáveis das realidades sociais; 
. O método de ensino baseia-se na relação direta com a experiência do 
aluno (saber trazido de fora). (Libâneo, 1994); 
. O professor é mediador do processo ensino-aprendizagem e insubstituí-
vel visto a articulação dos conteúdos e métodos às experiências do alu-
no. 

Quadro 2.: Síntese das concepções pedagógicas progressistas com base em Libâneo (1994). 
Fonte: Os autores. 

 
Estudos de Silva (2001), relacionados ao ensino de contabilidade, consideram que a te-

oria da prática educativa nessa área do conhecimento é explicada por quatro concepções peda-
gógicas básicas que norteiam todas as ações educacionais: a tradicional, a escolanovista, a 
tecnicista e a progressista, sendo que cada concepção tem uma forma de observar o homem, o 
mundo, a educação, a escola e o ensino aprendizagem estando contidas nas legislações e currí-
culos. 
 
2.2. Contextualização Histórica do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

A importância da Contabilidade, para qualquer sociedade, está alicerçada em conceitos 
primitivos, visto o seu surgimento atrelado à história do homem. Isso se explica uma vez que a 
história da Contabilidade tem sua gênese antes do surgimento da escrita, pois controlar e 
preservar o patrimônio sempre foram preocupações humanas, que intensificaram-se com o 
passar do tempo. Sá (1997, p. 15) explica que “a contabilidade nasceu com a civilização e 
jamais deixará de existir em decorrência dela; talvez, por isso, seus progressos quase sempre 
tenham coincidido com aqueles que caracterizaram os da própria evolução do ser humano”. 

No Brasil, há registros contábeis que remontam à época da colonização portuguesa, 
mas, em termos legais e acadêmicos, a história da contabilidade brasileira intensifica-se no 
início do século XX. Historicamente a educação superior, no Brasil, foi implantada com a vinda 
da família real portuguesa para as terras brasileiras, em 1808. A partir dessa data é que são 
criados os primeiros cursos superiores de Medicina, Direito e Engenharia (Cunha, 2007). 

O início da história da Contabilidade do Brasil esteve ligado ao desenvolvimento da 
sociedade colonial, e a necessidade de controle dos gastos públicos com a chegada da família 
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Real portuguesa. Como o país era colônia, seu desenvolvimento contábil era herdado de 
Portugal, a exemplo da implantação do método das partidas dobradas e das aulas de comércio 
(Sá, 1997). 

Considera-se que a primeira regulamentação contábil ocorreu em 1869, pelo Decreto 
Imperial nº 4.475, com a fundação da Associação dos Guarda-Livros da Corte. Tal fato 
reconheceu, oficialmente, a primeira profissão liberal regulamentada no país. 

No entanto, o ensino superior de contabilidade foi criado somente em 1945, quando por 
meio do Decreto-Lei nº 7.988 foi aprovado o Curso de Ciências Contábeis, em 22 de setembro. 
Destaca-se que o citado Decreto-Lei criou o curso de Ciências Contábeis e Atuariais, conferindo 
aos formandos o grau de Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais (Kraemer, 2005). O artigo 
3° desse dispositivo legal apresentava a seriação de disciplinas visualizada no quadro 3: 

 
Séries Disciplinas 

Primeira 
Análise Matemática, Estática Geral e Aplicada, Contabilidade Geral, Ciência da 
Administração, Economia Política. 

Segunda 
Matemática Financeira, Ciência das Finanças, Estatística Matemática e 
Demográfica, Organização e Contabilidade Industrial e Agrícola, Instituições de 
Direito Público. 

Terceira 
Matemática Atuarial, Organização e Contabilidade Bancária, Finanças das 
Empresas, Técnica Comercial, Instituições de Direito Civil e Comercial. 

Quarta 
Organização e Contabilidade de Seguros, Contabilidade Pública, Revisões e Perícia 
Contábil, Instituições de Direito Social, Legislação Tributária e Fiscal, Prática e 
Processo Civil e Comercial. 

Quadro 3: Currículo - Ciências Contábeis e Atuariais (1945). 
Fonte: BRASIL. Decreto-Lei n.º 7.988, de 22 de setembro de 1945. 

 
As principais críticas ao currículo, apresentado em 1945, referem-se à ausência de 

disciplinas de formação humanística e filosófica e o fato de não se permitir, às instituições de 
ensino, alterações na seriação dessas disciplinas. Favarin (1994, p. 9) afirma que esse currículo 
“enxerga o Contador de nível superior como um técnico em contabilidade melhorado”, 
visualizando-se a concepção tradicional da educação, onde o aluno é mero depositário dos 
conteúdos curriculares. 

Numa cronologia legal e crítica a criação do curso de Ciências Contábeis se deu 
efetivamente com o advento da Lei 1.401 de 31/07/51, que desdobrou o curso de Ciências 
Contábeis e Atuariais em dois, permitindo aos concluintes receberem o título. 

Para o exercício profissional da contabilidade, o principal marco histórico é a publicação 
do Decreto Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, que criou o Conselho Federal de Contabilidade 
e definiu o perfil dos contabilistas, a saber: contadores eram os graduados em cursos 
universitários de Ciências Contábeis; os técnicos em contabilidade eram aqueles provenientes 
das escolas técnicas comerciais e que apresentavam, portanto, nível médio; e guarda-livros 
eram funcionários que, apesar de não apresentarem escolaridade formal em contabilidade, 
exerciam atividades de escrituração contábil. 
 Até 1962, em termos curriculares, não ocorreram alterações significativas e a partir 
desse ano, por meio do Parecer n° 397, o Conselho Federal de Educação (CFE) aprovou o 
trabalho elaborado por um grupo de especialistas, com a missão de reformular os cursos 
superiores de economia, atuária e ciências contábeis. Nesse parecer foi apresentado um 
currículo mínimo para essas três áreas, cujo conteúdo visava “possibilitar o primeiro contato do 
aluno com a profissão, ensinar-lhe a teoria e técnicas pertinentes e permitir que aproveitasse 
ao máximo os conhecimentos que a aprendizagem em serviço enseja” (Leite, 2005, p. 135). 
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Observa-se que o contato do aluno com a profissão e com as técnicas pertinentes ao exercício 
profissional é valorizado, visualizando-se concepções tecnicistas para atender ao mundo do 
trabalho. 

Silva (2001) relata que as alterações curriculares propostas, ainda refletem uma forte 
tendência do ensino superior de contabilidade no Brasil centrado na concepção pedagógica 
tradicional e tecnicista onde se percebe o ensino da contabilidade centrado no professor. Os 
instrumentos usuais utilizados em contabilidade para mensurar a aprendizagem do educando, 
conforme salienta Silva (2001) figuram as provas orais e escritas não sendo respeitado o 
processo educativo devido às mesmas serem realizadas em momentos estanques sem respeitar 
o já construído pelo aluno. 
 Baseado no Parecer n° 397/62, o Conselho Federal de Educação apresentou uma 
resolução, em 08 de fevereiro de 1963, reformulando a estrutura curricular do curso de Ciências 
Contábeis e fixando um currículo mínimo, conforme evidenciado no quadro 4. 
 
Ciclos  Disciplinas 
Básico Economia, Estatística, Direito, Matemática. 

Profissional 
Administração, Auditoria e Análise de Balanço, Contabilidade Comercial, 
Contabilidade de Custos, Contabilidade Geral, Direito Tributário, Técnica Comercial. 

Quadro 4: Currículo Mínimo – Ciências Contábeis (1963). 
Fonte: BRASIL. MEC. CFE. Resolução s/n, de 08 de fevereiro de 1963. 
  
 O que se observava, na época, era uma variedade de denominações de disciplinas e a 
resolução objetivava, entre outras providências, garantir uma uniformidade mínima dos cursos 
de instituições diferentes, independentemente das nomenclaturas utilizadas, conforme assevera 
Ricardino Filho (2002, p. 24) quando afirma que “o Conselho Federal de Educação fixa apenas 
um mínimo, que será o núcleo. Às escolas caberá integrá-lo com as matérias que julgamos 
necessárias, em caráter compulsório ou eletivo”. 
 A característica mais marcante dessa reformulação curricular refere-se ao fim da rigidez 
a que, até então, as instituições de ensino superior estavam submetidas, sob a égide do 
Decreto-Lei nº 7.988 de 1945. Nessa reformulação as disciplinas são apresentadas em forma de 
ciclos, atribuindo às instituições a responsabilidade pela sua organização sequencial (seriação). 
Entretanto, ainda falha pela ausência de disciplinas da área de formação humanística e 
filosófica. 
 Em 1983, os professores Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Hilário Franco preconizam 
a inclusão de disciplinas humanísticas e filosóficas no currículo do curso de Ciências Contábeis, 
para que se o pensamento, a disciplina do pensamento e a metodização das pesquisas e 
indagações científicas e práticas fossem exercitados. Essa inclusão é justificada pelos 
pesquisadores ao afirmarem que 
 

Ao mesmo tempo em que o Contador deve ser pessoa altamente 
versada e vocacionalmente dirigida para trabalhar com números e 
valores, de forma relativa, sem nunca perder o sentido de 
materialidade, também atua num ambiente econômico que, em seu 
aspecto mais amplo, é social e institucional, e no qual a habilidade em 
lidar com pessoas e grupos, a fluidez e facilidade em transmitir, por 
escrito e oralmente, ideias e fatos, a liderança para influenciar 
pessoas e grupos, e mesmo a cultura geral e humanística, são 
aspectos fundamentais para o sucesso de sua atenção (Iudícibus, 
Martins & Franco, 1984, p.13). 
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 A próxima modificação no currículo do curso de Ciências Contábeis ocorreu em 5 de 
outubro de 1992, quando o CFE, por meio da Resolução n° 03, estabeleceu um novo currículo 
mínimo, para vigorar a partir de 1994. Estabelecia também uma duração mínima de 2.700 
horas para os cursos de graduação em Ciências Contábeis, integralizadas, em no máximo sete 
anos e no mínimo quatro, para os cursos diurnos e cinco anos, para os cursos noturnos 
prevendo categorias de conhecimentos de formação geral de natureza humanística e social, 
conhecimentos de formação profissional e conhecimentos de formação complementar conforme 
expostos no quadro 5. 
Categorias Disciplinas/Conhecimentos
Categoria I 
Conhecimentos de 
Formação Geral de 
natureza 
humanística 
e social 

Disciplinas Obrigatórias 
Língua Portuguesa, Noções de Direito, Noções de 
Ciência Social, Ética Geral e Profissional. 

Disciplinas Eletivas 
Noções de Psicologia, Filosofia da Ciência, Cultura 
Brasileira, Outras a critério da instituição. 

Categoria II 
Conhecimentos de 
Formação 
Profissional 

Conhecimentos 
Obrigatórios de 
Formação Profissional 
Básica 

Administração Geral, Economia, Direito Aplicado 
(incluindo Legislação Societária, Comercial, 
Trabalhista e Tributária), Matemática, Estatística. 

Conhecimentos 
Obrigatórios de 
Formação Específica 

Contabilidade Geral, Teoria da Contabilidade, Análise 
das Demonstrações Contábeis, Auditoria, Perícia 
Contábil, Administração Financeira e Orçamento 
Empresarial, Contabilidade Pública, Contabilidade e 
Análise de Custos. 

Conhecimentos Eletivos 
de Formação Profissional

Contabilidade Gerencial, Sistemas Contábeis, 
Contabilidade Aplicada, Outros a critério da 
instituição. 

Categoria III  
Conhecimentos ou 
Atividades de 
Formação 
Complementar  

Conhecimentos 
Obrigatórios de 
Formação Instrumental 

Computação. 

Atividades Obrigatórias 
de Natureza Prática (a 
critério de cada 
instituição) 

Jogos de Empresas, Laboratório Contábil, Estudos de 
Casos, Trabalhos de Fim de Curso, Estágio 
Supervisionado. 

Quadro 5: Currículo Mínimo – Ciências Contábeis (1992). 
Fonte: BRASIL. MEC. CFE. Resolução n.º 3, de 05 de outubro de 1992. 
  
 Em dezembro de 1997, o Ministério da Educação (MEC), por intermédio da SESu, emitiu 
o Edital n° 04/97, convocando as instituições de ensino superior a apresentarem propostas para 
que as comissões de especialistas pudessem elaborar novas diretrizes curriculares para os 
cursos de graduação. Diferentes setores da sociedade civil, como sociedades científicas, ordens 
e associações profissionais se reuniram e enviaram, até dia 03 de abril de 1998, propostas e 
contribuições à SESu. 
 Em 12 de abril de 1999, a Comissão de Especialistas de Ensino de Ciências Contábeis, 
constituída por professores do Departamento de Políticas do Ensino Superior, órgão da SESu, 
apresentou nova proposta de Diretrizes Curriculares. O item 3.1 - Conteúdos Obrigatórios de 
Formação Básica e Profissional (não representam nomes de disciplinas, mas áreas de 
conhecimento), que representa 50% do currículo pleno, foram estruturados conforme exposto 
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na Figura 5. No que se refere aos demais 50%, relativos aos Conteúdos Optativos para ênfase 
curricular, o item 3.2 indicou que as Instituições de Ensino Superior teriam liberdade de definir 
livremente o currículo pleno. 
 Apesar de não ser um dispositivo educacional obrigatório, pois não ocorreu sua 
conversão para uma legislação específica, essa proposta indica uma valorização das disciplinas 
profissionalizantes, suprimindo-se aquelas de natureza humanística e social. O grande 
diferencial é a apresentação mais detalhada de cada área de conhecimento, chamado de 
Conteúdos Obrigatórios. Se por um lado, estabeleciam detalhes das áreas de conhecimentos 
necessárias para a formação básica e profissional do contador, por outro, permitiam a inclusão 
de outras áreas de conhecimentos, de acordo com o perfil desejado do egresso do curso pela 
instituição de ensino superior. 
 
Conteúdos Conhecimentos 

Administração 
Teoria Geral da Administração, Estratégia Empresarial, Comportamento 
Organizacional. 

Economia 
Teoria da Firma, Cenários Econômicos e Economia Internacional, Economia das 
Empresas. 

Direito Legislação Social e Trabalhista Direito Tributário, Direito Comercial e Societário. 
Métodos 
Quantitativos 

Medidas de Tendência Central e de Dispersão, Análise de Regressão e Correlação, 
Análise de Série Temporal, Cálculo Integral e Diferencial. 

Teoria da 
Contabilidade 

História do Pensamento Contábil, Ativo e Passivo e sua Mensuração, Receitas, 
Despesas, Perdas e Ganhos, e suas Mensurações, Teorias do Patrimônio Líquido, 
Princípios Fundamentais de Contabilidade, Harmonização Internacional. 

Contabilidade 
Financeira 

Princípios, Normas e Procedimentos de Contabilidade Financeira, Elaboração e 
Evidenciação das Demonstrações Contábeis. 

Contabilidade 
Tributária 

Contabilidade de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Planejamento 
Tributário. 

Contabilidade 
Gerencial 

Métodos de Custeio, Sistemas de Acumulação de Custos, Análise de Custos, 
Descentralização (Preço de Transferência e Centro de Resultado). 

Auditoria 
Controles Internos, Princípios, Normas e Procedimentos de Auditoria, 
Planejamento de Auditoria, Papéis de Trabalho. 

Controladoria 
Sistemas de Informações, Processo de Planejamento, Execução e Controle, 
Avaliação de Desempenho, Responsabilidade de Prestar Contas da Gestão 
perante a Sociedade (“Accountability”). 

Quadro 6: Proposta de Conteúdos Obrigatórios – Ciências Contábeis (1999). 
Fonte: BRASIL. MEC. CEECC. Diretrizes Curriculares, de 12 de abril de 1999. 
  
 A criação da Resolução CNE/CES n° 10, de 16 de dezembro de 2004, que oficializa a 
vigência definitiva das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Ciências Contábeis, 
decorreu do Parecer CES/CNE n° 146, de 3 de abril de 2002, fruto das propostas dos diversos 
setores da sociedade civil, bem como o trabalho dos especialistas do MEC. 
 Na referida Resolução, em seu artigo 5°, os cursos de graduação em Ciências 
Contábeis, na modalidade bacharelado, devem contemplar, em seus projetos pedagógicos e em 
sua organização curricular, conteúdos que revelem conhecimento do cenário econômico e 
financeiro, nacional e internacional. Tal instrução pretendia proporcionar a harmonização das 
normas e padrões internacionais de contabilidade, em conformidade com a formação exigida 
pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e pelas peculiaridades das organizações 
governamentais, que atendam aos seguintes campos interligados de formação vistos no quadro 
7: 
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Formação Conteúdos 
Básica Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, Matemática, Estatística. 

Profissional 

Teorias da Contabilidade, Noções das atividades atuariais, Noções de 
quantificações de informações (financeiras, patrimoniais, governamentais e não-
governamentais), Noções de Auditorias, Noções de Perícias, Noções de 
Arbitragens, Noções de Controladoria. 

Teórico-Prática 
Estágio Curricular Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos 
Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em Laboratório de Informática 
utilizando softwares atualizados para Contabilidade. 

Quadro 7: Campos de Formação e Conteúdos – DCN (2004). 
Fonte: BRASIL. MEC. CNE. Resolução CNE/CES n.º 10, de 16 de dezembro de 2004. 
 
3. CONSIDERAÇÕES 

Após os estudos bibliográficos que permitiram a discussão teórica das concepções 
pedagógicas e da contextualização histórica do ensino de contabilidade no Brasil, por meio da 
evidenciação dos dispositivos legais e dos currículos definidos para o Curso de Ciências 
Contábeis observa-se a relação entre as tendências pedagógicas e o ensino contábil. 

Identificou-se no presente ensaio teórico que o ensino superior contábil no Brasil é 
fortemente marcado pelas concepções pedagógicas, em especial, pela concepção tecnicista. A 
análise dos currículos e disciplinas apresentadas pelo Decreto-Lei n.º 7.988, de 22 de setembro 
de 1945 evidencia a ausência de disciplinas de formação humanística e filosófica apresentando, 
ainda, às instituições de ensino aquelas disciplinas que deveriam constar nos Projetos 
Pedagógicos dos cursos sem possibilitar alterações na seriação dessas disciplinas. 

A partir de 1962 verifica-se que as alterações curriculares propostas deslocam-se da 
concepção pedagógica tradicional para a concepção tecnicista, uma vez que o currículo mínimo 
proposto, apresentado em ciclos buscava apresentar ao aluno o perfil profissional esperado 
privilegiando o ensino da teoria e técnicas pertinentes à contabilidade para o aproveitamento 
máximo dos conhecimentos necessários ao serviço contábil. 

As matrizes curriculares permitem inferir que o que importa é aprender a fazer, 
transpondo para a escola a forma de funcionamento de uma indústria. Infere-se, também, que 
no final da década de 70, com a consolidação de um sistema político apoiado na abertura de 
mercado, influência do capital externo e desenvolvimento das indústrias esperava-se que o 
educando se aperfeiçoasse na técnica contábil, ao aprender “o que” e “como” fazer em 
situações específicas relativas ao conteúdo curricular. 

A concepção tecnicista do ensino superior de contabilidade no Brasil também é 
evidenciada nas diretrizes curriculares que norteiam os parâmetros para as propostas 
pedagógicas e currículos dos cursos de graduação em Ciências Contábeis. 

A pedagogia escolanovista reflete-se no currículo proposto em 1992 quando a 
Resolução n.º 3, de 05 de outubro de 1992 propôs a inserção de conteúdos da categoria de 
conhecimentos de formação geral de natureza humanística e social no ensino superior de 
contabilidade, a fim de que o contador pudesse ser um profissional versado em números e 
valores da mesma forma que possuísse habilidade para lidar com pessoas e grupos em diversos 
contextos, considerando a cultura geral de tais grupos e pessoas. No entanto, apesar das 
mudanças curriculares introduzidas verifica-se que os currículos propostos não decorrem dos 
interesses dos alunos e sim, do perfil profissional que se deseja formar para o mundo do 
trabalho, refletido inclusive nas legislações que o definem. 

Finalmente, constata-se que as Diretrizes Curriculares dos cursos de Ciências Contábeis 
(DCNs) preconizam características como postura ética e profissional, com responsabilidade 
social; capacidade de participação em equipes multidisciplinares e capacidade de iniciativa e de 
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interação com a comunidade como requisitos desejados para o perfil do profissional contábil. A 
concepção progressista está contemplada, também, já a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB nº 9.394/96 que introduziu profundas mudanças nas orientações 
curriculares ao propor que o egresso do ensino superior de contabilidade no Brasil seja capaz 
de desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e controle gerencial e 
exercer com ética suas atribuições, estando integrado com os problemas da sociedade ao 
assumir uma postura de maior autonomia e participação na sociedade. Todavia os conteúdos 
que orientam essa concepção progressista são contemplados em conteúdos optativos cabendo 
ao educando avaliá-los e buscá-los para a formação de profissionais críticos, reflexivos e 
questionadores visto que os conteúdos serão concretos e indissociáveis das realidades sociais. 
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O termo currículo, mais do que conceitos ou definições possui várias acepções, especi-
almente se analisadas considerando contextos diversos, sejam eles políticos, científicos, filosófi-
cos ou culturais. Schubert (1986) citado por Sacristán (1998, p. 14) cita que, de forma clássica, 
o currículo pode ser entendido como “um conjunto de conhecimentos ou matérias a serem su-
peradas pelo aluno dentro de um ciclo-nível educativo ou modalidade de ensino”.  

Goodson (2008, p. 143-144) afirma que “o currículo foi inventado basicamente como 
um conceito para direcionar e controlar a autonomia do professor e sua liberdade potencial na 
sala de aula” e acrescenta que com o passar dos anos a aliança entre prescrição e poder foi 
alimentada para que o currículo se tornasse um artifício que, sistematicamente, reproduzisse as 
relações de poder existentes na sociedade. 

No Brasil, Catani, Oliveira e Dourado (2001) observam que a discussão curricular adqui-
riu centralidade, destacando que na educação básica os parâmetros curriculares nacionais e as 
diretrizes curriculares do ensino médio articuladas à reforma da educação profissional evidenci-
am o ideário da flexibilidade curricular e da sintonia com a vida e com a empregabilidade. 

Discussões similares se verificam na educação superior, devido às reformas educacio-
nais, sobretudo, a partir do primeiro mandato do Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-
1998), consubstanciado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9.394/96. Cury 
(1997) assegura que a questão dos currículos de graduação ganhou importância na reforma da 
educação superior a partir de 1995, privilegiando aspectos relativos à flexibilidade e a avaliação 
como eixos articuladores da reconfiguração deste nível de ensino. O processo de diversificação 
e diferenciação da educação superior, tanto do ponto de vista institucional, quanto em relação 
à oferta de cursos e de suas modalidades de organização, também entrou na pauta de discus-
são (Dourado e Oliveira, 1999; Catani, Oliveira e Dourado, 2001). 

A reforma curricular dos cursos de graduação teve início, efetivamente, em 1997, 
quando então a Secretaria de Ensino Superior - SESu/MEC através do Edital nº 4, de 4 de de-
zembro de 1997, solicitou às Instituições de Ensino Superior – IES o envio de propostas com 
vistas a tornar a estrutura dos cursos de graduação mais flexíveis, para a elaboração das Dire-
trizes Curriculares dos cursos de graduação. 

No mesmo período, o Conselho Nacional de Educação - CNE aprovou o Parecer nº 
776/97 que trata da orientação para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação, elimi-
nando-se a “figura dos currículos mínimos”, que teria produzido “excessiva rigidez” e “fixação 
detalhada de mínimos curriculares”, especialmente em relação ao “excesso de disciplinas obri-
gatórias” e ampliação desnecessária do tempo de duração dos cursos. Propôs-se, em substitui-
ção dos “currículos mínimos”, maior flexibilidade na organização de cursos e carreiras 
profissionais privilegiando princípios como ampla liberdade na composição da carga horária e 
unidades de estudos a serem ministradas, redução da duração dos cursos, sólida formação ge-
ral, práticas de estudo independentes, reconhecimento de habilidades e competências adquiri-
das, articulação teoria-prática e avaliações periódicas com instrumentos variados (Catani, 
Oliveira e Dourado, 2001). 

No ensino superior o currículo é elaborado para atender o perfil profissional desejado e 
com a vigência das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs eliminou-se a exigência do chama-
do “currículo mínimo”, visto o ordenamento existente em legislações educacionais anteriores, o 
qual indicava quais disciplinas que deveriam compor, obrigatoriamente, as estruturas curricula-
res dos cursos de graduação. Em função disso, as DCNs vislumbraram as áreas de conhecimen-
to e/ou de formação que as instituições de ensino deveriam contemplar em seus projetos 
pedagógicos. 

Para o ensino da contabilidade em nível superior o principal marco histórico foi a cria-
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ção do Curso de Ciências Contábeis e Atuariais, por meio do Decreto Lei nº 7.988, de 22 de 
setembro de 1945, atribuindo ao formado o título de Bacharel em Ciências Contábeis. Já no 
momento de sua criação observavam-se críticas ao currículo apresentado, especialmente com 
relação à ausência de disciplinas de formação humanística e filosófica e o fato de não se permi-
tir, às instituições de ensino, alterações na seriação dessas disciplinas. Favarin (1994), sobre 
esse currículo, afirma que enxergava-se o Contador de nível superior como um técnico em con-
tabilidade melhorado. 

Especialmente com relação aos cursos de graduação em Ciências Contábeis, Riccio e 
Sakata (2004) afirmam que questões curriculares, além do papel da grade curricular contábil na 
formação dos contadores, têm sido bastante discutidas. Tais discussões envolvem característi-
cas como sexo, raça e habilidades, bem como influências do meio educacional, social e político, 
entre outras. Ainda conforme Riccio e Sakata (2004) outra discussão se torna importante nos 
dias atuais envolvendo a internacionalização e a globalização de programas acadêmicos que 
podem envolver conhecimento de línguas estrangeiras, cultura geral, foco, flexibilidade, entre 
outras características. A ocorrência de transformações nos cursos de Contabilidade no mundo 
anglo-americano como reação à incapacidade dos programas existentes em preparar adequa-
damente os estudantes para o ambiente dinâmico e complexo dos negócios no qual entram 
após sua formação curricular, além de um currículo necessário para a formação do contador em 
função da globalização da economia são questões que influenciam a estrutura curricular. 

Laffin (2001) destaca que, o currículo de formação dos bacharéis em Ciências Contá-
beis, apesar de contemplar outras áreas do conhecimento é eminentemente técnico e não abri-
ga uma preocupação de formação ampla, preocupando-se mais com a técnica de registro e 
controle isolados 

Nesse contexto esse estudo descritivo com abordagem qualitativa teve como objeto de 
estudo o currículo de instituição de ensino superior (IES) do Pontal do Triângulo Mineiro. O ob-
jetivo do estudo consistiu em apresentar a estrutura curricular do curso de graduação em Ciên-
cias Contábeis da Faculdade Triângulo Mineiro – FTM, desde sua autorização em 1985 e 
proceder a uma análise crítico-reflexiva sobre sua aderência às normatizações relativas aos cur-
rículos propostos, em diferentes períodos históricos. 
 Para a realização do estudo, realizou-se, inicialmente, pesquisa bibliográfica relativa às 
diferentes concepções de currículo e na sequência a pesquisa documental, realizada em docu-
mentos da IES, objeto desse estudo, especialmente no Projeto Pedagógico do Curso. A pesqui-
sa documental, ainda, consultou documentos publicizados em legislações e outros divulgados 
nos sítios oficiais, tanto da IES quanto do governo. A análise de documentos embasa a contex-
tualização histórica do ensino de contabilidade e legislações que alteraram ao longo do período 
a grade curricular dos cursos de graduação em contabilidade. 

Comparou-se, na sequência, a grade curricular definida em legislações para o curso de 
graduação em Ciências Contábeis com aquela definida no Projeto Pedagógico do Curso da IES, 
para descrever sua aderência às normatizações legais para o currículo do curso em tela.  

Considerando-se as normatizações legais, discussões e debates sobre as questões curri-
culares após a análise aderência da matriz curricular do curso de Ciências Contábeis da IES, 
objeto da investigação, e comparação àquela indicada pelo antigo Conselho Federal de Educa-
ção e Conselho Nacional de Educação, para descrever as adequações promovidas na matriz 
curricular confirmou-se que a elaboração da Estrutura Curricular do curso de Ciências Contábeis 
da IES, objeto da investigação está pautada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, emanadas 
do Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CES, de 16 de dezembro de 
2004.  

Constatou-se que o currículo da IES contempla disciplinas e conteúdos que revelam co-
nhecimento do cenário econômico e financeiro, em conformidade com a formação exigida, para 
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o contador, pela Organização Mundial do Comércio, pelas organizações governamentais e mer-
cado de trabalho, observado o perfil definido para o formando pela IES.  

Por meio da comparação da estrutura curricular emanada das legislações educacionais 
e da matriz curricular do curso de Ciências Contábeis, desde sua autorização em 1985, observa-
se a aderência e a preocupação da IES em adequar sua matriz curricular. Infere-se que, nesse 
contexto, o grau e tipo de saber que os indivíduos recebem nas instituições escolares, sancio-
nado e legitimado por elas, têm consequências no nível de seu desenvolvimento pessoal, em 
suas relações sociais e, mais concretamente, em seu perfil profissional. 

Verificou-se que a FTM adota estrutura curricular com disciplinas (unidades curricula-
res) organizadas em conjuntos seriados anuais, nos quais cada disciplina corresponde a um 
programa, elaborado pelo professor responsável, sob a forma de plano de disciplina, aprovado 
pelo Colegiado do curso e pelo Conselho Acadêmico. 

Conclui-se que, segundo o Parecer 289/2003 o PPC de Ciências Contábeis, da IES estu-
dada se reflete, indubitavelmente, em sua organização curricular visto que os documentos ana-
lisados confirmam que a IES, por meio do colegiado do curso optou pela inserção de disciplinas 
que proporcionem ao seu corpo discente uma formação generalista. Essa formação de natureza 
generalista possibilita ao egresso do curso de Ciências Contábeis condições para o exercício 
profissional conforme o perfil desejado pelo mercado de trabalho regional. 
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1 Notas Introdutórias 
 
Pesquisa em desenvolvimento, inscrita no campo da história do currículo, com foco na reflexão 
sobre as condições teóricas e metodológicas que se colocam à utilização dos procedimentos do 
estudo comparado, objetiva a escrita de uma história curricular particular, isto é, por meio do 
estudo de documentos curriculares para o ensino fundamental, publicizados por rede de ensino, 
da capital de um Estado-membro, e das formas pelas quais esses documentos incorporaram os 
conceitos de cidadania, diferença e cultura no período de 2000 a 2008.  
Período esse que consideramos como da (re)invenção dos princípios de uma escola justa, en-
tendida como objeto de um novo contrato educativo (sociedade e governo), que assume for-
mas de incluir “a todos”. Os documentos curriculares, seguindo uma perspectiva crítica, têm 
uma repercussão muito direta nos padrões de implementação desse novo contrato e de difusão 
do conhecimento para ele necessário, na medida em que afetam a produção e disseminação 
das práticas educativas.  
Para o período recortado realizamos intensa coleta e análise de bibliografia e de diferentes evi-
dências metodológicas e históricas, dos estudos comparados, nos campos da história, da edu-
cação e da história da educação, passando pela política curricular e chegando às teorias 
curriculares. Acresce-se a esse conjunto de evidências os documentos curriculares da rede de 
ensino, acima referida: Sequência Didática (2000), Diretrizes Curriculares (2003) e Referencial 
Curricular para o ensino de 9 anos (2008).  
Documentos esses que se constituem em objetos da geografia histórico-político-educativa que 
procuramos. Geografia esta que sugere uma tematização dos discursos sobre o currículo — 
modelos pedagógicos, disciplinas acadêmicas, construção do aluno, temporalidades e espaços 
escolares e mecanismos de socialização, entre outros — em torno de uma mesma questão em-
pírica, isto é, a da distribuição e acesso ao conhecimento. 
A metodologia empregada nesta investigação está orientada pela explicitação de uma das téc-
nicas do estudo comparado, a área de comparação. Ao elegermos áreas para compararmos 
tratamos de analisar as diferenças e as semelhanças, de explorá-las ao máximo para descobrir 
como elas se expressam, de rastrear os conteúdos das informações nos diversos contextos on-
de estão apresentadas, de contextualizá-las, isto é, de estabelecer relações com as distintas 
situações em que foram/são produzidas. Diante disso, os conceitos comparados terão como 
território de ocorrência os documentos curriculares e as formas pelas quais traduzem esses 
conceitos.  
2 O estudo comparado e a eleição das áreas de comparação: apontamentos teórico-
metodológicos 
O reaparecimento dos estudos comparados, na última década do século XX, no meio acadêmico 
e nas pesquisas em Educação, com diferentes propósitos e alinhamentos teórico-metodológicos, 
tem nos levado a interrogações desde a produção de generalizações e singularidades, na pers-
pectiva da melhoria dos sistemas educativos, até o privilegiamento de dados estruturais, como 
esforço para o encontro do método.  
Na produção determinada pela perspectiva da melhoria dos sistemas educativos, a organização 
do estudo comparado partia da concepção de “estado nacional” e da compreensão das diferen-
ças de valores existentes nas mais diversas constituições sociais, culturais, geográficas e apare-
lhamento normativo. Já no privilegiamento de dados estruturais, o estudo comparado não era 
um simples método e, sim, uma ciência que objetivava patentizar as semelhanças e diferenças 
dos sistemas educacionais.  
No atual contexto a perspectiva parece incidir sobre diferentes unidades e objetos, determina-
das pela cultura e o discurso, o que aponta que a análise “transforma-se em argumento expla-
natório na medida em que ela consegue identificar por meio de reconstruções conceitualmente 
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informadas, soluções de problemas historicamente situados como realizações particulares da-
quilo que nos diferentes cenários – ou configurações – socioculturais é estruturalmente possí-
vel” (SCHRIEWER, 2009, p.95).  
Para compreendê-la desta forma temos assistido a um processo de construção de configurações 
que colocam em tela a perspectiva do cruzamento entre, teorias do conflito e do consenso, 
abordagens descritivas e conceituais, teoria da reflexão ligada à reforma e teoria científica liga-
da à compreensão das diferenças entre sistemas educativos e/ou, diferenças e semelhanças no 
encontro do sentido para os processos educacionais.  
Contudo, o que parece mais significativo neste processo é a capacidade do estudo comparado 
se instituir em uma pluralidade de perspectivas, abordagens e metodologias ao mesmo tempo, 
indicar limites para compreensão dos fatos ou fenômenos educativos que compara, apresen-
tando-se como um importante instrumento de conhecimento e de análise da realidade educati-
va.  
Para dar conta desse desenho nos apoiamos nas práticas e apropriações no/do mercado simbó-
lico, entendido como aquele que designa determinados espaços habitados por múltiplas vozes 
que concorrem entre si. Diante disso, encontramos os documentos curriculares testemunhando 
uma produção social dos sentidos, o que requer considerações acerca da polifonia, polissemia, 
contexto, concorrência discursiva e posicional, habitus e lugares de interlocuções. Portanto, 
mercado habitado por grupos que produzem e/ou fazem circular discursos.  
O que se deseja, em última instância, é a possibilidade de “fazer ver e fazer crer” como parte 
da construção da realidade, ou melhor, do poder simbólico (BOURDIEU, 1989). Esse movimento 
nos coloca diante de procedimentos de pesquisa marcados, de um lado, pela identificação e 
análise de questões educativas definidas pela pertença geográfica, mas no sentido de uma inte-
ração a certos mercados simbólicos. De outro, determinados pela apreensão dos espaços-
tempos discursivos, impressos por meio das regulações cognitivas, econômicas e políticas que 
atravessam as fronteiras da educação.  
No caso de nosso estudo, a escrita de uma história curricular, a eleição dos documentos curri-
culares para comparação, como objetos e fontes portadores de uma “retórica de legitimidade”, 
têm possibilitado o desenvolvimento de procedimentos voltados para a análise, a exploração e 
o rastreamento das diferenças e semelhanças entre as áreas eleitas para comparação. Reco-
nhecer essas especificidades significa dar visibilidade a fenômenos, que se estendem além dos 
direitos assegurados em políticas que instituem a cidadania, diferença e cultura como con-
teúdos a serem ensinados no espaço da escola comum e dos procedimentos de ensino que dão 
acesso ao conhecimento.  
Para repensar os papéis que a cidadania, diferença e a cultura assumem nos documentos, es-
tamos imersos nos atuais determinantes histórico-sociais que configuram tais papéis como im-
prescindíveis na condução de uma sociedade mais democrática, como conseqüência da 
interação e da reconstrução de distintas culturas que se tornam inteligíveis na diversidade. Es-
ses conceitos/ideias instituídos como áreas de comparação, diante disso, tentam atender ao 
conjunto de significados e comportamentos hegemônicos no contexto social, composto por va-
lores, normas, idéias, instituições e comportamentos que dominam os intercâmbios humanos. 
Conjunto esse agregador dos conceitos de cidadania, diferença e cultura, que passam a ser 
apresentados em finais da década de 1990 como reinstituidores das funções do processo edu-
cacional no interior da sociedade e como fatores sociais que intervêm nos processos educativos.  
 
2.1 Cidadania, Diferença e cultura: dos conceitos à condição de área de comparação 
 
A discussão sobre o conceito de cidadania, diferença e liberdade de manifestação cultural ga-
nha relevância no Estado Moderno, em especial quando se organiza em Estado Democrático de 
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Direito, que se soma a necessidade de exercício efetivo da cidadania, com a consequente políti-
ca estatal de tratamento igualitário do Estado para com os cidadãos. 

 
A realização dos ideais de cidadania tem um roteiro prioritário: justiça 
social com o acesso a todos aos bens úteis à felicidade do cidadão. O 
que equivale a dizer da vantagem da livre participação de todos na cri-
ação de mecanismos políticos pelos quais o maior número de cidadãos 
possa participar das decisões do interesse público. Ou ainda o pluralis-
mo pelo qual as diferenças, em todas as formas sejam respeitadas, em 
prol da convivência pacífica. A solidariedade em que a relação entre os 
cidadãos, embora sobre interesses diferentes, permita a recíproca cola-
boração e o desenvolvimento sustentado, em que todos participem e 
se beneficiem do desenvolvimento científico e tecnológico com igual 
oportunidade. (FARAH, 2001, p. 4) 

 
A cidadania é um processo educativo, fruto da cultura estabelecida pela experiência de todos os 
cidadãos. Essa participação forma o objetivo democrático, quanto mais informados e participa-
tivos, maior a possibilidade de resolver, a contento, os seus conflitos no interior da sociedade.  
Tal postura impõe ainda a necessidade de debates com a comunidade e, principalmente, de 
informações que orientem a sua atuação individual e coletiva. Neste contexto a educação deve 
ser considerada direito inalienável do cidadão e, portanto, imposto ao Estado o dever histórico 
de oferecê-la gratuitamente, para que seja acessível a todos.  
Nesse sentido, o Direito à educação sempre esteve inserido em uma perspectiva mais ampla 
dos direitos a cidadania, ganhando proporção, no caso dos indivíduos economicamente desfa-
vorecidos que, que não tem condições de assegurarem meio de sobrevivência digna, pois passa 
a ser a educação um direito fundamental que possibilita a busca da igualdade na lei e na socie-
dade e contra a discriminação. 
Com o objetivo de materializar a prestação de serviços do Estado e possibilitar ao cidadão o 
alcance do objetivo da sociedade política que é o bem comum, a norma Constitucional vigente 
no Brasil estabelece em seu artigo 205, ser a educação direito de todos e dever do Estado e da 
família.  
Destacamos que a educação consiste em uma “Ação ou efeito de desenvolver, gradualmente, 
as faculdades intelectuais, espirituais, físicas e morais do ser humano, garantindo constitucio-
nalmente como um direito social”. (DINIZ 1998, p.264). 
Com o intuito de cumprir o compromisso assumido o Estado deverá elaborar plano plurianual, 
por determinação do artigo 214 da Lei Maior, visando a articulação e o desenvolvimento do en-
sino, com integração das ações do Poder Público, buscando erradicar o analfabetismo, a univer-
salização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o 
trabalho e a promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
Este plano se fundamentará nos princípios da igualdade de condições não só para o acesso co-
mo também o de permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
seu saber; pluralismo de idéias e concepções pedagógicas; coexistência de instituições públicas 
e privadas; gratuidade de ensino em estabelecimentos do Estado; valorização dos profissionais 
do ensino, garantindo planos de cargos e carreiras, com piso salarial profissional e ingresso por 
concurso público de provas e títulos; gestão democrática do ensino público e garantia de pa-
drão de qualidade (Art.206 da CF). 
Segundo David Araújo e Nunes Júnior (2001, p.386) o artigo 206 da Constituição “[...] contem-
pla a principiologia do ensino, princípios ricos, pródigos em cientificidade e largos em seus obje-
tivos, que servirão de vetores para toda atividade legislativa, administrativa e judiciária, não 
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podendo nunca qualquer um dos titulares dessas atividades agir em desacordo com tais princí-
pios.” 
O texto constitucional fixa, ainda, alguns conteúdos mínimos objetivando a formação básica 
comum, o respeito à cultura e os valores artísticos do povo brasileiro. Exige o ensino em língua 
portuguesa e assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e pro-
cessos próprios de aprendizagem, facultando o ensino religioso (Art.210 da CF). Poderá tam-
bém ser delegada à iniciativa privada a função de oferecer ensino, entretanto sob o controle do 
Estado, tendo que cumprir as normas gerais da educação nacional e mediante autorização e 
avaliação de qualidade (Art.209 da CF). 
O artigo 208 da Constituição Federal reconhece em seus parágrafos que o ensino obrigatório e 
gratuito é direito público subjetivo e em não ocorrendo o seu oferecimento ou o oferecimento 
sendo sem qualidade acarretará responsabilidade da autoridade competente. 
Para a discussão a respeito da cidadania e da diferença faz-se importante observar a evolução 
cultural de cada sociedade. Frisa-se que, hoje, a cultura possibilita a unidade do homem, res-
peitando suas diversidades quanto ao modo de vida e de crença — a aculturação. Segundo Cu-
che (1999, p.14), “A aculturação aparece não como um fenômeno ocasional, de feitos 
devastadores, mas como uma das modalidades habituais da evolução cultural de cada socieda-
de”. 
No campo histórico-social o conceito de cultura tem sido proposto como a universalidade de 
bens espirituais e materiais, subjetivos e objetivos, que a humanidade vem constituindo ao lon-
go do tempo, tendo em vista a realização de seus fins próprios.  
Com diferentes culturas dentro de uma sociedade, percebe-se a existência de hierarquias cultu-
rais imposta pela hierarquia social, o que, como observa o mesmo autor (1999, p.14), “... não 
significa que a cultura do grupo dominante determine o caráter das culturas dos grupos social-
mente dominados. As culturas das classes populares não são desprovidas de autonomia nem de 
capacidade de resistência”.  
Importante frisar que cultura, na visão constitucional brasileira, “... é um sistema de hábitos 
que são compartilhados por membros de uma sociedade, seja ela uma tribo ou uma nação civi-
lizada. Criar cultura consiste em transformar realidades naturais ou sociais, mediante a impreg-
nação de valores” (SILVA, 2001, p.29). 
É relevante não dar à cultura conceito restrito, considerando como cultura apenas a criação 
artística ou intelectual, a Carta Magna vigente quer mais que isso, porém é importante, por ou-
tro lado, não lhe dar conceito muito extenso, deixando a expressão sem parâmetros. Destaca-
mos ainda que, segundo Da Silva (2001, p.20), o texto constitucional  

 
[...] não se contentará com um conceito intelectualista ou simplesmen-
te artístico da cultura, nem apenas como conjunto das representações 
e das práticas sociais no que elas tem de não-funcional, definição que 
mesmo a doutrina reputa insuficiente por ser muito vaga e, além do 
mais discutível. 

 

Ao contrário, a Constituição Federal de 1988 ampara a cultura, levando em conta a identidade, 
a ação e a memória dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Ainda no âmbito 
constitucional, o que se deve considerar, quando se interpreta a cultura, não é somente o sen-
tido antropológico, mas também o valorativo. A visão de Reale (1999, p.15) é que: 

 
Sendo a cultura a projeção do ser social do homem no tempo, ela se 
baseia fundamentalmente no ser-dever ser em todas as espécies de 
conduta ou formas de vida, em todas as manifestações do espírito, 
desde as mais elementares até as mais altas expressões de nossa ati-
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vidade criadora ou desveladora. A cultura é senão a universalidade de 
bens espirituais e materiais, subjetivos e objetivos, que a humanidade 
vem constituindo ao longo do tempo, tendo em vista a realização de 
seus fins próprios. 

 
Estas ponderações asseguram espaço para uma interação entre os cidadãos e a sociedade en-
volvente em condições de igualdade, pois que se funda na garantia do direito à diferença. As-
sim, o Estado garante o pleno exercício dos direitos culturais, mas em certa situação o 
interessado tem o direito de reivindicar esse exercício e é dever do Estado de possibilitar a rea-
lização do direito em questão, com fundamento no artigo 215 da CRFB com o seguinte texto: 
“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. 
Dessa forma, há que se considerar que o papel do Poder Público deve ser o de favorecer a livre 
procura das manifestações culturais, criar acesso popular à cultura e prover meios para que a 
expansão cultural se fundamente nos critérios de igualdade, é o pensamento do constituciona-
lista José Afonso da Silva (2001, p.48). 
A ação cultural do Estado deve ser eficaz de maneira que busque realizar a igualização dos so-
cialmente desiguais, ou seja, democratizando a cultura, para que todos igualmente tirem bene-
fícios dela. Nessa perspectiva considerar todos os movimentos de reinvidicação dos diferentes 
grupos 
 

[...] ajudará a ampliar a compreensão da cultura e da política em paí-
ses que buscam instituir uma democracia participante. Isso também 
pode desqualificar as análises que dividem os movimentos sociais em 
duas correntes: as que buscam a afirmação cultural e aqueles que que-
rem acesso mais amplo aos recursos. Ao perceber a importância de re-
conhecer e redistribuir o capital cultural [...] (WARREN, 2000, p.287) 

 
A liberdade de ação cultural, prevista no art. 5º, II da Constituição Federal vigente1, consiste no 
direito de todos em fazer e de não fazer o que bem entenderem, exceto quando a lei determine 
em contrário. Portanto, a liberdade de manifestação fica restrita exclusivamente por lei, que é o 
princípio da legalidade. Estão correlacionadas por tal dispositivo legal a liberdade e a legalidade. 
Assim, oriundos do campo da ciência política para o qual a diferença é compreendida a partir da 
ordem dos contrários, algo tido como irreversível e que não se mistura e que por vezes relacio-
na-se à desigualdade, entendida a partir da ordem das contradições. Já o conceito de cidadania 
delineado em torno de um sujeito coletivo, que surge diante da percepção da necessidade de 
lutar por um direito negado que produz a carência social, em decorrência da falência e inefici-
ência do Estado no cumprimento da distribuição dos bens fundamentais à vida em uma socie-
dade organizada, estritamente ligado à sociedade e ao Estado democrático.  
A partir desses lugares de origem passamos a observar no interior dos documentos curriculares 
como esses conceitos são operados, orientados pela hipótese de (in)precisão ou versão. 
3 As áreas de comparação nos documentos curriculares eleitos para estudo 
De posse do quadro conceitual que sustenta a condição, neste estudo, de áreas de compara-
ção, submetemos a cidadania, diferença e cultura a uma significação mais larga, na busca 
de suas traduções no contexto do que temos entendido como discurso em prol da “escola jus-
ta”. Segundo Dubet (2004), não podemos perder de vista que o fator de igualdade essencial é, 
antes de tudo, a redução das próprias desigualdades sociais e, nenhuma escola consegue, sozi-
nha, produzir uma sociedade justa. 
Dessa forma, a significação de que falamos está ancorada, de um lado, no caráter da compara-
ção, isto é, imerso na busca das semelhanças e diferenças entre esses conceitos no interior dos 
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documentos curriculares; e, de outro, pelo sentido da comparação, isto é, as dinâmicas coloca-
das em curso a partir das transformações das condições dessa tradução, superando a mera 
descrição.  
Os documentos curriculares, em análise, foram publicados em diferentes momentos da adminis-
tração política desta rede de ensino e, portanto, oriundos de perspectivas educativas encarre-
gadas de oficializar conhecimentos e legitimar práticas metodológicas. 
O primeiro documento publicado no ano de 2000, em atendimento ao disposto nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1998), intitulava-se “Seqüência Didática”, e se apresentava com premis-
sa de que o currículo seria possibilitador do desenvolvimento de habilidades, com a intenção de 
favorecer a cidadania e a participação social e política do indivíduo. O documento proposto em 
2003, Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª séries, muito próximo do mode-
lo implantado pela Sequência Didática (2000), propõe uma prática reflexiva e compromissada 
para o domínio de habilidades e competências necessárias para os educandos ampliarem sua 
visão de mundo, no sentido de aprender, ser e conviver. Já o documento curricular produzido 
em 2008 “busca da totalidade social e histórica da formação do cidadão (...) a compreensão de 
como funciona a sociedade em seus aspectos social, cultural, político e econômico, de acordo 
com o nível de conhecimento que esses educandos possam alcançar no seu momento de estu-
do” (2008, p. 24). Vale destacar, que todos esses documentos organizaram-se por uma propos-
ta disciplinar (Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Artes, Educação 
Física, Língua Estrangeira Moderna, Ensino Religioso), diferenciando-se os documentos de 2008 
que apresentou Itinerários Científicos e Culturais e excluiu Ensino Religioso. 
No que diz respeito aos princípios que investigamos encontramos, no documento de 2000 o 
conceito/ideia de cidadania diluído nas diferentes disciplinares que compõem o currículo, com 
ênfase na Língua Portuguesa. Tal ênfase está delineada na perspectiva de domínio das práticas 
de leitura e produção de texto. Na disciplina de História aparece como conteúdo da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Condição semelhante é observada no docu-
mento de 2002.  
Diferentemente o documento de 2008 apresenta uma proposta de ressignificação da ideia de 
cidadania, pautada nos princípios já traduzidos nos documentos curriculares nacionais. Ideia 
essa circunscrita ao exercício de direitos e deveres, como participação social e política, adotan-
do em seu cotidiano atitudes de solidariedade e cooperação, rejeitando injustiça e respeitando 
aos outros e a si. Essa ressignificação toma corpo na articulação aos objetivos e função social 
de algumas áreas de conhecimento, em destaque a alfabetização. Para assegurar o seu pleno 
exercício “a relação entre alfabetização e cidadania pode ser analisada sob duas perspectivas, a 
de negação e de afirmação, sendo importante que se vincule o exercício da cidadania ao acesso 
à leitura e à escrita” (CAMPO GRANDE, 2008, p. 205). 
Com menor destaque o conceito/ideia de cidadania aparece nos conteúdos da disciplina de His-
tória a partir das possibilidades concreta de favorecer o “estabelecimento de relações de seme-
lhanças, diferenças cultural, social e econômica dentro de seu grupo social, proporcionando 
condições para que a criança conheça a si e aos outros povos e civilizações, em tempos e luga-
res diferentes da sociedade” (CAMPO GRANDE, 2008, p. 210). 
A seleção dos elementos que constituem o currículo é realizada sob o efeito do capital cultural, 
sendo o currículo um transmissor da ideologia dominante, uma vez que esses processos refle-
tem os interesses particulares das classes e grupos dominantes. Dessa forma entendemos, que 
a necessidade que os indivíduos possuem de dominar os recursos da leitura e escrita, presentes 
em nossa sociedade, são delineados pelo capital cultural. 
No que diz respeito ao conceito/ideia de diferença, no documento de 2000, está orientado para 
uma compreensão orgânica dos indivíduos e nas peculiaridades de seu relacionamento social. 
Isto a circunscreve aos ligados a educação especial. Já para o de 2003 nem esta perspectiva é 
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apresentada. O documento de 2008 retoma a prerrogativa já delineada no documento de 2000, 
pois referencia o conceito/ideia na perspectiva dos indivíduos, neste caso, “[...] como Educação 
Inclusiva, devemos tê-la na proposição central de uma educação para a diversidade, tratada a 
partir de sua projeção na configuração do currículo, na organização educacional e na análise de 
novas diretrizes de formação para profissionais da educação”. (CAMPO GRANDE, 2008, p. 74). 
A escola deve então oferecer, Atendimento Educacional Especializado, ao alunado com deficiên-
cia, transtornos globais de desenvolvimento e/ou altas habilidades, compreendendo que as pes-
soas se modificam e transformam o contexto que estão inseridas. Uma segunda referência é 
trazida para a educação indígena, atentando “...para o entendimento histórico de formas pró-
prias e pedagogias que respeitem valores fundamentais, como a aprendizagem que se dá na 
família, na comunidade e no povo indígena”. (CAMPO GRANDE, 2008, p.66) 
Ainda, há menção da existência de uma Política de Ação Afirmativa, cujo objetivo seria sanar os 
efeitos de discriminações ocorridas no passado, decorrentes de motivos raciais, étnicos, religio-
sos, de gênero e outros, procurando efetivar a igualdade de acesso a educação e emprego. 
Além disso, existe a atenção dispensada ao dispositivo legal que incentiva o ensino da cultura 
afro-brasileira. 
No tocante ao conceito/ideia de diferença, este aparece permeando o corpus de conhecimentos 
a serem oferecidos. Exemplo disso acontece na disciplina de Língua Portuguesa, quando ressal-
ta a importância de que os alunos “[...] compreendam e saibam respeitar as características ét-
nicas, bem como analisar criticamente as desigualdades socioeconômicas e culturais dos 
diferentes grupos existentes no mundo, a começar por sua sala de aula. [...]”. (CAMPO GRAN-
DE, 2008, V. II, p. 100); na de História, ao destacar a condição multicultural do Brasil e a ne-
cessidade de uma articulação entre a História como ciência social e os outros componentes 
curriculares visando 

 
[...] contribuir para a construção do conhecimento e o espírito de jus-
tiça, criticidade, solidariedade e o respeito à diversidade da brasileira, 
aos indivíduos, opções políticas, diferentes etnias (sistematizando a 
Lei 11.465/2008), orientações sexuais, formações religiosas, e outras 
condições sociais, permitindo que o articule elementos para posicio-
nar-se diante de situações opressivas na sociedade. (CAMPO GRAN-
DE, 2008, V. III, p. 80). 

 
A necessidade de conferir a determinados grupos uma proteção especial e particularizada, em 
face de sua própria vulnerabilidade, pode vir a promover o reverso das discussões do direito a 
educação destes. Essa prerrogativa encontra eco apenas na desconsideração dos direitos de 
todos, o que exige uma resposta diferenciada indistinta. Nesse sentido, acaba destacando as 
diferenças numa perspectiva de neutralizá-las. 
Em relação ao conceito/ideia de cultura é apresentado como bem a ser usufruído (2000); vi-
vências cotidianas (2003) e, por último (2008), referenciada por descrição retirada do Dicionário 
de Filosofia de Abbagno. Desta conceituação fundamenta a idealização da cultura como matriz 
impulsionadora da integração horizontal e vertical do currículo do ensino fundamental, em uma 
relação intrínseca entre sociedade e educação.  
Essa integração toma forma na proposta de Itinerários Científicos e Culturais, concebidos como 
“uma atividade escolar que envolve a ciência e a cultura [...] vinculados a cultura singu-
lar/universal, mas integrados e articulados ao processo de resgate histórico e valorização da 
cultura que lhes é pertinente, como conhecimentos civilizatórios da natureza humana” (CAMPO 
GRANDE, 2008, p. 28-31). 
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Também, é preciso destacar que escola é lugar de cultura2, ou ainda do cruzamento das cultu-
ras (PÉREZ GÓMEZ, 2001), sendo que esse conceito de cultura “não pode ser entendido sem 
identificação das estreitas relações que mantém com a política, a economia, a sociedade no 
qual é gerado e com o qual interage” (SILVA, 2001, p. 01) 
Os conteúdos culturais escolares devem considerar os aspectos contextuais da cultura (público 
a que se destina, tempo, espaço em que se situa), na tentativa de “[...] privilegiar o que há de 
mais fundamental, de mais constante, de mais incontestável e, por conseguinte, de menos ‘cul-
tural’, no sentido sociológico do termo, nas manifestações da cultura humana” (FORQUIN, 
2000, p. 65). Esse privilegiamento implicaria reflexividade, uma relação permanente, contínua e 
durável entre sujeito e objeto. 
“Ao observar a história, depara-se com a cultura nas suas mais variadas formas e expressas 
pelos grupos das classes sociais antagônicas do sistema capitalista” (CAMPO GRANDE, 2008, p. 
142). Talvez seja essa idéia responsável pelas inúmeras adjetivações que são dadas ao termo 
cultura ao longo desse documento, a saber: cultura do negro e do índio, cultura do campo, cul-
tura das crianças e dos jovens, cultura corporal, cultura lúdica, cultura letrada, cultura imagéti-
ca, cultura estética, entre outras.  
Esse mosaico de adjetivações interagem com conceitos de cultura produzidas nos campos da 
psicologia, da história e das artes, permitindo diferentes projeções, mas sempre a partir da 
perspectiva de marcar uma identidade coletiva inscrita numa relação social com “o outro”, re-
sultante de miscigenações e transformações variadas. Nessa perspectiva parece se constituir 
como uma representação simbólica do mundo, ao mesmo tempo, que singularizada à condição 
de prática interpretativa desse mesmo mundo. Isso a conduz como sinônimo de recurso capita-
lizável e transmissível, potenciada por meio de uma abordagem de caráter harmônico. 
 

4 Notas Finais  
No movimento de compreensão da técnica de eleição de áreas para a comparação, determina-
mos alguns critérios de inclusão, o período histórico-social das publicações e o como elas defi-
niam as prescrições encontradas para assegurar a tradução desses. Do ponto de vista 
metodológico as áreas de comparação traduziram não apenas na materialidade dos conceitos 
eleitos, mas também os mercados simbólicos que os descreveram, interpretaram e localizaram 
em uma “retórica de legitimidade”.  
Nesse mercado é que encontramos a história curricular aqui pretendida, uma vez que os docu-
mentos curriculares criaram e recriaram “lugares” para a interlocução como campo da ciência 
político jurídica, a partir das áreas comparadas. Neste processo, acabaram por criar uma con-
corrência discursiva e posicional, abstraindo-a da relação entre aquele campo e o campo curri-
cular, por meio de um conjunto organizado de significados e práticas que estão/estariam 
relacionados a um processo de valoração das ações que deveriam ser vividas no e pelo acesso 
ao conhecimento. 
De acordo com Bobbio, “as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um 
contexto de normas com relações particulares entre si” (1996, p. 19). Esse contexto de normas, 
no caso deste estudo, foram os documentos curriculares. E neste caso, as relações particulares 
construídas, apresentaram sentidos complexos e multifacetados atribuídos aos conceitos de 
cidadania, diferença e cultura, o que leva-nos a assumir a conotação de noções. Noções, pois 
não guardam qualquer relação com as proposições que os definem, principalmente, àquelas 
oriundas da ciência política jurídica. 
Diante disso, protagonizam diferentes pertencimentos em disciplinas acadêmicas específicas, 
que nos limites de nossas análises, passam a ser entendidas como promotoras de práticas an-
coradas nas tradicionais competências ao nível da leitura e da escrita, alargadas pela necessi-
dade de localizar-se em um espaçotempo que transita entre a “dimensão da participação” ao 
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surgimento de um tipo de sujeito educado por “um novo tipo de educação”, aberta a um, tam-
bém, novo conjunto de valores. 
Neste contexto passaram a ser uma forma de produção-reprodução de uma nova moral escolar, 
na qual os indivíduos ocupam uma posição de destaque no processo de socialização e reprodu-
ção de valores, por se tratar de espaço eficaz na produção e concepção de uma disciplina do 
igual, porque não dizer da homogeneidade. 
As noções então desenvolvidas retrataram um caráter efêmero e relativo, depreendidos no cru-
zamento entre o “lugar” de onde foram projetadas para o “cenário” onde se encontravam insti-
tuídas. Consideramos, portanto, que neste “cenário”, as áreas de comparação não se 
constituíram como representantes de uma ruptura com o tradicional projeto de formação do 
cidadão, no que se refere à concretização de um currículo voltado a educação para a cidadania, 
delineado pela compreensão das diferenças e imersos nas produções materiais e simbólicas 
produzidas pelo homem (cultura).  
Independente do poder de nomeação e das representações que esses conceitos podem produ-
zir, eles acabam por possibilitar o desocultamento das formas que deveriam orientar a organi-
zação dos alunos e dos professores e outros elementos que dão forma ao complexo processo 
de introduzir as gerações mais novas num sistema de valores que lhes precede. 
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1 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segu-
rança e à propriedade, nos termos seguintes: II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei [...]” 
2 Williams (1992) entende cultura como um sistema de significações, ou seja, toda e qualquer produção 
material e produção de significados realizados pelo homem. Nesse sentido, sugere-se uma escola que se 
constitui num ambiente que contribui para a produção de uma cultura, por meio da socialização de conhe-
cimentos. 
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Introdução 
A reforma do ensino superior insere-se no contexto de mundialização do capital (CHES-

NAIS, 1996), caracterizada pelo imperialismo em sua fase global (HARVEY, 2005). Sob o con-
trole dos Estados Unidos, o imperialismo acentua as estratégias geopolíticas, diplomáticas e 
militares invocadas e usadas por um Estado ou por blocos de Estados para afirmar seus interes-
ses e atingir suas metas no mercado mundial. Por meio dessas estratégias, o fluxo do poder 
econômico transfronteiriço se materializa em práticas cotidianas da internacionalização da pro-
dução, da transferência de tecnologia, do comércio, dos fluxos de informação e de capitais, das 
transferências monetárias, assim como da migração do trabalho, particularmente de pessoal 
qualificado.  

A crise econômica iniciada em 2007-2008, uma manifestação do desdobramento da cri-
se estrutural iniciada nos anos de 1970, não veio modificar a política econômica, em sua con-
cepção neoliberal, iniciada nos anos de 1970-1980. Ao contrário, o neoliberalismo continua 
sendo referendum da mundialização do capital, sustentando-se sobre os pilares do Estado ‒ 
“cuja missão fundamental é criar condições favoráveis à acumulação lucrativa de capital pelos 
capitalistas domésticos e estrangeiros” (HARVEY, 2011, p. 17) ‒, da desregulamentação, priva-
tização, abertura comercial, produtividade, competitividade e da redução dos gastos sociais.  
 No plano político-ideológico, se difunde noções como globalização, Estado mínimo e 
agências reguladoras, liberdade de mercado e direito do consumidor, empregabilidade e flexibi-
lização, habilidades, competências e multifuncionalidade do trabalho, trabalho em rede e traba-
lho em equipe, sociedade pós-industrial ou pós-fordista, sociedade da informação, sociedade do 
conhecimento, reestruturação produtiva, qualidade total, cooperação internacional da ciência, 
tecnologia e inovação, bioengenharia, etc.  
 Inseridos neste quadro, os organismos supranacionais intensificam indicações sobre o 
cumprimento de metas por parte dos Estados-Nações, sobretudo, no campo educacional como 
parte do projeto de desenvolvimento econômico, modernização e competitividade do Estado e 
respectivo bloco econômico-regional. Em nível internacional fazem pressão, entre outros, Banco 
Mundial (BM), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Educacional, Científico e Cultural (UNESCO). Em nível regional, Comissão Econômica para Amé-
rica Latina e Caribe (CEPAL), Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e União Européia (UE), Uni-
ão das Indústrias da Comunidade Européia (UNICE), Mesa Redonda dos Industriais Europeus 
(European Round Table), com o que os diferentes Estados-Nações têm redefinido, dentro do 
atual estágio de acumulação capitalista, o papel da escola e da universidade. 

Observa-se, então, que a inserção dos Estados de capitalismo dependente (FERNAN-
DES, 1973; MARINI, 1997; 2000), no quadro das relações e estruturas imperialistas, não ocorre 
de modo mecânico ao imperialismo. Não só acordos, tratados e conferências, mas sobretudo os 
organismos supranacionais funcionam como mecanismos para se efetivar a interpenetração e 
os desdobramentos dos conteúdos políticos e econômicos do imperialismo pela mediação do 
Estado, burguesias dependentes associadas ao capital internacional, intelectuais tradicionais e 
orgânicos.  
 Os organismos supranacionais, que funcionam como partido político (GRAMSCI, 2007), 
assumem papel decisivo nas orientações de ordem política, assistência técnica, metodológica e 
financeira no que diz respeito à reestruturação, à modernização1, ao desenvolvimento econômi-
co, à democratização dos Estados-Nações, democratização da educação; internacionalização da 
educação superior, com vistas à reforma cultural, intelectual e moral da sociedade.  

Considerando que a ideologia desenvolvimentista conjuga desenvolvimento, paz e segu-
rança (CARDOSO, 1978), na perspectiva holística dos organismos supranacionais, o crescimento 
econômico, sob as bandeiras da inclusão social, do combate à pobreza e do combate às desi-
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gualdades na educação, busca afirmar o capitalismo como um modo de relação social e produ-
ção insuperável, escamoteando, assim, o antagonismo entre classes. Portanto, cumprem papel 
decisivo na unificação do sistema capitalista internacional, na medida em que participam da 
definição e unificação ideológica de valores fundamentais, tais como direitos humanos, solidari-
edade, inclusão social, coesão social, paz e segurança e felicidade.  
  Nesta força-tarefa, um organismo não se faz e ou se fortalece sem ou contra o outro. 
BM, OCDE e UNESCO, em particular, remetem uns aos outros para referendar as concepções 
utilitárias e instrumentais da ideologia do desenvolvimento capitalista e de formação do capital 
humano em todos os níveis de ensino, particularmente na educação superior. 
 
1. A subsunção da política educacional à política científico-tecnológica e de inova-
ção: breve nota 
 

Desde o início do processo de institucionalização da política científica e tecnológica, em 
meados do século XX, até os dias que correm, as bases conceituais, a estrutura organizacional, 
os instrumentos de financiamento e as formas de avaliação dos mesmos são comuns aos países 
que desenharam e implementaram políticas explícitas para estimular a produção e utilização de 
conhecimento científico e tecnológico (VELHO, 2006; RUIVO, 1995) voltado para o desenvolvi-
mento econômico.  
 Entretanto, um aspecto dessa política transnacional é peculiar à atual fase da política 
científica, tecnológica e de inovação: o papel que a educação deve cumprir coerente com os 
mecanismos de internacionalização da economia e da tecnologia. Antes, a expansão do setor 
industrial definia o ritmo da qualificação da força de trabalho e do fortalecimento da base cientí-
fica e tecnológica do país; atualmente, a inovação dita as condições e a velocidade da produção 
do conhecimento.  
 Neste processo, as políticas educativas, brasileira e portuguesa, ao serem subsumida à 
políticas de ciência, tecnologia e inovação (CT&I), ganham um caráter internacionalizado de 
modo a acompanhar a internacionalização da tecnologia, não só pela cooperação entre Esta-
dos-Nações ao abrigo de acordos e programas de intercâmbio bilaterais, mas também de outras 
três mediações principais, quais sejam: no caso brasileiro, o MERCOSUL, em nível regional, e o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e o Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais ( REUni), em nível nacional; no caso 
português, a União Europeia (UE), em nível regional, e o financiamento das atividades universi-
tárias, particularmente de ensino e pesquisa, e a padronização curricular.  

A gênese desta concepção coincide com a criação do Fundo Tecnológico (FUNTEC), em 
1964, e da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT), em 1967, emble-
mas, no Brasil e em Portugal, respectivamente, da ainda, principiante assunção da importância 
da ciência e tecnologia como instrumentos de política governamental para a promoção do de-
senvolvimento econômico dos dois países. 

Se em sua gênese, no contexto dos Acordos MEC-USAID, o FUNTEC tem como objetivo 
ajustar o planejamento e a organização, apenas, do ensino técnico-profissional, do ensino de 
engenharia e da pesquisa científico-tecnológica aos interesses econômicos, a partir dos anos de 
1990 ─ no bojo de implantação e implementação das políticas neoliberais, em que a política 
industrial e de comercio exterior tem como fundamentos o aprofundamento da abertura comer-
cial, o estímulo à qualidade empresarial e aumento da produtividade acompanhados da experi-
ência de integração regional no MERCOSUL ─, com a consolidação do Sistema Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a política C&T torna-se responsável por induzir a formação de 
recursos humanos com reconhecida competência científica.  
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Na política científica portuguesa encontraremos similitude com o desenvolvimento da 
lógica tendencial da política brasileira para o setor de C&T. Em um contexto em que se registra 
a expansão industrial ‒ nos ramos da metalurgia de base, produtos metálicos, máquinas, equi-
pamento de transportes, e da química ‒ associada à entrada de capital estrangeiro (OLIVEIRA; 
PAIS; CABRITO, 1988, p. 92-7), a criação da JNICT, vinculada diretamente à Presidência do 
Conselho de Ministros, marca uma nova institucionalidade na política científica portuguesa, cujo 
objetivo de coordenar os esforços dos diversos ministérios (educação, agricultura, obras públi-
cas e economia), de forma a promover e estimular a base tecnológica do crescimento económi-
co nacional, já buscava, na essência, aproximar a universidade da indústria, chave do 
desenvolvimento histórico do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN). 

Inserida na CEE, a dinâmica do Estado português passará a associar-se à movimenta-
ção do Parlamento Europeu2, sendo, por conseguinte, a política científica portuguesa orientada 
pela Política de Investigação e Desenvolvimento Econômico da Comunidade, de modo a assegu-
rar a coerência recíproca entre políticas nacional e comunitária. Não sem razão, o financiamento 
básico para a investigação vem da União Europeia e curiosamente até há pouco vinha em gran-
de percentagem do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (TORGAL, 2008, p. 25). 
 Tido como elemento de conquista de autonomia e soberania, o conhecimento, por si só, 
no novo paradigma técnico-econômico de sociedade, torna-se elemento-chave da nova estraté-
gia desenvolvimentista. Isto é, a almejada economia do conhecimento só seria uma realidade 
por meio do ajustamento da sociedade, brasileira e portuguesa, à reconfigurada divisão inter-
nacional do trabalho e às condições de produção e consumo de C&T no plano internacional. 
Como parte do programa da criação de uma cultura científica, tanto no Brasil quanto no Portu-
gal, o bloco no poder, por mediação dos ministérios de ciência e tecnologia e de educação, vem 
popularizando e difundindo a ciência como a ideia da necessidade de se desenvolver a criativi-
dade, a tecnologia e a inovação com vistas ao desenvolvimento sustentável.  

Não é a esmo que, no Brasil, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, criada no ano 
de 2004 e realizada anualmente no mês de outubro, conta com um leque de atividades, com o 
fito de formar o consenso em torno da necessidade de valorizar a curiosidade, a experimenta-
ção e a criatividade de crianças e jovens por mediação do ensino de ciências, desde a educação 
infantil. Além de construir os Planos Nacionais de Educação em estreita colaboração com o sis-
tema nacional de ciência, tecnologia e inovação, bem como a criação e manutenção de incuba-
doras de empresas e a expansão dos programas de iniciação científica no ensino superior e de 
iniciação tecnológica na educação profissional. 

 Em Portugal, o MCTES/FCT vem difundindo, também, o ideário da CT&I nos três níveis 
de ensino: nas escolas da rede de ensinos básico e secundário, por meio do Programa Ciência 
Viva e do Pavilhão do Conhecimento (PORTUGAL/MCTES/FCT, 2002); e, no ensino superior, por 
meio da criação e expansão da rede de Centros Ciência Viva e do incentivo a iniciativas ligadas 
à difusão das atividades experimentais no ensino-aprendizagem das ciências, à produção de 
módulos de ensino e a publicações de natureza científica (PORTUGAL/MCTES/QCA III, 2009, p. 
35-36).  

No contexto em que, no plano da UE, se discutia a criação do Espaço Europeu de In-
vestigação3, no plano nacional, acontece a passagem do SCTN para o Sistema Científico, Tecno-
lógico e de Inovação (SCTI), forjado nos debates preparatórios do Livro Branco para o 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico Português (1999-2006), marcando, assim, a incorpo-
ração da inovação às políticas públicas do setor.  

É, também, deste período a publicação, em 1997, do Livro Verde para a sociedade da 
Informação [e do conhecimento] em Portugal, sob a responsabilidade de uma equipe designada 
pelo MCTES, que reitera o papel do conhecimento no novo quadro de desenvolvimento econô-
mico e social do país.  
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No Brasil, as 3ª e 4ª Conferências Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, realiza-
das no ano de 2005 e de 2010, respectivamente, são a forma mais acabada da subsunção da 
política educativa à política científica, desenvolvida historicamente a partir dos anos de 1970 e 
consolidada com a Lei de Inovação, eis que apontam para a privatização do conhecimento, am-
pliando o leque de ação da burguesia, particularmente da fração industrial sobre a política edu-
cativa, em especial sobre a contrarreforma universitária.  

Os Livros Verde (2001), Branco (2002) e Azul (2010), bem como as sucessivas Confe-
rências Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, promovidas nos governos FHC e nos man-
datos de Lula da Silva, ao compreender a política educacional como um instrumento a serviço 
da política de CT&I, buscam produzir o consenso em torno da ideologia que afirma ser a inova-
ção requisito essencial para uma economia competitiva e sustentável, submetendo, assim, a 
educação e, particularmente, a universidade às oportunidades tecnológicas do capital.  
 Ao que tudo indica todo esse arsenal político-ideológico, teórico e institucional produzi-
do historicamente, desde o governo civil-militar até o segundo mandato de Lula da Silva, con-
templa as necessidades atuais do capital, tanto é que o Livro Azul, publicado no final do 
governo Lula da Silva, reitera os desejos da burguesia manifestos nos Livros Verde e Branco 
muito mais do que amplia suas proposições.  

Seja no Brasil, seja em Portugal, a concepção que norteia a política de CT&I é a de que 
o conhecimento, e não o trabalho, produz valor. Diferentemente dos anos de 1960-70, em que 
as orientações da OCDE e UNESCO, tendo a educação como fator de desenvolvimento econô-
mico, se voltavam mais para as ações governamentais nos setores da economia e emprego, 
com foco na formação do capital humano, a partir do período de construção do consenso em 
torno da implantação das políticas neoliberais, os relatórios e orientações, não só da OCDE e 
UNESCO, mas também do BM passam a revelar preocupação, por parte do capital, com ques-
tões políticas relacionadas à natureza das atividades de pesquisa, a mobilidade internacional 
dos pesquisadores e cientistas, o ritmo da produção de inovação, com base na sociedade do 
conhecimento; e, ainda, à internacionalização da educação superior e de seu correlato, a pes-
quisa científico-tecnológica e de inovação. É com base nesta concepção instrumental e utilitaris-
ta da política de ciência, tecnologia e inovação e do conhecimento que se pretende um novo 
modelo de universidade. 
 
2. A contrarreforma do ensino como resposta aos blocos político-econômicos regio-
nais  

 
A reconstrução histórica da concepção de universidade, com base na critica à economia 

política, possibilita salientarmos que o modelo de universidade ora proposto é resultado de um 
processo histórico de embates de forças políticas, progressistas, reformistas e contrarreformis-
tas, materialmente ancoradas nas questões de seu tempo-espaço e, sobretudo, na perspectiva 
de classe.  

Neste sentido, ao longo do século XX e início do XXI, a universidade brasileira e a uni-
versidade portuguesa passaram por mudanças significativas no concernente à sua concepção. A 
organização acadêmico-pedagógica da universidade, em Portugal, transita entre os modelos 
humboltiano e napoleônico e, no Brasil, entre os modelos humboltiano, napoleônico e norte-
americano, sendo que, a partir da década de 1990, ambas passam a ajustar-se ao modelo an-
glo-saxão modernizado. 

Historicamente, a organização administrativa e acadêmico-pedagógica da universidade 
esteve articulada às dinâmicas do Estado, que, por sua vez, veio sendo moldado aos interesses 
da classe dominante no poder, em geral, e do capital, em particular. Neste sentido, à medida 
que as burguesias, brasileira e portuguesa, foram se tornando internacionalizadas, de modo a 
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acompanhar os movimentos de internacionalização da economia e da tecnologia, ao passo que 
a educação, particularmente a educação superior veio se atrelando, cada vez mais, aos interes-
ses do capital, a universidade veio respondendo àquela dinâmica, por mediação política de ci-
ência, tecnologia e inovação.  

Em outras palavras, diante do fato de ter como encargos históricos, transmitir o conhe-
cimento socialmente produzido; pesquisar; produzir conhecimento novo e, mais recentemente, 
inovador; e, ainda que não seja de interesse da classe dominante no poder, gerar pensamento 
crítico, a universidade veio sendo chamada, permanentemente, a modernizar-se e amoldar-se 
aos interesses do capital, formando novos quadros, profissionais e de pesquisadores, com dife-
rentes níveis de formação em trabalho interdisciplinar, particularmente na área científica e tec-
nológica, incluídas a transferência de conhecimento e de tecnologia ao setor empresarial.  

Isto é, a lógica universitário-acadêmica veio, historicamente, sendo subsumida à lógica 
universitário-empresarial por meio do projeto de longo prazo burguês do Brasil e de Portugal, 
guardadas as suas especificidades e particularidades.  

Entretanto, será no contexto de hegemonia do neoliberalismo e a partir da consolidação 
dos sistemas nacionais de CT&I, em fins da década de 1990 e início do século XXI, que a políti-
ca educacional passa a responder, sistematicamente, à política de CT&I, quando se redefine o 
papel do conhecimento no quadro de modernização e de desenvolvimento econômico e social 
dos Estados brasileiro e português e respectivos blocos regionais, MERCOSUL e UE.  
 Surgido do Programa de Integração Econômica, de 1986, entre Brasil e Argentina e ca-
racterizado pela livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, o MERCOSUL, embora 
ainda se desenvolva e se fortaleça regional e internacionalmente, é a forma mais bem acabada 
do processo de regionalização, em curso na América Latina, inscrito no modelo neoliberal de 
ajuste econômico e de modernização tecnológica adotados a partir da subida ao poder de Me-
nen na Argentina e Collor de Mello no Brasil. 

O processo de integração e regionalização econômica por mediação do MERCOSUL abre 
caminho para a integração, também, de outros setores como o educacional. Neste sentido, no 
mesmo ano da assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, que cria o MERCOSUL, foi implan-
tado o Setor Educacional do MERCOSUL (SEM), tendo por base os princípios e objetivos do Tra-
tado originário do bloco.  

Sob a batuta de Ministros da pasta da Educação dos Estados Partes, o SEM, desde a 
assinatura do Protocolo de Intenções, em dezembro de 1991, em Brasília, vem executando su-
cessivos Planos de Ação, com vistas à integração e regionalização da educação em todos os 
níveis de ensino, particularmente no nível superior. A educação, em geral, e a educação superi-
or, em particular, são vistas como fator de integração e peça-chave para a consolidação e pro-
jeção da união aduaneira, além de exercer papel importante na produção e transmissão do 
conhecimento científico-tecnológico orientado para o desenvolvimento econômico, bem como 
para a modernização dos Estados-Membros e do bloco econômico-regional, apoiado na mobili-
dade de pessoal qualificado. 

Com efeito, a política de ensino superior do MERCOSUL tem na avaliação o vetor que 
direciona a regionalização do ensino superior, além da reforma dos sistemas nacionais de edu-
cação superior, implementando, por meio dos Planos de Ação, mecanismos facilitadores do re-
conhecimento e da padronização/equiparação de estudos, da livre circulação de estudantes, do 
intercâmbio de docentes universitários e da formação de pessoal qualificado, graduados e pós-
graduados, com a finalidade de criar um espaço regional de educação superior do MERCOSUL 
(ERES).  

Ocupando lugar de destaque na política de building blocks, o Estado brasileiro busca le-
gitimar sua posição como elemento autônomo e competitivo para o externo e o interno, ocu-
pando espaço preponderante na política imperialista, protagonizado por seu papel 
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subimperialista. Envolvidos nesta força-tarefa, os governos brasileiros, coerentes com a política 
integracionista do MERCOSUL, promovem a reestruturação produtiva do capital e a abertura 
comercial, iniciadas no governo Collor de Mello, e continuadas nos mandatos FHC, engendrando 
um conjunto de transformações no plano da organização sociotécnica da produção ‒ os proces-
sos de desnacionalização e desindustrialização, e, ainda, a reinserção do país na divisão inter-
nacional e regional do trabalho ‒ que influenciaram sobremodo a reforma do ensino médio e 
técnico e a reforma curricular da educação profissional, científica e tecnológica de nível técnico. 
 Estes fenômenos visíveis no governo Lula da Silva, se manifestam em uma fase do ca-
pitalismo em que o conhecimento científico-tecnológico e inovador adquire dimensão política de 
gerador de riqueza e de soberania nacional, voltados para o desenvolvimento econômico, mo-
dernização do setor produtivo empresarial e competitividade no mercado mundial e regional. 

 Neste contexto, a contrarreforma universitária tem se adequado ao quadro mais geral 
das transformações socioeconômicas do capital. Tal processo aponta, entre outras implicações, 
para: a promoção da integração subordinada da universidade aos imperativos da acumulação e 
reprodução do capital, transformando as instituições de ensino superior, em geral, e instituições 
federais de educação tecnológica, em particular, em organizações sociais prestadoras de servi-
ços (ensino, pesquisa e extensão) demandados pelo setor produtivo empresarial; e, assim tam-
bém, para a vinculação estreita e indissociável entre os planos de desenvolvimento institucional 
(PDI) e o setor produtivo, instrumentos de avaliação, financiamento sob a ação do marco regu-
latório do Estado.  

Em Portugal, a atuação do capital na determinação de políticas públicas de configura-
ção e (con)formação da força de trabalho não tem sido muito diferente. Inseridos no quadro de 
renegociação da inserção do país no processo de mundialização do capital, os governos neoli-
berais, período iniciado com o Primeiro Ministro Cavaco Silva (1985-1995), continuado no man-
dato de António Guterres (1995-2002) e aprofundado no de Durão Barroso (2002-2004), 
promovem a “abertura [comercial] passiva e activa” (SILVA, 2002), impulsionam o processo de 
privatização das empresas nacionalizadas no período revolucionário de 1974-1975. Tal fenôme-
no é ainda visível, no ano de 2011, no mandato do Presidente da República Cavaco Silva e do 
Primeiro Ministro José Sócrates, que seguem no desmantelamento dos direitos sociais adquiri-
dos historicamente.  

Com a adesão à CEE, o Estado português passa não apenas a servir-se de auxílios fi-
nanceiros oriundos dos Fundos Estruturais Europeus, mas também a associar sua dinâmica às 
movimentações do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, sendo, por conseguinte, as 
políticas públicas portuguesas, particularmente as de educação e de CT&I, orientadas pela polí-
tica de desenvolvimento econômico da Comunidade, de modo a assegurar a coerência recíproca 
entre as políticas nacional e comunitária.  

Determinada e determinante dessa dinâmica, a reforma do ensino superior, promovida 
em Portugal, encontra-se associada ao processo de integração europeia. Isto quer dizer que a 
agenda política nacional para a educação tem sido globalmente estruturada, por mediação, não 
apenas, do BM, OCDE e UNESCO, mas também e de modo particular da União Europeia (AN-
TUNES, 2001, 2004; 2005; 2005a; 2005b; AZEVEDO, 2007; CABRITO, 2008; MARQUES et al, 
2008; SEIXAS, 2001; TEODORO, 2001, 2003). 

 Marcos na elaboração das políticas neoliberais no campo da educação superior, a Con-
venção de Lisboa, de 11 de abril de 1997, promovida pela UNESCO e pelo Conselho da Europa, 
sucedida pela Declaração de Sorbonne, de 1998, e pela Declaração de Bolonha, de 1999, avan-
çam na articulação e proposição de ideias, políticas e compromissos, constituintes das bases do 
processo de “reforma da universidade”, conhecido como Processo de Bolonha. Este Processo 
tem na criação de um espaço de ensino superior comum a vários países mediação para tornar a 
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Europa coesa socialmente e competitiva no mercado mundial, sobretudo em relação aos Esta-
dos Unidos e ao Japão.  

Articulada à dinâmica do Tratado de Maastricht/União Europeia que estabelece a livre 
circulação do trabalho, de mercadorias, capital e tecnologia, a construção do Espaço Europeu 
de Ensino Superior torna-se a meta da primeira década do século XXI. Com base em um siste-
ma de ensino único, padronizado, planejado para conferir graus acadêmicos de fácil equivalên-
cia e, organizado por créditos como no Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de 
Créditos (ECTS), tal Espaço de Ensino Superior vem sendo desenvolvido de modo a estabelecer 
procedimentos comuns para garantir o reconhecimento acadêmico de períodos letivos de estu-
do nos países membros da União Europeia, além da promoção da mobilidade de discentes, do-
centes e pesquisadores e da cooperação em matéria da qualidade empresarial. 

A adequação ao Processo de Bolonha dos cursos do ensino superior, em Portugal, tem 
sido conduzida no quadro de democracia restrita, de forma autocrática, de modo a atender às 
transformações socioeconômicas do capital, bem como à finalidade da Europa do Conhecimento 
e Competitiva. Promove-se, a partir daí, por um lado, a integração subordinada da universidade 
aos imperativos da acumulação e reprodução do capital, transformando as instituições universi-
tárias e institutos politécnicos em prestadores de serviços, particularmente no setor da ativida-
de de pesquisa científica e tecnológica, demandados pelo setor produtivo empresarial; e, por 
outro, a modificação da natureza jurídica das instituições de ensino superior, transformando-as 
em fundações públicas com direito privado; financiamento e avaliação sob a ação dos órgãos 
do poder.  
 
Considerações finais 

A concepção de educação, particularmente a de educação tecnológica, encontrada na 
essência da política de ciência, tecnologia e inovação, é tal que compreende a política educativa 
como um instrumento a seu serviço. Neste sentido, à medida que a política de ciência, tecnolo-
gia e inovação volta-se para a dinâmica da internacionalização da economia e de seu correlato, 
a internacionalização da tecnologia, a educação, em geral, e particularmente a educação supe-
rior a ela subsume-se, manifestando caráter internacionalizado.  

É com base nesta concepção instrumental e utilitarista da política de ciência, tecnologia 
e inovação, em geral, e do conhecimento, em particular, que se pretende um novo modelo de 
universidade, que vem se materializando na expansão do sistema de ensino superior, público e 
privado, por meio de hierarquização de instituições por campo do saber e diversificação das 
fontes de financiamento.  
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Introdução  
 Neste trabalho nos ateremos, dado os limites do texto, ao desenvolvimento de dois 
âmbitos que ensejam a formação de professores licenciados na Espanha e no Brasil, em especial 
na década de 1970. Os dois países são compreendidos como contextos diferentes. Por isso, não 
cabe o propósito de fazer comparações, mas pensar que entre eles há similaridades, mas tam-
bém e, principalmente, especificidades que poderiam, por exemplo, ser explicadas pelas diferen-
tes mediações que sujeitos fazem para compor as organizações de seus sistemas de ensino e 
atribuir significado de formação diferente do desejado pelo Estado. Há interesses políticos especí-
ficos em jogo, como há composições sociais deferentes.  
 O estudo intenta trazer similaridades e diferenças entre os sistemas de ensino de dois 
países sobre ideário e formação de professores nos anos de 1970. Metodologicamente busca abs-
trair a introdução de elementos de uma nova cultura escolar no interior da escola e da formação 
de professores. Traz fontes documentais relativamente diversas e depoimento oral, nos limites 
das exigências de composição deste texto. 
 
Base legal dos sistemas de ensino, organização e ideário 
 A Espanha dos anos de 1970 já vive plenamente, do ponto de vista social, político e 
econômico os efeitos da etapa do capitalismo monopolista, dos fins dos de 1950. Depois de um 
relativo crescimento industrial, entre os anos de 1946 a 19501, com desequilíbrios produtivos ori-
ginados pela alta valoração dos preços de produtos industriais e defasagem entre a produção 
agrícola e industrial, também se constituía em efeito da crise de 1929. Isso contribuiu para deslo-
camentos populacionais do campo para as cidades, fenômeno social que seguiria ocorrendo em 
tempos posteriores2. A população agrária se constituiria desse modo, para vários autores (1975), 
como a primeira grande vitima do processo capitalista.3 

A etapa monopolista representa antes de tudo, o esvaziamento do modelo autárquico, 
com o imperativo de inserção político-econômica internacional por meio de abertura da economia 
do país ao capitalismo internacional. Os anos de 1957 a 1975 representarão a marcha do modelo 
econômico/político desenvolvimentista por meio da estabilização econômica, cujas bases se as-
sentariam, em um plano equilibrado por meio da integração com outras economias. Implicou em, 
 

medidas aplicadas de cara al equilibrio interior, descansaban en buena 
parte en la congelación de salarios, en el control del gasto público, limi-
tación del crédito, elevación del interés bancario y una mayor disciplina 
en la política monetaria y financiera. Entre las orientadas al equilibrio 
exterior, estaban la devaluación de la peseta, la restricción de las im-
portaciones y el fomento de las exportaciones, la ayuda exterior y la li-
beralización en lo referente a las inversiones de capital extranjero. 
(BAS, 1976, p. 7). 

O plano de desenvolvimento econômico traria em seu bojo a compreensão de uma racio-
nalidade produtiva que teria inevitavelmente sua aplicação no campo educativo. Serviria antes de 
tudo, para dar acento ao monopólio do capital nacional em estreita colaboração com multinacio-
nais estrangeiras, o que sem dúvida, propiciaria acentuado grau de dependência econômica ex-
terna. 

 
De hecho los objetivos propuestos fueron conseguidos en un período 
corto de tiempo, de manera que a los dos años pudo ya iniciarse una 
fase de reactivación, preludio de la siguiente etapa (1964-1969) carac-
terizada por la adaptación de los planes de desarrollo económico y la 
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correspondiente mística que la planificación indicativa de los países ca-
pitalistas lleva implícita. (BAS, 1976, p. 7). 

 Aqueles anos são particularmente importantes para a sociedade e educação espanho-
las, pois o sistema de ensino sofreria mudanças que iriam ter fortes articulações com o sistema 
produtivo de então sob essas exigências. Neste sentido foi importante a implantação da «Ley 
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (L.G.B.)». O ideal dessa Lei está 
expresso no objetivo geral a seguir:  

La formación humana- integral, el desarrollo armónico de la per-
sonalidad y la preparación para el ejercicio responsable de la libertad, 
inspirados en el concepto cristiano de la vida y en la tradición y cul-
tura patrias; la integración y promoción social y el fomento del espíritu 
de convivencia; todo ello de conformidad con lo establecido en los Prin-
cipios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del 
Reino. (ESPAÑA, L.G.B. Artigo 1º,1, 1970, grifos nossos).4 

 Chamamos atenção para o fato de que além da preocupação legal com a formação pa-
ra o trabalho há também para com a formação considerando-se o conceito cristão de vida que, 
neste enfoque acha-se estritamente vinculado ao catolicismo. Neste sentido destaca-se que são 
bem comuns as críticas sobre a inserção de membro do OPUS DEI,5 na composição da tecnocra-
cia responsável tanto pelas mediações políticas, quanto efetiva construção do texto legal. 
 Tais ideais poderiam ser buscados no âmbito da formação por meio da seguinte organi-
zação do ensino: 
Quadro - I 

ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SITEMA DE ENSINO 
 
 
 
 
 

NIVEIS 
 

Educação 
Pré-escolar 

- Jardim de Infância: 2 y 3 anos. 
- Escola de párvulos: 4 y 5 anos. 

Educação Geral 
Básica 

8 anos (6 a 13 
anos de idade) 

Duas Etapas 1ª: 6 a 10 anos de idade. 
2ª: 11 a 13 aos de idade. 

Bacharelato (título
único e polivalen-

te) 

Três cursos a cumprir: dos 14 aos 16 anos de idade 

 
Educação 

Universitaria 

 
Tres Ciclos  

1º: 3anos (diplomado universitário); 
2º: 2 cursos licenciado; 
3º: Título de doutor ou especialização 
academico/profissional. 

Formação Profis-
sional: 1º e 2º 

Graus 
(Opcional)  

- Compreendem: estudos e prácticas da Formacão Profissional de pri-
meiro grau a quem tenha completado os estudos da Educação Gera
Básica e não prossiga os estudos de Bachillerado; 
- Titulo de- Bacharel e Formação Profissional de primeiro grau e o en-
sino complementar que seja preciso. 

Fonte: Ley General de Educación y Financiamiento de La Refroma Educativa, 1970. 
 
Nessa organização as duas etapas da educação básica possibilitam estudos posteriores. A 

primeira teria o propósito de «las enseñanzas de carácter globalizador.» A segunda previa «una 
moderada diversificación de las enseñanzas por áreas de conocimiento, prestándose atención a 
las actividades de orientación, a fin de facilitar al alumno las ulteriores opciones de estudio y tra-
bajo.» (L. G. B., ARTGO QUINZE, Letra b, B. O. de E. nº 187, AGOSTO, 1970, p. 12529)6. Nelas 
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se inicia a preocupação com a formação para o trabalho. Ao concluir uma delas, o estudante po-
deria ingressar em uma carreira profissional  
 Além da Formação Geral Básica, entre outras, a finalidade da L.G.B de 1970, também 
se manifestava em: « el Bachillerato, que constituye el nivel posterior a la- Educación General, 
además de continuar la formación humana de los alumnos, intensificará la formación de éstos en 
la medida necesaria para prepararlos al acceso a los Estudios superiores o la Formación Profesio-
nal de segundo grado y a la vida activa en el seno de la sociedad.» (L. G. B., ARTI. 22, 1, B. O. 
del E. nº 187, AGOSTO, 1970, p. 12529).  
 Sob a perspectiva desses ideais que definiam a obrigatoriedade até treze anos e gratui-
dade do ensino básico, Escolano (2002) entende ter sido a unificação da educação básica até 13 
anos, uma medida de integração social, pois pela primeira vez se pensava na inserção dos espa-
nhóis em um sistema de rede formativo, durante sua formação geral. Para ele «haría de la es-
cuela básica una institución nacional dotada de objetivos formulados desde presupuestos 
formalmente igualitarios.» (2002, p. 174). Valoriza ainda, a coordenação entre os diferentes ní-
veis e modalidades da educação formal. Com características de unidade, interdependência e fle-
xibilidade, sua coordenação facilitava a circulação dos indivíduos no sistema escolar, tanto 
horizontal como verticalmente. (Cfr. ESCOLANO, 2002). Seriam então novos elementos a serem 
inseridos na cultura escolar existente, também como veremos a seguir. 
 Contudo, alguns analistas criticarem e essa lei dizem que correspondeu plenamente a 
uma aspiração tecnocrata. Fez parte de una ação de Estado capitalista monopolista ajustar o sis-
tema de ensino às exigências desse modelo de produção para cuja legitimação seria necessário 
formar mão de obra qualificada para o sistema produtivo. Alinha-se desse modo, com a perspec-
tiva de formação do capital humano para o mercado de trabalho. 7Idealizava também: «La adqui-
sición de hábitos de estudio y trabajo y la capacitación para el exercic1o de actividades 
profesionales que permitan impulsar y acrecentar el desarrollo social, cultural, científico y eco-
nómico del país.» (España, L.G.B. Artigo 1º, 2, 1970, grifos nossos).  

Ainda que seja quase impossível o acesso a dados que ensejem testemunhos de uma 
prática docente no sentido de traduzir desse ideário, em meio a outros registros de atas do Curso 
de Aptitud Pedagógica (ver compreensão no item a seguir), encontramos registro de aula: 
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Os objetivos operativos estão na segunda coluna. Deveriam ser definidos considerando-
se o desejado pelo aluno em termos de aprendizagem. Na formulação deveriam ser admitidos 
verbos que permitissem menos interpretação, tais como: Aplicar, apontar, classificar, comparar, 
contrastar, distinguir, enumerar (ENRICONE; SANT’ANNA; ANDRE; TURRA; 1982, p. 72) 8. Desse 
modo nota-se que os verbos que iniciam a formulação dos objetivos estão entre os mais usados 
pelo(a) docente. Nesse caso a aula foi organizada em torno do tema sobre a morfologia do rele-
vo peninsular.9Lembremos que essa formulação pretendia traduzir de maneira objetiva que o 
ensino poderia ser eficaz mediante um modo de organização e planejamento do trabalho peda-
gógico.  

Embora apresente similaridades em termos de ideário educativo, a organização do siste-
ma de ensino no Brasil do período é diferente da do espanhol. A seguir parte do mesmo traduzi-
da na Lei 5.692/71. 
 
Quadro II 

GRAUS  SÉRIES

1º GRAU 
8 series (obrigatório) 

 7 aos 10 anos 
11 aos 14 anos  

2º GRAU 
(3 a 4 anos)  

15 aos 18 anos  

Ensino Supletivo Jovens e adultos 

Dados obtidos da Lei 5.692/71  
 Nessa organização não há espaço para a educação pré-escolar, assim como a formação 
profissional se daria intensameente no segundo grau. A formação de nível superior acha-se regi-
da pela Lei 5.540 de 1968. Tal como esta, a Lei 5.692 de 1971, foi promulgada ainda sob os efei-
tos da Constituição autoritária de 1967, sob o Regime Militar.  
 Do ponto de vista político o país estava sob a ditadura civil militar de 1964 que iniciaria 
arrefecimento somente no início dos anos de 1970. No cenário ditatorial desses anos, o Brasil 
desenvolve-se economicamente. Os anos setenta se caracterizam internacionalmente pela crise 
do petróleo, mas é no bojo dessa crise que se dá o chamado “milagre econômico.” Este e seus 
desdobramentos nessa década podem ser expressos como consequência do processo de interna-
cionalização do capital que iniciou no Governo de Juscelino Kubitschek.10 Apresenta similaridades 
como o modelo espanhol do período. Essa década pode ser compreendida como de avanço e 
consolidação industrial e mecanização no campo. Embora tenham trazido benéficos do ponto de 
vista do emprego, não os trouxe quanto a distribuição social qualitativa de grande parte da popu-
lação que migrara do campo para as cidades.11 

A grande concentração espacial do desenvolvimento da economia brasi-
leira, comandada pelo processo de industrialização no Rio de Janeiro e, 
principalmente, em São Paulo, ampliou os desequilíbrios regionais e so-
ciais, impulsionando as migrações internas, que transferiram a popula-
ção do campo para as cidades, assim como a redistribuíram entre os 
estados e entre as diferentes regiões do Brasil. (BRITO, 2006, p. 224). 

 Em 1970, mais da metade da população residia em cidades com mais de cem mil habi-
tantes, notando-se mais concentração em aglomerados como São Paulo e Rio de Janeiro, onde 
em 1970 residiam cerca de 30% dela. (Cfr. BRITO, 2006).  

O ensino de 1º y 2º grau tem por objetivo geral proporcionar ao educan-
do a formação necessária ao desenvolvimento de suas potenciali-
dades como elemento de auto-realização, qualificação para o 
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trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania. (BRASIL, 
Lei 5692, Capítulo, I Art. 1º, 1971. Grifos nossos).  

 Considerava-se imprescindível a formação de um professorado segundo esses ideais 
para que a escola, pudesse se tornar eficiente e eficaz em conformidade com as exigências do 
sistema produtivo. Ressalte-se que a Lei de 1971 também favoreceu interesses privados, nos 
quais se inserem os da Igreja Católica. Sobre o ideal educativo nota-se um alinhamento da legis-
lação, com os dos espanhóis quanto a formação para o trabalho, ênfase do período econômico 
que visou racionalizar o sistema de ensino.  
 
A formação de licenciados na Espanha e Brasil 

Pela Ley General de Educación de 1970, a formação de professores licenciados na Espa-
nha apresenta uma característica específica. Para ministrar aulas no Bacharelado(2º grau no Bra-
sil), (ver quadro I), seria necessário possuir o título de Licenciado, Engenheiro ou Arquiteto. Os 
licenciados deveriam realizar um curso de formação pedagógica, nos Institutos de Ciências de la 
Educación. Eram dispensados das disciplinas de práticas aqueles que apresentassem uma certifi-
cação comprobatória de dois anos de exercício de magistério. 

Aqueles cursos de “Cursos Aptitud Pedagógica” (CAP), segundo as atas que consulta-
mos12 tinham carga horária de trezentas horas, compostas de disciplinas distribuídas em dois ci-
clos: o primeiro teórico com dezoito13 e o segundo de praticas contendo quinze seguidas das 
didáticas especiais 14. Esse quadro disciplinar, que é único para todo o país começa a sofrer alte-
rações a partir de 1975. Até então, as disciplinas se acham vinculadas ao ideário tecnicista. Cite-
mos temos exemplos: Tenicas de Evaluación en Bachillerato, Medios Audiovisuales de la 
enseñanza, Ensenãnza Programada; Ensenãnza Individualizada; Dinámica de Grupos; Tecnología 
de la Enseñanza; Socioeconomia de la educación; Elementos de Psicometría; La Utilización del 
Ordenador en la enseñanza. No inicio de 1976, muitas desaparecem ou cedem lugar a outras, ou 
mesmo tornam-se diminutas.15 A lei de 1970, segundo analistas (BAS, 1976; EQUIPO DE ESTU-
DIO, 1970; ESCOLANO, 2002; VARELA, 2007), corresponde à etapa final da ditadura de Franco.16 
Depois sua morte no ano de 1975, iniciam-se gradativas mudanças que são perceptíveis na com-
posição curricular do C. A. P.  

A formação do professorado deveria articular-se às exigências da moderna sociedade. 
Para Monés (1976):  

La complejidad de las modernas sociedades industriales, obliga a per-
feccionar los métodos de adaptación social a través de la utilización 
masiva de los medios de comunicación de masas y del perfecciona-
miento del sistema educativo, pieza clave para mantener la estabilidad 
y la inmutabilidad del sistema de valores. Los descubrimientos técnicos 
y los de las ciencias de la educación servirán fundamentalmente para 
racionalizar el sistema educativo tradicional, con lo cual los cambios 
tendrán más valor cuantitativo que cualitativo. (MONÉS, 1976, p. 5): 

A Formação de professores em Educação General Básica ocorria em “Escuelas Universitá-
rias de Formación del Professorado de Educação General Básica.” Constava de três anos, chama-
das especialidades, sendo uma de caráter básico em seu conjunto, assim organizada: Ciências 
Humanas, Ciências Físico Naturais e Filologia.  
 Tudo indica que a formação desse professorado não se deu rigorosamente segundo 
aqueles ideais. Por duas razões que podemos considerar levando em conta alguns vestígios que 
podem ser indicados por meio, de um lado, do que os alunos liam e, de outro, sobre o que ensi-
navam os professores. Os alunos de Educação General Básica (EGB) puderam ler obras literárias 
que podem ser caracterizas como de cunho humanista existencial, como, “La Comedia Nueva y El 
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Sí de las Niñas”17, obra de teatro enfatiza a problemática de casamentos arranjados entre moças 
jovens e homens velhos afortunados na Espanha do século XVIII. Ilustração a seguir:  

    
Entre as obras lidas por aqueles que cursavam Filologia, estava também o “Poema Del 

Cante Jondo Romancero Gitano”. Escrito nos anos de 1920. De Garcia Lorca contém inúmeros 
poemas que, por meio de diferentes temas traduzem o espírito de Andaluzia, utilizando, por 
exemplo, das oliveiras em meio à lua.18 Também compunha o rol de leituras Fábulas de Samani-
ego. Muitas delas conhecidas no Brasil. Entre as quais podemos destacar “A Cigarra e Formiga”, 
“A Tartaruga e a Lebre,” entre outras.  

    
Um professor entrevistado, responsável pela formação de professores de Educação Geral 

Básica desde o Plano experimental de 197119, ao término desse curso no ano de 1983, a leitura 
dessas obras era importante para os alunos de Filologia, no conjunto da literatura espanhola do 
século XVIII e XIX. Para ele, o tratamento que dava em suas disciplinas era similar ao que tivera 
em sua carreira de Filologia. Atribui o caráter positivo ao fato de serem. A preparação em pro-
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fundidade se devia à crença de que os futuros professores dariam classes para alunos de até 14 
anos de idade. Os alunos tinham um profundo conhecimento específico, o que trouxe dificulda-
des de lidarem com as crianças dos ciclos iniciais da Educação Básica.20 

Os cursos de formação de professores no Brasil têm origem no Instituto Pedagógico de 
São Paulo21, antiga Escola Normal da Praça. Posteriormente, ainda nos anos 3022, os demais vin-
culados à Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, tais como: física, biologia, matemática, quími-
ca, letras, filosofia, história, sociologia, por exemplo. 
 Nos anos de 1930 as disciplinas que dão base à formação de licenciados ocorrem tanto 
em instituições privadas como públicas sob o que se convencionou chamar de esquema 3+1, ou 
seja, os futuros professores deveriam cursar três anos de disciplinas vinculadas ao campo especí-
fico da formação e um de disciplinas pedagógicas. Para Pinto (2002). Esse tipo de formação ser-
viu para instalar uma barreira entre os dois blocos de disciplinas, deixando marcas profundas na 
concepção de licenciatura. Existe como substrato da problemática histórica das licenciaturas re-
presentada pela fragmentação curricular da formação dicotomizada onde estão, de um lado, o 
campo especifico e de outro o pedagógico. Para Pinto (2002) essa fragmentação acelerou o pro-
cesso de desvalorização docente.  

O Brasil dos anos de 1970 achava-se sob os efeitos da Lei 5.692/7123que previa a forma-
ção professores para atuar nas séries intermediárias do ensino de primeiro grau em licenciatura 
curta e plena para estas séries e o segundo grau. A licenciatura curta com três anos de duração e 
a plena com quatro. Com essa Lei não houve superação da dicotomia anteriormente existente 
entre disciplinas específicas e pedagógicas. A exemplo, a composição curricular de um curso de 
Artes. Disciplinas Específicas: Fundamentos da Expressão e comunicação humana, Estética, His-
tória da Arte, Folclore Brasileiro, Formas de Expressão e Comunicação Artística; Pedagógicas: 
Psicologia da Educação; Didática, Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º grado e Pratica de 
Ensino e Estagio Supervisionado. A formação, segundo essa estrutura (Específica e Pedagógica), 
deveria ser dada em, no máximo quatro anos. De modo geral eram ofertadas em apenas três, 
segundo o esquema 3+1 de origem. Por ser rápida poderia atender às exigências que, naquele 
período, se faziam cada vez maiores em decorrência da democratização do ensino ensejada por 
aquela legislação e, por isso corresponderia em última instância, às demandas populacionais es-
colares das periferias dos grandes centros urbanos industrializados.  

Os objetivos operacionais dos anos de 1970 são manifestados como vanguarda na edu-
cação escolar. A seguir estão suas configurações quando, em termos de ideário de formação de 
professores combinam num formato nitidamente tecnicista, onde se sobrepujam objetivos ins-
trucionais, operacionalizáveis por meio de pesquisas como desejava a professora formadora em 
relação ao domínio por parte dos alunos normalistas: 

1. Combinar as ideias na estrutura do pensamento; 
2. Interpretar as diferentes etapas do conteúdo; 
3. Elaborar um plano de redação; 
4. Identificar num esquema a idéias principal e as idéias secundárias 
escolhidas para constituir a sua composição e que sirva de meio auxi-
liar no caminho do trabalho. (PARANÁ. Projeto de implantação da Re-
forma do Ensino de 1º e 2º graus. Instituto de Educação do Paraná, 
1972, p.23) 

Contém orientação para saberes de formação próprios da educação nova. Covre (1983) 
chamou de tecnificação da razão no pós 64.  

Além daquele outro serve de base para a ênfase instrumental é a motivação: a aprendi-
zagem se realiza melhor quando tiver para o aluno um significado vital, isto é, corresponder às 
suas necessidades, interesses e reais possibilidades, isto é, aos seus motivos (Documento 01/72, 
p.3). Nos faz refletir sobre o fato de que as reformas educativas têm seus componentes híbridos, 
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principalmente quando adquirem forma no interior das instituições escolares. Desse modo parece 
haver uma cultura escolar, do ponto de vista dos efeitos discursivos que insiste em permanecer 
que as reformas educativas não logram aranhar como diria Frago (2001, p. 29). 
 O ideário do aprender a aprender também aparece no programa da Disciplina “Organi-
zação Social e Política do Brasil”. A aprendizagem se insere no conjunto dos objetivos instrucio-
nais, especificamente vinculado ao domínio afetivo. Para atingi-lo o educando deveria “fazer 
uso da organização social e política brasileira para agir como cidadão integrado à sociedade e à 
sua Pátria”. “Aprendendo a aprender”. Orienta assuntos selecionados no interior daqueles pro-
gramados para a disciplina Teoria e Prática de Ensino que se desdobram por meio de uma uni-
dade de onze itens cujo título é aprendendo a aprender24. No conjunto misturam-se assuntos 
relacionados à legislação, escola progressista, método de projetos, técnicas de trabalho em 
grupo, método de resolução de problemas, planejamento de uma unidade de experiência e ins-
trução programada, trazendo o “peso” da psicologia na formação do professor de primeiro grau 
nos três anos de formação. 
  
5. Considerações Finais 
 Os contextos apresentam similitudes, destacadamente no que pese à formação para o 
trabalho em termos de capital humano. A formação de professores no período do estudo é mar-
cadamente diferente quer em estrutura, quanto de local de formação. No Brasil se dá no interior 
de cursos de licenciatura, onde as disciplinas pedagógicas compõem o curso superior propria-
mente dito. Na Espanha a formação pedagógica é complementar a uma formação superior, de-
nominada de licenciatura. 
 As legislações têm âncora num modelo de produção de expansão capitalista que requer 
da escola respostas à sua eficácia produtiva. Do ponto de vista da educação superior, em se tra-
tando do Brasil, reforça seu padrão de tradição elitista ao contribuir, por exemplo, para a forma-
ção precária se professores cujo labor em grande proporção deu-se em escolas públicas 
massificadas para onde acessavam filhos de trabalhadores da indústria.  
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1BAS (1976) situa três etapas autárquicas. A primeira entre (1938 e 1945), segunda (1946 a 1950), a ter-
ceira de 1951 a 1956. A primeira corre depois da guerra civil e primeira guerra, períodos nos quais esse 
país teve notável retrocesso econômico derivados da perda de mão de obra, exilados, presos políticos, 
bem como pela dificuldade de abastecimento advinda do mercado exterior. Além desses aspectos, desta-
que-se a nova econômica proveniente da influência os regimes totalitários (Alemanha, Itália, Portugal). A 
segunda coincide com fim da segunda guerra mundial e posterior favorecimento de efeitos da guerra fria, 
por exemplo. O terceiro, entre outros, quando o franquismo começa a se inserir no cenário internacional, 
deixando a obscuridade ao compor a ONU em 1955, o que representa também, gradativamente o esgota-
mento do modelo autárquico. (Cfr. BAS, 1976). 
2 O que chamamos de êxodo rural na Espanha ocorre entre os anos de 1946 e 1950, devido à baixa valo-
ração dos produtos agrícolas face aos industriais, o que promove a saída do campo principalmente de pe-
quenos agricultores em busca de trabalho estável na cidade ainda que com menor renda. O pequeno 
proprietário não pode fazer frente a alta de preços dos produtos industrializados. Isso, por sua vez promo-
ve a permanência no campo de uma pequena burguesia agrária. (Cfr. BAS, 1976). 
3 A mano de obra agraria mismo que no se mecanice, mas asumiendo formas de explotación capitalista, 
pasa del 42% al 26%. En el sector industrial pasa en eses mismos años del 31% al 38% y el de servicios 
crece espectacularmente saltando del 27% al 36%, cambios de población provocados por el desarrollo capitalista 
y van a tener mucho que ver con las modificaciones profundas del sistema educativo.(Equipo de Estudio, 1975, p. 1)  
4 Além desse há o seguinte: “La adquisición de hábitos de estudio y trabajo y la capacitación para el 
exercic1o de actividades profesionales que permitan impulsar y acrecentar el desarrollo social, cultural, 
científico y económico del país. (España, L.G.B. Articulo Primero, Dos, 1970)”.  
5 Corrente de pensamento católica, fundada pelo Beato Josemaría Escrivá de Balaguer em dois de outubro 
de 1928. Compreende que os jovens são as melhores fontes de cultivo e propagação dos ensinamentos 
divinos, inspirados na sabedoria de serem bons cristãos e trabalharem por amor a Deus em serviço de 
todos os homens. Compreende a família como sustentáculo da propagação do amor divino tendo como 
referencia o casamento.  
6 Deixaremos de fazer apreciação sobre a formação de professores para a Educação Geral Básica. Essa 
formação era propiciada pelas Escuelas Superiores de Formación del Profesorado de Educación General 
Básica. Composta de três especialidades: Humanas, Ciências Físicas e Naturais e, depois de 1983, Educa-
ção Pré-Escolar. Havia um curso comum às três especialidades cuja composição era: Lengua, Matemáti-
cas, Pedagogia, Psicología, Idioma (Francés o Inglés) Dibujo, Educación Física. Posteriormente, a 
formação era destinada a cada uma das áreas: 2º Humanas – Pedagogia, Música, Optativa, Didáctica  
Geografia, Geografia, Filosofia, Historia, Educación Física; 2ºCiências – Pedagogia, Música, Optativa, 
Didáctica Mat., Matematicas, Geologia, Físicas, Educación Física, Prácticas 1ª Etapa. 2º Filologia – Pe-
dagogia, Música, Optativa, Didactica Legua, Morfosintaxis, Idioma, Educación Física, Prácticas 1ª Etapa. 
3º Humanas – Sociologia, Manualizaciones, Optativa, Didactica Historia, Geografia, Arte, Historia, 
Practicas Humanas. 3ºCiências – Sociologia, Manualizaciones, Optativa, Didactica C. Naturales, Mate-
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maticas, Biologia, Química, Practicas Ciencias. Asignaturas Otativas – Educación Familiar, Psicologia 
Diferencial e Psicodiagnóstico, Fenomenologia del Hecho Religioso, Literatura Infantil e Lit. Española 
Contemp.(1940-1983), Geografia de España e Historia de Castilla y León, Botánica, Estadistica e Infor-
matica, Estadistica e Informatica, Religión, Filología. Fonte: Universidad de Salamanca Programas Plan 
de Estudios. Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G. B, 1971. 
7 A Espanha se insere na etapa monopolista de expansão capitalista no inicio dos anos de 1950, cedendo a 
interesses norte americanos, como consequência da guerra fria, de um lado e, de outro pela necessidade 
do governo Franco de fortalecer economicamente o pais que passara por aproximadamente duas décadas 
de declínio. (Cfr. BAS, 1976; EQUIPO DE ESTUDIO, 1970; ESCOLANO, 2002; VARELA, 2007) 
8 Ver nesse sentido ENRICONE, D.; SANT’ANNA, F. M. ANDRE, L. C.; TURRA, C. M. Planejamento 
de Ensino e Avaliação, 10ª edição, Porte Alegre:Editora Sagra, 1982. 
9 Esses dados foram acessados em meio a registros de atas de alunos corespondentes anos de 1981 e 1982. 
Tudo indica que tenha feito parte de conteúdos do “Curso de Aptitud Pedagógica”, segundo Ciclo, com-
posto das seguintes disciplinas: Física y Química, Francês, Biológicas–Geológicas, Matemáticas, Inglês, 
Clasicas, Filosofia, Psicologia, Lingua, Literatura Espanhola (Românicas), Geografia e História, História 
da Arte, Alemão, Dibujo, Lectorado. (Cfr. Atas, Facultad de La Educación, Curso de Aptitud Pedagógica, 
Curso 1981-1982, p. 2).  
10 Governou o Brasil de 1955 a janeiro de 1961. Nesse período, a abertura para o capital internacional fez 
com que adentrassem ao país grandes montadoras de automóveis como a Ford, Volkswagen, Willys, Ge-
neral Motors. Essas indústrias se fixaram principalmente nas cidades de São Paulo e no seu entorno o 
grande ABC (Santo André, São Caetano e São Bernardo) e Rio de janeiro. Com isso viram-se aumentadas 
as oportunidades de emprego que atraíram grande parte da população do campo para essas cidades.  
11 O êxodo rural se caracteriza pela mobilidade populacional do campo para a cidade. Ele se vincula as 
diferentes oportunidades ofertadas nos centros urbanos. No Brasil, no século XX, pode ser demarcado 
como mais importante movimento populacional. “A maior parte do crescimento demográfico urbano, 
entre 1960 e 1980, deve-se ao intenso fluxo migratório rural-urbano. Somente entre 1960 e o final dos 
anos 1980, estima-se que saíram do campo em direção às cidades, quase 43 milhões de pessoas, incluindo 
o efeito indireto da migração, ou seja, os filhos tidos pelos migrantes rurais nas cidades.” (BRITO, 2006, 
p.223).  
12 Foram consultadas todas as atas de exames dos Cursos de Capacitação Pedagógica entre os anos de 
1971 e 1985. 
13 Anos de 1971-72 - Teoría: 1. Supuestos Biologicos de la Educación; 2. Tecnicas de Evaluación en Ba-
chillerato. 3. Medios Audiovisuales de la enseñanza; 4.Ensenãnza Programada; 5.Ensenãnza Individuali-
zada; 6.Supuestos Generales e Historia de la  Educación; 7. Dinámica de Grupos; 8.Metodologia de la  
Orientación; 9.Tecnología de la Enseñanza; 10.Socioeconomia de la educación;11. Actividades Culturales 
en el B.U.P.; 12. Organización de los Centros de  Bachillerato; 13. Sociología de la  Educación; I4. Psico-
logía del Aprendizaje; 15. Psicología Evolutiva 16. Elementos de Psicometría; 17. Filosofía de la Educa-
ción 18. La Utilización del Ordenador en la enseñanza. Fonte: Actas de Examen del Curso de Aptitud 
Pedagógica, Facultad de Educación. Universidad de Salamanca, 1971 e 1972  
14 Anos de 1971- 72 - Didacticas Especiales: 1.Química; 2. Lengua Española; 3. Historia; 4. Literatura;5. 
Griego; 6. Geología; 7. Física; 8. Matemáticas; 9. Inglés; 10. Filosofía; 11. Geografía; 12.Biologia; 13. 
Historia del Arte; 14. Historia de la Historia; 15. Historia de la Literatura. Fonte: Actas de Examen  del 
Curso de Aptitud Pedagógica, Facultad de Educación. Universidad de Salamanca, 1971 e 1972). 
15. Curso 1975-76 - Primer Ciclo Teoría: 1. Psicología Diferenciada; 2. Psicología Evolutiva; 3. Psicolo-
gía Del Aprendizaje; 4. Programación y Evaluación; 5. Medios Audiovisuales; 6. Tecnicas de Trabajo en 
grupo; 7. Socio economía de la Educación; 8. Supuestos de la Historia de la Educación; 9. Fines de la 
enseñanza media y la Organización de sus Centros. 
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16 As periodizações diferem, por exemplo: para Monès (1976), que denomina de monolitismo político e 
social dos governos de Franco, estes se desenvolvem em três fases que denomina de: precedentes históri-
cos, período de 1938-1957 e, 1957-1970. Para BAS (1976), divide em dois períodos, o primeiro de 1938-
1956 e o segundo de 1957 a 1975. O Período denominado de Autárquico, composto de duas etapas, uma 
de retrocesso econômico de 1938 a 1945 e outra também de retrocesso econômico de 1956-1950. O se-
gundo chamado de período desenvolvimentista de 1957-1975. Entre 1957 e 1959, de tentativas de mu-
dança do modelo econômico com acercamento do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional e 
integração com outras economias. De 1960 a 1975, desenvolvimento econômico e crise do modelo educa-
tivo. 
17 La Comédia Nueva El Si de Las Niñas, escrita por Leandro Fernandez Moratín, Editorial Castalia, 
1969. Esse autor escreveu essa obra baseado-se em sua experiência de vida. 
18 Garcia Lorca pode ser considerado como um dos poetas espanhóis mais lidos no mundo, certamente 
devido à maneira moderna de abordar seus temas. Sua obra acha-se preocupada com a identidade de seu 
país, ao mesmo tempo em que traduz uma profunda preocupação com o narcisismo das aparências de 
grande parte de seu povo. Mas, os espanhóis também sabem muito de si e da sua cultura como uma das 
mais antigas. 
19 No Plano Experimental de formação de Professores de E. G. B de 1971, o primeiro depois de promul-
gada a Lei Geral de Educação de 1970 havia três especialidades, quais sejam: Humanas, Ciências, Filolo-
gia e Pré-Escolar. Esta especialidade foi implantada posteriormente. As especialidades propriamente ditas 
eram precedidas de Curso Comum de duração de um ano. Constavam da Matriz Curricular das Mesmas, 
as seguintes disciplinas: Curso nº 1: COMUM: Língua, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Idioma, 
(Francês ou Inglês), Desenho, Educação Física. No segundo ano segundo cada em Especialidade as disci-
plinas estiveram assim distribuídas: 2º HUMANAS: Pedagogia, Música, Optativa, Didática Geografia, 
Geografia, Filosofia, História, Educação Física, Praticas 1ª Etapa; 2º CIÊNCIAS: Pedagogia, Música, 
Optativa, Didática Matemáticas, Matematicas, Geologia, Física, Educação Física, Practicas 1ª Etapa; 2º 
FILOLOGIA: Pedagogia, Música, Optativa, Didática Lengua, Morfosintaxis, Idioma, Educação Física, 
Practicas 1ª Etapa; 3º HUMANAS: Sociologia, Manualizaciones, Optativa, Didactica Histora, Geografia, 
Artes, Historia, Practicas Humanas; 3º CIÊNCIAS: Sociologia, Manualizaciones, Optativa, Didactica C. 
Naturais, Matematicas, Biologia, Química, Practicas Ciëncias; 3º FILOLOGIA: Sociologia, Manualizaci-
ones, Optativa, Didactica Literatura, Literatura I, Idioma, Literatura II, Practicas Filologia. Observa-se 
que, em cada um dos segundo e terceiro cursos há uma disciplina optativa que deveria ser cursada. São 
elas: 2º Curso: Educación Familiar, Psicologia Diferencial, Psicodiagnóstico, Fenomenologia del Hecho 
Religioso, Literatura Infantil, Lit. Española Contemporanea (1940-1983), Geografia de España, Historia 
de Castilla y León, Botánica, Estadistica e Informatica, Quimica Analitica; 3º Curso: Pedagogia Diferen-
cial, Organización Escolar, Doctrina Católica y su Didactica, Lit. Hispanoamericana actual, Literatura 
castellano-leonesa actual, Teoria y critica literarias, Geografía uUbana, Historia del Constitucionalismo, 
Zoologia, Caculo Diferencial, Quimica Organica. (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, PROGRAMAS 
PLAN DE ESTUDIOS, 197120 Em 25 de junho de 1977, o “Ministério de Educación y Ciência” divulga a 
Ordem nº. 14.646, orientações para a elaboração dos planos de estudos das “Escuelas Universitárias del 
Profesorado de Educación General Básica.”  
21 Ver nesse sentido o trabalho de Monarcha (1999), especialmente o capítulo dedicado à Escola Normal 
de São Paulo à reforma urbana. 
22 Ver nesse sentido o estudo organizado por Candau (1987) sobre as licenciaturas no Brasil. 
23 Essa lei reorganiza o ensino em 1º e 2º graus, antigos primário, ginasial e colegial. 
24 Neste particular o de número um traz o seguinte: 1. Evolução do pensamento pedagógico, enfatizando o 
processo ensino-aprendizagem, através da abordagem da obra dos educadores: Ratke, Locke, Pestalozzi, 
Herbart, Kerschenteiner, Montessori, Claparède, Dewey (PIR, p.96). 
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Palavras iniciais 
 

O sistema métrico decimal, desenvolvido no final do século XVIII, foi uma das conquis-
tas da Revolução Francesa e mudou os rumos do ensino de Aritmética desde a instrução primá-
ria. A sua adoção em terras francesas e, posteriormente, em outros países, naturalmente 
estabeleceu que se configurasse um novo saber a ser introduzido nas instituições escolares. 
Para operar com o sistema métrico nas escolas, se fazia necessário também o ensino dos nú-
meros decimais, os quais nem sempre constavam dos programas escolares. Embora fosse ne-
cessária uma alteração significativa nas aulas de Aritmética, para o efetivo entendimento do 
sistema métrico, um autor em Portugal incluiu esse tópico e também os números decimais em 
seus Elementos de Aritmética, publicado dois anos antes de o sistema metrológico francês ser 
oficializado em terras lusitanas; seu nome: Agostinho de Morais Pinto de Almeida. 

Temos como objetivo apresentar o livro Elementos de Arithmetica (1850) de Agostinho 
de Morais Pinto de Almeida, que é um manual que merece destaque sendo importante para a 
História da Educação. Sua relevância se situa no fato de o autor incluir, no rol de tópicos do seu 
livro, o sistema métrico decimal que não era adotado em Portugal, não constava dos programas 
escolares e não tinha lugar em outros impressos portugueses com destinação escolar publica-
dos naquela época.  

Havia, entre os lusitanos, muitos que não aceitavam o sistema francês de medidas, por 
apego à tradição ou por motivos políticos, uma vez que o metro, como uma das conquistas e 
símbolos da França revolucionária, estava associado a uma ideologia que não era aceita por 
alguns grupos. Claramente, Agostinho de Almeida tinha o propósito de que, através do seu li-
vro, o sistema métrico fosse difundido entre os professores, cooptando novos adeptos e/ou es-
clarecendo aqueles que ainda não tinham conhecimento do mesmo e das suas vantagens e 
praticidade, com a esperança de que as informações sobre o sistema francês fossem repassa-
das aos alunos.  

Devido às limitações desse artigo, relativamente ao tópico sistema métrico, apresenta-
remos, de modo sucinto, outras publicações de autores de textos de Aritmética que introduzi-
ram este conteúdo após a oficialização do sistema de medidas francês em Portugal. 

Os manuais didáticos nos auxiliam na compreensão da constituição das disciplinas esco-
lares. Os autores buscam integrar, nos seus livros, os conteúdos que são prescritos pela legisla-
ção escolar. No entanto, eles podem silenciar ou exaltar determinados tópicos e metodologias. 
Essa é uma das vias pelas quais alguns saberes são transportados para as instituições educati-
vas. Deste modo, o autor fixa um determinado rol de conteúdos, saberes que são tomados co-
mo válidos e legítimos para integrarem a formação geral do estudante, vindo a representar uma 
cultura, que é permeada pelas suas crenças e concepções.  

O espírito do autor pode deixar suas marcas e impregnar o ambiente da sala de aula; 
através das mãos dos professores, vão se conformando saberes “propriamente escolares”. Sen-
do um objeto em circulação (Chartier, 1990), os manuais escolares não veiculam apenas os 
conteúdos, como também determinadas metodologias, concepções, representações. Práticas e 
modelos de ensino são absorvidos pelos mestres e transmitidos aos seus alunos.  

Hébrard (1990) indica que, em relação ao ensino primário, assim como ler, escrever e 
contar foram o resultado da escolarização de saberes profissionais; no Oitocentos, ocorre a es-
colarização de outros saberes, entre eles o sistema de pesos e medidas, e, posteriormente o 
sistema métrico decimal. Este é um saber que se torna escolar por força das circunstâncias de 
implementação da lei, com vias a formar o cidadão, preparando-o para operar com as medidas 
em seu cotidiano e/ou no seu trabalho. 

Para este estudo, as fontes primárias utilizadas foram manuais didáticos publicados em 
Portugal no Oitocentos, entre eles, os Elementos de Arithmetica de Agostinho Almeida e diver-
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sos documentos das inspeções escolares e da legislação portuguesa do Ministério do Reino. 
Dentro deste contexto, caminhamos pelas trilhas da história das disciplinas escolares (Chervel, 
1990), tendo uma interlocução com as teorias propostas por Jean Hebrárd (1990), Roger Char-
tier (1988, 1990) e Dominique Julia (1990). 
 
Sistema de pesos e medidas – aspectos históricos 
 

O sistema métrico decimal foi desenvolvido na França, por um grupo de cientistas, no 
final do século XVIII para ser um sistema de medidas utilizado não apenas em terras francesas, 
mas também por outras nações do mundo. No ano de 1799, aconteceu uma reunião internaci-
onal: a Conferência do Metro, na qual apenas compareceram representantes de oito países.  

O sistema francês de pesos e medidas criado era, aos olhos dos seus criadores, muito 
prático e de fácil utilização. A partir de 1801, tornou-se obrigatório na França.  
Além de o novo sistema ser desenvolvido tendo por base uma medida não arbitrária, que provi-
nha do meridiano terrestre, destacava-se como um aspecto importante dos novos padrões o 
fato de estarem atrelados a um sistema decimal, o que realmente facilitava as conversões, por-
que os múltiplos e submúltiplos da unidade principal se relacionam pelo fator 10.  

No entanto, apesar de toda a sua simplicidade, o sistema foi considerado extremamen-
te complexo naquela época, porque o metro era um conceito abstrato sem relações diretas com 
a vida cotidiana. Além disso, fixava-se a relação entre as diversas unidades baseadas no critério 
de numeração decimal. (Pardo, 1997). Como os números decimais não eram de conhecimento 
geral da população, o sistema métrico vinha carregado de inúmeros problemas para operá-lo. A 
sua adoção por outros países foi lenta. Na própria França, houve grande resistência da popula-
ção.  

Desde a sua constituição, Portugal passou por algumas reformas dos padrões de medi-
da, porém, nenhuma delas foi realmente efetiva. No início do século XIX, a reforma de D. Se-
bastião não havia atingido toda a população, sendo constatada uma grande variedade de 
medidas, sobretudo as de capacidade.  

No cenário político português, do final do Setecentos para a transição do Oitocentos, 
era de fundamental importância a garantia da 

 
independência nacional, numa permanente vigilância sobre Espanha 
e preservar o seu império, mantendo abertas as rotas marítimas para 
aqueles espaços, contando para o efeito, com o apoio da velha aliada 
que detinha a hegemonia do poder naval. 
Apesar desta histórica ligação, que provinha do tratado de Windsor 
(1386), ter derivado, ao longo dos séculos, para uma forte depen-
dência económica, com sérios prejuízos no desenvolvimento de Por-
tugal, em particular na sua industrialização, a revolução francesa 
tivera também efeitos profundos em sectores da sociedade portu-
guesa – burguesia emergente – que ansiavam por mudanças no re-
gime político (monarquia absolutista) e no sistema económico 
(controlo do comércio externo pelo Estado) em vigor. (Cardoso, 
2010) 

 
As invasões francesas em terras portuguesas deixaram as sementes dos ideais liberais 

e de uma de suas maiores conquistas, o sistema métrico decimal. O novo sistema francês de 
pesos e medidas havia conquistado adeptos junto à Academia Real das Ciências de Lisboa e à 
Comissão para o Exame dos Forais1 e Melhoramentos da Agricultura, criada em 1812. Ambas as 
entidades participaram do estudo da reforma dos pesos e medidas portugueses, tendo o propó-
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sito de fixar novos padrões do Reino atrelados ao metro, porém mantendo a nomenclatura das 
medidas portuguesas em uso na época. No ano seguinte, a Comissão Central de Pesos e Medi-
das emitiu um parecer seguindo exatamente o que havia sido estabelecido.  

Em 1814, procedeu-se uma ação com o intento de adotar as medidas francesas, man-
tendo-se a nomenclatura dos antigos estalões portugueses, com distribuição dos novos padrões 
em 1816. Essa tentativa visava redefinir os novos estalões tento como base o sistema métrico 
decimal. Neste sentido, a vara se tornaria a décima milionésima parte do quarto do meridiano 
terrestre.2 O cubo do décimo da vara, ou seja, a canada seria estabelecida como unidade de 
capacidade, sendo 10 canadas iguais a um alqueire e a um almude – alqueire, medida para os 
gêneros secos, almude, para líquidos. Para a principal unidade de massa, manter-se-ia a libra, 
que equivaleria ao peso de uma canada de água destilada, no máximo de sua densidade. 

A reforma foi aprovada pelo Príncipe Regente D. João VI, por sua imediata Resolução 
de 22 de agosto de 1814. Os novos padrões foram confeccionados, baseados nos padrões fran-
ceses vindos de Paris no ano de 1802. D. João VI, em prol de uma maior simplificação das me-
didas utilizadas, em 1816, estabeleceu que tanto os produtos líquidos como os produtos secos, 
tivessem o mesmo padrão de volume. Fixaram-se os padrões de pesos e medidas: a canada, 
para os volumes; a libra, para o peso e mão-travessa para o comprimento. Esta última passou a 
ser a unidade fundamental da medida de comprimento linear equivalente não a um metro, mas 
a dez centímetros. Para as demais, ter-se-ia uma libra correspondente a um quilograma e uma 
canada equivalente a um litro e uma.  

Houve a preocupação de se elaborar um folheto para a divulgação dessas novas medi-
das em todos os setores, inclusive o escolar. Todo esse empenho não teve êxito, pois, Portugal 
viveria um período conturbado com guerras civis que dificultaram o processo de reforma dos 
pesos e medidas. 

Transcorreram quase quarenta anos para que finalmente os padrões franceses fossem 
oficializados em Portugal. O advento da Regeneração, em 1851, trouxe novos ares, Portugal 
passou a ter uma estabilidade política com a nova ordem liberal. No ano de 1852, D. Maria II 
expediu um decreto para que o sistema métrico decimal fosse tornado oficial, em sua plenitude, 
ou seja, inclusive adotando a sua terminologia original. Seria dado um prazo de dez anos para 
sua completa integração no continente, ilhas e outros territórios de seus domínios. 

Em terras portuguesas, com o regulamento de 20 de dezembro de 1850 ficava instituí-
do que após os meninos se acharem suficientemente versados na leitura, e escrita, o professor 
os ensinaria a escrever os algarismos, o artifício da numeração; em seguida, operações funda-
mentais com números inteiros, frações, regra de três e sua aplicação à regra de juros e compa-
nhia. Embora muitas escolas já ensinassem o sistema métrico a partir de 1852, apenas com a 
Circular de 11 de agosto de 1858 é que fica estabelecido o ensino do novo sistema de pesos e 
medidas no primário. 

 
Alguns dados biográficos de Agostinho de Almeida 
 

Em 25 de abril de 1817, a cidade de Coimbra recebia mais um morador, Agostinho de 
Morais Pinto de Almeida, o segundo filho do casal de portugueses Hipólito Caetano de Morais e 
Ana Clementina Pinto de Almeida. Em seus trinta e cinco anos de vida, Agostinho Almeida con-
cluiu dois bacharelados e atuou como professor na Universidade de Coimbra.  

No ano de 1838, Agostinho Almeida ocupou o cargo de auxiliar no Observatório Astro-
nómico da Universidade de Coimbra. Em 1839, recebeu o título de Bacharel em Matemática e, 
também obteve o grau de doutor, três anos depois, concluiu o bacharelado em Filosofia. Foi 
professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, onde assumiu diversas ca-
deiras. Como substituto, lecionou Astronomia Física (1841), Cálculo (1842), Hidráulica (1842-
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1843), Aritmética (1846-1847), Álgebra (1846-1847), Trigonometria Plana (1846-1847), Geo-
metria Sintética (1846-1849) e Cálculo Integral (1848-1849). Assumiu as cadeiras de Mecânica 
Celeste (1844), como 4° lente, Cálculo (1844-1845) e Foronomia3 (1845-1846), como 3º lente, 
e, posteriormente, foi lente de Hidráulica e Acústica (1850-1851). De sua autoria, encontramos 
as seguintes publicações: Demonstração da definição V do livro V de Euclides (Coimbra, 1849) 
e Elementos de Arithmetica (Coimbra, 1850).  

Foi expedido um mandato de captura contra Agostinho Almeida por questões de ordem 
política, datado de 9 de março de 1844. Ele foi afiançado por seu pai e, por motivos de doença, 
o Governador Civil estabeleceu que ele tivesse residência fixa. Posteriormente, foi anistiado, 
vindo a falecer em 1852 na sua cidade natal. 
 
O sistema métrico nos Elementos de Arithmetica de Almeida 

O livro Elementos de Arithmetica de Agostinho Almeida foi publicado em 1850 pela Im-
prensa da Universidade de Coimbra, contendo 371 páginas, sem qualquer referência quanto à 
sua destinação ou notas para os professores. A obra se apresenta dividida em lições, embora o 
autor não utilize esta terminologia, os assuntos vão sendo descritos com uma separação que se 
destaca por uma numeração contínua, entrecortada pelos títulos.  

A seqüência e organização dos conteúdos seguem uma estruturação já fixada nos Ele-
mentos de Aritmética de Étienne Bézout4 (1730 – 1783). Esta é a obra de Bézout mais divulga-
da em Portugal. Foi traduzida para o português, ainda no século XVIII, e se impôs como uma 
referência para diversos autores portugueses da área.  

Na edição portuguesa dos Elementos de Aritmética de Bézout, foi incluído um apêndice 
no livro contendo operações de comércio, de banco e de câmbios, tábuas de pesos e medidas 
dos principais países e um método simplificado dos câmbios das moedas de algumas nações. O 
seu autor foi o Padre José da Silva Tavares5. Esse apêndice é importante porque foi agregado 
após a morte de Bézout e contemplava alguns conteúdos não só para serem ensinados nas es-
colas, como de interesse das áreas comerciais. Como a edição em português da Aritmética de 
Bézout era impressa em Coimbra e pela sua ampla divulgação, Almeida conhecia muito bem 
essa obra e, certamente, também a tinha como uma das suas principais referências, como era o 
caso de outros professores e autores. 

Seguindo, a princípio, a lista de conteúdos proposta por Bézout, Almeida vai além inclu-
indo em seu livro números decimais, operações sobre os números decimais e sistema métrico. 
Nos Elementos de Arithmetica de Almeida estão presentes os seguintes conteúdos, que ele no-
meia por “Das materias, que se contém n’estes elementos”: 

− Numeração dos números inteiros e operações com números inteiros;  
− Divisores e máximo divisor comum;  
− Provas das quatro operações fundamentais sobre inteiros 
− Quebrados (Frações) e operações sobre quebrados 
− Números complexos e operações com números complexos 
− Frações decimais operações com frações decimais 
− Conversão de frações ordinárias em frações decimais 
− Novo sistema de pesos e medidas 
− Formação dos quadrados e extração das raízes quadradas 
− Formação dos cubos e extração das raízes cúbicas 
− Razões e proporções  
− Proporções aritméticas e geométricas 
− Regra de três direta e inversa simples 
− Regra de três composta 
− Regra de companhia 
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− Regra de juros simples e composta 
− Regra de desconto 
− Regra da liga 
− Progressões aritméticas e progressões geométricas 
− Logaritmos 
− Formação e utilização das tábuas de logaritmos 

 
Nos tópicos acima relacionados, pode-se observar que as frações decimais (ou números 

decimais) e operações com frações decimais precedem o sistema métrico, como era necessário 
para se entender o novo sistema de medidas de natureza decimal. Se alguns autores portugue-
ses, porventura, integravam os números decimais em suas Aritméticas o mesmo não ocorria em 
relação ao sistema métrico decimal.  

Os novos padrões metrológicos vinham de outras terras, não havia uma identidade com 
Portugal, que, de certo modo, tinha até motivos para não aceitar as medidas francesas. O sis-
tema métrico não era adotado no país. Por que Almeida abriria um espaço em seu livro para 
tratar desse tema? Chervel (1990, p.198) afirma que tanto a transformação como a constituição 
de uma disciplina “estão inteiramente inscritas entre dois pólos: o objetivo a alcançar e a popu-
lação de crianças e adolescentes a instruir.” Inferimos que o objetivo de Almeida, com a inser-
ção do sistema métrico em seu livro, perpassava por interesses pedagógicos e/ou político-
sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Em seu livro, na introdução do tópico “Novo systema de pesos e medidas adoptado em 
França”, Almeida se mostra cauteloso, enumera em um parágrafo as principais vantagens do 
sistema de pesos e medidas francês: 

Figura 1 – Folha de Rosto dos Elementos de Arithmetica                     
de Agostinho de Moraes Pinto de Almeida, 1950 
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O novo systena de pesos e medidas, actualmente seguido em Fran-
ça, é chamado systema metrico, porque o metro, que é a nova uni-
dade de comprimento, lhe serve de base fundamental. 
Este systema de pesos e medidas, uniforme e simples na sua no-
menclatura, e de sua natureza invariável, possue alem d’estas a van-
tagem de que, procedendo segundo a lei do systema decimal de 
numeração os múltiplos e subdivisões das unidade principaes, a pra-
xe das quatro operações fundamentaes da arithmetica em relação 
aos números, a que este systema dá origem, é do mesmo modo, que 
nos números inteiros. (Almeida, 1850, p. 215). 
 

Não se encontra, nas quatro páginas destinadas a esse tópico, nem uma linha em que 
o autor recomende ou defenda de modo direto a adoção do sistema métrico em Portugal. No 
entanto, o simples fato de ter agregado este tema em seu livro, quando outros não o faziam, já 
demonstra a sua intenção. 

 O autor não se preocupou em inserir, no desenvolvimento desse conteúdo, quaisquer 
figuras, exemplos, exercícios ou problemas, mas, ao final, há a inclusão de uma tábua dos pe-
sos e medidas utilizados em Portugal, naquela época, comparados aos do sistema métrico. Ao 
concluir o texto, comparece uma referência a Bézout: 

No fim d’estes Elementos juntamos uma taboa dos pesos e medidas 
portuguezas mais usadas, com os seus valores em medidas francezas 
no systema métrico, a qual é a mesma, que se acha no traducção da 
arithmetica de Bezout impressa em Lisboa em 1842. (Almeida, 1850, 
p. 219). 
 

Em relação à não utilização de figuras no texto, é preciso ressaltar que não era comum 
incluir ilustrações nos impressos pedagógicos naquela época. Porém, em relação ao sistema 
métrico, Almeida fornece uma imagem mental quando diz que “a unidade das superfícies é o 
metro quadrado, que é um quadrado, cujos lados são eguaes a um metro” (p. 216); ou “a uni-
dade de volumes é o metro cubico, que é um cubo, terminado por quadrados, que têm os lados 
eguaes a um metro” (p. 217).  

Almeida trata da utilização prática das unidades de medida, indicando seus os múltiplos 
e submúltiplos; menciona a equivalência entre as principais unidades de medida adotadas em 
Portugal e as do sistema métrico. 
 
Outros livros presentes nas escolas portuguesas 
 

Os manuais mais utilizados nas escolas portuguesas eram o Methodo facílimo para 
aprender a ler e escrever... e Manual Encyclopedico para uso nas escolas primarias, ambos de 
Emilio Achilles Monteverde (1803-1881), com primeira impressão em 1836 e 1838, respectiva-
mente – com diversas reimpressões e edições ao longo do século XIX. Algumas taboadas tam-
bém estavam nas mãos dos estudantes, por ser um material de baixo custo. Tanto os livros, 
quanto as taboadas, quando incluíam os pesos e medidas se referiam apenas àqueles que esta-
va em vigor na época, não fazendo qualquer menção ao sistema métrico decimal.  

Os livros e taboadas só passaram a integrar as medidas decimais após 1852 com a oficia-
lização do sistema de pesos e medidas francês em Portugal, como é o caso das novas edições 
desses livros de Monteverde. 

O Methodo facílimo para a ler e escrever tanto a letra redonda como a manucripta no 
mais curto espaço de tempo consistia em um livro introdutório para a infância. Além da escrita, 
incluía informações sobre algarismos hindu-arábicos e romanos, tabuada de multiplicação e, 
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segundo os próprios editores, “uma noção clara sobre o systema métrico decimal, adoptado 
para as novas medidas de Portugal”, bem como “dinheiro portugues legal”. O texto era com-
posto de perguntas e respostas, um tanto sucinto, não continha exemplos, problemas propos-
tos ou figuras. Apesar de não haver tabelas, o autor informava a equivalência entre algumas 
das principais unidades de pesos e medidas novas e antigas. (Zuin, 2007). 

O Manual Encyclopédico integrava diversas matérias. O “sistema legal de pesos e medi-
das” se conforma em um texto muito semelhante ao do Methodo facilimo, com um caráter mais 
informativo e disposto em parágrafos numerados seqüencialmente, com pequenas variações e 
acréscimos. Entre eles, equivalências entre as medidas novas e antigas – medidas itinerárias, 
lineares, de capacidade para secos e líquidos, pesos e medidas de superfície – e inclusão de 
regras para reduzir algumas das medidas antigas às oficialmente adotadas. Não são descritos 
exemplos nem incluídos problemas propostos. O sistema métrico é inserido em quatro dos doze 
exercícios propostos no tópico referente à regra de três, acompanhados das respectivas solu-
ções. (Zuin, 2007). 

A Encyclopedia das escolas d’instrucção primária foi publicada em Lisboa com primeira 
edição em 1857, dirigida por José Maria Latino Coelho (1825-1891). Havia a intenção declarada 
de superar o grande best seller da época, Manual Encyclopédico de Monteverde. Nesta edição, 
logo após as operações com números inteiros, são apresentadas as frações decimais e as res-
pectivas operações, incluindo a “comparação dos quebrados, ou reducção dos quebrados ao 
mesmo denominador” e as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. O sistema 
métrico comparece apenas como uma notícia em um texto desprovido de figuras, exemplos ou 
problemas propostos. (Zuin, 2007). 

Através das fichas de inspeção às escolas primárias, constatamos, que alguns professo-
res utilizavam o Compendio de Arithmetica para uso das Escolas de Instrucção Primária de Joa-
quim Maria Baptista (1810 – 1876). Desde o seu lançamento, o manual teve a aprovação do 
Conselho Superior de Instrucção Pública, sendo sugerida a sua adoção nas instituições escola-
res. A primeira edição desse compêndio é do ano de 1850. Como Almeida, Baptista integra os 
números decimais e operações sobre números decimais. O sistema de pesos e medidas em vi-
gor na época se destaca no livro perfazendo um total de dezesseis páginas. Além disso, o autor, 
nas duas últimas páginas, faz uma breve menção ao sistema métrico decimal, ainda não adota-
do no país, se concentrando na relação entre os padrões utilizados em Portugal e os franceses 
e mostrando como reduzir varas a metros e vice-versa e outras unidades lineares. 
 
Palavras finais 

No século XIX, em geral, os manuais de Aritmética com destinação pedagógica confor-
mavam um rol de conteúdos muito similar. Entre os inúmeros manuais analisados (Zuin, 2007), 
publicados a partir dos anos vinte do Oitocentos, além de Almeida, o único autor português que 
faz alguma menção ao sistema métrico é Joaquim Maria Batista, porém, como vimos, com um 
caráter bem restrito. 

Verifica-se que, em geral, os livros de aritmética e as taboadas, quando passam a inclu-
ir o sistema métrico decimal o fazem de um modo muito semelhante ao que está disposto nos 
Elementos de Arithmetica de Almeida. Identifica-se a presença de um texto descritivo (ou em 
forma de perguntas e respostas), porém, de modo sucinto sem inclusão de figuras, exemplos 
ou exercícios propostos. A similaridade nos textos não configura que os autores teriam tido Al-
meida como referência.  

Como não encontramos outras edições da Arithmetica de Almeida, acreditamos que, 
com a morte prematura do autor, não houve um interesse por parte dos familiares ou da edito-
ra em reimprimir a obra. Não pudemos verificar a abrangência desse livro. Os documentos ana-
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lisados não trazem nenhum referência que nos possibilite fazer qualquer inferência a respeito 
da sua circulação nas escolas. 

Em relação à cultura escolar, esta pode ser pensada como: 
 

um conjunto de normas que definem saberes a serem ensinados e 
condutas a serem inculcadas e um conjunto de normas e práticas 
que permitem a transmissão desses saberes e a incorporação desses 
comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que 
podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas 
ou simplesmente de socialização). Normas e práticas não podem ser 
analisadas sem ter em conta o corpo profissional dos agentes que 
são chamados a obedecer a estas normas e logo a pôr em prática os 
dispositivos encarregados de facilitar a sua aplicação. (Julia, 2001, p. 
10-11). 

 
Almeida tenta integrar na escola um novo conteúdo que não era, naquele momento, de 

interesse no âmbito sociopolítico, uma vez que o sistema métrico decimal não era oficial em 
Portugal. Dentro da concepção de Dominique Julia, o autor busca inculcar condutas, normas e 
práticas que possibilitassem a introdução e a apropriação de um novo saber escolar, procuran-
do, assim, romper as fortes amarras da cultura escolar já estabelecida para o ensino da Aritmé-
tica. 

A entrada na cultura escolar é privilegiada pela via do livro didático, um dos principais 
agentes responsáveis por veicular conhecimentos sistematizados e novos saberes. Almeida dei-
xa marcada, de forma pública, a sua posição não apenas a favor de uma reforma metrológica 
no país, mas da adoção do sistema métrico e da sua divulgação nas escolas, ainda que não te-
nha um discurso eloquente. Ao que parece, ele acreditava que poderia mudar as mentalidades, 
assim, busca alterar práticas escolares e implementar um novo conteúdo nas escolas portugue-
sas. 

O fato de Almeida não defender abertamente o sistema métrico decimal em seu livro 
pode advir do fato de que alguns anos antes, o autor já tivesse passado por alguns reveses, 
com o mandato de prisão contra ele por motivos de ordem política. É possível que quisesse dei-
xar nas entrelinhas sua preferência pelo novo sistema e sua intenção de vê-lo adotado no país. 
Ele bem sabia que se existiam, em terras lusitanas, simpatizantes e defensores da oficialização 
do sistema métrico decimal, também haviam grupos que o rechaçavam. 

Para De Certeau (2003), cada indivíduo estabelece uma maneira própria para subverter 
o que está imposto socialmente. Dentro desta linha de pensamento, podemos dizer que Almei-
da tentou subverter o que estava imposto para o ensino da Aritmética escolar? Qual era real-
mente o seu alvo?  
 
                                                
1 Foral – carta de lei que regulava a administração duma localidade ou concedia privilégio a in-
divíduos ou corporações 
2 10 varas = 1 aguilhada; 1000 varas = 1 milha. 
3 Foronomia - (Do gr. phorein, levar, carregar, e nomos, regra, forma, lei). É uma designação 
arcaica da ciência que estuda as leis do equilíbrio e do movimento dos corpos, atualmente de-
signada por Mecânica. Esse termo foi utilizado por Platão e Aristóteles no sentido de moção, de 
movimento, como lei do movimento. É o movimento estudado ou visualizado sob um ponto de 
vista puramente teórico. Segundo Kant, é a parte da Física que se dedica ao estudo do movi-
mento como um puro quantum, sem se considerarem as qualidades do corpo em movimento. 
(Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais). 
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4 Etiénne Bézout adquiriu renome em seu país e em outras nações devido a sua coleção Cours 
de mathématique (1764-1769), que integrava toda a matemática elementar até a superior de-
senvolvida até aquela época, incluindo a mecânica e a navegação, num total de seis volumes. A 
obra se tornou famosa tendo diversas reedições e versões em outras línguas.  
5 Na Biblioteca da Marinha, em Lisboa, encontramos a quarta edição dos Elementos de Arithme-
tica de Bézout, traduzidos para o português e impresso em Coimbra na Real Officina da Univer-
sidade no ano de 1791. 
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Elenice de Souza Lodron ZUIN 
elenicezuin@gmail.com
Eliana Gasparini XERRI  
egxerri@ucs.br 
Elias Renato da Silva JANUÁRIO  
eliasjanuario@terra.com.br
Elieuza Aparecida de LIMA 
aelislima@ig.com.br
Elisa Cléia Pinheiro Rodrigues NOBRE 
elisacleia@hotmail.com 
Elisa VIEIRA 
elisa.vieira@usp.br
Elisabeth Monteiro da SILVA 
bethcp2@gmail.com 

CD-ROM DE ATAS  | 7524 |  COLUBHE 2012



Elisângela Santos de AMORIM  
lysamorim@yahoo.com.br 
Elisângela Zarpelon AKSENEN 
elisangela.aksenen@pucpr.br
Elisete Enir Bernardi GARCIA 
elisete.bernardi@gmail.com 
Elizabeth Aparecida Duque SEABRA 
bethseabra@uol.com.br
Elizabeth Figueiredo de SÁ 
bethfsa@uol.com.br
Elizabeth Jeanne Fernandes 
Santos SANTANA 
bethjeanne2@yahoo.com.br
Elizeu Clementino de SOUZA 
esclementino@uol.com.br
Elomar TAMBARA 
tambara@ufpel.edu.br
Emerson Correia da SILVA  
emerson-csilva@uol.com.br
Érica Maldonado JULIÃO 
erica.maldonado@uniesp.edu.br
Ernesto MARTINS 
ernesto@ipcb.pt
Ernesto Pedreira Rodrigues PORTUGUÊS 
erportugues@gmail.com 
Esdras Batista COSTA 
esdrasbh@hotmail.com
Estela JARDIM 
mejardim@fc.ul.pt
Estela Natalina Mantovani Bertoletti 
estela@uems.br
Eulália Beschorner MARIN 
beschorner@unijui.edu.br
Eurize Caldas PESSANHA 
eurizep@hotmail.com
Fabiany de Cássia Tavares SILVA 
fabiany@uol.com.br 
Eurize Caldas PESSANHA 
eurizep@hotmail.com
Wanderlice da Silva ASSIS
Eva Chow BELEZIA 
2005.eva@gmail.com; evachow@
centropaulasouza.sp.gov.br
Eva Cristina Leite da SILVA 
ecris04@yahoo.com.br
Eva Cristini Arruda Câmara BARROS 
evacbarros@gmail.com 

Eva FERREIRA  
evasferreira@gmail.com
Eva Waisros PEREIRA 
evaw@unb.br
Evaldo Ferreira RODRIGUES 
evaldonied@yahoo.com.br 
Evelyn de Almeida ORLANDO 
evelynorlando@gmail.com
Maria João MOGARRO 
mariamogarro@gmail.com 
Fabiana Garcia MUNHOZ 
fgmunhoz@gmail.com
Fabiana Valeck de OLIVEIRA 
fabivaleck@usp.br 
Fabiano Lemos de BRITO 
fabianolemos@gmail.com
Fabiany de Cássia Tavares SILVA 
fabiany@uol.com.br
Fatima Denise Peixoto FERNANDES 
fatimadenise@oi.com.br
Fátima Maria NEVES  
fatimauem@hotmail.com 
Fátima Maria NEVES 
fatimauem@hotmail.com
Fátima NASCIMENTO 
fnascimento2006@gmail.com
Fernanda COSTA 
facosta@fc.ul.pt
Fernanda Ramos Oliveira PRATES 
fernandaprates2011@bol.com.br
Fernanda Ros ORTIZ 
nanda_ortiz@hotmail.com 
wmrosa2032@yahoo.com.br 
Fernanda SANTOS 
fercris77@gmail.com 
Fernando B. FIGUEIREDO 
bandeira@mat.uc.pt 
Fernando CATROGA 
fcatroga@hotmail.com
Fernando Rodrigues de OLIVEIRA 
fer.tupa@ig.com.br
Flávio Massami Martins RUCKSTADTER  
flavioruckstadter@hotmail.com
Fontele de Lima JÚNIOR 
fontelex@gmail.com
Francely Aparecida dos SANTOS 
francelyas@hotmail.com

Francely Aparecida dos SANTOS 
francelyas@hotmail.com 
Franciele Ruiz PASQUIM  
francielepasquim@ig.com.br
Francinaide de Lima SILVA  
francinaide_pedagog@yahoo.com.br
Francisca Izabel Pereira MACIEL  
emaildafrancisca@gmail.com 
Francisco das Chagas Silva Souza 
chagas.souza@ifrn.edu.br 
Gabriela Pellegrino SOARES 
gloria@univ-ab.pt
Geisa Magela VELOSO 
velosogeisa@gmail.com
Geórgia Stefânia Picelli 
LAUBSTEIN-OLIVEIRA   
georgia_picelli@yahoo.com.br
Geovanna de Lourdes Alves RAMOS 
geovanna_gigia@yahoo.com.br
Geysa Spitz Alcoforado de ABREU 
geysa.abreu@uol.com.br
Giana Lange do AMARAL 
giana@ufpel.edu.br
Giani RABELO 
gra@unesc.net
Gilca Ribeiro dos SANTOS  
gilcaribeiro@netsite.com.br
Gilmar Alves MONTAGNOLI  
gil_montagnoli@hotmail.com
Gilvanice Barbosa da Silva MUSIAL 
gilvanicemusial@yahoo.com.br 
Giovana Terezinha SIMÃO  
gvtsimao@gmail.com
Giovani Barbosa PRADO 
giovaniprado1986@hotmail.com 
Giovanna Maria Abrantes CARVAS  
giovanna.carvas@ufv.br 
Gisela EGGERT-STEINDEL 
f9giza@gmail.com 
Gisela Maria do VAL 
giselaval@usp.br
Gisele dos Santos OLIVEIRA 
giselefloquinho@yahoo.com.br
Giseli Cristina do Vale GATTI 
giseli.vale.gatti@gmail.com
Geraldo Inácio FILHO 
gifilho@faced.ufu.br
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Décio Gatti JÚNIOR 
degatti@ufu.br
Gizelma Guimarães Pereira SALES  
gizapsales@ig.com.br 
Gládis KAERCHER 
gladisk@portoweb.com.br
Gladys Mary Ghisoni TEIVE  
gladysteive@gmail.com 
Renata Marcílio CÂNDIDO 
renatamarcilio@usp.br
Glaucia Costa TRINCHÃO 
gaulisy@gmail.com
Glória BASTOS 
angela.gomes@fgv.br
Glória de Melo TONÁCIO  
gloria.guinevere@gmail.com
Gonçalo Canto MONIZ
gmoniz@darq.uc.pt
Graciane Daniela SEBRÃO 
gracidani@gmail.com
Graziela Pavei Peruch ROSSO 
grazielap@esucri.com.br
Grinaura Medeiros de MORAIS 
grinauraufrn@yahoo.com.br
Guadelupe Teresinha BERTUSSI 
anuário@upn.mx 
Guaraci Fernandes Marques de MELO  
guaraci.fernandes@hotmail.com
Guilherme M. Vale de S. OLIVEIRA 
geemvso@gmail.com
Guilherme Rego da SILVA 
grs@ie.uminho.pt
Gustavo Araújo BATISTA 
mrgugaster@gmai.com
Gyna Ávila FERNANDES 
gyna_avila@yahoo.com.br
Helder Manuel Guerra HENRIQUES 
henriqueshelder@gmail.com 
Helena Cristina CRUZ 
helena.s.cruz@iefp.pt 
Helena Isabel Almeida VIEIRA 
vieira.helenaisabel@gmail.com
Heliana da SILVA 
alanadasilva15@gmail.com 
Heloisa Helena Meirelles dos SANTOS 
helohmei@gmail.com
Heloísa Helena Pimenta ROCHA 
heloisah@unicamp.br

Heloiza do Socorro Nobrega FERREIRA 
helonobrega2006@yahoo.com.br 
Henrique Manuel GUIMARÃES 
hmguimaraes@ie.ul.pt
Hugo R. LOVISOLO  
lovisolo@globo.com
Hugo Rodolfo LOVISOLO 
lovisolo@globo.com 
Iara Tatiana BONIN 
Iara.bonin@uol.com.br
Ilka Miglio de MESQUITA  
ilkamiglio@gmail.com
Inára GARCIA 
inaragarcia@yahoo.com.br
Inês de Almeida ROCHA 
ines.rocha2006@hotmail.com
Inês Francisco FÉLIX  
ines.felix@campus.ul.pt
Inês Maria Marques Zanforlin 
Pires de ALMEIDA  
almeida@unb.br
Iomar Barbosa ZAIA 
iomar@usp.br
Ione Ribeiro VALLE 
ionevalle@ced.ufsc.br 
Iraíde Marques de Freitas BARREIRO 
iraide@uol.com.br
Iran de Maria Leitão NUNES 
irandemaria@yahoo.com.br
Irlen Antônio GONÇALVES 
irlen@terra.com.br
Isabel Alice LELIS 
isabell@puc-rio.br
Isabel Cristina Alves da Silva FRADE  
icrisfrade@gmail.com 
Isabel R. Figueira de SOUSA 
isabel. rodriguesfigueira@gmail.com 
Isabel Rodrigues Figueira de SOUSA 
isabel.rodriguesfigueira@gmail.com
Isabela Lima Ribeiro Gomes BARRETO * 
isabelabarreto@campus.ul.pt
Isabella Paula GAZE 
bellagaze@gmail.com
Ivanilson Bezerra da SILVA 
ivanilson.silva@usp.br
Izis de Araujo RODRIGUES  
Izis_araujo_rodrigues@hotmail.com 

Jaime Valim MANSAN* 
jaimemansan@gmail.com
Janaína Dias CUNHA  
janacunha@yahoo.com.br
Jefferson Carriello do CARMO 
jefferson@ucdb.br1
Jeniffer de Souza FARIA 
jeniffersouza@ig.com.br
Jezabel Gontijo Machado de OLIVEIRA  
jg-olive@bol.com.br
João AMADO 
joao.amado@sapo.pt
João Luiz PASSADOR 
jlpassador@usp.br
João Nelson VERISSÍMO 
nverissi@uma.pt
João Paulo Ferreira DELGADO 
pdelgado@ese.ipp.pt
João Pedro PEZZATO  
jpezzato@rc.unesp.br
Joaquim Machado de ARAÚJO 
jomachado@porto.ucp.pt
Joaquim PINTASSILGO 
japintassilgo@ie.ul.pt
Lénia PEDRO 
lcpedro@ie.ul.pt
Jordana Setlla Botelho Della VECHIA 
escrevaprajo@hotmail.com
Jorge Antonio da Silva Rangel (Fidel)  
fidelrangel@uol.com.br
Jorge Manuel Ramos do Ó 
jorge.o@ie.ul.pt
José António AFONSO 
jafonso@ie.uminho.pt
José António Martins Moreno AFONSO 
jafonso@ie.uminho.pt
José Cláudio Sooma SILVA  
claudiosooma@gmail.com
José Eduardo FRANCO 
joseeduardofranco@sapo.pt
Fernanda SANTOS 
fercris77@gmail.com
José Fernando MANZKE  
jfmanzke@yahoo.com.br 
José Geraldo PEDROSA  
jgpedrosa@uol.com.br 
José Gonçalves GONDRA 
gondra.uerj@gmail.com 
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Maria de Lourdes SILVA 
lullua2@yahoo.com.br
José Marcos de Assis Couto JÚNIOR 
juniorprofessordehistoria@hotmail.com 
José Mateus do NASCIMENTO 
zenmateus@gmail.com
José Pereira Peixoto FILHO 
jpeixotofi@hotmail.com 
José Ricardo Oriá FERNANDES 
groof@uol.com.br
José Roberto GARCIA 
jrmfgarc@dglnet.com.br
José Viegas BRÁS  
zevibras@gmail.com
Josélia Barroso Queiroz LIMA 
joseliablima@ig.com.br 
Joselito Brito de ALMEIDA 
jba2000@ig.com.br
Josemir Almeida BARROS 
josemirbh@yahoo.com.br 
Josiane Aparecida MARÇAL  
josianegat2009@hotmail.com 
Josiane Brolo ROHDEN  
josib_rohden@yahoo.com.br 
Josiane Eugênio PEREIRA  
josianeeugenio@hotmail.com 
Josineide Siqueira de SANTANA 
josimorena@bol.com.br
Josy de Almeida SANTOS 
Josy.alfa@yahoo.com.br 
Juçara Luzia LEITE 
jujuluzialeite@gmail.com
Júlia Mazinini ROSA  
jrmazinini@gmail.com
Julia Siqueira da ROCHA  
juliaconsultoria@yahoo.com.br
Juliana Augusta VERONA 
juverona@hotmail.com
Juliana Cesário HAMDAN 
Julianach@globo.com
Juliana Ferreira de MELO 
ferreirademeloj@gmail.com
Juliana Malhado BASSAN 
julianabassan@hotmail.com 
Juliana Miranda FILGUEIRAS 
Jufilgueiras@gmail.com
Juliana ROCHA 
mced10055@fpce.up.pt

Juliana SPIGUEL  
juliana.spiguel@gmail.com
Julice DIAS 
julice.dias@hotmail.com
Julio Groppa AQUINO 
groppaq@usp.br
Jussara BIAGINI  
jubiagini@adm,cefetmg.br
Jussara Fraga PORTUGAL 
jfragaportugal@yahoo.com.br
Justino MAGALHÃES 
justinomagalhaes@ie.ul.pt
Karina Clécia da Silva GUILHERME 
karina_clessia@hotmail.com
Karoline Louise Silva da COSTA 
skarolinelouise@yahoo.com.br
Kátia Gardênia Henrique 
da Rocha CAMPELO 
kagardenia@yahoo.com.br
Kátia Maria SOARES 
kátia@fabel.edu.br 
Katiene Nogueira da SILVA 
katiene_ns@hotmail.com
Katya Mitsuko Zuquim BRAGHINI 
katya.braghini@yahoo.com.br
Kênia Hilda MOREIRA 
keniamoreira@ufgd.edu.br
Kilza Fernanda Moreira de VIVEIROS  
kilza.fernanda@hotmail.com.br
Laís Pacifico MARTINELI 
laismartineli@hotmail.com
Larisa da Veiga Vieira BANDEIRA  
lvvbandeira@gmail.com
Laura Castro MOREIRA 
lauracastromoreira@hotmail.com 
Laura Nogueira OLIVEIRA 
lauranoliveira@yahoo.com.br
Laurizete Ferragut PASSOS 
laurizetefer@pucsp.br 
Leila de Macedo Varela BLANCO 
leilablanco50@gmail.com
Lénia Cristina PEDRO 
lcpedro@ie.ul.pt
Leonardo Marques TEZZA 
leo_tezza@hotmail.com
Leonice de Lima Mançur LINS 
llins@uneb.com

Leonor Matos SILVA 
leonorcms@gmail.com
Lia Ciomar Macedo de FARIA  
liafolia11@gmail.com 
Lia FARIA 
liafolia11@gmail.com
Libânia XAVIER 
libaniaxavier@hotmail.com
Lídia CUNHA 
lidiancunha@yahoo.com.br
Lígia PENIM 
ligiapenim@gmail.com
Louisa Campbell MATHIESON 
louisacmathieson@gmail.com 
Lucas Carvalho Soares de Aguiar PEREIRA  
lucaspereirahistoria@gmail.com
Lúcia FERREIRA 
luciamealhada@gmail.com 
Lúcia Helena Moreira de 
Medeiros OLIVEIRA  
lhmmo.ufg@gmail.com 
Lúcia Maria Vaz PERES  
lp2709@gmail.com
Luciana Beatriz de CARVALHO 
lucianabeatrizcarvalho@yahoo.com.br
Luciana Borges PATROCLO  
lupatroclo@yahoo.com.br 
Luciana de Araújo NASCIMENTO 
lu_araujo102@hotmail.com
Luciana de Lacerda Dias BRAGA  
lulacerda.dias@gmail.com
Luciana Maria VIVIANI 
lviviani@usp.br
Luciane Sgarbi S. GRAZZIOTIN 
lusgarbi@terra.com.br
Luciano Mendes de Faria FILHO  
lucianomff@uol.com.br
Luciene Chaves de AQUINO  
lucienecaquino@hotmail.com
Luciene Chaves de AQUINO 
lucienecaquino@hotmail.com 
Lucilia Rodrigues SANTOS 
luciliarsantos@hotmail.com 
Lucimeire Rodrigues BARBOSA 
lucivalledor@yahoo.es 
Lúcio KREUTZ 
lkreutz@terra.com.br
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Luís Alberto Marques ALVES 
laalves@letras.up.pt
Luís ALCOFORADO 
lalcoforado@fpce.uc.pt
Luís CASTANHEIRA 
luiscastanheira@ipb.pt
Luís Dário SEPULVEDA 
luis.sepulveda@pucpr.br
Luís Grosso CORREIA 
lgrosso@letras.up.pt
Luís Miguel SERRA 
lm_serra@hotmail.com
Luís MOTA 
mudamseostempos@gmail.com
Luiz Antônio CUNHA 
lacunha90@gmail.com
Luiz Antonio de OLIVEIRA 
luizantonio@uenp-edu.br
Luiz Carlos BARREIRA 
luizcarlosbarreira@gmail.com
Luiz Carlos VILLALTA 
luizvillalta@gmail.com
Luiz Fernandes da COSTA 
luiz.fernandes2008@hotmail.com 
Lusival Antonio BARCELLOS 
lusivalb@gmail.com
Lysie Reis e Glaucia Costa TRINCHÃO 
lysie60@hotmail.com
Macioniro Celeste FILHO 
marcio.celeste@fc.unesp.br 
Madalena Corrêa PAVÃO 
madalenahist@gmail.com 
Magda Capute SAYAO 
magdasayao08@gmail.com
Maisa dos Reis QUARESMA 
mquaresma@castelobranco.br
Manoel Pereira de SOUZA 
netnel@uol.com.br
Manoel Pereira Rocha NETO 
manuneto@yahoo.com
Manuel Ferreira RODRIGUES 
mfr@ua.pt
Manuela Rute Martins de 
Passos TEODORO 
mrpted@gmail.com
Manuela TERRASÊCA 
terraseca@fpce.up.pt

Marcelo Gomes da SILVA 
marcelogomes.dasilva@yahoo.com.br
Marcelo MAGALHÃES 
marcelomagalhaes@sapo.pt
Marcelo RITO 
marcelorito@usp.br
Márcia Cabral da SILVA  
marciacs@ism.com.br
Marcia da Silva QUARESMA  
marciasquaresma@gmail.com
Marcia Terezinha Jerônimo Oliveira CRUZ 
marciacruz.ufs.br@hotmail.com
Marcio Bogaz TREVIZAN  
trevizan.scientia@hotmail.com 
Márcio Willyans RIBEIRO  
mawiri73@hotmail.com
Marcus Aldenisson de OLIVEIRA  
marcus_aldenisson@hotmail.com
Marcus Aurelio Taborda de OLIVEIRA 
marcustaborda@uol.com.br
Marcus Sérgio Satto VILELA 
satto@pontal.ufu.br
Margarida Borges FERREIRA 
margarida.ferreira@zoomarine.pt
Margarida Louro FELGUEIRAS 
margafel@fpce.up.pt
Maria Adailza Martins de ALBUQUERQUE  
dadamartins@ig.com.br
Maria Adelaide Araujo MONTEIRO  
adelaide.monteiro@bol.com.br 
Maria Adriana Beirão Gonçalves 
Sousa CARVALHO 
adriana.carvalho@docente.unicv.edu.cv
Maria Alayde Alcantara SALIM  
malcantara@globo.com
Maria Amélia Vasconcelos FARIA 
avfaster@gmail.com
Maria Angela Borges SALVADORI 
mabsalvadori@usp.br
Maria Aparecida Augusto Satto VILELA 
cidasatto@hotmail.com
Maria Aparecida CASAGRANDE  
maparecida@pc.sc.gov.br 
Maria Aparecida Corrêa CUSTÓDIO 
mapcocustodio@yahoo.com.br
Maria Aparecida Crissi KNUPPEL 
knuppel@unicentro.br

Maria Aparecida da Silva CABRAL  
cidacabral123@gmail.com
Maria Apparecida Franco PEREIRA 
cidaunisantos@gmail.com
Maria Arisnete Câmara de MORAIS  
arisnete@terra.com.br
Maria Armanda Pereira das 
Neves RODRIGUES 
armandarod@gmail.com
Maria Berenice Dias e DIAS  
bere.dias@yahoo.com.br 
Maria Cecília De Medeiros ABRAS 
mcmabras@terra.com.br
Maria Celeste LIMA 
limaceleste47@gmail.com
Maria Celi Chaves VASCONCELOS 
maria.celi@ucp.br
Maria CIAVATTA 
mciavatta@terra.com.br
Maria Cristina dos Santos BEZERRA  
cbezerra@ufscar.br
Maria Cristina dos Santos PEIXOTO  
m_crisalida@hotmail.com
Maria Cristina Ferreira dos SANTOS 
mcfs@uerj.br
Maria Cristina Gomes MACHADO 
mcgm.uem@gmail.com
Maria Cristina MENEZES 
mcris@unicamp.br
Maria Cristina Soares de GOUVÊA 
crisoares43@yahoo.com.br
Maria Custódia J. ROCHA 
mcrocha@ie.uminho.pt
Maria da Conceição Leite e BARROS 
conceicaobar@gmail.com
Doris Bittencourt ALMEIDA 
almeida.doris@gmail.com
Maria da Felicidade Alves URZEDO 
mariadafelicidade@bol.com.br
Maria da Guia de Sousa SILVA 
nina.sousa@ifrn.edu.br
Maria da Guia VIANA  
mariaguiav@yahoo.com.br
Maria das Dores DAROS  
mdores@ced.ufsc.br 
Maria das Graças Sandi MAGALHÃES  
sandimagalhaes@yahoo.com.br
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Maria de Fátima Machado M. PINTO 
famamapin@gmail.com
Maria de Fátima Ramiro 
Salgueiro PEREIRA 
fátimasalgueiro@netcabo.pt 
Maria de Lourdes da SILVA 
lullua2@yahoo.com.br
Maria de Lourdes PINHEIRO 
pinheiro.lou@gmail.com
Maria Deusia Lima ANGELO 
deusiangelo@hotmail.com
Maria do Carmo BRASIL  
mc.2708@hotmail.com 
Maria do Carmo de MATOS  
matosmariadocarmo@yahoo.com.br
Maria do Céu Garcia dos 
Reis Loureiro ALVES 
alvesceuster@gmail.com
Maria do Socorro PESSOA 
sopessoa@gmail.com
Maria do Socorro Sales Felipe BEZERRA  
socorrosfb@gmail.com 
Maria Elisabeth Blanck MIGUEL 
maria.elisabeth@pucpr.br
Maria Elizete Guimarães CARVALHO 
mecarvalho23@yahoo.com.br 
Maria Emilia Sardelich 
emilisar@hotmail.com
Maria Gloria da PAZ 
gogodapaz@yahoo.com.br
Maria Helena Alencar Scutti 
mh.scutti@uol.com.br
Maria Helena Camara BASTOS 
mhbastos@pucrs.br
Alice Rigoni JACQUES 
alice.jacques@farroupilha.g12.br
Maria Helena Fonseca LOPES 
m-helena-lopes@netcabo.pt
Maria Helena Pupo SILVEIRA 
maripupo@ig.com.br
Maria HENRIQUES 
mencarhenriques@gmail.com
Maria José DANTAS  
mariajosedantas@yahoo.com.br
Maria José P. M. de ALMEIDA 
mjpma@unicamp.br 
Maria José REMÉDIOS 
mjoseremedios@sapo.pt

Maria José RODRIGUES 
mrodrigues@ipb.pt
Maria Juraci Maia CAVALCANTI  
juraci.cavalcante@ufc.br
Maria Lucia Mendes de CARVALHO 
marialuciamcarvalho@hotmail.com
Maria Luiza Cardoso 
marialuizacardoso@terra.com.br
Maria Luiza Macedo ABBUD 
mabbud@uel.br
Maria Manuel Calvet RICARDO 
calvetricardo@net.sapo.pt
Maria Manuela RODRIGUES 
mmpfrodrigues@hotmail.com
Maria Manuela Tomé Cerejeira TORRES 
manuelacerejeira@gmail.com
Maria Neves GONÇALVES 
maria.neves.g@gmail.com
Maria Rita de Almeida TOLEDO  
mra.toledo@unifesp.br 
Maria STEPHANOU 
mastephanou@gmail.com
Maria Talita FLEIG 
talitafleig@hotmail.com
Maria Teresa B. C. S. G. dos SANTOS 
msantos@uevora.pt
Maria Teresa de Stockler e BREIA 
m.teresa.breia@gmail.com
Maria Teresa Santos CUNHA 
mariatsc@gmail.com 
Maria Teresinha FIN  
tefin_13@hotmail.com 
Maria Zélia Maia de SOUZA  
zeliammaia@yahoo.com.br
Mariana Marques TEIXEIRA 
mariana_mino@hotmail.com
Mariana Rocha ZACHARIAS 
mariana.zac@gmail.com
Mariangela Lima de ALMEIDA 
mlalmeida28@yahoo.com.br 
Marijâne Silveira da SILVA 
jane_nuped@hotmail.com
Marilândes Mól Ribeiro de MELO 
marilandesmel@bol.com.br 
Marilda Arantes LOUREIRO 
arantes.m@hotmail.com
Marileide Lopes dos Santos  
marileidels@yahoo.com.br

Marilene Alves MAIA  
marilynamaia@hotmail.com
Marília PERES 
mariliaperes@ciberprof.com
Marina Tucunduva Bittencourt 
Porto VIEIRA 
marinaportovieira@gmail.com
Mário de Souza MARTINS 
mariosm51@ig.com.br
Mário Lourenço de MEDEIROS 
mariolourencoadv@hotmail.com
Marisa BITTAR 
bittar@ufscar.br
Marlete dos Anjos Silva SCHAFFRATH 
marleteas@hotmail.com
Marli Auxiliadora da SILVA 
marli@pontal.ufu.br
Marli de Oliveira COSTA 
moc@unesc.net
Marli de Souza Saraiva CIMINO  
msscimino@yahoo.com.br
Marlúcia de Menezes PAIVA 
marluciapaiva@hotmail.com
Marta Banducci RAHE 
banduccirahe@uol.com.br
Marta Bezerra RODRIGUES 
martabrd@gmail.com 
Marta Maria Chagas de CARVALHO 
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